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 درآغازاین نوشته، با یاد ک��ارگرانی ک��ه درحی��ن کارب��دون کم��ترین پش��توانه ش�رایط ت��امین اجتم��اعی و بیم��ه ک��ارگری،
 جان گران خ��ود را ب��رای چرخ�ش چرخ��ه س�رمایه داری ح�اکم ازدس��ت داده ان��د وامروزن��ه دول��ت ون��ه کارفرم���ا،بلکه
 تنهادریاد وخاطرخانواده ها وکس وکس��ان شان،وه���م طبق��ه ی هایش�ان وم��دافعان ک��ارگری، دیگران��ی ازآن��ان ی��اد نم��ی

کنند،بهترآن دیدم تا یادداشتم رابه نام آنان بنویسم.
 فروردین ماه سال، یاد آورکشتارکارگرانی است که دریکی ازدهها معادن دولتی وبخش خودم��انی ش��ده ص���نعت،جان

  ما ش��اهدقتل ع��ام ش��دن عم��دی تع��داد پ��انزده ت��ن ازک��ارگران۸۸فروردین۳۰باختند. گفتنی آنکه دوسال پیش درتاریخ 
 مع��دن زغ�ال س��نگ "ب��اب نی��زو"ی کرم��ان ب��ودیم . جن��ایتی ک��ه بع��د ازکش��تارمعدن ش��اه زن��د اراک ، فروریخت��ن بن��ای
 ساختمانی سعادت آباد ودهها وصد ها جنایت دیگر، برای طبقه کارگرایران وفعالن مدافع این جنبش عظیم طبق��اتی،
 هی��چ ج��ای س��کوت وفراموش��ی بب��ارنمی آورد . ب��ی گم��ان ت��ا روزی ک��ه ای��ن نظ��ام برسرکاراس��ت وت��ا روزی ک��ه
 س���اختارفعلی ک���ارگری ای���ران تغییراساس���ی نیاب���د وق���وانین مس���تحکمی نباش���د ک���ه هم���ه ی ک���ارگران را زیرپوش���ش
 وچترحم��ایتی خ��ود قرارده��د وت��ا زم��انی ک��ه درامرت��امین ش��غلی ومعیش��ت ک����ارگران،بهداشت وبیم��ه وایمن��ی حی��ن
 کارکارگران تسریع نگردد. تا زمانی که خود این ام��وربه نی�رو، فک�رو خلقی�ت ه�ای ب�ی نطیرخ�ود طبق�ه کارگرم�ان
 بدل نشود وبه آن بی توجه بمانیم وتا زمانی که کارگران ازتشکل های مس��تقل طبق��اتی خ��ود مح��روم باش��ند ب��ه ج��رات
 می توان گفت : ما شاهد اس��تمرارروند خ��ونریزی ب��ی وقف��ه ک�ارگران خ�واهیم ب��ود ومتاس��فانه بای��د بگ��ویم؛ می��زان غ�م
 واندوه وغمگساری همه ی ما درکنارخانواده های کارگران ایران وج�امعه م�ا فزون�ی خواه��د ی�افت وچی�زی ازآن ک�م

نخواهد شد. 
 با آغازسال جدید واعلم س�ال" جه��اد اقتص�ادی" رژی�م س��رمایه داری جمه��وری اس��لمی ای��ران درکنارح��اکمیت دی��ن
 مدارواس��لم پن��اه س��رمایه داری،هرروزب��رای خ��انه خراب��ی نی��روی عظی��م ومیلی��ونی چرخ��ه ک��اروزحمت اجتم��اع م��ا
 نیرنگی جدید می تراشد.اعلم جهاد اقتصادی بقولی ازروبستن شمشیردرگسترش تهاجم ب��ه ح��ق معیش��ت ک��ارگران و

زخمتکشان درتمامیت کشوراست. 
  ازجمله؛ پیاده کردن طرح " هدفمندی یارانه "ه��ا وح��ذف سوبس��ید ه�ا ازکاله��ای اساس��ی م��ورد اس��تفاده م��ردم ازای��ن

 پیام نوروزی سید علی خامنه ای، که سال جدی��د را س��ال ”جه��اد اقتص��ادی” ن��ام گ��ذاری ک��رد،حیله ها بود.دیگراینکه 
 یکی دیگرازاین ترفندها بود. کارگزاران رژیم ولیت فقیه باهمه ابزارهای تبلیغاتی رس��می وغیررس��می خ��ود، س��عی
 دارند همراه با جا انداختن توهمی برنامه ریزی شده درجامعه این باور را درذهن مردم جا بیندازند که با ادامه رون��د
 حذف یارانه ها، شکوفاییb اقتصادی درحیات کشوروسرازیرشدن پول به سفره های خالی آن��ان ن��تیجه راهگش��ای ای��ن
 ط���رح خواه���د ب���ود. محم���ود احم���دی ن���ژاد ازف���ردای اعلن اجرای���ی ش���دن ای���ن ط���رح درپای���ان آذرس���ال گذش���ته ب���ه
 اینسو،همواره وطی سخنرانی ها ومصاحبه های مطبوعاتی خود براین نکته که برنامه های اقتص��ادی دول��ت درس��ال
 جاری به نتای��ج ملموس�ی خواه�د رس�ید ک��ه مشخص�ه آن رش�د اقتص�ادی وک�اهش بیک�اری خواه��د ب���ود،تاکید ی خ�اص

  فروردین، احمدی نژاد درتحلیل اوضاع اقتصادی کشور، تورم۱۶داشته ودارد. به گزارش روزنامه دنیای اقتصاد، 
  هزارواحد مسکونی س�اخته م��ی ش�ود، ص�ادرات غیرنف��تی۲۰۰ورکود، گفت: " درکشوری که سالنه یک میلیون و 

  ه��زار نف��ر اس��ت،۲۰۰از هفت میلیارد به سی میلیارد دلررسیده، ورودی نیروی کار سالنه بی��ش ازی��ک میلی��ون و 
 ن��رخ بیک��اری رو ب��ه ک��اهش اس��ت، ش��اخص ب��ورس ب��ا حج��م مع��امله بس��یار ب��ال رو ب��ه رو اس��ت وس��ال گذش��ته بی��ش
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 ازهزارمیلیارد تومان حجم معاملتی داشته ایم،ازکجا متوجه می ش��وند ای��ن کش��وردچاررکود اس��ت؟" اینگ��ونه ح��رف
 های بی مالیات،برای هیچ سفره خالی ای نان نشد بلکه ویرانی پشت ویرانی وخانه خرابی پش��ت خراب��ی ب��ه ب��ارآورد
وتعطیلی بخشی  ازص��نایع کش��ور،اخراج وبیک�اری ه�زاران هزارک��ارگررابه بارآوردت�ا ج�اییکه  مجب��ورمی گردن��د؛

 میلیون نفراعلم  دارند.۸حتی درصحن مجلس اسلمی، مرزبیکاران کشوررابیش از
 جدا از این درپاسخ به اظهارات دروغگویانه احمدی نژاد، که تلش می کند تصویری ب��دون ض��عف وسس��تی ازاقتص��اد

 ۱۳۹۰ایران ارائه دهد،استناد ب�ه گ��زارش "بان��ک مرک��زی"ومراجع�ه ب��ه همی��ن س��ه م�اهه اول رورش��مارکارگری س�ال 
گواه دروغگویی و لف زنی رئیس جمهوری است که دست"گوبلز" را ازپشت بسته است.

 /۴ ب��ه ۱۳۸۸ درص��د درس��ال ۱۰/ ۸ به گزارش بانک مرکزی درگزارش رسمی اش اعلم کرد ک��ه، ن��رخ ت��ورم از 
 ) نکته ج�الب درای��ن می�ان، اعلم ن�رخ جدی��د۱۳۹۰ فروردین۹ رسید.(خبرگزاری فارس، ۱۳۸۹ درصد درسال ۱۲

 تورم است که تنها کمترازدو هفته بعد ازاعلم حداقل دستمزدها دراسفندسال گذشته صورت گرفته است.درح��الی ک��ه
 دولت تعیین حداقل دستمزدها را براساس نرخ ه�ای قبل��ی "بان��ک مرک��زی" محاس��به ک���رد،اکنون ب��ا اعلم ن��رخ جدی��د
 تورم ازسوی"بانک مرکزی"، ما شاهد افزایشی تقریباy دودرصدی دررابطه با نرخ ت��ورم هس��تیم. ای��ن درح��الی اس�ت
 که تعیین حداقل دستمزدها، براساس نرخی حتی کمترازنرخ تورم قبلی محاسبه گردید. ح��ال ای��ن س��وال پی��ش م��ی آی��د
 که،برپایه ادعا های احمدی نژاد،چنانچه اقتصاد ایران رو به شکوفایی بوده است پس افزایش نرخ ت��ورم چ��ه معن��ایی
 می تواند داشته باشد؟ موضوع دیگری که باید در این میان به آن اشاره داشت این است که، در طول دوران ریاس��ت
 جمهوری احمدی نژاد، اعلم آمار غیر واقعی به ی�ک روی�ه معم��ول تب��دیل گردی��ده اس�ت. ب��دین معن��ی ک�ه بس�یاری از
 کارشناسان و تحلیل گران اقتصادی در رابطه با همین اعلم آم�ار جدی��د، می��زان ه�ای اعلم ش�ده،را ب��ا واقعی��ت ه�ای
 موج��ود همخ��وان نم��ی دانن��د. نم��ونه دیگ��ر ک��ه در مطبوع��ات رژی��م اعلم ش��ده اس��ت. اعلم ن��رخ بیک��اری ازس��وی

  را۱۳۸۹ فروردین، با این توض��یح ک��ه وزی��ر ک��ار ن��رخ بیک��اری در س��ال ۱۵وزیرکاربود. خبرگزاری دولتی مهر، 
  درص��د۱۴/ ۶ را مع��ادل ۸۹ درصد اعلم کرد، می نویسد: “مرکز آمار ایران که فقط نرخ بیکاری بهار ۱۰معادل 

 محاس���به وجزیی���ات آن را ارائه ک���رده ب���ود ب���ه یکب���اره ت���ا پای���ان س���ال گذش���ته دیگ���ر ن���رخ ه���ای هی���چ ی���ک ازفص���ل
  رااعلم نک�رد.“ درادام��ه ای��ن گ�زارش آم��ده اس�ت:"درواق�ع ع��دم اعلم وض��عیت بیک�اری۸۹تابستان،پاییزوزمس��تان 

  باعث ش�ده ب��ود ت��ا فع�الن و ارزیاب��ان ب�ازار ک�ار کش�ور، اعلم نش��دن ن�رخ بیک�اری را۸۹کشور در فصول مختلف 
 نشانه افزایش آن قلمداد کنند و ب��ر پ��ذیرش ایج��اد فرص�ت ه�ای جدی��د ش��غلی نی��ز تردی��دهایی را وارد بدانن��د." همچنی��ن

  فروردین، ازقول حمید حاجی اسماعیلی،مشاورکانون عالی انجم��ن ه��ای۱۵خبرگزاری دولتی مهر، ایضا در تاریخ
 صنفی کارگری کشورآورده است:|"دولت باید بگوید ازچه طریقی نرخ بیکاری کاهش یافته است؟ ابهامی ک��ه وج��ود
 دارد این است که درسال گذشته وپس ازتوقف طرح ایجاد و گسترش بنگاه های کوچک زود بازده، عمل هیچ ط��رح

 وای��ن هم�ه و پرونده اش�تغالی درکش�وروجود نداش��ته اس�ت ک�ه بگ��وییم براس�اس آن ن�رخ بیک�اری ک�اهش ی�افته اس�ت."
  %۳۰درح��الی اس��تکه امروزن��رخ بیک��اری را ن��ه درط��ول وع��رض خیاب��ان بلک��ه درص��حن مجل��س اس��لمی بی��ش از

اعلم می دارند.
 دریک عبارت ساده می توان گفت:مجموعه ی این خانه خراب�ی ک�ه ای�ن جم�اعت عه��د ب�وقی مت�وجه کش�ورمان ک�رده
 اند.بد نیس��ت ک�ه بپرس��یم چراخ�امنه ای ول�ی مس���تبد،سال جدی��د را س�ال "جه��اد اقتص�ادی" وافزای��ش به�ره وری اعلم
 کرده است؟ " درپاسخ این چرایی می توان نوشت: درایران افزایش بیک��اری، ورشکس��تگی اقتص���ادی،گرانی وت��ورم
 لج��ام گس��یخته ،ازدی��اد فق��ر و فلک��ت عم����ومی،خیابان خ��وابی و بیاب��ان گ����ردی،فحشا و خودکشی،اعتی����اد و قاچ��اق
 موادمخدر، محرومیت گسترده  اک�ثریت م�ردم، ن��تیجه دیگ�ری ب�رای زن��دگی ک�ارگران و تهیدس��تان ج�امعه م�ا نداش��ته
 وندارد،بلکه تمامی این اجراء به ه�م پیوس��ته، اساس�ا جزءبرن��امه دس��تگاه ره��بری کشوراس�ت. ای��ن واقعی��تی اس��ت ک��ه

 آنچ��ه راک��هخامنه ای خود رسما و آشکارا در سخنان نوروزی خود برآن صحه گذاشته است این خودنشان می ده��د،.
 جمه�وری اس�لمی ش�عارخود س�اخته درواق�ع عک�س آن عم�ل م�ی کن��د .وآن اینک��ه ب�رای ک�ارگران وب�یدرسال جدی��د 

 چیزان کشور،یکسربا اعدام و شلق، سرکوب وداغ ودرفش، ویا با اعلم عزم قاطع و"جهاد"گونه ره���بری،درتداوم
 حمله به س�طح معیش�ت هم��ه ک�ارگران وجوین��دگان ک�ارونیروی وس�یع بیک���اران،با کاس�تن ازدرآم��د ص�وری و واقع�ی
 هری��ک ازآن��ان ازطری��ق افزای��ش دس��تمزدهای پ��ائین ترازس��طح ت��ورم و ادام��ه فش��اربرفعالین وس��ازمانگران جنب��ش
 مطالباتی،ازابتداء سال آغازکرده تا برگ��رده آن�ان نش��یند وس��واری گی�رد. روزش�مارکارگری س�ه م�اهه اخی���ر،مشحون

ازاین مستندات است. 
 "معن��ایش آننی��روی ک��ار این راهم اض�افه نم���ایم؛شعاراعلم داش��ته خ��امنه ای یعن��ی"جه��اد اقتص�ادی" و" به��ره وری 

 نیزمی تواند باشد که؛ حمله به زندگی زحمتکشان وآحاد میلیونی فقر و مسکنت گسترش یاب��د وازآنج��ا ک��ه جزارزان��ی
 نیروی کارهرعامل دیگری درتامین "بهره وری نیروی کار" مستلزم برنامه ریزی درازمدت و صرف هزین��ه ه��ای
 سنگین و مشروط به کارکرد زنجیره ای ازعوامل تحقق ناپذیر دیگراست،طرف��ه آنک��ه انگ��اری قراراس��ت ازپ��س ای��ن
 شعار، شلق بهره کشی واستثمارشدیدترازگذشته برگرده نی��روی کارکش��ورفرود آی��د. ک��ارگران درمب��ارزه علی��ه هم��ه
 این عوام�ل فلک��ت زا و در راس آنه��ا رژیم��ی ک��ه پاسدارش�رایط وحش��یانه ترب�رده کش�ی وب��ی حق�ی اوس�ت ب��ه تش�کل
 مستقل کارگری و به اتحادیه های مستقل خود احتیاج دارد؛ اما رژیم که درهرگونه تشکل مستقل ک�ارگری وهرگ��ونه
 مبارزه سازمانیافته مطالباتی مزد وحقوق بگیران، خطرنابودی خود را می بیند فشاررابرفعالین ک��ارگری ش��دت داده
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 است. ازهمین رواست، منصوراسالو را با قراروثیقه مشروط وبرای م��دتی مح��دود آزاد م��ی س��ازند ، س�راغ ش�اهرخ
 زمانی میروند و اورا به زندان تبریزمی کشانند. علی نجاتی را ب��ه محکم��ه بی��داگاه م�ی برن��د. خال��د حس��ینی را زن��دان
 تعلیقی م�ی دهن��د و پرون��ده پش�ت پرون�ده ب�رای فع�الین ک�ارگری م�ی بندن��د ون��تیجه ای�ن اعم�ال عه�د ب�وقی ،ف��ردآوردن

شلق، برگرده کارگران وزحمتکشان است.  

 درتبین روزشمارسه ماهه اخی��ر،اگربخواهیم ج��دا ازمش�کلت عم�ومی زن��دگی ک�ارگران، خاص�ه س�ختی معیش��ت آن�ان
 ص��حبت ب��ه می��ان آوری��م بای��د ک��ه ب��ه بیک��اری واخ��راج ه��ای بیروی��ه وموض��وع ورشکس��تگی عم��ومی بخش��ی ازص��نایع
 کشوردراین سه ماه اول سال بپردازیم. همچنین باید ازسوانح، مرگ ومیر،قتل حین کارکارگران ،عدم پرداخت حقوق
 های معوقه سه ماهه اول سال،دستمزدهای متغیرکارگران،قرارداد های موقت وسفید امضاء،گرانی و تورم،مش��کلت
 زنان کارگر، کودکان خیابانی کاروبلتکلیفی وضعیت آنان،تخریب محیط زیست وخاصه خشکس��الی و ویران��ی ت��الب
 ه��ا و رودخ��انه ه��ا، ایض��ا دش��واری زن��دگی روس��تائیان و ک��ارگران روس��تایی درعرص��ه کاش��ت وبرداش��ت وف��روش
 محصولت آنان دربرابرواردات بیرویه وغیرقاب��ل کنترل،مافی���ای ه�ای ق��درت وآق�ا زاده ه��ا،دلل ه�ای پ�اچه ورمالی��ده
 بازارودستگاه های نانوشته نهادهای همچ�ون؛ س�پاه وای��ن اواخربس��یج،ودهها س�وراخ و س�نبه ناش�ناخته ک��ه هم�ه خ�وان
 خود را گسترده اند،آنهم عمدتا برس��رکالهای اساس�ی مص��رفی عم��وم م��ردم بمانن��د؛ برن��ج – چ��ای- ش�کر- منس��وجات-
 کفش- وغیره ... که با دخالت گری غیرقابل کنترل خود،تماماورشکستگی این صنایع داخلی رافراهم ساخته اند.موارد

 است.۱۳۹۰فوق سطوح اساسی بررسی روزشمارکارگری سه ماهه سال 

 دراین مجموعه نگاه ویژه به اول ماه مه (یازدهم اردیبهشت) داشتن وجوانب مثبت آن��را برش��مردن ازاهمی��ت خاص��ی 
 "، ب���ا۱۳۹۰ برخورداراس���ت . درآس���تانه اول م���اه م���ه امس���ال "ش���ورای برگ���زاری مراس���م روزجه���انی کارگرس���ال

 ق��دم اول۱۳۹۰ فروردین م��اه ۱۸ سال ستیزطبقاتی به جای جهاد اقتص��ادی" درتاری��خ با عنوان:"۱بیانیه شمارهانتشار
 را برای طرح مطالبات کارگران ایران ازمنظرمستقل برداشت. متعاقب آن بیانیه ش��ماره دوم ای��ن ش��ورا نیزانتش��ارپیدا

 منشIIور کرد. همچنین ما با فراخوان برگزاری جشن روزکارگر، با امض��اء ک��ا رگ��ران فلزکارمیکانی��ک روبروش��دیم .
 بی��انیه ک�انون مطالبات کارگری بمناسبت روزجهانی کارگرباامضIIاء کميتIه هIIای کIIارگران سوسياليسIت داخIIل کشIIورو

 نویسندگان ایران به مناسبت اول ماه مه ،کانونیان خود را بعنوان کانون ک��ارگران فک��ری قلم��داد کردن��د و ای��ن روز را
 به طبقه ی کارگرایران و جهان تهنیت گفتند. قطعنامه مشترک به مناسبت روزجهانی کارگر ب��ا ش��عارزنده ب��اداول م��اه

 سندیكاي كIIارگران شIIركت مه وزنده باد همبستگی بین المللی کارگران، امضاء گروهبندی های زیررا با خود داشت :
 واحIIد اتوبوسIIراني تهIIران و حIIومه - اتحIIادیه آزاد كIIارگران ایIIران - هيئت بازگشIIایي سIIندیكاي كIIارگران نقIIاش و
 تزئينات ساختمان - هيئت بازگشائی سندیکای فلز کار مکانيک - كانون مدافعان حقوق كارگر - كميته پيگيري ایجIIاد

 عمIIده تریIIن مطالبIIات ، مIIاده۱۴تشكل هاي كارگري - كميته همIIاهنگي بIIراي كمIIك بIIه ایجIIاد تشIIكل هIIاي كIIارگري در
 بيIانيه روز اول مIاه مIه از طIرف جمعIی از دهها سIند دیگرازجملIه : کارگران را ردیف کردند. جداازاین می توان به

 جمعي ازدانش��جویان / سندیکای کارگران نيشکر هفت تپه: روز جهانی کارگر، روزماست /کارگران منطقه عسلویه 
 دانشگاه هاي تهران نوشتند:" ما بر علیه این نابرابري ها بازهم قد راست میكنیم ودرروز یازده اردیبهشت ه��م پ��اي ب��ا
 كارگران میهنمان به خیابانها خواهیم آمد وفریادآزادي س�رخواهیم داد./ ائتلف جنب�ش زن�ان ب�ا جنب�ش ک�ارگری، تح�ت
 امض��اء زن��انی دیگ��ر/ جبه��ه واح��د ک��ارگری: جمع��ی از فع��الین ک��ارگری ت��بریز/ اتحادیه ه��ای مس��تقل ک��ارگری ش��مال
 خوزستان واتحادیه مستقل کارگران دزفول درقطعنامه مشترک خ��ود، خواس��تارآزادی ف��وری و ب��دون قی��د وش��رط کلی��ه
 زندانیان عقیدتی وهمچنین تمامی کارگران وفع�الین ک�ارگری درزن��دان هس�تیم. م�ا خواس�تارتعطیلی ی�ازدهم اردیبهش��ت

 بی��انیه ی جمع�ی اززن�انروزجه�انی ک�ارگروثبت آن درتق�ویم رس�می کش��وربه عن�وان ی�ک روز تعطی�ل... اعلم کنن��د/ 
  ك��ارگران وآزادیخواه وبرابری طلب سنندج به مناس�بت ای��ن روزب�ا ش�عارمحوری  «جه�ان م�ا نیازمن��د تغیی��ر اس�ت.»/

 بيIانيه ش�د/ اردیبهش��ت فری�اد ك�ارگران مح�روم خ�واهیم۱۱پرسنل كارخانه كفش بل: با شركت در تظاهرات كارگري 
 ک��ارگران ای��ران خ�ودرو در اول م��ه راهپیم��ایی م��ی کنن��د / جعم��ی از ک�ارگران ی کIIارگران ایIIران خIIودرو بIا عنIIوان 

  بی��انیه م�ادران پ�ارک لل��ه ب��ه مناس�بت روزک�ارگر - نگ�رانفصلی و کارگران ش�اغل در کارخانه ه�ای منطق��ه دماون�د/
 /اول ماه می : روزرزم طبق��اتی ک��ارگرانزندگی طاقت فرسای فرزندانمان هستیم /انجمن جمال چراغ ویسی با اعلم 

  داخل وخارج ازکشوراسIت کIIه مIی تIوان درروزشIمارکارگری فروردیIن واردیبهشIتازدهها اطلعيه و بيانيهبخشی 
 همه مIوارد آنIان را مطIIالعه کIرد . همجنيIن کIانون صIنفی معلمIان تهIران بIا اعلن معلمIان و کIIارگران دربنIد را ازاد

 بيIIانيه عبIIدال مIIومنی و محمIIد داوری ازسازید، دراردیبهشت ماه بIه اسIIتقبال روزکIIارگرو روزمعلIIم رفتنIد.همچنيIIن 
،فریاد معلمان دربند و خواست های آنان را طرح کردند.  زندان، به مناسبت روز معلم

 می خواهم دریک عب�ارت ساده،اس��تناج آنچ�ه را ک�ه ازمجم��وعه پی�ام ه�ای اول م�اه م��ه وبع��د ازآن برم�ی آی�د را اینگ�ونه
  نه فقط دولت پادگانی احمدی ن��ژاد وای��ادی و ک��ارگزاران او ک��ه عق��ب۱۳۹۰بنویسم؛آماج نهایی جنبش مطالباتی درسال 

 نشاندن دستگاه ولیت فقیه وبزیرکشاندن کلیت نظام را نیزدردستورخوددارند. مقابله با برچیدن یارانه ها واع��تراض ب��ه
 پیامدهای آن در حوزه های گوناگون؛ صرفنظر ازشکل های آن،اساسا مقابله ای اس��ت ب��ا دس��تگاه ولی��ت فقی��ه ک��ه خیم��ه
 وعمود اصلی نظام جمهوری اسلمی است. بدون درهم شکستن این دستگاه، حمله وحشیانه این گرازان شمش��یر از نی��ام
برکشیده به سطح عمومی معیشت مردم را نمی ت��وان متوق��ف ک��رد. تنه��ا ازای��ن همی��ن روس��ت ک��ه بای��د ولزم م��ی نمای��د؛
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 باردیگر به پیوند استوار درونی پیکاربرای آزادی وبرابری ووصول نان درج�امعه م��ا وب�ه س�طح کش��اندن آنه��ا بکوش��یم
وباورداشته باشیم.

 بای��د اعلم داش��ت؛ نم��ی ت��وان آزادی را ب��ه دس��ت آورد مگ��ر ای��ن ک��ه ب��ه مطالب��ات برح��ق لی��ه ه��ای مح��روم ج��امعه و
 س��ازماندهی مس��تقل ک��ارگران و زحمتکش��ان ت��وجه ضرورداش��ته باش��یم . نم��ی ت��وان مطالب��اتی چ��ون ح��ق ک��ار، دس��تمزد
 متناسب با نرخ تورم،مسکن مناس��ب،پایان بخش��یدن ب��ه ع��دم دری�افت حق�وق ه�ای معوقه،براب���ری حق�وق زن�ان و م��ردان
 درعرص��ه ک��ار، پای��ان بخش��ین ب��ه ب��رده گ��ی کارکودک��ان، دره��م شکس��تن ق��رارداد ه��ای م��وقت کاروش��رکت ه��ای پیم��انی
 کاری��ابی ،همچنی��ن به��ره من��دی ازح��ق بیم��ه وبهداش��ت وس��لمت واساس��ا برخ��ورداری ازح��ق زن��دگی براب��ررا درج��امعه
 مختنق ایران به دست آورد مگراین که تهاجم وحشیانه به سفره ه�ای خ�الی م�ردم را متوق�ف ک�رد. بیگم�ان ن�ه تنه��ا م�انع
 اصلی تحقق آزادی که دش��من اص��لی مطالب�ات ابت��دایی و ب��دیهی اک��ثریت م�ردم ای�ران ،موج��ودیت همی��ن نظ�ام جمه�وری

  تنها می تواند با تحقق عملی۱۳۹۰اسلمی جهنمی است. بنابراین حمایت صریح خامنه ای ازبرچیدن یارانه ها درسال
 پیون��د هرچ��ه گس��ترده ترجنب��ش مطالب��اتی ب��ا جنب��ش ض��د دیکت��اتوری و نظ��ام س��رمایه داری اس��لمی ای��ران درش��عارها

  اردیبهشت روز جهانی کارگر درقالب گفتگوها و بی��انیه۱۱واعتراضات سال جدید پاسخ بگیرد. اعتراضاتی که قبل از
 پلتفرم"هف�ت تش��کل"اعلم ش�ده درها و قطعنامه ها بازتاب یافته و آنچه راکه من دراین یادداشت برآن پای می فشارم: 

 بال است. تشکلتی ک��ه ازدرون پیکارطبق�اتی جنب�ش ک�ارگری ای��ران بی�رون آم��ده وحاص�ل توافق�ات ب��ه نگ�ارش درآم��ده
 می��ان فع��الین و تش��کل ه��ای ش��ناخته ش��ده آن��ان اس��ت.هری��ک ازآن��ان درای��ن جنب��ش پ��س ازس��پری ش��دن س��الیان متم��ادی
 کاروپیکاربرای تقویت جنبش کارگری کش�ورمان تلش ورزی��ده وهزین��ه ه�ای ب�س گ�زاف نیزپرداخت�ه ان�د. ب��دون تردی��د
 حمایت وقبول آن ونقد برکاستی هایش می تواند،درحمایت وتقویت جنبش کارگری ورودررویی ه�ایش ب�ا نظ�ام س�رمایه
 داری حاکم موثرافتد. این پلتفرم م��ی توان��د مبن��ائی ب�رای اتح�اد عم��ل ه�ا ی مش��ترک س�ازمان ه�ای مختل�ف چ�پ گ�ردد.

نیروهایی که تا به امروز به تقویت قطب چپ پای می فشردند . 
 یبحث اساسی این است حال که تش��کل ه�ای ک��ارگری داخ��ل کشور،زیرتی���غ نظ�ام کارگرستیزاس���لمی،علیرغم اختلف��ات

 چند درعرص�ه ه�ای گون�اگون نظ�ری، توانس�ته ان��د مبن�ای مش�ترکی ب�رای فع�الیت مطالب�اتی ومش�ترک خ�ود پ�ایه ری�زی
 کنند ،بدون کمترین تردید، سازمان ها وتشکل ه�ا ونه��اد ه�ای م�دافع حق�وق ک�ارگران وزحمتکش�ان یعن�ی نیروه�ای چ�پ
 وسوسیالیست، نیزمی توانند ب�ا درس آم��وزی ازچنی��ن اق��دام مثب��ت وم�وثرهفت تش�کل داخ�ل کش�ور، چ�پ ه�ای ک�ارگری
 نیزمی توانند دردفاع ازسلسله اشتراکات جنبش کارگری درون کشورهمص��دا ش��وند. درچنی��ن ش��رایط و هنگ��امه ای ای��ن

 می تواند یکی از مهم ترین سرفصل های درس آموزی ازقطعنامه هفت تش��کل اول م��اه م��ه امس��الاقدام مشترک ومتحد 
 سندیكاي كارگران شركت واحIIد اتوبوسIIراني تهIIران و حIIومه - اتحIIادیه آزاد كIIارگران ایIران - هيئت بازگشIIایي یعنی ؛

 سندیكاي كارگران نقاش و تزئينIات سIIاختمان - هيئت بازگشIIائی سIIندیکای فلIIز کIIار مکانيIIک - كIانون مIIدافعان حقIIوق
 باشد.....كارگر - كميته پيگيري ایجاد تشكل هاي كارگري - كميته هماهنگي براي كمك به ایجاد تشكل هاي كارگري

 ازچشم اندازمثبت وموثراین دوره درخردادماه امسال تجمع عظیم وموفق مدافعان حقوق کارگران ایران دراعتراض ب��ه
 نماین��دگان قلب��ی رژی��م جمه��وری اس��لمی درس��طح مج��امع جه��انی و بص��ورت مش��خص در اجلس س��ازمان جه��انی

 خ��رداد درژن��و دربرابرس��اختمان س��ازمان جه��انی ک��اربود . تلش��ی ک��ه ب��ا۱۹ژوئن برابر۹روزپنجش��نبه ک��ار(آ.ال.او)در
 با پشتکار م��داوم پیگی��ر موض��وع بودن��د نهادهمبستگی سوسیالیستی با کارگران ایران – فرانسه" پشتوانه همکاری "

 ت��ا چه��ره ض��د ک��ارگری رژی��م س��رمایهداری اس��لمی را ب��ه فعلن کلک��تیو بشناس��انند و آنه��ا را ب��ر آن دارن��د ت��ا در دل
 پش��تیبانی و حم��ایت از فع��الن ک��ارگری ت��ونس ، مص��ر و .... در" به��ار عرب��ی " امرم��دافعه ازک��ارگران ای��ران را

�انیزدردس���تورکارخود قراردهن���د. ازاین���رو ب���ود ک��ه م��ا ب���ا فراخ��وانی روب��رو م��ی ش��ویم ک��ه درآن آم���ده اس��ت :��  " م
�ن مب�ارزان��ود را نس�بت ب�ه ای��ی س�ندیکایی، همبس�تگی خ� سندیکالیست های فرانسوی، همراه ب�ا ب�ا جنب�ش بی�ن الملل
�راه دارد،� ایرانی اعلم میداریم،زنان و مردان مبارزی که علیرغم تمام خطراتی که فعالیت سندیکایی در ایران به هم
�ه در� درگیر مبارزه برای دفاع از کارگران ایران شده اند." در ادامه اعلم می دارند: " ما به کلیه مبارزین زندانی ک
�یم.��ی اندیش��د، م��ده ان��دانی ش� طی ماه ها و سال های گذشته، به جرم مبارزه برای احقاق حقوق ابتدایی سندیکایی زن
�د. "��د،می باش���ی کنن��ان م��ایت ش��ه حم��ان ک��ای ش��انواده ه��ان وخ��ار آن��وجب افتخ��ین آمیزوم��یار تحس��ان بس��ارزه آن� مب
�انی� سندیکا های فرانسوی می گویند : " زمان آن فرا رسیده که مچ آن کشورهایی که مقاوله نامه های سازمان جه
�ک��ومت ای�ران ی��ود. درای�ن رابط�ه حک��د، گرفت�ه ش��ا رازی�ر پ�ا م�ی گذارن��ل آن ه� کار را امضاء می کنند و لیکن درعم
�زاری کنفران�س س�النه س�ازمان جه�انی ک�ار، تظ�اهرات� مورد بارز است ....به دلیل فوق است که ما ب�ه مناس�ب برگ

 ژوئن در مقابل دفتر سازمان مزبور در ژنو فرا می خوانیم ." ۹ایستاده ای را در
 ب�����دین ترتی�����ب ب�����ه دع�����وت "کلک�����تیو س�����ندیکایی حم�����ایت ازک�����ارگران مغ�����رب و خاورمی�����انه "  یعن�����ی  س.ژ.ت –
 فرانس�ه/اف.اس.او- فرانس�ه/س��ود "همبس�تگی"- فرانس�ه/ اونس�ا – فرانس�ه/ و پش��تیبانی دو س�ندیکای سوئیس�ی از جمل�ه :
 اونی����ا – س����وئیس /س.ج.آ.اس،س����وئیس/ انج����ام گرف����ت و تجم����ع بزرگ����ی در ژن����و جم����ع آمدن����د. ک����ه جزئی����ات آن
 درروزشمارکارگری خرداد ماه به تفصیل آمده است. باید ازاین تجربه موفق برای تقویت و پش��یبانی ازجنب��ش ک��ارگری

  درون کشورآموخت وآنرا درحوزه ها ی گوناگون جامعه میزبان تسری داد.
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  ه��ای رس��می ای��ران (ایلن��ا –دراین مجموعه آنچه به نظرتان می رسد،گردآمده ازمنابع گوناگون ازجمله : خ��برگزاری
 س��ایت آفت��اب، س��ایت ه��ای اص��لح طل��ب کلم��ه، مردم��ک، ج��رس، س��حام نیوزوس��ایتدنی��ای اقتص��اد، ایس��نا – مه��ر، 

 س�فیروغیره…) وتش�کل ها،نهاده���ا وس�ایت ه�ای مس�تقل مانن��د : (کمیت��ه هم��اهنگی ب��رای کم��ک ب��ه ایج�اد تش�کل ه�ای
 کارگری،سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران وحومه،جمعی ازفع�الن ک�ارگری ای�ران خودرو،ک��انون
 مدافعان حقوق کارگر، وبلگ دانشجویان مدافع حقوق کارگر،کمیت���ه پیگی��ری ایجادتش��کل ه��ای آزاد ک���ارگری،آسمان
 دیلی نیوز،آژانس ایران خبر،سایت میدان زنان، کانون صنفی معلمان ته���ران،کردستان میدیا،س���اوالن سس�ی وغی��ره)
 درداخ��ل وهمینطورامکان��ات خبررس��انی ه��ای خ��ارج ازکش��ور( تارنم��ای چش��م ان��دازکارگری- اف��ق روش��ن- س��ایت
 روشنگری  –سایت پیام ،وبلگ کارگری راه کارگروغیره …) وخبرهای دریافتی به ایمیل آدرس هایم فراهم آمده و

به نظرتان می رسد.

 خوشحال می گردم که فعالن کارگری،مدافعان به حقوق کارگران وهرآنکس که روزشماربه دستش می رسد، بتوان��د
نکته نظرها وانتقادات سازنده وموثرخود رابرسراین مجموعه کاربا من درمیان نهد . 

بیش ازهرچیزازدریافت ایمیل های شما خرسند گشته وخواهم آموخت . 
با دوستی و رفاقت 

امیرجواهری لنگرودی 

  ۲۰۱۱   جولی۰۱برابر با   ۱۳۹۰ تير ۱۱ شنبه

 روز شمار اخبار کارگری و دیگر جنبش های اجتماعی و
1390اعتراضی ایران فروردین 

 پيام نوروزی سنديکای کارگران نيشکرهفت تپه

 نوروز برهمه مبارک باد

 مافرارسيدن نوروزرا به عموم ملت ايران وعلی الخصوص کارگران زحمت کش تبريک می گوييم واميدواريم درسال
 درصد،حداقل9جديد کارگران به حقوق حقه خودنائل شوند.سرانجام درچندروز مانده به نوروزدولت باافزايش 

 هزارتومان اعلم نمود.اين اعلم افزايش ناچيزدستمزد ازطرف وزارت کارباتوجه به نرخ بالی تورم330000دستمزدرا
 ،نامنطقی وبدورازواقعيت وناکافی می باشد.سنديکای کارگران هفت تپه که درراستای نيل به مطالبات کارگری

 گام برمی دارد خواهان افزايش دستمزدبراساس نرخ واقعی تورم به منظورايجاد يک زندگی انسانی است.

 سنديکای کارگران نيشکرهفت تپه

 1390فروردين /

 پيام نوروزی رضارخشان رئيس سنديکای کارگران نيشکرهفت تپه
نوروز برهمه مبارک باد

 فرارسيدن نوروزرا به عموم ملت ایران وعلی الخصوص کارگران زحمت کش تبریک می گویم واميدوارم درسال
درصد،حداقل9جدید کارگران به حقوق حقه خودنائل شوند.سرانجام درچندروز مانده به نوروزدولت باافزایش   

هزارتومان اعلم نمود.این اعلم افزایش ناچيزدستمزد ازطرف وزارت کارباتوجه به نرخ بالی تورم330000دستمزدرا  
 ،نامنطقی وبدورازواقعيت وناکافی می باشد.ماکارگران خواهان افزایش دستمزدبراساس نرخ واقعی تورم به

.منظورایجاد یک زندگی انسانی هستيم
رضارخشان رئيس سندیکای کارگران نيشکرهفت تپه

1390فروردین/
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فروردين :مادران پارک لله:1

 در سی و سومين سال بهار خفقان زده ايران با نو شدن طبيعت مصمم ايم که
کشورمان را آزاد سازيم 

مادران پارک لله:بيا تا گل برافشانيم و می در ساغر اندازيمفلک را سقف بشکافيم و طرحی نود در اندازيم 
اگر غم لشگر انگيزد که خون عاشقان ريزدمن و ساقی بدو تازيم و بنيادش بر اندازيم" 

 سال نو و نوروز باستانی بر مادران و خانواده های داغدار تمامی جان باختگان راه آزادی و تمامی دوستان و ياران
و مبارزان خستگی ناپذير عليه مرگ و نيستی و اعدام مبارک باد. 

 سرود "بهاران خجسته باد" توسط جان باخته کرامت دانشيان در زمان شاه برای رهايی و رسيدن به بهار آزادی
  به دست آمد ولی ديری نگذشت و به خزان مرگ و نيستی تبديل شد.57 بهمن سال 22ساخته شد. پيروزی در 

 سال و اندي، در آستانه سی و سومين سال خزان بهار سياسی ايران، بهار طبيعت در32حال بعد از گذشت 
 حالی فرا می رسد که بسياری از ايرانيان سال هاست زير خاک مدفون اند، بسياری در قفس های تنگ و نمور

 زندانها با دوری و ممنوع الملقات بودن و بيماری و حتی مرگ دسته و پنجه نرم می کنند. بسياری آواره و
 سرگردان اين شهر و آن کشورند؛ ولی درختها سبز می شوند، گلها شکوفه می دهند و ماهی قرمز با صدای
 توپ تحويل سال نو، برای رسيدن به آزاد شدن از تنگ بلور، تنگی که اسيرش گشته تکانی می خورد و حتی

جانش را هم می دهد. 
 آری بهار فرا می رسد و بنفشه سر از خاک برمی آورد و به طبيعت سلم می کند ولی مادران بسياری داغدار

فرزندان خود هستند. 
 ما در شرايطی زمستان را پشت سر می گذاريم که بسياری از خانواده ها در دلهره احکام اعدام فرزندان خود،

 لحظه های پرالتهابی را سپری و آرزو می کنند که آخرين پدر و مادر دردمندی باشند که در انتظار اعدام فرزندشان
هستند. 

 ما در حالی به بهار سلم می کنيم که فرزندان مان چشم انتظار آمدن پدر و مادرند تا سفره هفت سين بيارايند و
 عيدی بر آن بگذارند. آنها مانند ماهی دور افتاده از دريا در تنگ بلور به شيطنت مشغول اند، ولی تشنه ديدار پدر و

مادرند. 
 ما در شرايطی به بنفشه لبخند می زنيم که همسران بسياری به ياد همسران خود گل های زيبای باغ و

بوستان را می آرايند و آه می کشند. 
 ما در روزهايی به انتظار آمدن عمو نوروز می نشينيم که مادران و پدران بسياری چشم انتظار تصميم قاضی

 القضات اند، تا شايد به جای پهن کردن سفره هفت سين جلوی ديوارهای بلند زندان، فرزندان شان به ديدار آنها
بيايند و چند صباحی را در کنار هم باشند و با بهار در کنار هم نفس بکشند. 

 ما در شرايطی سالی نو را انتظار می کشيم که رژيم اسلمی رافت و مدارا، حتی به زندانيان عادی رحم نمی
 کند و با حکم های بدون دادرسی عادلنه، تعداد زيادی از آنها را در زندان قزل حصار به گلوله می بندد. شايد اين
 زندانی ها به خاطر چک يا مهريه سنگين يا حادثه رانندگی يا طعمه دللن مواد مخدر يا در درگيری با پليس و يا

هزاران شايد ديگر به زندان افتاده و محکوم شده اند. 
 ما در شرايطی آغاز بهار و سال نو را به شما مادران، پدران، فرزندان، همسران و خانواده ها تبريک می گوييم که

 ، سال آزادی و1390کشورمان ايران، شديدترين لحظات بحرانی غم و درد و ستم را طی می کند. باشد که سال 
شادی و برابری برای تمامی ايرانيان در داخل و خارج از کشور باشد. 

 و ما اينک در سی و سومين سال بهار خفقان زده ايران با نو شدن طبيعت مصمم ايم که کشورمان را آزاد سازيم
 تا اينبار با فراغ بال در زير سايه برگ های نورسته دمی بياسايد و خستگی قرنها مرگ و نابودی را از تن به در

کند. 
  سال گذشته، فرا رسيدن نوروز32ما مادران پارک لله با شکفتن لله های طبعيت، بياد لله های خونين ايران در 

 باستانی را در کنار خانواده همه جان باختگان، و زندانيان سياسی و عقيدتی و همگام با آنها برای رسيدن به
حقوق اوليه انسانی خود تلش خواهيم کرد تا اين بار بهار را برای نسل های بعد به ارمغان بياوريم. 

با سبز شدن طبيعت، ما دوباره سبز خواهيم شد و با شکفتن شکوفه ها به رنگارنگی خواهيم رسيد. 
 برای اتحاد و رسيدن به بهار سياسي، ما حتی رنگ سياه را هم از خود می دانيم. ما مادران ايران يکبار برای

 هميشه می خواهيم فرهنگ انسان دوستی و انسان سازی را بجای نابودی و خونخواهی برای تمامی نسل
های آينده به ارث بگذاريم. 

 باشد که در اين راه، با کمک مردم آزاده ايران دست در دست هم به آزادی و امنيت و آرامش و رهايی برسيم و
هرگز هيچ خانه ای را برای داشتن عقيده مخالف خود در سوگ نبينيم. 

 "هوا دلپذير شد گل از خاک بر دميدپرستو به بازگشت زد نغمه اميدبه جوش آمده است خون درون رگ گياهبهار
 خجسته باز خرامان رسد ز راهبه خويشان، به دوستان به ياران آشنابه مردان تيز خشم که پيکار می کنندبه آنان

 که با قلم تمامی درد را به چشم جهانيان پديدار می کنندبهاران خجسته باد، بهاران خجسته بادو اين بند بندگي،
و اين بار فقر و جهلبه سرتاسر جهان به هر صورتی که هستنگون و گسسته باد، نگون و گسسته باد" 
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اخراج دهها کارگر شاغل در شرکت "کارین صنعت" 
               

 بر اساس خبر منتشره در سایت کميته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل های کارگری در اول فروردین آمده
 کارگر شاغل در این شرکت را اخراج کرد.50است : کارفرمای شرکت "کارین صنعت" واقع در شهر سنندج 

  ماه دستمزدهای معوقه11اخراج این تعداد از کارگران شرکت "کارین صنعت" در حالی صورت می گيرد که کارفرما 
 آنان را پرداخت نکرده است. کارفرما به کارگران چک بی محل پرداخت و خود را از چشم کارگران مخفی کرده

  کارگر باقی مانده اند، اما20 کارگر مشغول بکار بودند که از این مجموع تنها 70است. در شرکت "کارین صنعت" 
 ماه دستمزدهای معوقه خود را دریافت نکرده اند و در بلتکليفی کامل بسر می برند.11آنان نيز 

ورشکستگی صنایع و بيکارسازی وسيع کارگران به دنبال حذف یارانه ها

 به گزارش منابع کارگری، به دنبال اجرای طرح حذف یارانه ها چهttار کارخttانه و یttک اسttتخر  در سttلماس تعطيttل و
 تمامی کارگران آنها از کار اخراج شدند. بنابراین گزارشات، کارخانه قند و شکر آرش و کارخانه فراورده هttای لبنttی و
 شير مهسا و کارخانه زول سوت وکارخانه فراورده های گوشتی پاليده و همچنين استخر تفریحی ورزشtی مرواریtد

واقع در جاده اروميه به سلماس تعطيل شده و تمامی کارگر آنها از کار بيکار شدند.

 همچنين کارخانه های فراورده های لبنی قلندری و ظروف یکبtار مصtرف اطمينtان همگtی واقtع در شtهرک صtنعتی
 شهرستان سلماس در حال تعطيل شدن هستند و در این راستا اقدام به تعدیل نيرو کرده اند و تعدادی از کttارگران

را اخراج کرده اند.

بازداشت و بازجویی چند تن از اعضای کميته هماهنگی در سنندج
  

 ماموران دستگاه امنيتی رژیم در شهر سنندج با احضار و تهدید چند تن از اعضای کميته هماهنگی برای کمک به
ایجاد تشکل های کارگری، به مدت چند ساعت آنان را مورد بازجویی قرار دادند.

  "وفا قادری، جليل محمدی،1389بر پایه این گزارش منتشره در سایت کميته هماهنگی، در واپسين روز سال 
 غالب حسينی و کوروش بخشنده" از اعضای این کميته و "طيب چتانی و خليل دورگيران" از کوهنوردان سنندج،
 افراد بازداشتی بوده اند که تا ساعاتی پيش از آغاز سال نو در حالت بازداشت و تحت بازجویی بوده اند. افراد را

پس از چند ساعت آزاد گردیدند.

1390بخشنـامـه مـزد سال 

  در اجراي89 اسفند 23 گروه(دولت، کارفرمايان و کارگران) در جلسه مورخ 3شوراي عالي کار با حضور نمايندگان 
  قانون کار و با در نظر گرفتن مصالح کارگران در انطباق هر چه بيشتر ميزان درآمد آنان با سطح معيشت و41ماده 

 همچنين با توجه به مقتضيات بنگاه هاي توليدي، کارفرمايان و شرايط اقتصادي جامعه، موضوع دستمزد كارگران را
نهايي كرد.

  كه به1390به گزارش خبرنگار كار و اشتغال خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، متن كامل بخشنامه مزد سال 
امضاي وزير كار و امور اجتماعي رسيده، به شرح زير است:

 حداقل مزد روزانه با نرخ يکسان براي کليه کارگران مشمول قانون کار (اعم از قرارداد دايم يا1390- از اول سال 1
  ساير1390 هزار و يکصد ريال) تعيين مي شود. همچنين از اول سال 10 ريال (يکصد و 110.100موقت) مبلغ 

  ريال به3040 قانون کار) به اضافه روزانه 26 درصد مزد ثابت يا مزد مبنا (موضوع ماده 6سطوح مزدي نيز روزانه 
 افزايش مي يابد.1389نسبت آخرين مزد در سال 

 تبصره: با اعمال افزايش اين بند مزد شغل کارگران مشمول طرح هاي طبقه بندي مشاغل مصوب وزارت کار و امور
 ) کمتر1 هزار و يکصد ريال) بند (10ريال (يکصد و 110.100اجتماعي و نيز مزد ثابت ساير کارگران نبايد از مبلغ 

شود.
  داراي يک سال سابقه کار شده و يا يک سال از دريافت آخرين پايه سنواتي آنان1390- به کارگراني که در سال2

 ريال نيز به عنوان پايه (سنوات) پرداخت خواهد شد.2000گذشته باشد روزانه مبلغ 
 : پرداخت مبلغ مربوط به پايه سنواتي کارگران مشمول طرح هاي طبقه بندي مشاغل مصوب وزارت کار و1تبصره 

 امور اجتماعي با در نظر گرفتن رقم فوق الذکر براي گروه يک با توجه به دستورالعمل و جدول اعلمي توسط اداره
کل تنظيم و نظارت بر روابط کار و نظام هاي جبران خدمات صورت مي گيرد.

 ، ميزان مقرر در اين بند يا تبصره يک آن1389: به کارگران فصلي به نسبت مدت کارکردشان در سال 2تبصره 
حسب مورد تعلق خواهد گرفت.

  شورايعالي کار و در جهت افزايش رضايت مندي کارگران و کارفرمايان و به87 مهر 21- براساس مصوبه مورخ 3
  کمک هزينه اقلم1390منظور تثبيت و تسري به تمامي کارگران، اعم از دايم و موقت مقرر شد از ابتداي سال
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  قانون کار بابت هر کارگر (اعم از36 ماده 3مصرفي خانوار به عنوان مزاياي رفاهي و انگيزه اي موضوع تبصره 
 هزار ريال از سوي کارفرمايان به آنان پرداخت شود.280متاهل يا مجرد) ماهيانه مبلغ 

 ) در کارگاه هايي که داراي2) و تبصره يک بند (1- ضوابط مربوط به چگونگي نحوه اعمال افزايش مقرر در بند (4
 طرح طبقه بندي مشاغل هستند و نيز در مورد کارگران کارمزدي و همچنين چگونگي ارتقاي طبقه شغلي به

موجب دستورالعمل هاي اداره کل تنظيم و نظارت بر روابط کار و نظام هاي جبران خدمت خواهد بود.
  به1390- مقررات اين مصوبه شامل حال دانش آموزان و دانشجوياني که در ايام تعطيلت تابستاني در سال 5

صورت موقت در کارگاه ها اشتغال مي يابند نخواهند شد.
 - واحدهاي مشمول قانون کار به منظور ايجاد رابطه  هرچه بيشتر مزد و مزايا با بهره وري و توليد و ايجاد انگيزه6

 بيشتر در بين کارکنان خود، علوه بر اجراي اين مصوبه مي توانند نسبت به افزايش و برقرراي مزايا در قالب
موافقت نامه هاي کارگاهي و پبمان هاي دسته جمعي و پس از تاييد وزارت کار و امور اجتماعي اقدام كنند.

تجمع اعتراضی کارگران شرکتهای پيمانکاری در مجتمع پتروشيمی بندرامام

  کارگران پيمانکاری شرکتهای طرف قرارداد با مجتمع٢٨/١٢/٨٩در آخرین روزکاری پایان سال یعنی در روز شنبه 
 پتروشيمی بندرامام از اول صبح در جلوی دفتر مرکزی این پتروشيمی که بزرگترین مجتمع پتروشيمی درمنطقه

 ماهشهراست،
 با اطلع وهماهنگی قبلی یک تجمع اعتراضی بزرگ برگزار کردند. خواست اصلی ومحوری این کارگران

 لغوقراردادهای متعدد پيمانکاری و زیر پوشش قراردادن مستقيم کارگران (قراردادمستقيم) توسط مجتمع
 پتروشيمی بندرامام بود. این تجمع باعث شد رئيس اداره کار منطقه درميان کارگران حضور یابد و با تائيد خواسته
 آنان و اینکه مدتهاست این موضوع مدنظربوده، به کارگران قول داد که بلفاصله بعدازتعطيلت این موضوع پيگيری

شود.
  فروردین ماه سال جدید را فرجه زمانی برای پاسخ و پيگيری خواست خود تعيين کردند و تاکيد نمودند٢٠کارگران 

 در این روز برای پاسخ این خواسته خود مجددا در همين محل تجمع خواهند کرد. زیرپوشش قرارگرفتن این
 کارگران جدا از تضمين کاری بهتر وامنيت شغلی بيشتروبهبود معيشت، به سه دهه تفرقه و تکه پاره کردن

 صفوف کارگران در پيمانکاریهای متعدد وخلق الساعه که کارگران را بمثابه جزایرپراکنده آسيب پذیر کرده بود، پایان
 داده و وضعيت کارگران را درجهت متحد ویکپارچه شدن بهبود خواهد داد. از آنجائيکه برای نخستين بار کارگران

 شرکتهای متعدد پيمانکاری یک خواسته مشترک را همزمان وباهمدیگر مطرح کرده اند، این تجمع دارای اهميت
 زیادی است و یک شرایط تعرضی را نشان ميدهد. امروزه همراه با خواسته ی لغوقراردادهای موقت وسفيد امضاء

 ، لغو واسطه های پيمانکاری وایجاد قراردادهای مستقيم با کارفرمای اصلی نيز بصورت یک خواست سراسری
 درآمده است. همانطورکه ميدانيم قبل این مطالبه در کارخانه بزرگ ذوب آهن اصفهان اجرا شده است وکارگران

ایران خودرو نيز ميروند تا آن را بصورت یک خواست محوری خود به اجرا درآورند.

 چهار کارخانه و یک استخر و بيکاری کارگران آن در سلماسورشکستگی

 بنا به خبر دیافتی آمده است : اجرای طرح هدفمند کردن یارانه در طی ماههای گذشته تعطيلی کارخانه های
زیادی را با خود همراه داشته است.

 مجموعه فعالن حقوق بشر در ایران، کارخانه قند و شکر آرش و کارخانه فراورده های لبنی و شير مهسا و
 کارخانه زول سوت وکارخانه فراورده های گوشتی پاليده و همچنين استخر تفریحی ورزشی مروارید واقع در جاده

اروميه و سلماس کامل تعطيل شده و ده ها کارگر آنان بيکار شده اند.
 همچنين کارخانه های فراورده های لبنی قلندری و ظروف یکبار مصرف اطمينان همگی واقع در شهرک صنعتی

 شهرستان سلماس در حال تعطيل شدن هستند و در این راستا اقدام به تعدیل نيروهای خویش کرده اند و
تعدادی از کارگران خویش را اخراج کرده اند.

احضار و بازجویی فعالين کارگری در سنندج 

 ، عوامل امنيتی و اطلعاتی در شهر٨٩بر اساس خبر ارسالی به کميته ی هماهنگی در واپسين روز سال 
 سنندج با تهدید و احضار چند تن از اعضای کميته ی هماهنگی به مدت چند ساعت آنها را مورد بازجویی و

 تهدید قرار داده اند. در بازجویی ها افراد بازداشت شده مورد سوال قرار گرفته اند که چرا برای ساعات پایانی
 سال به همراه اعضای خانواده ی خود قصد جمع شدن با دیگر دوستان خود داشته و یا قصد شرکت در برنامه

ی شادی به مناسبت آغاز سال نو داشته اند. 
 وفا قادری، جليل محمدی، غالب حسينی، کوروش بخشنده از اعضای کميته هماهنگی و طيب چتانی و
 خليل دورگيران از کوهنوردان سنندج افراد بازداشتی بوده اند که تا ساعاتی پيش از آغاز سال نو در حالت

 بازداشت و تحت بازجویی بوده اند. از افراد نامبرده خواسته شده که تعهدات کتبی در موارد مختلف بدهند که
 مورد اعتراض آنان قرار گرفته است. نامبردگان در موارد مختلف از جمله فعاليت های کميته هماهنگی مورد
 سوال و تهدید قرار گرفته اند. بازجویان بدون به دست آوردن هيچ گونه موفقيتی در اخذ تعهد و یا موثر واقع

شدن تهدیدهایشان ناچار شدند افراد مذکور را پس از چند ساعت آزاد کنند. 
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کميته ی هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل های کارگری 
 ١٣٩٠ فروردین ١

تعطيلی شماری از کارخانه های واقع در شهر سلماس 
 

  آمده است : در نتيجه اجرای قانون حذف یارانه ها توسط رژیم اسلمی،90بر پایه خبر رسيده در اول فروردین 
 شماری از کارخانه های واقع در شهر "سلماس" نيز همچون سایر مراکز توليدی و صنعتی ایران ورشکسته و

کارگران آن از کار، اخراج شدند.
 کارخانه های "قند و شکر آرش، فرآورده  های لبنی و شير مهسا، زول سوت و فرآورده  های گوشتی پاليده" و

 همچنين استخر تفریحی ورزشی "مروارید" واقع در جاده اروميه – سلماس، در نتيجه اجرای قانون حذف یارانه ها
 تعطيل و صدها کارگر شاغل در آنها از کار اخراج شدند. همچنين کارخانه  های فراورده  های لبنی "قلندری" و

 ظروف یکبار مصرف "اطمينان" واقع در شهرک صنعتی شهر سلماس در آستانه ورشکستگی قرار دارند و شماری
از کارگران شاغل در آنها از کار اخراج شده اند.

اخراج دهها کارگر شاغل در شرکت "کارین صنعت" 

 بر اساس خبر منتشره در سایت کميته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل های کttارگری در اول فروردیttن آمttده
 کارگر شاغل در این شرکت را اخراج کرد.50است : کارفرمای شرکت "کارین صنعت" واقع در شهر سنندج 

  ماه دستمزدهای معوقه11اخراج این تعداد از کارگران شرکت "کارین صنعت" در حالی صورت می گيرد که کارفرما 
 آنان را پرداخت نکرده است. کارفرما به کارگران چک بttی محttل پرداخttت و خttود را از چشttم کttارگران مخفttی کttرده

  کارگر باقی مانttده انttد، امttا20 کارگر مشغول بکار بودند که از این مجموع تنها 70است. در شرکت "کارین صنعت" 
 ماه دستمزدهای معوقه خود را دریافت نکرده اند و در بلتکليفی کامل بسر می برند.11آنان نيز 

دو فعال حقوق کودک دستگير شدند

  آمده است : "سارا حاج بهرامی " و " علی دیوسالر" از فعالن حقوق90 فروردین 1"به گزارش امروز در تاریخ 
 کودک دستگير شده و به زندان کرمان انتقال یافته اند.به گزارش امروز، این دو فعال حقوق کودک هفته گذشته به

 اتهام همکاری با بهایيان توسط نيروهای امنيتی دستگير شده و به زندان کرمان منتقل شده اند و هنوز اطلع
دقيقی از وضعيت نگهداری و زمان دقيق بازداشت این دو در دست نيست.

 لزم به ذکر است که سارا حاج بهرامی و علی دیوسالر بعد از زلزله ی بم در این شهر اقدام به تاسيس
موسسه ای برای نگه داری از کودکان زلزله زده کرده و تا امروز نيز فعاليت قانونی خود را ادامه داده اند.

  به عضویت هيئت مدیره ی انجمن حمایت از حقوق89هم چنين شایان ذکر است که علی دیوسالر از آذر ماه 
 کودکان در آمده و بعد از نسرین ستوده دومين عضو این انجمن است که به اتهامات واهی دستگير شده است.

علی دیوسالر از اعضای خانه ی کودک شوش می باشد که چندی پيش نيز پدرش را از دست داده بود.

سه تن از کارکنان یک کتاب فروشی در کرمانشاه دستگير شدند 

 سه تن از کارکنان یک کتابفروشی دستگير بازداشت و روز گذشته به زندان دیزل آباد کرمانشاه منتقل شدند.
 خر اسفند ماموران امنيتی با مراجعه به کتاب فروشی پایيزان در کرمانشاه سه تن ازبه گزارش هرانا، آ

 کارکنان این کتاب فروشی را به اتهام فروش کتب دینی بهایی بازداشت و پس از چند روز بازجویی به زندان
دیزل آباد کرمانشاه منتقل نمودند.

 هدف از تجاوز به ليبی منحرف کردن انقلب مردم است.جبهه واحد کارگری

پيروز باد انقلب مردم ليبی 

  احمدی نژاد در فضای مشمئز کننده نظام فاشيستی - اسلمی جهت حفظ و افزايش سود سرمايه و-خامنه ای 
 پياده کردن دستورات برادران بزرگتر خود در قالب حذف يارانه ها و... با اعدام و کشتار معترضين در خيابانها و

 زندانها پيش برده و فريبکارانه جنايات خود را خدمت به مردم و پياده کردن عدل و عدالت تبليغ می کند، وبرادران
 بزرگتر اين نظام جنايت کار با باران بمب و موشک و راکت بر سر مردم ليبی ادعای بر قراری دمکراسی و حقوق

بشر را تبليغ می کنند همان گونه که سالهاست عليه مردم افغانستان و عراق تجاوز را پيش می برند. 
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 وقتی پای حفظ و افزايش سود سرمايه در ميان است،نقاب بشر دوستی و دمکراسی خواهی کنار می رود و
 معلوم می گردد که ميان احمدی نژاد و قذافی با اوباما ، سارکوزی ، مرکل ، برلسکونی و... ذره ای تفاوت وجود

ندارد. 
 خامنه ای برای حفظ و بر قرار ماندن نظام سرمايه داری وافزايش سود سرمايه فتوای کشتن جوانان در خيابانها با

 چاقو، دسته کلنگ ... و گلوله و در زندانها با شکنجه ، تجاوز و اعدام را صادر می کند. برادران بزرگتر او در جهت
 حفظ وضعيت موجود و افزايش سود سرمايه دستور سرکوب مستقيم و غير مستقيم هر گونه مخالفت با سرمايه

داری را به بهانه دمکراسی و حقوق بشر با بارانی از راکت و موشک صادر می کنند. 

کارگران ، جوانان و مردم انقلبی ! 

 قذافی ،خامنه ای واحمدی نژادی و کروبی و موسوی همچنين اوباما، سارکوزی ،برلسکونی ، مرکل و... علی
 رغم اينکه اختلفات فاحشی با هم دارند ولی همه ای آنها سربازان و خدمتگذاران اردوی جنايتکارانه سرمايه

 داری هستند. و همه ای آنها يک هدف را با روش های متفاوت دنبال می کنند هر کدام از انها با روش متفاوتی
 می خواهند ضمن حفظ کليت نظام سرمايه داری سود سرمايه را هر چه بيشتر افزايش بدهند. فراموش نکنيم

 که سود سرمايه همان ثروت و نانی است که از جيب و سفره کارگران به بهانه ها و روش های مختلف از جمله
حذف يارانه ها دزديده شده به جيب سرمايه داران سرازير می گردد. 

 علی رغم اينکه قذافی ، احمدی نژاد و ديگر جناح های جمهوری اسلمی با برخی ازديگر دولت های سرمايه
 داری تا حد جنگ و مخالفت با يکديگر گلويز می شوند، اما همگی در اصول اصلی سرمايه داری خدمت گذار بی

 چون و چرای سرمايه هستند. و بدون هيچ مخالفت و تفاوتی ريشه ای با روش های مختلف اقدام به اجرای
 طرحهای سرمايه دارانه صندوق بين المللی پول ، بانک جهانی و سازمان تجارت جهانی و ... از جمله حذف يارانه
 ها ، خصوصی سازی و آزادسازی قيمت ها ... می کنند و از اين طريق همگی کمر به غارت و چپاول طبقه کارگر

بسته اند. 
 امروز جنايتکاران بزرگ يعنی برادران قويتر خامنه ای و قذافی به بهانه دفاع از مردم و بر قراری دمکراسی و حقوق

 بشر مردم بپا خواسته و آزاديخواه ليبی را با راکت و موشک به قتل می رسانند، تا مبادا طی روند رشد و تحول
اعتراضات، منطقه به سمت و سوی تحولت انقلبی و ضد سرمايه داری حرکت کند. 

کارگران ، جوانان و کمونيستها !! 

 زمان تنگ است ، و هر لحظه به نقطه عطف نبرد های تاريخی نزديکتر می شويم ، سرمايه داری تحت فشارهای
 روز افزون بحران ساختاری و اعتراضات گسترده توده ای در اقصا نقاط جهان دست و پا می زند، برای رهايی از
 فشار و انقلبات کارگری به هر جنايتی متوسل می گردد. اگر امروز خود را آماده نکنيم جهان را به آتش خواهد

 کشيد. اگر امروز برای تعيين سرنوشت خود و ابتکارعمل در نقطه عطف تاريخي، خود را سازماندهی نکنيم ، نه
تنها نمی توانيم در آينده انقلب کارگری را به ثمر برسانيم، بلکه به شدت سرکوب و قتل عام خواهيم شد. 

 امروز ما بايد در مقابل دو جناح متخاصم سليقه ای سرمايه داری که از اصول مشترک در چپاول طبقه کارگر پيروی
 می کنند، دراردوی يکپارچه طبقه کارگر قرار گرفته و متحدانه بر عليه هر دو جناح مبارزه کنيم. امروز بهترين زمان و
 فرصت برای سازمانيابی و سازماندهی توده ها عليه جمهوری اسلمی و کل سرمايه داری است. بايد با تشکيل
 هسته هاوکميته ها درکارخانجات، ادارات ، دانشگاه ها و مدارس و محلت قدم های بلندی را برای متشکل کردن

 وسازماندهی توده های انقلبی بر داريم . هر رفيقی وظيفه دارد با رفيق کنار دستی خود هسته ای را تشکيل
 داده از طريق آن ضمن آموزش و تبليغات سياسی توده های اطراف خود را برای اعتراضات و عمل انقلبی آماده

کند. 
  اسلمی-امروز همچنين وظيفه داريم ضمن سازماندهی اعتراضات در جهت سرنگونی جمهوری فاشيستی 

 برای دفاع از مردم ليبی بر عليه جنگ تجاوزگرانه سرمايه داری جهانی دست به اقدامات عملی بزنيم ، در
 اعتراضات عليه تجاوز شرکت کرده و در گسترش اين اعتراضات هرچه بيشتر فعال باشيم. درهمين حال خواهان

مبارزه بر عليه هر دو جناح سرمايه داری شده، پرچم مستقل طبقه کارگر را به احتزاز در آوريم. 

جنگ و تجاوز عليه ليبی بايد هرچه زود تر متوقف گردد 

از انقلبات مردم کشورهای جهان حمايت کنيم 

ما خواهان خروج نيروهای متجاوز از افغانستان و عراق هستيم 

مرگ بر متجاوزين 

پيش به سوی ايجاد حزب طبقه کارگر 

سرنگون باد نظام فاشيستی - اسلمی 

سرنگون باد نظام سرمايه داری 
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بر قرار باد جمهوری سوسياليستی شورايی کارگری 

جبهه واحد کارگری 
کميته همبستگی برای ايجاد اتحاديه ی کارگران ساختمان 

2/1/1390 

 مافيای حاکم بر اقتصاد و به خصوص صنعت خودروسازی ايران

  فروردین آمده است : مهرداد بذرپاش مي گويد اصل برای مافيای [ايران] فرقی2به نوشته سحام نيوز در تاریخ 
 نمي کند که احمدي نژاد رئيس جمهوری باشد يا خاتمي، آنها مي گويند: «در بدنه حاکميت نفوذ کن و کار هايت را

جلو ببر.» 

 مهرداد بذرپاش، مدير عامل اسبق سازمان سايپا، در گفتگو با هفته نامه پنجره با اشاره به مافيای حاکم بر اقتصاد
 و به خصوص صنعت خودروسازی ايران گفت: «مبنای ايدئولوژيک اين مافيا بر پول حاکم است و بعد از يک مدت

 سرپل های خودشان را پيدا مي کنند. نسخه شفابخش در دست مافيا اين است که از ابزار های در اختيار استفاده
کن، در بدنه حاکميت نفوذ کن و کار هايت را جلو ببر.» 

 آقای بذرپاش همچنين اضافه مي کند: «وقتی مدير عامل شدم پيش من آمدند و گفتند بالخره بخواهيد يا نخواهيد
 هزار نفر به سيستم شما اضافه مي شود. گفتم يعنی چه؟ گفتند وقتی هزار تا کارگر و کارمند و اينها هستند،

 اينها را ارزان نفروش! من متوجه نشدم؛ گفتم يعنی چه؟ گفتند بالخره پسر فلن نماينده مجلس، پسر فلن
  گفتم خب خدا در اين دستگاه چه مي شود؟ گفتند اون که هيچی”معاون وزير، پسر فلن وزير، خواهر زاده فلنی و

ولی ارزان نفروش. منظور اين بود که به همه اينها سهميه بدهيم چون به دردمان مي خورند!» 

 رييس سابق سازمان ملی جوانان همچنين با اشاره به مانع تراشي های «مافيای صنعت خودرو» در سازمان
 سايپا افزود: «روز اول که وارد صنعت شدم به من گفتند که شما مستأجر هستيد. گفتم يعنی چي؟ گفتند اينجا
 برای آدم های خاص است، واقعا� اين را به بنده گفتند! اول من متوجه نشدم چه مي گويند؛ اما يک مقدار که فکر

کردم و زمان گذشت تازه متوجه شدم که واقعا� من انگار مستأجر بودم.» 

 مهرداد بذرپاش از مشاوران جوان محمود احمدي نژاد بود که به سرعت پله های ترقی را طی کرد. وی ابتدا در
 دوره شهرداری احمدی نژاد رياست فرهنگسرای خاوران بود، سپس مدير عامل سايپا شد و پس از آن به رياست

سازمان ملی جوانان رسيد.

     اعتراضی کارگران مجتمع پتروشيمی بندر ماهشهر   تجمع

  اسفندماه کارگران پيمانکاری شرکت های طرف قرارداد با مجتمع پتروشيمی ماهشهر در جلوی دفتر29روز 
  مرکزی این پتروشيمی دست به تجمع اعتراضی زدند.

 به گزارش اتحادیه آزاد کارگران ایران خواست اصلی و محوری این کارگران لغو قراردادهای متعدد پيمانکاری و زیر
 پوشش قراردادن مستقيم کارگران توسط مجتمع پتروشيمی است. این تجمع باعث شد رئيس اداره کار منطقه

 20در ميان کارگران حضور یابد به آنان قول داد که بلفاصله بعد از تعطيلت این موضوع پيگيری شود. کارگران 
 فروردین ماه سال جدید را فرجه زمانی برای پاسخ و پيگيری خواست خود تعيين کردند و تاکيد نمودند در این روز

.برای پاسخ این خواسته خود مجددا در همين محل تجمع خواهند کرد

ادامه اعتراض و اعتصاب کارگران عسلویه  

  فروردین آمده است : اعتراض و اعتصاب کارگران پالیشگاه های عسلویه با هدف2بر پایه گزارش رسيده در تاریخ 
افزایش دستمزدهای خود در مقابل اداره کار عسلویه همچنان ادامه دارد.

 طبق گزارش منتشره کارگران پالیشگاه هاى عسلویه درگير مبارزه برای افزایش دستمزدها هستند. به دنبال
  کارگران در قسمت ها و پالیشگاه هاى دیگر به،اعتصاب رانندگان ده فاز و همينطور اعتصاب در بخش مکانيکى

 اشکال مختلف اعتراض و اعتصاب براى انعقاد قراردادهاى مورد نظرشان را ادامه می دهند. گفتنی است اعتراض
 اسفندماه آغاز شده است..17و اعتصاب کارگران از روز 

کشته و مجروح شدن پنج نفر بر اثر انفجار در یکی از خبازی های شهر سقز
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 ، انفجاری در یکی از خبازی های1390بر اساس گزارش رسيده به کميته هماهنگی، روز دوشنبه اول فروردین ماه 
شهر سقز واقع در محله تازآباد، روی داد که منجر به کشته و زخمی شدن پنج نفر شد.

 این گزارش حاکی است که، بر اثر انفجار ناشی از کوره پخت بربری، "علی محمودی" و "اشکان فکttری" کttه فقttط
 هشت سال سن داشت، جان باختند و سه نفر دیگر به شدت مجروح شدند. لزم به ذکر اسttت کttه مجروحيttن را

به بيمارستانی در شهر سنندج انتقال دادند.

کميته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل های کارگری

1390 فروردین 2- 

 اعتراض و اعتصاب کارگری در عسلویه

  فروردین از قول ح. ا.ک.ک گرارش کرده است : کارگران پالیشگاه های2 به نوشته سایت اخبار روز در 
 عسلویه درگير مبارزه برسر افزایش دستمزدها هستند. بدنبال اعتصاب رانندگان ده فاز و همينطور اعتصاب در

  کارگران در قسمت ها و پالیشگاه های دیگر به اشکال مختلف اعتراض و اعتصاب برای انعقاد،بخش مکانيکی
 قراردادهای مورد نظرشان را ادامه ميدهند.

 کارگران با برگزاری مجمع عمومی و انتخاب نمایندگان موقت شرایط خود را با کارفرما و پيمانکاران در ميان
 ميگذارند. سياست تهدید و اخراج و احضار نمایندگان کارگران به حراست توسط کارفرما و پيمانکاران برای

 عقب راندن کارگران شروع شده است. در صورتی که نمایندگان منتخب اگر حرف و تصميم کارگران در مجامع
 عمومی را پيش نبرند توسط کارگران بلفاصله عوض ميشوند. کارگران تاکنون بارها با نامه نگاری خواستار

 مطالبات برحق شان شده بودند اما بدنبال نتيجه نگرفتن و پاسخ ندادن کارفرما به خواستهای کارگران تصميم
 گرفتند وارد اعتراض و اعتصاب شوند.

  اسفند بخشهائی از کارگران از خوابگاه بيرون آمده و در محوطه پالیشگاه١٧بنابر این گزارش اول صبح روز 
 تجمع کردند. بسرعت کارگران بخشهای دیگر نيز به تجمع پيوستند. کارگران در تجمع شان دسته جمعی

 اعلم اعتصاب کردند و تصميم گرفتند برای پيگيری مطالباتشان به مقابل اداره کار عسلویه بروند. کارگران با
 ماشينها به سمت اداره کار حرکت کردند. نمایندگان کارگران در مذاکره با اداره کار برسر خواستهای کارگران
 حضور داشتند. در همان موقع رئيس تعميرات ده فاز پالیشگاهها بميان کارگران آمد. بدنبال این جلسه قرار

 شد شرکت جدید با نمایندگان کارگران صحبت کند و قرارداد جدید را به آنها پيشنهاد کند. اعتصاب بدنبال این
 مذاکره خاتمه یافت.

  اسفند کارگران از تحویل صبحانه امتناع کردند و نسبت به کيفيت صبحانه اعتراض کردند. بدنبال١٨روز جمعه 
 این اعتراض پيمانکار کيفيت صبحانه را بهتر کرد. یکبار دیگر کارگران به کيفيت بد غذا اعتراض کردند و از گرفتن

 غذا امتناع کردند. نهایتا کارفرما ناچار شد غذا را بهبود دهد.
 کارگران در ادامه اعتراضات شان در غذا خوری اجتماع کردند. رانندگان سرویسها نيز به تجمع و اعتراض

 کارگران پيوستند و اعلم حمایت کردند. این اعتراضات برای بستن قرارداد جدید با شرکت پيمانکاری جدید پترو
  اسفند قراردادش تمام شده بود. اما کارگران در اعتراض به وضعيت١۵پی است. شرکت پيمانکار قبلی از 

  خوابگاههای شرکت مذکور را تخليه نکردند و تقریبا تاکنون هنوز خوابگاهها در اختيار کارگران،معلق قراردادها
 است. همراه این اعتراضات مرتبا نمایندگان کارگران توسط کارفرما و حراست تهدید ميشوند.

  اسفند در پالیشگاه چهارم کارگران سرویس نسبت به حقوق و مطالبات معوق اعتراض و اعتصاب١٩در 
 کردند. این اعتصاب که در محيط کار صورت گرفت دو ساعت ادامه داشت و کارفرما با وعده تحقق مطالبات

 کارگران به اعتصاب خاتمه داد.
  اسفند عيدی کارگران توسط شرکت به حساب کارگران واریز شد. کارگران قبلتر شکایتی در مورد٢٠در 

 قانونی نبودن قرارداد پيمانکار و بی توجهی به مطالبات کارگران به دادگستری داده بودند. تاکنون اما از
 مطالبات فقط عيدی را بحساب کارگران ریخته اند.

  اسفند یکی از کارگران معترض توسط کارفرما اخراج شد. قبل نيز یک کارگر دیگر را اخراج کرده بودند.٢٢در روز 
 کارفرما با حربه اخراج تلش کرد اعتراضات کارگران را سرکوب کند.

  اسفند پالیشگاه پنجم در اعتراض به سياست اخراج وارد اعتراض شد. کارگران کارت ترددشان را به٢٣روز 
 کارفرما تحویل دادند و دسته جمعی کار را ترک کردند. با این اقدام کارگران بلفاصله رئيس کل تعميرات ده فاز

 در محل اعتراض حضور یافت. کارگران اخراجی سرکار برگشتند.
  اسفند کارگران با پيمانکار سر ميز مذاکره نشستند. نمایندگان کارگران سطوح مختلف حقوقها و٢۵روز 

 تصميم مجمع عمومی را به کارفرما اعلم کردند. جلسه بدون نتيجه تمام شد. اعتراضات کارگران اما ادامه
دارد.

بنزين پتروشيمی قابل استفاده در خودروهای داخلی نيست 
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  فروردین آمده است : عبدالحسين بيات مديرعامل شرکت پتروشيمی2به نوشته سایت خبرآنلين در 
  سال تلش2گفت:انتشار اخبار مربوط به کيفيت کم بنزين پتروشيمی ها از سوی دشمن بوده است.چرا که آنها 

 کردند تا فروش بنزين ايران را تحريم کنند اما ما ظرف يک هفته تمام اين رويا را به هم زديم.ابتدای اطلع رسانی
 در اين خصوص اگر يادتان باشد سايت های همراه با دشمن می نوشتند که اين امر امکان پذير نيست و اين امر
 را به نوعی بلوف سياسی می خواندند.اما وقتی ديگر مطمئن شدند که اين اتفاق افتاده شروع کردن به اطلع

رسانی در خصوص آلوده بودن اين نوع بنزين توليدی تا به نوعی به ايجاد تنش در جامعه برسند. 

 وی افزود:اما بايد بگويم که ما مدعی اين نکته هستيم که بنزين توليدی ما از کيفيت بيشتری نسبت به بنزين
  توليد می شود وبايد بگويم که110 تا 95توليدی در پاليشگاه برخوردار است.چرا که بنزنی توليدی ما با اکتان 

 بصورت مستقيم در خودروهای ايرانی قابل استفاده نيست و بايد آن را به شرکت پاليش و پخش فراورده های
 برسد. 88نفتی تحويل دهيم تا با بنزين عادی مخلوط شود. چرا که بايد عدد اکتان آن تنظيم شود و به حدود 

متن کامل گفتگو با مديرعامل شرکت ملی پتروشيمی را در ويژه نامه نوروزی خبر آنلين بخوانيد.

کاهش؟ نته  آ بهرامی: حقوق کارگران؛ افزایش یاپا

  خبر داده١٩٩٠ولی ال صالحی، عضو شورای عالی کار، از افزایش نه درصدی حداقل دستمزد کارگران برای سال 
است.آقای صالحی در گفت وگو با خبرنگار

 هزار و٣٣٠خبرگزاری کار ایران، «ایلنا» گفته است: «با احتساب نه درصد، حداقل مزد کارگران برای سال آینده ، به 
  تومان رسيده است. بانک مرکزی ایران، نرخ تورم یازده و شش دهم درصدی را برای پایان بهمن ماه امسال٣٠٠

 اعلم کرده است.
 نرخ تورم اعلم شده از سوی بانک مرکزی، در حالی مورد استناد شورای عالی کار قرار گرفته که
 شمار بسياری از کارشناسان اقتصادی بر این باورند که نرخ تورم بيش از آن چيزی است که بانک

مرکزی اعلم کرده است.

 در عين حال، دو وزیر کار و امور اجتماعی و اقتصاد، در روزهای اخير با اشاره به اجرای قانون
 هدفمند شدن یارانه ها، از احتمال عدم تغيير حداقل دستمزد کارگران سخن گفته بودند.ناصر

 پارسی، از کنشگران کارگری، در گفت و گو با زمانه در مورد افزایش نه درصدی حداقل دستمزد
کارگران برای سال جاری سخن گفته است.

 درصدی به حداقل٢٠ تا ١۵برخلف شش سال گذشته که هميشه شورای عالی کار یک افزایش  ناصر پارسی:
  تومان را به تصویب٣٠٠هزار و ٣٣٠حقوق ها می داد، امسال حتی همين مبلغ را نيز تصویب و اجرا نکردند و مبلغ 

رساندند که حتی از نرخ تورم اعلم شده توسط بانک مرکزی که یازده و شش دهم درصد است، کمتر است.
 درصدی  سال های گذشته هم به این ترتيب بود که حداقل حقوقی تعيين نمی شد تا بتواند کفاف٢٠ تا ١۵افزایش 

 هم که حداقل٩٠هزینه ی یک ماهه ی یک خانواده ی چهارنفره را بر اساس گرانی و تورم موجود بدهد. برای سال 
  تومان تعيين شده است، می توان گفت که این ميزان افزایش کماکان کفاف٣٠٠هزار و ٣٣٠حقوق کارگران 

هزینه ی یک هفته ی یک خانواده ی چهارنفره را در ایران نمی دهد.

این حداقل حقوق برای چه مدتی است؟
 حقوق ماهيانه ی کارگران است که حتی آن طور که در قانون کار جمهوری اسلمی آمده است، تعيين نمی شود.

  قانون کار، شورای عالی کار موظف است حداقل دستمزد  کارگران را بر اساس نرخ تورم و۴١بر اساس ماده ی 
 هزینه ی یک خانوار تعيين کند. البته تعداد خانوار در آن جا نيامده است، اما یک امر پذیرفته شده است که منظور

یک خانواده ی چهار تا پنج نفره است.

آیا حقوق کارگران هر ساله بر اساس نرخ تورم، بال می رود؟
 در شش سال گذشته، بر اساس نرخ تورم رسمی ای که از طرف بانک مرکزی اعلم می شود، حداقل حقوق

 کارگران بال رفته است، اما امسال حتی بر اساس همين نرخ رسمی تعيين شده از سوی بانک مرکزی که یازده
 و شش دهم درصد است، حقوق کارگران بال نرفته است. باید توجه داشت که اقتصاددان های مستقل این نرخ

 تورم را قبول ندارند و اعلم می کنند که نرخ تورم خيلی بيشتر از این ميزان تعيين شده از سوی بانک مرکزی
است.

 نکته ی دیگر این است که هرساله بر اساس نرخ تورم سال جاری، برای سال آینده حقوق را تعيين می کنند. در
 حالی که سال آینده نرخ تورم بال می رود. مثل� الن که در پایان سال هستيم، بر اساس اجرای طرح هدفمند
 کردن یارانه ها و بال رفتن قيمت برق، گاز، بنزین، افزایش کرایه ها و … ما در سال آینده با تورم بالیی روبه رو

خواهيم بود، اما حقوقی که تعيين می شود، بر اساس تورم سال جاری است.

  و شش دهم درصد بال رفته است،۱۱بر اساس اعلم بانک مرکزی، در همين سال جاری نرخ تورم 
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 اما حقوق کارگران را نه درصد بال برده اند. آیا این نرخ توسط شورای عالی کار، تصميم گيری
می شود؟ تصميم نهایی را درباره ی بال رفتن حداقل حقوق کارگران، چه نهادی می گيرد؟

  قانون کار این وظيفه را بر عهده ی شورای عالی کار می گذارد. در شورای عالی کار، سه گروه نماینده۴١ماده ی 
 نمایندگان به اصطلح کارگران هم حضور دارند. بر- ٣نمایندگان کارفرمایان و - ٢نمایندگان دولت. - ١وجود دارد: 

 اساس قانون کار، این نمایندگان به نسبت سه به سه باید در این شورا شرکت کنند و برای تعيين حداقل
حقوق ها تصميم بگيرند.

با توجه به ترکيبی که شورای عالی کار دارد، آیا انتظار بيشتر از این هم می رفت؟
 نماینده ی دولت به عنوان کارفرمای بزرگ، در واقع نماینده ی کارفرمایان است. از طرف دیگر نمایندگان کارفرمایان
 هم حضور دارند و نمایندگانی هم که به عنوان نمایندگان کارگری در آن شورا شرکت می کنند، نمایندگان واقعی

 کارگران نيستند و از اعضای تشکل هایی هستند که وابسته به این جناح یا آن جناح از حکومت هستند که از
منافع کارفرمایان که خود دولت یکی از این کارفرمایان بزرگ است، حمایت می کنند.

 همان طور که شما به درستی گفتيد، انتظاری، یعنی اصل� چنين صلحيتی را برای شورای عالی کار قائل شدن
 برای تعيين حداقل دستمزد درست نيست، ولی نکته ی جدیدی که امسال وجود دارد، در چهارچوب تصميم هایی

است که تا به حال همين شورای عالی کار می گرفت. امسال حتی همان مبلغ ناچيز را هم اضافه نکردند.

 علت آن را هم می توان در اظهارات وزیر کار، وزیر صنایع و وزیر اقتصاد در هفته های اخير پيدا کرد. با توجه به این
 اظهارات، نمایندگان دولت به عنوان یک کارفرمای بزرگ، از مخالفان سرسخت بال رفتن حقوق در سال جاری

 بوده اند. یکی از تبليغاتی که مطرح می کردند، این بود که بال رفتن دستمزد را موجب بال رفتن تورم مطرح
می کردند.

 اما این یک ادعای غير واقعی است، چون آن چيزی که در رابطه با تعيين حداقل دستمزد طلب می شود، بر
 اساس تورم و گرانی موجود است. بر این اساس که همين الن، با این مبلغ، کارگران نمی توانند زندگی شان را

تأمين کنند.

 نکته ی دیگری که تبليغات زیادی روی آن راه  انداخته اند این است که به جای بال رفتن حقوق، تأمين اجتماعی
 ایجاد کنند، اما این نيز تنها یک نوع تبليغات و خاک به چشم کارگران ریختن است. چرا که تأمين اجتماعی را با

 شعار نمی توان ایجاد کرد. بلکه در یک برنامه ی درازمدت و طبق نقشه و با شرکت نمایندگان واقعی است که ما
می توانيم تأمين اجتماعی ایجاد کنيم.

 موضوع قابل بررسی دیگر بن های کارگری است که امسال پس از چندسال دوباره مطرح کرده اند. در صورتی که
 چندسال بود که دیگر بن های کارگری مطرح نبود. قبل� بن هایی به کارگران می دادند که یک بخش از هزینه ی آن را

 دولت و بخش دیگر را کارفرما تأمين می کرد و کارگران می توانستند با آنها به «اتحادیه ی امکان» بروند و مایحتاج
اوليه ی خود مانند روغن، برنج، آرد، شکر و … تهيه کنند.

  مطرح شدند، ولی در چند ساله ی اخير دیگر اصل� از آنها حرفی به ميان٧٠این  بن های کارگری در دهه ی 
 نمی آمد. علت آن هم این بود که در اثر اختلفی که بين اتحادیه ی امکان و وزرای وزارت کار پيش آمد، این بن های

  ميليون تومان بن کارگری بی اعتبار در دست کارگران است. یعنی٩٠٠کارگری بی اعتبار شدند. به طوری که الن 
 کارگران این بن ها را دارند، ولی اتحادیه ی امکان به دليل اختلف مالی ای که با وزارت کار دارد، می گوید این بن ها

 اعتبار ندارد و این مسئله همين طور مسکوت مانده است. دولت زمينه  ای ایجاد کرد تا حقوق ها یا اصل� بال نروند یا
مبلغ ناچيزی بال برود.

آیا تشکل های مستقل کارگری نقشی در شورای عالی کار دارند؟
 صل�. هيچ یک از نمایندگان این تشکل ها در شورای عالی کار شرکت ندارند. نمایندگان کارگران در این شورا، ازا

«شورای اسلمی کار» هستند که یک تشکل کارگری نيست و تشکلی وابسته به حاکميت است.

تشکل های مستقل کارگری، نظرشان درباره ی ميزان بال بردن دستمزدها چيست؟
 شش تشکل کارگری و فعالن کارگری، از جمله سندیکای کارگران شرکت واحد تهران، سندیکای کارگران نيشکر
 هفت تپه، اتحادیه ی آزاد کارگران ایران، هيئت بازگشایی سندیکای فلزکار- مکانيک، کانون مدافعان حقوق کارگر،

 انجمن صنفی کارگران برق و فلزکار کرمانشاه، طی بيانيه ای در این زمينه گفته اند: «حداقل دستمزد کارگران باید
 بر اساس تورم موجود و احتساب تأمين شرافتمندانه ی هزینه ی یک خانواده ی چهارنفره در شرایط اقتصادی کنونی

 و با حضور نماینده های منتخب و واقعی کارگران تعيين بشود.». یعنی دو پارامتر تورم و تأمين هزینه ی یک
خانواده ی چهارنفره بر اساس گرانی موجود باید در نظر گرفته شود.

 کميته ی هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل کارگری بيانيه ای در بهمن ماه صادر کرد و خواستار افزایش
 دستمزد به شکل معقول و شرافتمندانه  و بر اساس تورم فزاینده ی موجود در جامعه شد؛ به ویژه تورمی که به
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 تبع اجرای طرح هدفمندسازی یارانه ها ایجاد شده است. آنان خواستار افزایش دستمزدی شدند که کارگران
 بتوانند با آن، هزینه های زندگی شان را تأمين کنند و مجبور نشوند ساعت های طولنی اضافه کاری کنند و یا کار

دوبله انجام بدهند

نگرفته اند برخی کارگران، يک سال است حقوق
 وضعيت کارگزان بسياری از واحدهای صنعتی در استان قزوين، وضعيت مطلوبی نيست، آن هم در شب عيد که

 همه خانواده ها در تدارک برگزاری مراسم تحويل سال و مجبور به خريدهای شب عيد هستند، اين کارگران نزديک
 به يک سال و حتی در مواردی بيش از يک سال است که حقوق دريافت نکرده اند.

 امير طاهرخانی ضمن بيان مطلب فوق به تابناک، افزود: وقتی انسان فکر مي کند که اين افراد چگونه بايد شب
 عيد خود را بگذرانند، برايش قابل تحمل نيست. از اين جهت سعی کرديم تا نظر مسئولين را به اين امر جلب

کنيم تا چاره ای بينديشند تا در مقطع فعلى مشکل آنها لاقل حل شود.
 نماينده تاکستان در مجلس شورای اسلمی با اشاره به اظهارات مسوولن اجرايی استان گفت: خود آقايان

  کارخانه را می شمارند اما آمار واقعی بيشتر از اينهاست. بسياری از کارخانه ها هستند10متولی امر کمتر از 
که واگذار شده اند و تکليف کارگرانشان معلوم نيست.

 صاحبان اين کارخانه از وام استفاده کرده اند اما وضعيت کارگرانشان تغييری نکرده است. برخی از کارخانه ها هم
با بحران روبه رو هستند.

  کارخانه اعلم کرده است. حال اگر يک کارخانه هم با چنين وضعيتی روبه رو50خانه کارگر اين رقم را حدود 
باشد، باز هم برای رفع مشکل کارگران بايد تلش شود.

 طاهرخانی با بيان اينکه سالهاست که کارگران استان با اين قبيل مشکلت درگيرند و هنوز چنين مشکلی وجود
 دارد، افزود: من از وزير محترم صنايع مي پرسم که آيا شما با چنين مشکلی در شب عيد روبه رو شده ايد؟ آيا

مسئولن مي توانند اين وضعيت را تصور کنند؟ چرا اقدامی برای حل اين معضل صورت نمي گيرد؟
 اين نماينده مجلس هشتم شورای اسلمی ضمن اينکه مهمترين عامل اين مشکلت را سوء مديريت خواند،
 افزود: برخی از مسئولن به فکر خودشان هستند و به فکر چاره ای برای حل مشکلت کارگران نيستند. من

 معتقدم مسئولن و تصميم گيرندگان در جريان اين مشکلت هستند و تا حدودی عمدا� اقدامی نمي کنند. حمايت
 جريانات مشکوک هم به پيچيده شدن معضل کمک کرده که اميدواريم به خودشان بيايند. بخش ديگری از

مشکلت هم به کمبود مواد اوليه بر مي گردد که باعث شده چرخ کارخانه های استان متوقف شود.

سقز کشته و مجروح شدن پنج نفر بر اثر انفجار در یکی از خبازی های شهر

 ، انفجاری در یکی از خبازی های شهر سقز واقع در محله تازآباد، روی داد که منجر1390دوشنبه اول فروردین ماه 
به کشته و زخمی شدن پنج نفر شد.

 این گزارش حاکی است که، بر اثر انفجار ناشی از کوره پخت بربری، “علی محمودی” و “اشکان فکری” که فقط
 هشت سال سن داشت، جان باختند و سه نفر دیگر به شدت مجروح شدند. لزم به ذکر است که مجروحين را

به بيمارستانی در شهر سنندج انتقال دادند.
کميته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل های کارگری

 احضار و بازجویی چند فعال کارگری در سنندج 

 ، عوامل امنيتی و اطلعاتی رژیم در سنندج٨٩بر پایه خبر رسيده به روز شمار کارگری ،در روز های پایانی سال 
 چند تن از فعالين کارگری را احضار و به مدت چند ساعت مورد بازجویی و تهدید قرار دادند.به گزارش کميته

 هماهنگی برای ایجاد تشکل های کارگری، در بازجویی ها افراد بازداشت شده مورد سوال قرار گرفته اند که چرا
 برای ساعات پایانی سال به همراه اعضای خانواده© خود قصد جمع شدن با دیگر دوستان خود را داشته و یا قصد

شرکت در برنامه© شادی به مناسبت آغاز سال نو داشته اند. 
 وفا قادری، جليل محمدی، غالب حسينی، کوروش بخشنده از اعضای کميته هماهنگی و طيب چتانی و خليل
 دورگيران از کوهنوردان سنندج افراد بازداشتی بوده اند که تا ساعاتی پيش از آغاز سال نو در حالت بازداشت و

تحت بازجویی بوده اند. 

 گفته می شود از افراد نامبرده خواسته شده که تعهدات کتبی در موارد مختلف بدهند که مورد اعتراض آنان قرار
 گرفته است و بازجویان بدون به دست آوردن هيچ گونه موفقيتی در اخذ تعهد و یا موثر واقع شدن تهدید هایشان

ناچار شدند افراد مذکور را پس از چند ساعت آزاد کنند.

برخی کارگران، يک سال است حقوق نگرفته اند
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  فر وردین آمده است : وضعيت کارگزان بسياری از واحدهای صنعتی در استان3به نوشته سایت آفتاب در تاریخ 
 قزوين، وضعيت مطلوبی نيست، آن هم در شب عيد که همه خانواده ها در تدارک برگزاری مراسم تحويل سال و
 مجبور به خريدهای شب عيد هستند، اين کارگران نزديک به يک سال و حتی در مواردی بيش از يک سال است

که حقوق دريافت نکرده اند.

 امير طاهرخانی ضمن بيان مطلب فوق به تابناک، افزود: وقتی انسان فکر مي کند که اين افراد چگونه بايد شب
 عيد خود را بگذرانند، برايش قابل تحمل نيست. از اين جهت سعی کرديم تا نظر مسئولين را به اين امر جلب

کنيم تا چاره ای بينديشند تا در مقطع فعلى مشکل آنها لاقل حل شود.

 نماينده تاکستان در مجلس شورای اسلمی با اشاره به اظهارات مسوولن اجرايی استان گفت: خود آقايان
  کارخانه را می شمارند اما آمار واقعی بيشتر از اينهاست. بسياری از کارخانه ها هستند10متولی امر کمتر از 

که واگذار شده اند و تکليف کارگرانشان معلوم نيست.

 صاحبان اين کارخانه از وام استفاده کرده اند اما وضعيت کارگرانشان تغييری نکرده است. برخی از کارخانه ها هم
با بحران روبه رو هستند.

  کارخانه اعلم کرده است. حال اگر يک کارخانه هم با چنين وضعيتی روبه رو50خانه کارگر اين رقم را حدود 
باشد، باز هم برای رفع مشکل کارگران بايد تلش شود.

 طاهرخانی با بيان اينکه سالهاست که کارگران استان با اين قبيل مشکلت درگيرند و هنوز چنين مشکلی وجود
 دارد، افزود: من از وزير محترم صنايع مي پرسم که آيا شما با چنين مشکلی در شب عيد روبه رو شده ايد؟ آيا

مسئولن مي توانند اين وضعيت را تصور کنند؟ چرا اقدامی برای حل اين معضل صورت نمي گيرد؟

 اين نماينده مجلس هشتم شورای اسلمی ضمن اينکه مهمترين عامل اين مشکلت را سوء مديريت خواند،
 افزود: برخی از مسئولن به فکر خودشان هستند و به فکر چاره ای برای حل مشکلت کارگران نيستند. من

 معتقدم مسئولن و تصميم گيرندگان در جريان اين مشکلت هستند و تا حدودی عمدا� اقدامی نمي کنند. حمايت
 جريانات مشکوک هم به پيچيده شدن معضل کمک کرده که اميدواريم به خودشان بيايند. بخش ديگری از

مشکلت هم به کمبود مواد اوليه بر مي گردد که باعث شده چرخ کارخانه های استان متوقف شود.

  واحد کافي شاپ و قهوه خانه در نيشابور۴۵پلمب 

 ۴۵ فروردین آمده است :  فرمانده انتظامی شهرستان نيشابور گفت: 3به گزارش خبرگزاری دولتی فارس در 
 واحد کافي شاپ و قهوه خانه در اين شهرستان در راستای برخورد با مظاهر علنی فساد پلمب شد.

 به گزارش فارس، ابوالقاسم باروح عصر امروز در جلسه شورای فرهنگ عمومی نيشابور، اظهار داشت: برخی
 پلمب ها، فک پلمب شده است که بايد دستگاه قضايی برخورد جدی کند.

 فرمانده انتظامی شهرستان نيشابور تصريح کرد: اگر مديريت کلن نگر باشد، فعاليت ها زيرزمينی نمي شود.
 در اين جلسه که به منظور برخورد با مظاهر علنی فساد در مراکز تفريحی نيشابور برگزار شده بود، رئيس اداره

 بازرگانی نيشابور نيز گفت: کميسيون نظارت شهرستان به اين جمع بندی رسيد که سقف صدور قهوه خانه را
 ببندد.

 وی تصريح کرد: تمام واحدهای صنفی دارای پروانه کسب پايان سال بايد به خارج از شهر انتقال يابند.
  سال و بانوان بدون داشتن همراه به اين قهوه خانه ها، ممنوع است.۵وی تاکيد کرد: ورود افراد زير 

 وی با بيان اينکه بازديدهای مشترکی توسط مجمع امور صنفی و اماکن انتظامی از سفره خانه ها شده است،
 يادآور شد: قليان مشکلت زيادی ايجاد کرده است که البته درآمد بسياری نيز دارد.

 وی با تاکيد بر اينکه تقاضا داريم هر واحد صنفی بدون پروانه کسب پلمب شود، تصريح کرد: باوجود اينکه بعضی از
 بزرگان نامه دادند، ولی ما بر روی اين تصميم ايستاده ايم.

 در همين راستا، امام جمعه موقت نيشابور هم گفت: نيروی انتظامی بايد از اهرم های ارتباط با بسيج، شورا و
 ديگر گروه های مردمی کمک بگيرد.

 رجب علی سلمی افزود: متخلفان همين که احساس کنند زير نظر هستند و اگر خلف صوت بگيرند واحد صنفی
تعطيل مي شود، حساب کار خود را مي کنند

اعتراض رئيس سندیکای کارگران نيشکر هفت تپه به حداقل دستمزد کارگران 

 رضارخشان رئيس سندیکای کارگران نيشکرهفت تپه : فرارسيدن نوروزرا بttه عمttوم ملttت ایttران و علttی الخصttوص
 کارگران زحمت کش تبریک می گویم و اميدوارم درسال جدید کارگران بttه حقttوق حقttه خودنttائل شttوند. سttرانجام

  هزارتومان اعلم نمود. این اعلم افزایش330000درصد،حداقل دستمزدرا9درچندروز مانده به نوروز دولت باافزایش 
 ناچيزدستمزد ازطرف وزارت کارباتوجه به نرخ بالی تورم ،نامنطقی وب دور از واقعيت وناکافی می باشد. ماکارگران

خواهان افزایش دستمزدبراساس نرخ واقعی تورم به منظورایجاد یک زندگی انسانی هستيم.
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 واردات بی رويه ميوه به بهانه تامين نيازهای مردم

 با وجود اينکه براساس قانون افزايش بهره وری بخش  فروردین آمده است : 3به گزارش خبرگزاری دولتی مهردر 
 کشاورزي، صدور مجوز واردات محصولت کشاورزی به وزارت جهاد کشاورزی سپرده شده اما در طول مدتی که

 اين قانون به اجرا درآمده بخش کشاورزی با چالش ها و موضع گيری های گوناگونی روبروشد.
 اين مواضع تا آنجا ادامه پيدا کرد که برخی گمانه زنيها حاکی از ملغی شدن اين قانون بود. چنانچه که پيش از اين

 يک منبع آگاه در گفتگو با مهر تاکيد کرد: شرايط حساس بازار مبنی بر کنترل دقيق و تامين به موقع نياز مردم،
 خشکسالی در بسياری از استانهای کشور و به تبع آن کاهش توليد محصولت کشاورزی و در نهايت، افزايش

 قيمت مواد غذايی در بسياری از بازارهای دنيا از ماه ها قبل سبب شده تا کارگروه کنترل بازار اجرای اين قانون را
 که منجر به بروز مشکلتی در تامين نياز مردم مي شد را ملغی اعلم کند.

 اين درحالی است که وزير جهاد کشاورزی در و اکنش به اين خبرها گفته است که اين قانون بخش های مختلفی
 دارد و خوشبختانه در اواخر مردادماه از سوی رئيس جمهور ابلغ شده است و به وزارت جهاد کمک مي کند تا

 حمايت خوبی از توليدکنندگان صورت دهد.
 گرچه صادق خليليان در اين مدت سعی کرده تا از اجرای اين قانون حمايت کند اما شرايط بازار نشان می دهد که

 وی در اين کشمکش چندان پيروز نبوده است.
 عرضه پرتقال های ترکيه ای در بازار

 موضوع تامين بازار شب عيد و استفاده از ميوه های ذخيره سازی شده چند سالی است به شدت پيگيری می
 شود و امسال هم اين موضوع با پيگيری وزارت جهاد کشاورزی آغاز شد اما پس از عرضه ميوه در خرده فروشی

 ها مردم به جای ميوه های داخلی با ميوه های وارداتی روبرو شدند.
 براساس اين گزارش ميوه های وارداتی که اغلب از کشور ترکيه بودند در تمامی خرده فروشی های شهر تهران

  ميليون تن مرکبات در کشور توليد شد4به وفور يافت می شوند. اين در حالی است که در سال گذشته بيش از 
  هزار تن اعلم می شود.40 تا 30و نياز شب عيد هم هرساله 

 باوجوديکه براساس قانون افزايش بهره وری بخش کشاورزي، واردات محصولت کشاورزی که به اندازه نياز در
 کشور توليد می شود ممنوع است اما اين قانون در اجرا با مشکلتی مواجه شده که آينده توليد کشاورزی را با

مشکلت زيادی روبرو می کند.

در ادامه کشتار مرزنشينان کرد، سه کولبر جوان کشته و زخمی شدند

  تن دیگر نيز زخمی شttدند.٢در پی شليک نيروهای انتظامی به کولبران مرزی در شهر "نوسود"، یک نفر کشته و 
 به گزارش منابع خبری کردستان،  بعد از ظهر روز سه شنبه دوم فروردین ، نيروهttای رژیttم در شttهر مttرزی نوسttود

 کيلومتری شهر پاوه  ، به  سوی کارگران کولبر شليک کرده و سه نفر از انها را کشته و زخمی کردند. ۴۵واقع در 
 نفtر دیگtر زخمtی ٢ سtاله  بtه نtام "پورمنttد خسtروی" کشtته  و ٢٠در اثر تيراندازی نيروهای سرکوبگر،  یک جttوان 

 شدند.  حال یکی از زخمی شدگان که به  بيمارستان سپاه کرمانشاه منتقttل شttده ، وخيttم گttزارش شttده اسttت.
 گفته می شود این اقدام نيروی انتظامی با واکنش و اعتراض مردم در نوسود روبرو شده  و درگيری هایی بين مttردم

و نيروهای حکومت روی داده است.

 فراخوان به تجمع اعتراضی به خشک شدن دریاچه اورميه

 فراخوان به تجمع اعتراضی به خشک شدن دریاچه اورميه
 سال گذشته هزاران آذربایجانی با تجمع در کنار پل ميان گذر دریاچه اورميه و ریختن سمبليک آب به داخل

 دریاچه اورميه توانستند صدای اعتراض خود را به گوشش افکار عمومی جهان برسانند
 فراخوان

 تجمع اعتراضی به خشک شدن دریاچه اورميه
 ملت شریف آذربایجان

 در حالی که ملت آذربایجان از درد افيون آسميلسيون نژادی و تبعيض های اقتصادی، فرهنگی، صنعتی و
 سياسی به خود می پيچد، با فریاد های ملی اش در مقابل سياست های رنگارنگ هویت زادیی مقاومت
 می کند، آخرین نفس های درد ناک خشک شدن دریاچه اورميه را با چشمان گریان خود نظاره می کند. با

 کمال تاسف عليرغم اعتراض های گوناگون ملت آذربایجان و افکار عمومی جهان، دولت ایران با بی تفاوتی به
 این حادثه غمناک و فاجعه ای انسانی به جز شعار های تو خالی مثل انتقال آب رود خانه زاب به دریاچه

 اورميه، انتقال آب دریای خزر به دریاچه اورميه و برگزاری نشست ها و سمينار های پوچ هيچ حرکت عملی
 برای مقابله با فاجعه خشک شدن دریاچه اورميه انجام نمی دهد و به نظر ما این وقت تلف کردن ها قسمت

 هایی از سناریوی آذربایجان زادیی، شوونيسم می باشد که آذربایجانی خشک ، فقير و بی هویت تحویل

17



 نسل های آتی آذربایجان دهد.
 سال گذشته هزاران آذربایجانی و مدافعان محيط زیست و هواداران تيم تراختور آذربایجان با تجمع در کنار پل

 ميان گذر دریاچه اورميه و ریختن سمبليک آب به داخل دریاچه اورميه توانستند صدای اعتراض خود را به
 گوشش افکار عمومی جهان برسانند و به حق باید گفت که تجمع اعتراضی سيزده بدر سال گذشته نقطه

 اساسی در انعکاس اخبار فاجعه خشک شدن دریاچه اورميه در سطح جهان بود.
 امسال نيز همانند سال گذشته در سيزدهم فروردین روز طبيعت دور هم گرد می آیيم که بار دیگر اعتراض

 مدنی خود را به بی تفاوتی مسئولن حکومتی اعلم و از مدافعان محيط زیست سراسر جهان بخواهيم که در
 مقابل این فاجعه ساکت نباشند. یقين داریم ملت آذربایجان با حضور در این اعتراض آرام صدای اعتراض خود را
 به گوش جهان خواهد رساند و فعالين ملی سایر شهرهای آذربایجان و آذربایجانی ها و تورک های ساکن در

 سایر کشورها نيز با برپایی اعتراض های آرام و مدنی با برادران خود هم صدا شده و با انتقال اخبار، عمق
 فاجعه بشری را به گوش افکار عمومی جهان خواهند رساند.

 حرکت ملی آذربایجان- اورمو
 زمان: سيزده هم نوروز( سيزده بدر)

 مکان: پارک ائللر باغی اورميه- کنار استخر آب
  عصر١٧ساعت : 

 دقت: در این مراسم ملت آذربایجان و خانواده های آنها با شيوه های مختلف و مقتضی از جمله سمبل های
 قرمز رنگ آذربایجان اعتراض آرام و مدنی خود را برگزار خواهند نمود.

 شهروند در پی افزایش برخورد با کولبران ۱۰کشته و زخمی شدن

  نفر از کولبران و١٠ فروزدین می نویسد : در طی روزهای هفته© گذشته دستکم 6خبرگزاری هرانا در تاریخ 
کاسبکاران کرد کشته و زخمی شدند. 

 بنا به اطلع گزارشگران هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالن حقوق بشر در ایران، در راستای برخورد با کولبران
 و کاسبکاران در مناطق مرزی غرب کشور به بهانه مبارزه با قاچاغ کال، طی روزهای گذشته در بانه، مریوان و

  تن نيز به٨نوسود بر اثر تيراندازی نيروهای انتظامی طی هفته© گذشته حداقل دو نفر به قتل رسيده اند و 
شدت زخمی شده اند. 

  در منطقه© مرزی "بله کی" از توابع شهرستان بانه یک شهروند٨٨ اسفند ماه ٢٧بر همين اساس در تاریخ 
 کرد به نام "عزیز" توسط نيروهای انتظامی به قتل می رسد. همچنين در همين روز در منطقه© مرزی "قله

رشه" یک جوان کرد توسط نيروهای انتظامی به شدت زخمی می شود. 
  اسفند ماه در مرز "باشماخ" از توابع شهرستان مریوان تعدادی از کاسبکاران٢٩از سویی در روز شنبه مورخ 

 کرد توسط نيروهای انتظامی به رگبار بسته می شوند که در نتيجه© این درگيری دو شهروند کرد به نام های
"جمال" و "فرشيد" زخمی می شوند. 

 در اولين روز سال نو نيز در اطراف روستای "مالته" از توابع شهرستان بانه، دو کاسبکار دیگر به نام "شيرکو
امينی" و "خالد شریفی" توسط نيروهای انتظامی زخمی می شوند. 

 هم چنين گزارش ها حاکی از آن است که روز سه شنبه دوم فروردین ماه نيز در داخل شهر مرزی نوسود
 نيروهای انتظامی ماشينی را به ظن حمل کالی خارجی به رگبار می بندند که بر اثر آن یک شهروند کرد به

 نام پورمند مدحت نيا(که نام وی به اشتباه پيشتر پورمند خسروی ذکر شده بود) به قتل می رسد و سه
شهروند دیگر به نام های هيوا محمدی، لقمان آذری و شوان سلمتيان نيز زخمی می شوند. 

 همزمان به دنبال جان باختن این شهروند کرد مردم این شهر مرزی در جهت اعتراض به این جنایت با نيروهای
انتظامی درگير می شوند. 

 کشتار شهروندان مرزنشين کرد روز به روز در حال افزایش هست و نه تنها نيروهای انتظامی مورد پيگيری
 قضایی قرار نمی گيرند بلکه خبر ها از دریافت مبلغی به عنوان جریمه شليک گلوله ها از خانواده قربانيان

حکایت دارد. 
 این در حاليست که بار ها مسئولين نظامی و امنيتی نيز به این قتل ها که توسط نيروهای انتظامی انجام

می گيرد، اعتراف کرده اند و عدم پيگيری قضایی نيروهای انتظامی خودسر در این رابطه بحث برانگيز است. 

  کارگر پتروشيمی بندرامام در اعتراض به عدم پرداخت مطالبات شان500تجمع 

  : جمعی از کارگران شاغل در آمده است90 فروردین 6به گزارش خبرگزاری دولتی کار ایران – ایلنا در تاریخ 
 پيمانکاری ها و شرکت های خصوصی طرف قرارداد پتروشيمی بندر امام ، به عدم اجرای مصوبه دولت مبنی

 بر انعقاد قرارداد مستقيم با کارگران اعتراض نمودند .
 کارگران مذکور ، به عدم پاسخگويی مسوولن پتروشيمی بندر امام معترض بوده و جهت احقاق حقوق خود ،

  با تجمع در مقابل ساختمان مرکزی اين پتروشيمی خواهان رسيدگی به89در آخرين روز کاری سال 
 مشکلت خود شدند .

  ماه پيش تقاضای ملقات با مديرعامل پتروشيمی بندر امام را3يکی از کارگران به خبرنگار ايلنا گفت : حدود 
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 داده ايم که متأسفانه تا کنون هيچ پاسخی به تقاضای ما داده نشده است .
 بر اساس گزارشات رسيده يکی از مسوولين اداره کار منطقه ويژه اقتصادی پتروشيمی در جمع اعتراضی

  نفر از کارگران حاضر شده و قول مساعد جهت پيگيری مطالباتشان را داده است .500حدود 
  به تصويب هيأت دولت1384لزم به يادآوری است که مصوبه دولت در خصوص انعقاد قرارداد مستقيم در سال 

 رسيده و به دستگاههای اجرايی ابلغ گرديده بود .

بدون شرح 
با اشاره به اهميت نامگذاري سال جهاد اقتصادي از سوي رهبر انقلب

محجوب:کارگران پيشانی جهاد اقتصادی هستند

  : رئيس فراکسيون کارگری مجلس آمده است90 فروردین 6به گزارش خبرگزاری دولتی کار ایران – ایلنا در تاریخ 
 با بيان اینکه تحول نظام اقتصادی در گرو رشد صنعت و توليد در کشوراست، تاکيد کرد: حل مشکلت اقتصادی و

 ارتقا سطح اقتصاد کشور بيش از هر چيز نيازمند حمایت از کارگرانی است که در صف مقدم جهاد اقتصادی حرکت
 می کنند.

  از سوی مقام معظم رهبری90به گزارش ايلنا به نقل ازخانه ملت، "عليرضا محجوب" با اشاره به نامگذاری سال 
 به عنوان سال جهاد اقتصادی، این امر را نشان دهنده ضرورت بالی مسائل اقتصادی در شرایط کنونی کشور
 خواند و گفت: توجه مقام معظم رهبری به مسائل و دغدغه های اصلی کشور نشان می دهد که در شرایط

 کنونی، کشور ما نيازمند حرکت و تحولی عظيم در زمينه های اقتصادی است تا بتواند با رشد و بالندگی در برابر
 تهدیدهایی که از جانب غرب ایران را تهدید می کند بایستد.

 نماینده مردم تهران، ری، شميرانات و اسلمشهر در مجلس با تأکيد بر اینکه سال جهاد اقتصادی باید به عنوان
 نقطه عطفی در نگاه به صنعت و توليد در کشور تبدیل شود، تصریح کرد: نگاه مسئولن کشور به نامگذاری سال

  به نام سال جهاد اقتصادی باید به گونه ای باشد که به سمت اصلح تمام رویه هایی که حرکت اقتصادی نظام90
 را کند کرده حرکت کنند و با کوچک کردن دولت ، کشور را به سمت حمایت از صنایع و گسترش توليد پيش ببرند

 تا دغدغه های مقام معظم رهبری درباره مسائل اقتصادی رفع شود.
 رئيس فراکسيون کارگری مجلس شورای اسلمی همچنين افزود: کارگران پيشانی جهاد اقتصادی هستند و چرخ

 این جهاد به دست آنان به گردش درخواهد آمد پس باید توجه داشت که هر تحولی در اقتصاد کشور نيازمند
 داشتن توجه کافی به کارگران و حمایت از آنان است.

 عضو کميسيون اجتماعی مجلس ضمن بيان اینکه مجلس از تمام ظرفيت های خود برای تحقق شعار جهاد
  استفاده  می کند، گفت: اساس تحول اقتصادی در کشور آن هم به شکل جهادی که منظور90اقتصادی در سال 

 نظر رهبر بزرگوار انقلب است، نيازمند این است که دولت بيش تر از گذشته به دنبال کوچک کردن حجم خود و
 همچنين پرهيز از هزینه های غير ضروری باشد، زیرا جهاد اقتصادی نيازمند صرفه جویی در هزینه های جاری کشور

 و تزریق آنها به بخش صنعت و کشاورزی برای افزایش توليد است.
پايان پيام

سرپرست اداره كل تامين اجتماعي استان هرمزگان منصوب شد

 در حكمي از سوي دكتر رحمت آمده است : 90 فروردین 6به گزارش خبرگزاری دولتی کار ایران – ایلنا در تاریخ 
 اله حافظي،  مديرعامل صندوق تامين اجتماعي؛ ناصر جامجور به سمت  سرپرست اداره كل تامين اجتماعي

 استان هرمزگان منصوب شد.
 به گزارش ايلنا، همچنين از خدمات محمد حسن زدا در دوران تصدي مسئوليت تامين اجتماعي استان هرمزگان

 تقدير شده است.
 وي داراي مدرك ليسانس حقوق است.مسئول حسابداري شعبه يك بندرعباس ،معاون ادار ي مالي شعبه يك

 بندرعباس ورئيس و كارشناس ارشد امورمالي اداره كل تأمين اجتماعي استان هرمزگان از سوابق جامجور
 است.

پايان پيام

بدون شرح 
دولت برنامه هاي خود را در ارتباط با تقويت كارگران اعلم كند

با توجه به نيروي كار كشور مي آمده است : 90 فروردین 6به گزارش خبرگزاری دولتی کار ایران – ایلنا در تاریخ   
 توان در اقتصاد ملي حركت جهادي انجام داد

 .دبير اجرايي خانه كارگر گلستان گفت: دولت بايد در سال جهاد اقتصادي توچه ويژه اي به كارگران داشته باشد
 هادي رضازاده در گفت وگو با خبرنگار ايلناافزود: با توجه به نيروي كار كشور مي توان در اقتصاد ملي حركت
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 .جهادي انجام داد
 وي تصريح كرد: دولت و برنامه ريزان اقتصادي و وزارت خانه هاي مربوط به جامعه كارگري بايد برنامه هاي خود را

 .در ارتباط با تقويت كارگران كه لزمه جهاد اقتصادي است اعلم كنند
پايان پيام

 تعطيل شد!90اولين روز کاری خوزستان در سال 

 خوزستانی ها در حالی اولين روز کاری سال جدید را به تعطيلی رفتند که امروز هيچ گرد و غباری در شهرستان
اهواز به عنوان مرکز استان دیده نمی شود و یک هوای آفتابی و صاف در این شهر حاکم است.

 استانداری خوزستان شب گذشته در حالی ادارات و دستگاه های دولتی استان را برای روز شنبه یعنی اولين روز
  تعطيل کرد که در همان زمان، طوفان گرد و غبار اکثر شهرهای استان را درنوردیده بود و باعث1390کاری سال 

 این گرد و غبار نسبتا شده بود اکثر مردمی که در پارک ها بودند فرار به خانه را به ماندن در آن اماکن ترجيح دهند.
 شدید اما خيلی سریع در شهرستان اهواز فرو کش کرد به گونه ای که امروز صبح اهوازی ها با یک هوای آفتابی و
 صاف مواجه شدند که تعطيلی امروز را با تردید اساسی مواجه کرد و بازهم نشان داد سازمان هواشناسی برای

پيش بينی گرد و غبار و اعلم تعطيلی برای چنين روزهایی با مشکلت اساسی مواجه است.

 تعطيل شدن ادارات و دستگاه های دولتی استان در روزهایی که گرد و غبار شدید وجود ندارد در کنار تعطيل
 نشدن استان در روزهایی که گرد و غبار شدید در شهرهای استان بيداد می کرد همواره یکی از انتقادات

اساسی به هواشناسی استان خوزستان به شمار می رود.

تجمع اعتراضی پانصد کارگر شرکت پتروشيمی جنوب
 

 کارگران شاغل در پيمانکاری هtا و شtرکت های خصوصtی طtرف قtرارداد پتروشtيمی بنtدر شtاپور، بtه عtدم اجtرای
 خواسttته  کارگران در اعttتراض عttدم تحقttق  مصوبه رژیم مبنی بر انعقاد قرارداد مستقيم با کارگران اعتراض کردند.

 بtا تجمtع در مقابtل سtاختمان مرکtزی ایttن پتروشtيمی خواهttان ٨٩ ها و مطالبات شان، در آخرین روز کاری سtال
رسيدگی به مشکلت خود شدند.

 
 ماه پيش تقاضای ملقات با مدیرعامل پتروشttيمی بنttدر ٣ یکی از کارگران به خبرگزاری حکومتی ایلنا گفت: حدود

 امام را داده ایم که متأسفانه تا کنون هيچ پاسخی به تقاضای ما داده نشده است در ادامه این گزارش آمده است
 : بر اساس گزارشtات رسtيده یکtی از مسttئولين اداره کtار منطقttه ویtژه اقتصtادی پتروشtيمی در جمtع اعتراضtی

نفر از کارگران حاضر شده و قول مساعد جهت پيگيری مطالباتشان را داده است. ۵٠٠ حدود

برگزاری مجمع عمومی پنجم کميته هماهنگی

 به اطلع کليه کارگران و فعالين کارگری می رساند که پنجمين مجمttع عمttومی کميتttه همttاهنگی بttرای کمtک بttه
زیادی از اعضا، برگزار گردید. ایجاد تشکل های کارگری با حضور جمع

 این مجمع عمومی بعد از انجام وظایف اش، با موفقيت به کار خود پایان داد. ما در اطلعيه های بعدی، مشروح این
خبر را به اطلع همگان خواهيم رساند.

کميته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل های کارگری

1390 فروردین 6– 

 پروانه اسانلو: همسرم در شرايط جسمانی بسيار بدی در زندان نگهداری می
 شود

مژگان مدرس علوم

 جرس آمده است : بار ديگر با مرخصی منصور اسانلو جهت عمل جراحی قلببه نوشته سایت اصلح طلب 
 مخالفت شد. اين فعال سنديکايی که نزديک به پنج سال است در زندان به سر مي برد اکنون با مشکلت حاد
 قلبی مواجه شده و به گفته پزشکان بايد هرچه سريعتر در خارج از زندان تحت عمل جراحی قرار گيرد. منصور
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 اسانلو پيش از اين دچار حملت قلبی شده و با دستبند و پايبند به بيمارستان منتقل شده، اما با اين وجود
 مسئولين قضايی از دادن مرخصی به وی خودداری می کنند و هيچ دليل قانع کننده ای برای عدم موافقت با

مرخصی ارائه نمی دهند.

 همسر اسانلو در خصوص وضعيت نامناسب جسمانی همسرش می گويد: ” سه رگ قلب اسانلو مسدود شده
 و وضعيت جسمانی نامناسبی دارد و بايد تحت درمان قرار گيرد. من قبل از عيد يعنی يک ماه هم کمتر به

 دادستانی نامه نوشتم و شرايط نامناسب جسمانی آقای اسانلو را دوباره يادآور شدم و خواستم که حداقل با
 مرخصی پزشکی ايشان موافقت کنند تا تحت عمل جراحی قرار بگيرند که متاسفانه تاکنون پاسخی به

درخواست ما داده نشده است و همسرم در شرايط جسمانی بسيار بدی در زندان نگهداری می شود.”

  توسط ماموران امنيتی در تهران بازداشت و به اتهام هايی مانند٨۶گفتنی است، منصور اسانلو در تير ماه سال 
 اقدام عليه امنيت ملی به پنج سال زندان محکوم شد.اين فعال کارگری در تابستان سال جاري، در شرايطی که

 در زندان رجايی شهر کرج به سر می برد، دوباره به اتهام های امنيتی محاکمه و به يک سال زندان بيشتر
محکوم شد.

 در حال حاضر غلمرضا غلم حسيني، منصور اسانلو، مرتضی کمساري، ابراهيم مددی و رضا شهابي، چهار عضو
سنديکای کارگران شرکت واحد اتوبوس رانی تهران، در حبس به سر می برند.

 به همين مناسبت “جرس” با پروانه اسانلو، همسر منصور اسانلو در خصوص دلتنگی ها و نگرانی های خود و
فرزندانش به گفتگو پرداخته که در پی می آيد:

خانم اسانلو در خصوص عدم موافقت با مرخصی همسرتان صحبت بفرماييد.

 الن حدود چهار سال و نيم است که نگذاشته اند همسرم از حق مرخصی استفاده کند و هيچگونه دليلی هم
 ارائه نمی دهند. امسال ما خوش بين بوديم که با توجه به اواخر دوران محکوميت ايشان و وضعيت نامناسب

جسمانی ايشان با مرخصی وی موافقت کنند که متاسفانه تا اين ساعت هيچ خبری نيست.

برای مرخصی همسرتان از چه مراجعی پيگيری کرديد و نتيجه چه بوده است؟

 من قبل از عيد يعنی يک ماه هم کمتر به دادستانی نامه نوشتم و شرايط نامناسب جسمانی آقای اسانلو را
 دوباره يادآور شدم و خواستم که حداقل با مرخصی پزشکی ايشان موافقت کنند تا تحت عمل جراحی قرار بگيرند

 که متاسفانه تاکنون پاسخی به درخواست ما داده نشده است و همسرم در شرايط جسمانی بسيار بدی در
زندان نگهداری می شوند.

فکر می کنيد اين همه فشار بر روی آقای اسانلو برای چيست؟

 واقعا نمی دانم با توجه به اينکه ايشان دوران پايانی محکوميتشان را می گذرانند طبيعتا نبايد اينقدر تحت فشار
باشند.

چه مدت از دوران زندان آقای اسانلو مانده است؟

 ايشان بدون آن يکسالی که در داخل زندان برايش اضافه کردند بايد پاييز سال نود از زندان آزاد شود و طبعيتا بايد
فشارها کمتر شود اما نمی دانم چرا اينطور رفتار می کنند؟!

با توجه به اينکه ايشان در زندان بودند چطور يکسال به محکوميتشان اضافه شده است؟

 يک دادگاهی برای آقای اسانلو تشکيل دادند و اتهام تبليغ عليه نظام و اقدام عليه امنيت ملی را به ايشان زدند و
 يکسال به زندانش اضافه کردند. حتی زمانيکه ايشان را دادگاه بردند خواسته بود که وکيلش حضور داشته باشد و

دادگاه علنی باشد که اصل به چه اتهامي؟! تنها گفتند که مسئولين زندان از وی شاکی هستند.

وضعيت ملقات ها چطور است؟

 تلفن ها قطع است و ملقات حضوری هم نداريم و فقط همان ملقات کوتاه کابينی است، آن هم که امروز نوبت
ملقات بود به علت تعطيلت عيد کنسل شد و اميدوارم هفته ديگر ايشان را ببينم.
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با وجود اين محدوديت ها، شما و فرزندانتان سال نو امسال را چگونه آغاز کرديد؟

 خوب بچه ها خيلی نيازمند پدرشان هستند و جای ايشان در جمع خانواده خيلی خالی است. امسال زمان سال
 تحويل، تمام فکر و ذهنمان پيش آقای اسانلو بود. من و بچه ها بسيار ناراحت و دلتنگ بوديم که امسال هم مانند

 سه سال گذشته از وجود ايشان بر سر سفره هفت سين محروم بوديم. اما خوب چاره ای نداريم سعی می
 کنيم تمام اين دوری ها و فشارها را تحمل کنيم و به وجود ايشان و استقامتشان افتخار می کنيم. آقای اسانلو

 بخاطر مردم و دلسوزی و خدمت به کشور و مردمش الن در زندان است و اين برای ما و خودشان بسيار ارزشمند
است.

 من و بچه ها خيلی خيلی اميد داشتيم که امسال ايشان با ما باشند اما خوب موافقت نکردند. دوست داشتيم
که ديد و بازديدها همسرم در کنار من و بچه ها باشد اما…

در اين سال نو چه آرزويی داريد؟

 من آرزو می کنم که مسئولين متوجه شوند که زندانيان سياسی دلسوز و خدمتگزار مملکت هستند. همچنين
آرزو دارم که تمامی زندانيان سياسی از جمله همسر من همگی آزاد شوند و به آغوش خانواده و بازگردند.

با تشکر از فرصتی که در اختيار ما قرار داديد

روز جهانی کارگر را چگونه بر گزار کنيم؟

 جمهوری اسلمی می داند،کارگران پيشرو ، انقلبی و کمونيست ها و تشکلهای موجود در فکر بر گزاری روز
 جهانی کارگر هستند. بنابراین او نيز از هم اکنون به دنبال مانع تراشی و اقدامات لزم خود است. پس،ازهمين
 امروز ما باید ضمن آماده کردن خود و سازمان دادن برای برگزاری روز کارگر به فکر خنثی کردن مانع تراشيها و

 عمليات ضد کارگری نظام فاشيستی – اسلمی نيز باشيم. لزم به ذکر است، ما روز کارگر را به عنوان یک ابزار
 قوی برای دست یابی به بخشی ازمطالبات طبقه کارگر می دانيم. بنابراین اول" از هر شکل برگزاری به حد توان
 می شود، استفاده کرد. دوما" این ابزار وسيله مبارزه و نبرد طبقاتی است، نه جشن و سرور. روز رزم است، نه

 روز بزم. درنتيجه نوع سازماندهی آن در هر شکلی باید متناسب با رزمندگی طبقاتی با توجه به موارد حفظ
 امنيت رزمندگان سازماندهی شود.

 سرمایه داری یک طبقه جهانی است. سرمایه داران کشورهای مختلف به همدیگر کمک می کنند. دقيقا" طبقه
 کارگر نيز یک طبقه جهانی است، که ضمن مبارزه در داخل کشور خودی باید به فکر اتحاد و کمک به کارگران دیگر
 کشورها، از آنها کمک نيز دریافت کند. در حالی که کارگران در تمامی جهان به عنوان یک طبقه در مقابل سرمایه
 داری جهانی صف آرایی کرده و ميکنند،ما نيز به عنوان بخشی از طبقه جهانی کارگر در مقابل دشمن دم دستی

 یعنی سرمایه داری داخلی وعوامل آن(جمهوری اسلمی)در ميدان رزم، مقابل سرمایه داری صف آرایی کردیم،
 ما می خواهيم با استفاده از ابزار روز جهانی کارگر دست به یک حمله جدید بزنيم و سرمایه داری می خواهد

 ضمن ادامه حملت و تجاوزات قبلی خود بر عليه ما دست به مقابله و همچنين حمله متقابل بزند. ضمن اینکه در
 نهایت اگر هر وقت طبقه کارگر توانست متحد وسراسری مبارزه کند، پيروزی نهایی را بدست خواهد آورد.اما در
 نبرد های مقطعی، بخصوص درنبردامروزی ميان این دو صف آرایی آن طبقه ای دست آورد مثبت خواهد داشت،

 که با دقت و دیدن کامل تمامی وسعت ميدان نبرد، برنامه ریزی و سازماندهی کرده باشد. ما بایددرتمامی
 مبارزات خود به خصوص درنبرد روز کارگراز مبارزه متحدانه وجهانی روز کارگر هر چه بيشتر استفاده کنيم.

 ما پيشنهادمی کنيم، روزجهانی کارگررابه دو روش که مکمل یکدیگرهستند. در همين حال دو روش مستقل از
 یکدیگر نيزمی توانند،اجرایی شوند، برگزارکنيم.

 - برگزاری تبليغی(یک یا چندآکسيونی را طی یک یاچند روز برگزار نمایيم. که البته بایدازهمين امروزاقدام به1
سازماندهی تهيه ملزومات ومقدمات آن بکنيم)

 - بر گزاری ترویجی(طی یک دوره ای زمانی اقدام به برگزاری مراسم های کوچک و پراکنده با شکلها و روش2
 های مختلف ولی پر تعدادنمایم. بازالبته این روش نيز ضمن اینکه بایدازهمين امروزاقدام به سازماندهی وتهيه

 ملزومات و مقدمات آن بکنيم، این نوع برگزاری خود ضمن داشتن شکل اجرایی مستقل می تواند کمک شایانی
 برای سازماندهی برگزاری به روش تبليعی(آکسيونی)نيز باشد)

 هر چند که هر دو روش تبليغی و هم ترویجی هستند. اما روش اول بيشتر تبليغی است، تا ترویجی و روش دوم
 بلعکس است.به این دليل یکی را تبليغی و دیگری را ترویجی نام گزاری کردیم.

  به زودی ارایه خواهيم کردواز کليه تشکلهاو رفقا برای23 و 22ما هردو پيشنهاد خود رادر بيانيه های جداگانه 
 گسترش و پردازش پيشنهاد های فوق و یادریافت پيشنهاد های جدید استقبال کرده آماده هماهنگی های لزم

 به جهت سازماندهی و برگزاری بهتر روز جهانی کارگر هستيم.
 دربرنامه های روز کارگر ضمن بيان مطالبات خود باید بر عليه سرمایه جهانی که با حمله وتجاوزبه کشورهای دیگر

 با سد راه یا منحرف کردن جنبش های انقلبی از رشد و ارتقاع قيام ها وتبدیل شدن آنها به انقلبات کارگری
جلوگيری ميکند، مبارزه کنيم.
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 پيش بسوی تشکيل هسته های کمونيستی در محل کارو زندگی
 از انقلبات مردم کشورهای جهان حمایت کنيم

 تجاوز به ليبی باید هرچه زودتر متوقف شود
 ما خواهان خروج نيروهای متجاوز از افغانستان و عراق هستيم

 پيش به سوی ایجاد حزب طبقه کارگر
 سرنگون باد نظام فاشيستی - اسلمی

 سرنگون باد نظام سرمایه داری
بر قرار باد جمهوری سوسياليستی شورایی کارگری

جبهه واحد کارگری

کميته همبستگی برای ایجاد اتحادیه ی کارگران ساختمان

٦/١/١٣٩٠   

پروانه اسانلو: همسرم در شرايط جسمانی بسيار بدی در زندان نگهداری می شود

مژگان مدرس علوم

  فروردین آمده است : بار ديگر با مرخصی منصور اسانلو جهت عمل7به نوشته سایت اصلح طلب جرس در 
 جراحی قلب مخالفت شد. اين فعال سنديکايی که نزديک به پنج سال است در زندان به سر مي برد اکنون با

 مشکلت حاد قلبی مواجه شده و به گفته پزشکان بايد هرچه سريعتر در خارج از زندان تحت عمل جراحی قرار
 گيرد. منصور اسانلو پيش از اين دچار حملت قلبی شده و با دستبند و پايبند به بيمارستان منتقل شده، اما با

 اين وجود مسئولين قضايی از دادن مرخصی به وی خودداری می کنند و هيچ دليل قانع کننده ای برای عدم
موافقت با مرخصی ارائه نمی دهند.

 همسر اسانلو در خصوص وضعيت نامناسب جسمانی همسرش می گويد: " سه رگ قلب اسانلو مسدود شده
 و وضعيت جسمانی نامناسبی دارد و بايد تحت درمان قرار گيرد. من قبل از عيد يعنی يک ماه هم کمتر به

 دادستانی نامه نوشتم و شرايط نامناسب جسمانی آقای اسانلو را دوباره يادآور شدم و خواستم که حداقل با
 مرخصی پزشکی ايشان موافقت کنند تا تحت عمل جراحی قرار بگيرند که متاسفانه تاکنون پاسخی به

درخواست ما داده نشده است و همسرم در شرايط جسمانی بسيار بدی در زندان نگهداری می شود."

  توسط ماموران امنيتی در تهران بازداشت و به اتهام هايی مانند٨۶گفتنی است، منصور اسانلو در تير ماه سال 
 اقدام عليه امنيت ملی به پنج سال زندان محکوم شد.اين فعال کارگری در تابستان سال جاري، در شرايطی که

 در زندان رجايی شهر کرج به سر می برد، دوباره به اتهام های امنيتی محاکمه و به يک سال زندان بيشتر
محکوم شد.

 در حال حاضر غلمرضا غلم حسيني، منصور اسانلو، مرتضی کمساري، ابراهيم مددی و رضا شهابي، چهار عضو
سنديکای کارگران شرکت واحد اتوبوس رانی تهران، در حبس به سر می برند.

 به همين مناسبت "جرس" با پروانه اسانلو، همسر منصور اسانلو در خصوص دلتنگی ها و نگرانی های خود و
فرزندانش به گفتگو پرداخته که در پی می آيد:

خانم اسانلو در خصوص عدم موافقت با مرخصی همسرتان صحبت بفرماييد.

 الن حدود چهار سال و نيم است که نگذاشته اند همسرم از حق مرخصی استفاده کند و هيچگونه دليلی هم
 ارائه نمی دهند. امسال ما خوش بين بوديم که با توجه به اواخر دوران محکوميت ايشان و وضعيت نامناسب

جسمانی ايشان با مرخصی وی موافقت کنند که متاسفانه تا اين ساعت هيچ خبری نيست.

برای مرخصی همسرتان از چه مراجعی پيگيری کرديد و نتيجه چه بوده است؟

 من قبل از عيد يعنی يک ماه هم کمتر به دادستانی نامه نوشتم و شرايط نامناسب جسمانی آقای اسانلو را
 دوباره يادآور شدم و خواستم که حداقل با مرخصی پزشکی ايشان موافقت کنند تا تحت عمل جراحی قرار بگيرند

 که متاسفانه تاکنون پاسخی به درخواست ما داده نشده است و همسرم در شرايط جسمانی بسيار بدی در
زندان نگهداری می شوند.

فکر می کنيد اين همه فشار بر روی آقای اسانلو برای چيست؟
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 واقعا نمی دانم با توجه به اينکه ايشان دوران پايانی محکوميتشان را می گذرانند طبيعتا نبايد اينقدر تحت فشار
باشند.

چه مدت از دوران زندان آقای اسانلو مانده است؟

 ايشان بدون آن يکسالی که در داخل زندان برايش اضافه کردند بايد پاييز سال نود از زندان آزاد شود و طبعيتا بايد
فشارها کمتر شود اما نمی دانم چرا اينطور رفتار می کنند؟!

با توجه به اينکه ايشان در زندان بودند چطور يکسال به محکوميتشان اضافه شده است؟

 يک دادگاهی برای آقای اسانلو تشکيل دادند و اتهام تبليغ عليه نظام و اقدام عليه امنيت ملی را به ايشان زدند و
 يکسال به زندانش اضافه کردند. حتی زمانيکه ايشان را دادگاه بردند خواسته بود که وکيلش حضور داشته باشد و

دادگاه علنی باشد که اصل به چه اتهامي؟! تنها گفتند که مسئولين زندان از وی شاکی هستند.

وضعيت ملقات ها چطور است؟

 تلفن ها قطع است و ملقات حضوری هم نداريم و فقط همان ملقات کوتاه کابينی است، آن هم که امروز نوبت
ملقات بود به علت تعطيلت عيد کنسل شد و اميدوارم هفته ديگر ايشان را ببينم.

با وجود اين محدوديت ها، شما و فرزندانتان سال نو امسال را چگونه آغاز کرديد؟

 خوب بچه ها خيلی نيازمند پدرشان هستند و جای ايشان در جمع خانواده خيلی خالی است. امسال زمان سال
 تحويل، تمام فکر و ذهنمان پيش آقای اسانلو بود. من و بچه ها بسيار ناراحت و دلتنگ بوديم که امسال هم مانند

 سه سال گذشته از وجود ايشان بر سر سفره هفت سين محروم بوديم. اما خوب چاره ای نداريم سعی می
 کنيم تمام اين دوری ها و فشارها را تحمل کنيم و به وجود ايشان و استقامتشان افتخار می کنيم. آقای اسانلو

 بخاطر مردم و دلسوزی و خدمت به کشور و مردمش الن در زندان است و اين برای ما و خودشان بسيار ارزشمند
است.

 من و بچه ها خيلی خيلی اميد داشتيم که امسال ايشان با ما باشند اما خوب موافقت نکردند. دوست داشتيم
که ديد و بازديدها همسرم در کنار من و بچه ها باشد اما...

در اين سال نو چه آرزويی داريد؟

 من آرزو می کنم که مسئولين متوجه شوند که زندانيان سياسی دلسوز و خدمتگزار مملکت هستند. همچنين
آرزو دارم که تمامی زندانيان سياسی از جمله همسر من همگی آزاد شوند و به آغوش خانواده و بازگردند.

با تشکر از فرصتی که در اختيار ما قرار داديد.

 کارگر پتروشيمی بندرامام در اعتراض به عدم پرداخت مطالبات شان500تجمع 

  فروردین آمده است : جمعی از کارگران شاغل در پيمانکاری ها و6بنابه نوشته خبرگزاری دولتی ایلنا در تاریخ 
 شرکت های خصوصی طرف قرارداد پتروشيمی بندر امام ، به عدم اجرای مصوبه دولت مبنی بر انعقاد قرارداد

مستقيم با کارگران اعتراض نمودند .

 کارگران مذکور ، به عدم پاسخگويی مسوولن پتروشيمی بندر امام معترض بوده و جهت احقاق حقوق خود ، در
  با تجمع در مقابل ساختمان مرکزی اين پتروشيمی خواهان رسيدگی به مشکلت خود89آخرين روز کاری سال 

شدند .

  ماه پيش تقاضای ملقات با مديرعامل پتروشيمی بندر امام را داده3يکی از کارگران به خبرنگار ايلنا گفت : حدود 
ايم که متأسفانه تا کنون هيچ پاسخی به تقاضای ما داده نشده است .

 بر اساس گزارشات رسيده يکی از مسوولين اداره کار منطقه ويژه اقتصادی پتروشيمی در جمع اعتراضی حدود
 نفر از کارگران حاضر شده و قول مساعد جهت پيگيری مطالباتشان را داده است .500

  به تصويب هيأت دولت1384لزم به يادآوری است که مصوبه دولت در خصوص انعقاد قرارداد مستقيم در سال 
رسيده و به دستگاههای اجرايی ابلغ گرديده بود .
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مخالفت مجدد با مرخصی استعلجی "منصور اسالو"

 بنا به گفته "پروانه اسالو" همسر زندانی سياسی "منصور اسالو"، مقامات امنيتی و قضایی رژیم اسلمی
باردیگر از اعطای مرخصی استعلجی به نامبرده جهت جراحی "قلب" مخالفت کرده اند.

  سال است در زندان بسر می برد با مشکلت حاد قلبی مواجه شده5فعال کارگری "منصور اسالو" که نزدیک به 
 است و به گفته پزشکان باید هرچه سریعتر در خارج از زندان تحت عمل جراحی قرار گيرد. مخالفت مجدد رژیم با

 ایجاد تسهيلت جهت مداوای این زندانی سياسی، موجب افزایش شدید تنفسی و تشدید بيماری وی می
 گردد.

برگزاری مجمع عمومی کميته هماهنگی     

  فروردین آمده است : برای کمک به ایجاد تشکل های کارگری7خبر منتشره در سایت کميته هماهنگی در تاریخ 
از برگزاری موفقيت آميز پنجمين مجمع عمومی این تشکل کارگری حکایت دارد.

 در متن این خبر آمده است، "به اطلع کليه کارگران و فعالين کارگری می  رساند که پنجمين مجمع عمومی
 کميته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل  های کارگری با حضور جمع کثيری از اعضای این تشکل، برگزار

 گردید. این مجمع عمومی بعد از انجام وظایف  خود، باموفقيت به کارش پایان داد. در اطلعيه  های بعدی، مشروح
این خبر به اطلع همگان خواهد رسيد."

بحران فزاینده در شرکت هواپيمایی جمهوری اسلمی

  تن از کارکنان300 فروردین آمده است : پس از اخراج بيش از 8بنا به گزارش خبرگزاری دولتی "ایلنا"در تاریخ 
 شرکت هوایی "ارم کيش"، اخراج سازی ها در شرکت هواپيمایی جمهوری اسلمی، صدها نفر از کارکنان آن را

تهدید می نماید.

 گزارش مذکور دليل اصلی اخراج سازی ها در هواپيمایی "هما" را تحریم های اعمال شده از سوی شورای امنيت
 سازمان ملل، اتحادیه اروپا و آمریکا بر رژیم اسلمی، مقررات سخت گيرانه مراجع بين المللی هوایی، هزینه های

فراوان حيف و ميل شده توسط مدیران این شرکت و مهم تر از همه حذف یارانه ها عنوان کرده است.

کابوس اخراج بر فراز سر کارکنان هواپيمايی جمهوری اسلمی

  هواپيمای7 فروردین آمده است :  پس از آنکه با زمينگير شدن 8بنا به گزارش خبرگزاری دولتی "ایلنا"در تاریخ 
  نفر از پرسنل اين شرکت از کار اخراج شدند،اکنون کابوس تعديل نيرو درديگر شرکت300ملکی شرکت ارم کيش 

های هواپيمايی نيزآسايش و آرامش راازپرسنل اين شرکت ها ربوده است.

 به گزارش ايلنا در پی تحريم های اعمال شده از سوی کشور های غربی که فعاليت های حوزه هوانوردی را نيز
 شامل می شود،شرکت ها هواپيمايی کشور ضمن از دست دادن فرصت رقابت با رقبای خارجی با مشکلت

عديده ای روبرو هستند.

 بر اساس اين گزارش يکی ازاين شرکت ها،شرکت هواپيمايی جمهوری اسلمی ايران(هما)است.اين شرکت که
 در دنيا به عنوان شرکت مادر در صنعت مسافر بری هوايی ايران محسوب می شود،اين روزها در پی تعديل نيروی

 انسانی است.درکنار مشکلت فراوانی که اين ايرلين به بواسطه پير بودن ناوگان با آن دست به گريبان
 است،مباحثی چون مميزی های سخت گيرانه مراجع بين المللی هوائي،هزينه های فراوان حقوق و دستمزد

 نيروهای رسمي،هزينه های فراوان حيف و ميل شده توسط مديران ميانی ،هدفمند کردن يارانه ها و... از جمله
 عواملی که اين ايرلين را تا نزديکی اعلم ورشکستگی پيش برده است. قطع ويا کاهش شديد تعداد پروازها به

 نقاط مختلف ،صدور بخشنامه های متعدددرخصوص کم کردن هزينه های حمل های سوخت و انرژی و نيروی
 انساني،حذف مزايای مختلف نظير اضافه کاربرای نيروی انساني،حذف هزينه يک وعده غذای گرم برای پرسنل

  سال تحريم هنرش پريدن با بالهای30و.. همه و همه نشان های بدی از وضعيت ايرلينی است که با تحمل 
بسته بود.

 اما يکی ديگر از اتفاقاتی که باعث شده اين شرکت در آستانه تعديل نيروگسترده قرار گيرد خروج توپولف ها از
 ناوگان اير تور و عدم جايگزينی به موقع برای اين هواپيما ها بود.اين درحالی است که خروج توپولف ها باعث

 گرديد تا موج ابتدايی تعديل نيرو در اين اير لين پيش ازعيد رخ دهد به طوری که يکی ازاعضای کميسيون صنايع
مجلس نيز به آن واکنش نشان دادو گفت:
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 البته شرکت های هواپيمايی در خصوص خارج کردن هواپيماهای توپولف از رده های پروازي، زمينه سازی فراوانی
 کرده بودند اما با اين وجود در روزهای اخير شاهد اخراج و تعديل تعداد زيادی از نيروها و کارکنان اين شرکت ها

بوده ايم، امری که در آستانه عيد نوروز بسياری از خانواده ها را با مشکل مواجه کرده است .

 البته عزيز اکبريان نماينده مردم کرج ادامه داد: شرکت هايی که اقدام به اخراج کارمندان و کارکنان خود کرده اند،
 بايد با کمک مراجع ذيربط به خصوص سازمان هواپيمايی کشوری اقدام به خريد يا اجاره هواپيماهای جايگزين برای

 توپولف مي کردند تا امروز مجبور نمي شدند که کارکنان خود را اخراج کنند.وی خاطر نشان ساخت به هر حال
سازمان هواپيمايی کشوری بايد به اين مسئله رسيدگی کرده و موضوع را حل کند.

  بيشترين لطمه رااز خروج اين نوع هواپيمای شرقی از ناوگان154 هواپيمای توپولف 13ايران اير تور که با داشتن 
 را که آن هم ظاهرا متعلق ايران اير است برای جايگزينی پروازهایMD بوئينگ 6هوايی متحمل شده است تنها 

 خود در چنته دارد،باين تفاسير به نظر می رسد ايران اير و ايرتور که تا پيش از واگذاری ايرتور به شرکت هواپيما
 سازی ايران(هسا)اعضای يک پيکره محسوب می شدند،در شرايطی که تعداد پروازهايشان در مسيرهای مختلف

با افتی بيش ازپنجاه درصدروبرو شده است چاره ای جز تعديل نيرو انسانی ندارند.

اعتصاب کارگران سد ژاوه کامياران                       

  فروردین آمده است : کارگران سد8به گزارش کميته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل های کارگری در 
"ژاوه" کامياران دست به اعتصاب زده اند.

 23 ماه دستمزدهای معوقه و نيز عدم پرداخت عيدی و سنوات، از 6کارگران این سد در اعتراض به عدم پرداخت 
 تا به حال در اعتصاب به سر می  برند.89اسفندماه 

 قابل ذکر است که کارگران اعتصابی سد ژاوه کامياران به مقامات دولتی هشدار داده اند که در صورت عدم تحقق
خواست و مطالبات شان همچنان به اعتصاب خود ادامه خواهند داد.

 فروش «کليه» در ايران :تجارت زندگی در بازار سياه

  فروردین آمده است :فروش «کليه» در ايران يک تجارت است، اين را8به نوشته سایت مردمک در تاریخ 
 آگهي هايی مي گويند که بر در و ديوار حوالی بيمارستان ها چسبانده مي شوند.

 اين آگهي ها درست شبيه به آگهی خريد و فروش خانه و ماشين، قيمت و شرايط و شماره تماس دارند. علوه بر
 اين، آمارهای نهادهای رسمی بهداشتی و پزشکی از افزايش قيمت خريد و فروش کليه خبر مي دهند و نشان از

 شکل گيری بازار تازه ای در ايران دارند.
  ميليون تومان رسيد. اما در١٠خبرگزاری مهر در روزهای پايانی سال گزارش داد که قيمت کليه در ايران به 

  ميليون تومان هم بال مي رود و با کمی پرس وجو و٢٠گزارش ها و نوشته های منابع خبری غير رسمی قيمت تا 
 تلفن زدن به فروشندگان مي توان قيمت های بالتری را هم شنيد.

  ميليون تومان بفروشد. او به مردمک٨٠ ساله ايرانی است که مي خواهد کليه اش را ٢۴محمد، يک جوان 
 مي گويد: «وقتی مي خواهم خودم را عليل کنم، بايد پولی دست ام را بگيرد که ارزش اش را داشته باشد. من

  ميليون تومان احتياج دارم و به کمتر از اين راضی نمي شوم.»٨٠برای راه انداختن يک کار ساده در تهران به 
 او نام و شماره اش را زير يک آگهی اينترنتی گذاشته و خودش مي گويد که همين اطلعات را بر برگه های کوچکی

 چاپ کرده و نزديک بيمارستان ها روی ديوار چسبانده است.
  بيمار کليوی در ايران شناسايی۶٨۶ هزار و ٣٢بنا بر آمار اداره پيوند و بيماري های خاص وزارت بهداشت، تاکنون 

  درصد دياليز مي شوند.۵١ درصد آن ها پيوند کليه داشته اند و ۴٩شده اند كه حدود 
  درصد بيماران از عضو جسد۶ نفر پيوند کليه داشته اند. از اين ميان تنها ٢٣ هزار و ١۶اين آمار نشان مي دهد که 

 ٨١ درصد اهدا کنندگان خويشاوند بيمار بوده اند و ١٣بيمارانی که به مرگ مغزی دچار شده اند، استفاده کرده اند. 
  هزار نفر تنها برای گرفتن پول١٣درصد بيماران کليه را از اهدا کننده غيرخويشاوند خريده اند و در نهايت، حدود 

 حاضر شده اند کليه خود را بفروشند.

«هديه ايثار» و «مدل ايرانی»
 ايران يکی از معدود کشورهايی است که اهدای کليه فرد زنده در آن به طور رسمی انجام مي شود و دولت به هر

 اهداکننده کليه يک ميليون تومان به عنوان «هديه ايثار» مي دهد.
 اين شيوه رسمی مديريت اهدای کليه در ايران مورد توجه نهادهای پزشکی دنيا است، به طوری که از آن با

 «مدل ايران» ياد مي شود. در اين روش، يک نهاد خيريه و غيرانتفاعی و غيردولتی مسئوليت برقراری ارتباط ميان
 دهنده و گيرنده کليه را بر عهده دارد. از سوی ديگر، دهنده عضو از دولت مبلغی را به عنوان هديه ايثار دريافت

 مي کند.
  را سرآغاز نظارت دقيق دولت و ايجاد١٣٧۵در حالی که برخی از کارشناسان و مسئولن در ايران مصوبه سال 

 مجرايی قانونی برای اهدای عضو مي دانند که قيمت فروش کليه را کنترل مي کند، اما گروهی ديگر نيز پرداخت
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 پول از سوی دولت را دليل کاهش تمايل اعضای خانواده بيمار برای اهدا ارزيابی مي کنند که به ايجاد بازار سياه
 انجاميده است.

 مصطفی قاسمي، رئيس انجمن خيريه حمايت از بيماران کليوی ايران معتقد است، با توجه به هزينه های سنگين
 درمان بعد از خروج عضو از بدن، اين يک ميليون تومان هيچ مشکلی را حل نمي کند. از سوی ديگر مراحل اداری

 دريافت آن، چنان طولنی و خسته کننده است که برخی بيماران حوصله پيگيری ندارند.
 از سوی ديگر، آقای قاسمی به افزايش «تجارت کليه در بازار آزاد پس از اختصاص هديه ايثار» اشاره مي کند و

 مي گويد: «همان زمان انجمن به تصويب اين قانون اعتراض کرد، زيرا مي دانستيم وقتی پای منفعت مالی به ميان
 آيد، آمار اهداكنندگان كليه از خانواده و خويشاوندان درجه اول كه شاخه اصلی پيوند كليه محسوب مي شود به

 شدت کاهش مي يابد و اگر وضع به همين منوال ادامه يابد، همين آمار پنج درصدی اهدای خانوادگی هم به خريد
 و فروش تبديل مي شود.»

 اکونوميست، پنج سال پيش در گزارشی «مدل ايران» را تحسين کرد و تنها راه رهايی از فهرست های طويل
 انتظار را برای گرفتن کليه از مردگانی که دچار مرگ مغزی شده اند، رسميت بخشيدن و قانونی کردن فروش کليه

 افراد زنده دانست.
  قيمت کليه در ايران را دو تا چهار هزار دلر اعلم٢٠٠۶اين هفته نامه خبری که در لندن منتشر مي شود، سال 

 کرد و نوشت: «با روشی که ايران اتخاذ کرده، فهرست انتظار به طور کامل حذف شده است و خريداران و
 فروشندگان در اين بازار سامان يافته نسبت به خريداران و فروشندگان در بازار غيرقانونی وضعيت بهتری دارند.»

  سال از يکی از کليه های۶۵ تا ١٩به نوشته اين هفته نامه، تنها اگر شش صدم درصد از امريکايي های سالم بين 
 خود صرف نظر مي کردند، هيچ بيماری در صف انتظار برای دريافت کليه در اين کشور نمي ماند.

 بازار سياه
 با وجود آن که گروهی «مدل ايران» و شيوه مديريت اهدای کليه را موفق مي دانند، اما اين به معنای شکل

 نگرفتن بازار سياه نيست.
 کسی که مي خواهد در ايران کليه اش را بفروشد، بايد به انجمن حمايت از بيماران کليوی مراجعه کند و با دريافت

 برگه اي، آزمايش های پزشکی مورد نياز را انجام دهد. اهداكنندگان زنده ابتدا بايد به طور دقيق معاينه شوند تا
  روز طول مي کشد و فرد اهدا کننده بايد١٠سلمت آن ها، جسمی و رواني، تائيد شود. اين آزمايش ها حدود 

 هزينه  آن را خود بپردازد.
 زنان مجرد بايد رضايت نامه پدر و زنان متاهل بايد رضايت نامه همسر را هم ضميمه پرونده کنند. بيمارستان ها بدون

 نامه انجمن حمايت از بيماران کليوی نمي توانند عمل پيوند را انجام دهند.
 پس از تکميل پرونده، اهدا کننده بايد منتظر بماند تا انجمن با توجه به محدوديت های بيمارستان های دولتی برای

 انجام عمل جراحي، زمانی را تعيين و او را به گيرنده کليه معرفی کند.
 به گفته آقای قاسمي، انجمن علوه بر يک ميليون تومان هديه ايثار، چهار ميليون تومان ديگر به اهدا کننده

 مي دهد که به اين ترتيب قيمت رسمی فروش يک کليه پنج ميليون تومان است. دريافت کننده کليه بايد اين چهار
 ميليون تومان را پرداخت کند و در صورتی که ناتوانی مالي اش اثبات شود، انجمن اين مبلغ را از محل مبالغی که

 به صورت خيريه مي رسد، تامين مي کند.
 اما همه چيز به همين سادگی انجام نمي شود. با افزايش درخواست برای اهدای کليه و درخواست بيش از چهار

 ميليون تومان از سوی اهداکنندگان، پای دلل ها و واسطه ها به ماجرا باز شده است.
  ساله ای است که مي خواهد کليه اش را بفروشد. او به انجمن مراجعه کرده و تمام آزمايش ها را٢٨شهريار جوان 

  ميليونی به توافق رسيده اند، اما مي خواهند بدون١۵انجام داده است، او و دريافت کننده کليه بر سر قيمت 
 ١۵نظارت انجمن در بيمارستان خصوصی اين عمل را انجام دهند. دريافت کننده کليه حاضر شده است تمام 

 ميليون تومان را بدهد تا از مرگ نجات يابد.
 شهريار به مردمک مي گويد: «ارتباط با انجمن سخت است، من خيلی فوری به پول احتياج دارم اما اعضای انجمن

 گفتند که مراحل اداری حدود سه ماه طول مي کشد. به همين دليل آگهی دادم و قرار شد در بيمارستان
 خصوصی پيوند انجام شود.»

 ١۵او ادامه مي دهد: «قيمت كليه در انجمن حمايت از بيماران كليوی پنج ميليون تومان است، اما من به کمتر از 
 ميليون راضی نيستم، به هر حال دارم بخشی از بدن ام را مي دهم که خطرهايی دارد؛ دارم با جان ام بازی

 مي کنم.
 رئيس هيئت مديره انجمن نيز در گفت وگويی ديگر اين بار با سايت تابناک، از وارد شدن بيمارستان های خصوصی

 به ماجرای پيوند کليه مي گويد و آن را «يکی از عوامل رونق بازار سياه» مي داند.
 آقای قاسمی مي گويد: «اين بيمارستان ها دهنده و گيرنده کليه را مي آورند و با هر قيمتی كه آن دو توافق کنند،
 عمل پيوند انجام مي شود. علوه بر اين، هزينه پيوند که در بيمارستان دولتی از طريق بيمه پرداخت مي شود، در

  ميليون تومان رسيده است.»٢٠بيمارستان های خصوصی به 
 اما از سوی ديگر، در بيمارستان های خصوصی پيوند کليه به سرعت انجام مي گيرد و دهنده و گيرنده لزم نيست

 منتظر بمانند تا جايی در يک بيمارستان دولتی برای آنها پيدا شود.
 در ايران دللی اعضای بدن نيز در هزارتوی تاريک بازار سياه شکل بومی خود را پيدا کرده است. رئيس هيئت

 مديره انجمن حمايت از بيماران کليوی به ايجاد شکلی از بازار سياه در «استانداري ها» اشاره مي کند.
 مسئوليت بررسی صحت مدارک دهنده کليه و پرداخت يک ميليون تومان هديه ايثار بر عهده واحدی در استانداری

 است که به گفته مصطفی قاسمي، اين واحد وارد رابطی شده ميان گيرنده و دهنده و در اين ميان گيرنده را به
  ميليون تومانی مجبور مي کنند. بخش عمده ای از اين پول به واسطه  ميان دهنده١٢ و ١٠پرداخت مبالغ هشت، 

 و گيرنده تعلق مي گيرد.
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 جلوگيری از گسترش بازار سياه
 هرچند گروهی از نهادهای پزشکی بين المللی شيوه ای را که ايران در پيش گرفته تحسين مي کنند، اما برخی
 مسئولن ايرانی راه حل را در تغيير اين شيوه مي جويند و معتقدند تا زمانی که راه کسب درآمد از اين مسير باز

 باشد، افرادی که به پول احتياج دارند جان خود را به خطر مي اندازند و واسطه ها هم از اين نياز سو́ء استفاده
 مي کنند و بازار سياه راه مي اندازند.

 محمد عقيقي، رئيس اداره پيوند وزارت بهداشت بهترين راه حل را به حداقل رساندن تقاضا برای دريافت كليه از
 اهداكننده زنده مي داند. او معتقد است برای رهايی از تعامل های خارج از چارچوب بايد روی گسترش اهدای عضو

 پس از مرگ سرمايه گذاری کرد تا اين فرهنگ گسترش يابد.
 حسينعلی شهرياري، رئيس كميسيون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلمی هم با او هم عقيده است و

 راهکار جلوگيری از گسترش بازار سياه را برداشتن اعضای سالم از کسانی مي داند که دچار مرگ مغزی
 شده اند.

 در بعضی از کشورها پيوند اعضای بدن کسانی که دچار مرگ مغزی شده اند به اشکال گوناگون، چه مستقيم و
 چه در فيلم ها و سريال هايی که به طور غيرمستقيم به اين موضوع مي پردازند، تبليغ مي شود. اما همه

 شهروندان، گاه به دليل سنتي، با اهدای اعضای بدن نزديکان شان که دچار مرگ مغزی شده اند موافقت
 نمي کنند.

 بيماران کليوی تنها بخشی از بيمارانی هستند که در انتظار پيوند عضوند. با پيشرفت هايی که علم پزشکی در
 سال های گوناگون کرده است، بخش هايی از بدن قابل پيوند زدن است. بسياری از شهروندان با چنين پيوندی

 قادر به بازگشت به زندگي اند. با اين همه بازار سياه در کشورهايی مانند ايران راه خود را به گوشه گوشه زندگی
 شهروندان پيدا کرده است، نه تنها زندگی که مرگ آنها را نيز بهانه ای برای دللی مي کند.

   
  درصدی دستمزدهآ6افزایش 

کآهش سطح زندگی کآرگرآن به خط مرگ نزدیک است

 ٪ درصد برآی٦٪ رآ برآی حداقل دستمزدهآ و٩افزآیش دستمزدهآ در روزهآی پآیآنی سآل آعلم گردید.چنآنکه رقم 
کآرگرآن شآغل است. آفزآیش دستمزد کآرگرآن طی مصوبه شورآی عآلی کآر آعلم گردید

 بدنبآل طرح تحولت اقتصآدی که سآلهآ از آن به عنوآن آرزو و آرمآن بزرگ دولت یآد می شد.
 در سآلهآی اخير بر حسب تحولت جآری جآمعه دولت فعلی موفق به دست یآبی بزرگترین آرزوی دولتهآی

 قبلی نظآم گردید.در این طرح قطع سوبسيدهآ وانجمآد دستمزدهآ اعم آز کآرگری و کآرمندآن قيد شده بود.
 در این طرح تحول آقتصآدی طلیی وسحرآميز دولت موفق شد به یکی ازاسآسی ترین موآد این طرح دست
 یآبد که انجمآد دستمزدهآ بود.کليت آین طرح که حآصل طلیی برآی دولت وکآرفرمآیآن دیگر رآ دآرد. برعکس

 گسترش فقر و فلکت بيشتر زندگی کآرگرآن رآ بدنبآل دآشته است.البته برآی آجرآی انجمآد دستمزدهآ
 مدتهآ بين مجلس ودولت اختلف نظر بود بآ اعترآضآت کآرگری موجود در جآمعه هر دو عقب نشينی

 کردند.بلخره دولت آعلم کرد که ميزآن افزآیش دستمزدهآ بآ افزآیش تورم تنآسب موزون دآرد. در نتيجه
  رآ نيز رعآیت نموده است.یعنی ميزآن افزآیش دستمزد متنآسب بآ۴١معتقد است که جوآنب قآنون کآر مآده 

 تورم می بآشد.
 البته بآ افزآیش مبلغ هشت هزآر تومآن بن کآرگری محآسبآتشآن دقيقآ از تورم اعلم شده خودشآن نه تنهآ

  تورم توسط بآنک مرکزی بود.۵/١١کآهش ندآشته بلکه افزآیش نيز دآشته است (نيم درصد) طی اعلم 
 ٨٩وآقعيت به گونه دیگری است تنهآ افزآیش قيمت ارزآق عمومی در اسفند مآه نسبت به فروردین مآه 

  برآبری بهآی آنرژی (سوختهآ) رآ دآشتيم.7٪ رآ در پی دآشته وهمچنين افزآیش ۴١افزآیش 
 ٪ افزآیش٩ تومآن رسآنده است.ارقآم ١.۵٠٠.٠٠٠در نتيجه سبد هزینه زندگی کآرگرآن رآ به بيش از حدآقل 

 ٪ برآی کل کآرگرآن شآغل هيچ تنآسبی بآجهش نجومی قيمتهآ وتورم فعلی٦حدآقل دستمزدو افزآیش 
 ندآرد.

  افزآیش مرحله دوم قيمتهآ زندگی کآرگرآن ودیگر مردم زحمتکش رآ به زیر خط مرگ خوآهد٩٠البته سآل 
  رقمی وقرآردآدهآی سفيد امضآو موقت که کآرگرآن بآ٢رسآنيد همچنين بيکآری ميليونی رو به آفزآیش 

  تومآن دستمزد وحتی کمتر آز آن به کآر گرفته ميشوند یک فآجعه آنسآنی رآ در بر خوآهد٣٣٠.٠٠٠حدآقل 
 دآشت.

 تحميل چنين زندگی بر کآرگرآن قطعآ قآبل تحمل نخوآهدبود.جنبش کآرگری بآاعتلی اعترآضآتش در کنآر
اعترآضآت وسيع جنبش هآی آجتمآعی دیگر به چنين زندگی ننگين برده وآری پآیآن خوآهد دآد

کميته پيگيری ایجاد تشکل های کارگری
8/1/90

اعتصاب کارگران سد ژاوه کامياران
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  فروردین آمده8بر اساس گزارش رسيده به کميته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل های کارگری در تاریخ 
  ماه حقوق معوقه و نيز عدم پرداخت عيدی و سنوات،٦است : ، کارگران سد ژاوه در اعتراض به عدم پرداخت 

  تا به حال در اعتصاب به سر می برند.٨٩ اسفند ماه ٢٣دست به اعتصاب زدند. این کارگران از 
 قابل ذکر است که کارگران اعتصابی سد ژاوه کامياران، به مقامات دولتی هشدار داده اند که در صورت پرداخت

نشدن خواست و مطالباتشان همچنان به اعتصاب خود ادامه خواهند داد.

کميته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل های کارگری

 کابوس اخراج بر فراز سر کارکنان هواپيمايی جمهوری اسلمی 

  تن از کارکنان شرکت هوایی300پس از اخراج بيش از  فروردین آمده است : 8به گزارش خبرگزاری دولتی ايلنا در 
 "ارم کيش"، اخراج سازی ها در شرکت هواپيمایی جمهوری اسلمی، صدها نفر از کارکنان آن را تهدید می

نماید.

 گزارش مذکور دليل اصلی اخراج سازی ها در هواپيمایی "هما" را تحریم های اعمال شده از سوی شورای امنيت
 سازمان ملل، اتحادیه اروپا و آمریکا بر رژیم اسلمی، مقررات سخت گيرانه مراجع بين المللی هوایی، هزینه های

فراوان حيف و ميل شده توسط مدیران این شرکت و مهم تر از همه حذف یارانه ها عنوان کرده است.

  نفر از پرسنل اين شرکت از کار اخراج300 هواپيمای ملکی شرکت ارم کيش 7پس از آنکه با زمينگير شدن 
 شدند،اکنون کابوس تعديل نيرو درديگر شرکت های هواپيمايی نيزآسايش و آرامش راازپرسنل اين شرکت ها

 ربوده است.
 به گزارش ايلنا در پی تحريم های اعمال شده از سوی کشور های غربی که فعاليت های حوزه هوانوردی را نيز

 شامل می شود،شرکت ها هواپيمايی کشور ضمن از دست دادن فرصت رقابت با رقبای خارجی با مشکلت
 عديده ای روبرو هستند.

 بر اساس اين گزارش يکی ازاين شرکت ها،شرکت هواپيمايی جمهوری اسلمی ايران(هما)است.اين شرکت که
 در دنيا به عنوان شرکت مادر در صنعت مسافر بری هوايی ايران محسوب می شود،اين روزها در پی تعديل نيروی

 انسانی است.درکنار مشکلت فراوانی که اين ايرلين به بواسطه پير بودن ناوگان با آن دست به گريبان
 است،مباحثی چون مميزی های سخت گيرانه مراجع بين المللی هوائي،هزينه های فراوان حقوق و دستمزد

 نيروهای رسمي،هزينه های فراوان حيف و ميل شده توسط مديران ميانی ،هدفمند کردن يارانه ها و... از جمله
 عواملی که اين ايرلين را تا نزديکی اعلم ورشکستگی پيش برده است. قطع ويا کاهش شديد تعداد پروازها به

 نقاط مختلف ،صدور بخشنامه های متعدددرخصوص کم کردن هزينه های حمل های سوخت و انرژی و نيروی
 انساني،حذف مزايای مختلف نظير اضافه کاربرای نيروی انساني،حذف هزينه يک وعده غذای گرم برای پرسنل

  سال تحريم هنرش پريدن با بالهای30و.. همه و همه نشان های بدی از وضعيت ايرلينی است که با تحمل 
 بسته بود.

 اما يکی ديگر از اتفاقاتی که باعث شده اين شرکت در آستانه تعديل نيروگسترده قرار گيرد خروج توپولف ها از
 ناوگان اير تور و عدم جايگزينی به موقع برای اين هواپيما ها بود.اين درحالی است که خروج توپولف ها باعث

 گرديد تا موج ابتدايی تعديل نيرو در اين اير لين پيش ازعيد رخ دهد به طوری که يکی ازاعضای کميسيون صنايع
 مجلس نيز به آن واکنش نشان دادو گفت:

 البته شرکت های هواپيمايی در خصوص خارج کردن هواپيماهای توپولف از رده های پروازي، زمينه سازی فراوانی
 کرده بودند اما با اين وجود در روزهای اخير شاهد اخراج و تعديل تعداد زيادی از نيروها و کارکنان اين شرکت ها

 بوده ايم، امری که در آستانه عيد نوروز بسياری از خانواده ها را با مشکل مواجه کرده است .
 البته عزيز اکبريان نماينده مردم کرج ادامه داد: شرکت هايی که اقدام به اخراج کارمندان و کارکنان خود کرده اند،

 بايد با کمک مراجع ذيربط به خصوص سازمان هواپيمايی کشوری اقدام به خريد يا اجاره هواپيماهای جايگزين برای
 توپولف مي کردند تا امروز مجبور نمي شدند که کارکنان خود را اخراج کنند.وی خاطر نشان ساخت به هر حال

 سازمان هواپيمايی کشوری بايد به اين مسئله رسيدگی کرده و موضوع را حل کند.
  بيشترين لطمه رااز خروج اين نوع هواپيمای شرقی از ناوگان154 هواپيمای توپولف 13ايران اير تور که با داشتن 

 را که آن هم ظاهرا متعلق ايران اير است برای جايگزينی پروازهایMD بوئينگ 6هوايی متحمل شده است تنها 
 خود در چنته دارد،باين تفاسير به نظر می رسد ايران اير و ايرتور که تا پيش از واگذاری ايرتور به شرکت هواپيما

 سازی ايران(هسا)اعضای يک پيکره محسوب می شدند،در شرايطی که تعداد پروازهايشان در مسيرهای مختلف
 با افتی بيش ازپنجاه درصدروبرو شده است چاره ای جز تعديل نيرو انسانی ندارند.

 افشاگري های احمد توکلی درباره حذف يارانه ها:خواست های احمدی نژاد مبنی
 برانجماد قانون افزايش دستمزد کارگران،کنترل شخصی و مخفيانه درآمد و نحوه

 هزينه کردن آن/تهديد اصناف به زندان/کارباگزمه واطلعات
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  فروردین آمده است : احمد توکلی نماينده اصول گرای مجلس، در گفت وگو با9در  راديو آلمانبه گزارش سایت 
 ويژه نامه ی نوروزی همشهری ناگفته هايی را درباره اجرای طرح هدفمندی يارانه ها فاش کرده. وی از جمله به

 اجرای امنيتی اين طرح و تهديد توليدکنندگان توسط دولت اشاره کرده است.
 احمد توکلی مدير مسئول سايت فردا و نماينده منتقد احمدي نژاد، در گفت وگو با ويژه نامه نوروزی همشهری از

 قانون شکني های دولت در اجرای طرح هدفمند کردن يارانه ها و نيز اهميت ندادن به مصوبات مجلس سخن گفته
 است.

 وی به حضور بي خبر احمدي نژاد در مجلس در جريان بررسی طرح هدفمندی يارانه ها اشاره کرده و گفته است،
 رئيس جمهور در آن جلسه مطرح کرده که دولت بايد درآمدی را که از حذف يارانه ها به دست مي آورد، هرجور

 صلح ديد خرج کند و سقف درآمد هم نبايد مشخص شود زيرا ممکن است دولت نتواند آن ميزان را کسب کند.
 توکلی همچنين به اصول قانون اساسی که در طرح پيشنهادی دولت نقض شده اند، اشاره کرده است. به

  مبنی بر۵۵ قانون اساسی که حکم مي کند درآمدهای دولت به خزانه واريز شود، اصل ۵٣عقيده ی وي، اصل 
  که وضع ماليات را بر عهده ی مجلس گذاشته، در طرح۵١لزوم نظارت مجلس از طريق ديوان محاسبات و اصل 

 هدفمندی يارانه ها نقض شده اند.
 وی همچنين از دو قانون کار و مديريت خدمات کشوری به عنوان قوانين مادر نام برده که طبق آنها دستمزدها و
 حقوق بايد همه ساله افزايش پيدا کند، اما محمود احمدي نژاد درخواست انجماد اين دو قانون را در مدت اجرای

 هدفمندی يارانه ها کرده بود.
 تهديد توليدکنندگان

 احمد توکلی در بخش ديگری از مصاحبه اش اظهار کرده که در اجرای طرح هدفمند کردن يارانه ها، توليدکنندگان
 تهديد شده اند که قيمت ها را بال نبرند. وی گفته: «مثل يک مقام بلندپايه دولت، اعضای اتاق بازرگانی و صنايع و

 معادن را جمع کرد و به آنها گفت که همه بسته های سياستی ما آماده است، زندان هم آماده است!».
 وی همچنين گفت که در يکی از شهرهای بزرگ، سنگ برها را احضار کرده و گفته اند، حق نداريد قيمت سنگ را

 بال ببريد و حق هم نداريد کار را تعطيل کنيد.
 توکلی چنين برخوردهايی را در طول عمر جمهوری اسلمی بي سابقه دانسته و گفته که چنين چيزی حتی قبل

 از انقلب هم سابقه نداشته است. وی همچنين اضافه کرده: «اگر قرار است با گزمه و وزارت اطلعات کار
 اقتصادی کنيم، کار افتخارآميزی نيست، ضمن آنکه واردات بی حساب و کتاب هم آغاز شد، يعنی با فشار امنيتی

 مانع انعطاف قيمت توليدکنندگان شدند و دست به واردات بي رويه هم زدند که قطعا توليد آسيب مي بيند».
  هزار ميليارد تومان درآمد حاصل از حذف۶٢ خورشيدی ١٣٩٠وی همچنين عنوان کرده که دولت برای بودجه سال 

 يارانه ها پيش بينی کرده است. به گفته ی احمد توکلی برای تامين اين رقم، حامل های انرژی و آب بايد شديدا
 گران شوند.

 «احمدي نژاد روحيه تکروانه و مستبدانه دارد»
 احمد توکلی در بخش ديگری از گفت و گو با ويژه نامه همشهری به اختلفات ميان دولت و مجلس اشاره کرده و

 اين اختلفات را ناشی از روحيه تکروانه و مستبدانه احمدي نژاد دانسته است.
 به گفته ی وی دولت هر سال چندين قانون مصوب مجلس را نقض کرده و يا اصل آنها را اجرا نمي کند. وی امکان

 طرح سوال از رئيس جمهور يا استيضاح وی را ضعيف مي داند، چرا که به نظر او به نمايندگان مجلس باج داده شده
 و آنها خريده مي شوند.

 البته اين نماينده اصولگرا با اشاره به شرايط امنيتی فعلی کشور مي گويد: «ما اکنون به دليل خيانت بازندگان
  گرفتار شرايط شبه امنيتی هستيم که در آن افرادی که بزرگوارتر هستند کوتاه مي آيند.»٨٨انتخابات 

 توکلی همچنين به وجود يک جريان تماميت خواه در دولت اشاره مي کند که به زعم وی در صدد هستند در درجه
 اول بر مجلس مسلط شوند. وی راهکار مقابله با اين جريان را اتحاد اصول گرايان و تشويق اطلح طلبان وفادار به

 نظام به حضور در صحنه عنوان مي کند.
 احمد توکلی به تعامل دولت و مجلس در سال جديد خوشبين نيست و مي گويد: «اگر احمدي نژاد به اين

 رفتارهای خود ادامه دهد که به احتمال زياد اين طور است، کشمکش بال مي گيرد.»

اعتصاب کارگران سد ژاوه وارد پانزدهمين روز شد 

٢٠١١مارس ٢٩فروردین برابر با ٩سه شنبه 

 به گزارش کميته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل های کارگری، کارگران سد ژاوه در اعتراض به عدم دریافت
 ٨٩ اسفند ٢٣ ماه حقوق معوقه و نيز عدم دریافت عيدی و سنوات خود، دست به اعتصاب زدند.  این کارگران از ۶

تا به حال در اعتصاب به سر می برند. 
 کارگران اعتصابی سد ژاوه کامياران، اعلم کردند تا رسيدن به خواسته های شان و دریافت مطالباتشان همچنان

به اعتصاب خود ادامه خواهند داد. 

 زمينه چينی وزير کار برای بيگاری کشيدن از نوجوانان و جوانان زير عنوان "نظام
استاد ـ شاگردی
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  فروردین آمده است : وزير کار و امور اجتماعی در گفت و گوی تفصيلی با10در  به نوشته سایت خبرآنلين
 خبرآنلين اظهار داشت: در گذشته در کشور ما يک نظامی بود به نام نظام استاد t شاگردی که به صورت سنتی

 افراد در مراکز و کارگاه ها آموزش می ديدند. مثل شما می ديديد در همه کارگاه های درودگری يکي، دو جوان
 هستند که يا تابستان شاگردی می کردند و يا اين که اصل درس خود را ترک کرده بودند و آنجا آموزش می ديدند

 و سپس به تدريج خود يک استاد می شدند و مبادرت به راه اندازی يک کسب و کار شخصی برای خود می
 کردند. يعنی اين نظام استاد t شاگردی باعث می شد يک کارگر معمولی مثل يک کارگر بنا بعد از مدتی به يک

 استاد تبديل شود. در حالی که ممکن بود اصل سوادی هم نداشته باشد.

 شيخ السلمی افزود:ما می گوييم اين نظام آموزش مهارتی است و يک سيستم آموزش مهارتی است که در
 کشور ما به صورت سنتی وجود داشت. حتی کسبه يک افرادی داشتند که اسم آن ها را شاگرد می گذاشتند،
 حال شما اسم آن را پادو يا هرچيز ديگری می گذاريد، اين ها مهم نيست. بالخره او يک شاگرد است و مهارت

 های کسب و کار را ياد می گرفت و بعد از چند سال به نقطه ای می رسيد که می توانست از پس يک کار برآيد.
 در گذشته ما اين سيستم را داشتيم. اما با قانون کار که می گفت هر شاگردی که در مغازه ای کار می کند،
 ديگر کارگر محسوب می شود و مشمول قانون کار است، بسياری از افراد، ديگر استطاعت به کارگيری از اين

 قبيل افراد را نداشتند.

 وزير کار و امور اجتماعی تصريح کرد: تا ديروز آن فرد برای آن استاد، يک شاگرد بود و می آمد با يک حقوق
 حداقلی که مورد توافق دو طرف بود کار می کرد که هم آن شاگرد يک کاری ياد می گرفت و هم يک کمک هزينه

 ای دريافت می کرد. اکنون در شرايط جديد همه آن شاگردها را بيرون کردند و شاگرد جديد هم نگرفتند. هم آن
 ها بيکار شدند و از آن حداقل حقوق محروم شدند و هم ديگر اين مسير آموزش مهارتی به صورت نسل به نسل

 يا استاد t شاگردی قطع شد. يعنی الن هرکسی اگر بخواهد يک مهارتی را فرا بگيرد بايد در يک موسسه
 آموزشی ثبت نام و پولی پرداخت کند، در حالی که فرهنگ ما هنوز به آن سمت نرفته و تمکن مالی هم نوعا در

 آن حدی نيست که افراد پول بدهند تا يک آموزشی را فرا بگيرند. يعنی اکنون واقعا مسير ارائه آموزش های
 مهارتی يا حرفه آموزی ما تقريبا مسدود شده است. ما می گوييم چرا اين را بسته ايد؟ اين که خيلی خوب بود.

 تا پيش از اين ما می ديديم در خيلی از مغازه ها شاگرد وجود داشت و کار هردو راه می افتاد.

 وی تاکيد کرد:ما می گوييم آن نظام را احيا کنيم و چرا ما بايد نظامی به اين خوبی که بر مبنای روابط انسانی در
 يک ملت با فرهنگ، يک ملت ديندار و پايبند به اصول اخلقی بوده را منسوخ کنيم. البته اگر اين کار نواقصی هم

 داشت اين را بايد برطرف کنيم. برای آن يک ضابطه ای بگذاريم و آن را روشمند و قانونمند کنيم. ما می توانيم اين
 را طراحی کرده و برای هر شغلی يک دوره آموزشی تعريف کنيم که مثل فرض کنيد در يک رشته فردی دو سال

 آموزش ببيند و بعد از آن، ديگر کارگر محسوب شود. برای اين کار فرد به مرکز ملی مهارت که تاسيس خواهيم
 کرد مراجعه و خودش را معرفی می کند و ما هم او را به فلن کارگاه معرفی می کنيم تا او پس از مشغول به کار

 شدن در آنجا به مدت مثل دو سال و با يک پول توجيبي، کاری نيز ياد بگيرد.

ادعای عجيب یک نماینده مجلس

 
 به گزارش خبرآنلین، هادی مقدسی، عضو کميسيون اجتماعی مجلس هشتم، در پاسخ به سوالی در مورد

  %٣٠قانون هدفمندی یارانه ها و تاثير آن بر کاهش سطح رفاه در زندگی مردم گفت: “مسئله معيشتی تنها 
 است. زیرا این ناهنجاری ها را در دهک های بالی جامعه به مراتب بيشتر دیده می شود. البته ما به عنوان

  متمرکز شویم. ما هم می پذیریم که این ميزان حقوق ماهاینه کفاف یک%٣٠متولی عدالت اجتماعی باید بر این 
”.خانواده را نمی هد. از سوی دیگر سوء مدیریت ها را نيز نباید نادیده گرفت

 وی همچنين افزود “باید پذیرفت ما نتوانسته ایم درآمد لزم را برای گسترش عدالت و اجرای تعهداتی که مجلس
 برای ما در نظر گرفته است کسب کنيم. پس ضمن پذیرش این واقعيت ها سعی می کنيم نيازهای دهک های
 پائين جامعه را در نظر بگيریم. این ها مباحثی است که باید در کنار مباحث فرهنگی انجام دهيم.از سوی دیگر
 متوليان فرهنگی ما نتوانستند ارزش های فرهنگی ما را به نسلهای بعدی جامعه انتقال دهند. بحث حجاب و

 تحکيم مبانی خانواده، ارزش های مختلف اجتماعی و فردی، کرامت انسانی و… دستگاه های فرهنگی به همان
”.ميزان که منفعلنه در پی سرگرم کردن هستند در پی بستر سازی ذهنی در نسل های آینده نيستند

 مقدسی اظهار عقيده کرد “این یکی از ایرادات فعالن فرهنگی ما در این عرصه است. اگر زیرساخت های
 فرهنگی جدی نگيریم، مشکلت اقتصادی و اجتماعيمان در ميان مدت نيز به سرانجام نمی رسد. امروز با چهل

 هزار تومان ممکن است یک خانم مجبور به اداره زندگيش شود اما اگر در کنار این چهل هزار تومان فرهنگ
 قناعت ، کرامت انسانی و انسان زندگی کردن را و فرهنگ توانمند کردن را به او ندهيم نمی توانيم از او توقع

 داشته باشيم.باید در این امر متوليان فرهنگی ،اقتصادی ،فرهنگی و نيز متوليان سياسی نيز به شکل متمرکز
”.وارد کار شوند
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 نماینده بروجرد در ادامه این مصاحبه مدعی شد “امروز به عنوان کودکان ایرانی بسياری از کودکان غير ایرانی در
 سر چهار راه ها به تکدی گری می پردازند تا چهره جمهوری اسلمی را لوث کنند! شبکه های خارجی برخی از

 اینها را اجير می کنند تا در سر چهار راه ها بایستند و از آنها فيلم تهيه می کنند تا چهره کشور و نظام ما را
 خدشه دار کنند.بحث بحث ساده ای است اما مطالبات جدی پشت این قرار دارد. دستگاه های سياسی و وزارت
 کشور و شهرداری ها و بهزیستی و یا….در این خصوص غفلت کرده است. آنها نمی داند که یک اراده فرامرزی و

”.دشمنی با نظام پشت آن قرار دارد

 ادعای این نماینده مجلس در حاليست که گزارش های رسمی از سازمان بهزیستی و همچنين خبرگزاری های
 کشور حاکی از آن است که کودکان و نوجوانان زیادی در کشور، به دليل فقر و تنگدستی مالی والدین و همچنين

.آسيب های اجتماعی، مجبور به ترک تحصيل و کار در مشاغل کاذب و طاقت فرسا هستند

شد قسمتي از تنه يكي از كارگران معدن اشكلي راور كشف
  فروردین آمده است : در پي جستجو براي كشف اجساد معدنچيان10به گزارش وبلگ کارگری راه کارگر در تاریخ 

 معدن اشكلي راور چند روز قبل قسمتي از تنه يكي از كارگران مفقود شده كشف شد. مسعود وزيري كارشناس
 ارشد استخراج معدن اداره كار و امور اجتماعي شهرستان راور امروز در گفت وگو با خبرنگار فارس در كرمان اظهار

 داشت: در پي جستجو براي كشف اجساد معدنچيان معدن اشكلي راور چند روز قبل قسمتي از تنه يكي از
كارگران مفقود شده كشف شد.

 وزيري خاطرنشان كرد: پس از كشف اين قسمت از جسد يكي از معدنچيان، به پزشكي قانوني به منظور
شناسايي انتقال يافت.

 وي با بيان اينكه بوي نامطبوع متصاعد  شده در محيط احتمال نزديك شدن به اجساد را افزايش داده، بيان داشت:
 روند جستجو براي يافتن اجساد ادامه دارد و در اين رابطه جلسات متعددي با حضور مسئولن شركت زغالسنگ،

مسئولن اجرايي و قضايي شهرستان راور برگزار شده است.
  آذر ماه سال گذشته حين انجام كار در معدن هجدك راور در زير آوار زغال  سنگ مدفون شدند25چهار کارگرمعدن

 كه در روز حادثه جسد يك تن از آنان بيرون آورده شد و تلش براي بيرون آوردن اجساد سه کارگر دیگر همچنان
ادامه دارد

زمينه چينی وزير کار برای بيگاری کشيدن از نوجوانان و جوانان

  فروردین آمده است : وزير کار و امور اجتماعی در گفت و گوی تفصيلی با خبرآنلين10به نوشته خبر آنلین در  
 اظهار داشت: در گذشته در کشور ما يک نظامی بود به نام نظام استاد t شاگردی که به صورت سنتی افراد در

 مثل شما می ديديد در همه کارگاه های درودگری يکي، دو جوان هستند که مراکز و کارگاه ها آموزش می ديدند.
 يا تابستان شاگردی می کردند و يا اين که اصل درس خود را ترک کرده بودند و آنجا آموزش می ديدند و سپس به
 تدريج خود يک استاد می شدند و مبادرت به راه اندازی يک کسب و کار شخصی برای خود می کردند. يعنی اين
 نظام استاد t شاگردی باعث می شد يک کارگر معمولی مثل يک کارگر بنا بعد از مدتی به يک استاد تبديل شود.

در حالی که ممکن بود اصل سوادی هم نداشته باشد.

 شيخ السلمی افزود:ما می گوييم اين نظام آموزش مهارتی است و يک سيستم آموزش مهارتی است که در
 کشور ما به صورت سنتی وجود داشت. حتی کسبه يک افرادی داشتند که اسم آن ها را شاگرد می گذاشتند،
 حال شما اسم آن را پادو يا هرچيز ديگری می گذاريد، اين ها مهم نيست. بالخره او يک شاگرد است و مهارت

 های کسب و کار را ياد می گرفت و بعد از چند سال به نقطه ای می رسيد که می توانست از پس يک کار برآيد.
 در گذشته ما اين سيستم را داشتيم. اما با قانون کار که می گفت هر شاگردی که در مغازه ای کار می کند،
 ديگر کارگر محسوب می شود و مشمول قانون کار است، بسياری از افراد، ديگر استطاعت به کارگيری از اين

قبيل افراد را نداشتند.

 وزير کار و امور اجتماعی تصريح کرد: تا ديروز آن فرد برای آن استاد، يک شاگرد بود و می آمد با يک حقوق
 حداقلی که مورد توافق دو طرف بود کار می کرد که هم آن شاگرد يک کاری ياد می گرفت و هم يک کمک هزينه

 ای دريافت می کرد. اکنون در شرايط جديد همه آن شاگردها را بيرون کردند و شاگرد جديد هم نگرفتند. هم آن
 ها بيکار شدند و از آن حداقل حقوق محروم شدند و هم ديگر اين مسير آموزش مهارتی به صورت نسل به نسل

 يا استاد t شاگردی قطع شد. يعنی الن هرکسی اگر بخواهد يک مهارتی را فرا بگيرد بايد در يک موسسه
 آموزشی ثبت نام و پولی پرداخت کند، در حالی که فرهنگ ما هنوز به آن سمت نرفته و تمکن مالی هم نوعا در

 آن حدی نيست که افراد پول بدهند تا يک آموزشی را فرا بگيرند. يعنی اکنون واقعا مسير ارائه آموزش های
 مهارتی يا حرفه آموزی ما تقريبا مسدود شده است. ما می گوييم چرا اين را بسته ايد؟ اين که خيلی خوب بود.

تا پيش از اين ما می ديديم در خيلی از مغازه ها شاگرد وجود داشت و کار هردو راه می افتاد.
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 وی تاکيد کرد:ما می گوييم آن نظام را احيا کنيم و چرا ما بايد نظامی به اين خوبی که بر مبنای روابط انسانی در
 يک ملت با فرهنگ، يک ملت ديندار و پايبند به اصول اخلقی بوده را منسوخ کنيم. البته اگر اين کار نواقصی هم

 داشت اين را بايد برطرف کنيم. برای آن يک ضابطه ای بگذاريم و آن را روشمند و قانونمند کنيم. ما می توانيم اين
 را طراحی کرده و برای هر شغلی يک دوره آموزشی تعريف کنيم که مثل فرض کنيد در يک رشته فردی دو سال

 آموزش ببيند و بعد از آن، ديگر کارگر محسوب شود. برای اين کار فرد به مرکز ملی مهارت که تاسيس خواهيم
 کرد مراجعه و خودش را معرفی می کند و ما هم او را به فلن کارگاه معرفی می کنيم تا او پس از مشغول به کار

شدن در آنجا به مدت مثل دو سال و با يک پول توجيبي، کاری نيز ياد بگيرد.

 کارگران سد ژاوه کامياران دست به اعتصاب زدند

  فروردین آمده است :  کارگران سد ژاوه کامياران در اعتراض به عدم10بر  پایه گزارش کميته هماهنگی .... در 
  ماه حقوق معوقه و نيز عدم پرداخت عيدی و سنوات، دست به اعتصاب زدند.۶پرداخت 

  تا به٨٩ اسفند ماه ٢٣بر اساس گزارش کميته هماهنگی برای ايجاد تشکل های کارگري، اين کارگران از 
 حال در اعتصاب به سر مي برند.

 گفته مي شود کارگران اعتصابی سد ژاوه کشامياران، به مقامات دولتی هشدار داده اند که در صورت
 پرداخت نشدن خواست و مطالباتشان همچنان به اعتصاب خود ادامه خواهند داد.

کارگران اتحادیه مستقل کارگری شمال خوزستان: تجمع اعتراض آميز

  گزارش اتحادیه مستقل فروردین و به نقل از10به گزارش وبلگ کارگری راه کارگر در روز چهارشنبه تاریخ 
 کارگری شمال خوزستان،آمده است :  کارگران مرکز پتروشيمی ماهشهر در اعتراض به افزایش ناچيز

  بدنبال اعلم مسئولين مبنی بردستمزدهای خود در سال جدید خورشيدی، دست به اعتراض زدند.
  هزار تومان برای هر کارگر می330که در مجموع به مبلغ 1390 % درصدی حقوق کارگران برای سال 9افزایش

. نفری و اعتراض آميزی را در آن شهر بر پا نموده اند500رسد کارگران مرکز پتروشيمی ماهشهر تجمع بزرگ 
  % درصد حقوق را با توجه به تورم موجود و اجرای قانون هدفمندی9کارگران در این تجمع اعتراض آميز افزایش 

 یارانه ها غير واقعی دانسته و خواستار تجدید نظر مسئولين در این رابطه شدند. این تجمع که با همکاری اتحادیه
 بزرگ مستقل کارگری شمال خوزستان سازماندهی شده بود با سر دادن شعار (کارگر متحد همه چيز- کارگر تنها

.هيچ چيز) به پایان رسيد
اتحادیه مستقل کارگری شمال خوزستان

گزارش تکميلی 

  روز107کشف قسمتی از بدن معدنچيان هجدک کرمان بعد از 

  روز از حادثه معدن هجدک می گذرد107 فروردین آمده است : در حاليکه 11به گزازش خبرگزاری دولتی مهر در 
 امدادگران موفق شدند قسمتی از بدن يکی از معدنچيان را در کارگاه محل حادثه پيدا کنند.

 به گزارش خبرنگار مهر در کرمان، پس از گذشت ماهها از حادثه ريزش معدن هجدک کرمان و مدفون شدن چهار
  متری معدن600کارگر اين معدن در اعماق زمين در نهايت طرح خروج اجساد سه کارگر باقيمانده در عمق 

 هجدک به روزهای پايانی خود نزديک می شود.
 يعقوب فضلي، مدير روابط عمومی شزکت زغالسنگ استان کرمان در گفتگو با خبرنگار مهر در کرمان اظهارداشت:

 امدادگران تونل انحرافی را که از سوی ديگر معدن به سمت کارگاه محل حادثه حفر شده است، را استحکام
 بخشی کرده اند.

 وی ادامه داد: تيم امداد در محل حادثه ريزش معدن هجدک حضور دارند و درحال جستجوی اجساد قربانيان حادثه
 هستند.

 وی افزود: دهها امدادگر از زمان بروز حادثه در حال تلش برای خارج کردن قربانيان هستند اما به دليل ساختار
 خاص زمين و رانش های مکرر زمان امداد طولنی شده است.

 وی تصريح کرد: امداد گران از سوی ديگر معدن اقدام به حفر تونلی به طول بيش از يکصد متر کرده اند و در
 روزهای ابتدايی رسيدن به محل حادثه با ريزش شديد در محل کارگاه مواجه شدند.

 وی گفت: طرح خروج اجساد معدنچيان مدفون در معدن بايد بگونه ای انجام شود که برای امداد خطر جانی
 نداشته بشد و ميزان تلفات در اين معدن افزايش نيابد.

 قطعاتی از بدن يکی از معدنچيان کشف شد/ انتشار بوی نامطبوع در محل معدن
 اين درحالی است که به گفته مسئولن طی روزهای گذشته قطعاتی از بدن يکی از معدنچيان در محل حادثه

 کشف شده است و در محل جستجوی امدادگران بوی نا مطبوع استشمام می شود.
 وجود اين بو در معدن نشان از نزديک شدن امدادگران به محل اجساد است که به دليل طولنی شدن زمان امداد،

 بوی نامطبوع از اجساد استشمام می شود.
 ريزشهای متوالی معدن موجب طولنی شدن طرح نجات است

 جواد کمالي، معاون استاندار کرمان با اشاره به اينکه طرح نجات در حال اتمام است گفت: ريزشهای متوالی
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 معدن يکی از مهمترين دليل طولنی تر شدن عمليات است اما گروههای فعال در منطقه با خارج کردن صدها
 واگن سنگ و خاک از اعماق معدن خود را به محل حادثه رسانده اند.

 وی ادامه داد: هم اکنون جستجو برای کشف اجساد سه معدنچی باقيمانده در معدن ادامه دارد.
 کمالی ابراز اميدواری کرد که طی ساعات آينده شاهد خروج اجساد از معدن باشيم.

 انتقال قسمتی از بدن يکی از قربانيان به پزشکی قانونی
 وی ادامه داد: قسمت پيدا شده از بدن معدنچيان مربوط به بال تنه يکی از اين افراد است و هم اکنون نيز به

 پزشکی قانونی انتقال يافته است.
 وی با تاکيد بر لزوم افزايش ايمنی معادن زغالسنگ کرمان گفت: حادثه معدن هجدک به دليل ريزش متوالی و

 رانشهای زمين روی داده است و همين مسئله موجب بروز حادثه بوده است.
 معادن زغالسنگ کرمان بارها طی سالهای اخير شاهد بروز سوانح دلخراش برای کارگران معادن بوده است و اين

درحالی است که اين افراد يکی از محروم ترين اقشار استان کرمان محسوب می شوند

  اخراج کارگران به دليل عقاید مذهبی

  تن از کارگران شاغل در کارخانه ریسندگی "کرپ ناز" واقع در شهر2 فروردین گزارش منتشره از اخراج 11در تاریخ 
کرمانشاه خبر می دهد.

 "اکبر مرادی و شهرام فتحی  پور" از کارگران و تکنسين  های شرکت ریسندگی کرپ ناز کرمانشاه در دیماه سال
 گذشته به دليل داشتن مذهب یارسان (اهل حق) و حاضر نشدن در نمازخانه شرکت "کرپ ناز" از سوی حراست

و مدیریت این شرکت اخراج شده اند.

خيابان ادعای عجيب یک نماینده مجلس در رابطه با کودکان کار و
 به نوشته سایت خبر آنلین آمده است : یک عضو فراکسيون اصولگرایان مجلس شورای اسلمی، بدون اشاره به
 نابرابری های اجتماعی و وجود فقر و بيکاری در کشور، ادعا کرد “امروز بسياری از کودکان غيرایرانی در سر چهار

 راه ها به تکدی گری می پردازند تا چهره جمهوری اسلمی را لوث کنند. شبکه های خارجی برخی از اینها را
 اجير می کنند تا در سر چهار راه ها بایستند و از آنها فيلم تهيه می کنند تا چهره کشور و نظام ما را خدشه دار

کنند.”

 به گزارش خبرآنلین، هادی مقدسی، عضو کميسيون اجتماعی مجلس هشتم، در پاسخ به سوالی در مورد
  %٣٠قانون هدفمندی یارانه ها و تاثير آن بر کاهش سطح رفاه در زندگی مردم گفت: “مسئله معيشتی تنها 

 است. زیرا این ناهنجاری ها را در دهک های بالی جامعه به مراتب بيشتر دیده می شود. البته ما به عنوان
  متمرکز شویم. ما هم می پذیریم که این ميزان حقوق ماهاینه کفاف یک%٣٠متولی عدالت اجتماعی باید بر این 

خانواده را نمی هد. از سوی دیگر سوء مدیریت ها را نيز نباید نادیده گرفت.”

 وی همچنين افزود “باید پذیرفت ما نتوانسته ایم درآمد لزم را برای گسترش عدالت و اجرای تعهداتی که مجلس
 برای ما در نظر گرفته است کسب کنيم. پس ضمن پذیرش این واقعيت ها سعی می کنيم نيازهای دهک های
 پائين جامعه را در نظر بگيریم. این ها مباحثی است که باید در کنار مباحث فرهنگی انجام دهيم.از سوی دیگر
 متوليان فرهنگی ما نتوانستند ارزش های فرهنگی ما را به نسلهای بعدی جامعه انتقال دهند. بحث حجاب و

 تحکيم مبانی خانواده، ارزش های مختلف اجتماعی و فردی، کرامت انسانی و… دستگاه های فرهنگی به همان
ميزان که منفعلنه در پی سرگرم کردن هستند در پی بستر سازی ذهنی در نسل های آینده نيستند.”

 مقدسی اظهار عقيده کرد “این یکی از ایرادات فعالن فرهنگی ما در این عرصه است. اگر زیرساخت های
 فرهنگی جدی نگيریم، مشکلت اقتصادی و اجتماعيمان در ميان مدت نيز به سرانجام نمی رسد. امروز با چهل

 هزار تومان ممکن است یک خانم مجبور به اداره زندگيش شود اما اگر در کنار این چهل هزار تومان فرهنگ
 قناعت ، کرامت انسانی و انسان زندگی کردن را و فرهنگ توانمند کردن را به او ندهيم نمی توانيم از او توقع

 داشته باشيم.باید در این امر متوليان فرهنگی ،اقتصادی ،فرهنگی و نيز متوليان سياسی نيز به شکل متمرکز
وارد کار شوند.”

 نماینده بروجرد در ادامه این مصاحبه مدعی شد “امروز به عنوان کودکان ایرانی بسياری از کودکان غير ایرانی در
 سر چهار راه ها به تکدی گری می پردازند تا چهره جمهوری اسلمی را لوث کنند! شبکه های خارجی برخی از

 اینها را اجير می کنند تا در سر چهار راه ها بایستند و از آنها فيلم تهيه می کنند تا چهره کشور و نظام ما را
 خدشه دار کنند.بحث بحث ساده ای است اما مطالبات جدی پشت این قرار دارد. دستگاه های سياسی و وزارت
 کشور و شهرداری ها و بهزیستی و یا….در این خصوص غفلت کرده است. آنها نمی داند که یک اراده فرامرزی و

دشمنی با نظام پشت آن قرار دارد.”
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 ادعای این نماینده مجلس در حاليست که گزارش های رسمی از سازمان بهزیستی و همچنين خبرگزاری های
 کشور حاکی از آن است که کودکان و نوجوانان زیادی در کشور، به دليل فقر و تنگدستی مالی والدین و همچنين

آسيب های اجتماعی، مجبور به ترک تحصيل و کار در مشاغل کاذب و طاقت فرسا هستند.

   اخراج شماری از کارگران شاغل در شرکت "رافکو"

  تن از کارگران10فروردین آمده است : گزارش منتشره از اخراج دسته جمعی 11بر پایه گزارش رسيده در تاریخ 
شاغل در شرکت خدمات کامپيوتری "رافکو" در روزهای آغازین سال جدید خبر می دهد.

  تير شهر تهران در حالی7اخراج کارگران شرکت "رافکو" مجری و طراح ایجاد شبکه های کامپيوتری واقع در ميدان 
  ماه دستمزهای معوقه سال گذشته، عيدی و پاداش سال جاری آنان7صورت می گيرد، که کارفرما از پرداخت 

خودداری ورزیده است.

  نفر41يک اعتراف: يک پنجم نقدينگی کشور در دست 

 عزت ال يوسفيان مل در آيين تجليل از  فروردین آمده است :11به گزارش خبرگزاری دولتی فارس در تاریخ 
 مهندسان و مسئولن ديزل سنگين ايران در شركت دساى آمل گفت: مهندسان و فرهيختگان علمى كشور روز

 به روز در حال رونمايى از پروژه هايى بزرگ و كم نظير هستند كه در گذشته فكر داشتن چنين دستاوردهايى را
 حتى در فكر خود نمي گنجانديم.

 وى با بيان اينكه بايد از اين استعدادهاى درخشان حمايت شود، افزود: بايد زمينه هاى لزم براى شكوفايى و بروز
 طرح هاى نوين را در كشور مهيا كنيم.

  هزار ميليارد تومان نقدينگى كشور،220نماينده مردم آمل و لريجان در مجلس شوراى اسلمى با اعلم اينكه از 
  هزار ميليارد تومان يك چهارم نقدينگى50 هزار ميليارد تومان آن در دست بخش خاصى است، گفت: 50بيش از 

 كشور است.
  هزار3يوسفيان مل كه خود عضو ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادى كشور است در تشريح اين موضوع يادآور شد: 

  نفر است41 هزار ميليارد تومان ديگر در اختيار 2 نفر از يك بانك بوده و همچنين 43 ميليارد تومان در اختيار 400و 
 كه يا شخص خاص يا شركتى آن را در اختيار دارند

 گزارشی از بيکاری و فشار اقتصادی به اقشار تحصيل کرده در ايران

  فروردین آمده است : افزايش كسانى كه از طريق كار با موتور سيكلت به امرار11به نوسته خبرگزاری دادنا در 
 معاش مشغول مي شوند باعث نگرانى است. تعداد بالى تلفات موتورسوارها، ترافيك فزاينده ناشى از ازدحام

 موتورها، خطر حضور گاه و بي گاه آنان در پياده روها و كمى نزديك تر ليسانس و فوق ليسانس  دارانى كه با موتور كار
 مي كنند و ... نگراني ها و وجوهات آن كم نيستند.

 به گزارش خبرنگار دادنا در حال حاضر بيش از دو ميليون موتور در سطح شهر تهران در حال رفت و آمد هستند که
 به گفته مسئولن امر در صورت ساماندهی و رعايت مقررات گنجايش دو ميليون موتور ديگر هم وجود دارد.

 بيکاری و فشار اقتصادی باعث شده که اين وسيله نقليه نسبتا ارزان به عنوان وسيله كسب درآمد بيش از
 گذشته مورد توجه قرار بگيرد.

 يكى از اين موتور سواران در گفتگو با خبرنگار دادنا مي گويد که از سر ناچارى به اين کار مشغول شده  و از طريق
 اين وسيله نقليه کسب درآمد مي کند.

 اين موتورسوار در عين حال از خطرات كسب و كارش آگاهی و اطلع كافى دارد و به خاطر مي آورد كه چند موتور
 سوار مانند خودش جانشان را در همين خيابان هاى شلوغ و بى قاعده پايتخت از دست داده اند.

 بسياری از اين موتورسواران ابتدا در پيک های موتوري، رستوران ها، مراکز خدماتی و... مشغول به کار مي شوند
 اما به گفته آنها توافقى كه اين مراكز درباره سود كار به صورت درصدى مى كنند، بسيار يكطرفه وبه ضرر

 موتورسواران است. به همين دليل اكثر اين موتور سواران پس از مدتی ترجيح مي دهند که براى خودشان کار
 کنند و اينگونه حضور آنها را در مراکز خريد، چهارراهها و ديگر معابر اصلی رفت و آمد شهر محسوس تر از هميشه

 مي شود.
 اگرچه تهيه يك موتور هزينه چندانى ندارد اما خطرات و آسيب هاى ناشى از آن واقعا گزاف است. براساس آمارها

  درصد کشته شدگان تصادف های20 درصد تصادفات جاده ای در کشور موتورسيکلت سواران هستند و 22عامل 
 درصد مجروحان آن را همين گروه تشکيل مي دهند.45شهر تهران و 

 اوضاع بدتر هم مي شود وقتى كه بدانيم كه در ميان اين موتور سواران، اقشار تحصيل کرده جامعه هم وجود دارند
 كه روزگارى در ميان جزوات و كتاب هاى دانشگاهى به دنبال آرزوهاى شغلى خود بودند اما امروز پا و دست بر
 پدال گاز و ترمز موتور مي فشارند تا آب باريكه اى براى زندگيشان داشته باشند. در صحبت های آنها سرخوردگی

 روزهای از دست رفته و آرزوهاى نابوده شده مشهود است.
 شايد بهتر باشد اين روزها كه به بهانه هاى مختلف موتورهاى متخلف از سطح شهر تهران جمع آورى مي شوند،
 نگاه دقيق ترى هم به علت هاى افزايش موتورسوران كاسب در سطح شهر از جمله بيكارى و افزايش فشارهاى
 اقتصادى وجود داشته باشد. اگر اين علت ها از سوى مسئولن ذى ربط برطرف شوند شايد احتياجى نباشد كه
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 ماموران محترم راهنمايى رانندگى هر از چندگاهى در چهارراه ها براى ضبط موتورهاى متخلف دست به كار شوند.
 علت كه بر طرف شود، معلول هم رفتنى است.

 يک چهارم نقدينگی کشور توسط افرادی خاص در گردش است

  فروردین آمده است / مهر: عضو ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی کشور گفت: از حدود12به نوشته عصر ايران در 
  هزار ميليارد تومان معادل يک چهارم نقدينگی50ميليارد تومان کل نقدينگی کشور متاسفانه همچنان حدود 220

 کشور در دست عده ای خاص در گردش است.
  ميليارد تومان از اين نقدينگی از سوی يک بانک دولتی در400عزت ال يوسفيان مل اظهار داشت: سه هزار و

  نفر از افراد خاص است که متاسفانه به عنوان معوقه چندين ساله اين بانک تبديل شده است.43اختيار 
  نفرافراد41وی افزود: دوهزار ميليارد تومان نقدينگی ديگر توسط بانک ديگر دولتی در قالب تسهيلت بانکی به 

 صاحب نفوذ پرداخت شده که تاکنون ريالی ازآن مبلغ را بازگشت ندادند.
 نماينده مردم شهرستان آمل در مجلس شورای اسلمی تصريح کرد: در جلسه گذشته که با حضور تمامی اعضا

 و مديران بانک ها برگزارشد، ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی کشور محروميت های جدی برای بدهکاران و
 کسانی که به شکل مشکوک الوصول دارند را تصويب کرد.

 يوسفيان مل ادامه داد: لزم است آيين نامه ای در اين خصوص تصويب و ليحه ای برای وصولی ها به مجلس
 شورای اسلمی تقديم شود.

 اين عضو ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی کشور با اشاره به اينکه جلسات ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی کشور
  روز يک بار به جلسات منظم هفتگی تبديل شده است اضافه کرد: اکنون سران سه قوه مصمم هستند15ازهر 

 تا مسئله معوقات بانکی و زمين خواری به سرانجام برسد.
 وی در خصوص اينکه چرا اسامی بدهکاران بانکی در جلسه اخير ستاد اعلم نشد، پاسخ داد: البته برای

 رسيدگی به معوقات ستاد مراحلی را پيش بينی کرد که در مرحله اول مذاکره با بدهکاران بود که عده زيادی از
 آنان نيز به ستاد آمدند.

 عضوستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی کشوراضافه کرد: در اين مذاکرات عده ای بدهکاران بانکی حاضر به پرداخت
 شدند و پرداخت هايی صورت گرفت.

 يوسفيان مل ادامه داد: برخی از بدهکاران بانکی هم به محاکم قضايی معرفی شدند واکنون در زندان به سر می
 برند

  هزار صياد بوشهری به علت بال رفتن بهای سوخت100بيکار شدن بيش از 

  فروردین آمده است : عسگر جلليان از بيکار شدن بيش12به نوشته سایت عصر ايران به نقل از سایت موج در 
  هزار نفر از صيادان بوشهری به  واسطه افزايش قيمت گازوييل و بنزين و کمبود اين سوخت ها در اين100از 

 منطقه خبر داد و گفت: متأسفانه کار در بوشهر به جايی رسيده که صيادهای بوشهری ماهی مورد نياز خود را با
 ماهي های وارداتی از نيوزلند تامين مي کنند.

 نماينده دير و کنگان در مجلس شورای اسلمي، همچنين افزود: بعد از افزايش قيمت بنزين و گازوييل، در منطقه
  تومان به صيادها داده مي شود که اين360 تومان و گازوييل هم با قيمت 400بوشهر بنزين با قيمتی بيش از 

 موجب تعطيل شدن کار صيادی در اين منطقه شده است.
 وی با بيان اين که واردات بي رويه ماهی از نيوزلند موجب اشباع بازار بوشهر و متضرر شدن اندک ماهيگيران

 باقيمانده شده است، افزود: تعداد کمی از صيادان که با وجود قيمت بالی سوخت با جان سختی به صيادی
 ادامه مي دادند هم به واسطه اشباع بازار از ماهي های وارداتی نيوزلندی کامل نااميد شده اند و جايی برای آنها

 در بازار باقی نمانده است.
 عضو کميسيون انرژی با تاکيد بر اين که اجرای قانون هدفمندی برای کشور مفيد و لزم است، تصريح کرد:

 مسئولن اجرايی کشور بايد آگاه باشند که اين قانون مهم در مناطق مختلف بسته به شرايط بايد انعطاف پذير
 باشد و در اجرای آن دقت نظر رعايت شود تا اجرای آن موجب متضرر شدن بخشی از مردم نشود.

 بندر بوشهر و شهرهای دير و کنگان از جمله مناطقی هستند که با قرار گرفتن در حاشيه خليج فارس و دارا بودن
 سواحل کم عمق و قابل دسترس، يکی از بهترين مناطق ساحلی کشور برای صيادی به شمار مي روند؛ شغل

 صيادی در بوشهر از مشاغل عمومی مردم اين منطقه به شمار مي رود و تعداد چشمگيری از مردم بوشهر از اين
 راه زندگی خود را اداره مي کنند.

 دولت هند تحريم تجاری ايران را تشديد کرد

  فروردین آمده است : هند تحريم های تجاری عليه ايران را12در  به نوشته سایت بخش فارسی بی بی سی
 تشديد کرده است.

 به گزارش خبرگزاری "پرس تراست آو اينديا"، دولت هند با تغيراتی در سياست تجارت خارجی اين کشور،
 بازرگانان هندی را از داد و ستد با ايران در زمينه مواد و تجهيزات قابل استفاده در برنامه های هسته ای و

 موشکی منع کرده است.
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  شورای امنيت سازمان ملل مبنی بر تشديد حريم١٩٢٩اين اقدام دولت هند در راستای اجرای دقيقتر قطعنامه 
 بين المللی عليه ايران صورت گرفته است.

 تصميم دولت هند شامل ممنوعيت تجارت در کليه مواد، تجهيزات، کالها و فن آوری های قابل استفاده مرتبط با
 غنی سازی اورانيوم و ساير فعاليت های هسته ای و سيستم های موشکی است.
 با اصلحات جديد، بازرگانان هندی اجازه فروش اين اقلم به ايران را نخواهند داشت.

 در اين گزارش آمده است که اين تغييرات در پی صدور بخشنامه آژانس بين المللی انرژی اتمی در مورد صدور
 برخی قطعات قابل کاربرد در سانتريفوژهای غنی سازی اورانيوم ضرورت يافته است.

 اصلحات انجام شده در سياست تجاری هند همچنين شامل فعاليت در انتقال تجهيزات، مواد، نرم افزار و فن
 آوری های دارای کاربرد دوگانه هسته ای و غيرهسته ای به ايران است.

 دولت هند اقلم مرتبط با فعاليت های مرتبط با برنامه موشکی ايران را نيز در فهرست کالهای "فوق العاده
 حساس" قرار داده و مشمول تحريم های تجاری کرده است.

 شورای امنيت سازمان ملل در ماه ژوئن سال گذشته، به منظور وادار کردن دولت ايران به توقف بخشی از برنامه
 های هسته ای خود، به خصوص غنی سازی اورانيوم، تحريم های جديدی را عليه اين کشور وضع کرد.

 اين قطعنامه برای کليه کشورهای عضو سازمان ملل لزم الجراست اما دولت ايران آن را غيرقانونی دانسته و بر
 ادامه فعاليت های هسته ای خود تاکيد می کند.

  درصد است؟۳۰آيا بيکاری در اقتصاد ايران بيش از 
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  درصد است؟ اين نرخ٣٠ فروردین آمده است : آيا بيکاری در اقتصاد ايران بيش از 13به نوشته سایت آفتاب در 
  باعث انحراف٨۵بيکاری بازهم از سوی کسانی عنوان مي شود که معتقدند تغيير تعريف اشتغال در سال 

 آمارهای بيکاری در کشور است. آمارهايی که در گزارش مرکز آمار ايران از سه ماهه اول سال جاری
  درصد افزايش٢آخرين ارايه گزارش رسمی در موردش بايد دانست که در آن ميزان نرخ بيماری با بيش از 

  درصد رسيده است و رئيس مرکز آمار ايران به رغم١۴.۶ به رقمی حدد ٨٨نسبت به سه ماهه اخر سال 
 آنکه عنوان کرده بود نرخ بيکاری شش ماهه تابستان و پاييز را باهم منتشر مي کند هنور در اين زمينه
 اقدامی صورت نداده است و نرخ بيکاری نيز به جمع آمارهای منتشر نشده دولت اضافه شده است.
 اما در حالی که دولت از انتشار آمارهای رسمی نرخ بيکاری خود داری مي کند وزير کار و معاون اول

 رئيس جمهوری تاکيد بر افزايش ايجاد اشتغال و تک رقمی شده نرخ بيکاری تا پايانی سال جاری صحبت
  درصد برآورد و١۶.۵مي کنند. در اين ميان گروه پژوهشی مجله اقتصاد ايران نرخ فعلی بيکاری را در حدود 

  درصد پيش بينی مي کنند.١٧.٣ آمار در حدود ٩٠برای سال 
 يکی از نکات جالب اينجاست که عبدالرضا شيخ السلمی وزير کار وامور اجتماعی در گفت وگو با سايت
 خبرآنلين خود حاضر نيست در مورد نرخ بيکاری آمار داده به نقل از رئيس جمهوری نرخ بيکاری را اعلم
 ۴٠٠کرده، مي گويد: طبق آخرين آماری که رييس جمهوری اعلم کرده اند، تعداد بيکاران کشور دو ميليون و 

  درصد، نرخ بيکاری کشور ما را نشان مي دهد. چون اگر جمعيت فعال را١٠هزار نفر است و تقريبا در حد 
  درصد نرخ بيکاری است.١٠ ميليون بيکار به منزله ٢.۵ ميليون نفر در نظر بگيريم، حدود ٢۵

 از سوی ديگر احمدي نژاد در بهمن ماه طی سفر استانی خود استان هرمزگان مي گويد دولت برای سال
 ٩٢ تا ٩٠ ميليارد دلر برای اشتغال زايی در سال های ٣٠ هزار ميليارد تومان يا معادل ٣٠ بالغ بر ٩٠

 اختصاص مي دهد. ولی سئوال اينجاست در صورت اختصاص اين مبلغ که طی سی سال گذشته
 بي سابقه است آيا واقعا دولت مي تواند مشکل بيکاری را بر طرف کند.

 چرا کسی مسئوليت رشد اقتصادی را قبول نمي کند؟
  است٨٧ ماهه اول سال ۶آخرين آمارهای منتشر شده از سوی بانک مرکزی مربوط به رشد اقتصادی در 

  درصد و با نفت حدود٢.٣که بر اساس اين آمارها در که در اين دوره رشد اقتصادی کشور بدون نفت حدود 
  درصد اعلم شد ولی بعد از آن بانک مرکزی در اين مورد سکوت کرده است.٢.٧

  نيز تمديد شد٨٩نکته قابل توجه آنکه در برنامه چهارم که به دليل عدم تصويب بروان پنجم برای سال 
  درصد در دوره اجرای قانون پيش بينی شده بود که٨پيش  بينی نرخ رشد اقتصادی متوسط بالغ بر 

 متاسفانه در اين دوره هيچگاه دولت به اين سطح از رشد دست پيدا نکرد و در مورد نرخ رشد اقتصادی
  نيز با توجه به آنکه در برنامه پنجم هيچ رقمی ذکر نشده است در واقع هيچ هدف کمی در اين٩٠سال 

 زمينه وجود ندارد.
 در حال حاضر در مورد ميزان رشد اقتصادی ايران تنها منابع خارجی از جمله صندوق بين المللی پول است

 که برآوردهايی در مورد نرخ رشد اقتصادی ايران منتشر کرده اند. بر اساس گزارش صندوق بين المللی پول
  درصد١.۵ در حدود ٨٩ نرخ رشد اقتصادی ايران به حدود يک درصد رسيده است و در سال ٨٨در سال 

  درصد خواهد رسيد اما اين پيش بينی قبل از اجرای٣ اين نرخ به حدود ٩٠بوده است و البته در سال 
 قانون هدفمندسازی منتشر شده و هنوز هم صندوق بين المللی پول برآورد جديدی در اين زمينه انجام

  نيز در دی ماه٨٩نداده است. البته آخرين برآوردهای بانک جهانی در مورد نرخ رشد اقتصادی در سال 
  ميلدی منتشر کرد و در آن ميزان رشد اقتصادی ايران را٢٠١٠گزارشی در مورد نرخ رشد اقتصادی سال 

  درصد عنوان کرد.١.۵در حدود 
 در کنار اين ارقام برخی از کارشناسان اقتصادی برآوردهای خود را از رشد اقتصادی بر اساس شواهد

 شهودی از فضای اقتصادی کشور پايين تر از اين رقم دانسته و حتی برخی به نرخ رشد صفر و يا حتی
 منفی هم اشاره دارند که البته خود اين کارشناسان نيز تاکيد دارند چون منابع رسمی تهيه آمارهای

 اقتصادی در اين زمينه سکوت کرده اند اين برآوردها در حد حدس باقی می ماند.
 البته تنها اظهارنظر نيمه رسمی در اين زمينه از سوی احمد توکلی رئيس مرکز پژوهش های مجلس در دوم

  در گفت وگويی با سايت فرهيختگان صورت گرفته است که در آن گفت وگو عنوان کرد:٨٨اسفند سال 
  آغاز شده و سال بعد اگر رشد اقتصادی منفی نشود نزديک به صفر خواهد بود.٨٧رشد رکودی ما از سال 

  درصد٨ به عنوان سال پايانی برنامه چهارم بايد به سالنه ٨٨رشد اقتصادی ايران در پايان سال 
 مي رسيد.

 اينهمه در حالی است که تمامی مسئولين دولتی از ارايه آمار طفره رفته و فقط عنوان مي کنند که رشد
  بسيار خوب بوده است ولی حاضر به اعلم هيچ رقمی در زمينه اين دستاورد٨٩اقتصادی کشور در سال 

 ؟ آيا اين سکوت بالخره شکسته خواهد شد٩٠نيستند و بايد ديد در سال 

 كارگران كارخانه پوشينه بافت قزوین حتی درایام عيد هم نتوانستند
بگيرند حقوقی

 كارگران كارخانه پوشينه بافت واقع در شهر صنعتی البرز قزوین حتی برای ایام عيد هم نتوانستند حقوقی
بگيریند.

  ماه قبل٦ ماه حقوق معوقه طلب دارند ، اگرچه حدود ١٠به گفته یكی از كارگران این شركت هریك از كارگران 
 احمدی نژاد در سفر استانی وعده حل وفصل سریع مشكلت و پرداخت حقوقهای معوقه این كارگران را داده بود

 ولی بنا به گفته این كارگر تاكنون پيگيری ها و اعتراضات كارگران كارخانه پوشينه بافت بی نتيجه بوده و آنها حتی
درایام عيد قادر نبودند كه مایحتاج زندگی روزانه را تامين كنند
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 بازداشت بيش از هفتاد تن از معترضان به خشک شدن "درياچه اروميه" در تبريز

  اسفند گزارش می دهد : خبر ها حاکی از آن است که در13به نوشته منابع خبری از آذربایجان ایران  در تاریخ 
  نفر در تبريز بازداشت شدند.٧٠پی تجمع فعالين مدنی آذربايجان، در عصر امروز سيزدهم فرودين ماه، بيش از 

 جمعی از فعالين مدنی و محيط زيست آذربايجان در اعتراض به سياست های غلط دولت و افزايش خشکی
 درياچه اورميه مقرر کرده بودند که عصر امروز، همزمان با روز طبيعت، در اروميه و تبريز دست به تجمع بزنند.

 ٧٠به گزارش منابع خبری آذري، در پی به خشونت کشيده شدن اين تجمع ها با دخالت نيروهای امنيتي، حدود 
 نفر از شهروندان و تظاهر کنندگان در ميدان آذربايجان تبريز دستگير شده و به مکان نامعلومی انتقال يافته اند.

  نفر از آن ها وخيم مي باشد. مامورين نيروی انتظامی بدون۴ نفر هم زخمی شده اند که حال ٢٠هم چنين حدود 
 توجه به حال افراد زخمی شده آن ها را به مکان نامعلومی انتقال داده اند.

 گفته مي شود نيروهای امنيتی- انتظامی حتی در ميان چادر ها و خانواده های عادی که در روز سيزده به در گرد
 هم آمده بودند نيز رعب و وحشت ايجاد کردند.

  درصدی قبوض گاز خانگی در آمل در پی اجرای طرح حذف يارانه ها۳۰۰افزايش 
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 مصرف کنندگان گاز بخش خانگی در شهرستان آمل با دريافت  فروردین آمده است :13در  به نوشته دانشجو نيوز
  درصدی بهای گاز، نسبت300، با توجه به افزايش حداقل حدود 90اولين قبوض گاز مصرفی خود در سال 

 به چگونگی محاسبه مصرف دچار سردرگمی شده و اين موضوع اعتراض شديد آنان را به دنبال داشته
 است.

 به گزارش خبرگزاری دولتی مهر، ساکنان بيشتر روستاهای منطقه هراز پی جنوبی از توابع شهرستان
 آمل با مشاهده قبوض جديدی که شرکت گاز برای آنان کنار گذاشته، اعتراض های شديدی به مسئولن
 شرکت گاز داشتند و خواستار پيگيری مسئولن استانی و نمايندگان مجلس نسبت به افزايش ناگهانی

 قبض های گاز مصرفی خود شدند.
 ساکنان روستايی اين مناطق با اشاره به اينکه در دوره های گذشته براساس ميزان مصرف، بهای آنان به

  هزار ريال در هر دوره تا دوماه گذشته بوده است، يادآور شدند: متاسفانه مسئولن شرکت200کمتر از 
 گاز در اجرای طرح هدفمند کردن يارانه ها که پيش بينی افزايش پلکانی قيمت ها بوده بيش از حد عجله

 کردند.
 رئيس اداره گاز شهرستان آمل با تائيد قبض های صادر شده برای اين منطقه، صدور قبض های جديد را

 کامل درست و به دور از هرگونه اشتباهی اعلم کرد.
  برای مشترکان صادر شده بود، مشمول يارانه بوده89 آذر 30حشمت ال باوفا گفت: قبض هايی که قبل از 

 اما درقبض های جديد، قيمت های واقعی مصرف کننده اعمال مي شود.
 وی با بيان اينکه در شهرستان فقط قرائت کنتور مشترکان انجام و به شرکت گاز استان و سپس به

 شرکت گاز کشور ارسال مي شود، تصريح کرد: برای ادارات گاز شهرستان ها فقط پرينت قبوض گاز ارسال
 و توسط اداره پست توزيع مي شود.

  تا300رئيس اداره گاز ناحيه آمل ادامه داد: در دوره جديد قبض های گاز برای مشترکان، به طور ميانگين از 
 ميليون ريال هم صادرشد.12تا 10 هزار ريال تا 400

  درصد اعلم کرد و گفت: اداره گاز برای مشترکانی که توان پرداخت300باوفا، اين افزايش را حداقل تا 
 مبالغ بال را ندارند،

  ماه نخست امسال نبايد افزايشی در قيمت گاز اعمال شود. ”3“ مطابق با مصوبه مجلس؛ در 
 با تقسيط دو يا سه دوره موافقت خواهد کرد.

 رئيس اداره گاز ناحيه آمل درحالی گفته های فوق را صراحتا اعلم کرد که طبق گفته مسئولن شرکت گاز
 کشوري، تعرفه جديد گاز بهای مشترکان خانگی برای دوره هفت ماهه نخست سال حداکثر تا پايان
 تعطيلت نوروزی در دولت تصويب و برای اجرا به دستگاه های مختلف ابلغ خواهد شد، اما مطابق با

 مصوبه مجلس در سه ماه نخست امسال نبايد افزايشی در قيمت گاز اعمال شود.
  ماهه سال به دو بخش هفت ماهه و پنج ماهه پايانی12براساس فرمول جديد قيمت گذاری گاز خانگی 

 سال تقسيم بندی شده است که الگوهای مصرف اين حامل انرژی در هر يک از اين دو دوره زمانی
 تفاوتهايی با يکديگر دارند.

  آذر ماه سال گذشته همزمان با اجرای قانون هدفمندی يارانه ها محل سکونت مشترکان از نظر آب و28از 
  دامنه جديد مصرف12هوايی به پنج اقليم سرد يک، دو، سه، معتدل و گرمسيری تقسيم بندی شده و 

 گاز در اين بخش مطابق با نوع اقليم تعريف و اعمال خواهد شد.
 از سوی ديگر همزمان با ورود سال جديد بايد تعرفه جديد گازبهای بخش خانگی در سطح کارگروه طرح

 تحول اقتصادی دولت تعيين تکليف و برای اجرا به طور رسمی اطلع رسانی شود.
 تاکنون جمع بندی نهايی در خصوص تعيين تعرفه جديد گازبهای مشترکان حاصل نشده اما به نظر می

  فروردين ماه و يا حداکثر تا پايان تعطيلت نوروزی اين تعرفه برای اجرا به طور رسمی به10رسد تا 
 دستگاه های مختلف ابلغ شود.

 مدير عامل شرکت ملی گاز در روزهای پايانی اسفند ماه سال گذشته درباره تعيين تعرفه جديد گازبهای
 خانگی به رسانه ها گفته بود: تاکنون هيچ گونه تصميمی در مورد کاهش يا افزايش قيمت گاز گرفته نشده

 و کار کارشناسی بر روی نرخ جديد فروش گاز آغاز شده است.
 جواد اوجی تصريح کرده بود: تاکنون جلسات متعددی با حضور مسئولن دولتی برای تعيين نرخ فروش گاز

  فروردين نرخ جديد گاز مشترکان15درهفت ماهه ابتدايی سال آينده برگزار شده که پيش بينی مي شود تا 
 تعيين تکليف و از سوی دولت اعلم شود.

 عزت ال يوسفيان مل، عضو کميسيون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلمی نيز در پاسخ به سئوال
 خبرنگار که از شنيدن اين افزايش بها مصرفی گاز مشترکان در آمل ناراحت شده بود، اعلم کرده اين

 موضوع را در گفت وگو با وزير نفت پيگير خواهد شد.

 انتقاد از بی مسئوليتی دولت و اعلم نشدن نرخ واقعی بيکاری و
اقتصادی رشد

  به صورت کتبی و رسمی٨٩خبرآنلین با اشاره به اینکه هيچ مرجع رسمی حاضر نيست نرخ بيکاری را در سال 
 منتشر کند، خاطرنشان کرد: رشد اقتصادی ایران بيش از دو سال است که توسط بانک مرکزی اعلم نشده

 است، سکوت در قبال این شاخص توسط بانک مرکزی طی این دوره حواشی بسياری داشته است.
انتقاد از بی مسئوليتی دولت و اعلم نشدن نرخ واقعی بيکاری و رشد اقتصادی

 ٨٩دو یادداشت کوتاه این سایت خبری درباره بی مسئوليتی دولت در اعلم نرخ بيکاری و رشد اقتصادی در سال 
را بخوانيد:
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چرا نرخ بيکاری را هيچ کس کتبی اعلم نکرد؟
  درصد است؟ این نرخ بيکاری بازهم از سوی کسانی عنوان می شود که٣٠آیا بيکاری در اقتصادی ایران بيش از 

  باعث انحراف آمارهای بيکاری در کشور است. آمارهایی که در گزارش٨۵معتقدند تغيير تعریف اشتغال در سال 
 مرکز آمار ایران از سه ماهه اول سال جاری اخرین ارایه گزارش رسمی در موردش باید دانست که در ان ميزان

  درصد رسيده است١۴.۶ به رقمی حدد ٨٨ درصد افزایش نسبت به سه ماهه اخر سال ٢نرخ بيماری با بيش از 
 و رئيس مرکز امار ایران به رغم آنکه عنوان کرده بود نرخ بيکاری شش ماهه تابستان و پایيز را باهم منتشر می
 کند هنور در این زمينه اقدامی صورت نداده است و نرخ بيکاری نيز به جمع آمارهای منتشر نشده دولت اضافه

شده است.
 اما در حالی که دولت از انتشار آمارهای رسمی نرخ بيکاری خود داری می کند وزیر کار و معاون اول رئيس جمهور

 تاکيد بر افزایش ایجاد اشتغال و تک رقمی شده نرخ بيکاری تا پایانی سال جاری صحبت می کنند. در این ميان
  آمار در حدود٩٠ درصد برآورد و برای سال ١۶.۵گروه پژوهشی مجله اقتصاد ایران نرخ فعلی بيکاری را در حدود 

 درصد پيش بينی می کنند.١٧.٣
 یکی از نکات جالب اینجاست که عبدالرضا شيخ السلمی وزیر کار وامور اجتماعی در گفتگو با سایت خبرآنلین

 خود حاضر نيست در مورد نرخ بيکاری آمار داده به نقل از رئيس جمهور نرخ بيکاری را اعلم کرده می گوید: طبق
  هزار نفر است و تقریبا در۴٠٠آخرین آماری که ریيس جمهوری اعلم کرده اند، تعداد بيکاران کشور دو ميليون و 

  ميليون نفر در نظر بگيریم،٢۵ درصد، نرخ بيکاری کشور ما را نشان می دهد. چون اگر جمعيت فعال را ١٠حد 
 درصد نرخ بيکاری است.١٠ ميليون بيکار به منزله ٢.۵حدود 

 ٩٠از سوی دیگر رئيس جمهور در بهمن ماه طی سفر استانی خود استان هرمزگان می گوید دولت برای سال 
  اختصاص می دهد.٩٢ تا ٩٠ ميليارد دلر برای اشتغال زایی در سالهای ٣٠ هزار ميليارد تومان یا معادل ٣٠بالغ بر 

 ولی سئوال اینجاست در صورت اختصاص این مبلغ که طی سی سال گذشته بی سابقه است آیا واقعا دولت
می تواند مشکل بيکاری را بر طرف کند.

چرا کسی مسئوليت رشد اقتصادی را قبول نمی کند؟
  است که بر٨٧ ماهه اول سال ۶آخرین امارهای منتشر شده از سوی بانک مرکزی مربوط به رشد اقتصادی در 

  درصد٢.٧ درصد و با نفت حدود ٢.٣اساس این آمارها در که در این دوره رشد اقتصادی کشور بدون نفت حدود 
اعلم شد ولی بعد از آن بانک مرکزی در این مورد سکوت کرده است.

  نيز تمدید شد پيش بينی٨٩نکته قابل توجه آنکه در برنامه چهارم که به دليل عدم تصویب بروان پنجم برای سال 
  درصد در دوره اجرای قانون پيش بينی شده بود که متاسفانه در این دوره٨نرخ رشد اقتصادی متوسط بالغ بر 

  نيز با توجه به آنکه در٩٠هيچگاه دولت به این سطح از رشد دست پيدا نکرد و در مورد نرخ رشد اقتصادی سال 
برنامه پنجم هيچ رقمی ذکر نشده است در واقع هيچ هدف کمی در این زمينه وجود ندارد.

 در حال حاضر در مورد ميزان رشد اقتصادی ایران تنها منابع خارجی از جمله صندوق بين المللی پول است که
 برآوردهایی در مورد نرخ رشد اقتصادی ایران منتشر کرده اند. بر اساس گزارش صندوق بين المللی پول در سال

  درصد بوده است و البته١.۵ در حدود ٨٩ نرخ رشد اقتصادی ایران به حدود یک درصد رسيده است و در سال ٨٨
  درصد خواهد رسيد اما این پيش بينی قبل از اجرای قانون هدفمندسازی منتشر٣ این نرخ به حدود ٩٠در سال 

 شده و هنوز هم صندوق بين المللی پول برآورد جدیدی در این زمينه انجام نداده است. البته آخرین برآوردهای
  نيز در دی ماه گزارشی در مورد نرخ رشد اقتصادی سال٨٩بانک جهانی در مورد نرخ رشد اقتصادی در سال 

 درصد عنوان کرد.١.۵ ميلدی منتشر کرد و در آن ميزان رشد اقتصادی ایران را در حدود ٢٠١٠
 در کنار این ارقام برخی از کارشناسان اقتصادی برآوردهای خود را از رشد اقتصادی بر اساس شواهد شهودی از

 فضای اقتصادی کشور پایين تر از این رقم دانسته و حتی برخی به نرخ رشد صفر و یا حتی منفی هم اشاره
 دارند که البته خود این کارشناسان نيز تاکيد دارند چون منابع رسمی تهيه آمارهای اقتصادی در این زمينه سکوت

کرده اند این برآوردها در حد حدس باقی می ماند.
 البته تنها اظهار نظر نيمه رسمی در این زمينه از سوی احمد توکلی رئيس مرکز پژوهشهای مجلس در دوم

  در گفتگویی با سایت فرهيختگان صورت گرفته است که در آن گفتگو عنوان کرد: رشد رکودی ما٨٨اسفند سال 
  آغاز شده و سال بعد اگر رشد اقتصادی منفی نشود نزدیک به صفر خواهد بود. رشد اقتصادی ایران٨٧از سال 

 درصد می رسيد.٨ به عنوان سال پایانی برنامه چهارم باید به سالنه ٨٨در پایان سال 
 اینهمه در حالی است که تمامی مسئولين دولتی از ارایه آمار طفره رفته و فقط عنوان می کنند که رشد

  بسيار خوب بوده است ولی حاضر به العم هيچ رقمی در زمينه این دستاورد نيستند٨٩اقتصادی کشور در سال 
 آیا این سکوت بلخره شکسته خواهد شد؟٩٠و باید دید در سال 

كارگران گزارشی از وضعيت كارگران كفش بل ، برخوردهای ظالمانه با

 در ایام عيد برخی از اصناف تعطيل بردار نبودند و شبانه روز كار كردند مانند خياطها ، شيرینی پزی ها ،
فروشگاههای پوشاك و تنقلت و …

 كارگران كفش بل نيز از جمله كارگرانی بودند كه شبانه روز كار ميكردند ، یكی از این كارگران دراین رابطه گفت :
  شب و گاهی اوقات دوساعت هم بيشتر كار ميكردیم ولی١٠ صبح سر كار می آمدیم تا ساعت ٩”از ساعت 

 هزارتومان در ماه ميباشد”.۵٠٠ سال سابقه با همه حواشی آن ٣٣حقوقی كه دریافت ميكنيم بعد از 
 وی درادامه افزود :” بدتر از این فشاركار مستمر ، برخوردهای ظالمانه ای مدیر شركت است كه با با پشتگرمی

 برخی از مقامات و متاسفانه با حمایت اداره كارو قانون عليه كارگران انجام ميدهد ، بعنوان مثال حتی ناهار به ما
 نميدهند ، و یا سرویس را قطع كرده اند و مشكلتی مشابه این كه حتی نميتوانيم دراینرابطه لب به اعتراض باز

  سال ميباشد و همه همكاران قدیمی را با بهانه های مختلف و٣٠كنيم . چون موعد بازنشستگی ما بعد از 
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 ساده ، اخراج كردند و حق سنوات و همه مزایای دیگر بازنشستگی را تباه كردند .” لزم به یاد آوری است كه
 ساعت ميباشد.٨ساعت كار برای یك كارگر مطابق قانون 

هستند كارگران معترض شركت برق تكاب ،خواهان پرداخت حقوق معوقه خود

 درصد حقوق پایه كارگران در سال٩كارگران شركت برق تكاب نيرو وابسته به برق تهران نسبت به اضافه شدن 
جدید بشدت معترض ميباشند و خواهان پرداخت حقوق معوقه خود هستند.

 كارگران كارخانه می گویند:” در حال حاضر مشكلت خيلی بيشتر از آنچه كه بتوان تصور كرد، خانواده های
كارگران را زیر فشار قرار داده است ، تورم بال و همه چيز گران شده است.

  تومان۴۵٠٠ هزارتومان افزایش پيدا كرده، برنج كيلویی ۵٠ هزارتومانی به ٢٠قيمت بدترین و نامرغوب ترین كفش 
 درصد اضافه حقوق پایه برای كارگران هيچ دردی را از كارگر دوا٩شده است ، مایحتاج عمومی گران شده است. 

 نمی كند.بيمه كارگران این كارخانه حل نيست . مسئولين كارخانه وعده و وعيد دادند و به كارگران دروغ گفتند و
این كارخانه در حال حاضر در آستانه نابودی قرار گرفته است.”

می کند نماینده ميناب: بيکاری در شرق هرمزگان بيداد

 یک عضو کميسيون اجتماعی مجلس هشدار داد که در شرق استان هرمزگان، نرخ بيکاری بيداد می کند و مدام
در حال افزایش است.

  و٢به گزارش خانه ملت، سيد علی ميرخليلی با اشاره به ادعای احمدی نژاد در پيام نوروزی خود مبنی بر ایجاد 
  از دولت خواست برای پدید آوردن زمينه های اشتغال در استان هرمزگان چاره٩٠نيم ميليون شغل در سال 

اندیشی کند و گفت: نرخ بيکاری در ميان زنان این شهرستان های استان هرمزگان دو برابر بيشتر از مردان است.
 نماینده ميناب، رودان و جاسک در مجلس شورای اسلمی با اشاره به اینکه قبل از تعطيلت نوروز و در آخرین

  درباره مشکلت حوزه انتخابيه اش به رئيس دولت تذکر داده است، تصریح کرد:٨٩جلسات علنی سال 
 کشاورزی، صيادی و تجارت و مبادلت ارزی از مشاغل جاری در این شهرستان ها است، اما به دليل آفت ليمو که
 به بيماری جاروی جادوگر در این شهرستان ها معروف شده است هزاران هکتار از فضاهای کشاورزی از بين رفته

است و بيکاری در این منطقه را افزایش داده است.
 وی ادامه داد: با بال رفتن نرخ سوخت در کشور، صيادان نيز با مشکلت عدیده ای مواجه شده اند و باعث شده

 است مبادلت ارزی در منطقه بی رونق شود. در حال حاضر رکود در منطقه حاکم و موجب نگرانی مردم این
مناطق شده است.

ميرخليلی تاکيد کرد: دولت و مسولن باید بيایند و مشکلت منطقه را از نزدیک مشاهده کنند

  اعتراض کارگران کارخانه آزمایش به وضعيت دستمزدها

  فروردین از اعتراض کارگران شاغل باقی مانده در کارخانه آزمایش به سطح نازل13گزارش منتشره در تاریخ 
 دستمزدهای خود خبر می دهد.به گزارش آژانس ایران خبر، بيشتر کارگران شاغل در کارخانه لوازم خانگی

  کارگر در این کارخانه مشغول150آزمایش طی اسفندماه سال گذشته از کار اخراج شده اند. در حال حاضر تنها 
 بکار می باشند. اما کارگران باقی مانده نيز به سطح نازل دستمزدهای خود معترض بوده و از بابت ميزان تعيين

شده برای دستمزدها در سال جاری به شدت معترض می باشند.

  اعتراض کارگران پالیشگاه آبادان به عدم پرداخت دستمزدهای خود

 فروردین آمده است : صدها تن از کارگران شاغل در پالیشگاه آبادان به عدم13بر پایه گزارش رسيده در تاریخ 
  ماه دستمزدهای معوقه خود معترض می باشند.کارگران شاغل در بخش های تعميرات،6پرداخت دستکم 

 خدمات و برخی از رانندگانی که باشرکت های پيمانی کار می کنند، اعتراض خود را به عدم همکاری وزارت نفت
 و مقامات رژیم جهت حل مشکلت مالی خود و عدم پرداخت دستمزدهای معوقه خود اعلم داشتند. آنان وعده

های کارفرما و مقامات رژیم را پوشالی عنوان کرده اند.

  اعتراض کارگران شاغل در کارخانه برق "تکاب نيرو"

 فروردین آمده است : کارگران شرکت برق "تکاب نيرو" وابسته به اداره برق13بر پایه گزارش رسيده در تاریخ 
  درصدی سطح دستمزدهای خود معترض بوده و خواستار پرداخت مطالبات معوقه خود9تهران، نسبت به افزایش 

 می باشند.کارگران شاغل در این شرکت، ضمن اشاره به افزایش شدید بهای کالهای اساسی در ایران و
  درصدی ميزان دستمزدها از سوی شورای کار رژیم به شدت معترض می9افزایش شدید نرخ تورم، به افزایش 

باشند.

   عدم پرداخت مطالبات معوقه در کاغذسازی "کارون"
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 فروردین آمده است : در پی تعطيلی کارخانه کاغذ سازی "کارون"، کارگران13بر پایه گزارش رسيده در تاریخ 
 کارفرمای کارخانه کاغذسازی  ماه دستمزدهای معوقه خود را تاکنون دریافت نکرده اند.13شاغل در این کارخانه 

  کارگر این کارخانه، آنان را در197"کارون" واقع در شهر شوشتر، علوه بر عدم پرداخت دستمزدهای معوقه 
بلتکليفی رها کرده و حاضر به رفع مشکلت آنان نيست.

  عدم رسيدگی به مشکلت کارگران "چينی البرز"

 فروردین آمده است : کارگران کارخانه "چينی البرز" کماکان در بلتکليفی بسر13بر پایه گزارش رسيده در تاریخ 
 ماه دستمزدهای معوقه خود را دریافت نکرده اند.15برده و حداقل 

 کارگران معترض "چينی البرز" با بيان اینکه عليرغم وعده های مقامات رژیم، تمامی مشکلت و معضلت آنان
 لینحل مانده است، بر مشکلت و وضعيت اسفبار خانواده های خود به دليل نبود امکانات مادی اشاره کرده اند.

  کارگر شاغل419 تعطيل گردیده است و مقامات رژیم به مشکلت و بلتکليفی 1388کارخانه چينی البرز از سال 
در این کارخانه همچنان بی توجه می باشند.

    افزایش بيست درصدی نرخ تمامی کالها در ایران

  فروردین آمده است : براساس پيش  بينی  ها قيمت تمامی کالها در13بنا به گفته رئيس شورای اصناف رژیم در 
 این کارگزار رژیم در حمایت از سياست های اقتصادی رژیم و  درصد افزايش می  يابد.20سال جاری بين پانزده تا 

 تایيد حذف یارانه ها گفت: "افزايش قيمت کالها در سال جاری يک امر طبيعی است و نبايد گران شدن نرخ
کالها را به حساب اجرای قانون هدفمند کردن يارانه  ها نوشت."

اند کارگران کاغذ سازی کارون یک سال است حقوقی دریافت نکرده
 تن از کارگران کاغذ سازی کا رون یک سال است که هيچ حقوقی دریافت نکرده اند, کارگران این١٩٧درشوشتر, 

  ماه، هنوز بل تکليف هستند و از مشکلت معيشتی رنج١٣کارخانه که سال گذشته تعطيل شده است بعد از 
.ميبرند

سايه سنگين خشكسالي بر ايل خمسه فسا

اينجا سياه چادريه که به نوعي مدرسه يبه گزارش خبرگزاري دولتی دانشجويان ايران (ايسنا) آمده است :   
 بچه هاي عشاير محسوب مي شه. اسم يکي از اين بچه ها محمد هست. بهش مي گم مي توني اسم منطقه اي

.که زندگي مي کني رو روي تخته سياه بنويسي؟ جواب ميده: بله و شروع به نوشتن مي كنه

"عشاير غيور چاه علي فسا"

50 الي 30 راس به 1000 و 500بله "عشاير غيور" ، عشايري که دام آنها به علت خشکسالي و فقر از تعداد   
 راس رسيده و بيشترشون مجبور شدن در دامنه کوه ها تعدادي آلونک بسازن و با يه زندگي سخت دست و پنجه

.نرم كنن

 متاسفانه تعدادي از خانواده ها از داشتن حتي يه گوسفند هم محرومند و فقط دلشون به همون آلونک خوشه و
 مجبورن به خاطر نون شب، مسير چند كيلومتري کوهستاني رو با موتورسيکلتي قراضه طي کنن تا به شهر

 برسن و به ميدون کارگري برن. تا اگه شانس بيارن کاري گيرشون بياد وگرنه بايد دست از پا درازتر به خونه
 برگردن. خيلي از وقتا هم به دليل سرماي شديد صبح از خير رفتن به شهر و كار كردن مي گذرن و توي خونه مي

 مونن.خونه اي که از سر شب تا صبح باد سرد آدم رو جون به لب مي کنه و به قول خودشون بايد از سر شب تا
.صبح بلرزن

 يکي از اونا که اسمش اسماعيله مي گه انگار ما فراموش شديم و کسي از بدبختي هاي ما خبرنداره. نه کمکي
  هزار تومان وام بدن که به دليل نداشتن ضامن کارمند500و نه تسهيلتي. مصطفي هم مي گه قرار بود به ما 

 شاملمون نشد.سرما دست و صورت اونا رو زمخت کرده چون مجبورن بيشتر کارهاشون،  مثل شستن لباس ها رو
 با آب سرد انجام بدن. زن ها و دخترها در اين شرايط سخت بايد زندگي رو سامان بدن. دخترها معمول بيشتر از

 دوره ي ابتدايي شانس ادامه تحصيل ندارن و بعد از اون بايد درگير کار و کمک به خانواده بشن. گاهي اين درگيري
  سال مي رسه و بعضي هاشون مجبورن با مردهاي سن30چنان سرشون رو گرم مي کنه که سنشون به بالي 

. ساله ازدواج کنه70 ساله با مرد 30بال ازدواج کنن. مثل دختر 
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  خانواري زندگي مي کنن و از نعمت آب و برق و گاز و تلفن محرومند. اونا30 تا 20اين عشاير به صورت گروه هاي 
 آرزو دارن که يه روزي از اين وضعيت رهايي پيدا کنن. گرچه گروهايي که سال هاي پيش اسکان پيدا کردن هم اين
 روزها وضعيت خوبي ندارن و خيلي هاشون با اعتياد و فقر دست و پنجه نرم كردند. بيشتر زنهايي که توي باغ ها و

 مزارع سخت کار مي کنن و خيلي از چتربازها که جونشون رو کف دستشون مي ذارن و به کار قاچاق جنس مي
 پردازن رو همين عشاير اسکان يافته تشکيل مي دن كه به دليل نداشتن شغل مناسب به كارهاي پرخطر مي

.پردازن

 به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، عشاير مستقر در اطراف شهرستان فسا به دليل خشکسالي با
 بسياري مشکلت از جمله نبود علوفه و عدم دسترسي به تسهيلت بانکي و … روبرو هستند و مجبور به فروش
 دام ها با قيمت بسيار كم و يك جانشيني شده اند. علوه بر آن عشاير اسکان يافته در اطراف شهرستان نيز درگير

.معضلتي چون وضعيت مالي نابسامان، اعتياد و معضلت اجتماعي مي باشند

http://www.isna.ir/ISNA/NewsView.aspx?ID=News-1685746&Lang=P

   درصدی قبض های گاز300اعتراض به افزایش 

 فروردین آمده است : دریافت اولين قبوض گاز مصرفی در سال13بر پایه گزارش خبرگزاری دولتی مهر در تاریخ 
جاری توسط مصرف کنندگان گاز بخش خانگی در شهرستان آمل، اعتراض شدید آنان را به  دنبال داشته است.

  درصدی بهای گاز، ساکنان بيشتر روستاهای منطقه "هراز پی جنوبی" از300با توجه به افزایش حداقل حدود 
 توابع شهرستان آمل با مشاهده قبوض جدیدی که شرکت گاز برای آنان ارسال کرده است، اعتراض  های

 شدیدی به مقامات رژیم در شرکت گاز داشتند و خواستار پيگيری مقامات استانی نسبت به افزایش ناگهانی
 قبض های گاز مصرفی خود شدند. لزم به ذکر است در دوره جدید قبض  های گاز برای مشترکان که به  طور

  هزار تومان200 هزار تومان صادر گردیده است تا سقف مبلغ یک ميليون تا یک ميليون و 40ميانگين از سی تا 
افزایش داشته است.

جمعی از کارگران اخراجی پالیشگاه آبادان دست به تجمع زدند

  فروردین ماه ده ها کارگر اخراجی دو شرکت ساختمان نصب و فراب جهت بازگشت بکار در مقابل١۴روز یکشنبه 
) تجمع کردند.١٩درب پالیشگاه آبادان (گيت 

 بنا به اطلع گزارشگران هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالن حقوق بشر درایران، مسئولن پالیشگاه آبادان مدتی
 ست که در راستای تعدیل نيرو اقدام به تصفيه حساب با برخی کارگران نمودند.این اقدام که سبب اعتراض

 کارگران و تجمع ایشان شده بود، نتيجتا به یورش عوامل حراست و نيروی انتظامی به تجمع کنندگان منجر شد.از
 سوی دیگر بایستی اشاره کرد که کارگران فضای سبز، کارگران قسمت تعميرات و خدمات و هم چنين برخی از

 رانندگان که با شرکتهای پيمانی در پالیشگاه آبادان کار می کنند، بين سه تا شش ماه حقوق معوقه خود را طلب
 دارند؛ ولی وزارت نفت و مقامات دست مسئول علی رغم دادن وعده های توخالی به کارگران، تاکنون از پرداخت

حقوق ایشان سر باز زده اند.

افزایش اعتراض ها به نحوه ی اجرای هدفمندکردن یارانه ها

  :روسای مرکز پژوهش ها و کميسيون انرژی مجلس شورای اسلمی، از جمله نمایندگانی هستند که دویچه وله
در روزهای اخير سياست های دولت را در زمينه چگونگی اجرای طرح هدفمندی یارانه ها به چالش کشيده اند.

 بحث آثار تورمی و زیانبخش اجرای طرح هدفمندی یارانه ها به این دليل در مجلس اوج گرفته که نخستين
 قبض های سنگين برق و آب و گاز و تلفن به دست مردم رسيده و این نگرانی را آفریده که بخش های عظيمی از
 شهروندان توانائی پرداخت این قبض ها را نداشته باشند. توکلی نمونه های مشخصی از تهدید توليدکنندگان در
 شهرهای مختلف را در مصاحبه با روزنامه همشهری بيان کرد که نشان می داد مقامات دولتی اصناف مختلف را

 احضار و حتی برخی از آن ها را تهدید کرده اند که هنگام اجرای طرح هدفمندی یارانه ها، اگر قيمت ها را بال ببرند یا
کار خود را تعطيل کنند به زندان خواهند افتاد.

تهدید توليدکنندگان به زندان
 احمد توکلی رئيس مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلمی، روز هفتم فروردین امسال افشا کرد که به موازات
 اجرای طرح هدفمندی یارانه ها، دولت توليدکنندگان را زیر فشارهای شدید امنيتی قرار داده تا قيمت کالها را بال

نبرند.
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 توکلی نمونه های مشخصی از تهدید توليدکنندگان در شهرهای مختلف را در مصاحبه با روزنامه همشهری بيان
 کرد که نشان می داد مقامات دولتی اصناف مختلف را احضار و حتی برخی از آن ها را تهدید کرده اند که هنگام

اجرای طرح هدفمندی یارانه ها، اگر قيمت ها را بال ببرند یا کار خود را تعطيل کنند به زندان خواهند افتاد.
 رئيس مرکز پژوهش ها در مصاحبه با همشهری تاکيد کرد که باید منتظر افزایش شدید قيمت ها و تورمی که از

آغاز انتظارش می رفت بود و دولت باید خود را برای دوران سختی آماده کند.
افزایش جهشی قيمت ها
  فروردین حميدرضا کاتوزیان رئيس کميسيون انرژی مجلس از “افزایش جهشی١۵یک هفته پس از توکلی، روز 

 قيمت حامل های انرژی” و فشار شدیدی خبر داد که هدفمندساختن یارانه ها به مردم، به ویژه کشاورزان و
صنعتگران وارد کرده است.

 کاتوزیان گفت:«نمی توان قيمت حامل های انرژی را بال برد، ماليات بر ارزش افزوده را افزایش داد و حقوق و
دستمزدها را ثابت نگه داشت و باز هم متوقع بود که توليد با کيفيت افزایش یابد.»

 رئيس کميسيون انرژی مجلس سرمایه گذاری های انجام شده در بخش برق را کافی ندانست و توضيح داد:«دولت
 باید به این بخش توجه کند، مطالبات وزارت نيرو را بپردازد و از سرمایه گذاری در این بخش حمایت کند. در حالی

که ما گزارش هائی از عدم همکاری معاونت برنامه ریزی رئيس جمهور داریم.»
 کاتوزیان، دولت احمدی نژاد را متهم کرد که با بی توجهی نسبت به سرمایه گذاری در توسعه ميادین مشترک

نفتی و گازی سبب شده است که ایران واردکننده گاز شود.
هشدار رئيس اتاق بازرگانی

 همزمان با نمایندگان مجلس، رئيس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران نيز تاکيد کرد که اگر سياست تثبيت
 قيمت ها بدون توجه به واقعيات و شرایط اقتصادی کشور ادامه یابد، بازارهای موازی و زیر زمينی در کشور به

وجود خواهد آمد.
 اظهارات نمایندگان مجلس و رئيس اتاق بازرگانی نشان می دهد که دولت احمدی نژاد، از بيم اعتراض ها، همزمان

 با اجرای طرح هدفمندی یارانه ها کوشيده است از طریق فشار بر اصناف، قيمت ها را به صورت کامل مصنوعی
ثابت نگه دارد. اما با گذشت چند ماه، انتقادها به بی نتيجه بودن این سياست رو به افزایش است.

 افزايش قيمت ها شتاب مي گيرد

 آفتاب از قول  نادر نعمتی(شفاف) آمده است : بانک مرکزی اعلم کرد بر اساس مقايسه نرخبه نوشته سایت 
  نسبت به دوازده ماه منتهی به1389 (دوازده ماه منتهی به اسفند ماه 1388 نسبت به سال 1389تورم در سال 

  /4 به 88 درصد در سال 10 / 8درصد بوده است و نرخ تورم از 12 / 4 معادل 89، تورم در سال  )١٣٨٨اسفند ماه 
  رسيده است. به نوشته وبسايت رسمی بانک مرکزي، «خلصه نتايج به دست آمده از89 درصد در سال 12

  قلم کال و359 ( 1383=100شاخص بهای کالها و خدمات مصرفی در مناطق شهری ايران براساس سال پايه 
 » حاکی از آن است که «شاخص بهای کالها و خدمات مصرفی در مناطق شهری ايران1389خدمت ) در اسفند 

  درصد افزايش» يافته و «در مقايسه با ماه مشابه سال قبل،3 / 4 نسبت به ماه قبل ١٣٨٩در اسفند ماه 
 درصد رشد داشته است».19 / 9شاخص مذکور 

 محمود بهمني، رئيس کل بانک مرکزي، اواخر شهريور ماه سال گذشته، با بيان اينکه تداوم کاهش نرخ تورم در
  درصد تا اول مهرماه خبر داده بود. رشد نرخ تورم در ايران٧کشور قطعی است، از پيش بينی کاهش نرخ تورم به 

  خورشيدی يک رقمی شد و در مرداد همين سال به کمترين ميزان خود يعنی1389در ارديبهشت سال 
 12.4رسيده بود، اما از اواخر تابستان دوباره آهنگ صعودی آن آغاز شد و اکنون باز دورقمی شده به رقم 8/8

رسيده است.

 دو رقمی شدن نرخ تورم با حذف يارانه ها در ايران همزمان شده است. با اجرای طرح حذف يارانه ها که از حدود
سه ماه پيش در ايران آغاز شده، قيمت مواد سوختی و ديگر کالهای مصرفی به شدت افزايش پيدا کرده است.

 کالها و خدماتی که در محاسبه نرخ تورم مورد استفاده قرار مي گيرد، عبارتند از: “خوراکي ها و آشاميدني ها”،
 “دخانيات”، “پوشاک و کفش”، “مسکن”، “آب و برق”، “گاز و ساير سوخت ها”، “اثاث و لوازم و خدمات مورد

 استفاده در خانه”، “حمل و نقل و ارتباطات”، “تحصيل، بهداشت و درمان”، “تفريح و امور فرهنگی”، “رستوران و
 هتلداری” و “کالهای و خدمات متفرقه”. نرخ تورم در ايران با محاسبه قيمت قلم کال و خدمت و از طريق محاسبه

 قيمت هفتگي، ماهانه و سالنه يک سبد کالی پايه و شاخص حاصل مي شود؛ سبدی که هر چند سال يک بار
 359 با دربرداشتن 1383 آغاز شد و آخرين بار در سال 1338مورد بازنگری قرار مي گيرد.تدوين سبد کال از سال 

 گروه کاليی که در بال ذکر آن رفت مورد استناد قرار گرفت.12 شهر منتخب کشور و در 75قلم کال و خدمات در 

 اما آن چه در اعلم تورم از سوی وب سايت بانک مرکزی اهميت حياتی دارد افزايش تورم نقطه به نقطه است که
 همواره از سوی دولت به عنوان يک نقطه قوت، مورد استناد قرار مي گرفت. دليل استناد دولت به تورم نقطه به

 نقطه آن است که هرگاه نرخ تورم سالنه از نرخ تورم نقطه به نقطه بالتر باشد، حکايت ازکاهش تورم در درازمدت
 و فرآيند زمانی در طی يک سال مي کند، اما هرگاه کاهش نرخ تورم نقطه به نقطه از نرخ تورم سالنه پيشی
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 بگيرد، بيانگر شتاب گرفتن افزايش تدريجی قيمت ها دارد. حال بانک مرکزی بانک مرکزی در حالی نرخ تورم سال
  درصد اعلم کرده که بر پايه گزارش اين بانک، نرخ تورم نقطه به نقطه، به معنای مقايسه نرخ تورم12 / 4 را 89

  درصد بوده است که اين رقم حکايت از20اسفندماه سال گذشته نسبت به اسفندمال سال پيش از آن، حدود 
شتاب گرفتن تدريجی نرخ تورم دارد.

 شايد به دليل آمار بانک مرکزی باشد که دولت پيش از اين تمهيدات لزم برای فشار آوردن به بخش خصوصی را
 پيش بينی کرده و مورد توجه ويژه قرار داده است. آن چنان که احمد توکلي، نماينده تهران و رئيس مرکز

 پژوهش های مجلس در گفت وگويی با ويژه نامه نوروزی روزنامه همشهري، گفت که «در اجرای قانون هدفمند
 کردن يارانه ها به شکلی کامل� امنيتی به توليدکنندگان فشار وارد آمد تا توليدکنندگان قيمت ها را بال نبرند.» اکنون

 به نظر مي رسد ظرفيت های فشار مذکور به پايان رسيده و افزايش تورم نقطه به نقطه بيانگر همين موضوع
است.

 وی در اين مورد افزوده است: «مثل� يک مقام بلندپايه دولت، اعضای اتاق بازرگانی و صنايع و معادن را جمع کرد
 به آنها گفت که همه بسته های سياستی ما آماده است، زندان هم آماده است! من فکر نمي کنم در تاريخ ايران
 چنين حرفی سابقه داشته باشد و بعد از انقلب حتما� سابقه نداشته و قبل از آن هم تا جايی که اطلع دارم، به

عوامل اقتصادی از اين حرف ها نمي زدند که با تهديد زندان به همکاری وادارشان کنند.»

 احمد توکلی از چهره های اصولگرای ميانه رو و منتقد دولت است، او تاکيد می کند که «اگر قرار است با گزمه و
 وزارت اطلعات کار اقتصادی کنيم، کار افتخارآميزی نيست، ضمن آنکه واردات بي حساب و کتاب هم آغاز شد.

 يعنی با فشار امنيتی مانع انعطاف قيمت توليدکنندگان شدند و دست به واردات بي رويه نيز زدند که قطعا� توليد
آسيب مي بيند دوام نحواهد داشت.»

 اين فشار بي رويه به صنايع به معنی آن است که افزايش دستمزد کارگران نيز بدون توجه به تورم، به صورت
 حداقلی تعيين شود. شورای عالی كار در جلسه بعدازظهر روز دوشنبه خود حداقل دستمزد كارگران برای سال

  تومان تعيين كرد. اين به آن معنی است که کارگران300 هزار و 330 درصد افزايش نسبت به سال قبل 9 را با 90
  تاکيد مي کردند89به خط قرمز فقر و نه زندگی زير خط فقر سقوط خواهند کرد. به همين دليل کارگران در سال 

 نفره در شرايط4که افزايش حداقل دستمزدها بايد متناسب با تورم و تامين شرافتمندانه هزينه يک خانوار 
 اقتصادی کنونی باشد. طبق اظهار نظر کارشناسان اقتصادی در سال گذشته خط فقر نزديک به يک ميليون تومان

  هزار تومان تعيين شده بود که با احتساب ساير303بوده است اما حداقل دستمزد کارگران در سال گذشته را 
 هزار تومان نيز نمي رسد.500موارد قانونی مربوط به دستمزدهای کارگران حداکثر دريافتی اکثريت عظيم آنان به 

 ميلياردی در ميدان نفتی آقاجری۶تخلف مالی 

 
 خبرآنلين:علت تزريق گاز ترش به ميدان نفتی آقاجري، موضوع سوال نماينده مرند از مسعود ميرکاظمی بود که

 توجهی وزير به سوالت و تذکراتوزير نفت را به مجلس فراخواند.سيروس سازدار در طول سوالش بارها به بي
 کنم که يکبار ديگر به اونمايندگان اشاره کرد و حتی در ابتدای سوالش گفت: از طرف وزير نفت از خودم تشکر مي

 فرصت پاسخگويی دادم ولی ايشان حتی زحمت تشکر از بنده را هم به خودش نداد.وی که خواستار «خلق
 محمدی» در سال جهاد اقتصادی بود، افزود: متاسفانه مديران عرصه نفتی کوچکترين تمايلی به شنيدن

مشکلت صنعت نفت ندارند. به همين دليل مشکلت صنعت نفت در طول قانون برنامه چهارم مرتفع نشد.

 کنيم، افزود:های نفت تزريق مينماينده مرند با اشاره به اينکه وزير نفت گفته بود که به هر بهايی گاز به چاه
 حتی به بهانه مرگ مردم حاضريد اين کار را بکنيد؟ برخی اقدامات شما بدون کسب مجوز از مسئولن محيط

 های کم عمق، مضرات بسياری برای محيط زيست و مردم منطقه دارد. چرازيست است. تزريق گاز ترش به چاه
 های تخصصی به گوش وزيردهند که حرفگفت معاونان وزير فرصت نميکنيد؟او که ميبا جان مردم بازی مي

 برسد، اظهار داشت: برای همين بنده مجبورم از تريبون علنی مجلس، مسائل تخصصی را برای آقای وزير شرح
دهم. چون ايشان با صنعت نفت آشنا نيستند و متاسفانه مشاورانشان هم اطلعات کافی در اختيارشان نمي

گذارند.

 ۶سازدار با تشريح مراحل مختلف در تزريق گاز به ميدان نفتی آقاجری و تفاوت گاز ترش و شيرين، از تخلف 
 ميلياردی تزريق گاز به اين ميدان خبر داد و خواستار پاسخگويی وزير شد.به گفته وي، مسعود ميرکاظمی اگرچه
 آدم خوبی است اما يک عيب اساسی دارد و آن اينکه به حرف متخصصين توجهی ندارد و فقط حرف چند نفر آدم

محدود دور و برش را گوش می دهد.
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 ميرکاظمی در پاسخ به اين سوال با رد تخلف مالی در اين ميدان نفتی از سودآوری و درآمد دو ميليارد دلری آن
 جی گفت: می خواهيد اسم بقيه پيمانکاران و ميزانخبر داد.اما سازگار با اشاره به عقد يک پيمان با شرکت ال

کرديد!تخلفات مالی را بگويم؟ لاقل به خودتان زحمت بدهيد و يک بازديد از محل مي

اين نماينده اصلح طلب در پايان برای اينکه حسن نيتش را به وزير و مجلس ثابت کند و بگويد که همه افشاگري
 های وزير قانع نشده اما سوالش را به رایهايش از منظر کارشناسی بوده است، گفت که اگرچه از پاسخ

گذارد.نمايندگان نمي

کرمانشاه خراج دو نفر از کارگران شرکت ریسندگی کرپ نازا
 دو نفر از تکنسين های شرکت رسيدگی کرپ ناز کرمانشاه به دليل داشتن عقاید “آیين یاری” توسط حراست این

 .شرکت از کار اخراج شدند
 به گزارش وبسایت یاری کرد، اکبر مرادی و شهرام فتحی پور از تکنسين های شرکت ریسندگی کرپ ناز کرمانشاه

 در دی ماه سال گذشته به علت داشتن مذهب یارسان (اهل حق) و حاضر نشدن در نمازخانه و مسجد شرکت
.کرپ ناز از سوی حراست و مدیریت این شرکت اخراج شدند

 این در حاليست که شکایت های این دو جوان به مقامات ذیصلح نه تنها هييچ نتيجه ای در برنداشته، بلکه حتی
 آن ها را تهدید نموده اند چنانچه این موضوع را رسانه ای کنند و یا به اعتراضات خود ادامه دهند آن ها را به اتهام

.اخلل در نظم عمومی در دادگاه محاکمه خواهند کرد
 لزم به ذکر است بسياری از پيروان آیين مذکور در طول سال های گذشته بدون دليل موجهی از حق کار و یا ادامه

.تحصيل محروم شده اند

بانک مرکزی از افزایش مجدد تورم در ایران خبر داد

  فروردین آمده است : بانک مرکزی ایران می گوید نرخ تورم در اسفند مttاه سttال15به نوشته سایت سحام نيوز در 
  درصد رسيده که نسبت بttه بهمttن مttاه هميttن سttال۴. ١٢ دهم درصد افزایش به بيش از ٨گذشته خورشيدی با 

 افزایش نشان می دهد. تورم به معنی افزایش سطح عمومی قيمت هاست و نرخ آن در ایران بttا محاسttبه قيمttت
 قلم کال و خدمات مصرفی تعيين می شود.٣۵٩

 برای محاسبه نرخ تورم، بانک مرکزی هر ماه آمار قيمت کال ها و خدمات مصرفی را در مناطق شهری و روستایی
تهيه و با بررسی آن نرخ تورم را تعيين می کند.

 با آنکه نرخ تورم هر ماه محاسبه می شود اما نرخ رسمی تورم بر اساس تغييرات یک سال طی شده، تعيين
می شود.

 کال ها و خدماتی که در محاسبه نرخ تورم مورد استفاده قرار می گيرد، عبارتند از: «خوراکی ها و آشاميدنی ها»،
 «دخانيات»، «پوشاک و کفش»، «مسکن»، «آب و برق»، «گاز و سایر سوخت ها»، «اثاث و لوازم و خدمات مورد

 استفاده در خانه»، «حمل و نقل و ارتباطات»، «تحصيل، بهداشت و درمان»، «تفریح و امور فرهنگی»، «رستوران
و هتلداری» و «کالهای و خدمات متفرقه».
  خورشيدی یک رقمی شد و در مرداد همين سال به کمترین١٣٨٩رشد نرخ تورم در ایران در اردیبهشت سال 

  رسيده بود، اما از اواخر تابستان دوباره آهنگ صعودی آن آغاز شد و اکنون باز دورقمی شده٨. ٨ميزان خود یعنی 
 رسيده است.۴. ١٢به رقم 

 دو رقمی شدن نرخ تورم با حذف یارانه ها در ایران همزمان شده است. با اجرای طرح حذف یارانه ها که از حدود
سه ماه پيش در ایران آغاز شده، قيمت مواد سوختی و دیگر کالهای مصرفی به شدت افزایش پيدا کرده است.

 پيش بينی می شود در سال جدید خورشيدی که آیت ال علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلمی آن را سال
 «جهاد اقتصادی» نام گذاشته است، با اجرای برنامه حذف یارانه ها و افزایش مواد سوختی و کالهای اساسی،

روند صعودی تورم ادامه یابد

کميته های کارگران سوسياليست داخل کشور
42اطلعيه شماره   

 
مزد و فقر

 شورای عالی کار که هر سال دستمزد کارگران را با ترازوی ناميزان خود نسبت به تورم می سنجيد، امسال حتی
  درصد اعلم نمود ، دستمزد کارگران را متناسب با آن افزایش نداد و27با توجه به همان ترازوی ناميزان که تورم را 

 درصد دستمزد کارگران افزایش یافت.9فقط 
 بنابراین تهاجم دیگری به سفره خالی کارگران صورت گرفت و فقر وبحران بيشتری گریبان ما کارگران را خواهد

 گرفت. اما ماجرا به همين جا خاتمه نمی یابد زیرا با توجه به برنامه حذف یارانه ها، تورم بيشتری امسال بوجود
خواهد آمد و در نتيجه هر چه بيشتر وضعيت اقتصادی کارگران و مردم وخيمتر می گردد. 
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 استثمار،چپاول و غارت سرمایه داران و دولت حامی آنها پایان ناپذیر است و بر این اساس هر روز فاصله طبقاتی
 افزایش می یابد؛ فقر و بيکاری، در یکسواکثریت جامعه را در بر گرفته و در سوی دیگر انباشت ثروت و غارت

 سيری ناپذیر شکل گرفته است.امکانات کامل ناعادلنه توزیع گردیده و مالکان وسایل توليد هر روز حداقل معيشت
 ما را مورد تهاجم و غارت قرار می دهند. مزد ناچيز کارگران حتی کفاف ابتدایی ترین مایحتاج زندگی را نمی دهد

و با توجه به بيکاری وسيع، طبقه کارگر در موقعيت اقتصادی بسيار وخيم و بحرانی قرار دارد.
کارگران!

 در مقابل این شرایط تيره وتار و چشم انداز بدتر شدن وضعيت، هيچ راهی بجز مبارزه جمعی و متشکل وجود
 ندارد. در شرایطی که موج دوم مبارزات مردم آغاز شده و اعتراضات خيابانی را شاهد هستيم، با ابزار اعتصاب و
 اعتراضات جمعی و ایجاد تشکل ها در محيط کار قادر خواهيم بود جنبش را تحت تاثير قرار داده و منافع خود را در
 آن متجلی نمایيم. برای ما کارگران هيچ راهی بجز مبارزه جمعی برای رهایی واقعی و پایان دادن به فقر فزاینده

 وجود ندارد. شرایط زندگی ما و خانواده هایمان به هيچ وجه انسانی و متناسب با ثروت های موجود در جامعه
 نيست؛ ما کارگران  دنيا را صنعتی و مدرن  نموده ایم و تمام امکانات و ثروت جامعه حاصل دسترنج ما است ،اما

از آنها بی بهره ایم.
جهانی دیگر ممکن است، ما آن را خواهيم ساخت

زنده باد جنبش کارگری، زنده باد سوسياليسم

90 فروردین 15کميته های کارگران سوسياليست داخل کشور- 
آدرس های اینترنتی ما :

http://komitekargari.co.cc/
http://kommiteks.blogspot.com/
http://kargaranesocialist.co.cc/

همسراسانلو:همدری و ارادت مردم مرا شرمنده ميکند

 مخالفت دادستان تهران با مرخصی پزشکی منصور اسانلو

 به نوشته سایت کلمه آمده است :منصور اسانلو، رييس سنديکای کارگران شرکت اتوبوسرانی تهران بارها و
 بارها بازداشت و زندانی شده است. او هم اکنون در زندان رجايی شهر کرج به سر می برد، در حالی که به دليل
 ناراحتی قلبی به شدت بيمار است .اين زندانی سياسی اين روزها صبر و استقامتش زبانزد همه شده است .او

 از آن نوع زندانی هاست که انگار همه فشارها را تاب می آورد اما از خواسته های قانونی اش پا عقب نمی
 گذارد .شايد به همين خاطر بود که بعد از خروج از کشور و با وجود آنکه می دانست دوباره به زندان خواهد رفت،
 باز هم ترجيح داد به وطنش بازگردد .او حتی وقتی همسرش حالش را می پرسد هرگز لب به گليه نمی گشايد
 به قول پروانه اسانلو همسر وی ، او هرگز از منصور نشنيده که يک بار هم بگويد حالش بد است. اما او اين روزها

 به شدت بيمار است تا جايی که همه پزشکان زندان رای به جراحی قلب او داده اند. اما با اين وجود دادستان
 تهران با مرخصی پزشکی برای اين زندانی سياسی مخالفت می کند. پروانه همسر منصور درباره آخرين وضعيت
 منصور اسانلو برای خبرنگار کلمه می گويد، او از همه می خواهد که هرگز زندانيان سياسی را از ياد نبرند و هر

کس هر چه در توان دارد برای آزادی اين عزيزان به کار بگيرد .

آخرين باری که آقای اسانلو را ملقات کرديد چه زمانی بود؟

 آخرين بار يک هفته پيش از عيد بود که ملقات کابينی داشتيم. وضعيت روحی شان کماکان خوب بود، اما واقعا به
 لحاظ جسمی حالشان مساعد نيست . همسرم مشکل قلبی دارد ، البته وقتی حالش را پرسيدم، طبق روال

 هميشه گفت خوب است در حالی که اصل وضعيت مناسبی نداشت و تنها به خاطر ما و اينکه روحيه مان خراب
نشود اين طور گفت. منصور هيچ وقت نمی گويد حالم بد است.

نظر پزشکان زندان در مورد وضعيت سلمتی ايشان چيست ؟

پزشکان زندان يک نظر دارند. آن نظر هم اين است که ايشان خيلی زود بايد تحت عمل جراحی قلب قرار بگيرند .

آيا مسوولن با اين نظر پزشکان موافقت کرده اند ؟در اين زمينه شما چه اقدام قانونی انجام داده ايد ؟

 ما به دادستانی برای درخواست مرخصی پزشکی نامه نوشتيم تا اجازه بدهند ما خودمان برای درمان آقای
 اسانلو و عمل جراحی ايشان اقدام کنيم. اما وقتی برای گرفتن جواب نامه تماس گرفتيم، مسوول دفتر ايشان

گفتند آقای دادستان با درخواست شما موافقت نکرده است.
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 از طريق زندان پيگيری کرديم که جواب آنها اين بود که ما نيز از دادستانی استعلم می گيريم اگر اجازه صادر شد
خودمان اقدام می کنيم.

 پس دادستان تهران با مرخصی پزشکی همسرتان موافقت نکرد ؟می خواهم بدانم علت عدم موافقت دادستان
چيست آيا در اين باره پی گيری خاصی انجام داده ايد ؟

 خير.وقتی برای پيگيری پرونده تماس تلفنی داشتم فقط همين جمله را عنوان کردند و گفتند آقای دادستان
موافقت نکرده اند. همين.

 البته من هم مثل هميشه پرسيدم چرا ؟ مگر منصور چه کرده است که در حقش اين همه سخت گيری می
 شود حتی در برابر سلمتی اش. من گفتم اين همه وقت در زندان بوده، بس نيست؟ الن هم تنها درخواست ما

 مهلت و فرصتی برای درمان اش است آيا اين در خواست بزرگی است ؟ اما آنها هرگز جواب اين سوالهای ما را
نمی دهند .

واقعا فکر می کنيد علت اين همه سخت گيری درباره آقای اسانلو چيست ؟

 به نظر من کامل بی دليل است. اگر خودشان هم به زندگي، گذشته و حال آقای اسانلو ، به خواسته ها و گفته
هايش با انصاف نگاه کنند می بينند هيچ خواسته ای جز خير برای اين مردم و کشور نداشته اند .

خانم اسانلو! مردم با شما به عنوان همسر يک زندانی سياسی چطور رفتار می کنند ؟

 نام فاميل من هم اسانلو است گاهی مردم ازمن سئوال می کنند که چه نسبتی با آقای منصور اسانلو دارم و تا
 متوجه می شوند ابراز همدردی و ارادت می کنند و برای همسرم هم دعا و آرزوی آزادی اش را می کنند . من

هميشه با ديدن اين رفتارها و برخوردها شرمنده می شوم .

چند نوروز است که آقای اسانلو در کنارشما و ساير اعضای خانواده تان نيستند؟

 از آخرين بازداشت شان تا کنون سه بهار است که بدون مرخصی بوده اند. البته مجموعا چهارسال و نيم است
که در زندانند.

در نبود ايشان سال نو را چگونه گذرانديد ؟

 من دوفرزند پسر دارم . آنها هميشه سعی می کنند تنهايم نگذارند اما به هرحال هيچوقت نتوانسته اند جای
 پدرشان را در زندگی من پر کنند. خودم هم هميشه اصرار می کنم که به زندگی خود شان توجه کنند و نگران

 من نباشند. اما آنها هم به نوعی اسير زندگی من شده اند و نمی توانند زندگی مستقل خودشان را داشته
 باشند و دلشان طاقت نمی آورد من را تنها بگذراند . با نبود همسرم زندگی طبيعی ما مختل شده و نوروز هم

 مثل همه روزهای ديگر برای ما با يک حس خاص همراه است ، می دانيد در کل يک احساس های درونی وجود
دارد که نمی توانم آن را بيان کنم.

اگر لحظه تحويل سال نو آقای اسانلو در کنار شما بودند به او چه می گفتيد؟

 ابراز خوشحالی زيادی می کردم و می گفتم خوشحالم که بالخره آمدی پيش ما. البته آروز می کردم که هيچ
وقت روزهای رفته تکرار نشود و ديگر هيچ روزی را پشت ميله های زندان نباشد .

 لحظه تحويل سال ، اما بدون حضور همسرتان گذشت در اين لحظه چه احساسی داشتيد و از خداوند چه
خواستيد ؟

 اول از همه آزادی همه زندانيانی که به خاطر عقيده و باورشان در زندان هستند، از جمله همسرم را از خداوند
 تمنا کردم و بعد دعا کردم که خدايا امسال ديگر منصور به خانه برگردد.با توجه به اينکه منصور سه چهارم حکم

 اش را در زندان گذرانده ما واقعا امسال منتظر بازگشتش بوديم. من شخصا انتظار داشتم مقامات قضايی اين چند
ماه باقيمانده را چشم پوشی کنند يا حداقل به همسرم مرخصی بدهند اما باز هم چشم به راه مانديم .

اگر صحبت خاصی داريد بفرماييد ؟

49



 فقط درخواست می کنم هر کسی به طريقی که می تواند به آزادی زندانيان سياسی کمک کند، دريغ نکند.
 همسر من بيمار است و با اين شرايط زندان را فقط به خاطر مردم و آرمانهايش تحمل می کند. اين عزيزان را از

ياد نبريم .

 دو شرکت ساختمانی در آبادان

  فروردين نيز ده ها کارگر اخراجی دو شرکت ساختمانی در آبادان جهت بازگشت به کار در مقابل١۴روز دوشنبه، 
 درب پاليشگاه اين شهر تجمع کرده بودند که يورش عوامل حراست و نيروی انتظامی به تجمع کنندگان را در پی

 داشت
 اين تجمع در پی آن صورت گرفته که مسئولن پاليشگاه آبادان اخيرا در راستای تعديل نيرو اقدام به تصفيه

 حساب با برخی کارگران کرده بود.
 گفتنی است کارگران فضای سبز، کارگران قسمت تعميرات و خدمات و هم چنين برخی از رانندگان که با

 شرکت های پيمانی در پاليشگاه آبادان کار مي کنند، بين سه تا شش ماه حقوق خود را دريافت نکرده اند و
 عليرغم وعده های وزارت نفت و مقامات مسئول، هنوز حقوق اين کارگران پرداخت نشده است.

  روز114خروج جسد دو معدنچی معدن هجدک کرمان پس از 

  متری اين معدن600 روز پيش در عمق 114جسد دو کارگر معدن هجدک که به گزارش برگزاری دولتی مهر آمده است :

 پس از آنکه بر اثر ريزش معدن هجدکبر اثر رانش زمين مدفون شدند با تلش امدادگران از کارگاه محل حادثه خارج شد.
  متری زمين مدفون شدند طرح امداد و خروج معدنچيان از اين600در استان کرمان چهار کارگر معدن در عمق 

 معدن آغاز شد و در ساعات اوليه حادثه جسد يکی از اين معدنچيان از زير آوار بيرون آورده شد و درنهايت نيز بعد
 روز مسئولن شرکت زغالسنگ صبح چهارشنبه از خروج دو جسد ديگر از اين معدن خبر دادند.114از گذشت 

 علت تاخير در خروج اين افراد ازاعماق معدن، ريزشهای مکرر زمين و احتمال ايجاد خطر برای امدادگران عنوان
 شده بود ضمن اينکه طی عمليات امداد راههای گوناگون از جمله ايجاد کانال انحرافی نيز در دستور کار قرار گرفت

 که در حاليکه تنها چند متر به محل اجساد باقيمانده بود اين طرح نيز با رانش مجدد زمين شکست خورد.مدير
 روابط عمومی شرکت زغالسنگ کرمان در گفتگو با خبرنگار مهر در کرمان در خصوص آخرين وضعيت طرح امداد

 معدن هجدک گفت: امداد گران دو روز پيش موفق شدند اجساد دو نفر ديگر از معدنچيان را از محل کارگاه حادثه
ديده خارج کنند.

 يعقوب فضلی تصريح کرد: تمام نيروهای امدادی در راستای کشف جسد سوم درحال تلش شبانه روزی هستند
 و اميدواريم بزودی آخرين جسد نيز کشف شود اما شرايط کار در اين مرحله از عمليات بسيار سخت است.اين

 مسئول افزود: اين اجساد نزديک يکديگر بودند و احتمال دارد بزودی جسد سوم نيز پيدا شود اما اين مسئله
  متر را به صورت عمومی برای رسيدن به کارگاه118بستگی به شرايط معدن دارد.فضلی ادامه داد: امدادگران 

حادثه ديده حفر کردند و در کارگاه نيز هشت متر برای رسيدن به معدنچيان حفاری انجام شد.

 مدير روابط عمومی شرکت زغالسنگ کرمان گفت: شرايط در معدن بدليل ريزش به حدی سخت است که حفر
  سانتيمتر ساعتهای بطول می انجامد.وی گفت: اجساد کارگران در دقايق ابتدايی حادثه زير آوار مدفون شده10

بود.وی بر ادامه جستجوی گروههای امدادی برای پيدا کردن آخرين جسد در معدن هجدک تاکيد کرد.

ها بيکاری معضل بزرگ کشور و دغدغه خانواده

 خبرگزاری حکومتی مهر: نایب رئيس کانون عالی شوراهای اسلمی کttار کشttور مسttئله بيکttاری را معضttل بttزرگ
 ها دانست و گفت: هم اکنون در همه خانواده ها حداقل یک نفر بيکار وجttود دارد.فعلی کشور و بسياری از خانواده

 اولياء علی بيگی در گفتگو با مهر یکی از مهم ترین دغttدغه هtای خtانواده هtا و جtامعه را در حtال حاضtر اشtتغال
 دانست و گفت: می توان اشتغال را امروز یک موضوع مهم و حيttاتی در کشttور دانسttت کttه بttرای حttل آن نيttاز بttه

بسيج همگانی امکانات و دستگاه ها به ویژه نهادهای مرتبط با آن است.
 نایب رئيس کانون عالی شوراهای اسلمی کار کشور بtا تاکيttد بttر اینکttه نمttی تttوان مسttائل مرتبttط بttا اشttتغال و
 بيکاری جوانان را از طریق یک دستگاه حل کرد و چنين انتظاری درست نيست، اظهار داشttت: همttه دسttتگاه هttا،
 بخش خصوصی، مجموعه های اقتصادی و سازمان ها موظtف هسtتند تtا در ایtن رابطttه برنtامه ریtزی کننtد.علtی
 بيگی با تاکيد بر لزوم انجام کار کارشناسی در مسئله بيکاری و اشتغال، افزود: به همان ميزان کttه لزم اسttت تttا
 در زمينه ایجاد مشاغل جدید و فرصت های شغلی تلش شود نيttاز اسttت تttا از فرصttت هttای شttغلی موجttود نيttز

صيانت شود.
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 این مقام مسئول کارگری کشور، ادامه داد: به دليل اینکه امروز در کشور جوانان و کارجویان بسttياری هسttتند کttه
 نياز به ورود در بازار کار دارند، وضعيت بيکاری نامطلوب است و می بينيم که در سttاعات فعttاليت روزانttه و در زمttان
 هایی که باید شاغلن در محيط کار خود باشند، افراد بسياری در خيابttان هttا و بيttرون از مراکttز کttاری هسttتند کttه

نشان دهنده بيکاری بال در جامعه است.
 وی در این زمينه که دولت تصميم گرفته است تا در سال جاری از طریق بکارگيری امکانات دستگاه ها و نهادهttای

  هزار فرصت جدید شغلی در کشور ایجاد کند، خاطر نشان کرد: تحقق چنين برنامه بزرگی500 ميليون و 2مختلف 
نيازمند حمایت ملی همه امکانات و ظرفيت های کشور است.

 به گفته نایب رئيس کانون عالی شوراهای اسلمی کار کشور، در کنار ادعاها و برنامه هایی که در مttورد اشttتغال
 زایی وجود دارد لزم است تا پشتوانه کارشناسی آن نيز بيان شود. از این طریق می توان قضاوت عttادلنه تttری از

برنامه های اشتغال زایی کشور داشت.
 علی بيگی تصریح کرد: چيزی که در شرایط فعلی وجود دارد و همه با آن مواجه هستيم این است کttه اشttتغال و
 بيکاری به مرز بحران رسيده است و افراد بسيار زیادی هستند که نيازمند اشتغال و ورود به بازار کار هسttتند. اگttر

یک نگاه دقيقی در خانواده ها داشته باشيم حداقل یک نفر بيکار را در هر خانواده مشاهده می کنيم.
 نایب رئيس کانون عالی شوراهای اسلمی کار کشور، اظهار داشت: اینکه گفته شود مشاغل جدیttدی در کشttور
 ایجاد شده است زمانی قابل قبول است که اول برای مردم قابل لمس باشد و از سttویی نيttز بتttوان آن را در رشttد

تعداد بيمه شدگان کشور مشاهده کرد.
 وی ثبت آمار بيمه شدگان جدید را بهترین ملک پذیرش ایجاد مشاغل جدیtد و شtاغل شtدن کارجویttان دانسtت و
 گفت: بنابراین اگر مشخص شود که در این بخش ما با رشد تعداد بيمه شدگان مواجه هستيم، شغل جدید ایجاد

شده است.

 درصدی ایران20 تا 17برآورد بيکاری 

 10 فرورین آمده است  : در شرایط سکوت مرکز آمار و اعلم خوش بينانه نرخ 14خبر آنلین در به نوشته سایت 
  درصد و فعالن عرصه اشتغال17درصدی بيکاری توسط احمدی نژاد ، برخی کارشناسان اقتصادی ایران این نرخ را 

 درصد برآورد کرده اند. این نرخ ها مبين وجود بيش از چهار ميليون بيکار در کشور است.20حتی بيش از 

 وقتی آمارهای رسمی از سوی مراجع رسمی کشور اعلم نمی شود طبيعی است برآوردها بهترین جایگزین
  ماه سکوت مرکز آمار، ناگهان ریيس دولت از کاهش چهار درصدی نرخ9برای شاخص ها شوند و وقتی هم بعد از 

 بيکاری کشور سخن می گوید فعالن اقتصادی و کارشناسان آن را نپذیرند. فراتر از این، برآورد این قشر نيز نشان
می دهد که وضعيت بيکاری کشور در وضعيت چندان خوبی به سر نمی برد.

  درصد فصل14.6 هزار شغل و کاهش نرخ بيکاری از 600در حالی که احمدی نژاد از ایجاد بيش از یک ميليون و 
  کارشناس اقتصادی کشور (هيات چشم انداز اقتصاد ایران)10 خبر داده ، 89 درصد در پایان سال 10بهار به 

 شامل استادان دانشگاه های کشور و مسئولن سابق کشوری، ميزان نرخ بيکاری کشور در سال گذشته را
  درصد برآورد کرده اند.از سوی دیگر وقتی به سراغ فعالن عرصه اشتغال کشور هم که می رویم17معادل 

  درصد نرخ20 درصدی را قبول ندارند و برآورد آن ها حتی به بيش از 10مشخص می شود هيچ کدام نرخ بيکاری 
  درصدی تعدادی از کارشناسان مبين این است که با17بيکاری در کشور هم می رسد.برآورد نرخ بيکاری 

  ميليون نفر جمعيت فعال در کشور، بيش از چهار ميليون نفر در ایران بيکار هستند. این درحاليست24احتساب 
 هزار نفر اعلم کرده است.400که ریيس جمهوری تعداد بيکاران کشور در شرایط فعلی را دو ميليون و 

 پدرام سلطانی ، کارشناس اقتصادی ميگوید: «فکر نکنم در سال گذشته نرخ بيکاری کشور کاهش یافته باشد و
  درصد اعلم شده در فصل بهار سال گذشته بيکاری کمتر شده باشد. برای امسال هم کاهش قابل14از آن نرخ 

 ملحظه نرخ بيکاری کشور بعيد به نظر می رسد، چرا که فضای اقتصادی کشور مجال افزایش فرصت های
شغلی را نمی دهد. ایجاد شغل با اتکا به بودجه عمرانی کشور نيز موقت خواهد بود.»

طلب هاي صنعت ريخته گري وصول شود

  فروردین آمده است : دبير انجمن ريخته گري با بيان اينكه15به نوشته خبرگزاری دولنی کار ایران – ایلنا در تاریخ 
  درصد است، گفت: اجراي قانون هدفمندي يارانه ها10 تا 3هم اكنون نرخ ضايعات در واحدهاي ريخته گري بين 

 افزايش بهره وري و كاهش ضايعات واحدهاي ريخته گري را در پي دارد.
 به گزارش ايلنا، عبدالحميد قديمي به راهكارهاي مختلف براي بال بردن بهره وري در واحدهاي ريخته گري اشاره

 كرد و گفت: در برخي موارد بخصوص در توليد قطعات فولدي ، ضايعات با اقدامات بعدي مانند جوشكاري اصلح
 مي شود و اين همان كاري است كه كشورهاي پيشرفته انجام مي دهند.

 وي اجراي قانون هدفمندي يارانه ها را در افزايش بهره وري صنعت ريخته گري موثر دانست و افزود: اين امر سبب
 مي شود تا محصولت ريخته گري ايران با كشورهاي ديگر رقابت پذير شود.
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 دبير انجمن ريخته گري ادامه داد: اجراي طرح هاي بازسازي و نوسازي تجهيزات ريخته گري براي افزايش بهره
 وري در زمان اجراي هدفمندي يارانه ها جزو برنامه هاي راهبردي و الزامات اين صنعت محسوب مي شود.

 وي با بيان اينكه در صنعت ريخته گري از كوره هاي برقي استفاده مي شود،افزود: از كل انرژي مصرفي در صنعت
  درصد از انرژي70 درصد در بخش ذوب مصرف مي شود و در مجموع مي توان گفت كه 65 تا 60ريخته گري 

 مصرفي اين صنعت ،برق است.
 «قديمي» به تسهيلت خط اعتباري انرژي ستاد تحول صنايع و معادن نيز اشاره كرد و گفت: اين تسهيلت در

  برابري5/2كوتاه مدت مي تواند به گردش نقدينگي در اين صنعت كمك كند،از اين رو مي توان گفت كه افزايش 
 قيمت برق صنايع براي صنعت ريخته گري بحران ساز نيست.

  ميليون تن در سال اعلم كرد و گفت: در ريخته گري فلزات آهني500 وي نياز صنعت ريخته گري به قراضه را 
  درصد قيمت تمام شده محصولت تحت تاثير قيمت قراضه است.45حدود 

 دبير انجمن ريخته گري خاطر نشان كرد: اگر طلب هاي اين صنعت وصول شود مي توان همزمان با اجراي
 هدفمندي يارانه ها، تجهيزات صنعت ريخته گري را نوسازي و بازسازي كرد و گام موثري در افزايش بهره وري اين

 صنعت برداشت.
پايان پيام

 اعتراض جمعي از شهروندان کرمانشاهي نسبت به افزايش قيمت گاز بهاء خود در
گاز قبض هاي جديد صادره از سوي شرکت

 فروردین جمعی از اهالی کرمانشاه که به امور مشترکين شرکت15بنا به گزارش خبرگزاری دولتی ایسنا بتاریخ 
 گاز استان مراجعه کرده بودند، با بيان اين که قيمت گاز بهاء آنان نسبت به دوره هاي قبل افزايش چند برابري

داشته، اين افزايش ها را بيشتر از يارانه نقدي دريافتي عنوان کردند.
  هزار تومان بابت قبض گاز20سيروس صفري يکي از شهروندان کرمانشاهي در اين خصوص گفت: تاکنون بيش از 

 هزار تومان شوکه شدم.665پرداخت نکرده ام، اما با ديدن قبض اين دوره در نوروز با مبلغ 
 برابر دوره هاي گذشته است، در حالي که مصرفمان تغييري نداشته است.30صفري افزود: اين رقم بيش از 

 وي بيان كرد: بايد تقريبا معادل مبلغي که به عنوان يارانه نقدي دريافت کرده ايم را روي يارانه دريافتي بگذاريم تا
تنها بتوانيم قبض گاز را پرداخت کنيم و نمي دانم افزايش قيمت آب، برق و سوخت را چگونه بايد جبران کنم.

 صفري ادامه داد: در مراجعه به امور مشترکين شرکت گاز متوجه شدم که تنها من نيستم که عيدي شرکت گاز
را گرفته ام و ديگر مشترکين نيز بي نصيب نمانده اند.

  هزار تومان بود، عنوان كرد: پس از اجراي قانون هدفمند250يکي ديگر از مشترکين نيز که رقم قبض گازش حدود 
 کردن يارانه ها اميدوار بوديم وضع معيشت ما طبقه هاي متوسط جامعه بهتر شود، اما گويا بايد حقوقمان را نيز

روي مبلغ يارانه ها گذاشته تا بتوانيم قبوض را پرداخت نماييم.
وي بيان كرد: اعتراض خود را به مسوولن اعلم کرده ايم و اميدواريم در اين خصوص تجديد نظري صورت گيرد.

 يکي ديگر از معترضين گفت: طبق قانون هدفمند کردن يارانه ها بايد اصلح قيمت ها ظرف پنج سال صورت بگيرد،
اما گويا قيمت گاز به يک باره آزاد شده که انتظار داريم مسوولن دستگاه هاي نظارتي موضوع را بررسي کنند.

  یورش حراست پالیشگاه آبادان به تجمع کارگران اخراجی

  فروردین حاکی از یورش عوامل حراست به تجمع کارگران اخراجی دو15خبر رسيده از پالیشگاه آبادان در تاریخ 
شرکت شاغل در پروژه های این پالیشگاه حکایت دارد.

  فروردین ماه دهها کارگر اخراجی دو شرکت ساختمان نصب و فراب جهت بازگشت بکار در مقابل14روز یکشنبه 
 ) تجمع کردند. مقامات رژیم در این پالیشگاه نيز در تداوم سياست های ضد19درب پالیشگاه آبادان (گيت 

 کارگری خود اقدام به تصفيه حساب با کارگران نمودند. این امر سبب اعتراض کارگران تجمع کننده شد و در نتيجه
عوامل حراست و نيروی انتظامی به تجمع اعتراضی کارگران یورش بردند.

  هزار زن به سرپرستان خانوار اضافه می شود۶۰سالنه 

  فروردین آمده است :مشاور کميسيون اجتماعی مجلس گفت:15مهر در تاریخ به نوشته خبرگزاری دولتی 
  هزار زن به تعداد زنان سرپرست خانوار اضافه می شود.۶٠سالنه 

  هزار نفر از زنان سرپرست خانوار تحت١۴٧دکتر مجيد ابهری در گفتگو با خبرگزاری مهر افزود: در حال حاضر فقط 
  هزار تومان مستمری٣٠ نفره حدود ۵ تا ٢پوشش سازمان بهزيستی هستند و در بهترين حالت يعنی خانوارهای 

 دريافت می کنند.
  درصد از خانواده ها توسط زنان سرپرستی می شوند، گفت: با توجه به افزايش آمار١٠وی با اشاره به اينکه 

  سال است.۶۵ تا ٢۵ هزار نفر به اين آمار اضافه می شود و طيف سنی اين زنان بين ۶٠طلق ساليانه 
 مشاور کميسيون اجتماعی مجلس تاکيد کرد: از آنجا که خانواده های زن سرپرست مشکلت عاطفی و اقتصادی

 بيشتری نسبت به خانواده های ديگر دارند به همين دليل با نگاه ويژه به مشکلت بهداشت، آموزش و اشتغال
 آنان می توان از بروز آسيبهای ديگر جلوگيری کرد.
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 به گفته ابهري، آنچه که اغلب در مورد زنان سرپرست خانوار ناديده گرفته شده است نيازهای روانی و عاطفی
 آنهاست.

 اين آسيب شناس افزود: براساس يک مطالعه رفتاري، نگراني، اضطراب و ناامنی بيشترين دل مشغولی زنان
 سرپرست خانوار نسبت به آينده خود و فرزندانشان است.

 وی ادامه داد: مسئله بيمه زنان خانه دار و فراهم شدن شرايط تحصيل، آموزشهای فنی و اشتغال آنها که باعث
 حضور مثبت و مفيد آنها در اجتماع می شود بايد مورد توجه نهادهای متولی اعم از دولتی و غير دولتی قرار

 گيرد.
 ابهری گفت: بايد توجه داشت که در بسياری از موارد می توان از آسيبهای رفتاری که عامل فقر اقتصادی تاثير

 مستقيم و غير مستقيم بر آنها دارد با حمايتهای ضروری جلوگيری کرد و همچنين با کارآفرينی و اشتغال زايی و
گسترش اشتغال خانگی از بروز آسيبهای عاطفی و رفتاری به خصوص در فرزندان اين خانواده ها جلوگيری کرد

 شرکت ذوب و فلزات ابهر

  ماه است حقوقی دریافت نکرده اند، در چند روز گذشته در١۶ نفر از کارگران شرکت ذوب و فلزات ابهر نيز که ٢٠٠
 اعتراض به این امر در مقابل فرمانداری ابهر دست به تجمع زده اند.

  ماه پيش با مراجعه فرمانداری، استانداری زنجان، دادگاه و٧یکی از کارگران معترض در این باره گفت: از حدود 
 دفتر نماینده مردم ابهر و خرمدره خواسته خود را مطرح کرده ایم اما تا امروز جواب قانع کننده ای دریافت نکرده

 ایم.

  افت شدید سطح بهداشت محيط کار در ایران

  گفت، "بهداشت حرفه ای محيط کار در ایران در1390  فروردین ماه  15معاون بهداشت حرفه ای ایران در تاریخ  
حد کشورهای جهان سوم می باشد."

 "عبدالرحمان بهرامی" در گفتگو با خبرگزاری حکومتی "ایسنا" گفت: "تعداد بازرسان بهداشت حرفه ای در کل
  ميليون کارگاه در کشور رقم بسيار اندکی است2 نفر است که این تعداد در مقایسه با فعاليت 750کشور حدود 

و همين امر باعث می شود که در طول سال کارشناسان نتوانند همه کارگاه ها را بازرسی کنند."

 لزم به ذکر است هرساله هزاران کارگر در ایران به دليل عدم امکانات ایمنی و بهداشتی در محيط کار دچار
بيماری و مصدوميت شده و در برخی موارد حتی جان خود را از دست می دهند.

  ميليارد دلر رسيد11جنجال گم شدن يک ميليارد دلر درآمد نفت به 

  فروردین آمده است : سرمقاله امروز روزنامه اصول گرای رسالت به موضوع15به نوشته سایت آفتاب در تاریخ 
 گزارشات متعدد مجلس از تخلفات دولت در عدم واريز درامدهای نفتی به خزانه و آشفتگی گزارشات واصله در

 اين زمينه اختصاص داشت.
  سال است دولت به بهانه توطئه و2برای نخستين بار روزنامه ای اصول گرا موضوعی را مطرح ساخت که بيش از 

 سوء استفاده جريان های مخالف از پاسخ گويی آن طفره رفته است.
 265رسالت نوشت: "بر اساس صورت های مالی شرکت ملی نفت درآمدهای نفتی در طول برنامه پنجم بيش از

  ميليارد دلر مي توانسته است در بودجه81 برنامه، دولت تنها 8ميليارد دلر بوده است. وفق جدول شماره 
 عمومی از نفت استفاده کند. مفهوم اين اعداد و ارقام اين بوده است که دو سوم درآمد نفت صادراتی خارج از

 گردش خزانه در دست شرکت ملی نفت و نيز حساب ذخيره ارزی بوده است. آيا مجلس و دولت از نحوه هزينه
 کرد اين رقم نجومی خارج از گردش خزانه اطلع دارد؟"

  ميليون تومان را در اقتصاد ايجاد يک شغل10رسالت سپس سئوال مهمی را مطرح نموده: "اگر ما گردش هر 
  ميليارد دلر آن را درست سرمايه گذاری کرده باشيم بايد در طول100بدانيم، همچنين اگر از اين رقم نجومی فقط 

  ميليون شغل ايجاد مي کرديم. آيا چنين اتفاقی افتاده است؟!"10 ساله پنجم حداقل 5برنامه 
  در صحن علنی85 قانون بودجه سال 11 سال پيش که گزارش تفريغ تبصره 3اين روزنامه محافظه کار نوشته: "

  ميليارد دلر اختلف حساب في ما بين بانک مرکزی و6مجلس قرائت شد (آن هم به صورت گزينشی) حدود 
 شرکت ملی نفت کل در يک ميليارد دلر خلصه شد و آن يک ميليارد دلر هم در هياهوی گم شدن و نشدن

 فراموش شد."
  هم که گزارش تفريغ حکايت از عدم واريز بخش ارز نفت به حساب88 و 87 و 86و آنگاه اضافه نموده: "در سنوات 

  ميليارد دلر اختلف حساب بين بانک مرکزی و11بانک مرکزی داشت، مجلس حساس نشد. امروز سخن از 
  ميليارد دلر به6شرکت ملی نفت ايران است. بي شک همه کسانی که از آن يک ميليارد دلری که از سر جمع 

  ميليارد دلر باشند."11سادگی گذشتند امروز بايد پاسخ گوی اين 
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بدون شرح 
مديرکل کار استان تهران خبر داد:

90تعهد دولت برای ایجاد دو ميليون و پانصد هزار شغل در سال 

  فروردین آمده است : مهدي رفيعی مديرکل کار و15بر پایه گزارش خبرگزاری دولتی کار ایران – ایلنا در  
 اموراجتماعی استان تهران با اشاره به تعهد دولت در سال جاري برای ایجاد دو ميليون و پانصد هزار شغل اشاره

  فرصت شغلی است که در اولين600 هزارو 484نمودو گفت: سهم استان تهران و استان البرز را از این تعهد 
 جلسه کارگروه اشتغال و سرمایه گذاری با تفاهم هر دو استاندار سهم هراستان تعيين خواهد شد.

 به گزارش ايلنا،وی افزود:پيش بينی می شود با هماهنگی بعمل آمده در کارگروه اشتغال و سرمایه گذاری
 استان تهران دستگاه های اجرایی بيش از تعداد تعيين شده شغل بوجود خواهند آورد.

 رفيعی در باره مسائل و مشکلت ا حتمالی مراکز توليدی و صنعتی گفت :باید با همکاری سایر دستگاه ها برای
 رفع موانع موجود چاره اندیشی و برای حمایت از این عزیزان در اسرع وقت اقدام نمود.

پايان پيام

89اعلم غيررسمی ودرگوشی نرخ بيکاری فصل زمستان 

 نرخ بيکاری در پایانیکی از اعضای شورای اشتغال بنقل ازیکی از مسئولين مرکزآمار بنا به گزارش خبر آنلین 
  درصد اعلم می کند.بنا به همين گزارش اعلم نرخ بيکاری فصل زمستان در شرایطی است11فصل زمستان را

 که مقامات مرکز آمار همچنان سياست سکوت را در مورد نرخ بيکاری اتخاذ کرده اند و از سوی وزارت کار نيز
تاکنون مسئولی نرخ بيکاری دقيق کشور را اعلم نکرده است.

 این گونه اظهار نظرهای غيررسمی نشان ميدهد که دولت ووزارت کار درصدد وادار کردن مرکز آمار به پذیرش
 هزار بيکار درکشوریعنی نرخ400ميليون و 2ورسميت بخشيدن آمار اعلم شده از طرف احمدی نژاد مبنی بر وچود 

 درصدی هستند.تا بدین ترتيب نشان داده شود که دولت به اهدافش درزمينه کاهش نرخ بيکاری10بيکاری حدودا 
وایجاد اشتغال رسيده است.

 ماه است که از طرف مرکز آمارگزارش رسمی درباره نرخ بيکاری منتشر نشده9به هر حالت تا این لحظه بيش از 
 است.دراینجا یادآوری نظرگروه پژوهشی مجله اقتصاد ایران درباره نرخ بيکاری خالی از لطف نيست. گروه

 17.3 آمار در حدود 90 درصد برآورد و برای سال 16.5پژوهشی مجله اقتصاد ایران نرخ فعلی بيکاری را در حدود 
درصد پيش بينی می کنند.

اخراج کارگران کارخانه آرد سنبل مهاباد

  فروردین آمده است : کارفرمای کارخانه آرد سنبل مهاباد، تعداد زیادی از15بر اساس گزارش رسيده در تاریخ 
 کارگران این کارخانه را اخراج نمود. این گزارش حاکی است که کارگران اخراجی چندین سال سابقه کار در

 بر اساس این گزارش، تعداد زیادی از کارگاه های توليدی کفش در تبریز تعطيل شده و همچنين کارخانه را دارند.
  کيلومتری مهاباد جنب سه راه دارلک نيز بعد از نشستهایی در هفته جاری در17کارخانه قزلدشت مهاباد واقع در 

 نظر دارد که همانند کارخانه سنبل یک شيفت از کارگران آرد را در قسمتهای مختلف را که مشغول به کار
 .  هستند، اخراج نماید

 لزم به ذکر است که به دنبال هدفمند کردن یارانه ها، طيف وسيعی از کارگران مراکز توليدی اخراج شده اند و
.فشار بر کارگران طی چند ماه گذشته دو چندان گشته است

 
کميته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل های کارگری

گفتگو رادیو برابری با حسن شهابی برادر رضا شهابی ، کارگر در بند

اگر مطالبه حق و حقوق کارگران جرم است، بايد در قانون آورده شود!

http://www.radiobarabari.com/files/2011/03/30/shahabi.ram
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  سال تدريس از۲۵موج اخراج استادان دانشگاه و از جمله محمد شريف پس از 
 دانشگاه علمه اخراج شد

  فروردین آمده است :16بر پایه گزارش منتشره توسط کميته گزارشگران حقوق بشردر تاریخ 
 دکتر محمد شريف، وکيل برجسته دادگستری و استاد حقوق دانشکده حقوق و علوم سياسی دانشگاه علمه 

 طباطبايي، روز گذشته از دانشگاه علمه اخراج شد. دکتر شريف، در گفتگويی با کميته گزارشگران حقوق بشر،
 ضمن تاييد اين خبر اظهار داشت: «روز گذشته و در اولين روز دانشگاه نامه ای به دستم دادند و گفتند که

 صلحيت عمومی من رد شده و به خدمات دانشگاهي ام پايان داده مي شود».

 اين اخراج که به گفته ی محمد شريف با ابلغ کتبی انجام شده است، در شرايطی صورت مي گيرد که اول بهمن
 ماه گذشته نيز، مسئولن دانشگاه علمه، بدون هيچ گونه توضيح و دليل قانوني، کليه واحدهای اين استاد

 دانشگاه، در سه مقطع کارشناسي، کارشناسی ارشد و دکترا را حذف کرده بودند.

 دکتر محمد شريف در خصوص اين که مبنای اين رد صلحيت چه بوده است، گفت:«تنها يک نامه چهار صفحه ای
 است مبنی بر اينکه صلحيت عمومی من در وزارت علوم رد شده و در واقع انشای ان اينطور است که صلحيت
 عمومی در اولويت قرار نگرفته و تقريبا مشابه همان نامه ای است که برای دکتر مرديها هم صادر شده بود. قبل

  سال سابقه اين امکان را داشتم اما بي انصافی٢۵در مواردی اساتيد را بازنشسته مي کردند و من هم با وجود 
 کردند».

 اين استاد دانشگاه با اشاره به اين که اين برخوردها از پيش هم سابقه داشته است گفت: «با توجه به اين که
  سال سابقه٢۵من قبل عضو هيأت علمی دانشگاه آزاد بودم و جاهای ديگر و بعد به دانشگاه علمه آمدم، حدود 

  در دانشگاه قبول شده و از گزينش رد شدم و اين٧١کار در دانشگاه را دارم. قبل از آن در دوره دکترا يک بار سال 
 سومين بار بود که بعد از پيش دفاع از دکترا اخراج شدم. چون وقتی دفاع اصلی انجام مي شود پيش دفاع حالت

 فرمی را پيدا مي کند. در مرحله ی بعد واحدهای درسی را از من گرفتند و بعد هم در سومين برخورد، يک نامه ای
 مبنی بر اينکه به دليل قرار نگرفتن صلحيت های عمومی در اولويت قرار ندارم به ادامه وضعيت استخدامي ام

 در پی اين اعلم موضوع از سال خاتمه داده مي شود و اعلم کرده اند که برای تسويه حساب مراجعه کنم" ....
 گذشته تا کنون، اساتيد مجرب و پرسابقه ی بسياری از دانشگاه اخراج شده اند که از جمله می توان به دکتر

 مرتضی مرديها، استاد فلسفه در دانشگاه علمه طباطبايي، سيد علی اصغر بهشتی شيرازي؛ استاد برجسته
 ارتباطات و باسابقه در دانشگاه علم و صنعت، پرفسور محمد شهري، استاد سابق مهندسی الکترونيک، پرفسور
 تورج محمدي؛ اشاره کرد. در ادامه اجرای سياست اعمال فشار و سرکوب دانشگاهيان، در سال گذشته، بيش از

  استاد برجسته به صورت اجباری بازنشسته يا اخراج شدند که در ميان اين گروه نيز نام اساتيد برجسته ای۵٠
 همچون امير ناصر کاتوزيان، کريم مجتهدي، علی شيخ السلم، حسن بشيريه، محمد عرفاني، ابوالقاسم

 گرجي، محمد آشوري، جمشيد ممتاز، محمد رضا شفيعی کدکني، رضا داوری به چشم می خورد.

استاد حقوق را به دليل دفاع حقوقی از دراویش از دانشگاه اخراج کردند 

 سايت مجذوبان نور: آقای احسان اله حيدری وکيل پایه یک دادگستری و عضو تمام وقت و رسttمی هيttأت علمttي
 دانشکده حقوق و علوم سياسttی دانشttگاه آزاد اسttلمی واحttد خttرم آبttاد بttه دسttتور وزارت اطلعttات ، بttه دليttل

درویش بودن و وکالت از دراویش گنابادي درمراجع قضائی ، اخراج شد.
  معاونت آموزشی اين دانشگاه ، بtدون ذکtر علtت اخtراج، بtه18/12/1389 مورخ 382517/1/17/05در نامه شماره 

 رابطه استخدامی وی با دانشگاه قطع خواهد شد.1/1/1390اين درويش گنابادي اعلم شده که از تاریخ 

 بنابراين گزارش ؛ مسوولين دانشگاه علت اخراج اين استاد حقوق را سttلب صttلحيت گزینشtی بيttان و بttه نقttل از
 مامورین امنيتی علت مکاتبه وزارت اطلعات با هيات مرکزی گزینش سازمان مرکزی جهت سلب صttلحيت وی را،
 دلبسttتگي بttه طريقttت درویشtی نعمtت اللهtي گنابtادي و وکtالت از دراویtش در مراجtع قضtائی اعلم کtرده انtد.

  در پی قبولی در کنکور ورودی دوره دکttتری حقttوق جttزا وجttرم شناسttی1387همچنين این استاد حقوق در سال 
 دانشگاه قم ، به دلیل عقيدتي از حtق تحصttيل محtروم گردیtد و از سttوي وزارت اطلعtات محtدويتهايي نيtز بtراي

فعاليت وي در كانون وكلي لرستان ايجاد شد .

 يادآور مي شود آقای حيدری در دانشکده حقوق و علوم سياسی دانشگاه آزاد خttرم آبttاد دروس حقttوق کيفttری و
  سال سابقه همکاری باواحد مذکور بود و در پرونده های متعدد ، وکالت12حقوق بشر را تدریس می کرد و دارای 

 دراویشی را قبول نموده که عموما� از طرف وزارت اطلعات ، اتهاماتی همچون اقدام عليه امنيت ملی، تبليغ عليttه
نظام ، توهين به رهبری و ... به آنها نسبت داده شده است . 

ها بيکاری معضل بزرگ کشور و دغدغه خانواده
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 به گزارش خبرگزاری دولتی مهر آمده اسtت : نtایب رئيtس کttانون عtالی شttوراهای اسtلمی کttار کشttور مسttئله
 ها دانست و گفت: هم اکنون در همttه خانواده هttا حttداقلبيکاری را معضل بزرگ فعلی کشور و بسياری از خانواده

 یک نفر بيکار وجود دارد. اولياء علی بيگی در گفتگو با مهر یکی از مهم ترین دغدغه های خانواده ها و جامعه را در
 حال حاضر اشتغال دانست و گفت: می توان اشتغال را امروز یک موضوع مهم و حياتی در کشور دانست که برای

حل آن نياز به بسيج همگانی امکانات و دستگاه ها به ویژه نهادهای مرتبط با آن است.
 نایب رئيس کانون عالی شوراهای اسلمی کار کشور بtا تاکيttد بttر اینکttه نمttی تttوان مسttائل مرتبttط بttا اشttتغال و
 بيکاری جوانان را از طریق یک دستگاه حل کرد و چنين انتظاری درست نيست، اظهار داشttت: همttه دسttتگاه هttا،
 بخش خصوصی، مجموعه های اقتصادی و سازمان ها موظtف هسtتند تtا در ایtن رابطttه برنtامه ریtزی کننtد.علtی
 بيگی با تاکيد بر لزوم انجام کار کارشناسی در مسئله بيکاری و اشتغال، افزود: به همان ميزان کttه لزم اسttت تttا
 در زمينه ایجاد مشاغل جدید و فرصت های شغلی تلش شود نيttاز اسttت تttا از فرصttت هttای شttغلی موجttود نيttز

صيانت شود.
 این مقام مسئول کارگری کشور، ادامه داد: به دليل اینکه امروز در کشور جوانان و کارجویان بسttياری هسttتند کttه
 نياز به ورود در بازار کار دارند، وضعيت بيکاری نامطلوب است و می بينيم که در سttاعات فعttاليت روزانttه و در زمttان
 هایی که باید شاغلن در محيط کار خود باشند، افراد بسياری در خيابttان هttا و بيttرون از مراکttز کttاری هسttتند کttه

نشان دهنده بيکاری بال در جامعه است.
 وی در این زمينه که دولت تصميم گرفته است تا در سال جاری از طریق بکارگيری امکانات دستگاه ها و نهادهttای

  هزار فرصت جدید شغلی در کشور ایجاد کند، خاطر نشان کرد: تحقق چنين برنامه بزرگی500 ميليون و 2مختلف 
نيازمند حمایت ملی همه امکانات و ظرفيت های کشور است.

 به گفته نایب رئيس کانون عالی شوراهای اسلمی کار کشور، در کنار ادعاها و برنامه هایی که در مttورد اشttتغال
 زایی وجود دارد لزم است تا پشتوانه کارشناسی آن نيز بيان شود. از این طریق می توان قضاوت عttادلنه تttری از

برنامه های اشتغال زایی کشور داشت.
 علی بيگی تصریح کرد: چيزی که در شرایط فعلی وجود دارد و همه با آن مواجه هستيم این است کttه اشttتغال و
 بيکاری به مرز بحران رسيده است و افراد بسيار زیادی هستند که نيازمند اشتغال و ورود به بازار کار هسttتند. اگttر

یک نگاه دقيقی در خانواده ها داشته باشيم حداقل یک نفر بيکار را در هر خانواده مشاهده می کنيم.
 نایب رئيس کانون عالی شوراهای اسلمی کار کشور، اظهار داشت: اینکه گفته شود مشاغل جدیttدی در کشttور
 ایجاد شده است زمانی قابل قبول است که اول برای مردم قابل لمس باشد و از سttویی نيttز بتttوان آن را در رشttد

تعداد بيمه شدگان کشور مشاهده کرد.
 وی ثبت آمار بيمه شدگان جدید را بهترین ملک پذیرش ایجاد مشاغل جدیtد و شtاغل شtدن کارجویttان دانسtت و
 گفت: بنابراین اگر مشخص شود که در این بخش ما با رشد تعداد بيمه شدگان مواجه هستيم، شغل جدید ایجاد

شده است.

بهای گاز تا چهل برابر افزایش یافته است

 به نوشته سایت آفتاب آمده است : عضو کميسيون انرژی مجلس با انتقاد از بی دقتی دولت در اجرای قانون
 هدفمندی یارانه ها و قانونی نبودن بهای گاز محاسبه شده در قبض های وصولی به مردم، گفت: بهای گاز

  درصدی گاز٩٠محاسبه شده و رسيده به دست مردم، اگر به صورت تصاعدی هم محاسبه شود، نباید از قيمت 
صادراتی بيشتر باشد.

 موید حسينی صدر با انتقاد شدید از نحوه محاسبه قيمت قبوض گاز، گفت: محاسبه قيمت قبوض گاز به طور
 اشتباه و خلف قانون صورت می گيرد، مصوبه مجلس در قانون هدفمند کردن یارانه ها این بود که اول دولت با

  سال با شيبی ملیم افزایش قيمت ها را اعمال کند؛ دوم این که اگر بهای قبوض بخواهد به صورت۵گذشت 
 درصدی گاز صادراتی بيشتر باشد.٩٠تصاعدی محاسبه شود، نباید از قيمت 

  برابر۴٠نماینده خوی در مجلس شورای اسلمی افزود: قيمت ها به یک باره اوج شدیدی پيدا کرد به طوری که تا 
 افزایش قيمت داشتيم و این موضوع موجب نگرانی مردم شده است و مردم برای اعتراض به این مسأله مراجعات

زیادی داشته اند؛ از وزارت نفت می خواهم با فرستادن بازرس ویژه وضعيت را از نزدیک مشاهده کند.
  ماه با۵وی ادامه داد: در برخی از گزارش های رسيده از مردم مواردی دیده شده که قبض گاز بعد از گذشت 

 قيمت بعد از اجرای طرح هدفمند کردن یارانه ها آمده که این موضوع باعث شده در بين مردم شایع شود که در
این پنج ماه به عمد قبوض گاز به مردم وصول نشده است.

نانوایی های آزادپز در آستانه تعطيلی
 حسينی صدر با بيان این که با اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها و بال رفتن قيمت های قبوض گاز قسمت های
 خدماتی شهر، که کارشان با مصرف گاز رابطه مستقيم دارد، از کار افتاده اند، گفت: نانوایی ها به ویژه آزادپزها با

این وضعيت تعطيلی را به صرفه تر می دانند.
 نماینده خوی گفت: در حوزه انتخابيه بنده طبق توصيه اسلم بيشتر رسم بر این است که زوج های جوان نزد

 خانواده پيشين خودشان زندگی کنند؛ این مصداقی از فرهنگ پيشه کردن قناعت است، اما با تصاعدی حساب
 کردن قيمت های قبوض در هر خانوار این قناعت به اسراف تبدیل شده و ما نباید با این مسائل برخورد ماشينی

داشته باشيم.
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 عضو کميسيون انرژی مجلس، اعزام بازرسانی از سوی وزیر نفت را خواستار شد تا به طور مستقيم چگونگی
محاسبه قبوض گاز شهر خوی رسيدگی شود

 نماینده ميبد: شش ماه است که حقوق کارگران شرکت فولد ميبد پرداخت
است نشده

  فروزدین آمده است : نماینده مردم تفت و ميبد در مجلس در تذکر کتبی خود به16به نوشته سایت موج در تاریخ 
  ماهه کارگران۶ فروردین) خواستار پرداخت حقوق معوقه ١۶رئيس جمهوری در صحن علنی مجلس، (دوشنبه 

شرکت فولد ميبد شد.
  ماه۶ ماه است که شرکت فولد ميبد یک ریال از حقوق ۶به گزارش موج، سيد جلل یحيی زاده گفت: هم اکنون 

گذشته کارگران خود را پرداخت نکرده است و حتی حق بيمه این کارگران را نيز مسدود کرده است.
  سال سابقه فعاليت دارد.١٧یحيی زاده با بيان سوابق و ویژگی های شرکت فولد ميبد، گفت: شرکت فولد ميبد 

این شرکت توليد فولد به لحاظ ساختاری یک توليدی کوره بلند است و برای ادامه حيات به کک و آهن نياز دارد.
  درصد از سهام شرکت فولد ميبد به بخش خصوصی در آبان ماه سال گذشته، تصریح۴٩وی با اشاره به واگذاری 

  درصد باقی مانده سهام شرکت فولد ميبد متلعق به روس هاست و آنها نيز نفوذ و نظارت۵١کرد: بخش عمده 
خاصی بر فعاليت این شرکت ندارند.

 یحيی زاده ادامه داد: بخش خصوصی که سهام شرکت فولد ميبد را خریداری کرده است، نفوذ جانبه خود را بر
این شرکت مسلط کرده است و هيچ نظارت و اعمال نظری بر فعاليت های آن صورت نمی گيرد.

 نماینده مردم تفت و ميبد با انتقاد از سوء مدیریت بخش خصوصی در شرکت فولد ميبد، اظهار داشت: خصوصی
  به این معنا نيست که ما شرکتی را به بخش خصوصی بدهيم و آن را به حال خود رها۴۴سازی بر اساس اصل 

 و قانون کار تناسبی ندارد.۴۴کنيم. ظلمی که در حق کارگران شرکت فولد ميبد می شود با اصل 
  ماه کارگران شرکت فولد ميبد، تأکيد کرد: کارگران شرکت فولد۶یحيی زاده با اشاره به پرداخت نشدن حقوق 

 ميبد در آستانه سال جدید بارها تجمعات اعتراضی برپا کردند و خواستار پرداخت حقوق معوقه خود شدند، اما
مسئولن توجهی به این اعتراضات نداشتند.

  ماه از حقوق معوقه این کارگران را داده بود که متأسفانه٣وی افزود: وزارت کار در آستانه عيد نوروز قول پرداخت 
 هنوز این امر محقق نشده است و کارگران زحمت کش فولد ميبد در شروع سال جدید با مشکلت بسياری روبرو

شده اند.
 یحيی زاده در پایان ابراز اميدواری کرد با تذکر کتبی به رئيس جمهوری در صحن علنی مجلس، مسئولن امر بيدار

شوند و به خود بيایند و حقوق حقه کارگران زحمتکش و مستضعف شرکت فولد ميبد را پرداخت کنند.

 به صادرات نفت٩۰ درصدی وابستگی بودجه سال ۱۵افزایش 

  فروردین آمده است : محمد مهدی مفتح سخنگوی کميسيون تلفيق16به گزارش خبرگزاری دولتی مهر در تاریخ 
  فروردین، در نشست خبری مصوبات این کميسيون درباره بررسی١۶مجلس شورای اسلمی، روز سه شنبه 

  هزار و۵٧، درآمد حاصل از فروش نفت خام را ٩٠بودجه سال جدید را تشریح کرد.وی گفت: دولت در لیحه بودجه 
  هزار ميليارد تومان کاهش داد و آن۵٠ ميليارد تومان پيش بينی کرده بود اما کميسيون تلفيق این رقم را به ٧٢٠

را به تصویب رساند.

 سخنگوی کميسيون تلفيق ادامه داد: در حال حاضر رقم مصوب کميسيون تلفيق درباره درآمد حاصل از فروش
 درصد افزایش دارد که این رقم١۵ هزار ميليارد تومان)، ۴٣ تصویب شده بود (٨٩نفت خام نسبت به آنچه در سال 

با توجه به تورم پيش بينی شده است.

  ميليارد٨۴٠مفتح گفت: مصوبه دیگر کميسيون تلفيق درباره فروش دارایی های سرمایه ای بود که دولت آن را 
 ،٩٠تومان پيش بينی کرده بود و کميسيون تلفيق نيز همين رقم را به تصویب رساند.وی گفت: دولت در بودجه 

  تومان پيش بينی کرده بود و در کميسيون تلفيق نيز بر١٠۵٠ دلر و هر دلر را ٨٠قيمت هر بشکه نفت خام را 
اساس درآمد فروش نفت خام، همان عدد مورد تصویب قرار گرفت.

 سخنگوی کميسيون تلفيق یادآور شد: مصوبه دیگر این کميسيون درباره جرائم معوق راهنمایی و رانندگی بود که
  توسط دولت درآمد کسب شود و جرائم٩٠بر اساس پيش بينی دولت هزار ميليارد تومان از این بخش در بودجه 

 معوق به شرطی که افراد جرائمشان را پرداخت کنند در طول سال جدید بخشيده شود، اما پس از بحث های
  ميليارد تومان کاهش یافت و به تصویب رسيد.وی با بيان اینکه۵٠٠انجام شده در کميسيون تلفيق این رقم به 

 عصر امروز نيز کميسيون تلفيق تشکيل جلسه می دهد ، گفت: با پایان بررسی بخش درآمدی بودجه، این
کميسيون از این پس وارد بررسی بخش هزینه ای و سياست های بودجه خواهد شد.
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 این مقام مسئول در مجلس، چندی پيش پيرامون بخش هایی از بودجه سال نود گفته بود “در بخش عوارض بيمه
  ميليارد تومان پيشنهاد شده بود که این هم تصویب شد و درآمد حاصل از فروش سيگار نيز٣٠٠شخص ثالث رقم 

  است. همچنين٨٩ درصد رقم مصوب سال ۵٠ ميليارد تومان پيش بينی شده بود که تصویب شد و این رقم ١۵٠
 ميليارد تومان پيشنهاد و تصویب شده است.١۵٢در بخش درآمد واگذاری و تعویض پلک خودرو 

شهرستان تجمع کارگران ریسندگی وبافندگی کاشان مقابل فرمانداری این
 صبح روز گذشته کارگران ریسندگی و بافندگی کاشان مقابل فرمانداری ویژه این شهرستان دست به تحمع زدند.

  و حقوق هفتگی خود که کارفرمای این١٣٨٩در این تجمع اعتراض آميز نسبت به عدم پرداخت عيدی سال 
  هزارتومان پرداخت کند اعتراض داشته وخواستار رسيدگی به این موضوع٨٠شرکت تعهد کرده بود هفته ای 

شدند.

می کنند هفتاد درصد بازنشستگان تامين اجتماعی حداقل حقوق را دریافت
  فروردین آمد است : رئيس کانون بازنشستگان و مستمری بگيران تامين16به نوشته خبرگزاری دولتی مهر در 

  هزار تومان به حداقل حقوق مستمری بگيران در سال جاری اضافه می شود،٢٧اجتماعی با اشاره به اینکه فقط 
 درصد بازنشستگان تامين اجتماعی حداقل حقوق را دریافت می کنند.٧٠گفت: در حال حاضر 

  افزود:٩٠علی اکبر خبازها در گفت و گو با مهر، در مورد افزایش حقوق بازنشستگان تامين اجتماعی در سال 
 افزایش حقوق در مورد بازنشستگانی که حداقل مستمری را دریافت می کنند اعلم شده است و براین اساس

 هزار تومان در سال جاری افزایش می یابد.٣٣٠ هزار تومان در سال گذشته به ٣٠٣مستمری این افراد از 
وی ادامه داد: اما در خصوص سایر بازنشستگان تامين اجتماعی تا این لحظه رقم دقيقی اعلم نشده است.

  و نيم درصد١٠رئيس کانون بازنشستگان و مستمری بگيران تامين اجتماعی تاکيد کرد: سال گذشته نرخ تورم 
  و نيم۴ ردصد افزایش یافت به همين دليل از سال گذشته ما هنوز ۶بود در حاليکه مستمری بازنشتگان فقط 

درصد بستانکار هستيم.
  و نيم درصد اعلم شده١٢خبازها گفت: برای جبران این امر و همچنين با توجه به اینکه نرخ تورم امسال 

 درصد در سال جاری افزایش پيدا کند.٢٠خواستار این هستيم که مستمری بازنشستگان 
  افزایش٩٠ هزار تومان در سال ٣٣٠ هزار تومان سال گذشته به ٣٠٣مستمری بازنشستگان تامين اجتماعی از 

پيدا کرده است.
 این در حالی است که بسياری از کار شناسان اقتصادی می گویند خط فقر در ایران حدود یک ميليون تومان در ماه

است.

 وحشت اعضای شورایعالی کارازگسترش اعتراضات کارگری دررابطه با حداقل
دستمزد تعيين شده

 با صالحی یکی از اعضای شورای عالی کاررا تحت عنوان( احتمال  فروردین مشروح گفتگویش 17مهر به تاریخ 
)منتشرکرد.90تغيير مجدد حداقل دستمزد کارگران،زوایای جدید بسته مزدی

 از جزئيات پنهان واین عضو شورای عالی کارکه عنوان نماینده کارگری را با خود به یدک می کشد دراین گفتگو
 مطرح نشده در مورد تعيين حداقل دستمزد سال آینده کارگران که طی اسفند ماه سال گذشته توسط شورای

عالی کار تعيين و تصویب شده است، خبر داد.ازجمله:

 الف:برگزاری ادامه دار نشست های شورای عالی کارجهت بررسی تغييرات وضعيت معيشتی خانوار کارگری
ونرخ تورم اعلم شده از جانب بانک مرکزی وبراین پایه درصورت لزوم تغيير حداقل دستمزد.

ب:طرح یک سری کمک های مبهم از جانب دولت به کارگران تحت قالب بسته های حمایتی.

 ميشوند، نامبرده درپایان این کمک ها کامل مبهم هستندو صرفا برای تبليغات و فریب کارگران مطرح  ازآنجایيکه  
برای سرهم کردن قضيه یادآورمی شود:

 (اما هرگونه حمایت و تلش دولت در کمک به معيشت خانوار کارگری بدون ارائه برنامه را بی اثر دانست و گفت:
دولت باید در این راستا یک برنامه حمایتی مشخصی را برای کارگران ارائه کند.)

 گفتگوهایی از این دست نشان دهنده وحشت اعضای شورای عالی کاروکارفرمایان از گسترش اعتراضات کارگری
 ازجمله دررابطه با حداقل دستمزدتعيين شده است.(طی یک ماه گذشته گفتگوها ی دیگری درهمين رابطه 

 احتمال تغيير مجدد حداقل دستمزد تعيين شده نيز منتشر شده است) ودرهمين رابطه با وعده و وعيد دادن وراه
 تحت لوای ارائه بسته های حمایتی ازجانب دولت به کارگران و احتمال تغيير مجدد حداقل اندازی تبليغات 

دستمزدو.........می خواهند با خاک پاشاندن به چشم کارگران ازگسترش اعتراضات کارگری پيشگيری کنند.
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  ماه حقوق30تجمع اعتراضی کارگران شرکت ريسندگی و بافندگی کاشان:
 معوقه!

 کارگران شرکت ريسندگی وبافندگی فروردین آمده است : 17به گزارش خبرگزاری دولتی کار ایران - ايلنا در تاریخ 
  و حقوق هفتگی خود که کارفرمای اين1389کاشان در تجمع اعتراض آميز نسبت به عدم پرداخت عيدی سال 

  هزارتومان پرداخت کند اعتراض داشته وخواستاررسيدگی به اين موضوع80شرکت تعهد کرده بود هفته ای 
 شدند.

  و حقوق هفتگی خود که کارفرمای1389کارگران دراين تجمع اعتراض آميز نسبت به عدم پرداخت عيدی سال 
  هزارتومان پرداخت کند اعتراض داشته وخواستاررسيدگی به اين موضوع80اين شرکت تعهد کرده بود هفته ای 

 شدند
به گزارش خبرنگار ايلنا درکاشان تعدادی ازاين کارگران درگفتگو با خبرنگار ايلنا درکاشان ابراز داشتند به رغم اينکه

  هزارتومان به کارگران اين شرکت80 ماه حقوق معوقه طلب داريم وشرکت تعهد نموده بود که هفته ای 30
 پرداخت کند ولی مدت سه هفته است که مديريت شرکت اين مبلغ را پرداخت نکرده است

 1389به گزارش خبرنگارايلنا درکاشان اين کارگران همچنين از عدم پرداخت عيدی سال گذشته خود يعنی سال 
 انتقاد نموده وخواستار پرداخت عيدی خود بودند آنها ابراز داشتند عليرغم اينکه مسئولين قول داده بودند که تعداد

  نفرازکارگران اين شرکت را بازنشست نمايند ولی تاکنون هيچ اقدامی دراين رابطه نشده است400
 کارگران دراين تجمع اعتراض آميز ازمسئولين مربوطه خواستند تا نسبت پرداخت حقوق معوقه ،عيدی ، پرداخت

  ماه حقوق معوقه ،مشکل بازنشستگی ومشکلت پيش روی آنها هرچه سريعترپيگيری و اقدام نمايند.30
 شايان ذکر است که فرمانداری ويزه شهرستان کاشان صبح امروز جلسه ای را با حضور مديريت اين شرکت ،

 روسای ادارات کارواموراجتماعی ،صنايع ومعادن ،تامين اجتماعی وديگر مسئولين مربوطه به منظور بررسی
 ورسيدگی به مشکل اين کارگران درفرمانداری ويژه اين شهرستان تشکيل داده است.

 پيامپايان

روز ۱۱٤خروج جسد دو معدنچی معدن هجدک پس از 

  روز پيtش در عمtق114 فروردین می نویسد: جسد دو کارگر معtدن هجttدک کttه 17خبرگزاری دولتی مهر در تاریخ 
  متری این معدن بر اثر رانش زمين مدفون شدند با تلش امدادگران از کارگttاه محttل حttادثه خttارج شttد.پttس از600

  مttتری زميttن مttدفون شttدند طttرح600آنکه بر اثر ریزش معدن هجدک در استان کرمان چهار کارگر معدن در عمttق 
 امداد و خروج معدنچيان از این معدن آغاز شtد و در سtاعات اوليttه حttادثه جسtد یکtی از ایtن معtدنچيان از زیtر آوار

  روز مسttئولن شttرکت زغالسttنگ صttبح چهارشttنبه از خttروج دو114بيرون آورده شد و درنهایت نيز بعد از گذشttت 
جسد دیگر از این معدن خبر دادند.

 علت تاخير در خروج این افراد ازاعماق معدن، ریزشهای مکرر زميttن و احتمttال ایجttاد خطttر بttرای امttدادگران عنttوان
 شده بود ضمن اینکه طی عمليات امداد راههای گوناگون از جمله ایجاد کانال انحرافی نيز در دستور کار قرار گرفت

که در حاليکه تنها چند متر به محل اجساد باقيمانده بود این طرح نيز با رانش مجدد زمين شکست خورد.

 مدیر روابط عمومی شرکت زغالسنگ کرمان در گفتگو با خبرنگttار مهttر در کرمttان در خصttوص آخریttن وضttعيت طttرح
 امداد معدن هجدک گفت: امداد گران دو روز پيش موفق شدند اجساد دو نفر دیگر از معttدنچيان را از محttل کارگttاه
 حادثه دیده خارج کنند.یعقوب فضلی تصریح کttرد: تمttام نيروهttای امttدادی در راسttتای کشtف جسtد سttوم درحttال
 تلش شبانه روزی هستند و اميدواریم بزودی آخرین جسد نيز کشف شود اما شرایط کار در این مرحله از عمليات

بسيار سخت است.

 این مسئول افزود: این اجساد نزدیک یکدیگر بودند و احتمال دارد بزودی جسد سوم نيز پيدا شود امtا ایttن مسttئله
  متر را به صtورت عمtومی بtرای رسttيدن بtه کارگtاه118بستگی به شرایط معدن دارد.فضلی ادامه داد: امدادگران 

 حادثه دیده حفر کردند و در کارگاه نيز هشت متر برای رسيدن به معدنچيان حفاری انجام شد.مدیر روابط عمttومی
  سttانتيمتر10شرکت زغالسttنگ کرمttان گفttت: شttرایط در معttدن بttدليل ریttزش بttه حttدی سttخت اسttت کttه حفttر 

 ساعتهای بطول می انجامد.وی گفت: اجساد کارگران در دقایق ابتدایی حttادثه زیttر آوار مttدفون شttده بttود. وی بttر
ادامه جستجوی گروههای امدادی برای پيدا کردن آخرین جسد در معدن هجدک تاکيد کرد.

ايمن نبودن دستگاه بالبر وعدم رعايت اصول ايمني جان یک کارگر جوان را گرفت
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 ساله درخيابان بيست متری37فروردین آمده است : مرگ کارگری 17به گزارش خبرگزاری دولتی ایسنا بتاریخ 
 ابوذ رتهران خبردادوبنقل ازفرمانده آتش نشانان این منطقه نوشت:این کارگرهنگام انتقال مصالح ساختمانی به

 اين فرمانده آتش نشاني علت همراه دستگاه بالبرازطبقه سوم ساختمان سقوط کرد وجان خودراازدست داد.
رخداد اين حادثه را ايمن نبودن دستگاه بالبر و رعايت نکردن اصول ايمني هنگام کار اعلم کرد.

تجمع اعتراضی بيش صدها تن از کارگران کارخانه کيان تایر
 

  نفttر از كttارگران كارخttانه لسttتيك سttازي الttبرز ( كيttان تttاير ) روز سttه شttنبه1000سttایت ایttران کttارگر: بيttش از 
  در مقابل اين شركت تجمع كرده و به ادامه تعطيلي اين كارخانه وعدم امنيت شttغلي0800 از ساعت 1390.1.16

  ادامه داشت . يكي از كارگران گفت در ادامه تجمعاتي كه بخاطر پيگيري1300اعتراض كردند. اين تجمع تا ساعت
  فرورديttن تعطيttل16 تا تاريttخ 89 اسفند ماه 23 ماه حقوق معوقه و همچنين نداشتن مواد اوليه داشتيم از تاريخ 5

 3اعلم شد . اما امروز كه براي كار آمديم ، كارخانه بازنبود و مواد اوليttه و الزامttات كttار نداشttته و مجttددا تttا تاريttخ 
ارديبهشت تعطيل اعلم گرديد .

 

مرگ و اخراج کارگران رشت در آستانه سال جدید
 

مرگ فجيع کارگر کفاش

  ساله مغازه کفاشی بنا به توصيه استاد خود به مغttازه برگشttت.22 محسن زمردی کارگر 89 اسفند سال 29روز 
 قرار بود وی سه جفت کفش مشتریان را آماده کند. گرچه محسن در ابتttدا امتنttاع کttرد و آن را بttه بعttد از تعطيلت

  زحمتکش و از یttک خttانواده کtارگری بttود و عيد موکول نمود اما استاد و صاحب مغازه اصرار ورزید. محسن کارگری
  بttه مغttازه و کارگtاه89 اسttفند سttال 29 غtروب روز 7در رودربایستی ماند و قبول کtرد. بttه هميttن منظttور سttاعت 

  دقيقه بود که چراغ والر نفت سوز داخل کارگاه در اثر رفttت30/8کفاشی رفته و شروع به کارکرد. در حدود ساعت 
 و آمد محسن برگشت و کارگاه آتش گرفت. محسن اقدام به خاموش کردن آتش کرد که در نتيجه دچار سttوختگی

درصد) شد و به بخش سوختگی بيمارستان پورسينای رشت منتقل شد.65شدید(در حدود 

 ایام عيد بود و خودتان بهتر از وضعيت بيمارستان ها خبر دارید. عدم رسيدگی به محسن و شستشو نکردن نقttاط
 سوخته شده وی مانند پاها و نواحی اطراف شکم منجر به عفونت شد و محسttن جttوان بttا تمttامی آرزوهttایش در

  کشته شد و پس از یکروز که جسد وی در پزشکی قانونی رشت جهttت کشttف8/1/90 سالگی در تاریخ 22سن 
  سالگی به کارگری پرداخت و کttارگر15-14 به خاک سپرده شد. محسن از سنين 10/1/90علت مرگ ماند در روز 

 ماهری در دوخت و دوز کفش بود. محسن بيمه هم نبود. کارفرما و صاحب مغازه وی در کمربندی بهشttتی امتttداد
 پل جماران - کوچه ولی عصر - محله کسttبخ سttابق فttردی بttه نttام محمttد رضttا مقttدم اسttت. خttانواده محسttن از
 کارفرمای وی شکایت کرده اند . هجوم کالهای چينی مخصوصا� کفش و کيف ارزان عامل از رونق افتادن این توليttد
 داخلی شده است و هزاران کارگر کيف و کفش در چندین سال اخير بيکار شده و یا با نازلترین دسttتمزد در کارگttاه
 هttایی مشttغول بttه کttار مttی شttوند و هرازگttاه مttا شttاهد چنيttن حttوادثی هسttتيم تttا بخttش تجttاری سttرمایه از
 خاکسترنشين کردن این کttارگران بttا آوردن کالهttای ارزان قيمttت چينttی بttه سttودهای هنگفttتی برسttد. ایttن هttم

شکلی از "عدالت" سرمایه داری اسلمی است.

 کارگر و مهندس شرکت ژیان18اخراج 

 همان طور که قبل� اشاره کرده ایم، شرکت ژیان یک شttرکت پttروژه ای و بttه فttردی ضttدکارگر بttه نttام آذری متعلttق
 است. آذری از بستگان مسئولن جمهوری اسلمی است و به دليل همين رابطه خttونی سttاده توانسttته بttا ثبttت
 شرکت به عنوان شرکت ساختمانی از پرداخت ماليات بگریزد. در گttزارش قبلttی گفttتيم کttه شttرکت در شttهرهای

 بندرعباس و رشت و... دارای فعاليت گسترده در راه سازی و امور پttروژه ای اسttت . شttرکت دارای شيراز، کيش، 
 نفرشان کارگر و مستقيما� مشغول به کارند.40 نفر پرسنل است که از این تعداد 70

 بttرای جداسttازی آب این شرکت از طریق ضد و بندهای خویشاوندی اش توانسته بخشی از پttروژه بانttک جهttانی 
 ازفاضلب را در اختيار بگيرد و حاصل آن سود سرشاری است که به جيب کارفرما یعنی همان آذری ضttدکارگر مttی

،tt 89 اسفند سال 28رود. در روز    تن از کارگران و مهندسان اخراجی شرکت برای درخواست مطالبttات معttوقه18 
  به دفتر عبttداله زاده نماینttده کارفرمttا رفتttه و بttا وی بttه مttذاکره نشسttتند کttه پttس از89 ماه پایانی سال 4حدود 

 ساعت ها مذاکره نتوانسttتند حقttوق معttوقه خttود را دریttافت کttرده در نttتيجه فttردای آن روز بttه اسttتانداری رفتttه و
 کردند که به آن ها قttول داده شttد کttه بعttد از شکایت خود را تسليم استاندار جدید گيلن به نام سعادتی پاسدار 

عيد به مشکلتشان رسيدگی می شود.

 راستی چرا باید افرادی نظير کارفرما و مالtک ایttن شtرکت بttه علtت رابطttه خtونی بtا سtران و مسttئولن کشttور از
 مصونيت کافی جهت استثمار و عدم پرداخttت مطالبttات معttوقه کttارگران برخttوردار باشttند و در مقابttل بلنttدگوها بttا
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 سخن گفتن از جهاد اقتصادی و کار مضاعف و عدالت اجتماعی و غيره گوش کارگران را پر کنند و مهtم تttر ایttن کttه
دل به حال مردمان تحت ستم کشورهای دیگر سوزانده و اشک تمساح بریزند و یقه درانی کنند؟

فعالن ضدسرمایه داری گيلن

   1390 فروردین 17

 ماه دستمزد معوقه5کارگر شرکت دنا ره سازان با  800  تکليفیبل

  کارگر800 فروردین آمده است : مسئولين شرکت دنا ره سازان به بيش از 17بنا بر گزارشهای رسيده از ایران در 
این شرکت اعلم کرده اند تا اطلع ثانوی شرکت تعطيل است و کارگران نباید بر سر کارهای خود حاضر شوند.

  ماه دستمزد معوقه دارند و در روزهای پایانی سال5بنا بر این گزارش کارگران شرکت دنا ره سازان هم اکنون 
 گذشته با یک اعتصاب سه روزه موفق شدند فقط یک ماه از شش ماه دستمزدهای معوقه خود را دریافت

 شرکت دنا ره سازان یک شرکت راهسازی بزرگ است که در حال حاضر مشغول ساخت اتوبان همدان کنند.
 کيلومتری شهرستان ساوه قرار دارد.20ساوه است و محل کارگاه آن حدود 

  هزار تن بيش از نيازهای کشور و برعليه توليدکنندگان داخلی500واردات برنج 

  ماهه سال11 فروردین آمده است : واردات برنج به كشور در 17به نوشته خبرگزاری دولتی فارس در تاریخ 
  هزار تن بيش از نياز مصرفى داخل كشور است.500گذشته به مرز يك ميليون تن رسيده است كه 

  در واردات برنج فعال بود و هر چند ميزان واردات كاهش يافت ولى رقم آن88ايران در سال گذشته همانند سال 
 قابل توجه و فراتر از نياز داخلى بوده است.

  ميليون دلر وارد كشور شد كه عمده809 هزار تن برنج به ارزش 971 ماهه سال گذشته 11بنابراين گزارش، در 
 آن از پنج كشور امارات، پاكستان، هند، اتريش و تايلند وارد كشور شده است.

  هزار تن بوده است كه اين رقم در مدت185 بيش از يك ميليون و 88 ماهه سال 11واردات برنج به كشور در 
  درصد كاهش داشته است.18مشابه سال گذشته 

 واردات حدود يك ميليون تنى برنج به كشور در سال گذشته در حالى صورت گرفت كه از سوى برخى مراجع
  هزار تن است500رسمى اعلم شد، حجم برنج مورد نياز وارداتى براى تامين مصرف داخل 

  کشور فردا تمttام می شttود، گفttت:90یلنا: عضو کميسيون تلفيق مجلس با بيان این که درآمدهای دولت در لیحه بودجه سال 
 اعضا در نشست امروز این کميسيون افزایش حقوق بازنشستگان و مستمری بگيران تحت پوشش سازمان تأمين اجتمttاعی را

 تصویب کردند.

واگذاری صندوق تامين اجتماعی و بازنشستگی به بخش خصوصی تصويب شد

  فروردین آمده است :18به گزارش خبرگزاری دولتی کار ایران - ايلنا به نقل از خانه ملت،"علی بروغنی" در تاریخ 
  فروردین واگذاری سهام شرکت های دولتی به17با بيان این که اعضای کميسيون تلفيق در نشست چهارشنبه 

  کشور تصویب کردند، تصریح کرد: کار بررسی درآمدهای دولت در این90بخش خصوصی را در لیحه بودجه سال 
 لیحه امروزبه پایان می رسد.

 نماینده مردم سبزوار در مجلس شورای اسلمی با بيان این که در نشست امروز کميسيون تلفيق، اعضا واگذاری
 صندوق تأمين اجتماعی و صندوق بازنشستگی به بخش خصوصی را تصویب کردند، گفت: همچنين در این

 نشست اعضا واگذاری شرکت های دولتی به پيمان کاران طرح سرمایه گذاری دولت و واگذاری این شرکت ها بر
 اساس صورت وضعيت های تأیيد شده را تصویب کردند.

 وی درباره مصوبه های دیگر نشست عصر امروز کميسيون تلفيق افزود: واگذاری سهام دولتی بخش خصوصی و
 افزایش حقوق بازنشستگان و مستمری بگيران تحت پوشش سازمان تأمين اجتماعی از مصوبه های دیگر این

 نشست بود.
 بروغنی اظهار کرد: اعضای کميسيون تلفيق در نشست عصر امروز خود برنامه فراگير کمک به اشتغال مسکن و

  کشور تصویب کردند.90سایر امور حمایتی را در لیحه بودجه سال 
  آخر90عضو کميسيون تلفيق مجلس با بيان این که زمان قانونی این کميسيون برای تصویب لیحه بودجه سال 
 هفته آینده تمام می شود، گفت: تصویب این لیحه در این کميسيون در زمان قانونی خود تمام می شود.

پايان پيام

درصدی مستمریشان درسال جاری هستند20بازنشستگان خواستار افزایش 

  هزار تومان به حداقل27رئيس کانون بازنشستگان و مستمری بگيران تامين اجتماعی با اشاره به اینکه فقط 
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  درصد بازنشستگان تامين70حقوق مستمری بگيران در سال جاری اضافه می شود، گفت: در حال حاضر 
 اجتماعی حداقل حقوق را دریافت می کنند. علی اکبر خبازها در گفتگو با خبرنگار مهردر مورد افزایش حقوق

 حقوق در مورد بازنشستگانی که حداقل مستمری را افزود: افزایش 90 بازنشستگان تامين اجتماعی در سال
 330هزار تومان در سال گذشته به  303 و براین اساس مستمری این افراد از دریافت می کنند اعلم شده است

جاری افزایش می یابد. هزار تومان در سال
رقم دقيقی اعلم نشده است. اما در خصوص سایر بازنشستگان تامين اجتماعی تا این لحظه وی ادامه داد:

  و نيم درصد10رئيس کانون بازنشستگان و مستمری بگيران تامين اجتماعی تاکيد کرد: سال گذشته نرخ تورم 
  و نيم4 ردصد افزایش یافت به همين دليل از سال گذشته ما هنوز 6بود در حاليکه مستمری بازنشتگان فقط 

درصد بستانکار هستيم.
 و نيم درصد اعلم 12 برای جبران این امر و همچنين با توجه به اینکه نرخ تورم امسال خبازها گفت:

افزایش پيدا کند.  درصد در سال جاری20خواستار این هستيم که مستمری بازنشستگان  شده

فراخوان برگزاری جشن روز کارگر

 اول ماه مه بایدتعطيل شود،این تعطيلی هرج ومرج نيست،این تعطيل انقلب هم«
   8/2/1301 روزنامه حقيقت        نيست.این روز دادخواهی است»

 روزاول ماه مه روزاعتراض زحمتکشان جهان برعليه سيستم بهره کش وانسان کش نظام سرمایه داری
 است.کارگران وزحمتکشان،بيکاران،مستمری بگيران ودریک کلم همه مزدبگيران دراین روز گردهم ميآیند تا با

 نيروی متحدخودهمگام بادیگرزحمتکشان جهان برای فردایی بهتر مبارزه کنند. امسال نيزدرشرایطی به پيشوازاول
 ماه مه می رویم که بحران جهانی سرمایه داری درسراسرجهان، بيکاری روزافزون کارگران - کاهش دستمزدها -
 کاهش خدمات درمانی وآموزشی - بالبردن سن بازنشستگی را بدستورصندوق اهریمنی پول درکشورهابرعليه

 زحمتکشان به مورداجرا گذاشته است. درکشورمانيزهمين مصيبت هانه تنهااجرامی گردد،بلکه باهدفمندی یارانه
 هاوتزیرق پول به جامعه سعی درکاهش بحران سرمایه داری دارند.پولی که قراربودزیرساخت های اقتصادی

 واجتماعی کشور مارا بهبودبخشيده وآبادانی وعدالت رابرای مردم به ارمغان بياورد،درسال جدیدتورم
 افسارگسيخته ای رابه زحمتکشان ومردم ایران تحميل خواهدکرد. روندحمله به دستاوردهای یکصدساله

 زحمتکشان بازمزمه بهترشدن وضع کارگران باپرداخت یارانه های نقدی به موجی ازتبليغات زهزآگين«به جای
 افزایش مزدحمایت های اجتماعی کارگران تقویت شود»،«احيای نظام استادشاگردی درقانون کار»،«فعاليت به

 ساعت در روزغلط است دولت بایدبه جای روزمزد به سمت کارمزدحرکت کند»،«نظرسازمان8مدت 
 ملل،درآمدروزی یک دلرخط فقر است»،«چون هدفمندی یارانه هااثرات منفی نداشته است،دليلی برای افزایش

 جهشی مزدنيست» پرداخته ونشان ازجریانی کارگرستيزوضدقانون اساسی خبرمی دهد.این جریان که
 درصدی مستمری بازنشستگان تامين اجتماعی حرکتی راشروع کرده بود،به این بسنده6درآغازسال با افزایش 

 نکرده باپيش کشيدن دریافت فرانشيزازبيماران درمانگاههای مراکزملکی تامين اجتماعی وسپس افزایش سن
 سال دربرنامه پنجم توسعه ،به این روندغيرقانونی سرعت بخشيد.این روندخطرناک که ریشه65بازنشستگی به

 درقانون کارتوکلی دهه شصت داردوبامبارزات پدرانمان سرکوب شده بود، باردیگرقدعلم کرده تااین بارقانون
 کاروقانون اساسی رابه ورق پاره ای بدل کرده همين حداقل حقوق زحمتکشان رانيزنابودسازد. هرچه عرصه

 برزحمتکشان تنگ ترمی گردد،فضابرای غارت ثروت زحمتکشان واستثمارهرچه بيشترآنان برای سرمایه داری انگل
 تجاری بازترمی گردد.باخصوصی سازی کارخانجات متعلق به زحمتکشان،سرمایه داری انگل تجاری باخریدارزان
 این موسسات توليدی به بهانه نوسازی وبهسازی تجهيزات کارخانه ها،بادریافت وامهای چندصدميلياردتومانی

 ودلری ازسيستم بانکی،کارخانه هارابه حال خودرهاکرده وبانپرداختن حقوق کارگران،باری دیگررابه دوش
 زحمتکشان می نهند. در حالی که زحمتکشان برای دریافت وامهای چندصدهزارتومانی سرگردان هستند،درعوض

 سيستم بانکی به این سرمایه داران خائن باسهل ترین شرایط وام می دهندتااین بی وطنان ارزهای باارزش
 نفتی را در آن سوی مرزهاسرمایه گذاری کرده،اقتصادملی راهرچه بيشتربه سمت نابودی بکشانندویا واردات را
 بلی جان صنعت وکارگران ایرانی باهمين وامهای گرفته شده ازسيستم بانکی بنمایند.تا با ویران سازی صنایع
 کشور،کارگران رابيکارکرده واقتصادملی راهرچه بيشتربه خارج وابسته کنند. در شرایطی که هرروز کارخانه ای

 تعطيل ویا باحداقل توليدکارميکند،ما شاهدگشایش بانکی جدید در سيستم مالی کشورهستيم. آنچه
 امروززحمتکشان سراسردنيا رابه اعتراض وادارکرده بيکاری،کاهش خدمات درمانی و بهداشتی ،کاهش

 دستمزدها،کاهش خدمات آموزشی ومبارزه باسندیکاهای کارگری باتوصيه صندوق بين المللی (اهریمنی)پول
 وسازمان تجارت(غارت)جهانی است.آنچه هم اکنون درکشورمانيزروی می دهد، جز این نيست. حمله به

 دستاوردهای طبقه کارگر،جهانی است ومبارزات کارگران نيزباسرمایه داری،جهانی است. دریکی ازجلسات
 ،کل فرج یکی از اعضای اتحادیه چنين1325اتحادیه کارگران شرکت نفت ایران انگليس درمهرماه 

 گفت:«رفقا،ماتنهاحقوق حقه خودرامی خواهيم،تاشایددروضع بهتری زندگی کنيم.کارگران درهرکشوری ازجهان
 برای افزایش دستمزدخودفریادمی کشند،آنان نه به منظورشرارت ویاآشوب،بلکه ازروی حقيقتی فریادمی

 کشند.» مادست یاری وکمک به طرف همه خواهران وبرادران زحمتکش ومزدبگيراعم ازشاغل،بيکار، مستمری
 بگيرباهرفکروعقيده درازنموده،باهمبستگی کارگری خودنگذاریم عرصه زندگی بر ما و فرزندانمان دشوارترگردد.

 بيایيداول ماه مه رابه کارزاری جهت قانون کاری شایسته،تامين اجتماعی در شان وشخصيت کارگران،دستمزدی
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 شرافتمندانه وزندگی آبرومندوایجادسندیکاهای کارگری،این سنگرهميشگی زحمتکشان ومدافع واقعی حقوق
                    رنجبران درمقابله باتهاجم سرمایه داری به ثروت ملی ودسترنج کارگریمان تبدیل کنيم. 

اول ماه مه گرد هم آیيم ودست دردست یکدیگرمتحدشویم. 

وقتی مبارزه می کنيم هميشه پيروز نمی شویم ولی اگرمبارزه نکنيم ،همواره شکست می خوریم. 

 سندیکا ایران دوم ماست،آن راخواهيم ساخت.                        

 مستحکم بادهبستگی زحمتکشان ایران وجهان                       

12/12/1389   کارگران فلزکارمکانيک                                                     

برگرفته از وبلگ " کارگران فلز کار ميکانيک " 
http://felezkar4.blogfa.com/

 سال ستيز طبقاتی به جای جهاد اقتصادی
1390 شورای برگزاری مراسم روز جهانی کارگر سال 1بيانيه ی شماره 

  قرار داريم.سالی که رهبر́ حاکميت سرمايه داری ايران در ادامه ی طرح ها و اقدامات1390در آستانه ی روز جهانی کارگر، اول ماه مه در سال 
 هر چه بيشتر برای سرکوب مطالبات و منافع طبقه ی کارگر و برای تکميل برنامه ی سرمايه داري، آن را سال "جهاد اقتصادی" اعلم کرده

  را به سال تقويت و1390است. اما طبقه ی کارگر در اين سال بايد بيش از پيش در مقابل اين حاکميت سرمايه داری ايستاده و سال 
 گسترش " ستيز طبقاتی" و " نبرد کارگری" تبديل کند.

 کارگران در ايران در بدترين وضعيت معيشتي، اقتصادی و سرکوب سياسی قرار گرفته اند؛ قراردادهای موقت، بيکار سازي، دستمزد های تا
 چند مرتبه زير خط فقر و شرکت های پيمان کاری و قراردادهای اسارت آورشان به طبقه ی کارگر تحميل مي شود؛ با طرح حذف يارانه ها
 حاکميت سرمايه داری در ايران هم گام و مطابق با نسخه های نهاد های جهانی سرمايه داری هم چون صندوق بين المللی پول و بانک

 جهاني،هجوم گسترده و وحشيانه تری را به زندگی و هستی کارگران آغاز کرده است وهم اکنون قيمت های برخی اقلم اساسی تا ده
 برابرافزايش يافته درحالی که دستمزد ها کماکان برده وارانه است و پرداخت مبالغ اندک و مضحک يارانه ی نقدی حتا چاره ی يک دهم

 هزينه ی زندگی کارگران را نميکند؛ کارگران و فعالن کارگری و فعالين تشکل های مستقل در جنبش کارگری به حبس، اخراج، تهديد، ارعاب
 و بيکاری محکوم مي شوند؛ هر گونه اعلم نظر، بيان انديشه، اعتراض، تظاهرات و هر نوع فعاليت اجتماعی-سياسی سرکوب مي شود.

 برای دعوت کارگران به تحمل استثمار و بردگی و از طرفی برای حفظ سودآوری سرمايه داران، کارگران را به "جهاد اقتصادی" دعوت مي کنند
 و با استفاده از اين واژگان مذهبی- ناسيوناليستی قصد تخدير و فريب کارگران را دارند تا شايد کسی فکر کند تحمل اين فلکت " جهاد"

 است و لزم! نه! کارگران فريب اين بازي ها را نمي خورند!
 در ساير نقاط جهان نيز کم و بيش و با همين محتوا، وضعيت به همين صورت است و کارگران به صورت روز افزون به مبارزه مشغول اند.

 در بسياری کشورها کارگران عليه افزايش سن بازنشستگي، افزايش ساعت کار، اخراج کارگران، کاهش دستمزد ها و ... دست به اعتراض
 و اعتصاب زده اند؛ درست شبيه به همپالکي های سرمايه داری اسلمی ايران، سرمايه داران در ديگر نقاط جهان نيز کارگران را به "رياضت

 اقتصادی" و در واقع به تحمل فلکت و نکبت موجود دعوت مي کنند.
 نظام سرمايه داری و دموکراسي های صوری و ننگين آن که عامل فقر و بدبختي، فلکت، حبس، ديکتاتوري، سرکوب، جنگ افروزی و

 خرافه پروری ا ست و به خاطر سود محوری و پاسبانی از نظام استثمار گرانه  اش، امروزه در سرتاسر دنيا شرايطی بی نهايت غير انساني 
 ايجاد کرده و موج اعتراض مردمی به مشکلت و مصائب در نقاط مختلف دنيا از جمله آمريکا، انگليس، ساير نقاط اروپا، مصر و ... بر انگيخته
 شده است. لزم است به کارگران و هم طبقه اي هاي مان هشدار بدهيم که آنان بايد اصل نظام سرمايه داری را آماج حملت خود قرار دهند

 و نه فقط جناح های اکنون حاکم را؛ بايد به هوش باشيم که ما کارگران نبايد نيروی اعتراضی و طبقاتی خود را تبديل به ابزاری برای
 سرنگونی يک جناح سرمايه داری و به قدرت رسيدن جناحی ديگر و احتمالن خوش رنگ و لعاب سرمايه داری کنيم. کارگران بايد با اتکا بر

 نيروی طبقاتی خود و با حملت سازماندهی شده و متشکل عليه نظام سرمايه داري، هم به سرنگونی حاکميت های موجود و ديکتاتوری
 های حاکم بپردازند و هم بتوانند نيروی طبقاتی و سياسی خود را به جای آن حاکم کنند. در صورتی که اعتراضات و نبرد و ستيز کارگران به
 صورت متشکل و سازمان يافته باشد در کمترين حالت ممکن، آنان خواهند توانست بسياری از خواسته ها و مطالبات خود را به حاکميت های

 سرمايه داری تحميل کنند.
 ما کارگران برای دگرگون کردن وضعيت سياسی-اقتصادی در ايران، به هر جنگ خارجی عليه خود نه ميگوييم، ما هرگز تسليم فريب و توهم

 پراکنی هيچ کدام از جناح های داخلی و خارجی سرمايه داری نمي شويم. ما به کمک و ياری هيچ دولت سرمايه داری اعم از آمريکا، چين،
 روسيه، انگليس، فرانسه و... باور نداريم. برای ما سرمايه داری احمدی نژاد-خامنه ای- سپاه با جناح ديگر که فعلن اندکی از قدرت رانده

 شده يعنی اصلح طلبان و ليبراال ها از جمله کروبی- موسوی- خاتمی و يا هرگونه سرمايه داری از نوع کراواتي، ليبرال، نوليبرال،
 ناسيوناليست، مذهبي، سلطنتی و يا هر شکل ديگری از سرمايه دارن فرقی نمي کند! ما تنها و تنها بايد با اتکا بر نيروی طبقاتی خودمان و
 با ايجاد و تقويت و گسترش تشکل های خودساخته و مستقل از دولت، کارفرما و سرمايه داران و با ايجاد و يا تقويت سازمان ها و نهاد های

 سياسی و کارگری خود، با نبردی فراگير عليه کليت نظام سرمايه داری ستيز کنيم.
 ما کارگران بايد به دقت اÚشکال مبارزه  سازمان يافته و متشکل خود را بر اساس شرايط و بر اساس توازن قوا انتخاب کنيم. اکنون علوه بر

 مبارزات علني، متشکل، متحد، گسترده، توده ای و اجتماعی و فراگير و به موازات آن، بعضی از ما کارگران بايد بتوانيم هسته های مخفي،
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 کميته ها و محافل مخفی را در محل کار و زندگی خود ايجاد کنيم. ما نبايد تمام نيرو و امکانات خود را در معرض ديد و حمله ی نظام
 سرمايه داری قرار دهيم.

 بار ديگر تاکيد مي کنيم که برای مقابله با معضلت پيش رو، ما کارگران هيچ چاره ای جز ايجاد تشکل های خود ساخته و مستقل نداريم و
 لزم است به افشا و مبارزه با باورهای آشتي جويانه با نظام سرمايه داری بپردازيم زيرا خواسته های ما با چانه زنی و اميد و توهم به

 سرمايه داری و با مذاکره و خواهش به دست نمي آيد!
  که روز جشن و خروش جهانی کارگران و اعلم و تجديد همبستگی" يازده ارديبهشت "در اين راستا و در آستانه ی روز جهانی کارگر 

 بين المللی طبقه ی جهانی کارگر است، ضمن اين که تمامی کارگران را به مبارزه ی متشکل و سازماندهی شده عليه نظام سرمايه داری در
  را1390ايران فرا مي خوانيم، در تقابل با نام گذاری اين سال به "سال جهاد اقتصادی" توسط رهبر حاکميت سرمايه داری اسلمي، ما سال 

 سال تقويت و گسترش "ستيز طبقاتی" و " نبرد کارگری" اعلم مي داريم و مطالبات هشت گانه ی ذيل را به عنوان اهم مطالبات کارگران
 ايران اعلم مي داريم.

 ما از تمامی کارگران، فعالن کارگري، تشکل ها، رسانه ها، نهاد ها و سازمان هايی که به امر تقويت مبارزه ی طبقاتی باوردارند مي خواهيم
 که با انتشار و گسترش بيانيه های اين شورا و مطالبات هشت گانه ی اعلم شده، ما و مبارزه ی مشترک مان را ياری رسانند.

 11به علوه هرگونه نظر و يا پيشنهاد درباره ی مفاد بيانيه ها، مطالبات هشت گانه و يا هر پيشنهاد درباره ی برگزاری مراسم در روز 
 ) قابل دريافت، بررسی و اقدام است.may1390@gmail.com  1ارديبهشت از طريق ايميل رسمی ما (

 1390 سال ،مطالبات هشت گانه ی کارگران ايران 
 - ما کارگران برای مقابله با قراردادهای موقت، سفيد امضا و قراردادهای شرکت های پيمان کاری با اتحاد و آگاهی و با ايجاد تشکل های1

 خود دست به مبارزه خواهيم زد.
 - حذف يارانه ها هجوم به سفره ی خالی کارگران است؛ ما ضمن گسترده کردن اقدام برای نپرداختن قبض های آب، برق، تلفن و گاز از هر2

 طريق ممکن ديگر و به صورت متحد و متشکل با اين اقدام و طرح́  ضد کارگری مبارزه خواهيم کرد.
  هزار تومان که چندين برابر زير خط فقر است و توسط نهاد سرمايه داری شواري عالی کار تعيين330- ما اعلم و تعيين حداقل دستمزد 3

 شده و نيز روش ضد کارگری و خائنانه ی سه جانبه گرايی را محکوم مي کنيم؛ در روش سه جانبه گرايي، مذاکره و توافق بين نمايندگان
 کارفرمايان و نماينده دولت (که همگی از طبقه ی سرمايه دار هستند) از يک سو و ازسوی ديگر نماينده ی کارگران انجام مي گيرد و کارگران

 در مقابل دو رای سرمايه داری بازنده خواهند بود. ما اعلم مي داريم که افزايش دستمزد با خواهش و توافق و مذاکره حاصل نمي شود.
 کارگران بايد با اعتراض و نمايش قدرت و اعتصاب و با مبارزه ی متشکل و متحد دستمزدهايی متناسب با استاندارهای زندگی را به

 سرمايه داری تحميل کنند.

 - کارگران و فعالن کارگری زندانی بايد آزاد شوند و ما هر گونه دستگيري، اخراج و تحت فشار قرار دادن کارگران را محکوم نموده و به4
 صورت گسترده برای آزادی آنان مبارزه خواهيم کرد.

 - ما کارگران برای دست يابی به آزادی بيان، آزادی تشکل، تحزب، اعتصاب، آزادی قلم و آزادی تمامی زندانيان سياسی و پايان يافتن5
 احکام ضد انسانی اعدام ،همزمان با ديگر مطالبات مان مبارزه خواهيم کرد.

 - پيروزی کارگران جز با اتحاد متشکل و سازمان يافته ی تمامی اقشار طبقه ی کارگر اعم از کارگران صنعتي، معلمان، پرستاران، کارگران6
 بخش خدمات، معادن، کارگران کشاورزی و ... ممکن نيست. ما ضمن اتحاد با تمام کارگران ايران و منطقه و حمايت از مطالبات کارگران

 مهاجر در ايران از جمله کارگران افغانی ،خود را متحد و پشتيبان مبارزات کارگران در سراسر جهان مي دانيم.

 - ما برای دست يابی به مطالبات اقتصادی- سياسی خود بر عليه تمامی جناح ها و حاکميت های داخلی و خارجی سرمايه داری اعم از7
 اصول گرا و اصلح طلب در ايران و اعم از دولت های سرمايه داری آمريکا،چين، روسيه، اروپايی و ... تنها و تنها با اتکا بر نيروی طبقاتی کارگری

 خود، مبارزه خواهيم کرد.

 - نظام سرمايه داری از تبعيض جنسيتی-اقتصادی- سياسی- اجتماعی عليه زنان بهره و سود مي برد، همچنين کار کودکان منبع سود های8
 سرشار برای نظام انگلی سرمايه داري ست؛ ما برای متشکل کردن هر گونه مبارزه برای دست يابی زنان به مطالبات طبقاتی خود و نيز

 برای تقويت جنبش لغو کار کودک از هيچ مبارزه ای فروگذار نخواهيم کرد.

 1390شورای برگزاری مراسم روز جهانی کارگر سال 
  - سال ستيز طبقاتی به جای جهاد اقتصادی1بيانيه شماره

 1390 فروردين ماه 18
1may1390@gmail.com 

مه زنان کارگر و روز اعتراض در اول ماه

 بهمن روز کارگر را به عنوان روز اعتراض معرفی٢۵به نوشته وبلک جهان زن  آمده است : t گروه فيس بوکی 
  بهمن واول اسفند ودهم اسفند و….را آفریده اند ، روز اول ماه مه را به عنوان روز٢۵کرد . جوانان پرشوری که 

 اعتراض برگزیده اند . مسلمأ این اقدام به غایت سنجيده وبه جا ، از سوی جنبش های مختلف اجتماعی ، مورد
 حمایت قرار گرفته وهمه تلش خواهند نمود، این روز به روز اعتراض گسترده عليه استبداد ودیکتاتوری تبدیل شود

. از طرف دیگر تشکل های مختلف کارگری که همه ساله در روز کارگر به پای برگزاری مراسم این روز می روند .
 در سال های گذشته تشکل های کارگری تلش کرده اند ، بر سر مطالباتی مشترک در ميان خود به توافق
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 رسيده ومشترکأ اطلعيه هایی در گراميداشت این روز نيز صادر نمایند . در قطعنامه های توافق شده ميان
 تشکل های کارگری هر ساله ماده ای در دفاع از زنان کارگر وجود دارد ودر هر قطعنامه، بندی به برابری ميان زن

 ومرد نيز اختصاص دارد . اما در سال جاری باید به نقش زنان کارگر به طور خاص اشاره داشت وشایسته است
 هم تشکل های کارگری وهم زنان کارگر خود به نقش خویش بيش از گذشته توجه نشان دهند . نقشی که زنان
 ایرانی، بویژه در مبارزات ضد استبدادی دو سال گذشته داشته اند ، آنان را در جایگاه ویژه ای قرار داده است ودر

 این ميان زنان کارگر نيزباید جایگاهی در خور در مبارزات پيش رو بيابند. وارد شدن محلت کارگر نشين در آخرین
  ، نشان داد زنان در این محلت می توانند به سکاندار حرکات اعتراضی آتی١٣٨٩سه شنبه اعتراض در سال 

 تبدیل شوند . چه بسيار زنان ساکن این محلت خود برای گرداندن اقتصاد خانواده به کار در آمد زایی در خانه و
 بيرون ازخانه مشغول اند ، اما تا کنون نقش آنها نادیده گرفته شده است . حال که مبارزات ضد استبدادی فرصتی
 برای اشتعال در محلت زحمتکش نشين بوجود آورده است ، لزم است اهميت ونقش زنان کارگر دراین محلت به

 طور جدی مورد توجه قرار گيرد. زنان کارگر، نه به عنوان کسانی که به دليل ستم هایی که به آنها رفته، لزم
 است مورد حمایت قرار گيرند و بندی در قطعنامه ها به آنها باید اختصاص داده شود، بلکه این بار باید نقش زنان
 کارگررا به عنوان کنشگران وسازماندهندگان اعتراضات آتی مهم پيش رو مورد توجه قرارداد. در این رابطه روز اول

 ماه مه به عنوان روز اعتراض فریاد مشترک عليه استبداد، فرصت بسيار مناسبی برای این منظور فراهم آورده
 است از این رو زنان کارگر باید از اعلم روز کارگر به عنوان روز اعتراض حمایت کنند وبا طرح مطالبات خویش در این

 روز پيوندی مستحکم ميان جنبش ضد استبدادی موجود وجنبش برابری خواهی در یکی از ستون های اصلی،
پيوند این دو جنبش بوجود آورند .

بانک مرکزی شمش طل حراج می کند

 هم زمان با ادامه افزیش قيمت طل در بازار فروردین آمده است : 18به نوشته سایت مردمک در تاریخ پدجشنبه 
 ایران، بانک مرکزی جمهوری اسلمی ایران از حراج شمش طل از شنبه هفته آینده خبر داده است. بانک مرکزی

ایران اسفند سال گذشته نيز شمش طل حراج کرده بود.

 اعلم کرده است که علوه بر فروش اطلعيه ای روابط عمومی بانک مرکزی جمهوری اسلمی ایران با انتشار
  فروردین درهمه٢٠سکه، فروش شمش طل نيز از طریق حراج حضوری در محل بانک کارگشایی از روز شنبه 

روزهای هفته به غير از روزهای تعطيل انجام می شود.
 بانک مرکزی در این اطلعيه دليل تصميم به حراج سکه و شمش طل را «پاسخگویی به نياز بازار طل و ایجاد

تعادل در معاملت» اعلم کرده است.

بانک کارگشایی زیرمجموعه بانک ملی است و توزیع سکه و شمش طل یکی از خدمات این بانک است.

 که بهای هر قطعه سکه بهار اعلم کرده است محمد کشتی آرای، رئيس اتحادیه کشوری طل و جواهر ایران،
  هزار١٠ هزار تومان رسيد که نسبت به یک روز پيش از آن ۴۵۵ فروردین به ١٨آزادی طرح قدیم در روز پنجشنبه، 

تومان بالتر رفته است.
 هزار تومان رسيده است.40 عيار در بازار ایران به 18به گفته آقای کشتی آرای قيمت هر گرم طلی 

 آقای کشتی آرای در گفت وگو با خبرگزاری مهر، نسبت به افزایش قيمت سکه در بازار داخلی ایران در روزهای
 آینده هشدار داده و درعين حال گفته است: در این خصوص بانک مرکزی اعلم کرده است که حراج انواع سکه را

برای کاهش قيمت آن در بازارهای داخلی آغاز خواهد کرد.

 رئيس اتحادیه کشوری طل و جواهر ایران تاکيد کرده است که تا زمان حراج سکه ازسوی بانک مرکزی ایران،
قيمت ها روند صعودی خواهد داشت.

 ١٨در بازار نيویورک نيز در معاملت روز پنج شنبه هفتم آوریل ( طل براساس گزارش بلومبرگ قيمت هر اونس
 دلر رسيد.۴۶٠فروردین) به یک هزار و 

 پيش بينی می شود قيمت طل در بازارهای جهانی افزایش یابد زیرا نسبت به بدهی ها و افزایش تورم در اروپا و
افزایش نرخ بهره توسط بانک مرکزی اروپا که در سه سال گذشته بی سابقه بوده، نگرانی هایی وجود دارد.

  نيز اقدام به حراج شمش طل کرده و دليل آن را پاسخگویی به نياز بازار طل و٨٨بانک مرکزی ایران اسفند سال 
ایجاد تعادل در معاملت  اعلم کرده بود.

 محمود بهمنی ریيس کل بانک مرکزی هم بارها تاکيد کرده است که اگر بانک مرکزی احساس کند قيمت ها در
 بازار داخلی با اختلف نسبت به قيمت های جهانی همراه است بی درنگ برای کنترل نوسانات وارد عمل

می شود.
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 منتشر کرد دولت ایران بيش) ٨٩ اسفند ٢٩ مارس (٢٠، چاپ لندن، فایننشال تایمز براساس گزارشی که روزنامه
  تن شمش طل دارد و در دهه گذشته پس از چين، روسيه و هند، یکی از بزرگ ترین خریداران شمش طل٣٠٠از 

بوده است.

 کارگران شرکت رسيسندگی و بافندگی کاشان در برابر فرمانداری این شهرستان
اجتماع نمودند 

 دراعتراض به:  ، آمده است ٠٨:٣۴ ساعت ١٣٩٠ فروردين ١٨به نقل از سایت کميته هماهنگی ... درپنجشنبه 
عدم پرداخت حقوق وعيدی درکاشان صورت گرفت؛

  و1389کارگران شرکت ریسندگی وبافندگی کاشان در تجمع اعتراض آميز نسبت به عدم پرداخت عيدی سال  
  هزارتومان پرداخت کند اعتراض داشته80حقوق هفتگی خود که کارفرمای این شرکت تعهد کرده بود هفته ای 

 وخواستاررسيدگی به این موضوع شدند
  و حقوق هفتگی خود1389کاشان – ایلنا : کارگران دراین تجمع اعتراض آميز نسبت به عدم پرداخت عيدی سال  

  هزارتومان پرداخت کند اعتراض داشته وخواستاررسيدگی به80که کارفرمای این شرکت تعهد کرده بود هفته ای 
 این موضوع شدند

به گزارش خبرنگار ایلنا درکاشان تعدادی ازاین کارگران درگفتگو با خبرنگار ایلنا درکاشان ابراز داشتند به رغم اینکه
  هزارتومان به کارگران این شرکت80 ماه حقوق معوقه طلب داریم وشرکت تعهد نموده بود که هفته ای 30

 پرداخت کند ولی مدت سه هفته است که مدیریت شرکت این مبلغ را پرداخت نکرده است
 1389به گزارش خبرنگارایلنا درکاشان این کارگران همچنين از عدم پرداخت عيدی سال گذشته خود یعنی سال 

 انتقاد نموده وخواستار پرداخت عيدی خود بودند آنها ابراز داشتند عليرغم اینکه مسئولين قول داده بودند که تعداد
  نفرازکارگران این شرکت را بازنشست نمایند ولی تاکنون هيچ اقدامی دراین رابطه نشده است400

 کارگران دراین تجمع اعتراض آميز ازمسئولين مربوطه خواستند تا نسبت پرداخت حقوق معوقه ،عيدی ، پرداخت
 .   ماه حقوق معوقه ،مشکل بازنشستگی ومشکلت پيش روی آنها هرچه سریعترپيگيری و اقدام نمایند30

 شایان ذکر است که فرمانداری ویزه شهرستان کاشان صبح امروز جلسه ای را با حضور مدیریت این شرکت ،
 روسای ادارات کارواموراجتماعی ،صنایع ومعادن ،تامين اجتماعی ودیگر مسئولين مربوطه به منظور بررسی

.ورسيدگی به مشکل این کارگران درفرمانداری ویژه این شهرستان تشکيل داده است

تجمع کارکنان حراست طرح های اقتصادی در مقابل فرمانداری ماهشهر

در ادامه اعتصابات کارگری و صنفی در استان فروردین امده است : 19به  نوشه آسمان دیلی نيوز در تاریخ   
  فروردین ماه، صد تن از کارکنان حراست طرح های ساختمانی منطقه ویژه١٨خوزستان، صبح روز پنجشنبه 

.اقتصادی ماهشهر، در محل فرمانداری این شهرستان دست به تجمع و تحصن زدند
 بنا به گزارش ارگان خبری فعالن حقوق بشر، این کارمندان با در دست داشتن پلکاردهای از جمله “ما را اخراج

.نکنيد” دست به تجمع و تحصن زدنده اند
 تجمع آرام و مسالمت آميز مذکور با حضور ماموران یگان ویژه به خشونت کشيده شد اما با مقاومت معترضين و

 عدم ترک محل، استاندار خوزستان، ریيس منطقه ویژه اقتصادی، فرماندار، ریيس اداره اطلعات، امام جمعه و
 فرمانده نيروی انتظامی ماهشهر به محل مراجعه نموده و قول مساعد برای پيگيری این مسئله را به متحصنين

.دادند
  فروردین ماه نيز، ده ها کارگر اخراجی دو شرکت ساختمان نصب و فراب جهت بازگشت به کار، در١۴روز یکشنبه 

) تجمع کردند١٩مقابل درب پالیشگاه آبادان (گيت  .

احمدی نژاد: دولت به تامين اجتماعی بدهکار نيست
مجلس: هزاران ميليارد بدهی دارد

  اعلم کرد که١٣٩٠: با وجود اینکه محمود احمدی نژاد در اولين کنفرانس خبری خود در سال icana.irخانه ملت .
 دولت هيچ  گونه بدهی به سازمان تامين اجتماعی و یا ارگانی دیگر ندارد، عضو کميته تحقيق و تفحص از شستا

 ضمن بيان اینکه دولت به تامين اجتماعی بدهکار است و این بدهی نيز در حال افزایش است، گفت: دولت سعی
دارد تا با فروش کارخانه های ورشکسته به سازمان تامين اجتماعی بدهی خود را به این سازمان جبران کند.

 علی زنجانی حسنلوئی در گفت و گو با خانه ملت، در پاسخ به سوالی درخصوص وضعيت سازمان تامين اجتماعی
 با اشاره به نتيجه کميته تحقيق و تفحص از سازمان تامين اجتماعی، گفت: طبق نتایج بدست آمده دولت هزاران
 ميليارد تومان به تامين اجتماعی بدهکار است و این موضوع را مسئولن تامين اجتماعی به کرات اعلم کرده اند.

 نماینده نقده و اشنویه در مجلس اظهار داشت: دولت سعی دارد تا با فروش برخی از کارخانه ها به تامين
 اجتماعی این بدهی را پرداخت کند که این مسأله موجب نارضایتی و اعتراض مسئولن تامين اجتماعی شده چرا

که این کارخانه ها خود ورشکسته و بدهکار هستند.
 عضو کميته تحقيق و تفحص از شرکت های شستا کارخانه بافت آزادی را یکی از این کارخانه ها اعلم کرد که
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 ميلياردها دلر بدهی دارد.
 زنجانی حسنلوئی ادامه داد: فروش اینگونه کارخانه ها به تامين اجتماعی نه تنها سودی برای این سازمان ندارد

 بلکه موجب افزایش زیان تامين اجتماعی می شود و چرا که مجبور است بدهی این کارخانه ها را نيز پرداخت کند.
 عضو کميسيون اجتماعی مجلس با تاکيد بر اینکه دولت به تامين اجتماعی بدهکار است و باید بدهی خود را

 پرداخت کند، گفت: در صورت عدم پرداخت بدهی دولت به تامين اجتماعی این شرکت مجبور به فروش سرمایه
  ماه پرسنل خود را پرداخت کند و پس از آن نيز تامين اجتماعی به٨ تا ٧خود می شود که نهایتا می تواند حقوق 

بدنه دولت باز خواهد گشت.

منشور مطالبات کارگری به مناسبت روز جهانی کارگر

 بحران سرمایه داری در جهان چند ميليارد نفر را زیر خط فقر قرار داده و تبعات آن گریبان اکثریت انسان ها را گرفته
 است. چند ميليارد انسان از ابتدایی ترین امکانات زندگی محروم و در شرایط بسيار وخيمی زیست می کنند.

 بيکاری،تورم،گرسنگی،سطح نازل دستمزد،افزایش فشار کار، عدم امنيت شغلی،افزایش مشاغل کاذب، باعث
 گردیده تا فجایعی مثل اعتياد،فحشا،دزدی،رشوه خواری،جنایت،سوء تغذیه، توحش،افزایش بيماری های

 روانی،کارکودکان، تکدی گری،تخریب محيط زیست و ... گسترش یابد. در چنين شرایطی که بحران سرمایه داری
 هر روز عميقتر می گردد، تبعات آن نيز بيشتر گریبان ما کارگران و مردم را خواهد گرفت و در مقابل سرمایه داران

کوهی از ثروت انباشته نموده اند. 
 در شرایطی به استقبال برگزاری مراسم روز جهانی کارگر می رویم که، یکبار دیگر جنبش آزادیخواهانه مردمی بر
 آمد نموده و بسياری از کارگران نيز در این جنبش حضور دارند. بخوبی می دانيم که مطالبات آزادیخواهانه،جدای از

مطالبات اقتصادی نيست و تحقق واقعی این دو با هم گره خورده و تفکيک ناپذیرند.
 همه ما کارگران برای رسيدن به مطالبات اقتصادی نيازمند سازماندهی و تشکل هستيم و متشکل شدن خود در

 گرو رفع مانع بزرگ استبداد و دیکتاتوری موجود است. تحقق مطالبات آزادیخواهانه نيز در گرو رفع استثمار و فقر
 می باشد و اکثریت جامعه،یعنی کارگران و مردم  در شرایط وخيم اقتصادی قرار دارند وچشم انداز بحرانی تر

 شدن شرایط حتمی است و فقط اقتصاد و توليدی که در خدمت رفاه باشد می تواند،آزادی را به معنای واقعی
برقرار و ضمانت نماید.

 ، و موج دوم مبارزات کارگران و مردم، واخوردی است به فاصله طبقاتی شدید و استبداد سياسی88جنبش سال 
 و اجتماعی حاکم؛ و با وجود توهمات درون جنبش و پيشروی خودبخودی، گشایشی را در عرصه مبارزه عليه

حکومت ایجاد نموده،که از اهميت بسزایی برخوردار است.
 می دانيم که کارگران با صف مستقل سياسی و با اعتصابات گسترده در این جنبش حضور ندارند و این نقطه

 ضعف بزرگ جنبش است. اما برای رسيدن به این شرایط و برای اینکه بتوانيم قطب کارگری را هر چه بيشتر درون
 این جنبش تقویت نمایيم و پرچم مبارزه ضد سرمایه داری در دل این جنبش را برافرازیم،ضروری است با

 سازماندهی و شرکت موثر و پيگير،نقش ایفا نموده و با افشای اصلح طلبان حکومتی و هر دارو دسته و
 گرایشی که می خواهد بار دیگر مناسبات سرمایه داری را به شکلی دیگر تداوم بخشد، جنبش موجود را با

جنبش واقعی کارگران پيوند بزنيم.
 با تشدید تضادهای طبقاتی به موازات سياست های اقتصادی نئوليبراليستی در عرصه بين المللی و رشد

 جنبش کارگری و مردمی، بار دیگر در آستانه برگزاری مراسم روز کارگر قرار گرفتيم. این روز سمبل همبستگی
 جهانی طبقه کارگر و قدرت نمایی جنبش کارگری در عرصه جهانی است. در ایران نيز با وجود تمامی تمهيدات
 امنيتی و پليسی، هر سال تعداد بيشتری از کارگران در اعتراضات شرکت می کنند و مطالبات پایه ای خود را

 مطرح می کنند؛ حال که حدود دو سال از اعتراضات وسيع مردمی در مقابل حکومت سرمایه می گذرد،برگزاری
 مراسم روز کارگر همراه با مطالبات سياسی و اقتصادی می تواند پایه ای برای اتحاد جنبش کارگری و مردمی

 مستقل در مقابل ارتجاع حاکم باشد. در این شرایط ضروری است با تلفيق مطالبات اقتصادی و سياسی که
 انگيزه های واقعی مبارزات کارگران و مردم است، راه را برای شکل گيری جنبشی مستقل و طبقاتی نشان داد؛

 تنها جنبش کارگری و مردمی با مطالبات مشخص طبقاتی به شکل متشکل می توانند بساط تمام نکبت های
 جامعه ما را برچينند؛ تداوم جنبش و هر چه بيشتر نقش آفرینی کارگران پيشرو و روشنفکران انقلبی می تواند

 سرنوشت جامعه را تغيير داده و جنبش را به سمت انقلب سوق دهد. واضح است که راه زیادی برای تحقق
 رهایی کامل وجود دارد،اما هيچ راهی بجز فعاليت مستمر در جنبش رادیکال مردم و ایجاد قطب کارگری و تلش

برای تغيير توازن قوا به سود کارگران وجود ندارد.
  درصد اعلم نموده-27 درصد افزایش یافته و آمار رسمی دولتی تورم را 9در شرایطی که حد اقل دستمزد تنها 

 که واضح است تورم سال گذشته بيش از این بوده- و از سوی دیگر تورم پيش رو با توجه به برنامه حذف یارانه ها
 افزایش زیادی خواهد یافت،چشم انداز حدت یافتن تضادهای طبقاتی بدیهی است و دولت سرمایه، فقر و فلکت
 بيشتررا به اکثریت جامعه تحميل خواهد کرد؛ در نتيجه ما کارگران و مردم راهی جز مبارزه برای سرنگونی دولت

 حاکم و ایجاد حکومت شورایی کارگران و زحمتکشان نداریم. تنها با کنار زدن هر جناح و دارو دسته ای که می
 خواهد به شکلی مناسبات سرمایه داری را تداوم ببخشد ، و اعمال قدرت از طریق یک حکومت شورایی منتخب

کارگران و مردم است که می توان برای هميشه فقر و سيه روزی را از ميان برداشت.
 بر این اساس ما کارگران سوسياليست در روزجهانی  کارگر به همراه دیگر کارگران و مردم در اعتراضات و

اجتماعات خيابانی شرکت می نمایيم ومطالبات خود را در قالب قطعنامه زیر اعلم می نمایيم.
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 -ما خواهان سرنگونی دولت جمهوری اسلمی، با تمام جناح هایش، و ازجمله اصلح طلبان،1
 بعنوان یک حکومت ضد کارگری و ضد مردمی هستيم و تمام سران و تمام عوامل  حکومت که
 در سرکوب ،کشتار،زندان،شکنجه،استثمار،فقر،بيکاری و ... کارگران و مردم دست داشته اند،

باید محاکمه و مجازات گردند 

 - ما از مطالبات اقتصادی ،سياسی واجتماعی دیگر اقشار  مردم مثل معلمان،پرستاران2
 ودانشجویان حمایت نموده و هر گونه سرکوب آنها را محکوم می نمایيم و حمایت خود را از تمام
 جنبش های آزادیخواهانه مردم، - بخصوص  در دو سال گذشته -  و زنان،دانشجویان و ... اعلم

نموده و هرگونه سرکوب، زندان، شکنجه و پيگردهای قضایی آنان را محکوم می نمایيم.

 -ما خواهان برگزاری  انتخابات آزاد و فعاليت آزاد شوراهای کارگری و هرگونه تشکل کارگری3
دیگر از قبيل اتحادیه ،سندیکا،کميته ها،انجمن ها و ... توسط خود کارگران هستيم

 -ما خواهان  لغو مالکيت خصوصی بر وسایل توليد در مقياس کلن آن، مثل کارخانه ها ،شرکت4
 های بزرگ،زمين های زراعی بزرگ سرمایه داران و به مالکيت جمعی در آمدن آنها با مدیرت

شوراهای کارگری منتخب هستيم

 - ما خواهان انحلل تمام نهادهای سرکوب و نيروهای مسلح مثل:وزارت اطلعات،سپاه5
 پاسداران ،بسيج، دادستانی ،و ...و ایجاد نهادهای مردمی توسط انتخاب مستقيم کارگران و

مردم هستيم

 ما خواهان تامين امنيت شغلي براي همه كارگران و لغو قراردادهاي موقت و سفيد امضاء -6

  هزار تومان را محکوم نموده و معتقدیم حداقل دستمزد330- ما تعيين حد اقل دستمزد 7
 کارگران باید توسط نمایندگان منتخب و واقعی کارگران تعيين گردد و  دستمزد کارگران باید بالتر

از خط فقر و تامين کننده یک زندگی انسانی و مرفه برای یک خانواده باشد

 -ما خواهان متوقف شدن و لغو طرح هدفمند کردن یارانه ها که باعث افزایش شدید تورم و8
تحميل فقر بيشتر به کارگران و مردم می شود هستيم

 -آزادی برپایی اعتصاب ، اعتراض ، راهپيمایی ،تجمع و آزادي بيان بدون قيد و شرط به عنوان9
حقوق خدشه ناپذير اجتماعي كارگران و مردم باید به رسميت شناخته شوند .

 -دستمزدهاي معوقه كارگران بايد فورا" و بي هيچ عذر و بهانه اي پرداخت شود و خسارات10
ناشی از عدم پرداخت نيز باید جبران گردد

 -داشتن کار حق ابتدایی هر انسان و کارگری است و نباید هيچ کارفرما و دولتی حق اخراج11
کارگران و مردم را داشته باشد.

 - ما خواهان برابري حقوق زنان و مردان در تمامي شئونات زندگي اجتماعي و اقتصادي و12
 محو كليه قوانين تبعيض آميز عليه آنان هستيم و زنان باید از قوانين حمایتی لزم برخوردار

باشند

 - ما خواهان برخورداري تمامي بازنشستگان از يك زندگي مرفه و بدون دغدغه اقتصادي13          
هستيم و هرگونه         تبعيض در پرداخت مستمري بازنشستگان را قويا" محكوم مي كنيم 

 - تمامی کارگران باید تحت پوشش بيمه کامل درمانی و بازنشستگی و صدمات ناشی از کار14     
باشند 

 -کار کودکان ممنوع و هر گونه بهره کشی و تحميل شرایط نا مساعد بر کودکان باید از ميان15
برداشته شود و حقوق کودکان بطور کامل و با ضمانت اجرایی باید رعایت گردد

 -ما خواهان آزادي كليه كارگران زنداني  از جمله رضا شهابی و دیگر زندانيان سياسی  و لغو16 
كليه احكام صادره و توقف پيگرد هاي قضايي و امنيتي عليه فعالين كارگري هستيم
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 - اخراج و1817- ما خواهان لغو مجازات اعدام و سنگسار بعنوان جنایت عليه بشریت هستيم17
 تحميل بي حقوقي مضاعف بر كارگران مهاجر را به هر بهانه اي محكوم مي كنيم و خواهان

حقوق برابر برای آنها با دیگر کارگران هستيم

-خدمات بهداشتی و درمانی برای کارگران و همه مردم باید رایگان و مکفی و یکسان باشد.18

 -طبقه کارگر یک طبقه جهانی است و حمایت دیگر کارگران از کارگران ایران را در راستای19        
 مبارزه بين المللی کارگران می دانيم و متقابل حمایت قاطع خود را از مبارزات دیگر کارگران و مردم

 برای رهایی از استثمار و ستم سرمایه داری اعلم می داریم و خود را متحد جنبش بين المللی
کارگری می دانيم و بر همبستگی هر چه بيشتر کارگران در جهان تاکيد داریم 

 - ما  ضمن حمایت از مبارزات کارگران و مردم در جنبش های اخير در کشورهای عربی،20
 سرکوب این جنبش ها توسط حکومت های ارتجاعی حاکم و هرگونه دخالت و حمله نظامی

توسط امپریاليست ها را محکوم می نمایيم.

 - اول ماه مه روز اعتراض ،مبارزه و طرح وسيع مطالبات کارگری در سراسر جهان و در ایران21
 است و هر گونه ممنوعيت و سرکوب در این رابطه باید ملغا  و این روز بايد تعطيل رسمي اعلم

گردد 

 - ما خواهان لغو هر گونه اضافه کاری اجباری و مضر ، که جسم و روان کارگران را به مخاطره22       
می اندازد هستيم.

              زنده باد اول می، روز جهانی کارگر

                   نابود باد سرمایه داری، زنده باد سوسياليسم

1390 فروردین 20کميته های کارگران سوسياليست داخل کشور- 

کارگران و مردم آزادیخواه! ما را در تکثير و پخش این منشور به هر روش ممکن یاری دهيد.  

 بسياری از اين پرستاران برای تامين هزينه های زندگی ناچارند در سه شيفت کار
کنند

  فروردین آمده است : پرستاری هم مانند بسياری از مشاغل ديگر در ايران با20دادنادرتاریخ سایت به گزارش 
 مشکلت و موانع زيادی روبرو است که البته در سالهای اخير با توجه بيشتر به اين شغل بسياری از اين موانع از

 سر راه برداشته شده اند اما هنوز هم خيلی مانده است تا حق مطلب برای پرستاران ادا شود. همه ما اگر سر و
 کارمان به خيلی جاها نيفتاده باشد بالخره يک روز به بيمارستان رفته ايم، هر چند اين خوب نيست اما اگر اين

 اتفاق افتاده باشد با پرستارانی روبه رو شده ايم که با جان و دل برايمان انرژی گذاشته اند تا هر چه زودتر به
خانه برگرديم.

 اينکه بخواهی شاهد درد بيماران باشی يا شاهد گريه های مادری باشی که از شما می خواهد سوزن را
 آهسته تر در دست فرزند کوچکش فرو کنی زياد هم خوب به نظر نمی رسد اما خيلی ها هستند که تمام اين

غصه ها را پذيرفته اند و همراه بيماران می خندند و گريه می کنند.

 مشکلت پرستاران تنها به اينها ختم نمی شود. متاسفانه در سال گذشته حتی شاهد آسيب ديدن دو پرستار
 زحمتکش در کشور بوديم که توسط همراهان بيماران چشم خود را از دست دادند تنها به اين دليل که پرستار

 بودند و در کنار اين بسيارند پرستارانی که تجربه خشونت از جانب بيمار يا همراهانش را دارند.پرستاران موظفند
  ساعت خدمت کنند که اين فعاليت هيچ گاه متوقف نمی شود که متاسفانه در برخی مناطق کشور42در هفته 

به دليل کمبود نيرو پرستاران مجبورند شيفت بيشتری بگذرانند.

 بسياری از اين پرستاران برای تامين هزينه های زندگی ناچارند در سه شيفت کار کنند که مسلما در چنين
 شرايطی پرستار آن کارايی لزم را ندارد.بيشتر پرستاران بعد از گذشت چند سال سلمت خود را از دست می
 دهند و به يکی از انواع بيماريهای روحي، اسکلتي، ناراحتی معده، ستون فقرات، اختللت خواب و غيره مبتل

 می شوند که اين امر نسبت به ساير مشاغل بسيار بيشتر است.با اين وجود پرستاران بازنشسته از لحاظ
 پرستاران از حقوق و و مزايا هيچ فرقی با ساير بازنشستگان ندارند و حتی در برخی موارد دريافتی کمتری دارند.
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 نهادهايی مانند وزارت بهداشت يا نظام پرستاری انتظار دارند پيگير مطالباتشان باشند و به دادن وعده و وعيدها
 اکتفا نکنند که از جمله اين مطالبات اجرايی شدن قوانين تعرفه گذاری در ارتقای بهره وری است که بايد منتظر

 اين اتفاق می افتد يا خير؟90ماند و ديد بالخره در سال 

 است: ما زير خط فقريم, بجنگ تا بجنگيم!1390اين شعار ما در اول ماه مه 

  با نگاهي نگران به سال نو قدم گذاشته اند. بيكاري و فقر در كمين است. آن ها كه از بختكارگران ايران
  ماه دست به گريبانند. آن9 ماه و 6 ماه و 4خوش هنوز شغلي دارند, با عقب افتادن پرداخت دستمزدها به مدت 

 ها كه سال ها در حسرت يك زندگي بي هراس از سركوب و عدم امنيت و اعتياد و تن فروشي به سر برده اند,
  هزار330آن ها كه آرزوي برخورداري از حداقل آرامش و رفاه را در سر دارند, با بهت و خشم به دستمزد ناچيز 

  هزار تومان يارانه نقدي كه دولت مثل صدقه جلويشان پرتاب مي كند. زنان كارگر صرفا48توماني مي نگرند و به 
 به خاطر زن بودن بايد با دستمزدي بسيار كمتر از اين بسازند و نه فقط اين, كه بايد تحقير و توهين هاي مردانه در

 محيط كار و در مواردي آزار و تعدي جنسي از سوي كارفرمايان و مديران مردسالر و زن ستيز را تحمل كنند.
 كارگران جوان علوه بر بار سنگين استثمار و بي بهره ماندن از آموزش و پرورش و بهداشت و مسكن مناسب, بايد

 مانند بقيه جوانان جامعه از فضاي بسته سياسي و فشارهاي فرهنگي و اجتماعي گوناگون در رنج باشند. تا
 روحيه شاداب و اميد و آرزويشان زير منگنه خرافه مذهبي و سنت و كهنه انديشي خرد شود. معني زندگي براي
 خانواده هاي كارگران و زحمتكشان چيزي جز شكنجه تدريجي نيست. زندگي براي آن ها يعني محروميت از حق
 شناخت دنيا و تغيير آگاهانه آن, محروميت از پرداختن به سياست و علم و فلسفه و هنر, محروميت از حق تعيين

 سرنوشت خود و برنامه ريزي و مديريت سياسي و اقتصادي و فرهنگي جامعه, و به يك كلم, محروميت از حق
حكومت كردن.

  است. جمهوري اسلمي پرچمدارنظام سرمايه داري حاكمآنچه كارگران ايران را اسير اين وضع كرده, 
 استبداد پوسيده مذهبي و پاسدار نظم سرمايه داري است. اين نظام از روزي كه بر سر كار آمده نشان داده كه

 زبان خوش سرش نمي شود. روش و منش جمهوري اسلمي, سانسور و چماق و زندان و شكنجه و تجاوز و
 سنگسار و اعدام است. سران اين رژيم فقط زماني كه مي خواهند سرمان شيره بمالند و به گوش جامعه دروغ

هاي بزرگ بخوانند, به مردم لبخند مي زنند. 
 “ اعلم كرده است. معني اش اينستسال جهاد اقتصاديجمهوري اسلمي از زبان رهبر خود, امسال را ”

 كه كمربندها بايد از آنچه هست سفت تر شود و شيره جان مردم بيش از پيش كشيده شود.”جهاد اقتصادي“
 يعني تحميل شرايط بردگي كامل به كارگران ايران؛ يعني برقرار كردن وضعيتي كه زمزمه هايش را از زبان مقامات

وزارت اقتصاد و وزارت كار جمهوري اسلمي مي شنويم: 
 مي گويند كه مي خواهند در قانون كار, نظام استادكار و شاگردي را احياء كنند! اين يعني قانوني كردن قدرت

مطلق كارفرمايان و بيگاري و سلب حقوق كارگران. 
 مي گويند بهتر است كه نظام دستمزد از روز مزدي به كار مزدي تغيير پيدا كند. اين يعني شدت كار بيشتر در

 مقابل دستمزد كمتر. يعني اخراج و دور انداختن كارگران سن و سال دار و با سابقه و كساني كه توان
 جسمي كمتري دارند. يعني گسترش مشاغل موقت و حق اخراج كارگران بدون هرگونه پشتوانه و حق و

حقوقي. 
 مي گويند سازمان ملل خط فقر را در سطح جهاني روزي يك دلر يعني حدود هزار تومان تعيين كرده است!
 اين يعني هنوز براي كاهش دستمزدها جا هست و جاي اعتراض نيست چون هنوز به زير خط فقر نرسيده

ايم!
 جمهوري اسلمي, ضد كارگر نيست. بر عكس, عاشق كارگران است! عاشق كارگران مطيعي كه از صبح تا

 شب در كارخانه و كارگاه, در باغ و مزرعه, در جاده و گوشه خيابان, و در حصار تنگ خانه, كار كنند و شيره
 جانشان كشيده شود تا چرخ هاي اين نظام مرتبا بچرخد و روغن كاري شود؛ تا جيب سرمايه داران دولتي و

 خصوصي tt سپاهي و آخوند tt مرتبا پر شود؛ تا جيره و مواجب يك مشت مزدور انتظامي و امنيتي و بسيجي و
 لباس شخصي تامين شود؛ تا رژيم بتواند هزينه هاي استخراج و صدور نفت و گاز به بازار جهاني را تامين كند, به
 ثروت هاي كشور چوب حراج بزند و دولت هاي بزرگ سرمايه داري و شركت هاي عظيم نفتي را راضي نگه دارد.

 تا بتواند ابزار سركوب خياباني و شكنجه فرزندان مردم و شنود و جاسوسي را از بازارهاي ”استكبار جهاني“
 خريداري كند. از نظر سران اين رژيم, تن دادن زنان و مردان كارگر و زحمتكش به اين وضعيت, يك تكليف و وظيفه

 شرعي و ميهني است. هميشه نظرشان اين بوده: يك بار به بهانه جنگ با عراق, بار ديگر به بهانه بازسازي
 اقتصادي, زماني زير شعار كمك به دولت اصلحات و حال به بهانه مقابله با تحريم هاي بين المللي و نيازهاي

 جهش اقتصادي. اين چيزي نيست جز اجراي مو به موي دستور مراكز برنامه ريزي مالي و اقتصادي نظام جهاني
 سرمايه داري, يعني ”بانك جهاني“ و ”صندوق بين المللي پول“ و ”سازمان تجارت جهاني“. و حاكمان اسلمي

. نوكران و سرسپردگان سرمايه جهانيهيچ نيستند مگر 
 جمهوري اسلمي ضد آن كارگراني است كه وضع موجود را تحمل نمي كنند و بي هراس از احضار و تهديد و
 اخراج, و حتي زندان و شكنجه و مرگ, دست به مقاومت و اعتراض مي زنند. به همين علت كارگران معترض را
 سركوب مي كند؛ كارگران مبارز و فعالن جنبش كارگري را گاه تك به تك و گاه دستجمعي بازداشت مي كند؛ و
 وجود تشكل هاي مستقل كارگري را تحمل نمي كند. جمهوري اسلمي ضد آن كارگراني است كه مي كوشند

 تشنه آگاهي انقلبي, همبستگي طبقاتي وعلت و ريشه هاي اين وضع را بهتر و عميق تر بشناسند؛ 
  كارگراني كه به جاي ارجح دانستن منافع فردي و حتي منافعمتحد و متشكل شدن عليه نظم موجودند.
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 جمع محدود خود در يك كارخانه و كارگاه, به منافع عمومي و اساسي طبقه كارگر فكر مي كنند و در زندگي و
مبارزه خود, رسالت و اهداف بزرگتري را جست و جو مي كنند.

 ترس رژيم از شكل گرفتن آگاهي انقلبي در بين توده هايي است كه امروز عمل و انديشه شان در زنجير
 مالكيت خصوصي و دولت طبقاتي و افكار كهنه و  سنت هاي پوسيده است. همان توده هايي كه از نظام

 سرمايه داري جهاني و نمايندگان و نوكران مستبد مذهبي اش در ايران رنج مي كشند اما ريشه مشكلت خود را
 قضا و قدر, ”خواست خدا“ و بدشانسي, يا حرص و خدانشناسي اين كارفرما يا آن مسئول و مقام دولتي مي

 بينند. همان توده هايي كه شلق نابرابري و تبعيض و ستم از جانب نظام و دولت ارتجاعي شب و روز بر تن شان
 مي نشيند اما خودشان زير سقف خانه عامل نابرابري و تبعيض و ستم بر دختران و خواهران و همسران خود مي
 شوند, يا اگر خود زن هستند اين وضع را ”طبيعي“ مي دانند و مي سوزند و مي سازند. همان توده هايي كه كه

 با تحريك اختلفات مذهبي و ملي, با تبليغ محلي گرايي و خويشاوند گرايي,  بين شان تفرقه مي اندازند و
 حكومت مي كنند. ترس رژيم اسلمي از اينست كه كارگران ناراضي و معترض ايران, اتحاد با جنبش سياسي

 عمومي و مبارزات بخش هاي ديگر جامعه را رسالت و وظيفه ضروري خود بدانند, در جنبش عمومي فعالنه
 شركت كنند و با بردن شعارها و خواسته هاي اساسي و انقلبي بين مردم, توهمات را نسبت به كل نظام حاكم

 و همه جناح هايش چه اصولگرا و چه سبز كنار بزنند, و شالوده يك جنبش پيگير و راديكال را بريزند. ترس رژيم از
 انعكاس شعارهاي سياسي انقلبي و دفاع از خواسته هاي زنان و جوانان و اقليت هاي ملي و مذهبي در

 مبارزات كارگري است. اين ها از شكل گرفتن و سازمان يافتن يك انقلب اجتماعي مي ترسند. از انقلبي مي
 ترسند كه جويبارهاي مقاومت و اعتراض كارگران و زحمتكشان و زنان و جوانان و روشنفكران ترقيخواه را در مسير

 دستيابي به يك نظام سياسي دمكراتيك نوگرا و غير مذهبي و مردمي و آغاز ساختمان سوسياليسم به هم مي
  از هزاران سالانقلب جهاني كمونيستي و رهايي نوع بشرآميزد. انقلبي كه گام اول در جاده طولني 

جامعه طبقاتي و هر شكل از استثمار و ستم طبقاتي و جنسيتي و ملي ومذهبي و نژادي است.
 جمهوري اسلمي مانند بقيه همجنسانش در هر گوشه از نظام سرمايه داري امپرياليستي, دشمن

 همبستگي زنان و مردان كارگر و زحمتكش و ستمديده سراسر دنيا است. دشمن اينست كه توده هاي مردم
 بدون در نظر گرفتن مرزهايي كه ما را از همه جدا نگه مي دارد, منافع و سرنوشت خود را يكي بدانند و در برابر
 اردوي مدافعان و نمايندگان نظام ستم و استثمار, در يك صف بايستند. سال هاست كه جمهوري اسلمي اين

 بازي كثيف را با تفرقه اندازي بين زحمتكشان ايران و زحمتكشان مهاجر افغانستاني به پيش مي برد. تبليغ
 فريبكارانه رژيم ايران اينست كه اين مهاجران باعث و باني بيكاري گسترده و جرم و جنايت در ايران هستند. در
 حالي كه سرچشمه همه بدبختي ها, وجود نظام سرمايه داري حريص و بيرحم حاكم بر ايران و دولت ستمگر

 مدافع آن است. اما تحولت چند ماه اخير در منطقه شمال آفريقا و خاورميانه, موج هاي نوين بيداري و آگاهي را
 به جوامع مختلف دنيا فرستاده است. كارگران و زحمتكشان و به طور كلي توده هاي مردم در ايران نيز از اين

 جريان تاثير مي گيرند. مشاهده تصوير تهيدستان و زحمتكشان مصري و تونسي و سوريه اي و... با عزم و
 استواري شان و با شعارهايشان عليه استبداد سياسي و فقر و فلكت اقتصادي, به طور خود به خودي حس

 همسرنوشتي و مثل هم بودن را در مردم دامن مي زند. طبقه كارگر در ايران بايد از مقاومت و پيشروي توده هاي
 به پاخاسته در شمال آفريقا و خاورميانه و هر نقطه ديگر دنيا شادمان شود. در عين حال, بايد دل نگران اين باشد
 كه در اين خيزش كماكان يك حزب انقلبي و برنامه و نقشه كمونيستي حضور ندارد تا توده ها را رهبري كند و به

 مبارزاتشان جهت بدهد. مهم ترين كمك طبقه كارگر در ايران به رزم همسرنوشتان خود در گوشه و كنار دنيا
 اينست كه پرچم حزب پيشاهنگ انقلبي و برنامه كمونيستي را از پرچم هاي رنگارنگ طبقات ديگر تشخيص
 دهد, حول آن متحد و متشكل شود و آگاهانه جاده طولني انقلب در اين كشور را بسازد. اين مفهوم عملي

  است. دنيا به شكل گيري قطب انقلب كمونيستي, به نيروهاي جهت دهنده بهانترناسيوناليسم پرولتري
 انقلب جهاني, به روشن كردن فانوس هاي سرخ اميد و الهام در ايران و كشورهاي ديگر نياز دارد. فقط از اين راه

 است كه طبقه كارگر به جاي اينكه همدست بورژوازي در تحولت جاري باشد, امكان مي يابد به رهبر انقلب
  فرصتي باشد براي شناختن,1390آينده تبديل شود. باشد تا تلش ها براي تدارك سياسي اول ماه مه 

شناساندن و تقويت پيشاهنگان انقلبي پرولتاريا و بسط آگاهي طبقاتي و اتحاد مبارزاتي در صفوف كارگران.

!زنده باد اول ماه مه روز نبرد و همبستگي طبقه كارگر جهاني

زنداني سياسي آزاد بايد گردد! 
دولت سرمايه دار, استبداد مذهبي, نمي خوايم! نمي خوايم!

سرمايه از روز ازل نبوده, سرمايه دار حق تو را ربوده!

1390”جمعي از فعالين كارگري“ tt فروردين 

طبقاتی: پزشکان پانصد برابر بيشتر از پرستاران حقوق می گيرند فاحش تبعيض 

  برابری حقوق500 تا 20به گزارش خبرگزاری دوليت مهر آمده است : رئيس کل سازمان نظام پرستاری از اختلف 
  درصد خدمات نظام سلمت بر دوش پرسttتاران اسtت امtا80پرستاران با پزشکان انتقاد کرد و گفت: به رغم اینکه 

نقش آنان در تصميم گيریهای نظام سلمت تقریبا صفر است.
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 170غضنفر ميرزابيگی در مراسم روز پرستار که عصر جمعه در تالر وزارت کشور برگزار شد، با اعلم اینکttه حttدود 
 هزار پرستار در بخشهای دولتی و خصوصی مراکز بهداشتی و درمانی فعاليت دارند، افttزود: بttا ایttن وجttود جttامعه

پرستاری همچنان با مشکلت مهمی مواجه است.
 رئيس کل سازمان نظام پرستاری به تبعيض و فاصله حقوق دریافتی پرستاران و پزشکان اشاره کttرد و افttزود: ایttن

  برابر است.وی افزود: پرستاری هنوز در طرح ملی پزشک خانواده به درسttتی تعریttف500 تا 20اختلف درآمد بين 
نشده است، قانون تعرفه گذاری خدمات پرستاری اجرا نشده است.

  درصtد خtدمات نظtام سttلمت بtر دوش پرسtتاران اسtت، افttزود: متاسttفانه نقtش80وی با عنوان این مطلب کttه 
 پرستاران در سياستگذاری و تصميم گيری نظام سلمت تقریبا صttفر اسttت. بنttابراین، مttا خواسttتار ایجttاد معttاونت
 پرسtتاری در وزارتخtانه هtای بهداشtت و رفttاه و حضttور نماینtدگان جttامعه پرسtتاری در شttورای عttالی سtلمت و

شورای عالی بيمه هستيم.

          
تخفيف و یا تجدیدنظر در هزینه قبوض گاز صحت ندارد

 4 فروردین آمده است :  مصطفی کشکولی با اشاره به گذشت نزدیک به 21به گزارش خبرگزاری دولتی مهر در
 ماه از اجرای قانون هدفمندی یارانه ها و صدور دو دوره قبوض گاز با تعرفه های هدفمند، گفت: در این مدت با
 افزایش تعرفه گاز مشترکان خانگی متوسط مصرف گاز در بخش های خانگی و تجاری به ميزان قابل توجهی

 کاهش یافته است. در حالی بحث تجدید نظر در قبضهای مصرف انرژی مطرح بود، معاون مدیرعامل شرکت ملی
  هزار تومان بوده است،گفت: ارائه تخفيف و یا50 درصد مشترکان ماهانه کمتر از 90گاز با بيان اینکه فبوض حدود 

تجدیدنظر در هزینه قبوض گاز صحت ندارد.

 این عضو هيئت مدیره شرکت ملی گاز با یادآوری اینکه در بهمن ماه تنها هزینه قبوض یک درصد مشترکان با
 رقمهای بال (رقمهایی ميليونی و نجومی) محاسبه شده است، تاکيد کرد: در مجموع در کل جامعه انتشار قبوض

 گاز بار مالی بالیی را به اقتصاد خانوارها تحميل نکرده است.کشکولی در ادامه در خصوص نحوه پرداخت
 اقساطی قبوض گاز مشترکان خانگی به مهر توضيح داد: با ابلغيه ای که به تمامی شرکت های گاز استانی و

 ادارات گاز در سراسر کشور ارسال شده است امکان پرداخت قبوض گاز در دو تا سه قسط فراهم شده است.وی
 با تاکيد بر اینکه مشترکان با مراجعه به ادارات گاز با هر بضاعت مالی می توانند قبوض خود را به صورت اقساطی

 پرداخت کنند تاکيد کرد: هدف از پرداخت اقساطی قبوض گاز ارائه خدمات بيشتر به مشترکان خانگی پس از
اجرای قانون هدفمندی یارانه ها است.

ارائه تخفيف به مشترکان خانگی صحت ندارد

 معاون مدیرعامل شرکت ملی گاز در واکنش به انتشار برخی از گزارش ها مبنی بر امکان تجدید نظر یا ارائه
 تخفيف به مشترکان گاز خانگی پس از صدور قبوض گاز گفت: پيش از صدور تمامی قبوض گاز آن دسته از قبوضی

 که دارای اعداد نامتعارف بوده مورد بازنگری مجدد قرار می گيرد تا وقوع هر گونه خطای انسانی در محاسبه
 گازبها به صفر برسد.کشکولی با اعلم اینکه اگرميزان مصرف و رقم قبوض گاز مطابقت داشته باشد این قبوض
 برای مشترکان صادر می شود، تاکيد کرد: پس از صدور قبض هيچ گونه تخفيف و یا تجدیدنظری در نرخ گازبهای

 مشترکان اعمال نمی شود.وی همچنين در مورد عدم پرداخت گازبها توسط مشترکان بيان کرد: اگر گازبهای
  ساعت و در24مشترکان پرداخت نشود یک اخطاریه برای آنها صادر می شود و در صورت عدم توجه در نوبت اول 

 ساعت به طور موقت قطع می شود.48نوبت دوم گاز مشترکان 

 ادعای این مقام مسئول در حالی است که نماينده سقز و بانه در مجلس نسبت به نوع رسيدگي به وضعيت
آلودگي هواي استان كردستان و هم چنين افزايش بهاي گاز مصرفي به احمدی نژاد و وزارت نفت تذكر داد.

 وی اظهار داشت: متاسفانه افزايش ناگهاني، بسيار نامعقول و غيرقانوني قيمت گاز در سراسر كشور به ويژه در
 مناطق محروم و سردسير نگراني شديد و عمومي را در بين مردم به وجود آورده است كه اين اقدام دولت جاي

 تعجب و تأسف دارد.وي افزود: طبق قانون هدفمندكردن يارانه ها دولت قرار بود طي مدت پنج سال آزادسازي
 قيمت حامل هاي انرژي را انجام دهد تا مردم كمتر تحت فشار قرار گيرند كه متأسفانه اين روند انجام نشده

است.

 گفتنی است روزنامه جهان صنعت با انتشار گزارشی پيرامون “گسترش اعتراضات مردم و نمایندگان مجلس به
 افزایش بی سابقه قبض های گاز”، به حذف (هدفمندی) یارانه ها و “افزایش قيمت حامل های انرژی در ایران که

  را به هر ترتيبی٨٩خود یکی از صاحبان بزرگ منابع انرژی است” اشاره کرده و آورده است که “مردم سال 
 سپری کردند، اما آغاز افزایش قيمت قبوض گاز، برق، آب و… آن هم در فصل سرد سال نه تنها مردم بلکه

بسياری از مسئولن و مهره های کليدی کشور را هم شوکه کرده و اعتراضات گسترده ای را در پی داشته است.”
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 هزار نفر را بيکار کرد۴۰نماینده زنجان: خصوصی شدن مخابرات، 

 سعد ال نصيری  قيداری» در گفت وگو با خبرگزاری خانه ملت، گفته است : نماینده زنجان و طارم در مجلس با« 
  هزار کارگر به علت خصوصی شدن مخابرات، از کار خود اخراج یا۴٠بيان اینکه هم اکنون در سطح کشور حدود 

تعليق شده اند، گفت: دولت باید پاسخگوی اشتغال و امرار معاش این قشر از مردم باشد.
  درباره اخراج کارگزاران روستایی در بخش مخابرات در سطح کشور و به ویژه استان زنجان افزود: متاسفانه از آن

 زمانی که واگذار شدن شرکت مخابرات به بخش خصوصی اعلم شد، اخراج یا تعليق نيرو ها آغاز شد.نماینده
 زنجان و طارم در مجلس افزود: تعداد زیادی از کارگزاران مخابرات روستایی در سطح کشور اخراج شده اند، که

 تعداد آن ها به چهل هزار نفر هم رسيده است. وی درباره مشکلت دیگر کارگزاران مخابرات روستایی توضيح داد:
 آن کارگزارانی که مشکل اخراج ندارند با معضلت دیگر مثل بيمه روبه رو هستند، به عنوان مثال کارگزارانی

 سال سابقه کار دارند، اما هنوز بيمه نيستند.٣٠هستند که 

 نصيری تاکيد کرد: مسوولن به جای برگزاری نشست ها و سر دادن شعارهای حمایت از این قشر، حمایت
 کميسيون آموزش واصولی داشته باشند و برای برطرف کردن مشکلت جامعه کارگری فورا اقدام کنند. عضو 

 تحقيقات مجلس افزود: تنها راه حل خصوصی سازی، اخراج کردن کارگزاران نيست، بلکه می توان با برنامه ریزی
آن ها را به کاری مشغول کنند.

گفت و گو با کارگران بندر چابهار

 کارگران بندر، و به اصطلح جاشوها، یعنی آنان كه یا در روی اسكله برای تخليه بار كار می كنند یا امور خدماتی را
 انجام می دهند، یكی از سخت ترین كارها را بر دوش می كشند. علوه بر آن تعدادی از این كارگران در شرایط

 بيكاری به ماهيگيری و یا خدمات بر روی لنج های حمل كال می پردازند. در مجموع آنها كارگران بندر و دریا هستند
 و هر كاری كه بتواند لقمه نانی برایشان فراهم كند، انجام می دهند و ما كه كيلومترها از آنان دوریم، اطلع کمی

از شرایط زندگی، مشكلت و دردهایشان داریم.
 انجام كار در شرایط سخت وگرمای چهل و یا پنجاه درجه شرجی بندری همانند چابهار، بسيار مشكل تر از آن

 است كه تصورش را می كنيم. این كارگران در آفتابی سوزان باید تمام تلش خود را برای زنده ماندن انجام دهند.
 آنها با چهره ای آفتاب سوخته واندامی لغر و تكيده از بام تا شام تلش می كنند اما تنها می توانند قوت لیموتی
 برای خود وخانواده شان تهيه كنند. شاید بعد فاصله باعث شده كه آن حداقل امكانات رفاهی و حمایتی قانونی

 كه سایر كارگران هنوز از آن برخوردارند، شامل آنان نشود. از حداقل دستمزد،(كه بسيار پایين تر از خط فقر است)،
 بيمه و تامين اجتماعی و بيمه بيكاری.و ... خبری نيست. گذرهيچ بازرس تامين اجتماعی به محل كار آنان
 نمی افتد و گوش شنوایی هم برای شنيدن مشكلتشان با كارفرماها در ادارات كار و تامين اجتماعی محل

زندگی شان وجود ندارد. 
 گفت وگوی زیر كه با چند تن از این كارگران انجام شده، گویای زندگی آنان در آن بيابان و شنزار و دریای پرتلطم

 است. گویای زندگی كسانی است كه یك عمر برای زندگی ودیگران كار می كنند، كال حمل می كنند ماهی
می گيرند تا دیگران در رفاه باشند. اما در زندگی خودشان هيچ گاه از آسایش برخوردار نيستند. 

كانون مدافعان حقوق كارگر

گفت و گو با کارگران بندر چابهار
مجيد ملكی

 بندر چابهار در جنوب شرقی ایران و در استان سيستان و بلوچستان واقع شده است. شغل اصلی مردمان بttومی
این منطقه کشاورزی، ماهی گيری و حمل بار از طریق لنج های سنتی است.

 بعد از پایان جنگ و در جهت رشد سرمایه داری تجاری، بعضی مناطق بttه عنttوان منttاطق آزاد اعلم شtد. بtا وعtده
 مقامات محلی، توقع مردم آن بود که اندکی از فقر مردم کاسته شود و بخشی از سttرمایه سttرازیر شttده بttه ایttن
 منطقه، به سفره مردم آورده شود. سtرمایه گذاری های فراوانtی از بttودجه دولttتی صtورت گرفttت، امtا آنچttه اتفtاق

 بخtش دیگttری ازنيفتاد، كاهش رشد بيکttاری و فقttر در ایttن شttهر بttود. بtا تغييttر نگttاه دولttت و بttرای تttامين مtالی 
 آزاد و نيز بنادر آزاد و جزایر، کساد شد و در حال حاضرحاکميت، یعنی سرمایه داری نظامی- دولتی، بساط مناطق 

نفس های آخر را می کشد.
 با افزایش نرخ بيکاری حاصل از این تغيير سياست و خشکسالی های مکرر، بحران اقتصادی بttار دیگttر و بttا شttدتی

بيشتر به منطقه باز گشت.
 تمامی سياست های اقتصادی و اجتماعی در سه دهه اخير، اوضttاع اقتصttادی تمttامی ایttران بttه خصttوص منttاطق

مرزی را روز به روز ویران تر کرده و بحران های فراوانی را بر مردم تحميل نموده است.
 گفت و گوی زیtر بtا کtارگرانی صtورت گرفتtه کttه زیtر ضtربات اقتصttادی دولtت، کمرشtان شکسttته و سtفره خtالی

خانواده شان، روز به روز خالی تر شده است.
***
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لطفا اسم و سن خودتان را بگویيد.
 سال سن دارم ازدواج کردم وسه بچه دارم.25عبد الکریم. من 

لطفا از مشکلت تان در این شهر بگویيد.
مشکل؟ چی بگم؟ کار ما باربریه. من روی لنجی کار می کنم که بار به دبی و عمان می بره.

دستمزد شما چقدر است؟
  هttزار500 تا 400 ماه طول می کشه. برای هر سفر، بسته به بار و صاحب بار، حدود 2هر سفر ما رفت و برگشت 

تومان می گيرم.

 هزارتومان تقریبا. خوب هزینه زندگی تان را چه جوری می پردازید؟200این می شه ماهی 
 نه اینجوری نيست. ما تمام سال رو که کار نمی کنيم. دریا طوفttانی می شttه، لنttج خرابttی داره، هttزار تttا بttدبختی

  ماه کار داریم. تازه این مال سال های خوبه کttه مثل خریttد و فttروش10 تا 8هست. اگر سال خوب باشه، حد اکثر 
خوب می شه.

  هزار تومان هم اجاره می دم، پول آب و برق و مریضی بچه هttا و خttورد و خttوراک هttم هسttت. ایttن100من ماهی 
باعث می شه که وقتی از دریا برمی گردم، روی وانت برادرم شيفتی هم کار کنم.

کل وضع کار روی کشتی چطوره؟
 راستش لنج های ما خيلی قدیميه، دیزلش هم همينطور، بارها توی دریا موتور خاموش شده و گttاهی روزهttا روی
 دریا سرگردونيم. خدا نکنه که این اتفاق، موقعی بيفته که دریtا طوفtانيه. اون وقtت اگtر ناخtدا وارد نباشttه، معلtوم

نيست چه بلیی سرمون بياد.

***

عبد الستار ماهيگير
چند سال دارید و چند تا بچه دارین؟

 بچه دارم.5 سال دارم. ازدواج کردم و37

مشکل زندگی شما در این شهر و یا اصول مشکل امروز شما چيست؟
 من توی یه روستا نزدیک بندر گواتر زندگی می کنم. دوست دارم بيایيد و اونجا رو ببينيد. ما هيچی نداریم و همttه

توی یک کپر زندگی می کنيم، اما اینا همه رو باکيم نيست، مشکل اصلی بيکاریه.
 از وقتی سوخت سهميه بندی شده، اون یه لقمه نونی هم که توی خونه می بردم کم شtده. دیگttه مtا نمی تtونيم

برای ماهی گيری جای دور بریم.

چرا توی همين منطقه کار نمی کنيد؟
 کل توی این منطقه ماهی کمه. در روز ده ها بلکه صدها کشتی از اینجا رد می شه، یه عttالم آت آشttغال و نفttت و
 بنزین می ریزن، خوب ماهی ها یا می ميرند یا از این منطقه فرار می کنن. با سttهميه بندی سttوخت، تعttداد دفعttاتی
 که ما می تونيم برای ماهی گيری جای دور بریم، کم شده و مجبوریم روزها و هفته ها را توی منطقه تور بندازیم تا

چيزی گيرمون بياد.

چند نفر روی لنج کار می کنن؟
  نفر. لنج مال چند تا بازاری اینجاست، اونا هم می گن بttا ایttن وضttعيت صttرف20 نفر، گاهی تا 17 تا 12لنج ما بين 

نمی کنه که کار کنن.

چه اتفاقاتی ممکنه در حين کار برای شما بيفته؟
 مصيبت که زیاده، بيشتر از همه، اینه که موقع کشيدن تور، اگر دقت نکنيم ممکنه دستمون از بين بره یtا حtد اقttل

پرت شيم توی آب یا بين جرثغال بمونيم و له شيم.

شما بيمه هستين؟ مثل بيمه حوادث؟
نه بابا خدا عمرت بده! بيمه کجا بود؟ همين که پول ما رو می دن خدا رو شکر.

***

 ساله جاشو:57طالب 
 کل سالهاست که وضع خراب شده. هی هرسال تحریم ها بيشتر می شه. هرچی این تحریم هttا بيشttتر می شttه،

تعداد بارهای ما هم کمتر می شه خوب.
 چرا من باید نگران این باشم که بار کمتر داریم؟ مگر من می تونم که به بچه ام بگم که یک سر آدم هایی نشسttتن

اون بال، نون ما رو می برن؟ شکم بچه ام رو که با حرف نمی تونم سير کنم.
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درآمد شما چقدر است؟ چقدر دست مزد می گيرید؟
  نفر رو من بtا ایttن پttول، چttه جttوری بایtد6 هزار تومان. شکم 160وقتی توی سال بخواهيم حساب کنيم، می شه 

سير کنم؟

چه مدتيه که این کار را می کنيد؟
 سالگی روی لنج کار کردم.15از 

شما بيمه نيستيد؟
 نه بابا بيمه کجا بود؟ یه بار رفتم اداره کار، بهم گفتن اگر مttا بيttایم و تttو کttارتو از دسtت بttدی، دیگttه بttه مttا مربttوط

نيست. سرتو بنداز پایين، مثل بچه آدم کار کن. بيمه رو ولش کن، خدا روزی رسونه.

در طی این سال ها آیا اعتراضی هم به دستمزد تون کردید؟
بله آقا، چند بار. ولی هر بار پليس اومده، اول حسابی زده، بعد هم گفته اگر شلوغ کنين، باید از این شهر برید.

کارگرای کشتی آیا تشکلی دارند؟
 تشکل کجا بود آقا جان؟ دلتون خوشه ها. اکثر کارگرا بی سوادن. صاحبای لنج هم به همه یه جور حقوق نميدن تttا

کارگرا هی بخواهند جای همدیگرو بگيرند.
 اگه ما همه که روی لنج کار می کنيم، با هم باشيم، اون وقت می تونيم تازه حرف بزنيttم. امttا متاسttفانه مttا اتحttاد

نداریم.

 همکار شما می گه اگه دست از کار بکشيم و سرکار نریــم، اونــوقت صــاحب لنــج دســتمزدتون رو بــال
می بره. نظر شما چيه؟

 : آخه مشکل ما، فقط صاحب لنج نيست، گاهی هم بار نيست. بار هم کم شده، اونا هم می گن کttهعبدالکریم
 به ما مربوط نيست. اگر بخواهيم اعتراض کنيم، اول باید به دولت اعتراض کنيم که هم قيمتا، هم کttار مttا، بttه اونttا
 بستگی داره. اما اول از همه، ما باید با هم باشيم و عقلمون رو روی هم بزاریم و حرف هامون رو یttه کاسttه کنيtم.

باید نماینده داشته باشيم یا یه گروهی که همه با هم جمع بشيم توش.

چاره کار چيه عبدالستار؟
 راستش اول باید بریم جلوی فرمانداری. بگيم شما که سوخت ما رو کم کردین، بياین شکم زن و بچه مون رو سttير

کنين. من که نمی تونم کارمو عوض کنم؛ تازه، کار هم نيست.

شما فکر می کنيد این مشکل فقط مال این بندره؟
 نه این طور نيست. ما بtا جاشttوهای دیگtه هtم دوسtتيم. اونtا هtم هميtن مشtکل رو دارنtد. بنtدر لنگttه، بوشtهر،
 جاسک، بندرعباس، همه جا. اما توی بعضی جاها مسافر می برند، بعضی هم قاچاق. بالخره گاهی نونشttون رو

در می آرند، اما امان از اینکه گير بيفتن. اونوقت باید حصير زیر پاشونم بفروشن بدن به دادگاه.

89اعلم غيررسمی ودرگوشی نرخ بيکاری فصل زمستان 

 بنا به گزارش خبر آنلین  یکی از اعضای شورای اشتغال بنقل ازیکی از مسئولين مرکزآمارنرخ بيکاری در پایان
 درصد اعلم می کند.11فصل زمستان را

 بنا به همين گزارش اعلم نرخ بيکاری فصل زمستان در شرایطی است که مقامات مرکز آمار همچنان سياست
 سکوت را در مورد نرخ بيکاری اتخاذ کرده اند و از سوی وزارت کار نيز تاکنون مسئولی نرخ بيکاری دقيق کشور را

 این گونه اظهار نظرهای غيررسمی نشان ميدهد که دولت ووزارت کار درصدد وادار کردن مرکز اعلم نکرده است.
 هزار بيکار400ميليون و 2آمار به پذیرش ورسميت بخشيدن آمار اعلم شده از طرف احمدی نژاد مبنی بر وچود 

 درصدی هستند.تا بدین ترتيب نشان داده شود که دولت به اهدافش درزمينه10درکشوریعنی نرخ بيکاری حدودا 
 ماه است که از طرف مرکز9به هر حالت تا این لحظه بيش از  کاهش نرخ بيکاری وایجاد اشتغال رسيده است.

 دراینجا یادآوری نظرگروه پژوهشی مجله اقتصاد ایران آمارگزارش رسمی درباره نرخ بيکاری منتشر نشده است.
 16.5درباره نرخ بيکاری خالی از لطف نيست. گروه پژوهشی مجله اقتصاد ایران نرخ فعلی بيکاری را در حدود 

 درصد پيش بينی می کنند.17.3 آمار در حدود 90درصد برآورد و برای سال 

پانزدهم فروردین ماه

ادعای پرداخت بخشی از مطالبات کارگران کارخانه لوله سازی خوزستان
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 فروردین فارس محمدعلی پورموسوی معاون سياسی اجتماعی استاندار خوزستان مدعی شدبر15بنابه گزارش  
 اساس  مصوبات قراردادي بين كارخانه لوله سازي خوزستان و شركت ايميدرو (سازمان توسعه و نوسازي معادن و

 صنايع معدني ايران) منعقد و با اعتبار اختصاص يافته، پنج ماه حقوق كارگران کارخانه لوله سازی خوزستان
 پرداخت شد.وی ضمن اظهار اميدواری دررابطه با پاک کردن بدهی های کارخانه وراه اندازی مجدد ش، وعده

 درهمين گزارش بطورسربسته اشاره ای هم به پرداخت باقی مانده مطالبات کارگران رادر آینده نزدیک داد.
مشکلت کارگران قند دزفول، صنايع كاغذ هفت تپه، كارون و نيشكرشده است.

 اولين روز کاری در شرکت ایرانخودرو با وعده افزایش دستمزدها و تبدیل
قراردادهای موقت بخشهایی از کارگران به قرارداد دائم آغاز شد

 بنا بر گزارشهای رسيده به اتحادیه آزاد کارگران ایران دیروز چهاردهم فروردین ماه اولين روز کاری در شرکت
ایرانخودرو در سال جدید طبق سنت هر ساله با برگزاری مراسمی آغاز شد.

  صبح شروع شد مدیر عامل ایران خودرو  با9در این مراسم که با شرکت حدود چهار هزار نفر از کارگران از ساعت 
 توجه به وجود زمزمه اعتراض در ميان کارگران نسبت به ميزان دستمزدها و قراردادهای موقت اعلم  کرد، در

 سال جدید جدای از مصوبه شورایعالی کار در مورد حداقل دستمزدها بر ميزان دستمزدهای کارگران این کارخانه
  با قرارداد موقت در ایرانخودرو شروع80سه الی پنج  درصد افزوده خواهد شد و قرارداد کليه کارگرانی که تا سال 

 بکار کرده اند به قرارداد دائمی تبدیل خواهد گردید. وی در این مراسم همچنين اعلم کرد سقف وام مسکن
  ميليون تومان افزایش14 ميلييون تومان در سالهای گذشته به هفت الی  7 الی  5/1پرداختی به کارگران نيز از

پيدا خواهد کرد.

  درصدی دستمزدها اعلم کرده است این9اتحادیه آزاد کارگران ایران همانطور که در بيانيه خود در مورد افزایش 
 ميزان افزایش دستمزد از سوی شورایعالی کار را به استهزا گرفتن کارگران و تحميل فقر و فلکت روزافزون بر

 ميليونها خانواده کارگری ارزیابی ميکند و از عموم کارگران در سراسر کشور ميخواهد بویژه در مراسمهایی که به
  درصدی افزایش9مناسبت شروع کار در سال جدید در کارخانه ها برگزار ميگردد نسبت به ميزان بسيار ناچيز 

 دستمزد فریاد اعتراض سر دهند و بطور یکپارچه و متحدانه ای خواهان افزایش دستمزدها و برچيده شدن
قراردادهای موقت گردند. پانزدهم فروردین ماه

اخراج کارگران کارخانه آرد سنبل مهاباد

 بر اساس گزارش رسيده، کارفرمای کارخانه آرد سنبل مهاباد، تعداد زیادی از کارگران این کارخانه را اخراج نمود.
 این گزارش حاکی است که کارگران اخراجی چندین سال سابقه کار در کارخانه را دارند. بر اساس این گزارش،

 17تعداد زیادی از کارگاه های توليدی کفش در تبریز تعطيل شده و همچنين کارخانه قزلدشت مهاباد واقع در 
 کيلومتری مهاباد جنب سه راه دارلک نيز بعد از نشستهایی در هفته جاری در نظر دارد که همانند کارخانه سنبل

 لزم به ذکر است یک شيفت از کارگران آرد را در قسمتهای مختلف را که مشغول به کار هستند، اخراج نماید  .
 که به دنبال هدفمند کردن یارانه ها، طيف وسيعی از کارگران مراکز توليدی اخراج شده اند و فشار بر کارگران طی

چند ماه گذشته دو چندان گشته است.

کميته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل های کارگری - پانزدهم فروردین ماه

  حرکت اعتراضی کارگران کارخانه کيان تایر

  فروردین ماه بيش از یکهزار نفر از كارگران كارخانه لستيك سازی البرز (كيان تایر) با تجمع در16روز سه شنبه 
 كارگران معترض در خصوص این مقابل این کارخانه به ادامه تعطيلی آن و عدم امنيت شغلی اعتراض كردند.

  ماه دستمزدهای معوقه و همچنين نداشتن5حرکت اعتراضی گفته اند در ادامه تجمعاتی كه به خاطر پيگيری 
  فروردین ماه تعطيل اعلم شد. اما روز سه16 تا تاریخ 89 اسفند ماه 23مواد اوليه داشتيم، این کارخانه از تاریخ 

 3شنبه كه به كار بازگشتيم، بار دیگر كارخانه تعطيل بود و مواد اوليه و الزامات كار فراهم نبود و مجددا تا تاریخ 
اردیبهشت ماه تعطيل اعلم گردید.

  تجمع اعتراضی کارگران ریسندگی در مقابل فرمانداری شهر کاشان

  فروردین ماه کارگران ریسندگی و بافندگی کاشان مقابل فرمانداری این شهر16به گزارش هرانا، روز سه شنبه 
 30 و دستمزدهای معوقه ١٣٨٩در این تجمع کارگران به عدم پرداخت عيدی سال  دست به تجمع اعتراضی زدند.

  هزار تومان به آنان پرداخت کند، اعتراض داشتند و٨٠ماهه خود که کارفرمای این شرکت تعهد کرده بود هفته ای 
خواستار رسيدگی به این موضوع شدند.
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 ماه حقوق معوقه!30تجمع اعتراضی کارگران شرکت ريسندگی و بافندگی کاشان:

 کارگران شرکت ريسندگی فروردین  می نویسد :  17به گزارش خبرگزاری دولتی کار ایران – ایلنا در تاریخ 
  و حقوق هفتگی خود که1389وبافندگی کاشان در تجمع اعتراض آميز نسبت به عدم پرداخت عيدی سال 

  هزارتومان پرداخت کند اعتراض داشته وخواستاررسيدگی به80کارفرمای اين شرکت تعهد کرده بود هفته ای 
  و حقوق هفتگی1389کارگران دراين تجمع اعتراض آميز نسبت به عدم پرداخت عيدی سال  اين موضوع شدند.

  هزارتومان پرداخت کند اعتراض داشته80خود که کارفرمای اين شرکت تعهد کرده بود هفته ای 
وخواستاررسيدگی به اين موضوع شدند

به گزارش خبرنگار ايلنا درکاشان تعدادی ازاين کارگران درگفتگو با خبرنگار ايلنا درکاشان ابراز داشتند به رغم اينکه
  هزارتومان به کارگران اين شرکت80 ماه حقوق معوقه طلب داريم وشرکت تعهد نموده بود که هفته ای 30

پرداخت کند ولی مدت سه هفته است که مديريت شرکت اين مبلغ را پرداخت نکرده است

 1389به گزارش خبرنگارايلنا درکاشان اين کارگران همچنين از عدم پرداخت عيدی سال گذشته خود يعنی سال 
 انتقاد نموده وخواستار پرداخت عيدی خود بودند آنها ابراز داشتند عليرغم اينکه مسئولين قول داده بودند که تعداد

 کارگران .  نفرازکارگران اين شرکت را بازنشست نمايند ولی تاکنون هيچ اقدامی دراين رابطه نشده است400
  ماه30دراين تجمع اعتراض آميز ازمسئولين مربوطه خواستند تا نسبت پرداخت حقوق معوقه ،عيدی ، پرداخت 

 شايان ذکر حقوق معوقه ،مشکل بازنشستگی ومشکلت پيش روی آنها هرچه سريعترپيگيری و اقدام نمايند.
 است که فرمانداری ويزه شهرستان کاشان صبح امروز جلسه ای را با حضور مديريت اين شرکت ، روسای ادارات

 کارواموراجتماعی ،صنايع ومعادن ،تامين اجتماعی وديگر مسئولين مربوطه به منظور بررسی ورسيدگی به
مشکل اين کارگران درفرمانداری ويژه اين شهرستان تشکيل داده است.

پايان پيام .

 روز114خروج جسد دو معدنچی معدن هجدک کرمان پس از 

  روز پيش114 فرروردین آمده است : جسد دو کارگر معدن هجدک که 17به نوشته خبرگزاری دولتی مهر در تاریخ 
 متری اين معدن بر اثر رانش زمين مدفون شدند با تلش امدادگران از کارگاه محل حادثه خارج شد.600در عمق 

  متری زمين مدفون شدند600پس از آنکه بر اثر ريزش معدن هجدک در استان کرمان چهار کارگر معدن در عمق 
 طرح امداد و خروج معدنچيان از اين معدن آغاز شد و در ساعات اوليه حادثه جسد يکی از اين معدنچيان از زير آوار

  روز مسئولن شرکت زغالسنگ صبح چهارشنبه از خروج دو114بيرون آورده شد و درنهايت نيز بعد از گذشت 
 علت تاخير در خروج اين افراد ازاعماق معدن، ريزشهای مکرر زمين و احتمال جسد ديگر از اين معدن خبر دادند.

 ايجاد خطر برای امدادگران عنوان شده بود ضمن اينکه طی عمليات امداد راههای گوناگون از جمله ايجاد کانال
 انحرافی نيز در دستور کار قرار گرفت که در حاليکه تنها چند متر به محل اجساد باقيمانده بود اين طرح نيز با رانش

مجدد زمين شکست خورد.

 مدير روابط عمومی شرکت زغالسنگ کرمان در گفتگو با خبرنگار مهر در کرمان در خصوص آخرين وضعيت طرح
 امداد معدن هجدک گفت: امداد گران دو روز پيش موفق شدند اجساد دو نفر ديگر از معدنچيان را از محل کارگاه

 يعقوب فضلی تصريح کرد: تمام نيروهای امدادی در راستای کشف جسد سوم درحال حادثه ديده خارج کنند.
 تلش شبانه روزی هستند و اميدواريم بزودی آخرين جسد نيز کشف شود اما شرايط کار در اين مرحله از عمليات

بسيار سخت است.

 اين مسئول افزود: اين اجساد نزديک يکديگر بودند و احتمال دارد بزودی جسد سوم نيز پيدا شود اما اين مسئله
  متر را به صورت عمومی برای رسيدن به کارگاه118بستگی به شرايط معدن دارد.فضلی ادامه داد: امدادگران 

 حادثه ديده حفر کردند و در کارگاه نيز هشت متر برای رسيدن به معدنچيان حفاری انجام شد.مدير روابط عمومی
  سانتيمتر10شرکت زغالسنگ کرمان گفت: شرايط در معدن بدليل ريزش به حدی سخت است که حفر 

ساعتهای بطول می انجامد.

 وی بر ادامه جستجوی گروههای وی گفت: اجساد کارگران در دقايق ابتدايی حادثه زير آوار مدفون شده بود.
امدادی برای پيدا کردن آخرين جسد در معدن هجدک تاکيد کرد.

 مرگ فجيع کارگر کفاش

  ساله مغازه کفاشی بنا به توصيه استاد خود به مغازه برگشت.22 محسن زمردی کارگر 89 اسفند سال 29روز 
 قرار بود وی سه جفت کفش مشتریان را آماده کند. گرچه محسن در ابتدا امتناع کرد و آن را به بعد از تعطيلت
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 عيد موکول نمود اما استاد و صاحب مغازه اصرار ورزید. محسن کارگری  زحمتکش و از یک خانواده کارگری بود و
  به مغازه و کارگاه89 اسفند سال 29 غروب روز 7در رودربایستی ماند و قبول کرد. به همين منظور ساعت 

  دقيقه بود که چراغ والر نفت سوز داخل کارگاه در اثر رفت30/8کفاشی رفته و شروع به کارکرد. در حدود ساعت 
 و آمد محسن برگشت و کارگاه آتش گرفت. محسن اقدام به خاموش کردن آتش کرد که در نتيجه دچار سوختگی

درصد) شد و به بخش سوختگی بيمارستان پورسينای رشت منتقل شد.65شدید(در حدود 

 ایام عيد بود و خودتان بهتر از وضعيت بيمارستان ها خبر دارید. عدم رسيدگی به محسن و شستشو نکردن نقاط
 سوخته شده وی مانند پاها و نواحی اطراف شکم منجر به عفونت شد و محسن جوان با تمامی آرزوهایش در

  کشته شد و پس از یکروز که جسد وی در پزشکی قانونی رشت جهت کشف8/1/90 سالگی در تاریخ 22سن 
  سالگی به کارگری پرداخت و کارگر15-14 به خاک سپرده شد. محسن از سنين 10/1/90علت مرگ ماند در روز 

 ماهری در دوخت و دوز کفش بود. محسن بيمه هم نبود. کارفرما و صاحب مغازه وی در کمربندی بهشتی امتداد
 پل جماران - کوچه ولی عصر - محله کسبخ سابق فردی به نام محمد رضا مقدم است. خانواده محسن از

 کارفرمای وی شکایت کرده اند . هجوم کالهای چينی مخصوصا� کفش و کيف ارزان عامل از رونق افتادن این توليد
 داخلی شده است و هزاران کارگر کيف و کفش در چندین سال اخير بيکار شده و یا با نازلترین دستمزد در کارگاه

 هایی مشغول به کار می شوند و هرازگاه ما شاهد چنين حوادثی هستيم تا بخش تجاری سرمایه از
 خاکسترنشين کردن این کارگران با آوردن کالهای ارزان قيمت چينی به سودهای هنگفتی برسد. این هم

شکلی از "عدالت" سرمایه داری اسلمی است.

  کارگر و مهندس شرکت ژیان18اخراج 

 همان طور که قبل� اشاره کرده ایم، شرکت ژیان یک شرکت پروژه ای و به فردی ضدکارگر به نام آذری متعلق
 است. آذری از بستگان مسئولن جمهوری اسلمی است و به دليل همين رابطه خونی ساده توانسته با ثبت
 شرکت به عنوان شرکت ساختمانی از پرداخت ماليات بگریزد. در گزارش قبلی گفتيم که شرکت در شهرهای

 شيراز، کيش،  بندرعباس و رشت و... دارای فعاليت گسترده در راه سازی و امور پروژه ای است . شرکت دارای
 نفرشان کارگر و مستقيما� مشغول به کارند.40 نفر پرسنل است که از این تعداد 70

 این شرکت از طریق ضد و بندهای خویشاوندی اش توانسته بخشی از پروژه بانک جهانی  برای جداسازی آب
 ازفاضلب را در اختيار بگيرد و حاصل آن سود سرشاری است که به جيب کارفرما یعنی همان آذری ضدکارگر می

  تن از کارگران و مهندسان اخراجی شرکت برای درخواست مطالبات معوقه18 ، 89 اسفند سال 28رود. در روز 
  به دفتر عبداله زاده نماینده کارفرما رفته و با وی به مذاکره نشستند که پس از89 ماه پایانی سال 4حدود 

 ساعت ها مذاکره نتوانستند حقوق معوقه خود را دریافت کرده در نتيجه فردای آن روز به استانداری رفته و
 شکایت خود را تسليم استاندار جدید گيلن به نام سعادتی پاسدار  کردند که به آن ها قول داده شد که بعد از

عيد به مشکلتشان رسيدگی می شود.

 راستی چرا باید افرادی نظير کارفرما و مالک این شرکت به علت رابطه خونی با سران و مسئولن کشور از
 مصونيت کافی جهت استثمار و عدم پرداخت مطالبات معوقه کارگران برخوردار باشند و در مقابل بلندگوها با

 سخن گفتن از جهاد اقتصادی و کار مضاعف و عدالت اجتماعی و غيره گوش کارگران را پر کنند و مهم تر این که
دل به حال مردمان تحت ستم کشورهای دیگر سوزانده و اشک تمساح بریزند و یقه درانی کنند؟

  آغاز موج اخراج سازی ها در شهر صنعتی کاوه

 با آغاز اولين روزهای کاری در سال جدید کارخانه های "پی. آی. سی" و چينی سازی "اسپيدار" بطور کامل
 گزارش منتشره حاکی است کارفرمایان کارخانه "پی. آی. سی" پس تعطيل شده و کارگران خود را اخراج کردند.

  کارگر این شرکت برای شروع کار در سال جدید به آنان اعلم کردند شرکت بطور کامل٨٠از مراجعه بيش از 
 از سوی دیگر کارفرمایان کارخانه چينی سازی "اسپيدار" نيز پس از مراجعه بيش از یک صد تعطيل شده است.

 کارگر شاغل در این کارخانه جهت آغاز کار در سال جدید به آنان اعلم کردند کارخانه بطور کامل تعطيل شده
 شهر صنعتی کاوه قرار دارد.١٢است. این شرکت در خيابان 

 وحشت اعضای شورایعالی کارازگسترش اعتراضات کارگری دررابطه با حداقل
دستمزد تعيين شده

  فروردین آمده است : مشروح گفتگویش  با صالحی یکی از اعضای17به گزارش برگزاری دولتی مهر به تاریخ 
شورای عالی کاررا تحت عنوان( احتمال تغيير مجدد حداقل دستمزد کارگران،زوایای جدید بسته مزدی

)منتشرکرد.90
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 این عضو شورای عالی کارکه عنوان نماینده کارگری را با خود به یدک می کشد دراین گفتگواز جزئيات پنهان و
 مطرح نشده در مورد تعيين حداقل دستمزد سال آینده کارگران که طی اسفند ماه سال گذشته توسط شورای

عالی کار تعيين و تصویب شده است، خبر داد.ازجمله:

 الف:برگزاری ادامه دار نشست های شورای عالی کارجهت بررسی تغييرات وضعيت معيشتی خانوار کارگری
ونرخ تورم اعلم شده از جانب بانک مرکزی وبراین پایه درصورت لزوم تغيير حداقل دستمزد.

ب:طرح یک سری کمک های مبهم از جانب دولت به کارگران تحت قالب بسته های حمایتی.

  ازآنجایيکه  این کمک ها کامل مبهم هستندو صرفا برای تبليغات و فریب کارگران مطرح  ميشوند، نامبرده درپایان
برای سرهم کردن قضيه یادآورمی شود:

 (اما هرگونه حمایت و تلش دولت در کمک به معيشت خانوار کارگری بدون ارائه برنامه را بی اثر دانست و گفت:
دولت باید در این راستا یک برنامه حمایتی مشخصی را برای کارگران ارائه کند.)

 گفتگوهایی از این دست نشان دهنده وحشت اعضای شورای عالی کاروکارفرمایان از گسترش اعتراضات کارگری
 دررابطه با حداقل دستمزدتعيين شده است.(طی یک ماه گذشته گفتگوها ی دیگری درهمين رابطه  ازجمله

 احتمال تغيير مجدد حداقل دستمزد تعيين شده نيز منتشر شده است) ودرهمين رابطه با وعده و وعيد دادن وراه
 اندازی تبليغات  تحت لوای ارائه بسته های حمایتی ازجانب دولت به کارگران و احتمال تغيير مجدد حداقل

دستمزدو.........می خواهند با خاک پاشاندن به چشم کارگران ازگسترش اعتراضات کارگری پيشگيری کنند.

 جان باختن کارگری بوکانی در شهر تبریز

  ساله، به علت22 فروردین کارگری اهل بوکان به نام هادی هاجرپور 19طی خبر رسيده از شهر بوکان، روز جمعه 
 برق گرفتگی در شهر تبریز متأسفانه جان خود را از دست داد. این اتفاق زمانی روی داد که هادی هاجرپور در

 شنبه درکارخانه قالی بافی در تبریز مشغول کار روی قالی بود. مراسم ترحيم این کارگر در روزهای شنبه و یک
مسجد الرسول شهر بوکان از طرف بستگان و دوستانش برگذار می شود.

                     اخراج هيجده کارگر و مهندس شرکت ژیان

  آمده اس : کارفرمای شرکت "ژیان" در1390  فروردین ماه  19به گزارش فعالن ضدسرمایه داری گيلن جمعه   
 این شرکت در بخش راهسازی  نفر از کارگران و مهندسان خود را از کار اخراج کرده است.18آستانه سال جدید، 

  نفر پرسنل است که از70و امور پروژه ای در شهرهای شيراز، کيش، بندرعباس و رشت فعاليت می کند و دارای 
  ماه4 نفر، کارگر هستند. طبق گزارش مذکور کارفرمای مربوطه علوه بر اخراج این افراد، از پرداخت 40این تعداد 

دستمزدهای معوقه آنان نيز خودداری می ورزد.

 تجمع کارکنان حراست طرحهای اقتصادی در مقابل فرمانداری ماهشهر

  فروردین ماه یکصد نفر از کارکنان حراست طرحهای ساختمانی منطقه ویژه18به گزارش هرانا روز پنجشنبه 
 معترضان در حالی که پلکاردهای اقتصادی ماهشهر، در محل فرمانداری این شهر دست به تجمع و تحصن زدند.

 با مضمون "ما را اخراج نکنيد" در دست داشتند، هدف حمله ماموران یگان ویژه نيروی انتظامی قرار گرفتند. اما
 پس از مقاومت معترضان و عدم ترک محل، استاندار خوزستان، رئيس منطقه ویژه اقتصادی، فرماندار، رئيس اداره
 اطلعات، امام جمعه و فرمانده نيروی انتظامی رژیم در ماهشهر ناگزیر در محل حاضر شدند و به کارکنان معترض

قول پيگيری خواست هایشان را دادند.

فرو ریختن ایستگاه مترو در مشهد

  ساله جان خود را65 فروردین ماه در پی فرو ریختن ایستگاه در حال ساخت متروی مشهد یک کارگر 19روز جمعه 
  متری زمين در٣در جریان این حادثه که در "بلوار طبرسی" مشهد اتفاق افتاد، شش کارگر در عمق  از دست داد.

زیر آوار مدفون شدند که به جز یک نفر مابقی آنان از زیر آوار نجات یافتند.

 پرستاران، اشک و لبخندشان
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  ساعت متوالی در يک شبانه روز ميرسد، عوارض اين فشار به صورت بيماری های18فشار کار که بخشا به 
ماندگار، تبعيض فاحش بين مزابای پرستار و پزشک... 

  فروردین آمده است : .پرستاران هم البته در جمهوری اسلمی از حق20به نوشته سایت روشنگری در شنبه 
 تشکل مستقل، آزادی بيان، و امکانات دموکراتيک برای بيان خواسته های خود و سازماندهی فعاليت های متنوع

 برای رسيدن به اين خواست ها محروم اند. از اين رو روز پرستاردرايران به برگزاری تشريفات محدود تحت کنترل
  هزار23حکومت «آقايان» و حداکثر گله گزاری هايی چند در مورد وعده های تحقق نيافته ای چون استخدام 

 پرستار، کاهش ساعات کار، پرداخت مابه التفاوت و از قبيل آن ميگذرد. برای تعيين خود روز پرستار هم يکی از
 مناسبت های مذهبی مورد قبول حکومت «آقايان» را انتخاب کرده اند تا رابطه پرستاران با همکاران خود در جهان

را قطع کنند. 
  ماه مه نيز به عنوان12 تا 6 ماه مه است، هرچند نظرهای متفاوت باعث شده که فاصله 12روز جهانی پرستار

 هفته جهانی پرستار شناخته شود. اما در مجموع هدف سازمان های پرستاری در جهان چه در سطح ملی وچه
 در سطح بين المللی انتخاب روزی برای هم بستگی بين المللی و روزی نه فقط برای تجليل تشريفاتی از

 پرستاران بلکه به قصد سازمان دادن فعاليت های مستقل جمعی در جهت بهبود شرايط کار پرستاران است و
درست همين است که در ايران ممنوع است. 

 اين در حالی است که در ايران زنان و مردانی که کمک به تسکين آلم و نجات جان بيماران را به عنوان حرفه خود
 انتخاب ميکنند، واقعا از جان خود مايه ميگذارند و به همين رو به شدت نيازمند فعاليت مستقل برای حل مشکلت

عظيم پيش روی خود هستند. 
برعکس، روز پرستار در جمهوری اسلمی عمل و علنا برای سرپوش گذاشتن بر اين مشکلت برگزار ميشود. 

 عليرغم اين، مشکلت پرستاران چنان عظيم است که حتی از درون گزارش های سانسور شده ی رسانه های
تحت مديريت حاکميت نيز گوشه ای از آنها به نمايش در ميايد. 

  ساعت متوالی در يک شبانه روز ميرسد،عوارض اين فشار بر18از جمله در گزارش ايسنا: فشار کار که بخشا به 
 سلمت پرستاران به صورت بيماری های ماندگار، حقوق به شدت ناچيز، تبعيض فاحش و شکاف عظيم بين

 پرستار و پزشک در برخورداری از حق مشارکتي، کار سه شيفته برای تامين هزينه های سرسام آور زندگي،
وعده های تحقق نيافته... 

 شرايط نامساعد به حدی است که دبير کل« خانه پرستار» به خبرآنلين ميگويد:«پرستاری از مشاغل نادر موجود
 در نظام کاری کشور است که اتفاقا بيکاری ندارد، يعنی اگر پرستار بيکاری پيدا کرديد بدانيد که او به دلخواه خود

 يا بهتر بگوييم به خاطر سختی شغل، عطای شغل را به لقای بيکاری بخشيده است.» به عبارت ديگر سختی
 کار و دستمزد کم باعث شده که بسياری از فارغ التحصيلن رشته پرستاری در خانه بنشينند و به نوشته

خبرآنلين، که يک سايت وابسته به دولتمردان است ، در رشته پرستاری «بيکاری بهتر از کار» است! 
 با شناخت و درک اين مشکلت و شرايط فاجعه بار است که ميتوان دريافت آرامش، صبوری و لبخند مهربان

پرستار به بيمار چه معنايی دارد و چه شريف و چه انسانی است. 
 گزارش ايسنا را در لينک زير بخوانيد

http://www.isna.ir/ISNA/NewsView.aspx?ID=News-1742958&Lang=P 

گزارشات خبرآنلين 
http://khabaronline.ir/news-141770.aspx 

http://khabaronline.ir/news-141687.aspx     

مرگ يک کارگر سقزی در حين کار ساختمانی

  فروردین از قز آمده اس : يک کارگر سقزی در حين انجام کار ساختمانی بر اثر20به گزارش خبرگزاری هرانا در 
 ١٩به گزارش خبرگزاری سقز، روز جمعه  برخورد آجر به سرش دچار خونريزی مغزی مي شود و فوت مي کند.

 فروردين ماه يک کارگر کرد سقزی به نام "امير عليمرادی" که در شهرک دانشگاه اين شهر مشغول کار
 ساختمانی بوده، در حين کار بر اثر ريزش آجر و اصابت آن به سرش دچار خونريزی شديد مغری مي شود و فوت

 لزم به ذکر است که سالنه ده ها تن از کارگران ساختمانی به علت عدم وجود ايمنی کافی در محيط مي کند.
کار، دچار سانحه شده و بعضا جان خود را از دست مي دهند.
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 بسياری از اين پرستاران برای تامين هزينه های زندگی ناچارند در سه شيفت کار
کنند

  فروردین نوشت : همه ما اگر سر و کارمان به خيلی جاها نيفتاده باشد بالخره20به نوشته سایت دادنادر تاریخ 
 يک روز به بيمارستان رفته ايم، هر چند اين خوب نيست اما اگر اين اتفاق افتاده باشد با پرستارانی روبه رو شده

ايم که با جان و دل برايمان انرژی گذاشته اند تا هر چه زودتر به خانه برگرديم.

 به گزارش دادنا، پرستاری هم مانند بسياری از مشاغل ديگر در ايران با مشکلت و موانع زيادی روبرو است که
 البته در سالهای اخير با توجه بيشتر به اين شغل بسياری از اين موانع از سر راه برداشته شده اند اما هنوز هم
 خيلی مانده است تا حق مطلب برای پرستاران ادا شود.اينکه بخواهی شاهد درد بيماران باشی يا شاهد گريه

 های مادری باشی که از شما می خواهد سوزن را آهسته تر در دست فرزند کوچکش فرو کنی زياد هم خوب به
 نظر نمی رسد اما خيلی ها هستند که تمام اين غصه ها را پذيرفته اند و همراه بيماران می خندند و گريه می

کنند.

 مشکلت پرستاران تنها به اينها ختم نمی شود. متاسفانه در سال گذشته حتی شاهد آسيب ديدن دو پرستار
 زحمتکش در کشور بوديم که توسط همراهان بيماران چشم خود را از دست دادند تنها به اين دليل که پرستار

 پرستاران موظفند بودند و در کنار اين بسيارند پرستارانی که تجربه خشونت از جانب بيمار يا همراهانش را دارند.
  ساعت خدمت کنند که اين فعاليت هيچ گاه متوقف نمی شود که متاسفانه در برخی مناطق کشور42در هفته 

 بسياری از اين پرستاران برای تامين هزينه های به دليل کمبود نيرو پرستاران مجبورند شيفت بيشتری بگذرانند.
زندگی ناچارند در سه شيفت کار کنند که مسلما در چنين شرايطی پرستار آن کارايی لزم را ندارد.

 بيشتر پرستاران بعد از گذشت چند سال سلمت خود را از دست می دهند و به يکی از انواع بيماريهای روحي،
 اسکلتي، ناراحتی معده، ستون فقرات، اختللت خواب و غيره مبتل می شوند که اين امر نسبت به ساير

 با اين وجود پرستاران بازنشسته از لحاظ حقوق و و مزايا هيچ فرقی با ساير مشاغل بسيار بيشتر است.
بازنشستگان ندارند و حتی در برخی موارد دريافتی کمتری دارند.

 پرستاران از نهادهايی مانند وزارت بهداشت يا نظام پرستاری انتظار دارند پيگير مطالباتشان باشند و به دادن
 وعده و وعيدها اکتفا نکنند که از جمله اين مطالبات اجرايی شدن قوانين تعرفه گذاری در ارتقای بهره وری است

 اين اتفاق می افتد يا خير90که بايد منتظر ماند و ديد بالخره در سال 

تجمع اعتراضی کارگران مجتمع پتروشيمی بندر امام

  فروردین  می نویسد :  در اعتراض به عدم اجرای مصوبه20به گزارش خبرگزاری دولتی کار ایران – ایلنا در تاریخ 
  نفر از شاغلين بخش های مختلف مجتمع1500دولت مبنی بر انعقاد قرارداد مستقيم با کارگران ، حدود 

 پتروشيمی بندر امام ، در مقابل ساختمان مرکزی این مجتمع تجمع نمودند.
  اسفند سال گذشته بود ، با حضور ظریف کار مدیر28به گزارش ايلنا،این تجمع که در ادامه ی تجمع اعتراضی روز 

 عامل پتروشيمی بندر امام و ارائه ی صحبت های طرفين ادامه یافت.
 ظریف کار علت عدم اجرای مصوبه ی دولت را ، عدم ابلغ دستور العمل این مصوبه از سوی وزارت نفت عنوان

 نمود .
 هيکل پور ریيس اداره کار منطقه ویژه اقتصادی پتروشيمی خطاب به تجمع کنندگان گفت : قرار بود امروز جلسه

 ای در این خصوص با مدیرعامل داشته باشيم که تجمع شما مانع برگزاری این جلسه گردید.
 بر اساس گزارشات رسيده در برخی از شرکت های موجود در منطقه ی ویژه اقتصادی پتروشيمی ، اعتراضات

 مشابه ای مطرح گردیده است.
پایان پيام

 تجمع اعتراضی کارگران در ماهشهر و آبادان با دخالت نيروی انتظامی به خشونت
کشيده شد

  فروردین نوشت :در ادامه اعتراضات کارگری در استان خوزستان،20سایت دانشجو نيوز در همين رابطه در تاریخ 
  فروردين ماه، يکصد تن از کارکنان حراست طرح های ساختمانی منطقه ويژه اقتصادی ماهشهر،١٨روز پنجشنبه 

 در محل فرمانداری اين شهرستان با در دست داشتن پلکاردهايی از جمله «ما را اخراج نکنيد»، دست به تجمع و
تحصن زدند.

 به گزارش هرانا، اين تجمع آرام و مسالمت آميز با دخالت ماموران يگان ويژه به خشونت کشيده شد تا جايی که
 استاندار خوزستان، رييس منطقه ويژه اقتصادي، فرماندار، رييس اداره اطلعات، امام جمعه و فرمانده نيروی
انتظامی ماهشهر به محل مراجعه نموده و برای پيگيری مشکلت کارگران به متحصنين قول مساعد دادند.
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  فروردين نيز ده ها کارگر اخراجی دو شرکت ساختمانی در آبادان جهت بازگشت به١۴پيش از اين در روز دوشنبه، 
 کار در مقابل درب پاليشگاه اين شهر تجمع کردند که يورش عوامل حراست و نيروی انتظامی به تجمع کنندگان را

 اين تجمع در پی آن صورت گرفته که مسئولن پاليشگاه آبادان اخيرا در راستای تعديل نيرو اقدام در پی داشت.
 از سويي، کارگران فضای سبز، کارگران قسمت تعميرات و خدمات و به تصفيه حساب با برخی کارگران نموده اند.

 هم چنين برخی از رانندگان که با شرکت های پيمانی در پاليشگاه آبادان کار مي کنند، بين سه تا شش ماه
 حقوق خود را دريافت نکرده اند و عليرغم وعده های وزارت نفت و مقامات مسئول، هنوز حقوق اين کارگران پرداخت

نشده است.

پنجاه هزار کارگر در شهر صنعتی کاوه در آستانه اخراج قرار دارند

 سایت اصلح طلب کلمه می نویسد: نماینده ساوه و زرندیه در مجلس، نسبت به خطر اخراج دهها هزار کttارگر در
 حوزه انتخابيه خود هشدار داد.به گزارش اعتدال، حسttين اسtلمی گفttت: بttه دليttل واردات بtی رویttه کtال و عtدم

  هزار کارگر در شهر صنعتی کاوه در حال تعدیل هستند و متاسفانه مدیران برخی۵٠حمایت جدی از صنعت گران، 
شرکت ها نسبت به اخراج کارگران خود اقدام کرده اند و حمایت جدی از کارگران صورت نمی گيرد.

 وی افزود: این موضوع بعد از هدفمندی یارانه ها اتفاق افتاد و معتقدم تا از صنعت به صورت جttدی حمttایت نشttود،
 این اتفاقات بيشتر خواهد شد.اسلمی تاکيد کرد: باید جلوی واردات بی رویه گرفته شttود و تغيttر در تعرفttه واردات

صورت گيرد.

  هttزار ميليttارد تومttان۴۵ همچنين درباره معوقه های بانکی نيز گفت: در حال حاضر ٩٠نایب ریيس کميسيون اصل 
 معوقه بانکی یکی از دلیل فاحش سوء عملکرد نظام بانکی است. وی افزود: در بازپرداخت این معوقه هيچ عذری
 قابل قبول نيست، گرفتن این وام ها بدون تبانی امکان ندارد و از طریق شرکت های که وجttود خttارجی ندارنttد وام
 های کلن گرفته اند.اسلمی خاطرنشان کرد: دیگر شهرام های جزایری کهنه شدنده اند و شرکت های بttه ثبttت

رسيده که وجود خارجی ندارند هر کدام از آنها وام داریافت کرده اند و هنوز پول بانک ها را نداده اند.

  نفر از کارگران شرکت گونی بافی جسور آذربایجان شرقی۴۷۰بيکاری

  فروردین آمده است : احمد لطفی نژاد ظهر  امروزکه در جمع خبرنگاران21به گزارش خبرگزاری دولتی ایلنا در 
 سخن می گفت با اشاره به تعطيلی این واحد توليدی اظهار داشت: به دنبال خارج شدن مدیرعامل این

  نفر از کارگران این کارخانه از کار خود بيکار شده اند۴٧٠شرکت از کشور و تعطيلی این واحد توليدی، 
 به گزارش ایلنا ،وی با اشاره به بلتکليفی این کارگران افزود: در حال حاضر این کارگران تحویل اداره کل کار و

 امور اجتماعی شده اند تا وضعيت آنان مشخص شود.
 ١٧به گفته مدیر کل کار و امور اجتماعی آذربایجان شرقی سرمایه گذاراین کارخانه اهل ترکيه بوده و بالغ بر 

 ميليارد تومان از بانک های ایران وام دریافت کرده بود.
 وی تعطيلی این واحد توليدی را موجب هوشياری هرچه بيشتر مسئولن دانست و گفت: وقوع چنين اتفاقی

 سبب می شود مسئولن و مدیران بانک ها در جذب سرمایه گذارو پرداخت تسهيلت به آنان دقت بيشتری
 نمایند.

 لزم به ذکر است شرکت گونی بافی جسور به عنوان یکی از طرح های سرمایه گذاری خارجی در شهرک
سرمایه گذاری خارجی استان آذربایجان شرقی تبریز فعاليت داشت.

اخراج چهل هزار کارگر مخابرات 

 : نماینده زنجان و طارم در مجلس با بيان این که همicana.irسایت دولتی خانه ملت متعلق به خط امامی ها، .
  هزار کارگر به علت خصوصی شدن مخابرات، از کار خود اخراج و یا تعليق شده اند،۴٠اکنون در سطح کشور حدود 

گفت: دولت باید پاسخ گوی اشتغال و امرار معاش این قشر از مردم باشد.
 سعد ال نصيری  قيداری در گفت وگو با خانه ملت، درباره اخراج کارگزاران روستایی در بخش مخابرات در سطح 

 کشور و به ویژه استان زنجان، افزود: متأسفانه از آن زمانی که واگذار شدن شرکت مخابرات به بخش خصوصی
 اعلم شد، این اخراج و یا تعليق کردن نيرو های خود را آغاز کرد.

 نماینده مردم زنجان و طارم در مجلس شورای اسلمی، افزود: تعداد زیادی از کارگزاران مخابرات روستایی در
 سطح کشور اخراج شده اند، که تعداد آن ها به چهل هزار نفر هم رسيده است.وی درباره مشکلت دیگر کارگزاران
 مخابرات روستایی توضيح داد: آن کارگزارانی که مشکل اخراج ندارند با معضلت دیگر مثل بيمه روبه رو هستند، به

 سال سابقه کار دارند اما هنوز بيمه نيستند.نصيری تأکيد کرد: مسئولن به ٣٠عنوان مثال کارگزارانی هستند که 
 جای برگزاری نشست ها و سر دادن شعارهای حمایت از این قشر، حمایت اصولی داشته باشند و برای برطرف

کردن مشکلت جامعه کارگری فورا اقدام کنند.
 عضو کميسيون آموزش و تحقيقات مجلس افزود: تنها راه حل خصوصی سازی، اخراج کردن کارگزاران نيست، 

بلکه می توان با برنامه ریزی آن ها را به کاری مشغول کنند.
  ماه از زمان ابلغ سياست های کلی این موضوع و چندین ماه هم از۵٨، ۴۴ماه هم از زمان ابلغ قانون اصل  ٢٢
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 ابلغ قانون متعهد شدن واحدهای واگذار شده، به این که تا پنج سال بعد از واگذاری هيچ نيرویی را اخراج نکنند
می گذرد، اما هنوز فعالن و مقامات کارگری ابراز نگرانی از این روند خصوصی سازی می کنند.

 آنها معتقدند با این خصوصی سازی بيشترین قشر متضرر کارگران بوده اند که به راحتی و به علت نبود نظارتی از 
 سوی دولت بعد از واگذاری از کار خود اخراج شده اند، اما از ميان این کارگران نيز به طور قطع تهدید اخراج برای

  درصد جامعه کارگری کشور را شامل٧٠کارگران قراردادی بيشتر است، کارگرانی که طبق آمارهای وزارت کار 
 می شوند و با این ترفند که بعد از پایان قراردادشان دیگر با آنها قراردادی منعقد نمی شود، آنها را جزء اخراجی ها و

بيکارشده ها هم به شمار نمی آورند.

 روز مهلت داد10مجلس به سازمان تامين اجتماعي 

 عضو کميسيون اجتماعی مجلس فروردین  می نویسد :  22به گزارش خبرگزاری دولتی کار ایران – ایلنا در تاریخ
 اظهار داشت: اگر رئيس سازمان تامين اجتماعی تا پایان فرودین پاسخ ابهامات موجود در سازمان را ندهد به

 مقامات قضایی معرفی خواهد شد.
 به گزارش ايلنا به نقل از خانه ملت،"علی زنجانی حسنلوئی" در خصوص نتایج جلسه عصر روز گذشته کميته

 نظارتی مجلس با "رحمت ال حافظی" مدير عامل سازمان تامين اجتماعی گفت: در این جلسه خواستار
 پاسخگویی حافظی به دلیل عدم همکاری وی با گروه تحقيق و تفحص از تامين اجتماعی شدیم که وی هيچ

 پاسخ قانع کننده ای نداد.
 نماینده نقده واشنویه درمجلس با بيان اینکه حافظی بهانه هایی همچون نرسيدن نامه مجلس به دست وی را
 دليل این عدم همکاری عنوان کرد گفت: حافظی ازاعتماد مجلس سوءاستفاده کرده و ما تا آخر فروردین به وی

 مهلت دادیم تا همکاری لزم را با مجلس برای روشن شدن نتيجه تحقق و تفحص وپاسخ به ابهامات داشته باشد
 و درغير این صورت به مقاماقات قضایی معرفی خواهد شد.

 علوه بر موضوع عدم همکاری سازمان تامين اجتماعی با کميته تحقيق و تفحص مجلس از این سازمان، مساله
 بدهکاری دولت به سازمان تامين اجتماعی به عنوان یکی از موارد مورد مناقشه کميته تحقيق و تفحص از

 سازمان تامين اجتماعی با مدیریت این سازمان مطرح است.
 پيش از این رحمت ال حافظی رئيس سازمان تامين اجتماعی درگفت وگویی با تایيد اظهارات رئيس جمهور

 بدهی دولت به تامين اجتماعی را انکار کرده بود.
 موسی رضا ثروتی در واکنش به اظهارات حافظی  گفته بود:اگر دولت به سازمان تامين اجتماعی بدهی ندارد،

 500 هزار و 21پس این نامه که از طرف سازمان تامين اجتماعی به دست مجلس رسيده و در آن بر بدهی 
 ميليارد تومانی دولت به این سازمان تاکيد شده است چيست؟

 عضو کميسيون تلفيق مجلس با بيان اینکه این نامه اکنون در کميسيون تلفيق موجود است گفت: تامين
  هزارميليارد تومان به این سازمان بابت بدهی5اجتماعی بر اساس همين نامه خواسته است تا دولت سالی 

 خود پرداخت کند.
پايان پيام

  تن از کارگران مجتمع پتروشيمی بندر امام۱۵۰۰ادامه اعتراض 

 ١۵٠٠ فروردین می نویسد : بنا به گزارش منابع کارگری و خبرگزاری های رسمي، حدود 22سحام نيوز در تاریخ 
  فروردين ماه، اعتراضات خود نسبت به اجرا٢١کارگر مجتمع پتروشيمی بندر امام (بندر شاهپور) روز يکشنبه 

 نشدن مصوبه دولت مبنی بر انعقاد قرارداد مستقيم با کارگران را، که از روز شنبه آغاز شده بود، ادامه دادند.
  اقدام به برگزاری تجمع در مقابل ساختمان مرکزی٩٠ فروردين ماه ٢٠به گزارش ايلنا، اين کارگران روز شنبه 

 مجتمع پتروشيمی بندر امام کرده و خواستار آن بودند که به نقش پيمانکاری های واسطه ای پايان داده شود و
 مجتمع پتروشيمی با خود کارگران، قرارداد مستقيم امضا کند.

  اسفند سال گذشته بود که در٢٨بر اساس اين گزارش، تجمع مذکور ادامه تجمع اعتراضی اين کارگران در روز 
  فروردين دست به تجمع می٢٠جريان آن اعلم کرده بودند که در صورت برآورده نشدن خواسته شان، در روز 

 زنند.
 همزمان تارنمای «اتحاديه آزاد کارگران ايران» اعلم کرده است که در پی تحقق نيافتن مصوبه دولت، کارگران

 پيمانکاری مجتمع پتروشيمی بندر امام در روزهای شنبه و يکشنبه دست به اعتصاب زده اند.
 بر اساس اين گزارش، کارگران از ساعات اوليه صبح روز يکشنبه با زدن کارت ساعت، درمحل کار خود حاضر

 نشدند و در محوطه بزرگ جلوی دفتر مرکزی مجتمع پتروشيمی بندر امام تجمع کردند.
 اتحاديه آزاد کارگران ايران ضمن حمايت از ادامه اعتصاب و تجمع های کارگران مجتمع پتروشيمی بندر امام برای

 رسيدن به خواست شان، خواستار برچيده شدن کامل شرکت های پيمانکاری و قراردادهای موقت در تمامی
 واحدهای توليدی و صنعتی و خدماتی ايران شد.

 در اين حال، تاکنون گزارش ديگری در مورد اعتراض صنفی کارگران مجتمع پتروشيمی بندر امام منتشر نشده
 است و مقام های دولتی نيز در اين باره واکنشی نشان نداده اند.

 موضوع لغو واسطه های پيمانکاری و ايجاد قراردادهای مستقيم با کارفرمای اصلی در ماه های اخير از جمله
 خواسته های کارگران برخی از واحدهای توليدی در ايران بوده است.
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 در همين ارتباط، مي توان به کارخانه های ذوب آهن اصفهان و ايران خودرو و همچنين پتروشيمی تبريز اشاره کرد
 که تاکنون اين درخواست در کارخانه ذوب آهن اصفهان اجرا شده است.

 ايلنا گزارش داده است که در برخی از شرکت های منطقه ويژه اقتصادی پتروشيمي، اعتراض های مشابهی از
 سوی کارگران صورت گرفته است و آنها خواستار انعقاد قرارداد مستقيم با خود شده اند.

 طی ماههای اخير، اعتصابات و اعتراضات کارگری در شهرهای مختلف کشور بوقوع پيوسته، که کارگران نسبت به
 عدم دريافت حقوق معوقه خود، عدم استخدام، اخراج، تصميم به تعطيلی واحد توليدی خود و همچنين شرايط

 کار́ي خود، معترض بوده اند.

 انجمن کارگری دموکراسی خواه: شکوه اول ماه مه را در سراسر ایران نمایان
 کنيم

 طبقه کارگر ایران سالهاست که در برگزاری بزرگداشت یاد وخاطره « اول ماه مه» روز جهانی کارگر و طرح
 مطالبات خود با اقدامات پليسی – امنيتی روبرو است و در این راه هزینه های بسياری چون شکنجه و زندان

 و محروميت های شغلی و اجتماعی را پرداخته است . امروز هم دربدترین شرایط زندگی اجتماعی قرار داریم
 . بيکاری، نبود امنيت شغلی ، پایين بودن سطح دستمزدها نسبت به هزینه های جاری و نبود حق آزادی

 تشکيل نهاد های صنفی و سلب آزادی در بيان خواست ها ومطالبات، زنجيره ای از مشکلت زندکی کنونی
 طبقه کارگر ایران است که برون رفت از وضع موجود بدون رفع جامع و هماهنگ این مشکلت ، امکان پذیر

 نيست . افزایش دستمزدها حتی به بهترین شکل ممکن ، مادامی که بيکاری بيداد می کند و قراردادهای یک
 جانبه بدون نظارت نهاد های صنفی کارگری به کارگر تحميل می شود فقط در روی کاغد باقی خواهد ماند ودر
 بيشتر واحد ها اجرایی نخواهد شد ؛ در شرایط فراوان́ی نيروی کار و نبود تناسب درعرضه و تقاضا در بازار کار،

 کارفرمایان این امکان را دارند تا در بکار گيری نيروی کار، خواست های خود را به کارگران تحميل کنند. ضمن
 آنکه باتوحه به تورم زایی سياست های اقتصادی کنونی دولت ، هرکونه افزایش دستمزد درمدتی کوتاه

 دربهبود معيشت کارگران اثرگزار نخواهد بود .
 ایران امروز شاهد نابودی توليدات داخلی وتعطيل کارخانه ها و کارگاه ها و به دنبال آن اخراج دسته جمعی و

  قانون44دربهترین حالت بازنشستگی های پيش ازموعد و زود هنگام کارگران است که به بهانه اجرای اصل 
 اساسی برای واگذاری صنایع و معادن کشور به وابستگان دستگاه حکومتی و نظاميان صورت می گيرد و
 درمقابل ورود بی رویه کالهای خارجی اعم از چينی و ترکيه ای در ازای فروش بی رویه نفت وگاز و دادن

 امتيازات سياسی هر روز اقتصاد ایران را به نابودی نزدیکتر می کند . اجرای سياست آزاد سازی قيمت ها زیر
 پوشش متقلبانه و فریب کارانه ی « هدف مند سازی یارانه ها » گرانی و تورم هرچه بيشتری را برای مردم و

 به ویژه کارگران به ارمغان آورده ومی آورد.
 درعرصه سياسی کشوراز مشارکت واقعی مردم درتعيين سرنوشت شان با انواع شيوه های گوناگون

 جلوگيری ميشود . تشکل های مردم نهاد مدنی و احزاب و جمعيت های سياسی و صنفی سرکوب می
 شوند کارگران و فعالن اجتماعی به زندان و تبعيد ناخواسته دچار می شوند . جنبش های اجتماعی خرد

 وکلن به شدید ترین وضع ممکن سرکوب و فعالن آن ها به حبس های طولنی محکوم می شوند و هر روز
 فضای سياسی کشور بسته تر و محدودیت های پليسی و امنيتی بيشتری به کار بسته می شود.

 یازده اردیبهشت «اول ماه مه » نماد همبستگی جهانی و کشوری کارگران و زحمتکشان عليه ظلم، بی
 عدالتی، فقرو پایمال سازی حقوق سندیکایی و اجتماعی کارگران و مزدبگيران یدی و فکری، روز مبارزه عليه
 سياست های ضد اجتماعی دولت ها وکارفرمایان، روزمبارزه متحدانه کارگران برای بهبود شرایط اجتماعی و

 معيشتی وارتقا سطح زندگی وحقوق سندیکایی خویش، روز تحکيم همبستگی درونی جنبش کارگری است
 ودر شرایط کنونی کشورما ، روز کارگر امسال روزبسط همکاری و مبارزه مشترک ميان جنبش کارگری با

 جنبش ها ی اجتماعی و سياسی است که برای طرد استبداد حاکم، برقراری دمکراسی ، عدالت اجتماعی
 و حقوق انسانی پيکار می کنند.

 طبقه کارگر ایران در اعتراض به وضع موجود دوشادوش دیگرجنبش های اعتراضی زنده کنونی مانند جنبش
 دانشجویان وزنان و جنبش سبز که بزرگ ترین جنبش مطالباتی در این شرایط است از همه ی راه های ممکن

 برای بيان خواست ها و مطالبات از روز جهانی کارگر سود خواهد جست و شکوه «اول ماه مه » که نشان
 دهنده ی بزرگی و توانمندی کارگران جهان است را در سراسر ایران به نمایش خواهد گذاشت.

 در این روز با برگزاری گردهمایی های مسالمت آميز اعتراضی و مطالباتی، با استفاده از همه امکانات برای
 سردادن شعارهای مطالباتی برحق به ميدان می آیيم ودر سراسر ایران فریاد بر می آوریم که:

 زندانيان سياسی آزاد باید گردد.
 کارگران زندانی آزاذ باید گردد.

 آزادی تشکل حق مسلم ماست.
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    سندیکا حق مسلم ماست.
 کارگران بيدارند از استبداد بيزارند.

 ما خواهان امنيت شغلی و کار دایم و دستمزد عادلنه هستيم.
 کارمان را به موقع انجام داده ایم؛ حقوق مان را به موقع بپردازید.

 تامبن اجتماعی فراگير و پوشش کامل بيمه درمانی حق مسلم ماست.
 زنان و مردان برابر حقوق اند؛ ما خواهان رفع هرگونه تبعيض در محيط کار هستيم.

 کودکان کا́ر قربانی استثمار! کار کودکان را متوقف و زندگی شایسته برایشان فراهم کنيد.
 زندگی و کرامت کارگران بازنشسته تامين باید گردد.

 هرگونه قرارداد کار بدون نظارت نهادهای کارگری مردود است.
 ما به سياست تعطيل کارخانجات و کارگاه ها اعتراض داریم.

 ما مخالف واردات بی رویه کال ونابودی توليدات داخلی هستيم.
 انجمن کارگری دموکراسی خواه

anjomankargareidemocrasikhah.com

حذف صفرهاي پول ملی قطعی شد

 سخنگوی اقتصادی دولت از فروردین  می نویسد :  22به گزارش خبرگزاری دولتی کار ایران – ایلنا در تاریخ 
  صفر از پول ملی4 یا 3قطعی شدن اصلح پول ملی در کارگروه طرح تحول اقتصادی خبر داد و گفت: تصميم حذف 

 با بانک مرکزی است.
 به گزارش خبرگزاري ايلنا و به نقل از پایگاه اطلع رسانی دولت، سيد شمس الدین حسينی در ادامه نشست

  هزار ميليارد تومان رسيده73 ماهه سال گذشته به 11خبری امروز خود افزود: مانده تسهيلت بانکها در پایان 
 است.

  هزار ميليارد تومان از محل فروش ميعانات گازی به حساب وزارت نفت13وی همچنين خبر داد، در سال گذشته 
 برای تامين مالی پروژه ها واریز شده است.

 وزیر امور اقتصادی و دارایی افزود: با استفاده از منابع مالی داخلی تمامی فازهای پارس جنوبی فعال و در حال
 توسعه است.

 راه اندازی بورس نفت در هفته جاری

 وزیر امور اقتصادی و دارایی از راه اندازی بورس نفت در هفته جاری خبر داد.
 حسينی با اعلم اینکه پروژه راه اندازی بورس نفت از دو سال پيش کليد خورده بود، گفت: رینگ صادراتی

 محصولت پتروشيمی در این بورس راه اندازی شده است.
 وی عرضه نفت کوره و نفت فوق سنگين در بورس نفت را فاز دوم راه اندازی این بورس اعلم کرد.

 وزیر امور اقتصادی و دارایی همچنين از امکان معامله با اسعار و ارزهای بين المللی در بورس نفت خبر داد و
 گفت: نرم افزارهای لزم برای این کار نيز فراهم شده است.

 90حسينی در بخش دیگری از این نشست از اجرای طرح جامع مالياتی و اصلحيه قانون امور گمرکی در سال 
 خبر داد.

  ميليارد دلر14موجودی صندوق توسعه ملی ، 

  ميليارد دلر است و با توجه14سخنگوی اقتصادی دولت گفت : موجودی صندوق توسعه ملی در ابتدای امسال، 
 به تصميمات هيئت امنای صندوق به نظر می رسد از اردیبهشت می توانيم روی منابع صندوق حساب کنيم.

 حسينی در پاسخ به سوال دیگری در مورد نرخ تورم افزود: دولت از طریق پيگيری سياست انضباط پولی و مالی و
  کنترل90تغيير مدل تجهيز مالی به صورتی که از ظرفيت های بازار سرمایه بيشتر استفاده شود، تورم را در سال 

 کند.
 وی در باره وضع بازار سکه و طل نيز گفت : سياست دولت جلوگيری از بورس بازی و سفته بازی در این بازار

 است.
 سخنگوی اقتصادی دولت ادامه داد : البته اگر قيمت طل در بازارهای جهانی افزایش پيدا کند طبعا قيمت های

 داخلی را نيز تحت تاثير قرار خواهد داد.
 سخنگوی اقتصادی دولت به مردم توصيه کرد در خصوص سکه و طل تحت تاثير صف ها قرار نگيرند و مطمئن

 باشند اگر فاصله ای بين قيمت طل در داخل و بازارهای جهانی وجود داشته باشد با توجه به موجودی بسيار
 بالی طل در بانک مرکزی برطرف خواهد شد.

  برای افزایش90وی در مورد ميزان افزایش حقوق در سال جاری نيز گفت: حکم قانونی خاصی در بودجه سال 
 حقوق و دستمزد وجود ندارد.

 سخنگوی اقتصادی دولت ادامه داد: تا چه وقت باید شاهد دور و تسلسل افزایش قيمت ها و افزایش حقوق و
 دستمزد باشيم.

پايان پيام
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 روزه به سازمان تامين اجتماعی برای همکاری با مجلس ايران۱۰مهلت

  فروردین گزارش می دهد: مجلس ايران خواستار پاسخگويی رحمت ال22بى بى سى بخش فارسی در تاریخ 
 حافظی مديرعامل سازمان تامين اجتماعی درباره ماجرای بدهی دولت به صندوق بازنشستگی اين سازمان

 شده است.
 يکی از اعضای کميسيون اجتماعی مجلس گفته است که اين کميسيون از رئيس اين سازمان خواسته است تا

  روز آينده درباره بدهی دولت "پاسخ قانع کننده" بدهد و با هيات تحقيق و تفحص مجلس که در حال١٠ظرف 
 بررسی پرونده سازمان تامين اجتماعی است، همکاری کند.

 در دوره مديران پيشين سازمان تامين اجتماعی نامه ای به مجلس ارسال شده بود که از بدهی دولت به صندوق
 بازنشستگی اين سازمان خبر می داد.

 ٢١بر اساس گفته علی زنجانی حسنلويي، عضو کميسيون اجتماعی مجلس، ميزان بدهی دولت در اين نامه 
  ميليارد تومان اعلم شده بود اما اينک مدير عامل فعلی سازمان تامين اجتماعي، با تاييد گفته های۵٠٠هزار و 

 محمود احمدی نژاد در رد طلب سازمان تامين اجتماعي، بدهی دولت را "انکار" می کند.
 موسی الرضا ثروتي، عضو ديگر کميسيون اجتماعی مجلس ايران گفته است که اگر دولت به سازمان تامين

 اجتماعی بدهی ندارد، پس اين نامه که طرف تامين اجتماعی به مجلس رسيده، چيست؟
 واحد مرکزی خبري، دو هفته پيش از اين از قول آقای حافظی خبر داده بود که مجموع مطالبات سازمان تامين

  هزار ميليارد تومان بوده است. پيش از اين گزارش کارشناسان معاونت برنامه٢۵ حدود ٨٨اجتماعی تا پايان سال 
  ميليون تومان به سازمان۵٠٠ ميليارد و ٢١ريزی و راهبری دفتر رياست جمهوري، حاکی از آن بوده که دولت 

 تامين اجتماعی بدهی دارد.
 يکی از اعضای کميسيون اجتماعی مجلس به وب سايت "خانه ملت" که اخبار رسمی مجلس ايران را منتشر

 می کند، گفته که مدير عامل سازمان تامين اجتماعی از اعتماد مجلس سو استفاده کرده و مجلس تا پايان
 فروردين به او مهلت داده تا با هيات تحقيق تفحص همکاری کند در غير اين صورت به مقام های قضايی معرفی

 خواهد شد.
 طرح تحقيق و تفحص از سازمان تامين اجتماعی زمانی در مجلس ايران مطرح شد که تغييرات پی در پی اين

سازمان از سوی دولت و موضوع بدهی به اين سازمان برای افکار عمومی و نمايندگان، سئوال برانگيز شده بود.
 صندوق های بازنشستگی در ايران با تنگنای شديد مالی رو به رو هستند. بخشی از کسری بودجه صندوق های

 بازنشستگی به عدم پرداخت سهم دولت به عنوان کارفرما باز می گردد که در سال های گذشته به طور کامل
 پرداخت نشده است.

 در سالهای گذشته دولت برای پرداخت بدهی خود، تعدادی زيادی شرکت های دولتی را به سازمان تامين
اجتماعی داده است و اين سازمان اکنون در مجموعه ای از بزرگترين شرکت های ايرانی سهامدار است.

 مشکل اصلی صندوق بازنشستگی افزايش شمار بازنشستگان از يک سو و ممنوعيت ورود مستخدمان جديد
 است که اين صندوق رابه سمت پيری و فرسودگی هدايت می کند.

 سازمان تامين اجتماعی ايران، يک شرکت بيمه گر اجتماعی است که ماموريت اصلی آن بيمه کارگران و
مزدبگيران به صورت اجباری و بيمه اختياری افرادی است که حرفه آنها از "مشاغل آزاد" به حساب می آيد.

 مطابق قانون، تامين اجتماعی يک سازمان خدمات عمومی غيردولتی است که درآمدهای آن از محل دريافت حق
 بيمه و سرمايه گذاری های اين سازمان به دست می آيد.

 اموال و دارايی های اين سازمان نيز برابر آنچه در وب سايت آن تعريف شده است "متعلق به اقشار تحت پوشش
 در نسل های متوالی است و قابل ادغام با هيچ يک از سازمان ها و مؤسسات دولتی يا غيردولتی نيست."

 طی سال های اخير، از اين سازمان به عنوان يکی از متمول ترين سازمان های ايرانی نام برده شده و از ورود اين
 سازمان به خريد و فروش های کلن کارخانجات و شرکت های دولتی به عنوان نمونه هايی از قدرت اقتصادی آن

 ياد شده است.

 کارتن خواب  در تهران در شب عيد۶۸۱جمع آوری 

 خبرگزاری دولتی ایسنا آمده است : رضا جttاگيری، سttخنگوی معttاونت اجتمttاعی شttهرداری تهttران، بttابه گزارش 
  اجttرا شttد٨٩اعلم این که در طرح ضربتی جمع آوری کارتن خواب ها و متکدیان شهر تهران کttه در هفته  آخttر سttال 

  متکدی جمع آوری شدند، افزود: «این رقم با توجه به دو برابر شttدن تعttداد متکttدیان و کارتن خواب هttا در شttب۶٨١
عيد، قابل توجه است.»

  نفttر٧٠٠او با اشاره به نبود هماهنگی بين دستگاهی در جمع آوری متکدیان، گفت: «شمار متکدیان شttهر تهttران 
 هسttتند، امttا علی رغttم جمع آوری ایttن افttراد، بttدليل نبttود همttاهنگی بيttن دسttتگاهی آنهttا دائمttا بttه ایttن چرخttه

بازمی گردند.» 

 بدهی است آماری کttه ایttن فttرد اعلم مttی کنttد بttا واقعيttت هttا و آمارهttای موجttود خوانttائی دارد. افزایttش فقttر و
تنگدستی در ایران در سال های اخير، بخش و سيعی از مردم را بی خانمان و ناچار به تکدی گری کرده است. 
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 متن کامل نامه هاشم خواستار معلم در بند:تجاوز و قتل در زندان

  فروردین می نویسد :به دنبال انتشار بخش هايی از نامه مهندس سيد هاشم خواستار22دانشجو نيوز در تاریخ 
 معلم در بند مشهدى به رييس قوه قضاييه ،کمپين بين المللی حقوق بشر در ايران متن کامل نامه وی را برای

 اولين بار منتشر كرده است.
 متن كامل اين نامه را در زير ميخوانيد: 

 رياست محترم قوه قضائيه سلم عليکم
 زندان کتابی است که اگر بنويسی نوشتنش تمام نمی شود و اگر بخوانيم خواندنش تمام نمی شود.

  زندان وكيل اباد6.1وضعيت غيربهداشتى و غير انسانى بند 
  و انتقال ما به عمومی شماره سه بند6.1با جدا کردن ما زندانيان سياسي، از خدمه بند در عمومى چهار بند 

 تصميم گرفتم نامه ی دوم را به رئيس قوه قضاييه و زير مجموعه آن بنويسم 6.1
  روز اول شيشه5 که قبل ممنوع الملقات ها در آن بودند، منتقل شديم اين بند 3 به عمومی 06/10/89به تاريخ 

 نداشت که جلوی پنجره پتو آويزان کرديم و همه ی ما سرما خورديم که تعدادی از ما مجبور شديم آمپول بزنيم .
  می باشد که به بند قرصی ها، مشهور است فاضلب اين بند از سقف بند ما2طبقه ی بالی اين بند عمومی 

 مرتب چکه می کرد. به سقف پلستيک زديم تا اين آب کثيف روی پلستيک جمع شود و از يک گوشه پايين بريزد
 ( النظافت من اليمان ) .

 ظلع شمالی بند که دارای پنجره است هميشه صدای فرز و آهنگری می آيد . آب حمام يا سرد سرد است يا
 آنقدر داغ است که از شير آب سرد هم آب داغ می آيد، در يك نوبت يكى از هم بندی هاى كه ما نمی دانست

 شير آب سرد هم داغ است استفاده کرد و دچار سوختگى شد .
 علی رغم اينکه تعداد زيادی زندانی در هر بند است دريغ از يک بوته يا درخت سبز الن بيش از يکسال و نيم از

 زندانی شدنم می گذرد هيچ گونه سبزه ای نديده ام مگر زمانی که مرا با دستبند و پا بند به دادگاه يا بيمارستان
 بردند که در شهر چشمم به درخت و سبزه افتاده در زندان ، زندانی گياهان و درختان را هم فراموش می کند .

  متر مربع است که به صورت شرقی غربی و دور تا دور آن240 است يعنی 8/30 ) 6.1هوا خوری بند ما ( بند 
  سانتيمتر کف هوا خوری را آفتاب می گيرد.20ساختمان يک تا دو طبقه می باشد و در آذر و دی ماه فقط 

  نفر زندگی می کنند و به جز60 تا 10 عمومی که هر يک از 5 نفر ) و 17 تا 10 سوئيت ( در هر کدام از 9اين بند 
  که زندانيان خدمه هستند و در بند باز است، ساير سوئيت ها و عمومی ها بايد به صورت جداگانه از4عمومی 

  دقيقه نياز به آفتاب مستقيم دارد تا ماده ای به نام15اين هواخوری استفاده کنند. در زمستان بدن انسان حداقل 
 ارکسترول را تبديل به ويتامين د کند تا از راشيتيسم و پوکی استخوان جلوگيری کند، ولی به جرأت می گويم که

  دقيقه آفتاب ندارند .15خيلی از زندانيان اين بند در زمستان حداقل 
  نيز به آن می پيوندد در ماه معمول چند نوبت بند می آيد که اکثرا کف هوا5 که فاضلب بند 1/6فاضلب بند 

 خوری را آب گرفته و زندانيان به تئنه می گويند به به دريا را به داخل زندان آوردند، البته دريای فاضلب بود .
 يکی از هم بندی های ما ايرانی - فرانسوی است که سه سال در افغانستان زندانی بوده و دولت افغانستان او

 را تحويل ايران داده است. وى می گفت سال آخر آمريکايی ها بر دولت افغانستان فشار آوردند که صليب سرخ بر
 زندان ها نظارت داشته باشد، خيلی خوب شد ميوه فراوان داشتيم زير تخت ها پر از ميوه بود. در حالی که در

 ايران همسر يکی از زندانی ها به يکی از مسئولين زندان گفته بود که خودتان ميوه نمی دهيد چرا فروشگاه بند
  ميوه نمی آورد ايشان گفته بودند" اينجا زندان است، هتل که نيست! "6.1

 اگر زندانيان ميوه و سالد می داشتند و هوا خوری در طول روز از بروز بسياری از بيماری ها جلوگيری می شد و
 در نتيجه مخارج دارو و درمان برای زندان کم می شد .

 بند قرنطينه: خوابيدن زندانيان جلوى توالت و روى پله ها به علت نگهدارى بيش از حد زندانى ها
  نفر جمعيت داشت که می گفتند200 متر مربع مساحت و 200 آنجا بودم 87 بند قرنطينه که در تير ماه 4سالن 

  زندانی داشته که سرانه هر فرد از فضای آن نيم متر مربع می456 ، 13/09/89 نفر رسيده و در تاريخ 250به 
 باشد و اين مساحت فقط گنجايش نصف گوسفند را در آغول دارد. قبل که هوا گرم بود از هوا خوری که وسايل

 ورزشی درآن نصب بود و ايرانيت روی آن گذاشته بودند استفاده می کردند، اما با سرد شدن هوا ديگر از آن
 استفاده نمی کنند و مجددا با گذاشتن بخاري، به عنوان فضای اسکان زندانيان استفاده می کنند.

  بند قرنطينه هشتاد تخت يکنفره دارد که به صورت دو نفره از هر تخت استفاده می کنند و زندانيان به4سالن 
  که مخصوص افراد معتاد است در آن زمان1صورت کتابی فشرده و بين تخت ها و زير تخت ها می خوابند. سالن 

 950 تختی دارد، جمعيت آن به 15 اتاق 13 که 5 بند 4 نفر زندانی دارد. در سالن 1100 نفر و اکنون به روايتی 300
 4 نيست. بند 4 هم بهتر از سالن 3 و 2 و 1نفر رسيده است که در مسجد و جلوی توالت ها می خوابند و سالن 

 هم آنقدر زندانی دارد که جلوی توالت و روی پله ها و ايستگاه پله ها می خوابند هنگام حمام يکنفر زير دوش و
  نفر در صف هستند .10

  مرتب به مولوی های اهل سنت متعرض می شد که ريشتان را کوتاه کنيد که آنها می6.1سرپرست سابق بند 
 گفتند در حد يک مشته در مذهب ما واجب است و ايشان به آنها گفته ريش شما دل ما را سياه ميکند. ( اين

 همه نا به سامانی ها و اعدام ها دلش را سياه نمی کند ولی ريش مولوی ها دلش را سياه می کند )
 كوتاه كردن اجبارى ريش رهبران زندانى اهل تسنن / تبعيض در تماس تلفنى زندانيان

 ريش يکی از مولوی های هم بند مرا که به زندان تربت جام منتقل شده است به زور کوتاه کرده اند که او هنگام
 کوتاه کردن ريشش مرتب گريه می کرده است مگر زدن ريش در زمان رضا خان مشکل مملکت را حل کرد که

 اکنون کوتاه کردن آن مشکل مملکت را حل کند .
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  دقيقه و در بند ويژه روحانيت هر5 هر روز 5 و 4 دقيقه و در بندهای 10 هر روز 3 و 2زندانيان در بندهای مشاوره 
  روز3 روز در هفته و اکنون 4 قبل 1/6 بند 3 ساعت سهميه مکالمه تلفنی دارند در حاليکه در عمومی 2 تا 1روز 

  دقيقه و10 دقيقه حق مکالمه تلفن دارند و مولوی های اهل سنت قبل در هر هفته فقط 10در هفته هر نوبت 
  دقيقه حق تلفن دارند . تبعيض تا کجا !؟ هرجا تبعيض هست بی عدالتی10 نوبت 2اکنون در اتاق ما هفته ای 

 هست پس ظلم هست و جايی که ظلم هست آزادی و دموکراسی نيست .
  زندان به وسيله زندانيان اداره می شود. زندانيان خدمه از امتيازاتی مثل تلفن بيشتر و حمام در ساعت جدا90%

 برخوردارند و زمانی که غذا تقسيم می شود ابتدا سهم وکيل بند و خدمه در بيشتر بندها ( به غير از بند ما )
  هفته يکبار و ملقات شرعی به جای4 هفته هر 6برداشته می شود. ملقات حضوری برای خدمه به جای هر 

  ساعت بايد کار کنند و در24 هفته يکبار می باشد. ولی يک عده از خدمه مانند رابط بهداری 2 هفته هر 3هر 
  تومان سيگار دريافت کنند، استثمار از اين هم بيشتر وجود دارد ؟!1500پايان هفته به ازای آن معادل 

 زندانيان زيادی ديدم که به خاطر سرماى خيابان و گرسنگی ، از اين که به زندان افتاده بودند خوشحال بودند و
 زندانيانی ديدم از اين که آزاد می شدند ناراحت بودند و حتی کرايه رفتند به روستا و شهرشان را نداشتند.

  فرزند می باشد و به جرم سرقت4 سال سن دارد و صاحب 50اما اين مورد جالب است که يکی از زندانيان که 
  سال حبس را تحمل نموده و در30در زندان است می گويد اگر ماهيانه سيصد هزار تومان به من بدهند حاضرم 

 زندان کار کنم . بارها او را هنگامی که به خانواده اش تلفن می زند، ديده ام که همچون کودکان گريه می کند.
 دل هر بيننده ای را به درد می آورد بله تخم مرغ دزدها را به زندان می اندازند و با دزدان ميلياردی بيت المال

 مدارا می کنند .
 آيا با اين تراکم زياد زندانيان، می شود طبقه بندی زندان را که جزء آيين نامه زندان است اجرا کرد ؟!

  نفر را از کنار من می برند و اعدام می کنند و هم بندی های من شاهد هستند که چه3نتيجه اين می شود که 
 خواب های وحشتناکی ديده و در خواب چنان جيغ می کشم که همه را از خواب بيدار می کنم .

 آن خانم آلمانى به ياد اردوگاه هاى مرگ هيتلر مى افتد
  بند بوده که به وسيله مهندس آلمانی ساخته شده است که4زندان وكيل آباد مشهد، قبل از انقلب دارای 

  زندانی داشته و همچون پارک بوده است.1500حدودا 
  زندانی ساخته شده، در حالی که به گفته خود مسئولين در حال2500به گفته مسئولين فعلی اين زندان برای 

  زندانی به آمار زندانيان اضافه شده است.4500 زندانی دارد و تنها امسال نسبت به پارسال 13000حاضر حدود 
 اگر اشتباه نکنم برتراندراسل فيلسوف فرانسوی می گويد شما جوان فلج را به من دهيد من از او قهرمان دو می
 سازم .حال از شما می پرسم اگر قهرمان دو کشور را مدتی در اين زندان نگهداری کنند به غير از جوانانی افليج

 چيزی ديگری تحويل می دهند ؟!
 اگر زلزله ای بيايد نجات زندانيان که هيچ، چگونه کارمندان زندان را نجات می دهيد؟

 اگر آن خانم مهندس آلمانی زنده باشد و او را بياورند که زندان را ببيند چه احساسی خواهد کرد؟ من فکر می
 کنم اگر سکته نکند، به ياد اردوگاه های مرگ آلمان هيتلری می افتد.

 کدام کشور دارای دموکراسی چنين زندان هايی دارد ؟ خداوند زيباست و زيبايی را دوست دارد. آيا اين زندان
 اسلمی و زيباست؟

 مگر حضرت علی ( ع ) که حکومتش از ايران تا مصر بود زندانی داشت ؟
 تجاوز و قتل در زندان

  يک زندانی89 / 11 / 15چنين زندانی نتيجه اش تجاوزات جنسی و قتل های مکرر توسط خود زندانيان است. در 
 به وسيله ديگری به قتل می رسد. زندان گوانتانامو خارج ازخاک آمريکا است و اگر زندانيان به امراض گوناگون
 200مبتل باشند به مردم آمريکا منتقل نمی شود ، ولی اين زندان در داخل شهر مشهد قرار دارد و روزی حداقل 

 نفر ورودی دارد که چنانچه اين زندانيان به بيماری های مختلف دچار شوند که می شوند و در انواع خلف کاری
 ها تخصص ببينند که می بينند، چه می شود؟!

 به گفته ی نماينده مجلس زورگيری بيداد می کند، آقايان اگر به زندانيان رحم نمی کنيد به خودتان رحم کنيد
 شما از کجا می دانيد بيماری به همسر و فرزند شما منتقل نمی شود و يا فرزند و همسر شما به دام خلفکاران

 نمی افتند؟
 حکومت افغانستان که مجبور شده به صليب سرخ اجازه بازديد از زندان هايش را بدهد به نفع دولت و زندانی

 شده يا به ضررشان؟ زندانيان افغانستان با آن شرايط استاندارد جذب دولت می شوند يا دشمن دولت؟ چرا دولت
 ايران اجازه نظارت بر زندان ها را به سازمان های حقوق بشر داخل و خارج نمی دهد؟

  ها اجازه بازديد نمی داد ؟! ( درNGO نفر تقليل می يافت آن وقت هم 1000 زندانی در رژيم شاه به 1500اگر 
 رژيم شاه اکثر شهرهای خراسان از جمله چناران ، شانديز و سرخس و ... اصل زندان نداشتند، در حاليکه اکنون

  زندانی دارد.)5000چناران حدود 
 مسلما نه تنها اجازه بازديد می داد که برای ساير کشورها الگو می گرديد و زندانيان هم خجالت زده می شدند

  های مستقل نشانه توسعه يافتگی آن کشور است.NGOکه چرا از قانون اطاعت نکرده و به زندان افتاده اند. 
 کدام کشور دارای دموکراسی چنين زندان هايی دارد؟

 89 زندانى در نوزده مرداد 63اعدام پنهانى 
 يکی از زندانيان به نام احمدشاه نادری ( افغانی ) تعدادی شپش با خودش برده بود که در ملقات حضوری به

 خانواده اش نشان دهد که چطور جايی زندگی می کند اتفاقا گرفتار مأمورين بازرسی می شود او را نزد يکی از
  شپش در پنج شب بياورى ؟" می گويد می توانم و او500مسئولين زندان می برند و به او می گويند "می توانی 

  نفر62 گرم کريستال همراه با 107 شپش نزد مسئول مربوطه می فرستد و سرانجام با 100هر شب به راحتی 
  اعدام شد.19/05/89ديگر در 

 آقاى جواد لريجانى فرد شجاعى است! من به ايشان تبريك ميگويم!
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 آيا اين زندان که مشابه آن در ايران کم نيست ننگ ملت ايران و بشريت نيست ؟! زندان آيينه تمام نما از نحوه
 اداره کشور است و کشور هم بهتر از اين اداره نمی شود، به کجا می رويم ؟!

 آقای محمد جواد لريجاني، رئيس ستاد حقوق بشر قوه قضاييه آدم بسيار شجاعی هستند که در سازمان ملل
 از رعايت حقوق بشر در ايران از جمله زندان ها دفاع می کند!

 با اين وضعيت زندان ها و زندانی ها من به ايشان تبريک می گويم!
 هتك حرمت و برهنه كردن زندانيان: داخل شورت را هم دست ميكنند و ميگردند

 زمانی که به ملقات حضوری می رويم يا به هر دليلی ما را از زندان بيرون می برند ( دادگاه يا بيمارستان ) در
 مراجعت ما را در اتاق بازرسی به جز يک شورت، لخت می کنند و داخل شورت را نيز نگاه کرده و به دقت

 بازرسی می کنند و دستی هم به داخل ... زندانى می کنند.
 تاريخ به ياد دارد که به دستور آقا محمد خان قاجار به لطفعلی خان زند تجاوز کردند و اين ننگ تا ابد برای خان

 قاجار باقی ماند و از جوانمردی خان زند نکاست . آنها که به دست و پای آزادی خواهان دستبند و پابند می زنند و
 به جوان ها تجاوز می کنند و داخل مقعدشان را نيز بازرسی می کنند جز ننگى ابدی برای خود باقی نمی گذارند

. 
 شير را بر گردن ار زنجير بود بر همه زنجير سازان مير بود

 نمی خواهم از خودم دفاع کنم ولی با توجه به اينکه نماينده معلمان هستم و مسئله شأن و منزلت معلم در کار
 است اين جمله را می نويسم:

  مرتبه مرا با پابند و دستبند و لباس زندانی به بيمارستان و پزشکی قانونی بردند که بارها به خاطر ترافيک مرا10
 به دنبالشان در خيابان ها كشاندند. اين شعر مولنا را می خوانم :

 عار نبود شير را از سلسله نيست ما را از قضای حق گله
 شير را بر گردن ار زنجير بود بر همه زنجير سازان مير بود

 اعدام دو تبعه آفريقا تنها از اتاق ما
  از نيجريه به جرم حمل05/08/89 آکاسی اکابه از غنا و پل چيندو 19/05/89از اتاق ما تا کنون دو تبعه اهل آفريقا 

 مواد مخدر اعدام شدند، آيا بهتر نيست حتی اگر تبادل مجرمين بين دو کشور امضا نشده باشد آنها را با حکم
 صادره و بعد از گرفتن هزينه دادرسی و جريمه تحويل کشورشان داد تا آن کشور هر طور می خواهد با آنها رفتار

 کند .
 من تغيير می دهم پس هستم

  در دانشگاه اروميه درسی به نام ترويج کشاورزی با رئيس دانشگاه دکتر جعفر راثی داشتيم که1353در سال 
 بعضی مواقع به بحث سياسی تبديل می شد، يکبار ايشان گفت شما بايد خود را با وضع موجود تطبيق دهيد که

  سال سن دارد و معلم بازنشسته60من گفتم شرايط موجود را تغيير می دهيم و جوان آن روز که اکنون نزديک 
  زندان مرکزی6.1است با همان حرارت شور عشق و با تمام بيماری هايی که در زندان به سراغش آمده در بند 

 مشهد ( زندان وكيل آباد )، فرياد می زنم:
 " من تغيير می دهم پس هستم ."

  زندان مرکزی مشهد6.1 - بند 89زمستان 
  سيد هاشم خواستار.نماينده معلمان در کانون صنفی فرهنگيان خراسان 

 زنده باد زندان تا برقراری دموکراسی

 رئيس کل بانک مرکزی:يک ريال معادل يک دلر می شود/ بازگشت دينار

  فروردین می نویسد : رئيس کل بانک مرکزی گفته است با حذف چهار صفر از پول ملی22عصر ايران در تاریخ 
 کشور، هر يک ريال معادل يک دلر خواهد شد.

 محمود بهمنی درباره حذف چهار صفر از پول ملی کشور گفت:  برخی چنين تصور مي کنند که حذف صفرهای پول
 سبب کاهش ارزش پول ملی مي شود در حالی که نه تنها دخالتی در اين زمينه ندارد بلکه سبب کاهش تورم

 هم می گردد.
  صفر فقط برای تسهيل در مبادلت مالی است، افزود: تحقق اجرای اين برنامه در يک4وی با بيان اينکه حذف 

 دوره زمانی يک يا دوساله انجام مي شود.
 به گفته بهمنی با اجرايی شدن اين برنامه، پول جديد به تدريج به جامعه تزريق مي شود تا بعد از آشنايی مردم با

 آن، بطور کلی پول جديد جايگزين شود.
  هزار ريال کنونی است)  از نظر ارزشی با يک دلر برابر10بهمنی ادامه داد، در اين صورت يک ريال جديد (که برابر 

 مي شود.
 وی افزود: با توجه به اينکه ريال واحد پول کشور است و تغييری نمي کند،  با تحقق اين برنامه، واحد پول خرد بعد

  دينار خواهد شد.100از ريال همانند سال های گذشته دينار خواهد بود که در اين صورت يک ريال برابر با 
 سابقه دينار در ايران

 دينار در ايران در دوره قاجاريه و اوايل دوره پهلوی اول کاربرد داشت.
  دينار معادل يک ريال يا همان قران است. در دوره رضاشاه، عبارت ريال جايگزين قران شد.100هر 

  شاهی معادل يک٢٠همچنين "شاهی" از ديگر واحد های پولی مورد استفاده در دوره های قديم ايران بود. هر 
ريال بوده است
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آغاز قطع گاز منازل،به دنبال خودداری مردم از پرداخت افزایش بهاء گاز

 دادنا: شرکت گاز بعد از هشدارهایی که به مشترکانی که قبض گاز خود را پرداخttت نکttرده بودنttدسایت حکومتی 
 بttه گttزارش دادنttا، مttاموران شtرکت گttاز از دیtروز بttا حضttور داده بود از دیروز اقدام به قطع گاز ایttن مشttترکان کttرد.

 مامورانشان در خانه هایی که بيش از دو دوره قبض خود را پرداخت نکرده اند اقدام به قطع موقت گاز ایttن واحttدها
کرده اند.

 مشترکان پس از اطلعيه های مختلف شرکت گاز مبنی بر تقسيط بهای گاز انتظttار ایttن کttار را نداشttتند و معتقttد 
بودند که این شرکت تا اطلع ثانوی گازشان را قطع نمی کند.

 این در حالی است که شرکت گاز ابلغيه ای به تمامی شttرکت های گttاز اسttتانی و ادارات گttاز در سراسttر کشttور
 ارسال کرده است که بر اساس آن امکان پرداخت قبوض گاز در دو تttا سttه قسttط بttرای مشttترکان بttدهکار فراهttم

شده است.

 این شرکت تمامی شایعات مبنی بر تخفيف یا تجدیدنظر به مشترکان را رد کtرده اسtت و تنهtا قبttض مشtترکانی 
که بسيار غير معقول به نظر می رسد را دوباره بررسی می کند.

 
 مسئولن شرکت ملی گاز معتقدند پس از صدور دو دوره قبوض گاز با تعرفttه هttای هدفمنttد، ميttزان مصttرف گttاز در
 بخش های خانگی و تجاری به مقدار قابل توجهی کاهش یافته است و حttال بایttد دیttد بعttد از ایttن اقttدام داسttتان

دعوای شرکت گاز و مشترکان به کجا می رسد؟

 هزار نفر در بوشهر بيکار می شوند480تعداد 

  نماینده مردم دشتی و تنگستان در فروردین  می نویسد :  22به گزارش خبرگزاری دولتی کار ایران – ایلنا در تاریخ 
  هزار نفر در استان بوشهر480مجلس شورای اسلمی گفت: در صورت لغو قانون کالی همراه ملوان یا ته لنجی، 

 بيکار می شوند.
 به گزارش ايلنا به نقل ازهفته نامه «اتحاد جنوب»بوشهر، "سيدمحمد مهدی پور فاطمی" در نشست کميسيون
 قاچاق کال و ارز استان بوشهر اظهار داشت: موضوعات مرتبط با استان به ویژه کالی همراه ملوان باید در خود
 استان بررسی و در مورد آن تصميم گيری شود در غير این صورت نتایج مورد نظر مردم استان به دست نمی آید.

 وی افزود: تمام فرمانداران شهرستان های ساحلی استان بوشهر مایل به حل موضوع ته لنجی و حمایت از ملوانان
 هستند.

 85نماینده دشتی و تنگستان با بيان اینکه کالی همراه ملوان یا ته  لنجی قاچاق نيست، تصریح کرد: در حال حاضر 
 هزار نفر به صورت مستقيم در موضوع ملوانی و صيادی در استان بوشهر مشغول به کار هستند.

 پورفاطمی خاطرنشان کرد: بندر گناوه به عنوان یکی از بنادری که ملوانان در آن کالی همراه ملوانی وارد می کنند
  ميليارد تومان گردش مالی داشته و یکی از عوامل مهم این گردش مالی ورود کالی همراه14در نوروز امسال 

 ملوان بوده است.
 وی با بيان اینکه در سفرهای هيأت دولت مصوبات مهمی برای استان بوشهر گرفته شده است، گفت: از استاندار

 و مدیران استانی انتظار داریم موضوع ته لنجی را در استان حل و دغدغه های مردم و صيادان را نيز برطرف کنند.
 معاون سياسی t امنيتی استاندار بوشهر نيز در این نشست با اشاره به فرمایشات رهبر معظم انقلب در سال

 جهاد اقتصادی گفت: سفر رهبری معظم انقلب به عسلویه در سال جهاد اقتصادی برای استان بوشهر خوش یمن
و مبارک بود.

 محمدحسن شنبدی افزود: گسترش مواد مخدر خطر جدی و بزرگی است که باید با جدیت با آن مبارزه کرد.
 وی در ارتباط با قانون کالی همراه ملوان اظهارداشت: در سفر اول دولت به استان بوشهر مقررشد هر ملوان

  ميليون تومان کالی همراه ملوان با خود وارد کند.1.5سالنه شش بار و هر بار 
  هزار تومان400معاون استاندار بوشهر اضافه کرد: تا قبل از این مصوبه، در استان بوشهر سالنه چهار بار و هر بار 

 کال ملوانی وارد می شد.
 شنبدی با بيان اینکه شرایط موجود در مورد ته لنجی بسيار متفاوت از مصوبه سفر اول است، عنوان داشت:

 مسئوليت رفع این مشکل به وزارت کشور محول شده و قرار است زمينه برای ورود کالی همراه ملوان طبق قانون
 فراهم تا مسائل حاشيه ای و دغدغه های ملوانان نيز برطرف شود.

 وی افزود: نگاه مدیران و مسئولن استان بوشهر این است که مطالبات و معيشت مردم به ویژه ساحل نشينان
 محقق شود.

     پايان پيام

پرستاران یک سال در انتظار حقوق عقب مانده 

90



 با وجود گذشت یtک سtال از وعtده پرداخttت مtابه التفtاوت سtاعت کtار پرسttتاران، هنttوز وعtده ها تحقttق نيttافته و
پرستاران همچنان منتظر پرداخت مطالبات خود هستند. 

 به گزارش رسانه های حکومتی،  سال گذشته در پی مطرح شدن کاهش ساعت کار پرستاران تا زمان اسttتخدام
  مابه التفاوت سttاعت٨٩ هزار پرستار جدید، احمدی نژاد خطاب به وزیر بهداشت گفته بود که از ابتدای فروردین ٢٣

کار پرستاران به آن ها پرداخت شود. اکنون با گذشت یک سال از آن تاریخ هنوز  این وعده  انجام نشده است.

 به گزارش رسانه ها، بد قولی  تنها بttه عttدم پرداخttت مttابه التفttاوت سttاعت کttار پرسttتاران ختttم نمی شttود، بلکttه
 پرداخت پاداش ها و سایر مزایtای جtامعه پرسtتاری نيtز بtا تاخيرهtای چنtد مtاهه صtورت می گيtرد و حتtا برخtی از

دانشگاه های علوم پزشکی همواره با تاخيرهای طولنی، حقوق پرستاران را پرداخت می کنند. 
 این خلف وعده ها در حالی صورت می گيرد که به گفته کار شناسان، پرسttتاران در معttرض انttواع بيماری هttا و نيttز از

کارافتادگی پيش از بازنشستگی و مشکلت روحی ناشی از کار طاقت فرسا هستند.

 افزايش نارضايتی های عمومی نسبت به صعود ناگهانی قيمت گاز:تهديد دولت به
 قطع گاز شهروندان در صورت تاخير در پرداخت قبض گاز

  فروردین می نویسد :در حالی که شواهد و منابع خبري، از افزايش نارضايتی های22سایت کلمه در تاریخ 
 عمومی نسبت به صعود ناگهانی گازبهای اعلم شده از سوی دولت خبر می دهند، معاون مديرعامل شرکت ملی

 گاز، به مشترکانی که قبض های گاز خود را در مهلت تعيين شده نمي پردازند هشدار داد.
  فروردين  گفت: ”اگر گازبهای مشترکان٢١به گزارش خبرگزاری ئولتی مهر، مصطفی کشکولی روز  دوشنبه 

  ساعت و٢۴پرداخت نشود يک اخطاريه برای آنها صادر مي شود و در صورت عدم توجه، گاز مشترکان در نوبت اول 
  ساعت به طور موقت قطع مي شود.“۴٨در نوبت دوم 

 در پی اجرای طرح هدفمند کردن يارانه ها و افزايش ناگهانی قيمت حامل های انرژی در ايران، عده ای از مقام های
 ايرانی در مورد تبعات اجتماعی و امنيتی اين افزايش هشدار داده اند.

 در همين ارتباط، دو هفته پيش احمد توکلی رئيس مرکز پژوهش های مجلس گفت که پرويز فتاح، وزير سابق نيرو
  برابر افزايش يابد، تعداد١٠ يا ۵به نمايندگان مجلس گفته است که اگر قبض های انرژی مصرفی توسط مردم 

 کسانی که قبض خود را پرداخت نمي کنند ”خيلی زياد مي شود“.
 به گفته توکلي، دولت همچنين به اين سوال نمايندگان که ”اگر مردم مناطق فقيرنشين تصميم بگيرند که

 قبض های را پرداخت نکنند، آيا شما مي توانيد کاری کنيد؟“ پاسخ منفی داده است.
  درصد مشترکان قبض های گاز٧٠اکنون معاون مديرعامل شرکت ملی گاز بدون توضيح بيشتر گفته است تاکنون، 

 خود را پرداخت کرده و مابقی اين کار را انجام نداده اند.
 مصطفی کشکولی در عين حال با رد هر گونه امکان تخفيف با تجديد نظر در قيمت های گاز افزوده است که مردم

 مي توانند قبض های خود را ”در دو تا سه قسط“ پرداخت کنند.
 حميدرضا کاتوزيان رئيس کميسيون انرژی مجلس هشتم، اخيرا با اشاره به ”اعتراضات و ايرادات مطرح نسبت به

 قبض های صادر شده“، از بررسی موضوع قبض های گاز مصرفی خانواده ها در اين کميسيون خبر داده بود.
 در همين ارتباط، روزنامه «تهران امروز» نيز، با ذکر اينکه ”چند برابر شدن قبض های گاز نسبت به دوره پيشين باعث

 شده است تا بسياری از خانوار ها با مراجعه به شرکت گاز ناتوانی خود را از پرداخت بهای گاز اعلم کنند“ نوشته
 بود: ”بيم آن مي رود در صورت تشديد وضع موجود، اتفاقات ناخوشايندی رخ دهد يا اينکه بسياری از مشترکين از

 پرداخت بهای قبض های گاز خود خودداری کرده و [اين کار] تدريجا به يک رويه تبديل شود.“
 روزنامه «جهان صنعت» نيز، با انتقاد از آنچه عدم پاسخ گويی مقام های دولتی به اعتراضات مردم در مورد قبض های

 گاز مي ناميد، نوشته بود ””بسياری از نمايندگان و امامان جمعه هم از اين روند ناراضی هستند و معتقدند تداوم
 اين رفتار مي تواند مشکلی جدی در مسير اجرای قانون حذف يارانه ها به دنبال داشته باشد.“

 اين روزنامه با اشاره به ادعای محمود احمدي نژاد در سال جديد مبنی بر اينکه ”اگر تغييرات قيمت مشکل ساز شود
 در کنار مردم هستيم“، اين موضع گيری را ناشی از نگرانی دولت نسبت به گسترش اعتراضات شهروندان به

 افزايش قيمت حامل های انرژی توصيف کرده بود.
 اين در حالی است که معاون مديرعامل شرکت ملی گاز ايران، در اظهارات اخير خود با ذکر اينکه تنها هزينه

 قبض های يک درصد مشترکان با رقم های بال محاسبه شده، مدعی شد ”در کل جامعه انتشار قبض های گاز بار
 مالی باليی را به اقتصاد خانواده ها تحميل نکرده است“.

 هفته گذشته عضو کميسيون انرژی مجلس (کاتوزيان)، با بيان اينکه ”از همان ابتدا پيش بينی کرده بوديم که پس از
 اجرای قانون هدفمندی يارانه ها قيمت برق و گاز افزايش زيادی داشته باشد“، گفته بود ”قطعا در قبض های بعدی

 که در فروردين به مشترکان توزيع مي شود، قيمت ها افزايش بيشتری خواهد داشت و اين افزايش قيمت های
 ناگهانی در ميان مردم شوک به وجود مي آورد.“

 اين موارد در حالی است که مطابق با مصوبه مجلس، در سه ماه نخست امسال نبايد افزايشی در قيمت گاز
 اعمال شود.

 علی نجاتی بر اثر سکته قلبی در بيمارستان بستری شد
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  فروردین٢١: علی نجاتی از روز یکشنبه  اعلم کردکميته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل های کارگری  
 ماه بر اثر سکته قلبی در بخش سی.سی.یو بيمارستانی در شهر دزفول بستری شده است. به گفته ی

 یکی از اعضای خانواده ی نجاتی، اکنون ایشان در ناحيه ی قفسه ی سينه کماکان دچار درد است، اما تا حدی
 حال وی رو به بهبود گذاشته است.

 علی نجاتی کارگر و عضو هيات مدیره ی سندیکای کارگران نيشکر هفت تپه، مدت هاست که ضمن تحمل
 شرایط بسيار سخت اقتصادی و به دليل اخراج اش از نيشکر هفت تپه و تحمل شش ماه زندان و دادگاه های

 مداوم در شرایط بسيار سخت روحی و جسمی به سر می برد. لزم به یآدآوری است که او بر اساس
  فروردین و به دليل و اتهامی تکراری که پيشتر در آن مورد تبرئه شده، در٢٣احضاریه ی قبلی قرار بود در روز 

 شهر اهواز محاکمه شود.
 کميته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل های کارگری ضمن آرزوی بهبودی برای علی نجاتی و دیگر

 کارگران و فعالين کارگری که دچار بيماری ها و مشکلت جسمی شده اند، خواستار پایان دادن هر چه زودتر
به تعقيب قضایی و اخراج کارگران و فعالين کارگری است.

 جمع اعتراضی كارگران كشت و صنعت كارون، شوشتر و هفت تپه در مقابلت
 مجلس

  فروردین آورده است : كارگران شركت هاى كشت و صنعت كارون، شوشتر23خبرگزاری دولتی ايسنا در تاریخ 
 و هفت تپه در اعتراض به اجرايى نشدن مصوبه مجلس در خصوص پرونده وصل بيمه اين كارگران در جلوى درب

 مجلس تجمع كردند.
 به گزارش ايسنا، اين كارگران در تجمع صبح امروز- سه شنبه - خود اعلم كردند كه طبق مصوبه كميسيون

  قرار شد فصول بيكارى اين كارگران در١٩/١٢/٨٧ اجتماعى و در طى تحصن تعدادى از اين كارگران در تاريخ 
 سنوات بيمه آنها وصل شود.

 اين در حالى است كه تا اين تاريخ سازمان تامين اجتماعى اين كار را انجام نداده است.
 اين افراد پلكارد در دست داشتند كه مضمون آن عبارت بود از اين كه ما نمايندگان كارگران ني بر شركت هاى

 كشت و صنعت كارون، شوشتر و هفت تپه در كميسيون اجتماعى مجلس با توجه به حساسيت موضوع،
تقاضاى جلسه فورى و بررسى پرونده وصل بيمه اين كارگران را خواستاريم.

  ساله49 تا 10 ميليون بي سواد 2

  فروردین آمده است : معاون وزير آموزش و پرورش و رئيس سازمان23به نوشته خبرگزاری دولتی فارس در 
 نهضت سوادآموزى كشور امروز در نشست خبرى با اصحاب رسانه : يكى از چالش هاى اصلى نهضت

  سال اخير مواجه بودن با آمار بي سوادان و در عين حال عدم اطلع دقيق از نام، هويت و32سوادآموزى در 
  سال» استخراج49 تا 10نشانى آنها بوده است كه بر اين اساس "بانك فهرست اسمى " براى بي سوادان «

  هزار نفر در خوداظهارى اوليه اعلم897 ميليون و 4 ميليون نفري، 71شده است كه بر اساس آن، از جمعيت 
 بي سوادى كرده اند كه اين موضوع بايد راستي آزمايى مي شد.

  ميليون پرونده دارد و نيز با تطبيق آمار22،5وى ادامه داد: با مراجعه به بانك اطلعاتى دانش آموزى كشور كه 
  نفر در113 هزار و 697 ميليون و 2بي سوادان كشور با اين بانك اطلعاتي، در نهايت مشخص شده است كه 

 كشور بي سواد محسوب مي شوند كه اين آمار در دست بررسى نهايى است اما مبناى برنامه ريزي ها قرار
 خواهد گرفت.

  هزار نفر در مناطق روستايى بي سواد هستند كه آمار بي سوادان200باقرزاده تصريح كرد: حدود يك ميليون و 
 هر منطقه به تفكيك در دست استخراج است همچنين بيش از يك ميليون نفر نيز در مناطق شهرى بي سواد
 هستند كه تدابيرى اتخاذ شده است تا با آنها مكاتبه شده و وضعيت باسوادى يا بي سوادى آنها اعلم و آمار

  نفري، راستي آزمايى شود.113 هزار و 697 ميليون و 2

 درصدی سبد هزینه خانوار کارگری۳۳رشد 

  فروردین می نویسد: عضو هيئت مدیره کانون شوراهای اسلمی کار استان تهران با23سایت کلمه در تاریخ 
 درصد رشد مواجه شده است، گفت: در٣٣اعلم اینکه سبد هزینه های خانوار کارگری در سال جاری با 

 ميليون تومان بدهکار خواهند١/۵صورت عدم اعمال مدیریت مصرف کارت های اعتباری خرید، کارگران به ميزان 
 شد.

 به نوشته روزنامه مردمسالری، علی دهقان کيا در خصوص جدی تر شدن برنامه واگذاری کارتهای اعتباری
  ميليون تومانی خرید کارگران در سال جاری و برنامه ریزی های صورت گرفته در این زمينه گفت: مهمترین۵/١
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 نکته در این بخش این است که کارگران بتوانند پس از دریافت این کارتها، مدیریت مصرف داشته باشند.
 عضو هيئت مدیره کانون شوراهای اسلمی کار استان تهران اظهار داشت: باید تمام کارگرانی که این کارت

 ها در آینده در اختيارشان قرار می گيرد در نحوه مصرف خود مدیریت کنند چون در صورت استفاده نادرست نه
 تنها مشکلی از آنها حل نمی شود بلکه بدهکار نيز خواهند شد. دهقان کيا ادامه داد: البته ممکن است

 بسياری از کارگران هم اکنون منتظر دریافت کارت های اعتباری باشند ولی هم اکنون کارگران با مسائل مهم
 تری مانند تقویت معيشت، بهبود دستمزدها و همچنين ساماندهی قراردادها مواجه هستند و بهتر است در

 این بخش ها نيز اقدامات موثری صورت گيرد.
  درصدی آن نسبت به سال٣٣وی خاطرنشان کرد: هم اکنون در بخش سبد هزینه های خانوار با رشد 

 گذشته مواجه هستيم ولی این موضوع در زمان تعيين حداقل دستمزد سال جاری کارگران در نظر گرفته نشد
 قانون کار بر این موضوع تاکيد دارد.۴١در صورتی که ماده 

 اعتراضات کارگران در عسلویه - پيمانکار از کارگران کتک خورد!

 : کارگران به نقل از ح.ک.اک می نویسد ٢٠١١ آوريل ١٢   -١٣٩٠ فروردين ٢٣  سایت اخبار روز سه شنبه
 عسلویه بعد از یکدوره کشمکش و اعتصاب و اجتماع در ده فاز و همينطور تلشهای کارفرما و پيمانکاران در

  درصد افزایش دستمزد طی دو ماه و پرداخت فوری سنوات و١۶ قراردادهای کار را با ،تهدید و ارعاب کارگران
 عيدی و مزایا امضا کردند. اما کشمکش کارگران در پالیشگاههای عسلویه برسر خواستهای رفاهی و

 افزایش دستمزدها ادامه دارد.
  فروردین اعتراضات کارگران بار دیگر شروع شد و فضای١٨به گزارش حزب کمونيست اتحاد کارگری روز 

 نارضایتی در گوشه گوشه پالیشگاهها تا خوابگاهها و غذاخوری دیده ميشد.
  فروردین کارگران مکررا به وضعيت عمومی نامناسب کمپ اعتراض کردند. در اینروز کارگران در١٩روز 

 غذاخوری اعتراضشان را به وضعيت بد غذا با هو کردن مسئولين نشان دادند. با اینحال مانند روزهای گذشته
  کارفرما به این اعتراض کارگران بی اعتنائی،و نامه نگاریهای کارگران برای کارفرما در مورد خواستهایشان

 کرد.
  فروردین رانندگان گروه فيکس وارد اعتصاب شدند. کارگران با این اعتصاب اعتراضشان را به٢١ و ٢٠روزهای 

 وضعيت قراردادها نشان دادند.
  کارگران از وضعيت بد غذا و نحوه سرو آن عصبانی شدند و، فروردین هنگام صرف ناهار در رستوران٢١روز 

 اعتراض کارگران در غذاخوری به بحث و کشمکش با پيمانکار و عواملش منجر شد. در این فضا و در پی بی
  پيمانکار از دست کارگران کتک خورد. این پيمانکاران حریص مثل،اعتنائی و بی احترامی پيمانکار به کارگران

  نبود کمترین امکانات، کيفيت بد غذا،برده به کارگران نگاه ميکنند. وضعيت بسيار نامناسب عمومی خوابگاهها
  در کنار دستمزدها و فشارهای روزمره جان کارگران را به لب شان رسانده است.،اوليه

  که،در این منطقه صنعتی و متمرکز پتروشيمی ها و پالیشگاههای توليد گاز و مشتقات نفتی و صدور آن
  به نيروی متخصص نياز مبرم،پروژه هایش اساسا در اختيار شرکتهای پيمانی نفت و گاز سپاه پاسداران است

 وجود دارد. یکدوره تلش کردند با اخراج کارگران متخصص لیه دیگری را با تخصص کمتر جایگزین کنند. بسرعت
 معلوم شد که این سياست "اقتصادی" نيست و ضررش از نفعش بسيار بيشتر است. لذا نياز به نيروهای

 فنی و متخصص در پی ضررها الزامی شد. از طرف دیگر و همزمان تلش ميکنند با تحميل شرایط کار سنگين
  کارگران متخصص را در یکی از مهمترین مجموعه های صنعتی به کار،و حقوق پائين و زندگی برده وار

    وادارند.
 اخيرا برای تامين و جایگزینی نيروها به فکر استخدام کارگران متخصص صنعت نفت و گاز از کشورهائی مانند

 فرانسه و اتریش و هلند افتاده اند. کاری که با توجه به مسئله تحریم اقتصادی جمهوری اسلمی نميتواند
 بصورت علنی و در چهارچوب گردش نيروی کار و کال در چهارچوب بازار کار و با همين عنوان صورت گيرد. لذا به

  را آوردند تا، فعل شش الی هفت نفر،تمهيدات مسخره ای رو آوردند و تحت عنوان "توریست" از فرانسه
 بعنوان متخصص در قسمتهائی بکار گيرند!؟ این اقدام که تنگناهای حکومت و کارفرما را در نياز به کارگران

  از این کارگران "توریست" شده بعنوان، در عين حال دو هدف را تعقيب ميکند: اول،متخصص نشان ميدهد
  تدریجا،ابزاری عليه هم طبقه ای هایشان استفاده کنند و نقش اعتصاب شکن را بعهده شان بگذارند. و دوم

با این سياست جایگزینی بتوانند امکان اخراج کارگران را فراهم و اتحاد کنونی شان را نابود کنند.

  درصد،۲۲گزارش صندوق بين المللی پول از وضعيت بحرانی اقتصاد ايران: تورم 
 رشد صفر درصد!

  فروردین نوشت :گزارش جديد صندوق بين المللی پول با عنوان «چشم انداز های23سایت کلمه در تاریخ 
 اقتصادی جهان»، که دوشنبه يازدهم آوريل انتشار يافت، عمق بحران شديد اقتصادی را، که از سه سال پيش يه
 اين سو بر ايران سنگينی می کند، به نمايش می گذارد. اين گزارش پيش بينی می کند که بحران اقتصادی ايران
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  ميلدی شدت گرفته و در قالب يکی از بی سابقه ترين اشکال «رکود تورمي» در تاريخ معاصر٢٠١١در سال 
 کشور، بروز خواهد کرد.

  درصد٠.١ ميلدی به ٢٠٠٨طبق ارزيابی صندوق بين المللی پول، نرخ رشد اقتصادی ايران از يک درصد در سال 
  نيز از يک درصد بيشتر نبوده است. بر پايه آمار انتشار يافته از سوی٢٠١٠ کاهش يافته و در سال ٢٠٠٩در سال 

 همان نهاد، در سه سال گذشته ميلدی ميانگين سالنه نرخ رشد ايران يک پنجم ميانگين سالنه نرخ رشد در
 بيست کشور خاورميانه و شمال آفريقا بوده است.

  ميلدي، دو شاخص عمده اقتصاد کلن٢٠١١گزارش صندوق بين المللی پول پيش بينی می کند که در سال 
  در صد٢٢.۵ايران رو به وخامت خواهند رفت: نرخ رشد به صفر در صد تنزل خواهد يافت و، در عوض، نرخ تورم به 

 اوج خواهد گرفت.
 بنا به پيش بينی صندوق بين المللی پول، در سال جاری ميلدی نرخ رشد اقتصادی ايران با صفر درصد از بيست

 کشور آفريقای شمالی و خاورميانه (به استثنای ليبی که برای آن رقمی ذکر نشده) پايين تر خواهد بود. در عوض
  در صد به بيش از دو برابر ميانگين منطقه خواهد رسيد و با فاصله٢٢.۵ با ٢٠١١ميانگين نرخ تورم ايران در سال 

 زياد ديگر کشور های منطقه را پشت سر خواهد گذاشت.
 آمار مندرج در تازه ترين گزارش صندوق بين المللی پول، نشان از بی پايه بودن ادعاهای دولت احمدی نژاد دارد
 که رييس دولت هيچ فرصتی را برای ستايش از دستاوردهای اقتصادی دولت خود از دست نمی دهد و کارنامه

 خود را، در اين عرصه، درخشان ترين کارنامه در تاريخ جمهوری اسلمی معرفی می کند.
در چند هفته گذشته، دو رقم در بسياری از سخنرانی های رييس دولت دهم تکرار ميشود : در سال گذشته (

 دو ميليون و پانصد هزار) ١٣٩٠يک ميليون و ششصد هزار شغل در کشورا يجاد شده و در سال جاری () ١٣٨٩
 شغل در کشور ايجاد خواهد شد. احمدی نژاد همچنين به تازگی در کرمانشاه وعده داد که دولت او طی دو سال

 آينده بيکاری را در کشور ريشه کن خواهد کرد.
 با توجه به آماری که از سوی صندوق بين المللی پول منتشر شده، اين پرسش پيش ميآيد که چگونه می توان
 يک ميليون و ششصد هزار شغل در کشور به وجود آورد، در شرايطی که ميانگين نرخ رشد اقتصادی کشور در

  در صد بيشتر نبوده است.٠.٧سه سال متوالی از 
 ، به رغم نرخ رشد هايی به مراتب بال تر،١٣٨٨ تا ١٣٨۴اين در حالی است که در طول برنامه پنجساله چهارم، از 

 ميانگين سالنه شغل های ايجاد شده در کشور از ششصد هزار فراتر نرفته است.
  با علمت سوالی به مراتب بزرگ تر روبرو است، به اين دليل١٣٩٠ايجاد دو ميليون و پانصد هزار شغل در سال 

 ساده که چرخ فعاليت اقتصادی در کشور از حرکت باز ايستاده ونرخ رشد اقتصادي، به پيش بينی صندوق بين
 المللی پول، در سال جاری از صفر در صد بيشتر نخواهد بود.

 به دليل همين نازل بودن شديد رشد اقتصادی در سه سال گذشته بود که باتک مرکزی جمهوری اسلمی زير
 فشار دولت از انتشار آن خود داری می کرد. اما اکنون، و در پی انتشار گزارش صندوق بيت المللی پول، پنهان

 کردن نرخ واقعی رشد ايران دشوار تر می شود. بدين ترتيب بعيد نيست که در روزهای آينده، احمدی نژاد به
 تکذيب اين آمار بپردازد و ادعا کند که صندوق بين المللی پول، ابزاری در دست استکبار جهانی و

 صهيونيست هاست!

  صفر از پول ملی4 نکته ناگفته درباره حذف 4

  صفر از پول ملی کشور ، اين بار جدی تر از هميشه مطرح4 فروردین آمده است  - حذف 23عصرايران در تاریخ 
 شده است و آن گونه که رئيس کل بانک مرکزی گفته است ، اين طرح در يک بازه زمانی يک الی دو ساله در

 کشور اجرايی خواهد شد.
 به گفته محمود بهمنی "با تحقق اين برنامه، واحد پول خرد بعد از ريال همانند سال های گذشته دينار خواهد بود

  دينار خواهد شد."100که در اين صورت يک ريال برابر با 
 در اين باره نکاتی چند قابل ذکر است:

  - در حال حاضر ارزش واحد پول ملی ايران در رده های آخرين جدول ارزهای جهانی است به گونه ای که يک1
 واحد از پول ملی ايران (ريال) ، تقريبا� يک يازده هزارم دلر(که مبنای عرفی مقايسه ارزهاست) ارزش دارد. به

  هزار واحد ريال برابر است که از نظر حيثيتی در جهان ، به هيچ روی زيبنده ايران11عبارت ديگر ، يک واحد دلر با 
 نيست.

 با حذف صفرها ، يک ريال ، ارزشی برابر يک دلر خواهد داشت که دستکم از نظر شکلی و ظاهری ، آبروی پول
 ملی حفظ می شود.

 البته تاکيد می کنيم که بال بردن ارزش واقعی پول ملی ، با حذف صفرها محقق نمی شود و آنچه در اين بند
 گفتيم ، صرفا� ناظر به مسائل شکلی ماجراست و ال افزايش ذاتی و حقيقی ارزش پول ملی ، صرفا� با تقويت

 اقتصاد ملی و ارتقای جايگاه جهانی آن امکان پذير است و لغير.
  - پول ملی ايران "ريال" است اما در همين ايران خودمان ، با يک ريال ، هيچ چيز و هيچ چيز حتی يک شکلت و2

 آب نبات هم نمی توان خريد. يعنی پول پايه ايران که همان "يک ريال" باشد ، در بازار هيچ گونه ارزش و ما به ازای
 خارجی ندارد.

 اين در حالی است که در ساير اقتصادها ، يک واحد پول ملی ، آنقدر ارزش دارد که بتوان با آن چيزی خريد ، مانند
 دلر و درهم و يورو و پوند و لير و ... اما ريال ايران چه؟

 ريال ما آنقدر بی ارزش شده است که اکثر ما ، ساليان درازی است که حتی سکه يک ريالی هم نديده ايم و اگر
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 يک فرد خارجی از ما بخواهد کوچکترين پول ملی مان - يک ريال - را به او نشان دهيم ، عاجز خواهيم ماند!
 سکه های يک ريالی ، هر چند از نظر قانونی هنوز اعتبار دارند و پول ملی اند ، اما اينک به جای آن که در

 معاملت روزمره استفاده شوند ، خود به عنوان يک کالی عتيقه و يادگاری ، مورد خريد و فروش قرار می گيرند
 که در دنيا بی نظير است!

  صفر از واحد پول ملی ، ل اقل اين مشکل نمادين نيز حل می شود و کوچکترين واحد پول ملی ايران4با حذف 
 يعنی يک ريال ، ما به ازای بيرونی می يابد.

  - طبق اعلم رئيس کل بانک مرکزی ، واحد پول ملی ايران ، ريال باقی می ماند و پول خردمان نيز دينار خواهد3
 بود ( هر صد دينار يک ريال).

 در حال حاضر ، هر چند واحد پول ملی مان ريال است ولی آنچه در عرف جا افتاده و عمل� مورد استفاده قرار می
 گيرد ، "تومان" است. به عنوان مثال هيچ فروشنده ای نمی گويد يک بطری شير هشت هزار و پانصد ريال ، بلکه

 بسنده می کند و مخاطب نيز می فهمد که منظورش تومان بوده است.850به ذکر 
 در واقع ، مردم ايران عمل� تومان را واحد پول می دانند و ريال را که قانونا� واحد پول است ، فقط جزء تشکيل

 دهنده تومان می شمارند.
 به نظر می رسد اگر قرار است تغييراتی در اين باره شکل گيرد ، بهتر است همراستا با مردم و عرف عمومی ،
 واحد پول ايران تومان باشد و ريال ، جزء تشکيل دهنده آن ، کما اين که به عنوان مثال ، دلر واحد پول و سنت

 جزء تشکيل دهنده آن در برخی کشورهاست.
 با اين تدبير ، دو گانگی فعلی از بين می رود و بسياری از مشکلت - که گاه ابعاد حقوقی و مالی بزرگی به خود

 می گيرند ، مانند اشتباه در ريال و تومان در اسناد رسمی و بانکی - خود به خود حل می شود.
 ولی اگر دينار هم به اين آشفته بازار اضافه شود ، مردم سرگردان می مانند بين سه عنوان پولی تومان و ريال و

 دينار!
 ضمن آن که دينار ، در حال حاضر تداعی کننده واحد پول کشورهای عربی است (هر چند که در مقاطعی در ايران
 نيز کاربرد داشته است) و لذا فرهنگ عمومی کشور آن را نمی پذيرد و لذا حتی می توان بر روی ابداع نام های

 خوش آهنگ و اصيل ايرانی هم فکر کرد.
  - درباره آثار تورمی حذف صفرها و اين که آيا اساسا� در اين باره موثر است (کاهنده يا افزاينده) يا تاثيری ندارد ،4

 سخن فراوان است که در آينده به آن خواهيم پرداخت ولی در مجال اين بحث ، مخلص کلم آن است که دستکم
 فوايد شکلی ، روانی و نمادين فوق الذکر بر آن مترتب است و اگر کليت طرح با تدبير و ساير الزامات اقتصادی

 همراه و اجرايی شود ، می توان آن را طرحی موفق دانست که پيش از ما در برخی کشورها از جمله ترکيه انجام
 شده و موفقيت آميز هم بوده است.

گسترش زنان"خيابانی" در تهران به دنبال حذف یارانه ها 

 صدای آمریکا : مقامات دولتی می گویند گسترش روزافزون زنان خيابانی در تهران یکی از مشکلت بزرگ این
 شهر است.مدیران دولتی، بویژه شهرداری تهران، تایيد کرده اند زنان خيابانی از جمله: زنان معتاد و دختران افغان

تبار خيابان نشين چنان گسترش یافته که به تازگی یک مرکز نگهداری این زنان در لویزان گشایش یافته است.
 مقامات تاکيد کرده اند این مرکز پاسخگوی نياز شمار زنان خيابانی معتاد شهر نيست.معاون سازمان رفاه و 

 خدمات اجتماعی شهرداری تهران می گوید مرکز مردان معتاد خيابانی با گنجایش هشتصد نفر در مجموعه
شفق تهران دایر است که هرکدام از آنها در یک دوره درمانی بيست و هشت روزه نگهداری می شوند.

 این بی خانمان ها پس از اقامت یک ماهه در مراکز بازپروری دیگربار روانه خيابان ها می شوند.کارشناسان در
زمينه کارآیی درمان های کوتاه مدت این مراکز ابراز نوميدی کرده اند.

 از دیگر سو، افزایش چشمگير زنان معتاد خيابانی باعث شده آنان برای تامين هزینه های اعتياد خود دختران و
زنانی را که به لشگر بی خانمان ها پيوسته اند به فحشا، دزدی و فروش موادمخدر بکشانند.

 چندی پيش رئيس پليس تهران نيز با اشاره به پدیده زنان معتاد خيابانی گفته بود هيچ سازمان متولی نگهداری 
 زنان خيابانی نمی شود و پليس نيز تنها مسئول جمع آوری زنان خيابانی است اما دستگاهی برای نگهداری آنان

وجود ندارد.
 وزیر بهداشت جمهوری اسلمی نيز با اشاره به زنان خيابانی که ميزان روسپی گری در ميان آنان بسيار 

 بالست، گفته بود هریک از این افراد می توانند طی یک سال پنج تا ده نفر را به بيماری ایدز مبتل
 کنند.کارشناسان می گویند سياست دیرپای انکار پدیده زنان خيابانی به دليل بی توجهی مسئولن امر به

  گسترش این معضل اجتماعی دامن زده است.
 حذف یارانه ها که دامنه فقر و فلکت مهاجران افغان را در پی داشته و محروميت از حق کار این شهروندان باعث 

 پدیداری طيف گسترده ای از دختران و زنان خيابان خواب افغان در جنوب تهران شده است.گزارش ها حاکی از آن
 است که این دختران باوجود اشتياق و تلش بسيار برای ادامه تحصيل از این حقوق اوليه شهروندی نيز محروم
 شده و به دليل نبود شغل، در خيابان های جنوب تهران و برخی روستاهای حاشيه شهرری به روسپيگری می

پردازند

 یک گزارشگر در این باره نوشته است نسل دوم مهاجران افغان که در ایران به دنيا آمده اند گرچه در یک خانواده
 افغان زندگی می کنند و آگاه به موقعيت و محدودیت های اجتماعی خود هستند؛ با این همه تنها راه شکستن

 مرز محدودیت های اجتماعی برایشان فرار از خانه و خيابان نشينی است.بسياری از دیده بانان حقوق شهروندی
تدابير سياسی و محدودیت های مدنی دولتی عليه شهروندان را عامل اصلی این مشکلت می دانند.
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  ميلياردر سرشناس ايرانی را بشناسيد8

  فروردین به نقل از سایت دادنا  آورده است : بديهی است که يک نشريه24به گزارش سایت روشنگری در تاریخ 
  داخل کشور اگر هم بخواهد نمی تواند از نام و نشان بعضی از مولتی ميلياردرها سخنی بميان آورد

 غول گردشگری ايران کمتر کسی است که درمسافرت به کيش، بزرگی هتل داريوش را نديده باشد. يا برای ديدن
 دلفينهای سيرک باز، به پارک دلفينها سرنزده باشد.

  در مشهد است.١٣١٣اينها کار دستی های شخصی به نام حسين ثابت هستند. حسين ثابت بکتاش متولد 
 خيلی جوان مانده! از عناوين او: کارآفرين ثروتمند ايراني، دلل فرش، و صاحب گروه هتلهای ثابت را گفتهاند. ثابت

  هزار تخت) داشته است و در ايران نيز هتل بزرگ داريوش را به سبک5 هتل (۵تا پنج سال قبل در جزاير قناری 
 تخت جمشيد در کيش ساخته است.

 وي، غير از اين هتل، چهار هتل ديگر نيز در کيش دارد (هتلهای هليا، لله، تماشا، و پانيذ) شرکت تجارت بينالمللی
  هکتار) متعلق به اوست.۶۵ثابت و مجموعه پارک دلفين های کيش (دلفيناريوم و باغ پرندگان با مساحت بيش از 

  ستاره کوروش که سيستم های آن با انرژی خورشيدی کار ميکند (به عنوان٧او کلنگ سرمايه گذاری هتل 
  اتاق خواهد داشت را نيز در جزيره کيش بر زمين زده است و قرار است قبل از۵٠٠نخستين هتل سبز ايران) و 

  هزار تومان400پايان امسال در کيش افتتاح شود. سوئيت های هتل داريوش او در زمان های عادی سال هر شب 
  هزار تومان هر شب اجاره داده مي شود.800 - 700و در ايام عيد نوروز و.. تا 

 حسين ثابت چند هتل نيز در جزاير قناری اسپانيا تاسيس کرده و هم اکنون نيز بزرگترين شرکت هتل داری اسپانيا
 را صاحب است و خود او نيز در يکی از دو جزيره اختصاصی خود در اسپانيا زندگی ميکند.

 ايجاد کورس های اسبدوانی با تاسيس شرکت اسب ايران که ناتمام ماند از ديگر فعاليتهای اوست. او همچنين
 درصد سهام گروه هتلهای لله را در اختيار دارد. ثابت همچنين اقدام به خريد هتلهای لله تهران،يزد و سرعين از٢۵

 شرکت توسعه گردشگری ايران، متعلق به ميراث فرهنگی و گردشگری و ثابت،کرد ولی به علت عدم پرداخت به
 موقع اولين مرحله تعهداتش، شرکت توسعه گردشگری ايران ضمانت نامه پنج ميلياردی او را ضبط و مزايده خاتمه

 يافت.
 اگرچه خيليها فکر ميکنند دولتيها با سرمايه داران رابطه خوبی ندارند، اما اينطور نيست. احمدينژاد به وسيله يکی

  در حالی رئيس سازمان ميراث87از نزديکترين مردانش يعنی رحيم مشايی با آنها در ارتباط است. در خرداد 
 ٢٠٠فرهنگي، صنايع دستی و گردشگری از فروش هتلهای لله تهران، يزد و سرعين با قيمتی معادل يک هزار و 

 ميليارد ريال خبر داد آقای رحيم مشايی در مورد خريدار اين خريد بزرگ گفته بود: خريدار اين هتلها يکی از
 سهامداران اين مجموعه است که دارای سوابق درخشان و موثری در صنعت گردشگری و هتل داری در داخل و

 خارج از کشور است. اين خريدار همان ثابت بود.

*********** 

 غول فولدی

  درصدی فولد خوزستان به وسيله يک شخص حقيقی موجب هيجان3.50 است. خبر خريد بلوک 87تابستان سال 
 بازار شده است. شايد اين هيجان بيشتر به خاطر آن باشد که کسی در ايران جرات کرده سرمايه خود را رو کند!

  روز بودند. يک شخص9اين خبر وقتی منتشر شد که بيشتر فعالن بازار شاهد رقابت تنگاتنگ متقاضيان خريد طی 
  درصد5.30حقيقی که تاکنون فعاليتی در بازار سهام نداشته توانست گوی سبقت را از حقوقيهای بازار بربايد و 

 بلوک فولد خوزستان را از آن خود کند.
  درصدی87محمد جابريان مديرعامل مجتمع فولد آرين سهند خريدار بلوک فولد خوزستان بود که حتی افزايش 

 قيمت عرضه نسبت به قيمت پايه نيز او را از دور رقابت خارج نکرد و سرانجام با اضافه کردن يک ريال سهامدار
 عمده فولد خوزستان شد. او به همراه شش برادرش حدود سه دهه است که در بازار فولد فعاليت ميکنند. ارزش

  ميليارد تومان بود که حتما تمام ثروت اين مرد نبوده است. جابريان که1360سهامی که تنها در اين معامله خريد 
 بچه کف بازاراست،درحال حاضر يک کارخانه فولد دارد ودربازار آهن تهران يکی از سرشناسترينهاست. يک نفر

 ميليون تومان بخرد. فکرش رابکنيد او با اين100جدی يا شوخی گفته بود حاضر است سرقفلی موبايل جابريان را 
 خط موبايل چه ميکند.

*********** 

 غول بازار پول

 شايد شما نامی از شرکت استراتوس نشنيده باشيد که يکی ازبزرگترين شرکتهای عمرانی ايران است اما به طور
 قطع با نام بانک اقتصاد نوين آشنايی داريد. رئيس هيات مديره اين بانک خصوصی مردی است که درمورد ثروتش

 افسانه سرايی ميشود اما او به طور قطع يکی از ميلياردرهای سرشناس ايران است.
 از مؤسسان اولين بانک خصوصی کشور و رئيس هيأتمديره بانک اقتصاد نوين، مدير عامل شرکت توانمند

 ساختمانی استراتوس، کسی نميداند او چقدر ثروت دارد، اما در زمينه ساختمانسازی و بازرگانی از بزرگان به
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 شمار ميرود. البته چنانکه در جلسه هيات نمايندگان گفت، ما در اينجا او را گودزيل، دراکول، اختاپوس يا مافيا خطاب
 قرار نداديم!

*********** 

 غول صادرات

 شايد نام يک يا دو نفر از اين فهرست برای شما تازگی داشته باشد، اما همه اينطور نيستند، از جمله اسدال
 عسگر اولدي، پير مرد ديگر در برابر اتهام غرور انگيز(به قول مسعود دانشمند)مولتی ميلياردر ايران ظاهرا سر شده

 است.
 از آن دسته افرادی هم بود که در برابر گزارش سی ميلياردر هيچ واکنشی نشان نداد و ترجيح داد در مورد

 موضوعات مهمتری هم چون صادرات اظهارنظر کند. هرچه هست او رئيس اتاق بازرگانی مشترک ايران و چين
 است و وضعيت واردات ما از چين هم معلوم است و از همين جا خيلی چيزها معلوم ميشود.... در گزارش
 ميلياردرها نوشته شده بود: همين ماه گذشته، جوابيه معترضانهای را به يکی از روزنامههای کثير النتشار

 فرستاده بود، از آنها گله کرده بود که چرا از وی با عنوان «حاجی ترانسفر» نام بردهاند. عسگراولدی اهل تهران
 است و چه کسی است که او را نشناسد. بر اساس روايتی معتبر و مستند پير مرد خوش قلب در جريان نگرانی

 بخش خصوصی از واگذاری نمايشگاه بينالمللی تهران با آن وسعت در آن نقطه اعياننشين تهران در جمع هيات
 نمايندگان اتاق چنين گفته بود: جناب رئيس(آل اسحاق) اگر اجازه ميدهيد، بنده به عنوان يک «کاسب جزء» همين
 حال چک خريد نمايشگاه را بکشم! اين اظهار نظرش در مقابل ديدگان حيرت زده خبرنگاران در زمان خودش کم سر
 و صدا نکرد!از اعضای به نام مؤتلفه، رئيس اتاق مشترک ايران و چين، دارنده شرکت بزرگ «حساس» که در عرصه
 صادرات خشکبار و به خصوص پسته ايران در سطح جهان صاحب نام است. تابستان سال گذشته هم گفته شد دو

 بانک چينی را خريده، البته بعدا متذکر شد که کل بانکها را نخريده، بلکه سهام آنها را خريداری کرده است. علوه
 بر اينها، چندين سال قبل، مجله معروف آمريکايی فوربس که يک نشريه معتبر اقتصادی و مالی است و همواره

 وضع مالی شرکتهای بزرگ و افراد ثروتمند جهان را دنبال و در باره آنها گزارش تهيه ميکند به ثروت اسدال
 عسگراولدی اشاره کرده بود و داراييهای او را به تخمين يکی از بانکداران ايرانی به چهارصد ميليون دلر برآورد کرده

 ميليون130بود. والبته فراموش نبايد کرد که در يکی از همايشهای صادراتي،يک نفر گفت آقای عسگراولدی 
 ميليون دلر نميرسد.100صادرات دارد که او تکذيب کرد وگفت:به 

*********** 

 غول تکنولوژی

 امکان ندارد موبايل داشته باشيد و نام « علءالدين» را نشنيده باشيد. صاحب هر برند موبايلی که ميخواهيد
 باشيد، بايد موبايلتان در ايران به فروش برسد، در ايران هم بايد در پايتخت عرضه شود و در پايتخت هم بايد اول در

 پاساژ علءالدين باشيد. صاحبش مردی است به همين نام. از پاساژ سرخ رنگ حافظ-جمهوری صحبت ميکنيم،
 همان که در کنار ساختمان سازمان بورس واقع شده است. سرمايه حاجی علءالدين مشخص نيست، ما هم

 اينجا چيزی نميگوييم، اما بزرگ بازار گوشی موبايل، که امروزه دست هر ايرانی يکی هست، کم کسی نيست.
 جالب است بدانيد، اين مرد هميشه در اتاقی کوچکی مينشيند که در طبقه همکف پاساژ قرار گرفته است. ظاهر

 مغازه چيز خاصی ندارد و رنگ و رو رفته هم هست، اما از پله های آهنی باريک انتهای مغازه که بال برويد، حاجي،
 بزرگ بازار موبايل جمهوري، آنجا نشسته. سرمايه دار بازار موبايل جمهوری در دفتری با سقفى کوتاه، عرضى کم و

  متر مينشيند.2.5 تا ٢طولى حدود 
 اين هم طنز روزگار است. ثروت آقای علء الدين به سرقفلی فروشگاههايی است که واگذارکرده ومی کند. مجتمع
 علء الدين صدها وشايد هزاران کسب وکار پر رونق را درخود جا داده بنابراين عجيب نيست اگر گردش مالی روزانه

 اين مجتمع تجاری را ميلياردی بدانيم وفکرش را بکنيد آقای علء الدين به اشکال مختلف دراين گردش پربرکت سهم
 دارد.

*********** 
 غول بازار مبل

  متری زاهدی (شمشيری فعلی) و دقيقا� روبه روی مسجد امام جعفر20محله و خانه قديمياش در مهرآباد جنوبي، 
 صادق (ع) بود اما حال ديگر آنجا نيست و در شمال شهر تهران بايد سراغش را گرفت. خودش وبرادرانش که اکنون

 صاحبان و مالکان اصلی يافت آباد هستند. البته ميگويند بخش کوچکی از اموال و داراييهای علی انصاري، بخش
 زيادی از زمينهای يافت آباد است که الن بازار مبل ايران در آن بنا شده است. علی انصاري، اگرچه رئيس گروه

 سرمايهگذاری تات است و رئيس اتحاديه مبل سازان تهران، اما برای چهره شدن، ورود به عرصه فوتبال را انتخاب
 کرد. علی انصاری با وجود داشتن سمت نايب رئيسی در فدراسيون دوچرخه سواري، تا همين چند ماه پيش چهره

 چندان معروف و شناخته شدهای نبود. اما حال رئيس فدراسيون دوچرخه سواری است. اما با حضور در هيات
 مديره باشگاه استقلل تبديل به چهره خبر ساز شد و حال او با حسين هدايتی مالک باشگاه استيل آذين،

 مقايسه ميکنند که ثروت چشمگيری دارد و برخی ميگويند حتی از هدايتی هم ثروتمندتر است. به قدرت فوتبال
 ايران دقت کنيد. انصاری برای آنکه در بدو ورودش به هيات مديره استقلل خودی نشان دهد پيشنهاد داد تا بازار
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 مبل ايران به عنوان اسپانسر دو باشگاه استقلل و پرسپوليس انتخاب شود. در کل انصاری شخصی محافظه کار و
 محتاط است اما مشکلت مالی استقلل تاحدودی به دست انصاری حل و فصل شد. گفته ميشود بضاعت مالی

 علی انصاری چيزی از حسين هدايتی کم ندارد که البته کمی تا قسمتی اغراق است، اما به هر حال اين طور هم
 نيست که ثروت انصاری را بتوان با ماشين حساب معمولی برآورد کرد. اين تاجر مبل، ثروت متحرکی است که

 آشتيانی ابتدا ان را به دوچرخه سواری کشاند و به کمکش آنجا را آباد کرد وحتی باعث قهرمانی استقلل شد.

*********** 

 غول ورزش

 45او که در سنين جوانی پدرش را از دست ميدهد با تلش و زحمت خرج خانواده را در ميآورد. محمدرضا هدايتی 
 ساله و متولد تهران از محله دولب است. مالک صنايع استيل آذين، مالک کارخانههای فولدسازی و ورق، دارنده

 بزرگترين شرکت پرورش ميگوی ايران، برج ساز در دبی و دارای ملک و املک در حاشيه خليج فارس، مالک
 زمينهای کشاورزي، سهامدار بازار مبل ايران، رئيس شرکتهای تجاری در ايران و خاورميانه و چندين و چند فعاليت

 تجاری ديگر عناوينی است که به حسين هدايتی نسبت ميدهند. آغاز راه پولدار شدن او، درست از ميانه اين سن
  سال است در کارخانه داري، کشاورزی و ساختمان سازی فعاليت ميکنم. به عنوان22و سال بود.خودش ميگويد: 

 مثال، بزرگترين مجموعه پرورش ميگو را در ايران دارم. کارخانجات فولد دارم. بخش عمده کارم متعلق به مرحوم
 پدرم بوده که مربوط به قبل از انقلب است. به حول و قوه الهی و فضل خداوند، آدم خوش روزی هستم. در قرآن

 ميفرمايد گروهی از شما را خوش روزی قرار داديم و فکر ميکنم من آدم خوش روزی هستم. در اين کشور يک بچه
 مسلمانم که وجوهات خود را ميپردازم و يک ريال هم بدهی بيمهای و مالياتی ندارم. در اين ميان همه هدايتی را با

  ميلياردی6استيل آذين ميشناسند، يعنی همان نامی که روی يک باشگاه دسته اولی گذاشته شد تا با هزينه 
 اين مرد و همراهی دوست و بچه محلش، علی پروين، به ليگ برتر بيايد که اين اتفاق نيفتاد. استيل آذين اولين و
 تنها توليدکننده تزئينات ساختمانی است و به قول خود هدايتی با وجودی که کارکنان آن دو شيفت کار ميکنند، باز

  شرکتی است که سال گذشته40هم مشتريان برای دريافت کال بايد يک ماه در نوبت باشند! استيل آذين يکی از 
 به خاطر حضور مثبت در ورزش، از سازمان تربيت بدنی لوح تقدير گرفت. يکی از بچه محلهای حسين هدايتی

  ميليارد پول دارد100ميگويد او دهها کارخانه بزرگ در آسيا و خاورميانه دارد، در يکی از حسابهايش در ايران بيش از 
  ميليارد هم در بانک دبی پس انداز کرده که البته راست و دروغش پای خودش. عابر بانک500و بيش از 

  ميليارد تومان برای تصاحب اين تيم و پر طرفدار بدهد، اما هنوز بحث20پرسپوليسيها (لقب هدايتی) حاضر است 
 خصوصی سازی در ورزش ما آنچنان جدی نشده که کسی به پيشنهاد اغوا کننده حسين هدايتی توجه کند.

*********** 

 غول نوکيا

  و همزمان با88روزنامه اعتماد ملی از او با عنوان پدرخوانده نوکيا در ايران ياد کرده بود، در تابستان داغ سال 
 حاشيههای انتخابات، گزارشی در روزنامه اعتماد ملی از وارد کننده نوکيا در ايران منتشر شد، گزارشی که خيلی

 زود در سطح اينترنت پخش شد و سر و صدا به پا کرد، بسياری از وارد کننده نوکيا در ايران با عنوان «الف. الف» ياد
 ميکنند. همان الف الفی که در روزنامه کيهان هم چند باری به وی حمله شده بود. اما او کيست؟ احمد ابريشم

  قم از کسانی است که در واردات تلفن همراه و وسايل جانبی و دستگاههای مخابراتی١٣١٧چي، متولد سال 
 يکی از چهرههای شاخص در ايران به شمار ميرود. همه نام او را در کنار ايراتل، نوکيا ميشناسند. آقای نوکيا فقط

 در زمينه واردات و تجارت فعاليت نميکند، ابريشمچی در امور خيريه هم فعاليتهايی داشته است. از آن جمله ميتوان
 به پذيرايی از مهمانان در تمام طول سال در ويلها و مهمانسراها در شمال و مشهد، اشاره کرد. همان چيزی که

 يکبار مورد نقد و حمله شديد روزنامه کيهان نسبت به او شد. موضوع اين بود که کيهان معتقد بود ميهمانان خاصی
 ، و در جريان فرار شهرام٨۵به ويلهای او سر ميزنند، از جمله برخی مقامات. در هفته اول اسفندماه سال 

 جزايري، حسين شريعتمداری در يادداشتی به بررسی احتمال دست داشتن برخی از افراد در فرار شهرام جزايری
 ميپردازد که به دليلی از سوی برخی از افراد حمايت ميشدند. در اين يادداشت نامی از اين افراد برده نميشود و

 تنها به اشارتی از محلها و مکانها اکتفا ميشود. ماجرای جزايری و حاميان او مسکوت ميماند تا فروردين سال
  در ستون «يادداشت روز» سرمقالهای به١٩٣٣٢ حسين شريعتمداری در شماره ٨٨ فروردين سال ٢٢گذشته. در 

 امضای خود تحت عنوان «آنجا چه خبر است؟» نگاشت که تامل برانگيز بود و به موارد مورد ابهام در پرونده جزايری
 اشاره داشت. نامبرده در بندهفتم اين يادداشت نوشته: کاش برخی از مسئولن محترم دستگاه قضايی به جای

  به نقاط خوش آب و هوای کشور رفته و در" که متاسفانه خيلی هم زياد هست! "آنکه گذران اوقات فراغت خود 
  بخوانيد وقت متعلق به ملت- را نيز-خانههای اشرافی کلن سرمايهداران جا خوش کنند، بخشی از وقت خود 

 صرف رسيدگی به امور قضايی بر زمين مانده مردم و بررسی هويت برخی از مديران اين دستگاه ميکردند t البته به
 ،عنوان وظيفه خويش نه منت به مردم. مثل چرا تعطيلت نوروزی را در باغ رويايی! و چند ده هکتاری آقای «الف» 

 در منطقه خوش آب و هوای شمال سپری کرده و در ويلهای آنچنانی و اشرافی اين کلن سرمايهدار لم دادهاند؟
 که خدای نخواسته مجبور باشند بهای اين «لم دادن»ها را از کيسه ملت هزينه کنند؟!موضوع وقتی پيچيده ميشود

 که بدانيد الف. الف دايی پ. ف نويسنده کتاب شواليههای ناتوی فرهنگی و از نويسندگان تند روزنامه کيهان نيز
 هست، خود پيام فضلی نژاد در يکی از صفحات شخصياش در فيس بوک عکسی را از حضورش در ويليی «دايي»

 منتشر کرد که در اينترنت به سرعت منتشر شد.
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 ماجرا از اين قرار بود که يک نفر ويلی دايی پيام فضلی را شناخت، آن ويل، ويلی احمدابريشمچی بود. با توجه به
 اينکه اين مدير در يکی از شهرهای شمالی کشور، املک زيادی دارد، برخی از منابع معتقد بودند احتمال منظور

 شريعتمداری از «الف. الف» همان مدير شرکت ايراتل است. آيا اين گمانه درست است؟ احمد ابريشمچی
 بنيانگذار يک صندوق قرض الحسنه نيز به حساب ميآيد. البته همه اينها يک طرف، وجهه ابريشمچی در واردات
 تلفن همراه به کشور طرف ديگر. شايد تمام اين موقعيت از همان وجهه ابريشمچی به عنوان تاجری موفق در

 واردات تلفن همراه برآمده باشد.

اعتصاب و ادامه اعتراض بيش از دو هزار کارگر مجتمع پتروشيمی بندر امام

  اسفند ماه سال گذشته حول خواست پایان28بدنبال تجمع اعتراضی کارگران مجتمع پتروشيمی بندرامام در روز 
 دادن به نقش پيمانکاریهای واسطه ای متعدد و انعقاد قراردادهای مستقيم با پتروشيمی که خبر آن در اول

 فروردین ماه در سایت اتحادیه آزاد کارگران ایران منتشر شد، این کارگران در ادامه اعتراضات خود و بنا بر قراری که
  فروردین امسال گذاشته بودند امروز بيستم فروردین ماه20در همان تاریخ برای برگزاری تجمع اعتراضی در روز 

  بطور متحدانه و یکپارچه ای دست از کار کشيدند و بيش از دو هزار نفر از این کارگران از همان ساعات اوليه1390
صبح اقدام به برگزاری تجمع اعتراضی در محوطه دفتر مرکزی این پتروشيمی کردند.

 بدنبال این تجمع اعتراضی بزرگ، ظریف کار  مدیر عامل این مجتمع بزرگ پتروشيمی بناچار در ميان کارگران حاضر
   ساعت  به صحبت و جوابگوئی به اعتراضات کارگران پرداخت و تلش کرد با5/3شد و با بلندگوی دستی بمدت 

 بهانه عدم ابلغيه مصوبه دولت کارگران را آرام کند اما کارگران بارها با خشم فراوان استدللت وی را رد کردند و
 بر اجرای فوری خواستهای خود پای فشردند. در این تجمع مسئولينی نيز از اداره کار منطقه برای آرام کردن

 کارگران در محل حاضر شده بودند. در این تجمع کارگران پلکارد بزرگی را با مضمون محکوم کردن تبعيض و بی
عدالتی و طرح خواست خود مبنی بر ایجاد قرارداد مستقيم در دست داشتند.

 بنا بر این گزارش در ادامه این تجمع ظریف کار مدیر عامل این شرکت در نهایت به کارگران اعلم کرد که ایجاد قرار
 داد مستقيم کارگران با پتروشيمی باید با هماهنگی وزیر نفت انجام گيرد. اما کارگران همچنان بر خواست خود
 پای فشردند و عليرغم پایان دادن به تجمع و ادامه مذاکرات نمایندگانشان با مسئولين پتروشيمی تا پایان وقت

 اداری امروز بر سر کارهای خود حاضر نشدند و بطور یکپارچه ای اعلم کردند تا حصول نتيجه روشن و دست یابی
به خواستهایشان همچنان بر سر کار حاضر نخواهند شد و به اعتصاب خود ادامه خواهند داد.

  اسفند ماه28لزم به یادآوری است از آنجا که برگزاری تجمع امروز کارگران پتروشيمی بندر امام  در تجمع روز 
 سال گذشته این کارگران اعلم شده بود مسئولين شرکت از چند روز قبل تلش زیادی را از قبيل تهدید و دادن

 وعده به کارگران بکار گرفتند تا مانع شکل گيری اعتصاب و برگزاری تجمع اعتراضی امروز کارگران این مجتمع
پتروشيمی شوند.

 اتحادیه آزاد کارگران ایران ضمن حمایت قاطعانه از تداوم اعتصاب و تجمعات اعتراضی کارگران مجتمع پتروشيمی
 بندر امام برای رسيدن به خواست هایشان، خواهان برچيده شدن کامل شرکتهای پيمانکاری و قراردادهای موقت

 در کليه واحدهای توليدی و صنعتی و خدماتی کشور است و از عموم کارگران در سراسر کشور ميخواهد تا این
مطالبات بر حق را بطور متحدانه و یکپارچه ای فریاد زنند.

1390 فروردین ماه20اتحادیه آزاد کارگران ایران – 

   کارگر در بندر امام تجمع کردند ۱۵۰۰

  کارگر، روز١۵٠٠ فروردین آمده است : در این تاریخ حدود  20به گزارش خبرگزاری دولتی کار ایران -  ايلنا در تاریخ 
 شنبه، در اعتراض به اجرا نشدن مصوبه دولت مبنی بر انعقاد  قرارداد مستقيم با کارگران، در مقابل ساختمان

مرکزی مجتمع پتروشيمی بندر امام تجمع کردند. 
  فروردین آمده است : ، اين تجمع، ادامه تجمع اعتراضی20به گزارش خبرگزاری دولتی کار ایران -  ايلنا در تاریخ 

  اسفند سال گذشته بود.اين کارگران، از شاغلين بخش های مختلف مجتمع پتروشيمی٢٨اين کارگران در روز 
بندر امام هستند.

 ايلنا همچنين نوشت که در برخی از شرکت های موجود در منطقه ويژه اقتصادی́  پتروشيمی، اعتراض های
تجمع اعتراضی کارگران مجتمع پتروشيمی بندر اماممشابهی صورت گرفته است.

  کارگر شاغل در بخش  های مختلف مجتمع پتروشيمی بندر امام، در مقابل ساختمان500حدود یک هزار و 
مرکزی این مرکز تجمع کردند.

  اسفند سال گذشته کارگران پتروشيمی امام صورت گرفت که در٢٨تجمع مذکور که در ادامه حرکت اعتراضی روز 
 اعتراض به عدم اجرای مصوبه دولت مبنی بر انعقاد قرارداد مستقيم با کارگران شاغل در بخش های مختلف این

مرکز برگزار شد.

 نامه یکی از کارگران مجتمع پتر وشيمی بندر امام به سایت اتحادیه آزاد کارگران
ایران

99



بسمه تعالی
 با سلم خدمت مدیریت محترم این سایت و تشکر و سپاس فراوان از پيگيری و انتشار اخبار لحظه به لحظه ی

 تجمعات اعتراضی کارگران زحمتکش پيمانکاری مجتمع پتروشيمی بندرامام شهرستان ماهشهر و شرکتهای
 پتروشيمی مستقر در منطقه ویژه اقتصادی این شهرستان , مانند اروند , بوعلی سينا , تندگویان , خوزستان ,

 اميرکبير  و شيميایی رازی . به اطلع مدیریت محترم این سایت می رساند که بنده یکی از کارگران شرکت کننده
 در همين اعتصاب می باشم که همانطور که در خبر قبليتان اعلم نمودین , پس از تجمع  همکارانمان در تاریخ

  و صحبت آقای ظریف کار , متاسفانه پس از صحبتهای فراوان , هيچگونه نتيجه ای حاصل نشد و20/1/90شنبه 
 آقای ظریف کار اظهار داشتند که هنوز مثل  هيچگونه بخشنامه ای در این خصوص از جانب وزارت نفت به این

 مجتمع ارسال نشده است و بنده هيچ قول و تضمينی در خصوص اجرای این مصوبه نمی توانم بدهم این امر در
  به تصویب هيات وزیران  رسيده است که سایت خبری ایلنا در انتشار1384حالی است که این مصوبه در سال 

 این خبر , به صراحت این مساله را یادآور می شود . نهایتا در پایان این روز هيچگونه نتيجه ای حاصل نشد و ادامه
  موکول شد . امروز هم همانند روزهای قبل , تمامی21/1/90اعتصاب به فردای شنبه , یعنی امروز یکشنبه 

  نفر هم می2000کارگران این مجتمع عظيم , متشکل از پرسنل روزکار و شيفت  که جمعيت موجود به بالی 
  )  تجمع و حضور پيدا کردندmain officeرسيد , از همان ساعات اوليه صبح , در روبروی دفتر مرکزی این مجتمع ( 

  عصر , هيچکدام از مسئولين این مجتمع حاضر به پاسخگویی نشدند و5که  باز هم تا پایان روز یعنی ساعت 
 حتی از خود آقای ظریف کار هم خبری نبود و چون دیروز خود شخص آقای ظریف کار به صراحت تمام اعلم کرد

 که هيچگونه کاری از دست وی در این خصوص بر نمی آید , امروز کليه کارگران , حضور خود شخص وزیر نفت را در
 این مجتمع مطرح نمودند که تا زمانی که این درخواست تحقق پيدا نکند , هيچکدام از کارگران این مجتمع به

 سرکار خود حاضر نخواهد شد و این اعتصاب و تجمع همچنان تا حصول نتيجه ادامه خواهد داشت تا اینکه خود
  به تصویب هيات محترم دولت1384شخص وزیر در این مجتمع حضور یابد و دستور اجرای این مصوبه که در سال 

  ,21/1/90رسيده است را صادر نماید . البته لزم به ذکر است که در طول مدت این اعتصاب در امروز یکشنبه 
 نفرات حراست و حتی سخنگوی خود شخص مدیر عامل , بارها و بارها , کارگران را تهدید به اخراج از مجتمع و یا
 برداشتن کارت ساعت آنها جهت جلوگيری از انجام حضور و غياب نمودند که با پاسخ قاطع و کوبنده ی همه این

 کارگران مواجه شدند . البته قابل ذکر است که دیروز همزمان با تجمع پتروشيمی بندرامام , شرکتهای
 پتروشيمی منطقه ویژه , مثل اروند , خوزستان , اميرکبير و شيميایی رازی نيز به حمایت و طبعيت از اعتصاب

 کارگران پتروشيمی بندرامام , آنها نيز دست به اعتصاب گسترده ای زدند و حتی کارگران پتروشيمی خوزستان و
 اروند , از مجتمع خود خارج می شوند که به کارگران پتروشيمی بندرامام بپيوندند که حراست این مجتمعها و

 حراست سازمان منطقه ویژه وارد عمل شده و مانع این پيوستن می شوند که در این ميان درگيری شدیدی بين
 کارگران اروند و خوزستان و حراست بوجود می آید که نهایتا منجر به شکسته شدن شيشه های دفاتر مرکزی

  ,  کارگران پتروشيمی بندرامام و21/1/90این مجتمعها می شود . البته باز قابل ذکر است که با تجمع امروز 
 تعطيل شدن کليه کارهای تعميراتی  , بسته بندی , انبارهای کال و محصول , سایت های عملياتی  از قبيل

 کارگاههای جوشکاری , تراشکاری , کاليبراسيون , پمپ شاپ , جت ماشين , ساختمانی , رنگ و سندبلست ,
  , کارگاه بالنس , خدماتی و غيره , طی تماسهای مکرری که باPM , CMمکانيک ,  ماشينری , برق , ابزاردقيق , 

 همکارانمان در شرکتهای پتروشيمی منطقه ویژه که داشتيم , تمامی شرکتهای یاد شده در بال , آنها نيز
 همزمان با بندرامام , اعتصاب خود را ادامه داده و تمامی کارهای یاد شده در بال , در این شرکتها نيز به حالت
 تعطيلی کامل در آمده است . در پایان امروز کليه همکاران و کارگران تا زمان حصول نتيجه ی کامل , یعنی اول

 حضور خود شخص وزیر نفت و سپس صدور دستور اجرای این مصوبه , فردا نيز به همين منوال اعتصاب و همچنان
 تعطيلی کارهای این مجتمع و تمامی شرکتهای پتروشيمی منطقه ویژه , ادامه خواهد داشت . در ادامه از مدیر

 محترم این سایت صميمانه تقاضا داریم که هرچه سریعتر نسبت به انتشار این خبر مهم در سایتهای خبری دیگر
   اقدام نمایند تا تمامی همکارانمان در دیگر پتروشيمیwww.youtube.com و یا  www.Facebook.comهمانند 

 های سراسر کشور از این مساله با خبر شوند و جهت برچيده شدن این ظلم و تبعيض و دستيابی به کليه حق و
 حقوق قانونی خود و خانواده ی خود به پا خيزند , چراکه فيلترینگ شدید در ایران , مانع از انجام چنين کاری برای

 خود ما شده است . همچنين بدليل شرایط امنيتی و حفاظتی , صميمانه تقاضا داریم و برادرانه خواهشمندیم که
 هيچگونه اسمی از ارسال کننده ایميل به شما در انتشار این خبر برده نشود . مرسی . به زحمت فراوان و طی

 تدابير شدید امنيتی , موفق به تهيه گوشه های کوچکی از این اعتصاب بصورت فایل تصویری شدیم که آنها را نيز
 برای انتشار و قرار دادن در کنار متن این خبر برایتان ارسال     می کنيم . در پایان باز مجددا از لطف , همکاری و

 حمایت قاطعانه و بی منت شما برادر گرامی , صميمانه تشکر کرده و سپاسگذاریم  . باشد تا انشاءال ریشه ی
 ظلم و ستم و تبعيض از تمامی جهان و خصوصا کشور عزیزمان ایران و صنعت عظيم نفتش و کارگران زحمتکش و

فداکارش به طور کامل برچيده شود .
 با تشکر فراوان

21/1/1390  

اطلعيه اتحادیه مستقل کارگری شمال خوزستان درباره حمله به تجمع کارگران 
  

  فروردین ؛  از حمله به تجمع کارگران21اتحادیه مستقل کارگری شمال خوزستان با صدور اطلعيه ای در تاریخ 
پتروشيمی ماهشهر و شرکت نفت آبادان و بازداشت تعدادی از کارگران خبر داد.
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 در بخشی از این اطلعيه آمده است کارگران پتروشيمی ماهشهر و کارگران شرکت نفت آبادان و دست به
  کارگر از2000اعتصاب و اعتراض زدند و مقابل شرکت های مربوطه تجمع نمودند. در این تجمع بزرگ بالغ بر  

 بخش های مختلف کارگری پتروشيمی  و منطقه حضور داشتند. کارگران با در دست داشتن پارچه نوشته ایی
 خواستار حذف واسطه ها و پيمانکاران واسطه ای و همچنين انعقاد قراردادهای مستقيم با شرکت های مربوطه
 به جای قراردادهای موقت شدند. این تجمع مورد حمله وحشيانه مامورین انتظامی و لباس شخصی قرار گرفت و

 عده ای از کارگران زخمی و چند تن بازداشت شدند. از جمله بازداشت شدگان رئيس اتحادیه مستقل کارگری
  ساعت بازجویی، سرانجام آزاد شد . اتحادیه مستقل کارگری شمال36شمال خوزستان بود که پس از حدود 

 خوزستان بر ادامه اعتراضات و فعاليت های اتحادیه ای تا دستيابی کارگران بر مطالبات قانونی خود تاکيد دارد و
خواستار حمایت همه جانبه ی ارگان ها و نهادهای بين المللی کارگری در این زمينه می باشد.

بيکاری صدها کارگر شرکت گونی بافی جسور
    

  کارگر شاغل470 فروردین آمده است : به دنبال تعطيلی شرکت "گونی بافی جسور" 21به گزارش هرانا به تاریخ 
در آن بيکار شده اند.

 لزم به ذکر است شرکت گونی بافی جسور به عنوان یکی از طرح های سرمایه گذاری خارجی در شهرک
 سرمایه گذاری خارجی استان آذربایجان شرقی در تبریز فعاليت می کرد که به دنبال خروج مدیرعامل آن از کشور

به تعطيلی کشيده شد.

  نفر از کارگران شرکت گونی بافی جسورآذربایجان شرقی 470بيکاری

  احمد لطفی نژاد ظهر امروز که در جمع خبرنگاران سخن می گفت با اشاره به تعطيلی این واحد توليدی اظهار
  نفر از کارگران این470داشت: به دنبال خارج شدن مدیرعامل این شرکت از کشور و تعطيلی این واحد توليدی، 

کارخانه از کار خود بيکار شده اند
 به گزارش ايلنا ،وی با اشاره به بلتکليفی این کارگران افزود: در حال حاضر این کارگران تحویل اداره کل کار و امور

اجتماعی شده اند تا وضعيت آنان مشخص شود.
 17به گفته مدیر کل کار و امور اجتماعی آذربایجان شرقی سرمایه گذاراین کارخانه اهل ترکيه بوده و بالغ بر 

ميليارد تومان از بانک های ایران وام دریافت کرده بود.
 وی تعطيلی این واحد توليدی را موجب هوشياری هرچه بيشتر مسئولن دانست و گفت: وقوع چنين اتفاقی

 سبب می شود مسئولن و مدیران بانک ها در جذب سرمایه گذارو پرداخت تسهيلت به آنان دقت بيشتری
نمایند.

 لزم به ذکر است شرکت گونی بافی جسور به عنوان یکی از طرح های سرمایه گذاری خارجی در شهرک
سرمایه گذاری خارجی استان آذربایجان شرقی تبریز فعاليت داشت

کشته و مجروح شدن دو کارگر در محل کار    
                      

  فروردین آمده است : تخریب یک ساختمان دو طبقه به شيوه غير اصولی و فقدان21بر پایه خبر دریافتی در 
امکانات ایمنی در محل کار، منجر به کشته و مجروح شدن دو کارگر گردید.

 این حادثه زمانی اتفاق افتاد که کارگران در حال تخریب یک ساختمان دو طبقه واقع در خيابان پيامبر غربی شهر
تهران بودند که بر اثر ریزش ساختمان، یک کارگر زیر آوار جان باخت و یک کارگر دیگر نيز مصدوم گردید.

دهها هزار کارگر معادن سنگ در آستانه اخراج قرار دارند 
    

  درصدی تعرفه صادرات سنگ های تزئينی70 فروردین آمده است : در پی افزایش 21بر پایه خبر دریافتی در 
توسط وزارت صنایع و معادن رژیم، احتمال بيکاری دهها هزار کارگر شاغل در این صنعت به شدت افزایش یافت.

 با وجود اعتراض دست اندرکاران شاغل در صنعت سنگ های تزئينی و تعليق سه ماهه اجرای این مصوبه، پيش
  درصد از معادن این بخش در سراسر ایران50بينی می شود با اجرای کامل این مصوبه در ماه نخست اجرای آن 

تعطيل شود. این اقدام موجب اخراج و بيکاری دهها هزار کارگر شاغل در بخش های مختلف این صنعت می گردد.

اعتصاب کارگران کارخانه کاغذ سازی پارس وارد دومين روز خود شد

  فروردین آمده است : کارگران کارخانه کاغذ سازی21بنا بر گزارشهای رسيده به اتحادیه آزاد کارگران ایران در
 پارس که تعداد آنان حدود هزار نفر است از صبح دیروز بيستم فروردین ماه در اعتراض به اخراج همکاران خود

دست به اعتصاب متحدانه ای زده اند که این اعتصاب  امروز نيز ادامه داشته است.
  نفر از کارگران قرارداد موقت این کارخانه و عدم توفيق کارگران در60بنا بر این گزارش این اعتصاب بدنيال اخراج 

قانع کردن مدیریت کارخانه برای بازگشت بکار کارگران اخراجی آعاز شد.
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  سال در این کارخانه هستند و کارفرما15 الی 10کارگرانی که اخراج شده اند هر کدام دارای  سابقه کاری بين 
 به بهانه پایين آوردن هزینه های توليد که بدليل بال رفتن هزینه های انرژی رخ داده است اقدام به اخراج این
 کارگران و خواباندن دو قسمت از واحدهای توليد کرده است و همزمان سرویهای ایاب و ذهاب کارگران را نيز

تعطيل نموده است.
 کارگران کارخانه کاغذ سازی پارس بطور یکپارجه ای اعلم کرده اند تا بازگشت بکار همکارانشان دست از اعتصاب

نخواهند کشيد.

اعتصاب کارگری در منطقه ویژه اقتصادی پتروشيمی  

  فروردین آمده است : در تداوم اعتراض به عدم عقد قراردادهای مستقيم، کارگران21بر پایه خبر دریافتی در 
بخش های مختلف شرکت  های منطقه ويژه اقتصادی پتروشيمی اعتصاب کرده اند.

 گزارش های منتشره حاکی است کارگران شاغل در بخش های مختلف شرکت  های منطقه ويژه اقتصادی
 پتروشيمی ماهشهر مانند اروند، بوعلی سينا، تندگويان، خوزستان، امير کبير و شيميايی رازی نيز ضمن

درخواست برای انعقاد قرارداد مستقيم با خود، اعتصاب کرده اند.

یک خبر مهم در روند اعتصاب کارگران مجتمع پتروشيمی بندرامام

  کارگر2000 کارگران پيمانکاریهای سایر مجتمع های پتروشيمی منطقه ویژه اقتصادی ماهشهر در حمایت از 
اعتصابی مجتمع پتروشيمی بندر امام در مقابل این مجتمع دست به تجمع زدند

 بنا بر گزارشهای دریافتی توسط اتحادیه آزاد کارگران ایران از ساعات اوليه صبح امروز کارگران پيمانکاری سایر
 مجتمع های پتروشيمی منطقه ویژه اقتصادی ماهشهربه محل درب اصلی کارخانه پتروشيمی بندرامام آمدند تا

 به جمع اعتصاب کنندگان در داخل این کارخانه بپيوندند که با ممانعت حراست مجتمع پتروشيمی بندر امام
 مواجه شدند.  این کارگران که پلکاردهائی در حمایت از خواستهای کارگران پتروشيمی بندر امام و طرح مطالبات

 خود در دست داشتند پشت نرده های کارخانه تجمع کرده و در حمایت از کارگران اعتصابی داخل مجتمع
 پتروشيمی بندرامام شعار دادند. بنا بر این گزارش کارگران داخل مجتمع پتروشيمی بندر امام نيز  که از این حرکت

حمایتی کارگران منطقه ویژه بوجد آمده بودند با شعار" تشکر تشکر" از این حرکت ارزشمند آنان قدردانی کردند.
 بنا بر آخرین گزارشهای دریافتی توسط اتحادیه آزاد کارگران ایران از صبح  امروز مامورین حراست مجتمع

 پتروشيمی بندر امام را مسلح کرده اند و آقای بيات رئيس شرکت ملی صنایع پتروشيمی (ومعاون وزیرنفت) صبح
 امروز با هواپيما وارد ماهشهر شده است. اما عليرغم این تمهيدات و با حمایت پرشور کارگران پيمانکاریهای سایر

 مجتمع های پتروشيمی منطقه ویژه اقتصادی ماهشهر از اعتصاب و تجمع کارگران مجتمع پتروشيمی بندر امام
اعتصاب این کارگران با صلبت ودر ابعادی گسترده تر ادامه دارد.

 اتحادیه آزاد کارگران ایران به کارگران شرکتهای پيمانکاری منطقه ویژه اقتصادی ماهشهر که در حمایت از همکاران
 خود در مجتمع پتروشيمی بندر امام به پا خواسته اند درود ميفرستد و نسبت به هرگونه تعرضی از سوی

 حراست و نيروهای امنيتی و انتظامی به کارگران مجتمع پتروشيمی بندر امام هشدار ميدهد و خواهان تحقق
 فوری خواستهای کارگران مجتمع پتروشيمی بندر امام و کارگران سایر پيمانکاریهای منطقه ویژه اقتصادی

ماهشهر است.
 اعتصاب، تشکل، تجمع حق مسلم ماست

زنده باد همبستگی  و مبارزه متحدانه سراسری کارگران ایران
1390 فروردین ماه 22اتحادیه آزاد کارگران ایران – 

ادامه اعتصاب کارگری در پتروشيمی بندر خمينی 
 

  کارگر شاغل در مجتمع پتروشيمی بندر خمينی برای500 فروردین ماه اعتصاب بيش از یک هزار و 22روز دوشنبه 
سومين روز متوالی ادامه یافت.

  فروردن ماه به سورت متحدانه در این مرکز20گزارش های منتشره حاکی است اعتصاب مذکور که از روز شنبه 
 آغاز گردیده است، در اعتراض به اجرا نشدن مصوبه دولت مبنی بر انعقاد قرارداد مستقيم با کارگران، ادامه دارد.

 کارگران اعتصابی روزهای شنبه و يکشنبه با تجمع در مقابل ساختمان مرکزی مجتمع پتروشيمی بندر خمينی
 خواستار اجرای مصوبه مذکور شدند. اما تاکنون مقامات رژیم واکنش به این اعتصاب و خواسته کارگران نشان

نداده اند.

ادامه اعتصاب در کارخانه ریسندگی کاشان    
        

  کارگر شاغل در ریسندگی کاشان با گذشت150 فروردین آمده است : بيش از یکهزار و 22بر پایه خبر دریافتی در 
 روز از آغاز اعتصاب خود، همچنان از آغاز بکار خودداری می نمایند.9
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  ماه دستمزدهای30 فروردین ماه در اعتراض به عدم پرداخت 14کارگران معترض کارخانه ریسندگی کاشان از روز 
 معوقه خود اعتصاب کرده و خواستار دریافت مطالباتشان می باشند. کارگران اعتصابی اعلم کردند تا دستيبابی

 ماه دستمزدهای معوقه، به اعتصابشان ادامه خواهند داد.30به مطالبات خود از جمله دریافت 

 پتروشيمي ماهشهر

  فروردین آغاز شد. كارگران پتروشيمي اميركبير هم با تجمع22اعتصاب كارگران پتروشيمي ماهشهر از دوشنبه 
 در خيابان، اعتصاب خود را آغاز کردند. عمده ترین خواسته کارگران و سایر کارکنان قراردادی، حذف پيمانکار و طرف

 قرارداد شدن مستقيم با خود شرکت بود. همزمان با این اعتصاب، کارکنان شرکت ”بوعلی” نيز به آنها پيوستند.
 چند ساعت بعد، كارگران پتروشيمی ”تندگویان” و اروند نيز دست از کار كشيدند.

  فروردین، مديران و مسولن پس از شنيدن حرفها و خواسته های کارگران، سعي كردند كه با تهديد كارگران را24
 به سر كار خود برگردانند و بعد از ديدن ايستادگي كارگران، حربه دادن وعده و وعيد را در پيش گرفتند. آنها قول

 دادند كه وضعيت غذا و سرویس بهبود يابد.

 اما خواسته ي اصلي كارگران، حذف پيمانکاری ها و رسمي شدن كارگران پيماني بود. وعده و وعيد و تهديد و
 دستگيري و ارعاب كارگران، سبب شد كه برخي از كارگران به سر كار برگردند. اما كارگران امير كبير و ايران ژاپن،

  فروردین، کارگران به اتقاق خانواده های شان، جلو شرکت اجتماع28همچنان به اعتصاب خود ادامه دادند. 
 كردند.

  کارگر مجتمع پتروشيمی بندر امام، با مهلت سه ماهه به کارفرما برای برچيده١۵٠٠ روزه ١١در نهایت، اعتصاب 
 شدن شرکت های پيمانکاری و قراردادهای دسته جمعی به پايان رسيد.

 فروردین ماه در اهواز محاکمه ميشود23علی نجاتی در 

  فروردین آمده است : علی22 در تاریخ کميته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل های کارگریبه گزارش 
 زندان محکوم شد و برای بار دوم با اتهامات مشابه برای وی نجاتی یک مرتبه بابت همين اتهامات به شش ماه

 پرونده تشکيل شد که در نهایت به دليل اینکه موارد اتهامی وی مربوط به همان زمان و موضوعاتی بود که یک بار
 بابت ان محبوس شده بود،پرونده با صدور حکم برائت مختومه شد؛بعد از صدور حکم برائت دادستان به رای صادره

اعتراض نموده و پرونده دوباره مفتوح گردیده است.
 13 در شttعبه ی 90 فروردیttن مtاه 23بدین ترتيب با ارسال پرونده به مرکز اسttتان قtرار شtده اسtت نجtاتی در روز 

دادگاه انقلب در شهر اهواز،مرکز استان خوزستان بابت اتهامات تکراری محاکمه گردد.

 کميته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل های کارگری ضمن محکوم نمودن این اقدام دستگاه قضایی خواهttان
پایان دادن به اخراج و پرونده سازی عليه کارگران و فعالن کارگری ميباشد.

 كارخانه پاك وش

  خط توليد و٣بحث تعديل نيرو در کارخانه پاك وش که پس از پايان تعطيلت نوروزی مطرح شده بود، با خواباندن 
  کارگر به مرحله اجرا درآمده است. کارفرمای ”پاک وش“ ابتدا در نظر داشت با کمترين حقوق قانونی١٠٠اخراج 

  ماه و کارگران۵اقدام به اخراج کارگران کند، اما پس از مقاومت آنان، ناچار شد کارگران رسمی را با دادن 
  روز از سطح آخرين دستمزد به ازای هر سال سابقه کار، راضی به ترک کار خود کند.١٠٠قراردادی را با دادن 

عدم پرداخت مطالبات معوقه پرستاران
                          

  فروردین آمده است : با گذشت بيش از یک سال از عدم پرداخت مطالبات معوقه22بر پایه خبر دریافتی در 
پرستاران توسط مقامات رژیم، پرستاران خواستار پاسخگویی رژیم به خواست و مطالبات خود هستند.

 با وجود گذشت یک سال از وعده پرداخت مابه التفاوت ساعت کار پرستاران در سال گذشته توسط احمدی  نژاد،
 هنوز وعده  های نامبرده تحقق نيافته و پرستاران همچنان خواستار پرداخت مطالبات معوقه و بهبود شرایط کاری

خود هستند.
 ٢٣لزم به ذکر است سال گذشته احمدی نژاد در پی مطرح شدن کاهش ساعت کار پرستاران تا زمان استخدام 

  مابه التفاوت ساعت کار پرستاران به آن ها پرداخت شود که٨٩هزار پرستار جدید، گفته بود که از ابتدای فروردین 
این امر تاکنون تحقق نيافته است.

103

http://www.khamahangy.com/index.php?option=com_content&view=article&id=68:-23-&catid=10:1389-12-23-23-55-18&Itemid=26


اعتصاب در کارخانه کاغذ سازی پارس    
                     

  فروردین آمده است : خبر منتشره از آغاز اعتصاب در کارخانه کاغذ سازی پارس از روز22بر پایه خبر دریافتی در
 فروردین ماه حکایت دارد.20شنبه 

 حدود یک هزار کارگر شاغل در کارخانه کاغذ سازی پارس در اعتراض به اخراج همکاران خود دست به اعتصاب
  فروردین ماه نيز ادامه داشته است. کارفرما به بهانه پایين21متحدانه ای زده اند که این اعتصاب روز یکشنبه 

 آوردن هزینه های توليد که بدليل بال رفتن هزینه های انرژی رخ داده است اقدام به اخراج این کارگران و تعطيلی
 دو قسمت از واحدهای توليد کرده است و همزمان سرویس های ایاب و ذهاب کارگران را نيز تعطيل نموده است.

کارگران معترض اعلم کرده اند تا بازگشت بکار همکارانشان، به اعتصاب خود ادامه خواهند داد.

 هزار کارگر مخابرات، تعديل و اخراج شده اند۴۰نماينده زنجان: 

  فروردین آمده است : نماينده زنجان و طارم در مجلس با بيان اين که هم اکنون در سطح22خبرگزاری هرانا در 
  هزار کارگر به علت خصوصی شدن مخابرات، از کار خود اخراج و يا تعليق شده اند، گفت: "دولت۴٠کشور حدود 

بايد پاسخ گوی اشتغال و امرار معاش اين قشر از مردم باشد."
 سعد ال نصيري  قيداری در گفت وگو با خانه ملت، درباره اخراج کارگزاران روستايی در بخش مخابرات در سطح

 کشور و به ويژه استان زنجان، افزود: "متأسفانه از آن زمانی که واگذار شدن شرکت مخابرات به بخش خصوصی
اعلم شد، اين اخراج و يا تعليق کردن نيرو های خود را آغاز کرد."

 نماينده مردم زنجان و طارم در مجلس شورای اسلمي، افزود: "تعداد زيادی از کارگزاران مخابرات روستايی در
سطح کشور اخراج شده اند، که تعداد آن ها به چهل هزار نفر هم رسيده است."

 وی درباره مشکلت ديگر کارگزاران مخابرات روستايی توضيح داد: "آن کارگزارانی که مشکل اخراج ندارند با
  سال سابقه کار دارند اما هنوز٣٠معضلت ديگر مثل بيمه روبه رو هستند، به عنوان مثال کارگزارانی هستند که 

بيمه نيستند."
 نصيری تأکيد کرد: "مسئولن به جای برگزاری نشست ها و سر دادن شعارهای حمايت از اين قشر، حمايت

اصولی داشته باشند و برای برطرف کردن مشکلت جامعه کارگری فورا اقدام کنند."
 عضو کميسيون آموزش و تحقيقات مجلس افزود: "تنها راه حل خصوصی سازي، اخراج کردن کارگزاران نيست،

بلکه مي توان با برنامه ريزی آن ها را به کاری مشغول کنند."
  ماه از زمان ابلغ سياست های کلی اين موضوع و چندين ماه هم از۵٨، ۴۴ ماه هم از زمان ابلغ قانون اصل ٢٢

 ابلغ قانون متعهد شدن واحدهای واگذار شده، به اين که تا پنج سال بعد از واگذاری هيچ نيرويی را اخراج نکنند
مي گذرد، اما هنوز فعالن و مقامات کارگری ابراز نگرانی از اين روند خصوصي سازی مي کنند.

 آنها معتقدند با اين خصوصي سازی بيشترين قشر متضرر کارگران بوده اند که به راحتی و به علت نبود نظارتی از
 سوی دولت بعد از واگذاری از کار خود اخراج شده اند، اما از ميان اين کارگران نيز به طور قطع تهديد اخراج برای

  درصد جامعه کارگری کشور را شامل٧٠کارگران قراردادی بيشتر است، کارگرانی که طبق آمارهای وزارت کار 
 مي شوند و با اين ترفند که بعد از پايان قراردادشان ديگر با آنها قراردادی منعقد نمي شود، آنها را جزء اخراجي ها و

بيکارشده ها هم به شمار نمي آورند.

 بر اساس خبر ارسالی به کمیته هماهنگی، علی نجاتی کارگر اخراجی و عضو هیات مدیره سندیکای کارگران نیشکر
 هفت تپه با وجود صدور حکم برائت در مورد پرونده ی دومش و به دلیل اعتراض دادستان ،بار دیگر به دادگاه

  احضار شده است.

بستری شدن علی نجاتی بر اثر سکته قلبی در بيمارستان

 علی نجاتی کارگر اخراجی آمده است : ١٣٩٠ فروردين ٢٣بر اساس خبر ارسالی به کميته هماهنگی سه شنبه 
 و عضو هيات مدیره سندیکای کارگران نيشکر هفت تپه با وجود صدور حکم برائت در مورد پرونده ی دومش و به

  دليل اعتراض دادستان ،بار دیگر به دادگاه احضار شده است.
  فروردین ماه بر اثر سکته قلبی در بخش سی.سی.یو بيمارستانی در شهر دزفول21 علی نجاتی از روز یکشنبه 

 بستری شده است. به گفته ی یکی از اعضای خانواده ی نجاتی، اکنون ایشان در ناحيه ی قفسه ی سينه کماکان
دچار درد است، اما تا حدی حال وی رو به بهبود گذاشته است.

 علی نجاتی کارگر و عضو هيات مدیره ی سندیکای کارگران نيشکر هفت تپه، مدت هاست که ضمن تحمل شرایط
 بسيار سخت اقتصادی و به دليل اخراج اش از نيشکر هفت تپه و تحمل شش ماه زندان و دادگاه های مداوم در

 شرایط بسيار سخت روحی و جسمی به سر می برد. لزم به یآدآوری است که او بر اساس احضاریه ی قبلی قرار
 فروردین و به دليل و اتهامی تکراری که پيشتر در آن مورد تبرئه شده، در شهر اهواز محاکمه شود.23بود در روز 

 کميته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل های کارگری ضمن آرزوی بهبودی برای علی نجاتی و دیگر کارگران و
 فعالين کارگری که دچار بيماری ها و مشکلت جسمی شده اند، خواستار پایان دادن هر چه زودتر به تعقيب

قضایی و اخراج کارگران و فعالين کارگری است.
کميته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل های کارگری
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 هزار نفر در بوشهر بيکار می شوند480 
  

در صورت لغو قانون کالی همراه ملوان یا ته لنجی؛
  فروردین از قول نماینده دشتی و تنگستان در مجلس گفت: در صورت لغو قانون کالی23خبرگزاری هرانا در تاریخ 

 هزار نفر در استان بوشهر بيکار می شوند. ۴٨٠همراه ملوان یا ته لنجی، 
 به گزارش هفته نامه اتحاد جنوب، سيدمحمد مهدی پور فاطمی در نشست کميسيون قاچاق کال و ارز استان

 بوشهر با انتقاد از یک مصوبه استانی دولت، اظهار داشت: موضوعات مرتبط با استان به ویژه کالی همراه ملوان
 باید در خود استان بررسی و در مورد آن تصميم گيری شود در غير این صورت نتایج مورد نظر مردم استان به دست

نمی آید.
 وی افزود: تمام فرمانداران شهرستان های ساحلی استان بوشهر مایل به حل موضوع ته لنجی و حمایت از

ملوانان هستند. 
 نماینده دشتی و تنگستان با بيان اینکه کالی همراه ملوان یا ته  لنجی قاچاق نيست، تصریح کرد: در حال حاضر

 هزار نفر به صورت مستقيم در موضوع ملوانی و صيادی در استان بوشهر مشغول به کار هستند. ٨۵
 پورفاطمی خاطرنشان کرد: بندر گناوه به عنوان یکی از بنادری که ملوانان در آن کالی همراه ملوانی وارد می کنند

  ميليارد تومان گردش مالی داشته و یکی از عوامل مهم این گردش مالی ورود کالی همراه١۴در نوروز امسال 
ملوان بوده است. 

 معاون سياسی t امنيتی استاندار بوشهر نيز در این نشست، در ارتباط با قانون کالی همراه ملوان اظهارداشت:
  ميليون تومان کالی همراه١.۵در سفر اول دولت به استان بوشهر مقرر شد هر ملوان سالنه شش بار و هر بار 

ملوان با خود وارد کند. 
  هزار۴٠٠معاون استاندار بوشهر اضافه کرد: تا قبل از این مصوبه، در استان بوشهر سالنه چهار بار و هر بار 

تومان کال ملوانی وارد می شد. 
 وی با بيان اینکه شرایط موجود در مورد ته لنجی بسيار متفاوت با قبل است، عنوان داشت: مسئوليت رفع این

 مشکل به وزارت کشور محول شده و قرار است زمينه برای ورود کالی همراه ملوان طبق قانون فراهم تا مسائل
حاشيه ای و دغدغه های ملوانان نيز برطرف شود.

درصدی سبد هزينه خانوار کارگری۳۳رشد 

  فروردین آمده است : عضو هيئت مديره کانون شوراهای23بر پایه خبر مندرج در سایت اصلح طلب کلمه در 
 درصد رشد مواجه٣٣اسلمی کار استان تهران با اعلم اينکه سبد هزينه های خانوار کارگری در سال جاری با 

 ميليون١/۵شده است، گفت: در صورت عدم اعمال مديريت مصرف کارت های اعتباری خريد، کارگران به ميزان 
تومان بدهکار خواهند شد.

 ١/۵به نوشته روزنامه مردمسالري، علی دهقان کيا در خصوص جدی تر شدن برنامه واگذاری کارتهای اعتباری 
 ميليون تومانی خريد کارگران در سال جاری و برنامه ريزی های صورت گرفته در اين زمينه گفت: مهمترين نکته در

اين بخش اين است که کارگران بتوانند پس از دريافت اين کارتها، مديريت مصرف داشته باشند.
 عضو هيئت مديره کانون شوراهای اسلمی کار استان تهران اظهار داشت: بايد تمام کارگرانی که اين کارت ها در

 آينده در اختيارشان قرار می گيرد در نحوه مصرف خود مديريت کنند چون در صورت استفاده نادرست نه تنها
 مشکلی از آنها حل نمی شود بلکه بدهکار نيز خواهند شد. دهقان کيا ادامه داد: البته ممکن است بسياری از

 کارگران هم اکنون منتظر دريافت کارت های اعتباری باشند ولی هم اکنون کارگران با مسائل مهم تری مانند
 تقويت معيشت، بهبود دستمزدها و همچنين ساماندهی قراردادها مواجه هستند و بهتر است در اين بخش ها

نيز اقدامات موثری صورت گيرد.
  درصدی آن نسبت به سال گذشته٣٣وی خاطرنشان کرد: هم اکنون در بخش سبد هزينه های خانوار با رشد 

 مواجه هستيم ولی اين موضوع در زمان تعيين حداقل دستمزد سال جاری کارگران در نظر گرفته نشد در صورتی
 قانون کار بر اين موضوع تاکيد دارد.۴١که ماده 

یک کارگر ساختمانی در محل کار جان باخت 

  فروردین ماه یک کارگر ساختمانی در شهرستان دیواندره در محل کttار23بر اساس گزارش رسيده، روز سه شنبه، 
جان باخت. 

 بر اساس این گزارش، "فایق مصطفائی" از اهالی روستای دالن دیواندره، در محل کارش بر اثر  تخریب دیttوار، زیttر
آوار قرار گرفت و جان  باخت.

لزم به ذکر است که عدم مسائل ایمنی در محل کار، هر از گاهی کارگران را به کام مرگ ميکشاند.
کميته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل های کارگری

تجمع اعتراضی كارگران كشت و صنعت كارون، شوشتر و هفت تپه در مقابل مجلس
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  فروردین آمده است :تعدادى از كارگران شركت هاى كشت و صنعت23به گزارش خبرگزاری دولتی ايسنا در 
 كارون، شوشتر و هفت تپه در اعتراض به اجرايى نشدن مصوبه مجلس در خصوص پرونده وصل بيمه اين كارگران

در جلوى درب مجلس تجمع كردند.
 به گزارش ايسنا، اين كارگران در تجمع صبح امروز- سه شنبه - خود اعلم كردند كه طبق مصوبه كميسيون

  قرار شد فصول بيكارى اين كارگران در١٩/١٢/٨٧ اجتماعى و در طى تحصن تعدادى از اين كارگران در تاريخ 
سنوات بيمه آنها وصل شود.

اين در حالى است كه تا اين تاريخ سازمان تامين اجتماعى اين كار را انجام نداده است.
 اين افراد پلكارد در دست داشتند كه مضمون آن عبارت بود از اين كه ما نمايندگان كارگران ني بر شركت هاى

 كشت و صنعت كارون، شوشتر و هفت تپه در كميسيون اجتماعى مجلس با توجه به حساسيت موضوع، تقاضاى
جلسه فورى و بررسى پرونده وصل بيمه اين كارگران را خواستاريم.

اعتراضی پرستاران در شهر اندیمشک   

  فروردین از اعتراض صدها پرستار بيمارستان های شهر24اتحادیه مستقل کارگری شمال خوزستان در 
اندیمشک و تجمع آنان در ميدان اصلی این شهر خبر داد.

  نفر از پرستاران بيمارستان های "امام علی و الغدیر" اندیمشک دست680 فروردین ماه بالغ بر 23روز سه شنبه 
 به تجمع اعتراضی زدند. پرستاران با در دست داشتن پلکاردهایی خواستار تحقق وعده های پيشين کارگزاران

 رژیم مبنی بر پرداخت دستمزدهای معوقه، اضافه کاری، حق شيفت، کاستن از ساعات کار و پرداخت سختی کار
 شدند. در پایان، پرستاران طی بيانيه ای که توسط رئيس اتحادیه مستقل کارگری شمال خوزستان قرائت شد

 خواستار اتحاد و انسجام کارگران و زحمتکشان و پرستاران شدند. همچنين تاکيد شد تنها راه استيفای حقوق و
مطالبات بر حق کارگران و پرستاران تشکيل گروه ها و اتحادیه های مستقل کارگری می باشد.

روز ميخ در چشم! 6

  فروردین کارگر ساختمانی سيد انور حسينی هنگامی کttه مشttغول کttار سttاختمانی در شttهر سttقز19روز جمعه 
  سانتی متر که برای بنttد کشttی در دیttوار اسttتفاده10بود، دچار حادثه می شود. بر اثر این سانحه، ميخی به طول 

 و به صورت کامل به زیر چشم این کارگر فرو می رود.  می کنند، از جای خود کنده شده

 بسته گان این کارگر به سرعت او را به بيمارستان سقز منتقل می کنند، اما پرسttنل ایtن مرکtز درمtانی می گوینtد 
 که باید به سنندج اعزام شود. در آنجا نيز مسئولين بيمارستان ایttن شttهر، اعلم می کننttد کttه مttا امکانttات لزم را
 نداریم و باید به تهران اعزام شود و همان شب او را بttه اورژانttس بيمارسttتان رسttول اکttرم تهttران، واقtع در خيابttان
 ستارخان منتقل می کنند. اما مسئولين این بيمارستان به این کارگر مصدوم می گوینtد کttه بایtد صtبر کنtد چttرا کttه
 موقعيت او اورژانسی نيست! در حالی که یک ميخ ده سانتی متری درست زیر چشم او فرو رفته و تنها نttخ آویttزان

به ميخ، از چشمش بيرون مانده بود!

 اعتراض شدید همراهان انور حسينی به این بی توجهی مسئولين بيمارستان، آنها را ناچار می کند که بttه خttانواده
 او قول دهند که تا روز سه شنبه عصر او را عمل خواهند کرد. اما این وعده نيز عملی نمی شود. بسttته گان کttارگر
 مصدوم که دیگر از این همه سهل انگاری به تنگ آمده بودند، سه شنبه شب نزد مسئول بخش می روند و تهدیttد
 می کنند که اگر همين حال مریض ما را عمل نکنيد، دست به اعتصاب غذا خواهيم زد و صدای مظلوميت مان را بttه
 گوش هم طبقه ای های مان خواهيم رساند. رئيس بخش که با این اقدام قاطع روبttرو می شttود، بttه خواسttته ی آنهttا

  صبح، انttور حسttينی را بttه اطttاق عمttل می برنttد. او را6پاسخ مثبت می دهد و در نتيجه، چهارشنبه رأس ساعت 
  ساعت، از اطاق عمل، بيttرون می آورنttد و جراحtی رضtایت بخttش بttوده و اکنttون حttال عمttومی او خttوب12پس از 
است.

 پرسشی که در این رابطه، هر انسان آگاهی از خود می پرسد این است که اگر به جtای ایttن کtارگر سttاختمانی،
  روز داخtل چشtم اش نگttه6یک کارفرما و کارخانه دار بود، آیا درمان او به هميtن شttکل، انجtام می گرفtت و ميtخ را 

 می داشتند؟ (البته این گونه سttوانح، همttواره بttرای مtا کtارگران اتفtاق می افتtد و سtرمایه داران از چنيttن حttوادثی
 مصون می باشند!) قطعا پاسخ به این سئوال منفی است. زیرا که صاحبان سرمایه با پولی که از حاصل کار ما به
 جيب می زنند، برای خودشان انواع و اقسام بيمارستان های خصوصی را ساخته اند تttا در کمttترین زمttان ممکttن، از
 بهترین خدمات و امکانات درمانی بهره ببرند. اما ما کارگران که تمامی ثروت ها و امکانات جهttان را توليttد می کنيttم،

باید روزها ميخ در چشم، انتظار بکشيم!

کميته  هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل های کارگری

بدون شرح 
محجوب رئيس فراکسيون کارگری مجلس اعلم كرد :
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نگران تامين نيازهای معيشتی کارگران هستيم

  فروردین آمده است : رئيس فراکسيون کارگری با انتقاد از نادیده24به گزارش خبرگزاری دولتی ایلنادر تاریخ 
 گرفته شدن نظرات این فراکسيون در تعيين حداقل دستمزد کارگران در سال جاری، گفت: پيشنهاد فراکسيون

  هزار تومان به عنوان حداقل335هزار تومانی برای کارگران بود که با تصویب 465کارگری تعيين حداقل دستمزد 
  نه تنها نظرات فراکسيون نادیده گرفته شد، بلکه موجب بروز نگرانی جدی در زمينه تامين90دستمزد در سال 

 نيازهای معيشتی کارگران نيز شد.
 به گزارش ايلنا به نقل از خانه ملت "عليرضا محجوب"از نادیده گرفته شدن نظرات فراکسيون کارگری در تعيين

 حداقل دستمزد کارگران برای سال جاری انتقاد کرد و گفت: شکاف بين سطح رفاه کارگران و حد استاندارد رفاه در
 کشور روزبروز در حال عميق تر شدن است و نادیده گرفتن نظرات فراکسيون کارگری که صدای این قشر از مردم

 جامعه هستند، به این موضوع دامن می زند.
 نماینده مردم تهران، ری، شميرانات و اسلمشهر در مجلس شورای اسلمی با بيان اینکه مهمترین نگرانی این

 465 به مشکلت معيشتی کارگران مربوط است، افزود: پيشنهاد فراکسيون کارگری تعيين 90فراکسيون در سال 
 هزار تومان دستمزد به عنوان حداقل دستمزد کارگران در سال جاری بود که نهاد تصميم گير در این زمينه با نادیده

  هزار تومان را بعنوان حداقل دستمزد اعلم کرد.335گرفتن نظر کارشناسی فراکسيون، مبلغ 
  کميته تخصصی را برای بررسی مشکلت کارگران تشکيل داده است که9وی همچنين افزود: فراکسيون کارگری 

 این کميته ها با همکاری کارشناسان این حوزه در حال گردآوری اطلعات و آمارهای مربوط به کارگران هستند.
 گانه این فراکسيون اطلعات اوليه مسائل مربوط به9رئيس فراکسيون کارگری با بيان این که کميته های 

 حوزه های کارگری را به این فراکسيون ارائه کرده اند، افزود: فراکسيون با آغاز نشست های تخصصی خود در آینده
 نزدیک، نتایج نهایی فعاليت این کميته ها را به صورت طرح و اصلحيه به صحن علنی مجلس ارائه می کند.

  نفر از نمایندگان دوره هشتم مجلس تشکيل شده43فراکسيون کارگری مجلس شورای اسلمی که با عضویت 
 است، با تشکيل جلسات منظم و همچنين برگزاری مجلس کارگری، مسائل مربوط به کارگران و مشکلت

 معيشتی آنان را پيگيری می کند. هيئت رئيسه این فراکسيون نادر قاضی پور، موسی الرضا ثروتی، محسن نریمان
 و عزت ال یوسفيان مل هستند و ریاست آن را نيز عليرضا محجوب بر عهده دارد.

پايان پيام

حمایت کارگران فلزکار مکانيک از کارگران پتروشيمی

 اعتصاب کارگران پتروشيمی امام خمينی، بوعلی، اروند، امير کبير، خوزستان ، فجر و شيميایی رازی مورد حمایت
کارگران فلزکار مکانيک است.

 خواست این کارگران مبنی بر برچيده شدن شرکت های پيمان کاری( برده داری نوین) و قراردادهای موقت و
 سفيد امضا و همچنين انعقاد قراردادهای دسته جمعی، خواست جنبش کارگری ایران است. ما کارگران فلزکار

 مکانيک نيز حمایت و پشتيبانی خود را از این مطالبات اعلم کرده و آنرا از اصول ابتدایی روابط بين کارگر و کارفرما
 ميدانيم. اميد است این کارگران نيز همچون کارگران سرافراز پتروشيمی تبریز اعتصاب خود را با موفقيت به پایان

برسانند.
کارگران فلز کار مکانيک

24/1/90

اعلم رسمی رشد سی و سه درصدی هزینه های خانوار کارگری 

  فروردین آمده است : به اعتراف یک عضو هيئت مدیره تشکل حکومتی "کانون شوراهای24برپایه خبر دریافتی در 
  درصد رشد٣٣کار" استان تهران سبد هزینه های خانوار کارگری در مقایسه با سال گذشته، در سال جاری با 

مواجه شده است.
  ميليون تومانی خرید١/۵این کارگزار رژیم همچنين در خصوص جدی تر شدن برنامه واگذاری کارت های اعتباری 

 کارگران در سال جاری می افزاید باید تمام کارگرانی که این کارت ها در آینده در اختيارشان قرار می گيرد در نحوه
 مصرف خود مدیریت کنند چون در صورت استفاده نادرست نه تنها مشکلی از آنها حل نمی شود بلکه بدهکار نيز

خواهند شد.

تحميل افزایش ساعات کارروزانه  به کارگران ایران

 درآستانه فرارسيدن روز اول ماه مه،روز همبستگی جهانی کارگران،روز جهانی اعتراض کارگران به تمامی نابرابری
 ساعت کار در روزواعتراض به سياست ارتجاعی افزایش ساعات کار روزانه، از8های طبقاتی، با  دفاع از 

دستاوردجهانی کارگران وحق مسلم کارگران ایران دفاع نمائيم
 فروردین طی گفتگوئی تحت عنوان (کارگران با22 عطارديان یکی از کارفرمایان شرکت کننده درشورای عالی کار, 

 اضافه کار می توانند کمبودهای معيشت خودرا جبران کنند) با سرویس کارواشتغال ایسنا دررابطه با حداقل
 برای کارگران از طرف شورای عالی کار  ضمن تاکيد براین که درمذاکرات شورای عالی90حقوق تعيين شده سال 
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 کار برای تعيين حداقل دستمزد دولت با افزایش دستمزد کارگران مخالف بود، گفت : )براي تامين معيشت يك
 هزار تومان دستمزد در ماه در نظر گرفته شود.800 تا 700خانواده  كارگري چهار نفره بايد 

  درصد افزايش دستمزد مواردي نيز بابت خوار وبار و اضافه  دستمزد كارگران اعمال9 وی خاطرنشان کرد ضمن 
 هزار تومان مي رساند.450 تا 430شده است كه اين رقم را به 

 و افزود: درست است كه اين رقم كافي نيست، ولي كارگران با اضافه كار مي توانند كمبود هاي معيشت خود را
جبران كنند. (

 ساعت درروزميگذرد وروزاول8ساعت به 14یا16سال از آغازمبارزات کارگران جهان برای کاهش ساعت کاراز125 
) اردیبهشت( یادآورمبارزات کارگران برای دستيابی به این حق می باشد.11ما مه

 ساعت کار در روز و گراميداشت خاطره8درواقع برای ارج نهادن به مبارزات تمامی کارگران جهان   برای تثبيت 
اردیبهشت) روز جهانی کارگرانتخاب شد.11کارگرانی که جان خودرا این راه نهادند، روزاول ماه (

  ساعت کار در روز را به کارفرما٨در ایران نيز  از مبارزات کارگران  چاپ خانه ها که با اعتراضات واعتصابات خود 
سال می گذرد .90تحميل کردند

 دربرگزاری نخستين1301 ساعت  برای اولين بارسال8 ساعت به 14و خواست عمومی  کاهش  کارروزانه از 
مراسم اول ماه مه درایران مطرح شد.
 قانون کارایران آمده است:51در رابطه باساعت کار روزانه  درماده 

  ساعت کار در این قانون مدت زمانی است که کارگر نيرو یا وقت خود را به منظور انجام کار در اختيار کارفرما قرار
 8می دهد. به غيراز مواردی که در این قانون مستثنی شده است ساعات کار کارگران در شبانه روز نباید از 

ساعت تجاوز نماید.
همين ماده ادامه می دهد:1وتبصره 

 کارفرما با توافق کارگران، نماینده یا نمایندگان قانونی آنان می تواند ساعات کار را در بعضی از روزهای هفته کمتر
 44از ميزان مقرر و در دیگر روزها اضافه براین ميزان تعيين کند به شرط آنکه مجموع ساعات کار هر هفته از 

ساعت تجاوز نکند.
 رژیم سرمایه داری-اسلمی که تحت شرایط ناشی ازمبارزات کارگران ایران و برآمدانقلبی سال های اول پس از
 سرنگونی رژیم سلطنتی به موادی از این دست درقانون کار تن داده بود.درانتظارموقعيت مناسب برای حمله به

ساعت کار درروزازجمله ا ین دستآوردها است .8این دستاوردهای کارگران بود.
  کارفرمایان حکومتی وخصوصی سال هاست که برای یورش به این دستاوردجهانی کارگران درحال برنامه ریزی

هستندوبه انحای مختلف قصد تحميل افزایش ساعات کار روزانه به کارگران را دارند.
 این سرمایه داران دولتی،شبه دولتی وخصوصی برای دست یابی به این هدف ارتجاعيشان ،سال هاست,از

 روز یک خانواده را نمی10طریق شورای عالی کار,حداقل حقوق  را  درحدی تعيين می کنند که کفاف  هزینه
 دهد.بدین ترتيب اضافه کاری های طولنی ویا انتخاب شغل دوم را به بخشی از کارگران جهت تامين هزینه

زندگيشان تحميل کرده اند.
 دولت سرمایه داری-اسلمی ووزارت کارش تحت لوای اصلح قانون کار قصد پایمال کردن این حق مسلم کارگران

 ساعت کار در روز،قصد قانونی کردن افزایش ساعات8ایران را دارد.طرح جایگزینی کارمزدی بجای روز مزدی بانفی 
کار روزانه را دارد.

 محسن رضایی دبير مجمع تشخيص مصلحت نظام سرمایه داری-اسلمی در نطق پيش از خطبه نماز جمعه
 ساعت در روز10ساعت کاربيش از8زیر بيرق جهاد اقتصادی از کارگران می خواهد به جای 1390فروردین5

کارکنند،تا فضای کسب وکار رونق پيدا کند.
 عطاردیان با دلسوزی و به عنوان حلل مشکلت وارد ميدان می شود واضافه کاری را به عنوان راه حل تامين

هزینه خانواده های کارگری پيش پای کارگران می گذارد.
 ساعت کار درروزبر وضعيت سلمتی ،ایمنی وخانوادگی کارگران8آیا این صاحبان سرمایه از تاثيرات منفی بيش از 

آگاهی ندارند؟
  ساعت8 تا 7آیا این سرمایه داران که از حاصل کار کارگران سودهای کلن به جيب می زنند خبر ندارند،بيش از 

 درصد خطر ابتل به عارضه قلبی را افزایش می دهد؟60در روز كار كردن 
 آیا این صاحبان زروزور مطلع نيستندبر اساس  تحقيقيات انجام شده، سه ساعت بيشتر از حد معمول كار كردن

 در روز یعنی سه ساعت بيشتر از هفت تا هشت ساعت، تا شصت درصد خطر ابتل به عارضه های قلبی را
افزایش می دهد؟

 آیا نمی دانندنتایج  تحقيقات دراین رابطه نشان داده است كار بيشتر می تواند بر روند سوخت و ساز بدن تاثير
منفی بگذارد و سبب افسردگی و كم خوابی شود؟

 بی شک از تمامی این آمار واطلعات با خبرند ولی آنها فقط وفقط به سودشان فکر می کنندو با تحميل افزایش
ساعات کار روزانه به کارگران سود اندوزی بيشتر راد نبال می کنند.

 درآستانه فرارسيدن روز اول ماه مه،روز همبستگی جهانی کارگران،روز جهانی اعتراض کارگران به تمامی نابرابری
 ساعت کار در روزواعتراض به سياست ارتجاعی افزایش ساعات کار روزانه، از8های طبقاتی، با  دفاع از 

دستاوردجهانی کارگران وحق مسلم کارگران ایران دفاع نمائيم.

  کميته های کارگران سوسياليست داخل کشور44اطلعيه شماره 
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 در باره مبارزات و سرکوب مردم خوزستان

  در منطقه "صياحی" خود را برای تظاهرات در روز های آينده آماده می84مردمی که به مناسبت سرکوب سال 
 کردند، مورد يورش ماموران قرار گرفتند و طی درگيری و اعتراضات مردمی نيرو های سرکوبگر دو نفر را کشته و

 عده ای را بازداشت و مورد ضرب و شتم قرار می دهند. در اين رابطه با گسترش اعتراضات به برخی مناطق ديگر
 در جريان تظاهرات در محله "کوت عبدال" نيز يک نوجوان در اثر مسموميت شديد گاز اشک آور جان باخت؛ در

 جريان تداوم اعتراضات در شهر حميديه نيز با شليک مستقيم به معترضين يک نفر جان خود را از دست داد؛ در
 محله "شيلنگ آباد" اهواز نيز که ماموران برای بازداشت يکی از معترضين اقدام نموده بودند، چند ساعت درگيری

 و تظاهرات بوجود آمد.
 150بدين ترتيب شمار کشته شدگان اعتراضات چند روز گذشته به چهار نفر رسيده است و مطابق آخرين اخبار 

  نفراز آنها زنان هستند.30نفر بازداشت شده اند که 
 اعتراضات مردمی که بيشتر در مناطق عرب نشين وجود داشته و در چند سال گذشته نيز در خوزستان شاهد آن

 بوده ايم ،در واقع ريشه در وضعيت وخيم اقتصادي، استبداد حاکم وتبعيضات و ستم ملی که از طرف جمهوری
 اسلمی اعمال می شود دارد. اما راه رهايی از اين وضعيت نه با دامن زدن به تعصبات ملی و قومی و نه با
 رودررويی مليت ها حل می شود، بلکه با اتحاد طبقاتی کارگران و مردم و مبارزه ای متحدانه برای بر اندازی

 حکومت ارتجاعی حاکم و در نهايت اعمال قدرت از طرف کارگران و مردم است که می توانند بساط فقر،بيکاري،
 استبداد و در نهايت تبعيضات و ستم ملی را برچيند. با رودر رويی مليت ها و اقوام تنها، آب به آسياب فرصت

 طلبان ناسيوناليست ريخته می شود و اتحاد طبقاتی ضروری در راه مبارزه با سرمايه داری خدشه دار می گردد.
 طی چند سال گذشته در کنار مبارزات جاری در جامعه ما شاهد سه گرايش اجتماعی و اعتراضی در خوزستان

 بوده ايم.اول مجموعه ی اعتراضات و تجمعاتی که طی چند سال گذشته توسط کارگران نيشکر هفت تپه و
 کارگران لوله سازی اهواز و ديگر کارگران در خوزستان جريان داشته و دارد که عمدتا حول مطالبات اقتصادی

 حرکت می کنند.و دوم موج اعتراضات مردمی که همچنان به اصلح طلبان حکومتی توهم دارد و در ديگر مناطق
 ايران نيز به شکل وسيعی در دو سال گذشته وجود داشته است و سوم موج اعتراضات کارگران و مردمی که به

 شکل مبارزه ای مليتی و بطور مشخص مردم عرب زبان بروز نموده است.
 مبارزات کارگری در خوزستان که استانی صنعتی و دارای سابقه زياد مبارزات کارگری است، اهميت زيادی دارد،

 اما از دو ضعف رنج می برد؛ اول ضعف عمومی است که جنبش کارگری ايران با آن مواجه است يعنی متشکل
 نيستند - البته کارگران نيشکر هفت تپه در اين مورد دست آورد با ارزشی داشته اند  و مبارزه ای متحدانه و

 مرتبط با يکديگر ندارند و دوم اينکه در اعتراضات عمومی و رو به گسترش از جمله اعتراضات اخير، مطالبات
 سياسی و اقتصادی کارگران طرح نمی گردد.

 تنها با طرح مطالبات واقعی اقتصادی و سياسی کارگران و مردم است که می توان جنبش را منسجم و مستقل
 نمود. جنبش کارگری با طرح وسيع مطالبات اقتصادی و سياسی می تواند زمينه های گسست از اصلح طلبان

 حکومتی و ناسيوناليسم را فراهم سازد. خوزستان به عنوان يک قطب صنعتی در ايران و با سابقه طولنی
 مبارزات کارگري، با توجه به تشديد تضادهای طبقاتی هر چه بيشتر مستعد خيزش های کارگری و مردمی است،

 اما واقعيت اين است که جنبش های انحرافی آلترناتيوهای خطرناکی را در چشم انداز پيشروی جنبش ايجاد
 نموده اند. کارگران پيشرو تنها با افشای دو خط اصلح طلبان حکومتی و ناسيوناليسم می توانند راه را برای

 پيشروی جنبش کارگری و پيوند زدن آن با جنبش مردمی ايجاد نمايند.
 با ايجاد تشکل های کارگری و مردمی حتی به شکل جمع های کوچک و محدود و تبليغات و دخالتگری مناسب و

 شفاف و با رهنمودهايی مشخص می توان موثر واقع شد و از به انحراف رفتن جنبش جلوگيری نمود؛ فاصله
 گرفتن و بی تفاوت بودن نسبت به جنبش های موجود، تنها باعث رشد انحرافات و در نهايت واگذاری ميدان مبارزه

 به سرمايه داران خواهد شد.
 ما ضمن محکوميت سرکوب و کشتار چند روز گذشته مردم در خوزستان ، خواهان آزادی بدون قيد و شرط زندانيان

 بازداشت شده هستيم و خواهان مبارزه ای متحدانه در راه نابودی سرمايه داری و رفع هر گونه ستم ملی می
 باشيم.

 زنده باد جنبش کارگري، زنده باد جنبش مردمی

 90 فروردين 24کميته های کارگران سوسياليست داخل کشور- 
 آدرس های اينترنتی ما :

http://komitekargari.co.cc/     
http://kommiteks.blogspot.com  /     

http://kargaranesocialist.co.c

در پنجمين روز اعتصابات بزرگ کارگران پتروشيمی ها

اعتصاب هزاران کارگر پيمانکاریهای مجتمع های پتروشيمی منطقه ویژه اقتصادی ماهشهر با قدرت ادامه دارد
 بنا بر گزارشهای رسيده به اتحادیه آزاد کارگران ایران اعتصاب گسترده و بزرگ کارگران مجتمع های پتروشيمی

  فروردین ماه جاری با اعتصاب و20منطقه ویژه اقتصادی ماهشهر وارد پنجمين روز خود شد. این اعتصاب که از روز 
 تجمع کارگران پيمانکاریهای مجتمع پتروشيمی بندر امام آغاز شده است طی روز های گذشته بسرعت سایر
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 مجتمع های پتروشيمی منطقه از قبيل پتروشيمی های اميرکبير، خوزستان، شيمائی رازی، تندگویان،بوعلی و
اروند را نيز دربرگرفته است .

  فروردین) همچنان مصمم و یکپارچه24کارگران این پتروشيمی ها تا لحظه دریافت این خبر (ظهر روز چهارشنبه 
 بر خواستهای  محوری خود از قبيل حذف پيمانکاران متعدد واسطه ای، لغوقراردادهای موقت و تدوین قراردادهای

مستقيم ودسته جمعی با کارفرمای اصلی  پا فشاری ميکنند.
 بنا بر این گزارش در پنجمين روز اعتصاب گسترده کارگران پيمانکاریهای مراکز پتروشيمی منطقه ویژه اقتصادی
 ماهشهر، هزاران کارگر این مراکز هر روز صبح در محل کار خود حاضر ميشوند و  تا پایان وقت اداری در اعتصاب

بسر ميبرند و سپس بصورت راهپيمائی و با دادن شعار حول خواستهای خود به منازل شان ميروند.
  فروردین ماه کارگران مجتمع های اميرکبير،23در ادامه این اعتصابات و اعتراضات گسترده، دیروز سه شنبه 

 تندگویان وبوعلی در یک حرکت هماهنگ و به هم پيوسته  از مقابل محوطه پتروشيمی ها با سر دادن شعار به
راهپيمائی پرداختند.

 بنا بر آخرین گزارشهای رسيده به اتحادیه آزاد کارگران ایران، مدیریت پتروشيمی های منطقه در برخورد به این
 اعتصابات گسترده همچنان سياست سکوت و رها کردن کارگران به حال خود را درپيش گرفته اند تا با اینکار

 کارگران را در ادامه اعتصاب و اعتراضات خود خسته و فرسوده کنند و از طرفی فرصت کافی برای چگونگی بر
 خورد با این اعتصاب گسترده را که کل منطقه و فعاليتهای روزمره در آن را  تحت الشعاع قرار داده است داشته

باشند.
1390 فروردین ماه 24اتحادیه آزاد کارگران ایران – 

چند سئوال پيرامون آمار ارائه شده اشتغال در مازندران

 بدون شک اشتغال به عنوان یک ضرورت اجتناب نا پذیر در زندگی فردی و اجتماعی محسوب شده و تداوم و
 پویایی هر جامعه بستگی به اشتغال صحيح و پایدار افراد آن جامعه دارد.با در نظر گرفتن این امر مهم یکی از

 موضوعات مهم و اساسی و به نوعی دغدغه اصلی بيشتر خانواده های مازندرانی بحث اشتغال جوانان و بویژه
  درصد مراجعين در ملقات های30قشر تحصيلکرده آنان می باشد تا آنجا که استاندار مازندران در اینباره گفته: 

عمومی مدیران مازندران را جویندگان شغل به خود اختصاص می دهند.
 نگاهی به ظرفيت های فراوان اقتصادی موجود در مازندران حکایت از آن دارد که بدرستی از پتانسيل موجود این
 بخش استفاده نشده و دست اندرکاران امر نيز نتوانسته اند در مسير اشتغال پایدار و موثر جوانان مازندرانی از

این عوامل استفاده بهينه نمایند.
  حکایت از آن دارد که1389از طرفی آمار بيان شده از سوی مسئولين مازندرانی در زمينه ایجاد شغل در سال 

  هزار شغل ایجاد شده که این رقم فراتر54 هزار شغل بوده که در پایان سال در مازندران 32تعهد استان به ميزان 
از تعهد اوليه می باشد.

  استان مازندران سئوالی که از مسئولين89 هزار نفری در سال 54با توجه به آمار ارائه شده در خصوص اشتغال 
امر مطرح است این بوده که:

-آیا آماری از تعداد شاغلين به تفکيک شهرهای استان موجود می باشد؟1
 - سطح ميزان تحصيلت و سن افرادیکه برایشان در سال گذشته در استان مازندران فرصت شغلی پدید آمده2

چگونه است؟
-چند درصد این افراد مطابق با قوانين کار در بهره مندی از حداقل حقوق و پوشش بيمه ای جذب شده اند؟3
-آیا مبنای این اشتغال به لحاظ فصلی بودن و یا دائمی بودن مشخص است؟4
 -آیا صدور پروانه کسب واحدهای صنفی،مجوز فعاليت شرکت های تعاونی و..که سرمایه های اوليه تاسيس این5

 واحدها با خود افراد بوده و حتی برای اخذ مجوز فعاليت خود وجوه مختلفی نيز باید بپردازند بعنوان سهم اشتغال
دستگاههای اجرایی استان گذارده شده است؟

 -آیا شغل های چند روزه افراد در برخی از پروژه های مسکن و عدم امنيت شغلی کارگران آن به عنوان فرصت6
شغلی ایجاد شده در این آمار در نظر گرفته شده است؟

 اميد است مسئولين امر ضمن پاسخگویی به موارد مطرح شده با بکارگيری طرح های لزمه زمينه اشتغال هر چه
  درصد بيکاری مازندران را به خود41بيشتر جوانان تحصيلکرده مازندرانی که به گفته معاون استاندار مازندران 

اختصاص داده اقدام تا شاهد رخت بر بستن معضل بيکاری در مازندران باشيم.
منبع:شمال نيوز

تداوم کار کارگران شهرداری ها در شرایط نامناسب جوی

 خبرهای رسيده از استان های مختلف منطقه غرب و جنوب غربی ایران از تداوم کار کارگران شاغل در شهرداری
های این استان ها، عليرغم وضعيت بسيار نامناسب جوی حکایت دارند.

 عليرغم پراکندگی شدید گرد و غبار در استان ها کردستان، ایلم، کرمانشاه و خوزستان که منجر به تعطيلی
 مدارس، دانشگاه ها و ادارات دولتی گردید، کارگران شاغل در شهرداری های بسياری از شهرهای تابعه استان
 های نامبرده، حق رفتن به خانه و تعطيلی کار خود را نداشتند و مجبور به ادامه کاری در شرایط هشدار آميز هوا

 فروردین ماه شدند.24در روز چهاشنبه 
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محکوميت محاکمه "علی نجاتی"در بيدادگاه رژیم 

                               
 در پی انتشار خبر محاکمه مجدد فعال کارگری "علی نجاتی"، دو تشکل کارگری این اقدام ضد کارگری رژیم را

محکوم کردند.
 در این ارتباط کميته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل های کارگری پس از انتشار خبر مذکور، ضمن محکوم

 نمودن این اقدام دستگاه قضایی، خواستار پایان دادن به اخراج و پرونده سازی عليه کارگران و فعالن کارگری شد.
 از سوی دیگر اتحاد بين المللی در حمايت از کارگران در ايران نيز با صدور بيانيه ای ضمن ابراز نگرانی ابتل به

بيماری علی نجاتی، محاکمه مجدد و فشارهای وارده عليه نامبرده را محکوم نمود.

تجمع اعتراضی کارگران در پالیشگاه آبادان  
            

 دهها نفر از کارگران شاغل در واحد "کت کراکر" در مقابل ساختمان نصب از شرکت های پيمانکاری موجود در
پالیشگاه آبادان تجمع اعتراضی برپا کردند.

  ماه دستمزدهای معوقه، سنوات حقوق، عيدی و پاداش خود شدند. کارگران7کارگران معترض خواستار دریافت 
معترض اعلم کردند تا دستيابی به خواست و مطالبات خود به اعتراضاتشان ادامه خواهند داد.

تداوم اعتصاب در منطقه ویژه پتروشيمی ماهشهر  
   

 اعتصاب هزاران کارگر پيمانکاری های مجتمع های پتروشيمی منطقه ویژه اقتصادی ماهشهر در تاریخ پنجشنبه
 با قدرت ادامه دارد و پنجمين روز خود را سپری کرد.1390  فروردین ماه  25

  فروردین ماه با اعتصاب و تجمع کارگران پيمانکاری های20بنا بر گزارش منتشره این اعتصاب که از روز شنبه 
 مجتمع پتروشيمی بندر خمينی آغاز شده است طی روزهای گذشته بسرعت سایر مجتمع های پتروشيمی
 منطقه از قبيل پتروشيمی های اميرکبير، خوزستان، شيمائی رازی، تندگویان، بوعلی و اروند را نيز دربرگرفته

 است. کارگران این پتروشيمی ها همچنان مصمم و یکپارچه  بر خواست های  محوری خود از قبيل حذف
 پيمانکاران متعدد واسطه ای، لغو قراردادهای موقت و تدوین قراردادهای مستقيم و دسته جمعی با کارفرمای

اصلی  پا فشاری می کنند.

در ارتباط با محاکمه مجدد و سکته قلبی علی نجاتی

  فروردین می نویسد : بر اساس خبر ارسالی از کميته25اتحاد بين المللی در حمايت از کارگران در ايران در تاریخ 
 هماهنگی برای کمک به ايجاد تشکلهای کارگري، علی نجاتی کارگر اخراجی و عضو هيات مديره سنديکای

 کارگران نيشکر هفت تپه با وجود صدور حکم برائت در مورد پرونده ی دومش و به دليل اعتراض دادستان، بار ديگر
  فروردين ماه بر21به دادگاه احضار شده است. همچنين متاسفانه مطلع شديم که علی نجاتی از روز يکشنبه 

 اثر سکته قلبی در بخش سی.سی.يو بيمارستانی در شهر دزفول بستری شده است. به گفته ی يکی از اعضای
 خانواده ی نجاتي، اکنون ايشان در ناحيه ی قفسه ی سينه کماکان دچار درد است، اما تا حدی حال وی رو به

بهبود گذاشته است.
 همه فعالين کارگری در جريان ماهها زندانی شدن، تعقيب و اذيت و آزار علی نجاتی توسط مقامات جمهوری
 اسلمی و اخراج وی توسط شرکت نيشکر هفت تپه هستند. اينها حتی پس از پايان دوران زندان نجاتي، با

 همان بهانه ها دوباره برای وی دادگاه تشکيل داده اند. در واقع قصد دارند برای يک "اتهام" دو بار اين فعال کارگری
 را محکوم کنند. بی شرمی اين حکومت و نفرت آن نسبت به فعالين کارگری حد و حصری ندارد. صدها فعال

 کارگری و خانواده های آنها در اين سالها با چنين وضعيت غير انسانی ای روبرو بوده اند. اما خود آنها نيز ميدانند
 که اين وضعيت خيلی بيش از اين قابل ادامه نخواهد بود و اين حکومت و کليت سرمايه داری بی رحم حاکم در

ايران بايد دير يا زود به طبقه کارگر ايران پاسخگو باشند.
 اتحاد بين المللی در حمايت از کارگران در ايران قويا دادگاه مجدد و فشارهای وارده عليه علی نجاتی را محکوم
 ميکند. اتحاد بين المللی همچنين صميمانه ترين درودها را به علی نجاتی و خانواده محترم وی تقديم ميکند و

آرزوی بهبود فوری ايشان را دارد.

عضویت افتخاری منصور اسانلو در بزرگترین اتحادیه کارگری بریتانيا

 يونايت، بزرگترين اتحاديه کارگری بريتانيا، روز پنجشنبه اعلم کرد کttه منصttور اسttانلو، رئيtس زنtدانی هيئت مtديره
سنديکای کارگران شرکت واحد اتوبوس رانی تهران و حومه، را به عضويت افتخاری خود برگزيد.
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  به اتهام های امنيتی بازداشttت و بttه پنttج سttال زنttدان محکttوم شttد، در زنttدان٨۶آقای اسانلو که در تيرماه سال 
رجايی شهر کرج به سر می برد.

وی در تابستان سال گذشته به يک سال زندان ديگر محکوم شد.
 بازداشت و زندانی شدن منصور اسانلو و شمار ديگری از فعالن کارگری با اعتراض سازمان های حقttوق بشttری و

اتحايده های کارگری مواجه شده است.
  هزار عضو، روز پنجشttنبه عضttويت۵٠٠لن مک کلوسکی، دبير کل اتحاديه کارگری يونايت، با بيش از يک ميليون و 

افتخاری منصور اسانلو در اين تشکل کارگری را در نشست فدراسيون جهانی کارگران حمل و نقل اعلم کرد.
 اين اقدام در راستای مبارزه برای حقوق اتحاديه ای آقای اسانلو، رئيttس زنttدانی هيئت مttديره سttنديکای کttارگران

شرکت واحد اتوبوس رانی تهران و حومه، صورت گرفته است.
اين مبارزه توسط فدراسيون جهانی کارگران حمل و نقل در سراسر جهان سازمان داده شده است.

 دبير کل اتحاديه کارگری يونايت گفت: منصور اسانلو الهام بخش ما است و اين گام کوچکی برای قدردانی از آنچttه
 که او برای اعضای سنديکای کارگران شرکت واحد اتوبوس رانی تهران و حومه و نيز اتحاديه های مستقل کttارگری

در جهان انجام داده است، به حساب می آيد.
 لن مک کلوسکی با ابراز خوشحالی از عضويت افتخاری منصور اسانلو در اتحاديه کارگری يونايت اعلم کرد که اين

تشکل کارگری به مبارزه خود برای آزادی آقای اسانلو ادامه خواهد داد.
 ديويد کاکرافت، دبير کل فدراسيون جهانی کارگران حمل و نقل، نيز گفت: منصttور نمttاد برجسttته ای بtرای تمttامی

رهبران و اعضای تشکل های کارگری است که در ايران زندانی هستند.
 آقای کاکرافت با اشاره به بيماری آقای اسانلو افزود که درمان او توسط مقام های ايرانی می تواند مرهمtی بtرای

چهره مخدوش ايران باشد.
 منصور اسانلو از بيماری های گئناگون رنج می برد و به گفته خtانواده اش، مقtام هtای زنtدان رجtايی شtهر و قttوه

قضاييه با دادن مرخصی به وی برای معالجات پزشکی مخالفت می کنند.
 دبير کل فدراسيون جهانی کارگران حمل و نقل در مورد عضويت افتخاری آقttای اسttانلو در اتحttاديه کttارگری يونttايت
 گفت که اين اقدام يادآور اين نکته است که او فردی شناخته شtده در جهtان اسtت و مtورد حمtايت جهانيtان قttرار

دارد.

بدون شرح 
شكاف طبقاتي جامعه به شدت كاهش پيدا كرده است

  فروردین آمده است :  وزير رفاه و تامين اجتماعي گفت: بحمداله در25به گزارش خبرگزاری دولتی ایلنادر تاریخ 
 دولت دهم بيش از هر زمان ديگري به محرومين جامعه و رفع دغدغه هاي معيشتي مددجويان توجه شده است .

 به گزارش ايلنا، صادق محصولي در جلسه شوراي هماهنگي رفاه و تامين اجتماعي استان سيستان و بلوچستان،
 اجراي قانون هدفمند سازي يارانه ها را يك انقلب اقتصادي توصيف كرد و گفت: اجراي اين قانون اثرات خوبي به

 خصوص براي مردم مناطق محروم داشته و شكاف طبقاتي جامعه را به شدت كاهش داده است.
 وزير رفاه و تامين اجتماعي افزود: كار در حوزه هاي بيمه اي، حمايتي و درماني كه از جمله وظايف اصلي وزارت

 رفاه و تامين اجتماعي است موجب شده تا شعار عدالت محوري به معناي واقعي خود در دولت دهم تحقق يابد.
 وي با بيان اينكه بودجه همه بخش هاي زير مجموعه وزرات رفاه و تامين اجتماعي در سال جاري افزايش قابل

  درصد افزايش داشته كه20 بودجه اين وزاتخانه به طور ميانگين حدود 90توجهي يافته است، بيان داشت: در سال 
 موجب مي شود خدمات بهتري در حوزه رفاه و تامين اجتماعي به جامعه هدف ارائه شود.

 محصولي نگاه دولت به حوزه رفاه و تامين اجتماعي را ويژه دانست و اظهار كرد: در دولت دهم بيش از هر زمان
 ديگري به محرومين جامعه و رفع دغدغه هاي معيشتي مددجويان توجه شده است .

 وزير رفاه و تامين اجتماعي افزود: سال گذشته، موفق ترين سال كاري در حوزه رفاه و تامين اجتماعي بود و
 خوشبختانه با كمك دولت ، حمايت مجلس و برنامه ريزي خوب وزارت رفاه و تامين اجتماعي، شاهد اقدامات بسيار

 خوبي در اين حوزه بوديم .
 2 ، دريافت بيش از 79وي اجراي موفقيت آميز قانون هدفمند سازي يارانه ها، پرداخت معوقات بازنشستگان قبل از 

 هزار ميليارد ريال سهام براي تطبيق قانون خدمات كشوري و بيمه اجتماعي اقشار آسيب پذير را از جمله اقدامات
 خوب وزارت رفاه در سال گذشته برشمرد و اظهار اميدواري كرد كه در سال جاري با برنامه هايي كه دولت و وزارت

 رفاه و تامين اجتماعي در رفع محروميت زدايي و ايجاد رفاه در جامعه دارند ،شاهد رشد و ارتقاي سطح رفاهي
 جامعه باشيم.

 محصولي، توانمند سازي مددجويان را مهمترين هدف وزارت رفاه و تامين اجتماعي در حوزه حمايتي دانست و
 گفت: مي خواهيم كميته امداد حضرت امام خميني (ره) و بهزيستي به مركزي تبديل شوند كه افراد نيازمند در

 آنجا آموزش ببينند و با ارائه تسهيلت، شغل پايدار داشته باشند تا از دايره حمايتي خارج شوند.
پايان پيام

اعتصاب کارگران پتروشيمی ماه شهر ادامه دارد 

 • اعتصاب طی روز های گذشته سایر مجتمع های پتروشيمی منطقه از قبيل پتروشيمی های اميرکبير،

خوزستان، شيمائی رازی، تندگویان،بوعلی و اروند را نيز دربرگرفته است ...
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  فروردین آمده است : اعتصاب بزرگ کارگران کارخانه ی پتروشيمی ماه25به نوشته سای اخبار روز در تاریخ 
شهر روز چهارشنبه برای پنجمين روز متوالی ادامه یافته است. 

 به گزارش اتحادیه ی آزاد کارگران ایران، اعتصاب گسترده و بزرگ کارگران مجتمع های پتروشيمی منطقه ویژه
  فروردین ماه جاری با اعتصاب و تجمع٢٠اقتصادی ماهشهر وارد پنجمين روز خود شد. این اعتصاب که از روز 

 کارگران پيمانکاریهای مجتمع پتروشيمی بندر امام آغاز شد طی روز های گذشته بسرعت سایر مجتمع های
 پتروشيمی منطقه از قبيل پتروشيمی های اميرکبير، خوزستان، شيمائی رازی، تندگویان،بوعلی و اروند را نيز

دربرگرفته است. 
 کارگران این پتروشيمی ها همچنان مصمم و یکپارچه بر خواستهای محوری خود از قبيل حذف پيمانکاران

 متعدد واسطه ای، لغو قراردادهای موقت و تدوین قراردادهای مستقيم و دسته جمعی با کارفرمای اصلی پا
فشاری ميکنند. 

 بنا بر این گزارش در پنجمين روز اعتصاب گسترده کارگران پيمانکاریهای مراکز پتروشيمی منطقه ویژه اقتصادی
 ماهشهر، هزاران کارگر این مراکز مانند روزهای گذشته در محل کار خود حاضر شده و تا پایان وقت اداری در

اعتصاب بسر برده و سپس همراه با راه پيمآیی و دادن شعار حول خواستهای خود به منازل شان رفتند. 
  فروردین ماه کارگران مجتمع های اميرکبير،٢٣در ادامه این اعتصابات و اعتراضات گسترده، روز سه شنبه 

 تندگویان وبوعلی در یک حرکت هماهنگ و به هم پيوسته از مقابل محوطه پتروشيمی ها با سر دادن شعار
به راهپيمائی پرداختند. 

 بنا بر آخرین گزارشهای رسيده به اتحادیه آزاد کارگران ایران، مدیریت پتروشيمی های منطقه در برخورد به این
 اعتصابات گسترده همچنان سياست سکوت و رها کردن کارگران به حال خود را درپيش گرفته اند تا با اینکار

 کارگران را در ادامه اعتصاب و اعتراضات خود خسته و فرسوده کنند و از طرفی فرصت کافی برای چگونگی بر
 خورد با این اعتصاب گسترده را که کل منطقه و فعاليتهای روزمره در آن را تحت الشعاع قرار داده است داشته

باشند. 

 گزارش صندوق بين المللی پول از رکود تورمی و بحران در اقتصاد ايران

  فروردین آمده است : گزارش صندوق بين المللی پول پيش بينی می کند که بحران25به نوشته سایت جرس در 
  ميلدی شدت گرفته و در قالب يکی از بی سابقه ترين اشکال «رکود تورمی» در٢٠١١اقتصادی ايران در سال 

 تاريخ معاصر کشور، بروز خواهد کرد.
 درتازه ترين گزارش صندوق بين المللی پول زير عنوان «چشم انداز های اقتصادی جهان»، که دوشنبه بيست و

 دوم فروردين انتشار يافت، عمق بحران شديد اقتصادی را، که از سه سال پيش يه اين سو بر کشورمان سنگينی
 می کند، به نمايش گذاشته است .

  ميلدی شدت٢٠١١به گزارش ايران امروز، اين گزارش پيش بينی می کند که بحران اقتصادی ايران در سال 
 گرفته و در قالب يکی از بی سابقه ترين اشکال «رکود تورمی» در تاريخ معاصر کشور، بروز خواهد کرد.

 يک ( ٠.١ ميلدی به ٢٠٠٨بنا به ارزيابی صندوق بين المللی پول، نرخ رشد اقتصادی ايران از يک در صد در سال 
  نيز از يک در صد بيشتر نبوده است. بر پايه آمار انتشار٢٠١٠ کاهش يافته و در سال ٢٠٠٩دهم ) در صد در سال 

 يافته از سوی همان نهاد، در سه سال گذشته ميلدی ميانگين سالنه نرخ رشد ايران يک پنجم ميانگين سالنه
 نرخ رشد در بيست کشور خاورميانه و شمال آفريقا بوده است.

 ياد آور می شود که در گزارشات انتشار يافته فصلی بانک مرکزی جمهوری اسلمی با عنوان " نماگرهای
  تاکنون نرخ رشد اقتصادی کشور اعلم نشده است اما از آنجا که صندوق بين المللی87اقتصادی " از ميانه سال 

 پول گزارش های سالنه اش را برپايه اطلعات دريافتی از کشورها تنظيم می کند اعلم اين نرخ های رشد
 سالنه اقتصادی از سوی اين نهاد را برای اقتصاد کشورمان را بايد قريب به يقين گرفت و علت عدم اعلم اين

 ارقام را در گزارشات بانک مرکزی دريافت .
  ميلدي، دو شاخص عمده اقتصاد٢٠١١در ادامه گزارش صندوق بين المللی پول پيش بينی ميکند که در سال 

 کلن ايران رو به وخامت خواهند رفت : نرخ رشد اقتصادی به صفر در صد تنزل خواهد يافت و، در عوض، نرخ تورم
  در صد اوج خواهد گرفت.٢٢.۵به 

 به پيش بينی صندوق بين المللی پول، در سال جاری ميلدی نرخ رشد اقتصادی ايران با صفر در صد از بيست
 کشور آفريقای شمالی و خاورميانه (به استثنای ليبی که برای آن رقمی ذکر نشده) پايين تر خواهد بود. در عوض

  در صد به بيش از دو برابر ميانگين منطقه خواهد رسيد و با فاصله٢٢.۵ با ٢٠١١ميانگين نرخ تورم ايران در سال 
 زياد ديگر کشور های منطقه را پشت سر خواهد گذاشت.

 با توجه به اين آمار که در تازه ترين گزارش صندوق بين المللی پول انتشار يافته است قطعا دولت برآمده از
  در موقعيتی بسيار سخت و شکننده به لحاظ اقتصادی در سال جاری88کودتای انتخاباتی رياست جمهوری سال 

 قرار خواهد داشت ، به ويژه آنکه اجرای قانون هدفمندسازی يارانه ها که از فصل آخر سال گذشته شروع شد در
 سال جاری با افزايش چشمگير قيمت حامل های انرژی و ديگر کالهايی که از يارانه استفاده می کرده اند

 بشدت بر سبد هزينه خانواره به ويژه اقشار مستضعف و متوسط اثر می گذارد و اين درحالی است که درآمد اين
 خانوارها به رغم دريافت يارانه نقدی در تناسب با افزايش هزينه ها افزايش نمی يابد و سرجمع رفاه اين خانواره

 در گذر زمان کاهش می يابد . درسايه چنين رخدادی شاهديم که دامنه انتقادات از دولت مستقر روز بروز از
 سوی اصولگرايان حاکم رو به افزايش است و رقيبان احمدی نژاد در اردوگاه حاکم از هيچ فرصتی برای تضعيف او
 خود داری نمی کنند ، و به همين دليل است که رييس دولت کودتا هيچ فرصتی را برای ستايش از «دستآورد»

 های اقتصادی دولت خود از دست نمی دهد و کارنامه خود را، در اين عرصه، درخشان ترين کارنامه در تاريخ
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 جمهوری اسلمی معرفی مى کند.
 رييس دولت مستقر به تازگی در کرمانشاه گفت که دولت او طی دو سال آينده بيکاری را در کشور ريشه کن

 خواهد کرد. و اين بدنبال اين بود که در چند هفته گذشته، دو رقم در بسياری از سخنرانی های محمود احمدی
 يک ميليون و ششصد هزار شغل در کشورا يجاد شده و در سال) ١٣٨٩نژاد تکرار شده است : در سال گذشته (

 دو ميليون و پانصد هزار شغل در کشور ايجاد خواهد شد.) ١٣٩٠جاری (
 با توجه به اين آماری که از سوی صندوق بين المللی پول منتشر شده، اين پرسش پيش ميآيد که چگونه می
 توان در سال جاری يک ميليون و ششصد هزار شغل در کشور به وجود آورد، در شرايطی که ميانگين نرخ رشد

 هفت دهم ) در صد بيشتر نبوده است؟ و درحالی ريئس دولت کودتا ( ٠.٧اقتصادی کشور در سه سال متوالی از 
 ادعای ايجاد يک ميليون و ششصد هزار شغل در سال گذشته را دارد که دو مرجع آماری کشور( مرکز آمار ايران و
 بانک مرکزی ) از اعلم نرخ بيکاری فصلی و سالنه سال گذشته پس از اعلم نرخ بيکاری فصل بهار که حاکی از

  (چهارده و شش دهم ) درصد بود و باعث بحث و مناقشه فراوان در اين باره از سوی6/14افزايش اين نرخ به رقم 
 دولتمردان حاکم شد و وزير کار و امور اجتماعی ابتدا به نفی و پس از آن به ترديد در اين باره پرداخت ،خوداری
 کرده اند . روشن است که برای اثبات گفته اين مدعای رئيس دولت مستقر هيچ مستند و مرجعی جز سخن

 ايشان و جود ندارد و اين درحالی است که هيچيک از شاخص های اقتصادی کشور و به ويژه نرخ رشد اقتصادی
 کشور مويد چنين مدعايی نيست ، و از آن مهمتر واقعيت اقتصادی جاری در جامعه است که حداقل يک چهارم از
 خانوارهای ايرانی با مشکل بيکاری يکی از افرادشان مواجه کرده است و وجود لشگری چهار ميليونی از بيکاران

 در جامعه قابل انکار نيست .
 برابر برآوردهای انجام شده و آمار ياد آور می شود که در طول اجرای قانون برنامه توسعه پنجساله چهارم، از

 ، به رغم نرخ رشد هايی به مراتب بال تر، ميانگين سالنه شغل های ايجاد شده در کشور از رقم١٣٨٨ تا ١٣٨۴
  با علمت١٣٩٠ششصد هزار فراتر نرفته است. بر اين پايه و تجربه ايجاد دو ميليون و پانصد هزار شغل در سال 

 سوالی به مراتب بزرگ تر روبرو است، به اين دليل ساده که چرخ فعاليت اقتصادی در کشور از حرکت باز ايستاده
 واقتصاد ايران بدليل سوء مديريت و شرايط محيطی و محاطی زمينگير شده است و نرخ رشد اقتصادي، به پيش
 بينی صندوق بين المللی پول، در سال جاری از صفر در صد بيشتر نخواهد بود. و از اين جالبتر و شايد عجيب تر
 اينکه رئيس دولت کودتا مدعی است که با اجرای قانون هدفمندی سازی يارانه ها و پس از دو سال بيکاری در

 کشور ريشه کن خواهد شد ، ادعايی که تا کنون هيچ رئيس دولتی در هيچ کشوری نکرده است و اينرا بايد
 مختص به رئيس دولت گودتا درايران دانست .

 البته محافل کارشناسی و اقتصادانان کشورمان از سطح بسيار نازل نرخ رشد اقتصادی در سه سال گذشته با
 خبر بودند و ميدانستند که به دليل نازل بودن اين شاخص، بانک مرکزی جمهوری اسلمی زير فشار دولت از
 انتشار آن خود داری کرده است هرچند صاحب منصبان دولت مستقر بارها علت عدم انتشار اين شاخص را

 ناشی از اختلف نظر بين بانک مرکزی و وزارت صنايع بر سر نرخ رشد بخش صنعت اعلم کرده اند . اکنون، در پی
 انتشار گزارش صندوق بيت المللی پول، پنهان کردن نرخ واقعی رشد ايران دشوار ترميشود واحتمال قريب به

 يقين در برابر اين آمار، رئيس دولت مستقر دو گزينه را در پيش رو دارد :
 يک ) صندوق بين المللی پول را به عنوان ابزاری در دست «استکبار جهانی» به باد انتقاد بگيرد و آمار اين نهاد را

 در زمينه نرخ رشد صفر در صدی ايران نادرست و مغرضانه بخواند.
 دو ) ويا اين آمار را بپذيرد، که در اين صورت بايد توضيح دهد چرا اقتصاد ايران را، به رغم برخورداری از در آمد

 افسانه ای ارزی نفت در چند سال گذشته، به اين روز سياه نشانده و از لحاظ نرخ رشد اقتصادی و نرخ تورم و
 بيکاری ، در ميان همه کشور های آفريقای شمالی و خاور ميانه، بد ترين وضعيت را دارد؟

 و درنهايت نظام جمهوری اسلمی نيز بايد توضيح دهد که با نرخ رشد اقتصادی صفر در صد و نرخ تورم بالی
 بيست و دو در صد و نرخ بيکاری بالی ده درصد ، چگونه می خواهد به الگويی برای کشور های آفريقای شمالی

 و خاور ميانه بدل شود؟
گزارش صندوق بين المللی پول

شهرداری اشنویه هفت تن از کارگران راننده را اخراج کرد 

  فروردیttن آمttده اسttت :شttهرداری اشttنویه هفttت نفttر از25بر اساس گزارش رسيده به کميته هماهنگی در تاریخ 
  کارگران راننده که هر کدام از آنها سابقه چهار تا شش سال کار در واحد موتوری داشتند، را اخراج کرد.

 این گزارش حاکی است که اخراج این کارگران به این دليل بوده که شهرداری اشنویه در نظر دارد که واحد موتوری
 را به بخش خصوصی واگذار نماید. لزم به ذکر است که اداره بيمه هم هيچ گونه تعهدی نسبت به کارگران اخttراج

شده ندارد.
 بر اساس همين گزارش چند ماه پيش نيز شهرداری اشنویه تعداد نوزده نفtر از کtارگران نظtافت چtی را بttه بخtش

خصوصی شرکت زرین گستر غرب، انتقال داد و حقوق این کارگران تقليل یافت.

 فروردين.در ارتباط با محاکمه مجدد و سکته قلبی علی نجاتی

 اتحاد بين المللی در حمايت از کارگران در ايران
 بر اساس خبر ارسالی از کميته هماهنگی برای کمک به ايجاد تشکلهای کارگري، علی نجاتی کارگر اخراجی و
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 عضو هيات مديره سنديکای کارگران نيشکر هفت تپه با وجود صدور حکم برائت در مورد پرونده ی دومش و به دليل
 اعتراض دادستان، بار ديگر به دادگاه احضار شده است. همچنين متاسفانه مطلع شديم که علی نجاتی از روز

  فروردين ماه بر اثر سکته قلبی در بخش سی.سی.يو بيمارستانی در شهر دزفول بستری شده است.21يکشنبه 
 به گفته ی يکی از اعضای خانواده ی نجاتي، اکنون ايشان در ناحيه ی قفسه ی سينه کماکان دچار درد است، اما تا

 حدی حال وی رو به بهبود گذاشته است.
 همه فعالين کارگری در جريان ماهها زندانی شدن، تعقيب و اذيت و آزار علی نجاتی توسط مقامات جمهوری

 اسلمی و اخراج وی توسط شرکت نيشکر هفت تپه هستند. اينها حتی پس از پايان دوران زندان نجاتي، با همان
 بهانه ها دوباره برای وی دادگاه تشکيل داده اند. در واقع قصد دارند برای يک "اتهام" دو بار اين فعال کارگری را

 محکوم کنند. بی شرمی اين حکومت و نفرت آن نسبت به فعالين کارگری حد و حصری ندارد. صدها فعال کارگری و
 خانواده های آنها در اين سالها با چنين وضعيت غير انسانی ای روبرو بوده اند. اما خود آنها نيز ميدانند که اين

 وضعيت خيلی بيش از اين قابل ادامه نخواهد بود و اين حکومت و کليت سرمايه داری بی رحم حاکم در ايران بايد
 دير يا زود به طبقه کارگر ايران پاسخگو باشند.

 اتحاد بين المللی در حمايت از کارگران در ايران قويا دادگاه مجدد و فشارهای وارده عليه علی نجاتی را محکوم
 ميکند. اتحاد بين المللی همچنين صميمانه ترين درودها را به علی نجاتی و خانواده محترم وی تقديم ميکند و

 آرزوی بهبود فوری ايشان را دارد.
 ٢٠١١ آوريل ١٣

info@workers-iran.org 
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 اعتصاب در واحدهای پتروشيمی بندر امام و ماهشهر ادامه دارد

  فروردین آمده است :گزارش ها از ايران حاکی از ادامه اعتصاب حدود دو هزار25به نوشته سایت سحام نيوز در 
 کارگر مجتمع پتروشيمی بندر امام و صدها کارگر شرکت های منطقه ويژه اقتصادی ماهشهر در روز پنجشنبه

 است.
  فروردين ماه و کارگران شرکت های منطقه ويژه اقتصادی ماهشهر از٢٠کارگران مجتمع پتروشيمی بندر امام از روز 

  فروردين در اعتراض به اجرا نشدن مصوبه هيئت دولت برای انعقاد قرارداد مستقيم با کارگران اين واحدهای٢٢روز 
 توليدی دست به اعتصاب زدند.

 اين واحدهای صنعتی اعتصابي، شرکت های پتروشيمی اميرکبير، خوزستان، شيميايی رازي، تندگويان، بوعلی و
 اروند هستند.

 به گزارش وبسايت اتحاديه آزاد کارگران ايران، کارگران اعتصابی خواستار حذف پيمانکاران واسطه اي، لغو
 قراردادهای موقت و تدوين قراردادهای مستقيم و دسته جمعی با کارفرمای اصلی هستند.

 بر اساس اين گزارش، کارگران اعتصابی هر روز صبح در محل کار خود حاضر مي شوند و تا پايان وقت اداری در محل
 کار خود هستند، و در اين مدت، اقدام به راهپيمايی و دادن شعار مي کنند.

 اخبار مربوط به اين اعتصاب بزرگ در برخی از وبسايت های اصولگرا منتشر شده است. برای مثال، وبسايت بولتن
 نيوز، شمار کارگران معترض و اعتصابی را بيش از پنج هزار نفر ذکر کرده است.

 با اين همه، وبسايت های دولت و مجتمع پتروشيمی بندر امام در قبال اين اعتصاب گسترده سکوت کرده اند و
 مقام های دولت و وزارت نفت نيز تاکنون واکنشی در اين مورد نشان نداده اند.

 در همين ارتباط، اتحاديه آزاد کارگران ايران در وبسايت خود نوشت که مديريت پتروشيمي های منطقه در برخورد به
 اين اعتصاب گسترده، سياست سکوت و رها کردن کارگران به حال خود را در پيش گرفته اند.

 در اين ارتباط، حيات مقدم، نماينده ماهشهر در مجلس، روز چهارشنبه تسريع در اجرای مصوبه هيئت وزيران درباره
 تبديل وضعيت کارکنان وزارت نفت را به وزير اين وزارتخانه يادآور شد.

 در اين حال، خبرگزاري های رسمي، خبر يا گزارشی را در اين زمينه منتشر نکرده اند و تنها خبرگزاری ايلنا، در
 ابتدای اعتصاب، خبر کوتاهی را منتشر کرد.

 موضوع لغو واسطه های پيمانکاری و ايجاد قراردادهای مستقيم با کارفرمای اصلی در ماه های اخير از جمله
 خواسته های کارگران در ايران بوده است.

 اين خواسته از جمله در کارخانه های ذوب آهن اصفهان و ايران خودرو و همچنين پتروشيمی تبريز عنوان شده اند که
 تاکنون اين درخواست در کارخانه ذوب آهن اصفهان اجرا شده است.

 اعتصاب ها و اعتراض های کارگران در شهرهای گوناگون ايران در سال های اخير رو به افزايش گذاشته است.
 از جمله اين شهرها مي توان به تبريز، تهران، قائمشهر، اراک، آبادان، کرمانشاه، رشت، اهواز، اصفهان و شيراز

 اشاره کرد.

 گزارشی از کارخانه موتورسيکلت پاژنگ در شهر صنعتی قزوین

115

http://www.etehadbinalmelali.com/


 به نوشته  سایت کميته هماهنگی برای ایجاد تشکل کارگری آمده است : این کارخانه متعلق به بخش
  فرزند حاج ميری١٣۵٣خصوصی و کارفرمای آن فردی اطلعاتی به نام مهدی حاج ميری است. وی متولد 

 دلل و صادرکننده بزرگ برنج در قزوین است. برادر وی سعيد حاج ميری تهيه کننده تلویزیونی است. مهدی
 حاج ميری در دوران دولت اصلح طلبان توانست با گرفتن وام های کلن از بانک های دولتی و خصوصی و

  نفر بدهکاران کلن بانک های ایران با ميلياردها تومان٨٩نپرداختن آن ها به ثروت هنگفتی برسد. وی جزء 
  نفری که هراز گاهی دولت سرمایه داری اسلمی برای خالی نبودن عریضه دست٨٩بدهکاری است، همان 

 به خيمه شب بازی می زند و در مجلس و قوه قضایيه برایشان خط و نشان می کشد که ليست شان را
 منتشر خواهد کرد و سپس قضيه به کلی فراموش می شود.

 توليد کارخانه در زمينه موتور سيکلت های پاژنگ، شهاب و شهباز است. تمامی قطعات از موتور گرفته تا بدنه
  نفر است و در٧٠و پيچ و مهره آن از چين وارد شده و در کارخانه مونتاژ می گردد. تعداد کارگران در حال حاضر 

 ٣ ماهه و ٢ نفر مشغول به کار بودند. تمامی کارگران قرارداد موقت هستند و قرارداد آن ها اغلب ٢۵٠گذشته 
  ماهه تمدید می شود و یا با عدم تمدید خيلی راحت کارگران را اخراج می کنند. سابقه کاری۴ماهه و 

  را٨٩ ماه مطالبات معوقه و پاداش آخر سال ۴کارگران از یک سال است تا چهارده سال. کارگران در حدود 
  بعدازظهر است. کارخانه سرویس ایاب و ذهاب دارد. در ضمن نهار۴ صبح الی ٨طلبکار هستند. ساعت کار از 

 هم داده می شود، البته از صبحانه خبری نيست.
 تحریم ایران بهانه ای شده است تا کارفرما توليد را پایين آورد و به اخراج کارگران و عدم پرداخت مطالبات

  دستگاه موتور١۵٠کارگران بزند. اما روی دیگر سکه این است که حاج ميری ضدکارگر ميزان توليد را از 
 سی) دستگاه در حال حاضر رسانده و بهانه اش این است که قبل� موتور هر دستگاه از موتور (٣٠سيکلت به 
  هزار تومان۵٠٠ هزار تومان خریداری می کرده و اکنون باید برای خرید هر موتور ٣٠٠ تا ٢۵٠سيکلت را 

  هزار تومان بفروشد که برایش مقرون به صرفه نيست. البته کارگران۶٠٠پرداخت کند و آن را در بازار به قيمت 
 خبر از فاکتور خرید و مبادلت وی ندارند و حاضر به شنيدن دروغهایش نيستند و بر سر گرفتن مطالبات معوقه

 شان پافشاری می کنند. کارگران بارها شکایات متعددی به استانداری و فرمانداری، اداره کار و دفتر اسناد
 قزوین برده و نتيجه نگرفته اند. حتی به بانک نيز مراجعه نموده اند. بانک در جواب به کارگران گفته ما وامی

 ميلياردی به وی داده ایم اما نمی توانيم آن را بعد از یک سال از وی بگيریم. خود ما مستاصل شده ایم. دروغ
 یا راستش به گردن مسئولن بانک، اما دليلشان این بوده که این آقا توسط حضرات بالنشين حمایت می

 شود. گفتنی است که حاج ميری ضدکارگر تا کنون از طریق اعمال نفوذ توانسته بيش از صدها ميليارد تومان
  ميلياردی وی است. با این پول ها چه کار٣٠از بانک های دولتی و خصوصی وام بگيرد. نمونه اش آخرین وام 

 می کند؟ معلوم است. با این پول های کلن در مراکش کارخانه موتور سيکلت راه انداخته و در فرانسه به برج
 سازی مشغول است. البته در تهران هم صاحب چندین برج مختلف است.

 سوال ما کارگران این است که چه کسانی برای چنين افرادی حاشيه های امن اختلس و چپاول و غارت
 دسترنج کارگران را به وجود آورده اند؟ آیا این است معنی عدالت اجتماعی که هر روز تبليغ می کنند؟ آیا نظام

 سرمایه داری آن هم ازنوع اسلمی می تواند عدالت اجتماعی برقرار کند، یا این که حاصل این حرف ها ،
 فریب ما و پر کردن جيب این غارتگران دسترنج ماست؟

 جمعی از کارگران قزوین
 ١٣٩٠ فروردین ٢۵

 قبض های گاز در داخل ضريح خمينی:شيوه اعتراضی برخی از شهروندان تهرانی
 به برگه های قبض گاز

  فروردین آمده است : برخی گزارش های تاييد نشده از تهران حاکی است در25به نوشته سایت خودنويس در 
 جديد ترين شيوه اعتراضي، برخی از شهروندان تهرانی برگه های قبض گاز خود را به نشانه اعتراض به داخل ضريح

  سال پيش او که٣٢آرامگاه آيت ال خمينی در بهشت زهرا تهران انداخته اند که مي تواند در پاسخ به ادعای 
 مي گفت آب و برق را مجانی مي کند باشد.

 علی رغم گذشت دو هفته از ماجرای افزايش قبض گاز مصرفی در ايران و صدور قبض های عجيب و غريب برای
 خانوارها به ويژه مجتمع های آپارتمانی که به گفته مردم ارقام ميليونی آن سربه فلک کشيده است و اعتراضات
 مختلف مردم و برخی مسئولين و نمايندگان مجلس به نظر مي رسد، مسوولن «شرکت ملی گاز ايران» هنوز

 پاسخی به شکايات مردمی در استان های مختلف کشور نداده اند.
 از سوی ديگر بسياری از مشترکين گاز مصرفی نيز کماکان از پرداخت قبوض گاز خود امتناع مي کنند و با تجمع در

 شرکت گاز منطقه خود به طرح شکايات مي پردازند و در انتظار تصميم مسئولن دولتی در اين زمينه هستند.
 اما برخی گزارش های شهروندی از تهران حاکی است در جديد ترين شيوه اعتراضي، برخی از شهروندان تهرانی
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 برگه های قبض گاز خود را به نشانه اعتراض به داخل ضريح آرامگاه آيت ال خمينی در بهشت زهرا تهران
 انداخته اند.

 شايد انگيزه ی اين شيوه از اعتراض شهروندان به افزايش بی رويه هزينه گاز،برق،آب و تلفن کنايه ای است به
  مبنی بر مجانی کردن آب و برق و۵٧وعده های بنيانگذار جمهوری اسلمی ايران در سالهای ابتدايی انقلب سال 

 اتوبوس.
  سال از عمر جمهوری اسلمی هرگز تحقق پيدا نکرد.٣٢وعده هايی که همچون بسياری ديگر با گذشت بيش از 

 آيت ال خمينی در آن ايام در سخنانی با اشاره به خدماتی که در حکومت آينده ايران به مردم ارائه خواهد شد
 اعلم کرده بود: «آب و برق را مجانی مي کنيم، اتوبوس را مجانی مي کنيم، يکی از اموری که بايد بشود، همين

 معناست که خواهد شد،اين دارايی از غنائم اسلم است و مال ملت است و مستضعفين، و من امر کرده ام که به
 مستضعفين بدهند و خواهند داد و پس از اين هم تخفيف های ديگر در امور خواهد حاصل شد، لکن يک قدری بايد

 تأمل کنيم، به اين نغمه های باطل گوش نکنيم...»
 هنوز هيچ منبع رسمي ای اين خبر را تاييد نکرده است.

اول ماه مه، عيد کارگران جهان

 بار دیگر روز جهانی کارگر از راه می رسد و کارگران، ابزارها را رها می کنند و از پشت ماشين ها و ميزهای کار و از
 کارخانه ها و کارگاه ها بيرون می آیند. در سپيده دم اول مه، برپاکننده گان بناها و آسمان خراش ها، بافنده گان،

 معدن چيان، صاحبان اندیشه های بلند و همه ی توليد گران نعمت های جامعه بشری، لباس های تازه می پوشند، در
خيابان ها رژه می روند و در سبزه زارها، گرد هم جمع می شوند.

 در سحرگاه اول ماه مه، با اولين طلیه ی خورشيد، آسمان رنگ آتش شعله ور می گيرد و کارگران سرتاسر گيتی، 
 این سرود دیرینه را سر می دهند: برخيزید زنجيریان گرسنگی/ خود به رهایی خویش برخيزیم / جهان از بنياد

  دیگرگون می شود/ و فردا آفتاب جاودانه خواهد درخشيد.

 در اول ماه مه، کارگران چهار گوشه ی جهان، از شمال افریقا و خاورميانه تا کانادا و امریکای جنوبی، از خيابان های
 پاریس و لندن تا شيکاگو و استانبول، فریاد برابری طلبی و عدالت خواهی و شعار نان و آزادی برای همه ی بشریت

 را رسا تر از هميشه بر پرچم های خود در اهتزاز می گيرند. آنها در روز جهانی کارگر اعلم می کنند که بيکاری و
 گرسنگی، فساد و اعتياد، نظامی گری و تروریسم، کشتار کودکان، زنان و مردان با سلح های مرگ بار، تبعيض و

 بی حقوقی، سرکوب پليسی اعتراض های اجتماعی و سلب آزادی بيان و عقيده و همه ی مصائب مناسبات
 سرمایه داری، باید پایان یابد. کارگران در اول ماه مه، شعار همبستگی و اتحاد و مبارزه برای برپایی دنيایی برابر و

 عاری از ستم و استثمار را سر می دهند و می سöرایند که زمين یکی ست و نباید آن را تقسيم کرد و ثروت،
سرمایه ای ست که هر کسی حق دارد از آن بهره مند شود.

  اردیبهشت )، هم آوا و هم صدا با دیگر کارگران جهان، خواسته ها و مطالبات 11کارگران ایران نيز در اول ماه مه ( 
 خود را در قطعنامه های روز جهانی کارگر اعلم کرده و در پلکارد های مراسم این روز، نصب می کنند. آنها خواهان
 پرداخت حقوق های معوقه خود، ممنوعيت اخراج، لغو قراردادهای موقت و پيمانی و تضمين امنيت شغلی، آزادی

 بيان وعقيده برای همه ی شهروندان و حق ایجاد تشکل کارگری و افزایش دستمزد برابر با حداکثر استفاده از
امکانات زندگی شایسته ی انسان امروز، و... هستند.

اول ماه مه، روز عيد جهانی کارگران در راه است، این جشن را با شکوه برگزار کنيم.
 

گرامی باد اول ماه مه، روز جهانی کارگر
زنده باد همبستگی کارگری

 
1390 فروردین 26کميته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل های کارگری – 

اعطای عضویت افتخاری اتحادیه کارگری "یونایت" به منصور اسالو 
  

 فروردین اعلم کرد "منصور اسالو" رئيس زندانی هيئت مدیره26بزرگترین اتحادیه کارگری بریتانيا در جمعه 
سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه را به عضویت افتخاری خود برگزیده است.

  هزار عضو، عضویت افتخاری منصور اسالو در این۵٠٠دبيرکل اتحادیه کارگری "یونایت" با بيش از یک ميليون و 
 تشکل کارگری را در نشست فدراسيون جهانی کارگران حمل و نقل اعلم کرد. این اقدام در راستای مبارزه برای
 حقوق اتحادیه ای منصور اسالو صورت گرفته است. وی همچنين اعلم کرد منصور اسالو الهام بخش ما است و

 این گام کوچکی برای قدردانی از آنچه که او برای اعضای سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و
حومه و نيز اتحادیه های مستقل کارگری در جهان انجام داده است، به حساب می آید.

عدم پرداخت ماهها دستمزدهای معوقه در کارخانه "پاژنگ" 
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 گزارش منتشره به نقل از جمعی از کارگران قزوین از کارخانه موتورسيکلت "پاژنگ" واقع در شهر صنعتی قزوین،
 فروردین  از عدم پرداخت ماهها دستمزدهای معوقه سال گذشته خبر می دهد.27در تاریخ 

 گزارش منتشره حاکی است توليدات کارخانه در زمينه موتور سيکلت های "پاژنگ، شهاب و شهباز" است. از
 70 کارگر شاغل در این کارخانه به دليل سياست های ضد کارگری و اخراج سازی های مداوم تنها 250تعداد 

  ماهه تمدید می شود.۴کارگر باقی مانده اند. تمامی کارگران قرارداد موقت دارند و قرارداد آنان اغلب دو تا 
  ماه دستمزدهای سال گذشته و پاداش4سابقه کاری کارگران از یک تا چهارده سال است و کارفرما از پرداخت 

آخر سال این کارگران خودداری می نماید.

 اعتصاب پر صلبت بيش از ده هزار کارگر شرکتهای پيمانکاری مجتمع های
پتروشيمی منطقه ویژه اقتصادی ماهشهر وارد هشتمين روز خود شد

 ، اعتصاب بيش از ده هزار کارگر1390 فروردین ماه 27بنا بر گزارشهای رسيده به اتحادیه آزاد کارگران ایراندر تاریخ 
 شرکتهای پيمانکاری مجتمع های پتروشيمی منطقه ویژه اقتصادی ماهشهر که از روز بيستم فروردین ماه جاری

آغاز شده است همچنان ادامه دارد.
  فروردین ماه عليرغم گرد و غبار در منطقه، کارگران روزکار مجتمع پتروشيمی بندر امام در محل25روز پنج شنبه 

  ظهر طبق معمول روزهای گذشته با راهپيمائی در گرداگرد ميدان12کار خود در حال اعتصاب بودند و ساعت 
 مقابل دفتر مرکزی مجتمع و سر دادن شعار به منازل خود رفتند و  کارگران  شيفتها طی دو روز تعطيل پنج شنبه

و جمعه در محل کار خود حاضر بودند اما کار نميکردند.
 روز جمعه مشاور مدیر عامل مجتمع پتروشيمی بندر امام از فرصت نبود کارگران روز کار استفاده کرده و با

 همراهی رئيس حراست و چند تن دیگر از مسئولين پتروشيمی با گردش در واحدهای مختلف تلش کرد با دادن
وعده و وعيد کارگران شيفتها را راضی به شکستن اعتصاب کند اما موفق به اینکار نشد.

  فروردین ماه طبق معمول روزهای گذشته کارگران در محل کار خود حاضر شدند و27بنا بر این گزارش امروز شنبه 
 ضمن تداوم  اعتصاب دست به تجمع و راهپيمائی در مقابل دفتر مرکزی شرکت زدند. در تجمع امروز کارگران

 پيمانکاریهای مجتمع پتروشيمی بندر امام، کارگران شيفتها نيز حضور پيدا کرده بودند و تعداد کارگران تجمع کننده
 بيش از دو هزار و پانصد نفر بود. امروز رئيس حراست و چند تن دیگر از مسئولين پتروشيمی با حضور در تجمع
 کارگران و دادن وعده تلش کردند با ایجاد تفرقه در ميان کارگران آنان را وادار به پایان دادن به تجمع و شکستن

اعتصاب کنند اما با مقاومت متحدانه و اصرار کارگران مبنی بر تحقق خواستهایشان مواجه شدند.
  در تجمع امروز کارگران با سر دادن شعار "حی ال خير العمل رئيس جمهور مرد عمل" خواهان تحقق مصوبه

  مبنی بر بر چيده شدن شرکتهای پيمانکاری شدند. دیگر شعارهای امروز کارگران عبارت84هيئت وزیران در سال 
 بودند از: پيمانکار نميخواهيم نميخواهيم – پيمانکار غارتگر بيت المال – وعده ما فردا وعده ما فردا- ظریف کار

ظریف کار پيمانکار نميخواهيم.
 امروز اعتصاب و تجمع و راهپيمائی کارگران در سایر مجتمع های پتروشيمی منطقه ویژه اقتصادی ماهشهر نيز در

جریان بود و بيش از ده هزار نفر از کارگران این منطقه اقتصادی همچنان به اعتصاب و تجمعات خود ادامه دادند.
 بر اساس گزارشهای دریاقتی توسط اتحادیه آزاد کارگران ایران با تداوم اعتصاب کارگران شرکتهای پيمانکاری در

 مجتمع پتروشيمی امام و عليرغم فشاری که بر کارگران رسمی جهت جلوگيری از توقف توليد در واحدهای
 مختلف وارد کرده اند طی هفته گذشته و پس از گذشت سه روز از اعتصاب بتدریج واحدهای مختلفی از سرویس
 خارج شده اند که از جمله این واحد ها ميتوان از واحدهای: پی وی سی – ال دی – اچ دی – بی دی اس ار و در

مجتمع کيميا از واحد سلروم وی سی نام برد.

 پشت پرده حذف چهار صفر از پول ملی

  سال گذشته۵ فروردین آمده است : دولت احمدي نژاد در طول 27به نوشته سایت کلمه- گروه اقتصادی در تاریخ 
 به خوبی کارکردهای اين دولت نشان داده است. اين دولت از حربه دروغ برای فريب مردم و برقراری يک آرامش

 کاذب با دادن آمار و ارقام نجومی سوء استفاده نموده است. همچنين با بحران سازی و بوجود آوردن شرايط
 فوق العاده و دائما� زدن حرف هايی چه از سوی احمدي نژاد و چه از طرف نزديکان و هم فکران خود بر طبل اختلفات
 حتی به ظاهر با هم فکران اصول گرايان خود ذهن جامعه را به انحراف کشانده تا کسی فرصت پرسشگری و تفکر

 در مورد دلئل به هدر دادن منابع کشور نداشته باشد و درواقع ارزيابی عملکرد دولت تحت الشعاع اينگونه
 جوسازي های خودساخته قرار گيرد.

 براساس چنين رويکردی که فضای سياسي، اجتماعی و اقتصادی غبارآلود مي گردد فقدان آمار و اطلعات درست
 لزمه چنين سياستی است و از سوی ديگر با برقراری فضای امنيتی و ايجاد رعب و وحشت در ميان تمام اقشار
 جامعه به ويژه در ميان دانشگاهيان، کانون های فعال اقتصادی و مجموعه نهادهای نظارتی و صنفی که به نحوی

  را رصد کنند و نقطه نظرات خود را جهت تنوير افکار عمومی...مي توانند وضعيت اقتصادي، اجتماعی و سياسی و 
 بيان نمايند و درواقع با منيتی کردن فضا و زدن انگ و برچسب های مختلف حتی جلو نقادي های منصفانه نيز

 گرفته شده است و دائما� با تذکر به رسانه های جمعی آنها را از انعکاس نظرات مخالف بازداشته اند.
 حال سؤالی که مطرح است حذف صفرها از پول ملی چه رابطه ای با کارکردهای امپراطوری دروغ و

 بحران سازي های تصنعی در دولت فعلی دارد. همانطوری که همه مطلع مي باشند علي رغم وظايف قانونی و
 تکاليفی که براساس برنامه های توسعه بر دوش دولت گذاشته شده است تا با ارائه آمار و اطلعات درست و
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 بهنگام اين امکان را برای دستگاه های نظارتی و پژوهشگران بوجود آورند تا بتوانند به ارزيابی عملکرد برنامه و
 دولت بپردازند، اما مشاهده مي  شود دولت در اين مدت حتی نتوانسته است يک آمار و اطلعات بهنگام و درست
 از شاخص های کلن اقتصادی اعلم نمايد و يا در صورت اصرار، بعضی از آمار و اطلعات را با تأخيرهای چند ساله
 تا چند ماهه و گاها� مخدوش ارائه نموده است که نمونه های بارز آن عدم اعلم نرخ رشد در چند ساله اخير و يا

 نرخ بيکاری مي باشد.
 در چنين فضايی امکان ردگيری واقعيت های مربوط به وضعيت اقتصادی کشور از همه سلب مي  شود که
 محسوس ترين و بارزترين مسئله در حوزه مخدوش کردن وضعيت اقتصادی کشور به ويژه درخصوص آثار و

 پيامدهای حذف يارانه ها مي باشد.
  ساله۵با اين مقدمه صرف نظر از هر ادعايی که درباره دليل واقعی حذف صفرها مطرح شود براساس تجربه 

 گذشته اولين مسئله، فرار از مسئوليت های ناشی از آن همه دروغ پراکنی و ايجاد انتظارات درباره هدفمند کردن
 يارانه هاست اين از طريق مخدوش کردن نظام آمار و اطلعات کشور پس از حذف يارانه ها و حذف صفرها و

 ناممکن ساختن ردگيری و شناسايی واقعيت های مربوط به شکست اين سياست و احاله دادن آثار حتمی آن به
 امور مجهول و غيرواقعی است.

 همچنين گفتن دروغ های بزرگ که از راهبردهای اصلی اين دولت در دادن آمار و اطلعات مي شود در کنار حذف
 صفرها از پول ملی موجب اغتشاش ذهنی جامعه حتی بخشی از جامعه روشنفکری مي شود. برای مثال

  حدود يک ميليون و هشتصد هزار١٣٨٩احمدي نژاد در اواخر سال گذشته اعلم داشته که دولت در طول سال 
 )..شغل ايجاد نموده است که البته هيچ يک از متغيرهای کلن اقتصادی (مانند نرخ رشد اقتصادي، نرخ بيکاری و
 اين دروغ بزرگ را تأييد نمي کند. همچنين اقتصاددانان بر اين شاخص اتفاق نظر دارند که به ازای هر يک درصد

 رشد اقتصادی يکصد هزار فرصت شغلی ايجاد مي شود. دولتی که اين ادعا را دارد اول� چرا تاکنون از اعلم رشد
 اقتصادی در سال های اخير امتناع مي ورزد و خجالت زده است؟ ثانيا�، بنابر محاسبات انجام شده که باز

 اقتصاددانان، دولت بر روی آن اتفاق نظر دارند، برای ايجاد هر فرصت شغلی حداقل سيصد ميليون ريال بودجه لزم
 است که اگر ما ادعای دولت را بپذيريم، بودجه لزم برای ايجاد يک ميليون و هشتصد هزار شغل رقمی بالغ بر

 پنجاه و چهار هزار ميليارد تومان برآورد مي گردد که هيچ ردی در اسناد رسمی دولت در اين خصوص وجود ندارد.
 لذا دادن اين آمار و اطلعات افراطی و دروغ مقدمه ای برای اغتشاش ذهن جامعه بوده که بتوانند صفرها را حذف
 کنند. اما رابطه ديگری بين عدم شفافيت، دروغ گويی و امنيتی کردن جامعه و سرکوب برای بقاء و حذف صفرها از

 پول ملی دارند. نوسانات قيمت دلر و طل (سکه) يکی از بهترين شاخص هايی است که در سه دهه گذشته
 تمام کارشناسان و مردم تغييرات رابطه برابری ريال و دلر را به عنوان شاخص ملموسی از واقعيت های اقتصادی

 کشور مي شناسند. به طور مثال، اگر الن يک دلر آمريکا کمی بيش از هزار تومان مبادله مي شود، نوسانات
 قيمت دلر کامل� مي تواند در قالب يک ميزان الحراره مردم را درخصوص وضعيت اقتصادی کشور آگاه سازد و مردم

 به خوبی مي توانند جهت گيري ها و شاخص های اقتصادی عملکردی دولت را اندازه گيری نمايند.
 بنابراين، اگر دولت به دليل بحران اقتصادی ايجاد شده در سال های اخير در کشور خواسته باشد قيمت دلر را به
 چند برابر افزايش دهد، تمام آمارهای اطلعات و ادعاها برمل شده و با کنار رفتن پرده دروغ و فهم عمومی که در

  ريال و وضعيت اقتصادی کشور ايجاد شده کامل� بي صداقتی ووطول حداقل سی سال گذشته از رابطه دلر 
 ناهنجار بودن وضعيت اقتصادی دولت آشکار مي شود.

 بررسي های کارشناسان اقتصادی و بودجه ای کشور نشان مي دهد که دولت با تمام دستکاري ها و عدم
  با کسری روبرو است که اين فريبکارانه و با انواع٩٠شفافيت ها بالغ بر يکصد هزار ميليارد تومان در بودجه 

 آمارسازي ها پنهان شده است . يکی از راه های تأمين اين کسری بودجه بال بردن قيمت دلر است و همانطوری
 که بيان شد هرگونه دستکاری قيمت ارز برای جامعه کامل� محسوس است. لذا دولت وقتی تن به اين مسئله

 مي دهد که چندين صفر از پول ملی حذف کند و وقتی قيمت دلر را حتی به چند برابر پس از حذف صفرها
 افزايش دهد ناخواسته فهم عمومي، برای تطبيق آن با چيزی که در واقع اتفاق افتاده نياز به زمان بيشتری دارد،

 هدف دولت در کوتاه مدت که همان کسب درآمدهای کاذب مي باشد، محقق مي شود و درواقع مي تواند بحران
 اقتصادی کشور را به زعم خود به تعويق بياندازند و در اين فرصت باز يک دشمن خودساخته و دروغين را عامل

 اصلی مشکلت بعدی اعلم کنند و هرکس هم چون و چرا کرد، سرکوب شود.
 بنابراين، راهبردهای دولت در گفتن دروغ های بزرگ و بحران سازی کردن به منظور حذف صفرها از پول ملی در

 کوتاه مدت موجب افزايش کاذب درآمدهای دولت شده و با امنيتی کردن فضا فرصتی هم بوجود مي آيد که
 مخالفين دولت خود را بدين طريق و به اين بهانه سرکوب نمايند.

  تهران هم رسيد!۵تجمع اعتراضی مردم در مقابل اداره گاز منطقه 

 بر پایه گزارش دریافتی در اولين ساعات روز شنبه بيست و هفتم فروردین ماه صدها نفر از مردم ناراضی و
  در حالی که قبض های گاز با قيمتهای سرسام آور و بخشا ميليون تومانی پرداخت، تهران۵معترض منطقه 

 نشده را در دست داشتند به نشانه اعتراض عليه گرانی و صدور قبضهای ميليونی گاز و دزدی و چپاول سران
 ۵ در مقابل اداره گاز منطقه ،حکومت اسلمی سرمایه داران تحت لوای "سياست هدفمند سازی یارانه ها"
 تهران واقع در اتوبان نيایش - خيابان کوهستان دست به تجمع اعتراضی زدند.

  ما پولی برای پرداخت این قبضها نداریم! یکی از،مردم معترض و به جان آمده فریاد ميزدند: کور خوانده اید
  هزار تومان است. با این شرایطی٣۵٠معترضان ميگفت من بازنشسته هستم. حقوق ماهيانه ام فقط ماهی 

 که برایمان درست کرده اند حقوق ماهيانه من و امثال من حتی کفاف پرداخت هزینه های گاز و آب و برق و
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 تلفن را هم نميدهد. این آخوندها و حکومتشان باید جواب بدهند. آیا برای آخوندهای مفتخور و سران انگل
 حکومت هم قبضهای سر سام آور و ميليونی گاز صادر شده است؟

 همچنان بر اثر خشم و انزجار مردم هر لحظه بر تعداد تجمع کنندگان افزوده ميشد. مسئولين اداره گاز که از
  با توسل به تملق و چاپلوسی در برابر،وحشت اعتراضات مردمی بشدت ترسيده و دست پاچه شده بودند

  حتما،مردم معترض حاضر شده و خطاب به مردم ميگفتند: "فعل قبضها را پرداخت نکنيد، ما بررسی ميکنيم
 درست خواهد شد" ... و مردم در جواب با خشم و تمسخر ميگفتند تا این حکومت هست چيزی درست

 نخواهد شد و هی کسی بنوعی عليه حکومت حرف ميزد.
 صدور قبضهای گاز با قيمت نجومی و نپرداختن قبوض گاز توسط مردم و اعتراض عليه چپاول و دزدی حکومت

  گانه تهران را در بر گرفته است. ميليونها نفر از مشترکين٢٢ بتدریج کليه مناطق ۵ علوه بر منطقه ،اسلمی
  گانه تهران هر روز شاهد٢٢گاز در تهران نه تنها قبضهای گاز را پرداخت نکرده بلکه ادارات گاز در مناطق 

 اعتراض و تجمعات مردمی عليه حکومت فاسد جانيان اسلمی است. بنا به اخبار موثق علوه بر نپرداختن
 قبوض گاز تا این لحظه دهها هزار از مردم تهران به نشانه اعتراض عليه حکومت از پرداخت قبضهای آب و برق

و تلفن نيز خود داری می ورزند.

 درصد است15.6نرخ واقعی بيکاری 

  فروردین آمده است : نماینده مردم قزوین در مجلس شورای اسلمی27به گزارش خبرگزاری دولتی ایلنادر تاریخ 
 گفت: اگر دولت در مورد تعدیل قيمت های حامل های انرژی به خصوص در بخش توليد و کشاورزی اقدام عاجل

 وجدی انجام ندهد بسياری از صنایع كشورتعطيل و کشاورزان بسياری هم بيکار خواهند شد.
 قدرت ا... عليخانی درگفت وگو با خبرنگار ایلنا افزود: متاسفانه دولت مصوبه مجلس شورای اسلمی در مورد

 هدفمند سازی یارانه ها را به صورت دقيق و کامل اجرا نکرده است و قيمت ها را بيشتر ازمصوبه های مجلس
 افزایش داده است.

عدم پرداخت دستمزدها در کارخانه ریسندگی پرریس سنندج 
    

  کارگر شاغل در ریسندگی35 ماه دستمزدهای معوقه 6 فروردین از عدم پرداخت 27برپایه خبر دریافتی در تاریخ 
پرریس سنندج، حکایت دارد.

  کارگر در این کارخانه مشغول35 تن از کارگران ریسندگی پرریس در سال گذشته، هم اکنون 30پس از اخراج 
 بکارند. در طول یک سال گذشته همواره فشارهای کارفرما بر کارگران افزایش یافته و در مقابل هر نوع اعتراضی
 از جمله در اعتراض به تعویق دستمزدها، کارفرما رو به کارگران می گوید "شرایط همين است و هر کسی نمی

 ماه دستمزدهای معوقه در این کارخانه خودداری می نماید.6پذیرد به اداره کار شکایت ببرد" و از پرداخت 

اخراج گسترده کارگران شهرداری بوکان    
                 

  فروردین آمده است: ظرف هفته گذشته اداره شهرداری بوکان27بر اساس خبر دریافتی از شهر بوکان شنبه 
 نفر از کارگران قراردادی خود نموده است.60اقدام به اخراج 

 این کارگران که هر یک دارای سوابق شغلی طولنی مدت هستند در حالی مشاغل خود را از دست داده اند که
 از هيچگونه بيمه و حمایت اجتماعی برخوردار نيستند. این گزارش می افزاید بعد از اقدام به اخراج گسترده در
شهرداری بوکان، کارگران اخراجی و خانواده های آنان به لحاظ معيشتی با مشکلت فراوانی روبرو شده اند.

پيروزی کارگران ایران ساینا   

                          
  فروردین آمده است : در نتيجه اعتراضات، اعتصاب،27بنا به گزارش فعالن ضدسرمایه داری گيلن، در تاریخ 

 مقاومت و اصرار کارگران شاغل در کارخانه ایران "ساینا"، کارفرمای کارخانه مذکور مجبور به پرداخت مطالبات
معوقه کارگران شاغل در این کارخانه گردید.

  هر یک٨٩ نفر از کارگران ایران "ساینا" که قبل از پایان سال 70بنا به گزارش فعالن ضدسرمایه داری گيلن، 
  ماه دستمزد معوقه طلبکار بودند بر اثر پافشاری در اعتراضات خود نهایتا موفق شدند تمامی مطالبات۴حدود 

 خود را دریافت کنند.٨٩معوقه به اضافه پاداش و عيدی سال 

اطلعيه کميته هماهنگی به مناسبت اول ماه مه 
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  فروردین در آستانه اول ماه مه، با انتشار27کميته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل های کارگری در تاریخ 
اطلعيه ای ضمن گراميداشت روز جهانی کارگر، خواستار برگزاری هر چه باشکوه تر مراسم این روز گردید.

 در بخشی از این اطلعيه چنين آمده است: "در سحرگاه اول ماه مه، با اولين طليه  خورشيد، آسمان رنگ آتش
 شعله ور می گيرد و کارگران سرتاسر گيتی، این سرود دیرینه را سر می دهند: برخيزید زنجيریان گرسنگی، خود

به رهایی خویش برخيزیم، جهان از بنياد دیگرگون می شود و فردا، آفتاب جاودانه خواهد درخشيد. 
 در بخش پایانی اطلعيه کميته هماهنگی تصریح شده است کارگران ایران نيز در اول ماه مه برابر با یازده

 اردیبهشت ماه، هم آوا و همصدا با دیگر کارگران جهان، خواست ها و مطالبات  خود را در قطعنامه های روز جهانی
 کارگر اعلم می کنند. آنان خواهان پرداخت دستمزدهای معوقه خود، ممنوعيت اخراج، لغو قراردادهای موقت و
 پيمانی و تضمين امنيت شغلی، آزادی بيان و عقيده برای همه  شهروندان و حق ایجاد تشکل کارگری و افزایش

دستمزد برابر با حداکثر استفاده از امکانات زندگی شایسته  انسان امروز هستند."

وقوع حادثه در محل کار در شهر سقز        
                      

  فروردین ماه یک کارگر ساختمانی به نام "سيد انور حسينی" هنگامی که مشغول کار ساختمانی19روز جمعه 
در شهر سقز بود، دچار حادثه شد و به شدت آسيب دید.

  فروردین آمده است : بر اثر این27به گزارش کميته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل های کارگری در تاریخ 
  سانتيمتر که برای بندکشی در دیوار استفاده می  شود، از جای خود کنده شد و به10سانحه، ميخی به طول 

 صورت کامل به زیر چشم این کارگر فرو رفت. بستگان این کارگر به سرعت او را به بيمارستان سقز منتقل کردند،
 اما مسئولين این بيمارستان از پذیرش او سر باز زدند و گفتند که باید به سنندج اعزام شود. در آنجا نيز مسئولين

 بيمارستان شهر سنندج اعلم کردند که این کارگر باید به تهران اعزام شود. عليرغم وضعيت خطرناک سيد انور
حسينی، مسئولين بيمارستان در تهران نيز از رسيدگی فوری به وضعيت وی خودداری ورزیدند.

جانباختن یک کارگر ساختمانی در محل کار  
    

  فروردین ماه یک کارگر23بر اساس گزارش کميته هماهنگی برای کمک ایجاد تشکل های کارگری روز سه شنبه 
ساختمانی در شهر "دیواندره" در محل کار جان باخت.

 "فایق مصطفایی" از اهالی روستای "دالن" دیواندره به هنگام کار بر اثر  تخریب دیوار، زیر آوار قرار گرفت و جان
باخت.

بيکاری پنج هزار کارگر در بوئين زهرا   
        

                        
  فرردین آمده است : نماینده مجلس رژیم از شهر قزوین اعتراف کرد به27به نوشته سایت دولتی ایلنا در تاریخ 

  هزار نفر از کارگران کوره های5دليل گرانی گاز و سوخت، فقط در شهرستان "بوئين زهرا" واقع در استان قزوین 
آجرپزی بيکار شده اند.

 خبرگزاری دولتی "ایلنا" به نقل از این نماینده مجلس رژیم همچنين اذعان نمود اگر دولت در مورد تعدیل قيمت
 های حامل های انرژی به خصوص در بخش توليد و کشاورزی اقدام عاجل و جدی انجام ندهد، بسياری از صنایع

کشور تعطيل و کشاورزان بسياری نيز بيکار خواهند شد.

تحصن دهها نفر از کارگران نساجی قزوين در مقابل نهاد رياست جمهوری

 ٢٧ فروردین آورده است : دهها نفر از کارگران نساجی قزوين، عصر روز شنبه 28به نوشته سایت جttرس درتاریخ 
فروردين ماه، در مقابل نهاد رياست جمهوری تجمع کردند.

 به گزارش خبرنگار جرس، يکی از کارگران نساجی قزوين در گفت و گو با خبرنگار ما گفت: ما بيش از يک سال
است که حقوق و مزايای ديگر دريافت نکرده ايم.

 يکی ديگر از تجمع کنندگان به خبرنگار ما اظهارکرد:ما شب عيد را بدون حقوق و پول گذرانديم ، راه ديگری جز
تجمع برای ما نگذاشته اند.

 بر اساس اين گزارش لحظاتی پس از حضور کارگران، پليس ضد شورش در اين مکان حضور يافته و از دادن شعار
توسط کارگران جلوگيری به عمل آمد.

 در ادامه اين خبر آمده است پس از متفرق کردن کارگران توسط پليس ضد شورش، آنها در پارک پاستور دست به
تحصن زدند.

 گزارشها حاکی از آنست که وضعيت صنايع نساجی در زمان احمدی نژاد بدترشده است، چرا که قرار بود دولت
 به صاحبان صنايع نساجی وام بدهد کهقانون نوسازی صنايع نساجی را اجرا کند و از محل حساب ذخيره ارزی 

اين محقق نشد و تعدادی از واحدهايی که کار نساجی را انجام می دادند در حال ورشکست شدن می باشند

شهرداری اشنویه هفت تن از کارگران راننده را اخراج کرد 

121



  فروردین آمده است : شهرداری اشنویه هفت نفر از کارگران28بر اساس گزارش رسيده به کميته هماهنگی در 
راننده که هر کدام از آنها سابقه چهار تا شش سال کار در واحد موتوری داشتند، را اخراج کرد. 

 این گزارش حاکی است که اخراج این کارگران به این دليل بوده که شهرداری اشنویه در نظر دارد که واحد موتوری
 را به بخش خصوصی واگذار نماید. لزم به ذکر است که اداره بيمه هم هيچ گونه تعهدی نسبت به کارگران اخراج

شده ندارد.
 بر اساس همين گزارش چند ماه پيش نيز شهرداری اشنویه تعداد نوزده نفر از کارگران نظافت چی را به بخش

خصوصی شرکت زرین گستر غرب، انتقال داد و حقوق این کارگران تقليل یافت.
کميته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل های کارگری

یک کارگر ساختمانی در محل کار جان باخت

 روز سه شنبه،کميته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل های کارگری آمده است : بر اساس گزارش رسيده 
 در شهرستان دیواندره در محل کار جان باخت.23

 تخریب دیوار، زیر  بر اساس این گزارش، "فایق مصطفائی" از اهالی روستای دالن دیواندره، در محل کارش بر اثر
 باخت.لزم به ذکر است که عدم مسائل ایمنی در محل کار، هر از گاهی کارگران را به کام  آوار قرار گرفت و جان

مرگ ميکشاند.

تداوم اعتصاب در مجتمع های پتروشيمی منطقه ویژه اقتصادی  

  هزار کارگر10 فروردین آمده است :گزارش منتشره از هشتمين روز اعتصاب بيش از 28بر پایه خبر دریافتی در 
شاغل در شرکت های پيمانکاری مجتمع های پتروشيمی منطقه ویژه اقتصادی ماهشهر خبر می دهد.

  فروردین ماه طبق معمول روزهای گذشته کارگران در محل کار خود حاضر شدند و27بنا بر این گزارش روز شنبه 
 ضمن تداوم  اعتصاب دست به تجمع و راهپيمائی در مقابل دفتر مرکزی شرکت زدند. در تجمع کارگران

 پيمانکاریهای مجتمع پتروشيمی بندر امام، کارگران شيفتها نيز حضور پيدا کرده بودند و تعداد کارگران تجمع کننده
  هزار و پانصد نفر بود. در نتيجه تداوم اعتصاب، کارگران شماری دیگر از واحدهای مستقر در این منطقه2بيش از 

 از جمله "پی. وی. سی، ال. دی، اچ. دی، بی. دی. اس، آر. او" در مجتمع "کيميا" از واحد "سلروم. وی. سی"
دست از کار کشيده و به اعتصاب کنندگان پيوسته اند.

 گزارش منتشره حاکی است در روزهای گذشته شماری از مقامات رژیم در منطقه اقتصادی مذکور جهت حضور در
 واحدهای مختلف تلش کردند با دادن وعده و وعيد کارگران شيفت ها را راضی به شکستن اعتصاب کند اما

 موفق به اینکار نشد. کارگران تاکيد کرده اند تا دستيابی به خواسته خود مبنی بر عقد  قراردادهای مستقيم و
حدف شرکت های پيمانکاری به اعتصابشان ادامه خواهند داد.

عدم پاسخگویی به خواست و مطالبات کارگران کارخانه "ایران پتو"   

  فروردین آمده است :عليرغم پيگيری و اعتراض مداوم کارگران کارخانه "ایران پتو" واقع28بر پایه خبر دریافتی در 
در شهر رشت، کارفرما و مقامات رژیم از رسيدگی به خواست و مطالبات این کارگران خودداری می ورزند.

  ماه دستمزدهای معوقه کارگران شاغل در این کارخانه خودداری می5کارفرمای کارخانه "ایران پتو" از پرداخت 
 ورزد. کارگران معترض نيز تاکنون بارها به این اقدام ضد کارگری اعتراض کرده اند اما کارفرما که از حمایت مقامات

رژیم برخوردار است، از پرداخت دستمزدهای معوقه آنان خودداری می ورزد.

تجمع اعتراضی کارگران نازنخ در برابر مجلس 
           

گزارش منتشره از تجمع دهها تن از کارگران معترض کارخانه نازنخ قزوین در مقابل مجلس رژیم خبر می دهد.
  ماه16کارگران معترض کارخانه نازنخ قزوین ضمن برپایی تجمع، خوستار دخالت مقامات رژیم جهت دریافت 

 دستمزدهای معوقه خود شدند. کارگران این کارخانه تاکنون بارها در مقابل دستگاه های مختلف رژیم جهت حل
مشکلت خود تجمع کرده اند، اما با بی اعتنایی و وعده وعيدهای مقامات رژیم و کارفرما مواجه شده اند.

عدم پرداخت ماهها دستمزدهای معوقه در شرکت گوشت زیاران  
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  ماه دستمزدهای معوقه کارگران شاغل در این24کارفرمای شرکت گوشت زیاران همچنان از پرداخت دستکم 
کارخانه خودداری می ورزد.

  کارگر115در مقابل اعتراض کارگران گوشت زیاران کارفرمای این شرکت اعلم کرده است، حاضر به بازخرید 
 شاغل در این شرکت است و در صورت تمایل کارگران اقدام به این کار خواهد کرد. اما کارگران معترض خوستار

پرداخت مطالبات معوقه خود و بازگشت به کار می باشند.

تداوم اعتصاب در پتروشيمی فجر   
                            

 کارگران اعتصابی پتروشيمی فجر که از روز سه شنبه هفته گذشته اعتصاب کرده اند، بر ادامه اعتصاب تا
دستيابی به خواسته خود تاکيد کردند.

  فروردین ماه نيز در مقابل28کارگران اعتصابی پتروشيمی فجر واقع در منطقه ویژه اقتصادی ماهشهر روز یکشنبه 
 درب ورودی این مجتمع تجمع  اعتراضی خود را ادامه داده اند. لزم به ذکر است که توليدات این مجتمع که شامل
 آب، برق، بخار و خدمات جانبی برای سایر پتروشيمی ها است، نقش مهمی در استمرار توليد سایر پتروشيمی

های واقع در این مرکز دارد.  

هشدار کارگران اعتصابی پتروشيمی بندر خمينی   
                    

 کارگران اعتراضی پتروشيمی بندر خمينی به مدیریت این مرکز هشدار دادن در صورت عدم رسيدگی به خواست
و مطالباتشان دامنه برگزاری تجمعات خود را گسترش خواهند داد.

  ساعته به مدیریت پتروشيمی بندر خمينی اعلم کرده اند در صورت عدم48کارگران اعتصابی به دادن مهلت 
 رسيدگی به مطالباتشان، راهپيمایی اعتراضی با سردادن شعار را که آخر وقت اداری هرروز انجام می دادند، از

  فروردین ماه هر یک ساعت یکبار تکرار خواهند کرد. از سوی دیگر کارگران اعتصابی به خواسته28روز یکشنبه 
 مقامات رژیم در این مرکز که کارگران را به بازگشت به کار فراخوانده بودند بی اعتنایی کرده و اعل کردند تا زمان

دستيابی به خواست و مطالبات خود، به اعتصابشان ادامه خواهند داد.
 1390  فروردین ماه  28یکشنبه   

 جدیدترین اخبار از اعتصاب  کارگران مجتمع های پتروشيمی منطقه ویژه اقتصادی
ماهشهر

جديد ترين خبر از پتروشيمي بندر امام
  ساعته به مديريت داده اند وسنت48جديد ترين خبر از پتروشيمي بندر امام اينست كه گارگران يك مهلت 

هميشگي راهپيمائي وشعار را كه آخر وقت انجام ميدادند، از امروز هر يك ساعت يكبار اينكار را ميكنند.
يك خبر مهم از پتروشيمی امير کبير:

  با خانواده هاي خود در مقابل28/1/90 همچنانكه در خبر ديروز آمد كارگران پتروشيمي اميركبير امروز يكشنبه 
 اين پتروشيمي خضور يافته وبه اعتصاب خود ابعاد عميق تري دادند. اين حركت در صورت گسترش، اعتصاب را

وارد فاز جديدي خواهد كرد.
يك خبر از پتروشيمي فجر

 ( فروردین ماه) نيز جلوي28 كارگران پتروشيمي فجر كه از روز سه شنبه گذشته به اعتصاب دست زده اند،امروز 
 در ب ورودي اين مجنمع تجمع  اعتراضي خودرا ادامه داده اند. لزم بذكراست كه توليدات اين مجتمع كه شامل

 آب وبرق وبخار وخدمات جانبي براي ساير پتروشيمي هاست نقش مهمي در استمرار توليد ساير پتروشيمي ها
دارد.

 فروردین ماه:27خبري در مورد پتروشيمي اميركبير- 
 كارگران نوبتكاربخش بسته بندي اين مجتمع از ديروز (جمعه)  به حمايت از خواست بقيه همكاران خود به جمع

 اعتصابيون اين مجتمع پيوستند وشعارهاي  عدالت عدالت وهمچنين " تا پيمانكار سره كاره، هر روز همين رواله"
 سر  دادند. طبق اخبار رسيده كارگران پتروشيمي امير كبير تهديد كردند كه در روزهاي آينده با خانواده هاي خود

به تجمع خواهند پيوست
1/90/ 27خبر تکميلی وضعيت اعتصاب كارگران پتروشيمي بندرامام در تاريخ 

 روز تعطيلي آخرهفته ،مجددا از ابتداي صبح روز شنبه2 فروردين ماه كارگران اين مجتمع پس از 27امروز شنبه 
 همچنان مانند روزهاي پيشين با تجمع در مقابل ساختمان دفتر مركزي اين شركت به اعتصاب وتجمع خود ادامه

دادند.
 امروز سيدمصطفي موسوي مشاور مديرعامل اين مجتمع در نامه اي كه براي كارگران قرائت شد خطاب به

 كارگران از انان خواستند كه فردا (يكشنبه) سركارخودحاضر شوند وتمام روزهايي را كه در اعتصاب بودند،مزدشان
پرداخت شده وهيچكس هم اخراج نخواهد شدوما پيگير خواسته ومطالبات شما خواهيم بود.

اما كارگران به اين وعده وعيدها توجهي نكرده وهمچنان به اعتراض خودادامه دادند.
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 عصرهنگام نيز به روال روزهاي قبل با راهپيمائي در اطراف دفترمركزي وسر دادان شعار  سوار سرويسهاي خود
 شدند. برخي از شعار ها عبارت بود از: پيمانكار، ،پيمانكار غارتگر بيت المال.  اتحاد اتحاد كارگران اتحاد.  اتحاد

كارگران تماشاچي ندارد. ظريف كار ظريف كار، مانميخوايم پيمانكار
مصوبه دولت اجرا بايد گردد.

زنده باد اعتصاب پر شکوه کارگران مجتمع های پتروشيمی منطقه ویژه اقتصادی ماهشهر
1390 فروردین ماه 28اتحادیه آزاد کارگران ایران – 

مشکلت کارگران لباس سبز پارک ها،وابسته به شهرداری تهران

 لباس  سبزها كه در هر پارك وابسته به شهرداري تهران مشغول به كار هستند، از معيشت كافي برخوردار نبوده
 و اجهاف زيادي در حق آنان مي شود. عبدال مختاري t رييس اتحاديه كارگران شهرداري تهران t در گفت وگو با

 ایسنا،با بيان اين كه محروم ترين قشر جامعه كارگري در شهرداري تهران لباس سبزهاي مشغول به كار در پارك ها
 هستند، گفت: بايد به معيشت اين افراد و نوع زندگي آن ها با توجه به مشكلتي كه دارند توجه ويژه اي از سوي
 دولت شود. وي با بيان اين كه اكثر اين لباس سبزها نيروهاي پيمانكاري هستند، خاطر نشان كرد: در حال حاضر

 بيشترين اجهاف به نيروهاي پيمانكاري است و افرادي كه دست به جذب نيروي كار از اين طريق مي پردازند،
 پيمانكار نيستند بلكه پيمانكار نيروي انساني هستند. مختاري تصريح كرد: كارفرمايان بايد بدانند پولي را كه به

 عنوان دستمزد به پيمانكار مي دهند حق كارگران است و بايد مستقيم به آن ها پرداخت شود نه از طريق
شركت هاي پيمانكاري! 

 رييس اتحاديه كارگران شهرداري با تاكيد بر اين كه كارفرمايان بايد بدانند كه جذب نيرو از طريق پيمانكاري ها
 برخلف قانون است، اظهار كرد: متاسفانه عده اي از كارفرمايان يا از قانون آگاه نيستند و يا از آن فرار مي كنند

وگرنه چرا هنوز در كشور بايد با مشكل نيروهاي پيمانكاري مواجه باشيم؟ 

 فروردین28

تجمع اعتراضی کارگران پتروشيمی اميرکبير 
                         

 خبر منتشره از تجمع اعتراضی کارگران پتروشيمی اميرکبير به همزاه اعضای خانواده خود در مقابل این مرکز
حکایت دارد.
  فروردین ماه کارگران معترض پتروشيمی اميرکبير با خانواده های خود در مقابل این پتروشيمی28روز یکشنبه 

 حضور یافته و به اعتصاب خود ابعاد عميق تری دادند. کارگران پتروشيمی اميرکبير در اعتراض به عدم عقد قرار
دادهای مستقيم و حدف پيمانکاران اقدام به برپایی اعتصاب کرده اند.

 _  1390  فروردین ماه  28یکشنبه   

 سال جهش اقتصادی يا سال بيکاری:واحدهای توليدی ورشکسته، کارگران بدون
 ميليون بيکار۴ / ۵دستمزد، 

  فروردین آمده است :واحدهای توليدی ورشکسته، کارگران بدون28به گزارش سایت دويچه  وله در تاریخ 
  درصدي، سيمای اقتصاد و بازار کار ايران درآغاز٢٣ ميليون بيکار، رشد اقتصادی صفر درصد و تورم ۴ / ۵دستمزد، 

سال نود است. اخبار و آمارها چشم انداز مثبتی از اقتصاد ايران ارائه نمي کنند.
 ٢٠بنا بر گزارش ها هزاران کارگر شرکت های پيمانکاری در ماهشهر در اعتصاب هستند. اين اعتصاب از روز 

 فروردين شروع شده است و خواست کارگران لغو قراردادهای موقت، بستن قراردادهای مستقيم، حذف
پيمانکاران واسطه و افزايش دستمزدهاست.

  با آرامش بيشتری خاتمه٩٠ با اعتراض و اعتصاب های کارگری به پايان رسيد و به نظر نمي رسد سال ٨٩سال 
يابد.

 سايت هايی که اعتراض های کارگران را منعکس مي کنند مملوند از خبر: تجمع کاميونداران و و کارگران در مقابل
  فروردين، تجمع اعتراضی کارگران در پاليشگاه آبادان در اعتراض به دستمزدهای٢٨مجلس در روز يک شنبه 

  فروردين به خاطر دريافت نکردن حقوق و٢٧عقب افتاده در همين روز، تحصن کارگران نساجی قزوين روز شنبه 
مزايا.

 به گفته عيدعلی کريمي، رئيس پيشين کانون هماهنگی شوراهای اسلمی کار قزوين، کارگران گوشت زياران
 ماه است حقوق نگرفته اند!٢۴نزديک به 

 علی اکبر اوليا، نماينده يزد در مجلس گفته است که به خاطر سياست های غلط دولت در بخش کشاورزی و
  درصد بقيه هم امسال در شرف٣٠ درصد دامپروري های استان يزد تعطيل شدند و ٧٠دامداری سال گذشته 
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 تعطيلی هستند. او گفته است که استان يزد در توليد گوشت قرمز نمونه بوده است اما برنامه ريزی های دولت و
واردات بي رويه گوشت موجب تعطيلی پروار بندي ها و دامپروری کشور شده است.

 درصد١۵ / ۵واحدهای توليد ورشکسته، بيکاري
 فقط فغان کارگران از کمی دستمزد يا عدم پرداخت آن، از بيکاری و نداشتن تامين شغلی بلند نشده است.

 صاحبان شرکت های توليدی هم نان شان در روغن نيست. عباس وطن پرور، عضو کميسيون صنعت اتاق بازرگانی
 ايران در نشست تشکل های اين اتاق گفت که سياست دولت انداختن فشار از دوش خود به دوش توليد کنندگان

 است تا به اين ترتيب برای خود زمان بخرد. او گفت که «واحدهای صنعتی به طور فاحشی دچار افزايش قيمت
شده اند».

 کامران وکيل، دبير اتحاديه توليدکنندگان و صادرکنندگان محصولت معدنی گفت که «بسياری از واحدهای صنعتی
به انرژی ارزان عادت کرده اند و با هدفمندسازی يارانه ها راهی جز تعطيلی ندارند.»

 هشدار درباره تعطيلی واحدهای توليدی از درون مجلس هم شنيده مي شود. به گفته قدرت ال عليخانی روز
  فروردين در گفتگو با خبرگزاری ايلنا گفت که «اگر دولت در مورد تعديل قيمت های حامل های انرژی در٢٧شنبه 

 بخش توليد و کشاورزی اقدام عاجل و جدی انجام ندهد، بسياری از صنايع کشور تعطيل و کشاورزان بسياری هم
بيکار خواهند شد.»

  ميليون بيکار دارد.۴نرخ واقعی بيکاری در ايران به گفته اين نماينده مجلس بالی پانزده و نيم درصد است و ايران 
 عليخانی هشدار مي دهد که در صورت ادامه وضع فعلی بر عده اين بيکاران در بخش کشاورزی و صنايع افزوده

خواهد شد و وعده دولت مبنی حل شدن معضل بيکاری ظرف دو سال آينده از حرف فراتر نخواهد رفت.
 ٢٠١١بنا به آمار منتشر شده از سوی صندوق بين المللی پول در هفته گذشته، رشد اقتصادی ايران در سال 

 ميلدی به صفر خواهد رسيد. بر اساس همين آمار، رشد اقتصاد ايران پائين تر ازبيست کشورآفريقای شمالی و
 خاورميانه قرار خواهد گرفت. دولت ايران اين ادعا را رد کرده است و محمود احمدي نژاد وعده يک جهش اقتصادی

و ايجاد دو و نيم ميليون شغل را داده است.

  هزار كارگردر كوره پزخانه هاي بوئين زهرا5بيكاري 

 5عضو کميسيون امنيت ملی و سياست خارجی تصریح کرد: به دليل گرانی گاز و سوخت، فقط در بوئين زهرا 
 هزار نفر از کارگران کوره پزخانه های آجرپزی بيکارشده اند.

 عليخانی تاکيد کرد: دولت باید هر چه سریعتر فکری کند تا ازخسارت بيشتر به بخش توليدو کشاورزی جلوگيری
 شود.

  هزار تومان بوده2نماینده مردم قزوین در مجلس شورای اسلمی گفت: خبردارم آب چاه کشاورزان که ساعتی 
  هزار تومان رسيده است که دليلش هم افزایش بی رویه قيمت سوخت است.15 هزار و 11به 

  درصدی20عليخانی تاکيد کرد: مجلس برای طرح هدفمند کردن رایانه ها مصوب کرده بود که سالنه افزایش 
 قيمت ها را داشته باشيم در صورتی که دولت می خواهد همه افزایش قيمت را یکجا اجرا کند.

 وی با اشاره به این که در برخی موارد افزایش یکجای قيمت ها اثرات خوبی داشته است،گفت: یکی از این موارد
 درصدی مصرف شد اما درسایر موارد مثل سوخت50مربوط به مقوله نان و آرد است که در قزوین باعث کاهش 

 اثرات افزایش یکباره قيمت ها مشکل ساز شده و برای مردم دل نگرانی هایی جدي بوجود آورده است.
 عضو کميسيون امنيت ملی و سياست خارجی مجلس با بيان این که در گذشته هم برخی کارخانه ها و

 واحدهای توليدی با مشکلت متعدد مواجه بودند، اظهار داشت: در سفر سوم ریاست جمهوری وهيات دولت به
 استان قزوین به کارگران این واحدها قول داده شد که مشکلت آنها برطرف شود اما درنهایت به

 هرکارگردرواحدهاي بحران زده مبلغ یک ميليون تومان داده شد و اصل مشکل به فراموشي سپرده شد.
  شرکت وکارخانه دراستان قزوین با70نماینده مردم قزوین در مجلس شورای اسلمی با بيان اینکه حدود 

 مشکلت عدیده ای مواجه هستند ، تصریح کرد: عدم نقدینگی ، عدم بازسازی دستگاهها ، عدم پرداخت حقوق
 پرسنل و ضعف مدیریت از جمله مشکلت این واحد های بحران زده است.

 کسی به فکر حل اساسی مشکلت کارخانه های بحران زده نيست

 عليخانی با تاکيد بر اینکه کسی به فکر حل اساسی مشکلت کارخانه های بحران زده نيست
 ، خاطرنشان کرد: کارخانه هایی هم که درحال حاضر فعال هستند به دليل گرامی پيش از حد

 سوخت قادر به ادامه توليد نخواهند بود و از دولت می خواهند که افزایش قيمت معقول و
 عادلنه ای را در توليدات خود داشته باشند تا بتوانند به توليد خود ادامه دهند.

  برابرشده است اما5وی با اشاره به کارخانه مهرام گفت: با وجودی که دراین شرکت فيش گاز 
 محصولت آن با همان قيمت های قبلی به فروش می رسد ومراجعات مکرر مسوولن کارخانه به

 350ادره بازرگانی هم برای افزایش قيمت توليداتشان بی نتيجه مانده است که به همين دليل از 
  کارگر تعدیل شده اند که این موضوع برای سایر واحدهای توليدی140کارگر مهرام تعداد 
 نيزصدق می کند.

 نماینده مردم قزوین در مجلس شورای اسلمی با بيان اینکه بيکاری در قزوین غوغا می کند
 ، خاطرنشان کرد: آمارهای دولت مبنی بر کاهش نرخ بيکاری در کشور صحيح نيست.

  درصد اعلم می10عليخانی با اشاره به اظهارات مسوولن وزارت کار که ميزان بيکاری را حدود 
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 کنند، اظهار داشت: گزارشات نمایندگان مجلس که از مراجع رسمی هم می باشد بيانگر بيکاری
  ميليون بيکار در کشور.4درصدی است که می شود 15.6

 500 ميليون و 2 و 89 هزار موردی در سال 600وی تاکيد کرد: با گفتن ایجاد اشتغال یک ميليون و 
 هزار نفری برای سال جاری نمی توان اشتغال واقعی و محسوس برای افراد ایجاد کرد.

 عليخانی گفت: این که برخی امامان جمعه مثل امام جمعه شيراز که منطقه فقيری هم نيست از
 بيکاری گلیه دارد بيانگر این است که آمارهای دولت در موردکاهش نرخ بيکاری صحت ندارد و

 مردم این موضوع را احساس نمی کنند.
  ميليارد دلر درآمد نفتی داشته است100وی با اشاره به این که در سالهای اخير دولت سالنه 

 ، گفت: اگر مدیریت درست و علمی بر هزینه کرد این پول ها می شد امروز مشکل بيکاری بسيار
 کمتر از وضع فعلی بود.

پایان پيام

  مهندس در شرکت پتروشيمی جم عسلویه۵ازداشت ب

 خبرگزاری هرانا اطلع می دهد : پنج تن از مهندسان مشغول به کار در عسلویه توسط نيروهای امنيتی
 بازداشت شدند.

  مهندس شرکت۵بنا به اطلع گزارشگران هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالن حقوق بشر در ایران، 
 پتروشيمی جم عسلویه در اوایل ماه جاری بازداشت شدند.

 از علت بازداشت این مهندسان و یا محلی که پس از بازداشت ایشان بدانجا منتقل شدند، اطلعی در دست
 نيست.

  تن اتيلن، توليد می کند.١٣٢١٠٠٠شرکت پتروشيمی جم واقع در منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس سالنه 
 این پتروشيمی دارای واحدهای توليدی الفين، پلی اتيلن سنگين، پلی اتيلن سبک خطی، پلی پروپيلن، اتيلن

 گلیکول/اتيلن اکساید و بوتادین می باشد.
 شایان ذکر است که محمد جهرمی وزیر کار دولت نهم، با اعلم عسلویه به عنوان منطقه آزاد تجاری، باعث

 محروميت کارگران این منطقه از حداقل های موجود در قانون کار و مزایای تامين اجتماعی شد و ایشان را تابع
 قوانين کارفرمایان کرد.

  هزار کارگر در این بخش عظيم صنعتی۵٢تعطيلی واحد ها و بحران صنایع در عسلویه، پيش تر باعث اخراج 
کشور شده بود.

تحصن دهها نفر از کارگران نساجی قزوين در مقابل نهاد رياست جمهوری

 
  فروردین آمده است : دهها نفر از کارگران نساجی قزوين، عصر روز شنبه28به نوشته سایت جttرس  در تاریخ 

  فروردين ماه، در مقابل نهاد رياست جمهوری تجمع کردند.٢٧
 به گزارش خبرنگار جرس، يکی از کارگران نساجی قزوين در گفت و گو با خبرنگار ما گفت: ما بيش از يک سال

 است که حقوق و مزايای ديگر دريافت نکرده ايم.
 يکی ديگر از تجمع کنندگان به خبرنگار ما اظهارکرد:ما شب عيد را بدون حقوق و پول گذرانديم ، راه ديگری جز

 تجمع برای ما نگذاشته اند.
 بر اساس اين گزارش لحظاتی پس از حضور کارگران، پليس ضد شورش در اين مکان حضور يافته و از دادن شعار

 توسط کارگران جلوگيری به عمل آمد.
 در ادامه اين خبر آمده است پس از متفرق کردن کارگران توسط پليس ضد شورش، آنها در پارک پاستور دست به

 تحصن زدند.
 گزارشها حاکی از آنست که وضعيت صنايع نساجی در زمان احمدی نژاد بدترشده است، چرا که قرار بود دولت

 به صاحبان صنايع نساجی وام بدهدقانون نوسازی صنايع نساجی را اجرا کند و از محل حساب ذخيره ارزی 
 که کار نساجی را انجام می دادند در حال ورشکست شدن می باشند که اين محقق نشد و تعدادی از واحدهايی

تكذيب واگذاري صندوق تامين اجتماعي به بخش خصوصي
 

  فروردین آمده است : سايت رسمي صندوق تامين اجتماعي خبر واگذاري28به نوشته سایت دولتی ایلنا در تاریخ 
 صندوق تأمين اجتماعي به بخش خصوصي تكذيب كرد.

 به گزارش ايلنا،پيرو درج خبري در بعضي از خبرگزاري ها درخصوص مصوبه كميسيون تلفيق مجلس شوراي اسلمي
 مبني بر واگذاري صندوق تأمين اجتماعي به بخش خصوصي، صندوق تأمين اجتماعي اعلم كرد، كميسيون تلفيق
 مجلس شوراي اسلمي هيچگونه مصوبه اي در اين خصوص نداشته است و خبر واگذاري صندوق تأمين اجتماعي

 به بخش خصوصي تكذيب مي شود.
پايان پيام
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 نامه سنديکای کارگران نيشکر هفت تپه به سازمان جهانی کار در اعتراض به اخراج
 و تعقيب قضايی کارگران

 به: سازمان جهانی کار
 از: سنديکای کارگران نيشکر هفت تپه

 موضوع: تکذيب ادعای نماينده دولت ايران مبنی بر اشتغال به کار کارگران اخراجی نيشکر هفت تپه و اعتراض به
اخراج و تعقيب قضايی اين کارگران

 زاده مدير امور بين الملل وزارت ی ايران در اجلس سازمان جهانی کار (آقای حبيب توکل اخيرا شنيده ايم که نماينده
 کار ايران) ادعا نموده است که کارگران اخراجی نيشکر هفت تپه و اعضای سنديکای کارگران اين شرکت هيچ گونه

 اند. مشکلی ندارند و مشغول به کارشده
 کارگران اخراجی نيشکر هفت تپه تاکنون علوه بر تحمل حبس و تحمل فشارهای امنيتی و روانی و اقتصادی

 ی ايران در اجلس آن سازمان اند. برخلف ادعای نماينده بسيار از حدود دو سال پيش تاکنون از کار اخراج شده
 ی ی کار (نماينده ايم، طی دو مرحله به اداره ،تاکنون تمامی مراحل قانونی را برای اعتراض به اخراجمان طی کرده

 ايم. حتی به ديوان عدالت اداری نيز شکايتی تسليم شده است که وزارت کار در شهرستان شوش) شکايت برده
 عينا همان حکم اخراج غير قانوني، ضد کارگری و غير انسانی اخراج ما را تاييد نموده است.

  سال تحت فشار فراوان2اند ما از نظر اقتصادی و دريافت نکردن حقوق به مدت حدود  جديدا بعد از اينکه فهميده
 دهند و برای سو هايمان زير شديدترين فشارهای معيشتی به زندگی دشوار خود ادامه می ايم و خانواده بوده

 اند که به شرکت نيشکر هفت تپه مراجعه نموده و تسويه ای به ما ابلغ کرده استفاده از اين وضعيت ما نامه
 حساب کامل کنيم و بعد از آن ممکن است در قالب قرارداد موقت کاری و مانند يک کارگر بدون سابقه قبلی و تازه
 وارد با ما انعقاد قرارداد کنند. مستحضريد که اين ترفند به هدف قطع رابطه کاری ما با نيشکر هفت تپه و منتفی

 خواهند ما به مان در آن شرکت است. بدينوسيله می کردن هر گونه ادعای ما در قبال سابقه کار و رابطه کاری
 دست خودمان رابطه کاريمان را با شرکت نيشکر هفت تپه قطع کنيم و پس از آن نتوانيم هيچگونه ارتباط، ادعا و يا

 حق نمايندگی و يا فعاليت کارگری داشته باشيم.
 کند، خواستار بازگشت به سنديکای کارگران نيشکر هفت تپه ضمن اينکه قويا ادعای نماينده دولت ايران را رد می

 کار نمايندگان اخراجی کارگران نيشکر هفت تپه در سنديکای آنان (آقايان علی نجاتي، فريدون نيکوفرد، قربان
 عليپور، محمد حيدری مهر، جليل احمدی و رضا رخشان که همگی اعضای هيئت مديره سنديکای هستند) و نيز

 باشد. اين سنديکا از تمامی مقامات مسئول در سازمان جهانی کار، ديگر کارگر اخراجی بهروز نيکوفرد می
 رساني، هر اقدام ممکن برای کند نسبت به اطلع ها درخواست می نهادهای کارگری و حقوق بشری و رسانه

 اعتراض و فشار به دولت ايران برای بازگشت به کار کارگران نامبرده و پايان دادن به اخراج، تعقيب قضايی و حبس
 تمامی کارگران و فعالين کارگری و به رسميت شناختن حق آزادی تشکلهای خودساخته کارگری اقدام نمايد. ما

 گيريم و مان، ايجاد تشکل مستقل کارگري، تحت فشار، اخراج و حبس قرار می تنها به دليل استفاده از حق اوليه
 لزم است دولت ايران هر چه زودتر به اين اقدامات خود پايان دهد.

 با احترام
 سنديکای کارگران نيشکر هفت تپه

 1390 فروردين ماه 28

 رونوشت:
 نهادها و تشکلهای کارگري، رسانه ها و نهادهای حقوق بشری

بدون شرح 
 شدwftuدبير كل خانه كارگر ايران عضو هيأت رييسه 

  فروردین آمده است : مسوول امور بين الملل خانه كارگر گفت:28به نوشته سای خرگزاری دولتی ایلنا در تاریخ 
  فروردين) به مدت يك هفته در آتن يونان17 آوريل ( 6 ) از wftuشانزدهمين كنگره فدراسيون اتحاديه كارگران جهان(

 برگزارشد.
  كشور120 نماينده كارگري از 825محمد حمزه اي درگفت وگو با خبرنگار ايلنا افزود: در مراسم افتتاحيه اين كنگره 

 جهان حضور داشتند.
 وي با بيان اين كه در اين كنگره پيامهاي متفاوتي از كشورهاي مختلف جهان قرائت شد، اظهار داشت: دبير كل

  ) فرستاد.wftuسازمان ملل متحد نيز پيام جداگانه اي نيز براي كنگره جهاني (
 حمزه اي كار شايسته و جهاني سازي را از جمله موضوعات مورد بررسي قرار گرفته در اين كنكگره دانست و گفت

 : كارگران و دانشجويان يوناني فعاليت چشمگيري در برگزاري اين كنگره داشتند.
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 وي تصريح كرد: در اين كنگره جورج ماوريكوس به عنوان دبير كل، شعبان عزوز به عنوان رييس و علي رضا محجوب
  سال انتخاب شدند.5 ) به مدت wftuدبير كل خانه كارگر ايران به عنوان عضو هيأت رييسه (

 حمزه اي گفت: در اين كنگره بيشتر كشورها حركت هاي امپرياليستي امريكا در سراسر جهان را محكوم كردند.
پايان پيام

مجلس  تجمع کاميونداران و کارگران  در مقابل
 کارگران و کارکنان شرکت نازنخ قزوین در اعتراض به عدم پرداخت حقوق و دستمزد خود برای چندمين بار در

مقابل مجلس شورای اسلمی تجمع کردند.
  ماه است که حقوق نگرفته ایم و به١۶ یکی از معترضين در رابطه با تجمع امروز کارکنان این شرکت گفت: 

 امورمان رسيدگی نمی شود، البته  برای چندمين بار است که مقابل مجلس تجمع می کنيم و قبل از تعطيلت
نوروز هم در مقابل مجلس تجمع کرده بودیم.

به گزارش فارس،

   همچنين تعدادی از کاميونداران «دانگ فنگ»  نيز در اعتراض به اقدام شرکت «سایپا دیزل» برای فروش نيسان
 دیزل ژاپنی و تحویل خودروی دانگ فنگ چينی به جای خودروی ژاپنی صبح امروز (یکشنبه) در مقابل مجلس

شورای اسلمی تجمع کردند.

اند درصد همدانی ها گاز بهای خود را پرداخته60تنها 

 سایت خبری راه کارگر : حسين محمدي ، مدیر عامل شركت گاز استان همدان در مصاحبه ای اعلم کرد در این
  درصد مردم فبوض گاز خود را پرداخت کرده اند . اعلم این خبر که در سایت اختصاصی شرکت60استان تا کنون 

 گاز درج شده ، نشان از آن دارد که جنبش بزرگی حول عدم پرداخت قبوض گاز شکل گرفته و رژیم را هراس بزرگی
 در برگرفته است . محمدی با اعلم تغيير اقليم این استان به سرد یک ، که گاز بهای مصرفی مشترکين را تعدیل

 می دهد و همچنين تقسيطی کردن پرداختها تلش نمود تا مشترکين این شرکت را به واریز نمودن صورتحسابهای
 خود ترغيب نماید . امری که برای اکثریت مردم ایران ، با توجه به مبالغ نجومی بهای گاز در پی اجرای طرح

 ارتجاعی ” هدفمند کردن یارانه ها ، امکانپذیر نيست و نخواهد بود . عدم پرداخت فبوض بهترین راهکار در دور پيش
رو ميباشد

مجلس تجمع امروز (دوشنبه) كاركنان شركت”ناز نخ قزوين”در مقابل
 كاركنان شركت “ناز نخ قزوين ” با فروردین آمده است : 29دوشنبه به گزارش خبرنگار پارلماني خبرگزاري فارس،

 تجمع در مقابل مجلس نسبت به عدم دريافت حقوق خود اعتراض كردند.تعدادي از كاركنان شركت ريسندگي و
 بافندگي “ناز نخ ” قزوين صبح امروز (دوشنبه) با تجمع در مقابل مجلس از قوه مقننه و مجريه خواستند كه

حقوق شان را از شركت “ناز نخ ” قزوين مطالبه كنند.

  ماه است هيچ حقوقي از شركت “ناز نخ قزوين14يكي از تجمع كنندگان در اين باره به خبرنگار فارس گفت كه ما 
” دريافت نكرده ايم و تمام شكايت هاي ما به اداره بيمه بي نتيجه مانده است.

 نفر است.100بر اساس اين گزارش،  تعداد تجمع كنندگان حدود 

افزایش تعرفه برق، سنگ بری های قم را از کار انداخت

 آمده است  : از روز پنج شنبه تا کنون صاحبان و کارکنان واحدهای سنگ بری در به گزارش خبرگزاری دولتی مهر
 قم دست از کار کشيده اند اما به دليل داشتن دپو سنگ در انبارها، کارخانه های سنگ بری باز است و فروش

سنگ در این واحدها طی چند روز گذشته همچنان انجام می شود.

 یکی از سنگ بران استان قم در خصوص افزایش نرخ بهای برق.  ميليون رسيد4 هزار تومان به 600قبض برق از 
 مصرفی واحد خود قبل و بعد از هدفمندی یارانه ها گفت: بعد از اجرای این قانون، نرخ قبوض برق این سنگبری

  ميليون تومان در حال حاضر4 هزار تومان در گذشته به بيش از 600افزایش چشمگيری داشت به طوری که از 
 لزم به ذکر است در پی گفت وگو با چند واحد سنگبری دیگر نيز تمامی آنان از افزایش دفعی افزایش یافته است.

نرخ قبوض برق واحد خود بعد از اجرای هدفمندسازی یارانه ها و کم توانی در پرداخت آن گله مند بودند.

 ماهه در پرداخت حقوق کارگران شرکت ذوب و فلزات ابهر۱۶تاخير 

128



  فروردین آمده است : کارگران شرکت ذوب و29به گزارش خبرگزاری دولتی فارس و به نقل از اعتدال در تاریخ 
 ماه است که حقوقی دریافت نکرده اند.١۶فلزات ابهر 

  نفر از کارگران این شرکت در تجمعی، پرداخت حقوق عقب افتاده خود را خواستار شدند. آنان در مقابل٢٠٠
 عيدی عقب افتاده خود اصرار کردند .٢ ماه حقوق و ١۶فرمانداری ابهر بر پرداخت 

  ماه پيش با مراجعه فرمانداری ، استانداری زنجان ، دادگاه و٧یکی از کارگران معترض در این باره گفت: از حدود 
 دفتر نماینده مردم ابهر و خرمدره خواسته خود را مطرح کرده ایم اما تا امروز جواب قانع کننده ای دریافت نکرده ایم

.

 یکی دیگر از آنان افزود: چند ماه پيش اداره کار شهرستان ابهر حکم به پرداخت حقوق معوقه کارگران این شرکت
داد، اما تاکنون این حکم اجرا نشده است .

 در پی این تجمع ، نمایندگان کارگران به همراه نمایندگان دادگستری و معاون فرماندار ابهر تشکيل جلسه دادند و
مقرر شد این موضوع از طریق دادگستری استان پيگيری شود .

 جليلی مدیر سياسی امنيتی فرمانداری ابهر در این زمينه گفت : قرار بود شرکت ذوب و فلزات ابهر برای پرداخت
 ميليارد تومان تسهيلت بانکی دریافت کند .٢حقوق معوقه کارگران خود 

 وی افزود : این شرکت به علت ناتوانی در تامين وثيقه و همچنين سفته برای سپردن به بانک ، تاکنون موفق به
دریافت تسهيلت بانکی نشده است .

به گفته جليلی قرار است در صورت پرداخت نشدن تسهيلت ، با حکم دادگستری اموال شرکت فروخته شود .
 ماه است که از بيمه بيکاری استفاده می کنند.١۶وی گفت : کارگران این شرکت حدود 

  فعال است ، به علت٧٣کارخانه ذوب و فلزات ابهر که در زمينه توليد قطعات ماشين آلت و ریخته گری از سال 
  سال پيش با مشکلت مالی مواجه شده است و٢تغييرات متعدد اعضای هيات مدیره و مسائل مالی از 

  ماه است که١٨همچنين شماری از کارگران این شرکت در اسفند ماه سال گذشته، با اعلم اینکه بيش از 
دحقوق و مزایا و مطالبات خود را دریافت نکرده اند در مقابل فرمانداری تجمع نموده بودن

 راهپيمايی کارگران شرکت مخابرات راه دور ايران در شيراز با شعار «زندگي،
معيشت حق مسلم ماست»

  فروردین آمده است :جمعی از کارگران شرکت مخابراتی راه دور29به نوشته خبرگزاری دولتی ايسنا در تاریخ 
) در اعتراض به عدم اجرای مصوبات دولت در مورد اين واحد صنعتي،  در شيراز راهپيمائی کردند.ITIايران (

  نفر از کارگران شرکت مخابراتی راه دور ايران در اعتراض به تأخير در اجرای مصوبات١٠٠به گزارش ايسنا، بيش از 
هيأت دولت، در حدفاصل ساختمان استانداری فارس تا سازمان صنايع و معادن اين استان راهپيمايی کردند.

  ماه حقوق٢٠راهپيمايان با شعار «زندگي، معيشت حق مسلم ماست» ، «مصوبات دولت اجرا بايد گردد» و «
کارگر پرداخت بايد گردد» خواستار تسريع در اجرای مصوبات دولت و پرداخت مطالبات معوقات کارگران شدند.

 به بانک ملی را محکوم کردند.ITIاين کارگران همچنين با حمل پلکاردهايی واگذاری واحد صنعتی مخابراتی 
 به گزارش ايسنا،  جعفر قادری نماينده شيراز نيز با ابلغ تذکری خطاب به احمدی نژاد نوشت: «علی رغم مصوبه

  شيراز برای جبران بخشی ازITI ميليارد تومانی به کارخانه ١۵سفر سوم دولت در فارس بر پرداخت کمک 
 کسرهای اين واحد توليدي، متأسفانه در پيچ و خم اداری وزارتخانه های دولتی اين مصوبه هنوز اجرائی نشده

 است. با عنايت به اينکه فشارهای روحی و روانی زيادی متوجه پرسنل اين مجموعه است و کارکنان خدوم اين
 مجموعه در طرح ها و پروژه های توليدی زيادی مشارکت داشته و بخش عمده ای از نيازهای کشور توسط اين واحد

توليدی تأمين شده است، دستور حضرتعالی برای عمل به مصوبات دولت مايه امتنان است».
  نماينده ديگر استان فارس به وزرای صنايع و معادن، ارتباطات و فناوری اطلعات۵جعفر قادری همچنين به همراه 

در مورد اجرای مصوبات دولت تذکر داده و خواستار تسريع در اجرای مصوبات دولت شدند.
  ماه قبل تا کنون و پس از واگذاری به بخش خصوصی به٢٠به گزارش ايسنا، شرکت مخابراتی راه دور ايران از 

 دليل مشکلت مالی دچار بحران شده و کارگران اين واحد صنعتی بحرانی بارها برای دريافت مطالبات خود در
شيراز و تهران تجمع اعتراض آميز برگزار کرده اند.

اعتراض به عدم رسيدگی به مشکلت کارگران کارخانه اشکان چينی
  

 کارگران کارخانه اشکان چينی قزوین با انتشار نامه ای اعتراض خود را به عدم پاسخگویی و سلب مسئوليت
مقامات رژیم در قبال مشکلت خود، اعتراض کردند.

 در نامه اعتراضی این کارگران آمده است، علوه بر عدم پرداخت چندین ماه دستمزدهای معوقه، عيدی و پاداش
  اسفندماه تعطيل گردیده است. این اقدام کارفرما با طرح شکایت به15سال گذشته، کارخانه از تاریخ 

 دستگاههای مختلف رژیم از جمله استانداری، فرمانداری و اداره کار توسط کارگران محکوم گردیده است. اما
 مقامات رژیم از رسيدگی به شکایت کارگران اشکان چينی خودداری ورزیده و اعلم کرده اند این مسائل ربطی به

آنان ندارد.
 1390  فروردین ماه  29دوشنبه   
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 کيلومتر در آشپزخانه طی می کنند18زنان خانه دار روزانه 

 کانون زنان ایرانی: سال های بسياری است که به شوق نظم دادن به امور خانه از خواب بيدار می شوند. طی
 تمام سال های زندگی مشترک خود، شسته اند، پخته اند و روفته اند؛ به بچه ها رسيدگی کرده و آنها را به مدرسه

 رسانده اند و مواظب بوده اند لباس های همسرشان لکه نداشته باشد یا بدون اتو نماند… اما کارها هرگز تمامی
 ندارد. گاه خسته شده اند اما به شوق لبخندی بر لب کودک یا همسر خود باز بی آنکه پای گلیه یی در ميان

باشد، شسته اند و روفته اند. این برنامه روزانه زنان خانه دار است.

  کيلومتر را در همان آشپزخانه کوچک خویش طی١٨همان هایی که تحقيقات نشان داده است روزها، بيشتر از 
 می کنند. اگرچه به ظاهر تنها شاغلن هستند که در اقتصاد سهم دارند اما یک تحقيق دانشگاهی نشان داده

 هزار تومان ارزش افزوده اقتصادی توليد می کنند.۶۴٠است که زنان خانه دار ماهانه 

 شهل باقری، استاد دانشگاه تربيت معلم در این باره به فارس گفته است «بر اساس یک پژوهش روی زنان
  هزار تومان ارزش افزوده اقتصادی توليد می کند.زنان۶۴٠خانه دار تهرانی، مشخص شد هر زن خانه دار در ماه 

خانه دار به لحاظ آماری جزو جمعيت بيکار قلمداد شده و در شمار جمعيت فعال اقتصادی محسوب نمی شوند.»

 با یک حساب سرانگشتی درباره کارهایی که زنان خانه دار انجام می دهند می توان به مبالغی رسيد که برای یک
 خانواده متوسط، مبلغ کمی نيست. گفته می شود برای انجام کارهایی که یک زن خانه دار در یک خانواده متوسط

 هزار تومان دستمزد پرداخت کرد.۴٠٠انجام می دهد، به یک کارگر باید یک ميليون و 

 به گفته این استاد دانشگاه تربيت معلم با بيان اینکه اگر یک زن خانه دار وظایف خود را در داخل منزل انجام ندهد،
مرد مجبور است تا برای انجام این کارها فردی را آورده و هزینه یی برای انجام این کارها به او پرداخت کند.

 باقری افزود: «در برنامه پنجم توسعه در بخش برنامه جوانان، زنان و سرمایه اجتماعی، بندی آمده است مبنی بر
 اینکه فعاليت اقتصادی زنان خانه دار به عنوان یک موضوع اقتصادی و اجتماعی مدنظر قرار گرفته و برنامه ریزی لزم

 درباره آن صورت بگيرد. هم اکنون دستگاه های متولی زنان باید برای ارزشگذاری اشتغال خانگی زنان برنامه ریزی
کنند و در سال «جهاد اقتصادی» این موضوع باید مورد مطالعه و پيگيری جدی قرار بگيرد.»

  هزار زن خانه دار تهرانی انجام شده و ارزش افزوده کار خانه داری آنها مورد سنجش٢به گفته وی این تحقيق روی 
 ۶۴٠ هزار تومان و به عبارتی ماهی١۶٠قرار گرفته است. یافته ها حاکی از آن است که هر زن خانه دار هفته یی 

هزار تومان ارزش افزوده اقتصادی توليد می کند که برای آن برنامه ریزی نشده است.

 با وجود باورهای قدیمی، نگرش های محققان در این راستاست که زنان خانه دار جزو جمعيت فعال جامعه هستند.
 جامعه شناسان می گویند مشکلت آنها باید حل شود و نظام تامين اجتماعی و رفاهی مناسب برای زنان خانه دار

باید مورد تاکيد قرار گيرد.

 این استاد دانشگاه گفت: «اگر زنان خانه دار به عنوان قشر فعال اقتصادی مورد توجه قرار بگيرند و متناسب با
 شأن اقتصادی آنها در خانواده تامين رفاهی و اجتماعی لزم فراهم شود، دیگر لزومی نيست تا برای تامين

مایحتاج زندگی خود به هر شغلی اقدام کنند. »

بوشهر خودسوزی يكی از كاركنان شهرداری 

 بر اساس گزارش پايگاه تحليلی خبری بوشهر، شخصی به نام “ر. ک” که چندی پيش به عنوان يکی از کارکنان
 خدماتی شهرداری مشغول به کار بوده و بنابر دليلی به سازمان پارک ها و فضای سبز شهرداری منتقل شد روز

خودسوزی يكی از كاركنان شهرداری بوشهر گذشته اط ريق خودسوزی به زندگی خود پايان داد.
خبرگزاری هرانا – يکی از کارکنان خدماتی شهرداری بوشهر با سوزاندن خود به زندگي اش پايان داد.

 بر اساس گزارش پايگاه تحليلی خبری بوشهر، شخصی به نام “ر. ک” که چندی پيش به عنوان يکی از کارکنان
 خدماتی شهرداری مشغول به کار بوده و بنابر دليلی به سازمان پارک ها و فضای سبز شهرداری منتقل شد روز

گذشته اط ريق خودسوزی به زندگی خود پايان داد.

 اين گزارش دليل اين اقدام متوفی را با مسايل سازمانی و کاری وی بي ارتباط دانسته و بعضی مسايل خانوادگی
را عامل اين خودسوزی اعلم کردند
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هزار ميلياردتومان است15ماهه سال گذشته بيش از 6کسربودجه دولت در 

 هزار ميليارد تومانى15به اساس گزارش خبرنگار دولتی بخش اقتصادى خبرگزارى فارس، آمده است : كسرى 
 بودجه جارى دولت . بر اساس تازه ترين گزارش وضعيت مالى دولت، كسرى بودجه جارى در شش ماهه سال

 هزار ميليارد تومان رسيده است.15گذشته به بيش از 

  هزار ميليارد تومان پيش بينى شده بود كه طى50 بيش از 89در حالى مجموع درآمدهاى دولت در بودجه سال 
 850 هزار و 12 هزار ميليارد تومان آن محقق شد. از مجموع اين درآمدها، 16شش ماهه سال گذشته بيش از 

ميليارد تومان از محل ماليات و مابقى از ساير درآمدها محقق شده است.
  هزار و73 در قانون بودجه مصوب شده است، 89بر اساس اين گزارش، مجموع بودجه جارى دولت كه براى سال 

  هزار ميليارد تومان آن را هزينه كرده30 ميليارد تومان است كه دولت در شش ماهه سال گذشته بيش از 290
 است كه به اين ترتيب با توجه به ميزان درآمد شش ماهه دولت، كسرى بودجه جارى طى اين مدت به بيش از

 هزار ميليارد تومان رسيده است.15
  ميليارد تومان بوده763 هزار و 22 در قانون بودجه بيش از 89به گزارش فارس، كسرى تراز عملياتى بودجه سال 

است.
 بر اساس اين گزارش، مجموع درآمدهاى حاصل از واگذارى دارايى هاى سرمايه اى دولت در قانون بودجه سال

 هزار ميليارد تومان آن درآمد نفت است.43 هزار ميليارد تومان بوده است كه 45گذشته بيش از 
  هزار ميليارد تومان از واگذارى دارايى هاى30بر اساس گزارش مالى دولت، در شش ماهه سال گذشته حدود 

سرمايه اى دولت محقق شده است كه عمده آن از منابع درآمد نفت بوده است.
  ميليارد تومانى دولت در سال گذشته، طى شش ماهه690 هزار و 31اين در حالى است كه از بودجه عمرانى 

 ميليارد تومان آن تخصيص پيدا كرده است.7441
 ، فروش اوراق مشاركت صفر درنظر گرفته شده بود كه89در سرفصل واگذارى دارايى هاى مالى در قانون بودجه 

درآمدى از اين محل هم كسب نشد.
  ميليارد تومان و برداشت از339اين در حالى است كه در قانون بودجه براى رديف استفاده از تسهيلت خارجى 

  ميليارد تومان درآمد براى دولت در نظر گرفته شد كه طى شش ماهه، دولت از اين2166حساب ذخيره ارزى 
محل ها هيچ درآمدى كسب نكرده است.

  ميليارد تومان تصويب شده بود750 هزار و 17 بيش از 89منابع دولت از محل واگذارى شركتهاى دولتى در سال 
 ميليارد تومان آن را محقق كرده است.1480كه دولت در شش ماهه سال گذشته تنها 

بدون شرح 

 هزارش کار نمی کنند۶ هزار صنعت غذایی الن ۱۲رفسنجانی :از 

 هاشمی رفسنجانی در آخرین دیدارش با اعضای خبرگان رهبری از ميدانداری و حضور پررنگ هوچی گران در
ميدان سياسی کشور ابراز نگرانی کرد.

  هاشمی رفسنجانی ؛ رئيس مجمع تشخيص مصلحت نظام در آخرین نشست با به گزارش پایگاه اطلع رسانی
 را متذکر و نسبت به آن هشدار داد.”  رهبری مطالبی “علماء و خبرگان

بخشهایی از سخنان وی :

  یکی از مسئولن مرکز رسيدگی به امور مساجد به من گفت: از ده پرونده ای که برای ما می آید، هشت پرونده *
 مربوط به نيروهایی است که در مساجد هستند. یا امام جماعت از آنها شکایت می کند و یا آنها اتهاماتی به امام

جماعت می زنند و ما رسيدگی می کنيم.

  همين الن شورای حقوق بشر سازمان ملل در ژنو مشغول کار است و برنامه جدùی آنها این است که ایران را *
 بسيار قوی به نقض حقوق بشر متهم کنند که این رشته خيلی بدی است و عواقبی دارد. می خواهند گزارشگر

 دیگری برای ما بگذارند که گزارش های نوبه ای بدهد و شرایط ایران را بگوید. حرف های زیادی می سازند و
می گویند.

  الن در این مراکز کامل� دارند عليه ما کار می کنند. در داخل هم کارهای عجيب و غریبی می شود. همين قضيه *
  سال است که از عمر شروع این کار گذشته و دارد کار٣۴نيروگاه بوشهر، مسئله کوچکی نيست که اتفاق افتاد. 

  سال است که روس ها آمدند و پول های زیادی از ما گرفتند. هر وقت بعد از مدتی بهانه ای٢٠می شود. نزدیک 
می آورند و مقداری پول می گيرند و به بهانه هایی تأخير می اندازند.
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 آخرین کارشان این بود که سوختی که در قلب رآکتور گذاشته بودند و آب گرم شده بود، گفتند: این خطرناک
 است و برگردانيد. شاید خطرناک باشد و نمی گویيم دروغ می گویند، ولی به هر حال آنها مسئول هستند. برای

این کار خيلی از ما پول گرفتند.

  مسئله مهمی که در پيش داریم و شما وارد این بحث نشدید و من عرض می کنم، هدفمند کردن یارانه *
 هاست که یک ضرورت غيرقابل اجتناب می دانيم. از سالها پيش چنين عقيده ای داریم. در سياست های کلی هم
 آمده و رهبری هم پيگيری می کنند. باید انجام شود. اگر انجام نشود، با وضعی که تا به حال سوخت ارزان را تلف
 می کردیم، طولی نمی کشد که باید واردکننده مواد انرژی زا باشيم. دیگر نمی توانيم صادر کنيم. الن زندگی ما با

 درصد هزینه های ما را تأمين می کند.٨۵صادرات تأمين می شود. صادرات مستقيم و غيرمستقيم حدود 
 بعضی چيزها را به عنوان صادرات غيرنفتی حساب می کنيم، در حالی که حقيقتا� نفتی هستند. بعضی از

 درآمدهای ما با واسطه به نفت برمی گردد. اگر این گونه مصرف کنيم و از آن طرف هم دست ما را بستند که
 نتوانيم منابع را توسعه بدهيم و تکنولوژی های پيشرفته را به ما نمی دهند، به روزی می رسيم که باید واردکننده

 صرف باشيم. تا به حال هم وارد می کردیم، ولی در مقابلش مواد خام صادر می کردیم. در سالهای اخير مقدار
زیادی بنزین و گازوئيل وارد می کردیم و در مقابلش نفت خام می دادیم.

 * دو سه روز پيش اعضای شورای مرکزی خانه کشاورز پيش من آمده بودند. درد دل هایی کردند که انسان را
 خيلی ناراحت می کند که در این مدت کوتاه چه بر سرشان آمد!! می گفتند کشاورزی برای کشاورزان صرف

نمی کند. قطعا� باید به کشاورزی و صنعت توجه داشت.

  درصد به٢٠ درصد از درآمدهای یارانه ها باید به مراکز توليد صنعتی برگردد و ٣٠* نمایندگان مجلس دیدند که 
 دولت برسد که هزینه هایش بال می رود و بقيه باید در مسير درست استفاده شود. البته آنها هوشياری به خرج

 دادند و قبل از اینکه گران کنند، پولی به مردم دادند که قدری زهر کار را گرفتند، ولی در ادامه این گونه نيست.
باید مواظب باشيم.

 خدای نکرده اگر در این شرایط منطقه که از جهتی خوب و از جهتی به هم ریخته است، کارگران و کشاورزان
 مشکل داشته باشند و روستائيان و مردم بخواهند کاری کنند، مشکل می شود. آقایان در شهرهایی که هستيد،

چشم نظام باشيد. آنچه را که می بينيد، واقعا� منتقل کنيد. حداقل به آقا منتقل کنيد تا ایشان در جریان باشند.

 * درباره نکته مهمی که فکر می کنم باید بيشتر توضيح بدهم، همين مقدار را کافی می دانم. شاید شما بيشتر از
ما بدانيد.

  هزارش کار۶ هزار صنعت غذایی الن ١٢چند روز پيش مدیران صنایع غذایی پيش من آمده بودند که می گفتند: از 
نمی کنند و کارشان را کنار گذاشتند. یا مواد ندارند و یا نمی توانند حقوق کارگرانشان را بدهند.

 بهای گاز، برق و آب، سه ضلع مثلث مقاومت منفی

 بر پایه  گزارش دریافتی آمده است : قبض های مرحله دوم مصرف گاز آماده ارسال به خانه ها شده، اما از
 بيم واکنش تند مردم، فعل دست نگهداشته اند. نایب رئيس هيات مدیره شرکت گاز روز گذشته در سيمای

 جمهوری اسلمی ظاهر شده و برای آرام کردن مردم گفت که متخصصان شرکت گاز برای رسيدگی به
 اعتراض های مردم به خانه ها مراجعه خواهند کرد و اگر لزم بود قبض جدید صادر می کنند. محاسبه مصرف
 گاز پلکانی بوده و مشترکان نباید بترسند! ضمنا قبض هائی که تاکنون بصورت پلکانی صادر شده به این دليل

 ارقام آن بالست که مربوط به مصرف زمستانی است. قبض های تابستانی ارزان تر خواهد شد!
 همين مقام وعده قسط بندی قبض های گاز را داد و گفت که این قسط بندی شامل آن دسته از مشترکان

  در صد کل مشترکان خانگی را تشکيل ميدهند.١٠می شود که پر مصرف اند و 
 از سوی دیگر روز گذشته درمجلس مطرح شد: کشاورزان و دامپروران گرفتار نرخ بالی برق چاه های کشاورزی

 شده اند.
 ١٠ هزار تومان می شد، امروز ٢٠٠شرایط به گونه ای شده که یک چاه کشاورزی که در گذشته پول برقش 

 برابر افزایش یافته است. با این وضع، کشاورزانی که از چاه کشاورزی استفاده می کنند، کشت بهاره نخواهند
 داشت زیرا توليد به صرفه نخواهد بود.

 ضلع سوم این مثلث قبض های آب مصرفی است که بزودی این قبض ها نيز بانگ اعتراض مردم را بلند خواهد
کرد.

 هزار کارگر دليجانی از خدمات درمانی13محروميت 

132



  هزار13 فروردین آمده است :  نماينده محلت ودليجان با بيان اينکه 29به گزاش خبرگزاری دولتی ایلنا در تاریخ 
 كارگر شهرستان دليجان از خدمات درمانی و بيمه تامين اجتماعی محروم هستند: متاسفانه با توجه به گفت

وگوهای زياد با مسئولن ذيربط هنوز اقدامی در اين باره صورت نگرفته است.

 به گزارش ايلنا به نقل از خانه ملت،”عليرضا سليمی” گفت: محروميت طبقه گارگران وطبقه ای که توان پرداخت
 هزينه درمان را ندارد، از خدمات درمانی مشکلت فروانی برای اين قشر ايجاد کرده است به طوری که، گارگران

ما مجبور هستند به بيمارستان دليجان مراجعه کنند وهزينه بالتری را پرداخت کنند.

 عضوکميسيون آموزش وتحقيقات مجلس ادامه داد: ما در شهرستان محلت در تمامی روزهای هفته پزشک
متخصص نداريم ، البته وزير بهداشت دراين باره قول هايی داده است که اميدواريم هرچه سريع تر محقق شود.

 نماينده محلت ودليجان در مجلس شورای اسلمی گفت : درطی سفرهای رياست جمهوری به محلت قول
 احداث مجتمع رفاهی برای آبگرم محلت داده شد، ولی در حال حاضر فقط چند سوئيت توسط وزرات رفاه ساخته
 شده است، اميدواريم با توجه به قولهايی که هيات دولت برای احداث اين مجتمع داده است احداث اين مجموعه

رفاهی نيز تکميل شود.

  ارديبهشت، روز جهانی کارگر، دست از کار مي کشيم۱۱جنبش نان و آزادی: 

 قبوض گاز و برق را پرداخت نکنيم
 يک سوم مردم ايران برای مقابله با زورگوئی و چپاولگری دولت، از پرداخت قبوض گاز خودداری کرده اند. به جبهه ی

 امتناع از پرداخت قبوض گاز و برق بپيونديم. بهای کالهای حامل انرژی بايد به قيمت های قبل از گران شدن،
 بازگردانده شود. متحد شويم و دولت را به عقب نشينی واداريم.

 به جنبش نان و آزادی بپيونديد
  ارديبهشت، روز جهانی کارگر، دست از کار مي کشيم١١

  ارديبهشت) روز جهانی کارگر تعطيل است. در تمام کارخانه ها و موسسات در سراسر ايران١١اول ماه مه (
 دست از کار مي کشيم و ضمن اعلم همبستگی با کارگران سراسر جهان، خواستار تحقق فوري ترين

 مطالبات مان، آزادی تشکل، افزايش حداقل دستمزد به بالی خط فقر، پرداخت بيمه بيکاری به تمامی بيکاران و
 برافتادن سيستم قراردادهای موقت،  مي شويم.

 به جنبش نان و آزادی بپيونديد
 )Nan Wa Azadiاز صفحه فيس بوک "جنبش نان و آزادی" ديدن کنيد: "نان و آزادی" (

 آدرس ما در فيس بوک:
http://www.facebook.com/profile.php?id=100002188616149&sk=wall 

 صفحه خبری و تبادل نظر "جنبش نان و آزادی" در فيس بوک - اينجا را کليک کنيد
 آدرسهای ای- ميل جنبش نان و آزادی:

nan_azadi@yahoo.com 
nan.wa.azadi@gmail.com 

  درصد است30نرخ واقعی بيکاری بالی 

  فروردین آمده است : عضو کميسيون اقتصادی مجلس شورای اسلمی نرخ واقعی29به نوشته سایت آفتاب در 
  درصد اعلم کرد.30بيکاری در کشور را بالی 

 عبدالرضا ترابی افزود: مهمترين چالشی که اکنون کشور را تهديد مي کند نرخ بالی بيکاری است که اميدواريم با
 برنامه ريزي هايی که مسئولن اجرايی انجام مي دهند اين رقم کاهش يابد.

 وی در مورد ميزان تورم در سال جاری نيز گفت:در صورت اعمال سياست های حمايتی در بخش صنايع و پروژه های
  درصد خواهد بود.30 تا 25ملی تورم سال جاری بين 

 نماينده گرمسار تصريح کرد: اعلم نرخ دقيق تورم در حال حاضر موجب تشديد اين نرخ و جامعه خواهد شد.
 ترابی ادامه داد: عوامل تا�ثير گذار بر نرخ تورم را مسکن ، حمل ونقل، بال بودن هزينه توليد ، نرخ بالی بيکاری اعلم

 کرد و افزود: با توجه به نام گذاری سال جهاد اقتصادی با يک حرکت جهاد گونه اين عوامل را کنترل کرده که در
 نتيجه نرخ تورم کاهش يابد و شاخص های اقتصادی بهبود يابد .

  درصد از صنايع80 ميليارد نفر است که با دارا بودن 2وی خاطر نشان کرد: ملل اسلمی دارای جمعيتی بيش از 
 نفت و گاز و انرژی در خاورميانه متاسفانه در بازرهای جهانی جايگاهی نداريم که اين نيز بايد تقويت شود.
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 عضو فراکسيون اصول گرايان ادامه داد: اگر در بين کشورهای اسلمی دادوستد رونق پيدا کند و نيازهای
 کشورهای اسلمی را از طريق روابط تجاری حل کنيم نيازی به اجانب نخواهيم داشت.

 راهپيمايی کارگران شرکت مخابرات راه دور ايران در شيراز با شعار "زندگي،
 معيشت حق مسلم ماست"

  فروردین آمده است :جمعی از کارگران شرکت مخابراتی راه دور29به گزارش خبرگزاری دولتی ايسنا در تاریخ 
 ) در اعتراض به عدم اجرای مصوبات دولت در مورد اين واحد صنعتي،  در شيراز راهپيمائی کردند.ITIايران (

  نفر از کارگران شرکت مخابراتی راه دور ايران در اعتراض به تأخير در اجرای مصوبات١٠٠به گزارش ايسنا، بيش از 
 هيأت دولت، در حدفاصل ساختمان استانداری فارس تا سازمان صنايع و معادن اين استان راهپيمايی کردند.

  ماه حقوق٢٠راهپيمايان با شعار «زندگي، معيشت حق مسلم ماست» ، «مصوبات دولت اجرا بايد گردد» و «
 کارگر پرداخت بايد گردد» خواستار تسريع در اجرای مصوبات دولت و پرداخت مطالبات معوقات کارگران شدند.

  به بانک ملی را محکوم کردند.ITIاين کارگران همچنين با حمل پلکاردهايی واگذاری واحد صنعتی مخابراتی 
 به گزارش ايسنا،  جعفر قادری نماينده شيراز نيز با ابلغ تذکری خطاب به احمدی نژاد نوشت: «علی رغم مصوبه

  شيراز برای جبران بخشی ازITI ميليارد تومانی به کارخانه ١۵سفر سوم دولت در فارس بر پرداخت کمک 
 کسرهای اين واحد توليدي، متأسفانه در پيچ و خم اداری وزارتخانه های دولتی اين مصوبه هنوز اجرائی نشده

 است. با عنايت به اينکه فشارهای روحی و روانی زيادی متوجه پرسنل اين مجموعه است و کارکنان خدوم اين
 مجموعه در طرح ها و پروژه های توليدی زيادی مشارکت داشته و بخش عمده ای از نيازهای کشور توسط اين واحد

 توليدی تأمين شده است، دستور حضرتعالی برای عمل به مصوبات دولت مايه امتنان است».
  نماينده ديگر استان فارس به وزرای صنايع و معادن، ارتباطات و فناوری اطلعات۵جعفر قادری همچنين به همراه 

 در مورد اجرای مصوبات دولت تذکر داده و خواستار تسريع در اجرای مصوبات دولت شدند.
  ماه قبل تا کنون و پس از واگذاری به بخش خصوصی به٢٠به گزارش ايسنا، شرکت مخابراتی راه دور ايران از 

 دليل مشکلت مالی دچار بحران شده و کارگران اين واحد صنعتی بحرانی بارها برای دريافت مطالبات خود در
 شيراز و تهران تجمع اعتراض آميز برگزار کرده اند.

  اردیبهشت ماه، روز معلم کورد، فرزاد کمانگر آموزگار انسانيت1٩

 *فراخوان حمایت از کمپين*
  اردیبهشت ماه، روز معلم کورد، فرزاد کمانگر آموزگار انسانيت١٩

 احزاب، سازمانها، جریانات سياسی، روشنفکران و شخصيتهای مستقل کردستان ایران

 در آستانهی اولين سالگرد شهادت آموزگار فرهيختهی حق طلبی و برابری و استاد پيگير مبارزه در راه رهایی،
  اردیبهشت ماه، روز معلم کورد، فرزاد١٩زنده یاد فرزاد کمانگر از همهی شما عزیزان خواستاریم که از کارزار (

 کمانگر آموزگار انسانيت) حمایت نمایيد.
 فرزاد کمانگر مبارز فرهيختهای که در کلس های درسش آزادی تدریس می شد و مشق شب شاگردانش

 اندیشهی برابری انسان بود، آموزگاری که با مرگ سرافرازانهاش "ماهی سياه کوچولو"ی صمد بهرنگی را بار
 دیگر در ذهن هر ایرانی تداعی نمود و بر بالی چوبهی دار در سکوتی که با هزار زبان در سخن بود "غم من

 برکه نيست، زیستن با ماهيانی است که اندیشهی دریا به ذهنشان خطور نکرده است" را سرود.
 اکنون دیگر فرزاد خود مکتبی برای اندیشيدن و درک عظمت یک آموزگار رهسپار طریق آزادی است. شأن و
 منزلت فرزاد در حدی است که ميتوان به حق او را اسوه و نماد یک آموزگار راسخ و استوار در جهت آموزش

 فرزندان ملت ستمدیده و تحت سلطهی کورد ناميد. زین رو بایستی با همکاری یکدیگر روز شهادت این استاد
 گرانقدر مبارزه در راه رهایی خلق را که به قيمت فدا ساختن حياتش برای لحظه ای نيز از آرمانهای انسانی

 اش دست نکشيد، روز معلم کورد نامگtذاری نمایيم.
با درود فراوان جمعی از فعالن سياسی و مدنی کورد و ایران

 کارگران اعتصابی پتروشيمی در آستانه پيروزی

  فروردین آمده است : در دهمين روز اعتصاب کارگران مجتمع پتروشيمی بندر29به نوشته سایت اخبار روز در 
امام، آنان یک گام مهم بسوی موفقيت و پيروزی نزدیک شدند.

  فروردین ماه کارگران مجتمع پتروشيمی بندر امام در دهمين٢٩بنا به گزارش اتحادیه آزاد کارگران ایران، امروز 
  صبح در مقابل دفتر مرکزی شرکت دست٨.٣٠روز اعتصاب خود و مطابق معمول روزهای گذشته از ساعت 

به تجمع زند.
 بنا بر این گزارش با شروع تجمع کارگران، نماینده ماهشهر به همراه ظریف کار مدیرعامل شرکت در ميان
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 کارگران حاضر شدند و ابتدا تلش کردند به هر طریقی شده کارگران را به پایان دادن به اعتصاب ترغيب کنند
 اما با پاسخ قاطعانه کارگران و اصرار آنان بر تحقق خواست هایشان مواجه شدند و در ادامه اعلم کردند اجر
 ای مصوبه برچيده شدن شرکتهای پيمانکاری حق کارگران است و این مصوبه قطعا به اجرا در خواهد آمد، آن
 ها گفتند در طول روزهای گذشته پيگيری های لزم با وزیر نفت در اینباره صورت گرفته و مشکلی برای اجرای
 این مصوبه وجود ندارد اما این مصوبه برای اجرا نياز به تهيه دستورالعل دارد و زمان ميبرد. کارگران نيز متقابل

 خواهان تضمين کتبی و شروع پروسه اجرای انعقاد قرارداد مستقيم و برچيده شدن شرکتهای پيمانکاری
شدند.

 در ادامه این مذاکرات با خواست کارگران مبنی بر تضمين کتبی اجرای مصوبه برچيده شدن شرکتهای
 پيمانکاری موافقت به عمل آمد و قرار شد کارگران هر پنج مجتمع متمرکز در شرکت پتروشيمی بندر امام

  نماینده کارگر٢۵شامل: کيميا- آب نيرو- فراورش- بس کاران و خوارزمی، هر کدام پنج نفر را که مجموعا 
 ميشود انتخاب کنند و یک کارگروه تشکيل بدهند تا با مدیریت پتروشيمی و مسئولين اداری آن و با حضور

 نماینده ماهشهر جلسه ای را برای چگونگی پيشبرد خواست کارگران برگزار کنند و تصميات حاصل این
 جلسه را کتبا به کارگران ابلغ کنند تا چنانچه مورد قبول کارگران بود آنان به اعتصاب خود پایان دهند و در غير

اینصورت به اعتصاب خود ادامه دهند.
 بر اساس آخرین گزارشها اتحادیه آزاد کارگران ایران، امروز کارگران نماینده های خود را انتخاب کردند و قرار

 است فردا اولين جلسه نماینده های کارگران با مدیریت پتروشيمی در حضور نماینده ماهشهر برگزار شود. بر
 اساس توافق صورت گرفته و تاکيد کارگران، فردا در زمان برگزار ی جلسه نماینده های کارگران با مدیریت

 پتروشيمی، آنان به اعتصاب و تجمع خود در مقابل دفتر مرکزی شرکت ادامه خواهند داد تا پس از پایان جلسه
 توافقات صورت گرفته کتبا به کارگران ابلغ شود تا در صورت پذیرفته شدن این توافقات از سوی کارگران، آنان

 به اعتصاب خود پایان دهند و چنانچه کارگران موافقت نکردند با اعلم نقطه نظرات خود به اعتصاب و تجمع
خود ادامه دهند تا جلسات دیگری برگزار شود.

 از آنجا که پروسه اداری شروع کامل اجرای مصوبه برچيده شدن شرکتهای پيمانکاری زمان خواهد برد بنا بر
 تاکيد کارگران و موافقت مدیریت پتروشيمی قرار شده است کارگران پيمانکاری تا زمان شروع کامل انعقاد

  آیتم است٣٧ الی ٢۵قرارداد مستقيم با پتروشيمی از تمامی مزایای پرسنل رسمی این شرکت که شامل 
 برخوردار شوند. برخی از این آیتم ها که تاکنون کارگران شرکتهای پيمانکاری از آن محروم بوده اند عبارتند از:
 پاداش توليد، پاداش نفت، پاداش بهره وری، حق جذب، حق محروميت از تسهيلت زندگی، بدی آب و هوا و

برخی امتيازات دیگر از قبيل دوری راه، بعد مسافت و غيره
 مدیریت پتروشيمی اعلم کرده است تحقق این امتيازات یک مسئله درون سازمانی مربوط به مجمع

پتروشيمی است و خودمان راسا در این مورد اقدام خواهد کرد و نيازی به پروسه زمانی ندارد.
 بنابر این گزارش در شب نهمين روز اعتصاب قدرتمند کارگران پيمانکاریهای مجتمع پتروشيمی بندر امام

 پرسنل حراست با گردش در قسمتهای مختلف این مجتمع بویژه در قسمت بسته بندی کارگران را تهدید به
 گرفتن کارت های ساعت و اخراج کردند اما با مقاومت و پافشاری متحدانه کارگران برای رسيدن به مطالبات

شان مواجه شدند.
 بنا بر گزارش دیگری کارگران شرکتهای پيمانکاری مجتمع پتروشيمی اميرکبير نيز که دیروزصبح با خانواده های

  نماینده وارد مذاکره با کارفرما شدند. لزم۶خود در مقابل درب کارخانه تجمع کرده بودند،امروز با انتخاب 
بذکراست این پتروشيمی در سالها قبل از مالکيت دولتی به بخش خصوصی منتقل شده است.

حمایت های کارگری
 همزمان با ادامه ی اعتصاب کارگران مجتمع های پتروشيمی در ماهشهر، موج حمایت های کارگری از

اعتصاب کارگران رو به افزایش است.
 سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه، با انتشار اطلعيه ای از اعتصاب کارگران ماه شهر

حمایت کرده اند. به گزارش سایت سندیکا در این اطلعيه آمده است:
از خواست بر حق کارگران شرکتهای پيمانکاری منطقه ویژه اقتصادی ماهشهر حمایت ميکنيم

 هزاران کارگر شرکتهای پيمانکاری مجمتع های پتروشيمی منطقه ویژه اقتصادی ماهشهر بر اساس مصوبه
 هيئت وزیران خواهان برچيده شده شرکتهای پيمانکاری و انعقاد قرارداد مستقيم و دسته جمعی١٣٨۴سال 

هستند و به دليل عدم اجرای این مصوبه دست به اعتصاب زده اند.
 سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه با حمایت از اعتصاب بر حق این کارگران خواهان

 تحقق فوری خواستهای آنان و بر چيده شدن قراردادهای موقت و سفيد امضا و شرکتهای پيمانکاری در همه
مراکز صنعتی و توليدی و خدماتی و انعقاد قرارداد مستقيم و دسته جمعی کارگران با کارفرمایان است.

 سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه

حمایت کارگران فلزکارمکانيک از اعتصاب کارگران پتروشيمی منطقه ماهشهر
کارگران فلزکار مکانيک نيز با انتشار اطلعيه ی کوتاهی از این اعتصاب حمایت کرده اند:

 اعتصاب کارگران پتروشيمی امام خمينی، بوعلی، اروند، امير کبير، خوزستان ، فجر و شيميایی رازی مورد
حمایت کارگران فلزکار مکانيک است.

 خواست این کارگران مبنی بر برچيده شدن شرکت های پيمان کاری( برده داری نوین) و قراردادهای موقت و
 سفيد امضا و همچنين انعقاد قراردادهای دسته جمعی، خواست جنبش کارگری ایران است. ما کارگران

 فلزکار مکانيک نيز حمایت و پشتيبانی خود را از این مطالبات اعلم کرده و آنرا از اصول ابتدایی روابط بين کارگر
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 و کارفرما ميدانيم. اميد است این کارگران نيز همچون کارگران سرافراز پتروشيمی تبریز اعتصاب خود را با
موفقيت به پایان برسانند.

کارگران فلز کار مکانيک

ازاعتصاب هزاران کارگر مجتمع های پتروشيمی ماهشهر حمایت کنيم

 از کليه نيروهای مدافع جنبش کارگری ميخواهيم که از این حرکت کارگران مبارز به هر شکل ممکن پشتيبانی
کنند.

٢٠١١ آپريل ١٨ - ١٣٩٠فروردين  ٢٩ دوشنبه
 بنا بر آخرین خبرهای اعلم شده از طرف اتحادیه آزاد کارگران ایران، اعتصاب گسترده و بزرگ کارگران مجتمع های

  فروردین ماه جاری با20پتروشيمی منطقه ویژه اقتصادی ماهشهر همچنان ادامه دارد. این اعتصاب که از روز 
 اعتصاب و تجمع کارگران پيمانکاریهای مجتمع پتروشيمی بندر امام آغاز شده طی روز های گذشته بسرعت سایر

 مجتمع های پتروشيمی منطقه از قبيل اميرکبير، خوزستان، شيمائی رازی، تندگویان، بوعلی و اروند را نيز
 دربرگرفته است. بنا بر این گزارش در پنجمين روز اعتصاب گسترده کارگران پيمانکاریهای مراکز پتروشيمی منطقه،
 هزاران کارگر این مراکز هر روز صبح در محل کار خود حاضر ميشوند و تا پایان وقت اداری در اعتصاب بسر ميبرند و

 سپس بصورت راهپيمائی و با دادن شعار حول خواستهای خود به منازل شان ميروند .
  فروردین ماه کارگران مجتمع های اميرکبير، تندگویان وبوعلی در23در ادامه این اعتصابات و اعتراضات گسترده، در

 یک حرکت هماهنگ و به هم پيوسته در محوطه پتروشيمی با سر دادن شعار به راهپيمائی پرداختند.
 خواستهای محوری کارگران حذف پيمانکاران متعدد واسطه ای، لغوقراردادهای موقت و تدوین قراردادهای

 مستقيم و دسته جمعی با کارفرمای اصلی ميباشد.
 مدیریت با در پيش گرفتن سکوت هيچ پاسخی به خواسته های بر حق کارگران نداده است تا هم کارگران را

 خسته و فرسوده کند و هم با خریدن زمان فرصتی داشته باشد که چگونگی بر خورد با این اعتصاب گسترده که
کل منطقه و فعاليتهای روزمره در آن را تحت الشعاع قرار داده است را بررسی کند.

 ما ضمن دفاع از کليه خواست های برحق کارگران پتروشيمی مبنی بر حذف پيمانکاران متعدد واسطه ای، لغو
 قراردادهای موقت، تدوین قراردادهای مستقيم و دسته جمعی، از کليه نيروهای مدافع جنبش کارگری ميخواهيم

 که از این حرکت کارگران مبارز به هر شکل ممکن پشتيبانی کنند.
 در حالی که کارگران و زحمتکشان ایران در سخت ترین شرایط اقتصادی قرار دارند و هر حرکت حق طلبانه ای با

 خطر سرکوب شدید مواجه است دفاع از این اقدام شجاعانۀ کارگران وظيفه تمامی نيروهای مبارز و آزادیخواه
 است.

 شورای همبستگی با مبارزات مردم ایران
16/4/2011 

 فراخوان سراسری ايرانيان به مناسبت اول ماه مه روز جهانی کار و کارگر

 ، در فضای دگرگونی خواهی و در تداوم جنبش پöرتوان١٣٩٠بزرگداشت روز جهانی کارگر در يازدهم ارديبهشت سال 
 کارگری و جنبش سبز همچون فرازی از جنبش دموکراسی خواهی مردم ايران، از اهميت فراوانی برخوردار است.

  که يکی از خواست هايش عدالت اجتماعی بود مي گذرد. طبقه کارگر ايران نه57 سال از انقلب بهمن ٣٢امروز 
 تنها به عدالت اجتماعی نرسيده، بلکه از داشتن اصلي ترين حق خود، يعنی داشتن تشکل های مستقل صنفی نيز
 محروم است. جمهوری اسلمی به جtای پاسttخ مثبت به درخواست های به حق کارگران، هر گونه دادخواهی را،
 با اخراج، سرکوب، زنttدان و شکنجttه پاسخ مي دهد. اسالو مبارز سنديکاليست مستقل و سمبل کارگران زنداني،

  سال زندان محکوم شده است، به رغم درخواست مکرر6که به خاطر دفاع از منافع کارگران و زحمتکشان ايران به 
 آزادي اش از سوی مجامع بين المللی کارگری و فعالن جنبش های مدنی هم چنان در زندان به سر مي برد.

 کارگران و زحمتکشان ايران، نهادها و تشکل های مستقل کارگری و کنشگران جنبش کارگری برای تامين حقوق
 صنفي، اجتماعی و سياسی خود در پيکاری سهمگين عليه حکومت استبدادی و نهادهای بزرگ انحصاری t نظامی
 و رانت خواران فاسد حاکم بر ايران درگيرند. آن ها مي کوشند با اعتصاب، گردهمايي، تظاهرات اعتراضی و تحصن به

 حقوق خود دست يابند. آگاهان جنبش کارگری و فعالن سنديکايی مبارزه قهرمانانه خود را در زير شديدترين فشار و
 سرکوب دولت جمهوری اسلمی و به بهای سنگين زندان، فقر و بي خانمانی به پيش مي برند. آنان در اين نبرد

 عدالت خواهانه از پشتيبانی ديگر جنبش های اجتماعی برخوردارند، امری که زمينه ساز پيوند مبارزه آنان با جنبش
 گسترده دموکراتيک و ملی ايران مي باشد.

 تشکل های مستقل کارگری در ساليان اخير، خواست های جمعيت بزرگ کارگران، زحمتکشان و کارکنان بخش های
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 توليدی و خدماتی را در منشورهاي شان تدوين کرده اند :
 مطالبات صنفی

 دستمزدها t پرداخت فوری دستمزدهای معوقه کارگران. t افزايش فوری حداقل دستمزدها با دخالت نظر نمايندگان
 منتخب مجامع عمومی کارگران. t تامين امنيت شغلی برای کارگران و تمامی مزدبگيران. t توقف اخراج و بيکارسازی

 کارگران. t لغو قراردادهای موقت و سفيد امضا.
 t افزايش حقوق بازنشستگی و رفع هرگونه تبعيض در پرداخت آن.

 - بهره مندی بازنشستگان از تامين اجتماعی و خدمات درمانی.
 تشکل t به رسميت شناخته شدن بي قيد و شرط حق ايجاد تشکل های مستقل کارگری و حق اعتصاب. t برچيده

 شدن کليه نهادهای دست ساز دولتی از محيط های کار.
t .تدوين و تصويب قانون کار جديد با دخالت مستقيم نماينده های منتخب مجامع عمومی کارگران t اصلح قوانين 
 برخورداری تمام بيکاران از بيمه بيکاری متناسب با يک زندگی انسانی تا زمان اشتغال به کار. t تعطيلی رسمی

 اول ماه مه و گنجاندن آن در تقويم رسمی کشور و لغو ممنوعيت و محدوديت برگزاری مراسم اين روز .
 مطالبات سياسی و اجتماعی

 t آزادی فوری و بی قيد و شرط کليه زندانيان سياسی. t به رسميت شناخته شدن بيقيد و شرط حق اعتراض،
 تجمع، تحزب، آزادی بيان و آزادی مطبوعات t لغو فوری مجازات اعدام. t بررسی مجدد طرح هدفمندکردن يارانه ها با

 شرکت نمايندگان منتخب تشکل های کارگری و کارمندی و متخصصين حوزه اقتصاد. t لغو کليه قوانين تبعيض آميز
 نسبت به زنان و تضمين برابری کامل و بي قيد و شرط حقوق زنان و مردان در تمامی عرصه های زندگی خانوادگي،

 اجتماعي، فرهنگي، اقتصادی و سياسی. t برخورداری تمامی کودکان از امکانات آموزشي، رفاهی و بهداشتی
 يکسان و رايگان، جدا از نوع جنسيت و وابستگي های ملي، نژادی و مذهبی آنان و موقعيت اقتصادی و اجتماعی

 والدين شان.
 ما ايرانيان برون مرزی در روز اول ماه مه، همراه و هماهنگ با جهان کار، سنديکاها، اتحاديه ها و نهادهای کارگری
 به پشتيبانی از مبارزات کارگران و زحمتکشان ميهن مان برای رسيدن به حقوق شان برمي خيزيم. ما بر اين باوريم

 که رسيدن کامل به اين حقوق در گرو تغييرات ساختاری در جامعه ماست.
 ما با شرکت گسترده در جشن جهانی روز کارگر و با طرح شعارها و خواسته های کارگران ميهن مان، بر اعتبار
 جنبش کارگری و نقش موثر آن در تداوم، پيشرفت و تکامل جنبش دموکراسی خواهی ايران تاکيد مي کنيم و

 مي کوشيم به جنبش دادخواهانه و عدالت گسترانه کارگران و ملت ايران ياری رسانيم.
 ما از آزاديخواهان، نهادهای کارگري، نهادهای حقوق بشری و عدالت خواه در سراسر جهان مي خواهيم که در

 سالtروز اول ماه مه با برگزاری کنفرانس، سمينار، گردهمايي، راه پيمايي، نوشتن نامه به سازمان ملل، جمع آوری
 امضا و کارهای ابتکاری ديگر خواستار لغو قوانين ضد کارگری و آزادی زندانيان سياسی از جمله فعالين کارگری

 شوند.
 ما از همه نيروهای دمکرات و مترقی دعوت می کنيم تا در رسانtدن صttدای کارگران ايران به گtوش سازمان هttای

 جهانttی حقوق بشر و سازمانهای بين المللی کارگري، برای فراهم نمودن شرايط زندگی بهتر کارگران و يکايک
 مردم ايران با حداکثر توان و نيرو تلش کنند.

 ما از شهروندان، سنديکاها و سازمان های کارگری و نهادهای بين المللی در سراسر جهان مي خواهيم که نقض
 حقوق کارگران و سنديکاهای کارگری در ايران را محکوم کرده و برای آزادی فعاليت́  سنديکاهای کارگری در ايران

 ياری رسانند.
 ما خواهان لغو حکم اعدام تمام زندانيان سياسی محکوم به اعدام از جمله شيرکو معارفی و حبيب ال لطيفی

 مي باشيم.
 خواهان آزادی فوری تمام فعالن جنبش کارگری و سنديکايی از جمله بهنام ابراهيم زاده، منصور اسالو، ابراهيم
 اسماعيلي، رضا رخشان، رضا شهابي، غلمرضا غلمحسيني، ابراهيم مددي؛ فعالن جنبش معلمان از جمله
 عبدالرضا قنبری و رسول بداغی(اعضای سنديکای معلمان)؛ فعالن جنبش زنان از جمله عاليه اقدام دوست و

 مهديه گلرو؛ فعالن جنبش دانشجويی از جمله بهروز جاويد تهراني  و بهاره هدايت؛ وکلی شجاعی که تنها
 جرمشان دفاع از زندانيان سياسی و فعالن اجتماعی است از جمله نسرين ستوده و محمد اوليايی فرد؛ روزنامه

 نگاران زندانی از جمله ابولفضل عابدينی و مسعود باستانی هستيم.
 ما خواهان آزادی تمام زندانيان سياسی و پايان دادن به زندانی کرد́ن همراهان جنبش سبز خانم ها زهرا رهنورد و

 فاطمه کروبی و آقايان مهدی کروبی و ميرحسين موسوي، هستيم.

 برگزار کنندگان:
 - اتحاد برای ايران / بلژيک1
 - اتحاد برای پيشبرد سکولر دموکراسی در ايران / آمريکای شمالی2
 - انجمن پويا (برای حمايت از جامعه مدنی و مشارکت مردمی) / کلن3
 - انجمن زنان ايرانی / مونترآل4
 - انجمن سکو لر دموکراسی / اورنج کانتی5
 - انجمن سکورلر دموکراسی / لس آنجلس6
 - انجمن گفتگو و دمکراسی / پاريس7
 - انجمن نسل سوم / استکهلم8
 - انجمن واشنگتن9

 - انجمن همبستگی / دالس10
 - انجمن همبستگی ايرانيان / هامبورگ11
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 - ايران آزاد - کانون دفاع از حقوق بشر، آزادی و دموکراسی / آلمان12
 - ايرانيان صلح طلب / دالس13
 - بنياد اسماعيل خويی / آتلنتا14
 - پشتيبانان حقوق بشر و دمکراسی در ايران / اسن15
 - جامعه مدافعان حقوق بشر و دموکراسی / هامبورک16
 - جامعه دفاع از حقوق بشر و دموکراسی در ايران / سوئد17
 - جبهه متحد دانشجويی / کانادا18
 - جمعيت پشتيبانی از جنبش دموکراسی خواهی مردم ايران / برلين19
 - جمعيت پشتيبانی از مبارزات دمکراتيک مردم ايران / کلن20
 - جمعيت پشتيبانی از مبارزات مردم ايران / استکهلم21
 - جمعيت دفاع از حقوق مردم ايران / اتريش22
 - جمعيت دفاع از زندانيان سياسی/ هامبورگ23
 - جمعيت دفاع از زندانيان سياسی ايران / کلن24
 - جنبش سبز لندن / لندن25
 - حاميان مادران پارک لله / اسلو26
 - حاميان مادران پارک لله - مادران صلح / دورتموند27

 11:00، ساعت 2011 مه 1يکشنبه، 
 راهپيمايی از جلوی تاتر شهر (پلتز در آلتن سناگوگن بطرف پارک وستفالن)

  بعد از ظهر ادامه خواهد داشت١٨پرنامه در محل پارک تا ساعت 

 - حاميان مادران پارک لله / فرانکفورت28
 - حاميان مادران پارک لله در لس آنجلس / ولی29
 - حاميان مادران پارک لله / وين30
 - حاميان مادران پارک لله / هامبورگ31
 - خانه همبستگی مهر / کلن32
 - دانشجويان سبز / برمن33
 - دانشجويان و جوانان موج سبز / کلن34
 - دمکراسی سکولر /شيکاگو35
 - شبکه همبستگی ملی ايرانيان / فرزنو36
 - شبکه هواداران صلح، آزادی و عدالت اجتماعی / استکهلم37
 - فدراسيون اروپرس38
 - کانون دموکراتيک ايرانيان / دالس39
 - کانون ره آورد / آخن40
 - کانون فرهنگ و هنر ايرانيان / فرزنو41
 - کانون فرهنگی ايرانيان / هلند42
  برای دفاع از جنبش حقوق مدنی در ايران / تولوز31- کميته 43
 - کميته آمريکاييان- ايرانيان پيشرو / آمريکا44
 - کميته ايران / بوستون45
 - کميته جمعی از ايرانيان نورد راين وستفالن / کلن، بن، بوخوم، اسن، دوسلدورف46
 - کميته مستقل ضد سرکوب شهروندان ايرانی / پاريس47

 14:30، ساعت 2011 مه 1يکشنبه، 
 راهپيمايی از ميدان رپوبليک(جمهوری) به ميدان ناسيون (ملùت)

 - کميته نروژی- ايرانی حمايت از مبارزات مردم ايران / نروژ48
 - کميته همبستگی با مبارزات مردم ايران / شيکاگو49
  خرداد / هامبورگ22- گروه 50
 - گروه مدافعان حقوق بشر برای ايران / فلوريدا51
 - مونيخ هميار ايران / مونيخ52
 - نهاد دفاع از دمكراسى و آزادى در ايران - نداى ايران / اتريش53

 اگر به عنوان يک نهاد مي خواهيد با سازماندهی حرکتی در شهرتان به صورت مستقل، و يا در همکاری با
 نهادهايی از شهر شما که در حرکت سراسری اول ماه مه شرکت دارند، به ليست برگزارکنندگان اين حرکت

 بپيونديد، و يا مي خواهيد از اين حرکت پشتيبانی کنيد، با ايميل زير تماس بگيريد :
free.iran.for.all.iranians@gmail.com 

جان باختن یک کارگر به دليل عدم امکانات ایمنی در محيط کار  

  فروردین از جانباختن یک کارگر با نام "امير عليمرادی" اهل شهر سقز به دليل عدم وجود30خبر رسيده در تاریخ 
امکانات ایمنی در محيط کار حکایت دارد.
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  فروردین ماه هنگام کار در شهرک دانشگاه شهر سقز به دليل برخورد آجر با19"امير عليمرادی" روز جمعه 
سرش دچار خونریزی مغزی گردیده و جان خود را از دست داده است.

  درصدی تامين نشود، منابع درآمدی کفاف هزينه طرح يارانه8پورمحمدی:اگر رشد
 ها را نخواهد داد/پرداخت دولت بيش از مازاد درآمدش است

  فروردین امده است :رئيس سازمان بازرسى كل كشور با اشاره به نحوه30در  به نوشته خبرگزاری دولتی فارس
 اجرا شدن قانون هدفمند كردن يارانه ها گفت: اجراى اين قانون يك بحث هاى تخصصى و محتوايى دارد كه از دو

 سال پيش شايد مفصل ترين و نقادانه ترين گزارش را تهيه و به دولت داديم و در ادامه تصميماتى كه دولت و
 مجلس گرفتند، كمك كرد تا وضعيت اوليه بهبود پيدا كند.

 وى ادامه داد : بحثى كه در حال حاضر وجود دارد در نحوه اجراى قانون است، در حال حاضر تمام تلش خود را
 گذاشتيم تا قانون هدفمند كردن يارانه ها به خوبى اجرا شود و دولت نيز در يك بخش با دقت كار خود را انجام

 مي دهد كه آن بخش پرداخت يارانه به مردم است اما در چند بخش ديگر نيز قانون بايد به خوبى اجرا شود كه
 بخش حمايت از توليد كننده است.

 پور محمدى با اشاره به اينكه اگر حمايت از توليدكننده به خوبى انجام نشود اين توازن به هم خواهد خورد،تصريح
 كرد: اگر از توليد كننده حمايت نشوذ آنگاه يا توليدكننده توليد نمي كند يا نمي تواند رقابت با توليدات خارجى

 داشته باشد بنابراين در اين صورت مجبور مى شويم واردات داشته باشيم.

  درصدى اعلم شده را پيدا نكند، آنگاه عمل� منابع درآمدى ما كفاف8وى افزود: اگر توليد ناخالص داخلى رشد 
 هزينه هدفمند كردن يارانه ها را نخواهد داد؛ بنابراين تقاضاى ما از دولت اين است و حتى كنترل هاى بازرسى

 دقيقا� روى اين موضوع متمركز شده كه دولت با نهايت دقت قانون را اجرا كند و دقيقا� پرداخت هايش متناسب با
 ميزان منابع دريافتى باشد ولى در حال حاضر دولت خود را تحت فشار قرار داده تا پرداخت ها را بيشتر از مازاد

 درآمدش كند.

 پورمحمدى تصريح كرد: در حال حاضر برخى از منابع خارج از رديف هاى درآمدى قانون هدفمند كردن تخصيص پيدا
 كرده كه از لحاظ قانونى اين تداخل منابع است و رديف ها در حال جابه جا شدن است و اين امر مشكل قانونى و

 حقوقى دارد و تبعا� ما انتظار داريم كه مشكل قانونى رفع شود و حتى به دولت كمك هم مي كنيم زيرا كه ما
 مدافع سرسخت اين قانون هستيم و اجراى آن را نيز به شدت مطالبه مي كنيم اما مهم آن است كه اين قانون

 خوب اجرا شود.

 كارگران پتروشيمى ماهشهر پيروزند / كميته پى گيرى ايجاد تشكل هاى كارگرى

 كارگران پتروشيمى ماهشهر پيروزند

 با گذشت چند روز از اعتصاب كارگران پتروشيمى ماهشهر اميد ان مى رودكه اين کارگران در اين اعتراض بزرگ
 انچه كارگران ماهشهر مطالبه مى كنند حق مسلم همه كارگران است.دايمى شدن قراردادهاى پيروز شوند.

 21وافزايش دستمزدها مطالبه́  همه ی ماست كه از حقوق ابتدايى كارگران در اين قرن  موقت و برچيدن پيمانكارى
 است.

 كارگران و زحمتكشان!
 همچنان كه مى دانيد اعتراضات كارگرى يكى پس از ديگرى شكل مى گيرد. اينك زمان ان رسيده كه ما كارگران

 يكپارچه ومتحد بر عليه بى حقوقى مطلق وزندگى نكبت بار زير خط فقر براى تحقق مطالبات بر حق و سراسر ايران
 چيدن قراردادهاى موقت وسفيد امضا و دايمى كردن كليه قراردادهاى موقت وافزايش انسانى خود از جمله بر
 همانطور که كارگران پتروشيمى تبريز وچند كارخانه ديگر با اعتصاب خود به قراردادهاى دستمزدها به پا خيزيم.
 ننگين موقت پايان دادند.

زنده باد همبستگى واتحاد كارگران
  درود بر كارگران پتروشيمى ماهشهر

 كميته پى گيرى ايجاد تشكل هاى كارگرى
 90 فروردين 30

 کارگران اعتصابی ماه شهر در حمایت از دولت شعار نداده اند
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 سایت جنبش کارگری: آنچه می خوانيد بخشی از یک مصاحبه مفصل تر با یک فعال کارگری در خوزستان درباره
 اعتصابات کارگران پتروشيمی ماهشهر است. به دليل اهميت اظهارات این فعال کارگری درباره شعارهای

  فروردین، این قسمت از مصاحبه انتشار می یابد. مشروح مصاحبه متعاقبا� در سایت درج٢٧تجمع کارگران در 
 خواهد شد.

 سوال: در گزارشاتی که اخيرا� از اعتصابات کارگران پتروشيمی منتشر شده است گفته شده که کارگران
 شعار «حی علی خير العمل، رئيس جمهور اهل عمل» را داده اند. روال این شعارها چطور بود، گستردگی اش

 تا چه حد بود؟

 جواب: در ادامه مسأله ای که قبل� عنوان شد، یعنی بعد از اینکه دیدند که با سرکوب و ارعاب کار پيش نمی
 رود، یک جورهایی آمدند که از طریق عواملی که دارند نفوذ کنند در کارگران، عواملی مثل بسيج کارگری که

 بعضی هاشان عضو بسيج کارگری هستند یا مثل بعضی از نيروهای حراست که حضور دارند در آنجا – اینطور
 نيست که متجمع ها را همينطوری رها کرده باشند -، تمام برنامه های خودشان را عملياتی کردند. به طوری

  فروردین ماه، یعنی همين شنبه گذشته به اوج خودش رسيد. ابتدا رئيس حراست آمد و مسئولين٢٧که روز 
 دیگر هم همراهشان بودند. گفتند که ما کار شما را پيگيری می کنيم. وعده هایی دادند، سعی کردند بين

 کارگرها تفرقه بيندازند و این تجمع و اعتصاب را یک طوری بشکنند. ولی کارگرها واقعا� اتحاد و انسجام
 بينظيری را از خودشان نشان دادند. انسجامی که خاص این طبقه است و مخصوصا� در این منطقه جنبش

 کارگری بسيار منسجم تر است و سازمانيابی اش به نظر بنده قابل تمجيد است. آن ها وقتی نتوانستند نقشه
  نفر تخمين زده می شد که از بسيج۶٠ تا ۵٠هایشان را عملی کنند، عده ای از آن ها که تعداد شان بين 

 کارگری منطقه بودند و معلوم بود که توسط رئيس حراست فرمان می گيرند و سازماندهی شده بودند، شروع
 کردند به سر دادن شعارهای منحرفانه مثل «حی علی خير العمل، رئيس جمهور مرد عمل». وقتی دیدند
 کارگرها پيشنهاد رئيس حراست و مسئولين را رد کردند برای پيگيری کار، این شعار را سر دادند که بگویند

 رئيس جمهور مرد عمل است و کارها درست می شود و کارگرها یک طورهایی سرد بشوند. کارگرها هم
 بلفاصله در جواب به آن ها متوجه قضيه شدند. ابتدائا همه متوجه نشده بودند. بعد به سرعت و با فعاليتی

 که فعالين کارگری - که بدون تعارف متوجه این قضایا هستند – انجام دادند، کارگرها هم بلفاصله شعار دادند
 «آزادی، کار و پيشه، با ریش درست نميشه». منظورشان هم ریش و محاسن همان بسيجی ها بود که

 بهش علقه دارند. با این شعار کارگرها پاسخ کوبنده ای به این کارشان دادند و به این ترتيب این نقشه آن ها
 هم نقش بر آب شد.

 سوال: پس در واقع می شود گفت که این شعار اصل� شعار کارگرها نبود؟

  نفر بيشتر۶٠ یا ۵٠جواب: دقيقا. این شعار کارگرها نبود، بلکه شعار کارگرنماها بود که این ها هم عرض کردم 
 نمی شدند که به صورتی مشخص، تقریبا� متمرکز هم در گوشه ای از تجمع ایستاده بودند. در آن جمعيت
 بسيار زیاد این ها کنار هم ایستاده بودند و دستهاشان را بال بردند و شروع به شعار دادن کردند. ابتدا هم
 کارگرها هم فی الفور متوجه نشدند. بعد با اطلع رسانی که همانجا صورت گرفت بلفاصله کوبنده پاسخ
 دادند. چون بلندگو هم با آن ها هماهنگ بود. قبل از کل این ماجراها مسئولين بلندگوهایی که در محوطه

 گذاشته بودند آنقدر صداهایشان را زیاد کرده بودند و سرودهای «انقلبی» و اینجور چيزها پخش می کردند که
 مانع بشوند که شعار های کارگرها ادامه پيدا بکند و یک جورهایی ساکت بشوند بعد خودشان شروع

 می کردند به صحبت.
 سوال: یعنی این تعداد معدود کارگر با بلندگو هم آمده بودند؟

 جواب: با بلندگو نبودند، بلکه همانطور که عرض کردم بلندگو با آن ها همراهی می کرد. وقتی کارگرها شعار
 -۵٠می دادند، بلندگوها روشن بود و شعارها و سرودهای «انقلبی» پخش می کرد. به محض این که این 

  نفر شروع کردند به این که شعار «حی علی خير العمل، رئيس جمهور مرد عمل» سر بدهند و جنبش را۶٠
 به حاشيه برانند و یک جورهایی در آن شکاف ایجاد کنند، بلندگو خاموش شد. یعنی مشخص شد که این ها

 سازماندهی شده و با برنامه عمل می کنند و ما خودمان شاهد قضيه در آنجا بودیم.

 سوال: یعنی بعد از این که این ها شروع به شعار دادن کردند، بلندگوها را خاموش کردند که شعارهای این ها
 خوب به گوش بقيه برسد؟

 جواب: دقيقا.

 سوال: نتيجه واکنش کارگران چه بود؟ باعث شد که این شعارها تمام بشود؟ این شعار دیگر داده نشد؟

140



 جواب: وقتی کارگران شعار دادند که «آزادی، کار و پيشه، با ریش درست نمی شه»، نوعی درگيری لفظی
  نفر یاد شده ایجاد شد که با فعاليتهایی که کارگران و فعالين داشتند مانع از۶٠- ۵٠بين کارگران و این 

 درگيری شدند. فعالين اعلم کردند که این ها می خواهند جو را به خشونت بکشانند و شما را سرکوب کنند به
 این بهانه که اغتشاش کردید حرکات رادیکال انجام دادید. البته از قبل هم بخش عمده کارگران به خوبی

 توجيه شده بودند که مواظب اینگونه حرکات انحرافی باشند و کارگران خيلی خوب عمل کردند در این زمينه.
واقعا� می توان گفت که یک خطر، یک برنامه خطرناکی که چيده بودند به این شکل، نقش بر آب شد.

است طرح غير کارشناسی دولت، صيادان را بيکار کرده
  فروردین آمده است : نماینده رودسر و املش در مجلس با بيان این که30به نوشته وبلگ کارگری راه کارگر در 

 صيد ماهيگيران بسيار کم شده است، گفت: تغيير سيستم صيد ماهی در دریای مازندران با نگاه کارشناسی و
بدون آزمایش قبلی انجام و موجب بی انگيزگی صيادان شده است.

  مهرماه سال قبل در نوار ساحلی٢٠به گزارش خانه ملت، اسدال عباسی با بيان این که فصل صيد کنونی از 
  فروردین ماه سال جاری ادامه داشت، گفت: این مدت زمان بسيار کم است و٢۵شمال کشور شروع شد و تا 

صيادان به این موضوع اعتراض دارند.
 نماینده رودسر و املش در مجلس شورای اسلمی، با اشاره به مشکلت مهم صيادان شمال کشور، افزود: چند

 سال است که سازمان شيلت و وزارت جهاد کشاورزی به صيادان دستور دادند که سيستم صيد خود را از
دام گستر به پره گستر تغيير بدهند.

 عباسی افزود: صيادان طبق این دستور وسایل و لوازم قدیمی خود را دور ریختند و اقدام به خرید وسایل جدید که
 متناسب با روش پره گستر بود کردند.وی تصریح کرد: اما متاسفانه صيادان بعد از چند مدت متوجه شدند که

صيادی با این نوع سيستم صيد اصل مناسب و به صرفه نيست .
 عباسی در باره نبود دید کارشناسی در مسئولن اظهار داشت: متاسفانه این طرح که بسيار برای صيادان

 پر اهميت بود، بدون هيچ آزمایش قبلی به صورت گسترده در تمام سواحل دریای خزر اجرا شد و نتيجه آن بيکار
 شدن صيادان بود.وی در تشریح مشکلت این طرح، افزود: یکی از اشکالت طرح تغيير سيستم ماهی گيری
 کم بودن دامنه اجرایی در دریا است به این صورت که ماهی گيران فقط می توانند از قسمت نزدیک به ساحل

استفاده کنند این در حالی است که ماهيان در دریای خزر به خاطر آلودگی آب به نزدیک ساحل نمی آیند.
 نماینده رودسر با اشاره به دلیل کاهش صيد ماهی در دریای خزر، گفت: آلودگی رودخانه ها و دریا ها و صيد
غيرمجاز از جمله مسائلی است که روند کاهش ميزان ذخایر درآبزیان در دریای خزر را شدت بخشيده است.

  تن٧۶١بر اساس اعلم سازمان شيلت در فصل کنونی صيد ماهی، برآورد ميزان کل صيد در فصل صيدبرابر با 
  تن سایر گونه ها گزارش شده۴٣ تن ماهی کپور و ٧١ تن ماهی کفال، ٣٩٢ تن ماهی سفيد، ٢۵۵بوده و شامل 

است.
 ماهيان استخوانی دریای خزر شامل سفيد، کفال، کپور، کلمه، سوف، شگ ماهی و …. بوده و سرانه صيد در هر

. تن بوده است٣٨، برابر با ٨٩ – ٩٠شرکت در فصل صيد 

 دومين روزتجمع کارگران نازنخ قزوین مقابل مجلس

  نفر از کارگران کارخانه ریسندگی و١٠٠ فروردین آمده است : حدود 30به نوشته خبرگزاری دولتی فارس در 
  فروردین برای دومين روز متوالی دراعتراض نسبت به عدم دریافت٢٩بافندگی "نازنخ " قزوین صبح امروز 

 حقوق خود مقابل مجلس تجمع کردند و خواستار مطالباتشان از کارخانه "نازنخ" قزوین شدند.
  ماه است هيچ حقوقی از شرکت "نازنخ١۴یکی از تجمع کنندگان در این باره به خبرنگار فارس گفت که ما 

قزوین" دریافت نکرده ایم و تمام شکایت های ما به اداره بيمه بی نتيجه مانده است

 خصوصی شدن مخابرات، هزاران کارشناس را در تهران، اصفهان و شيراز بيکار کرد

 30 فروردین آمده است : نادر قاضي پور در جلسه علنی امروز سه شنبه -30به نوشته سایت آفتاب در تاریخ 
 فروردين - مجلس شورای اسلمی درباره سوال خود از وزير ارتباطات و فناوری اطلعات، گفت: مرکز تحقيقات

  ميليارد تومان اعتبار دريافت مي کند، اما از تحقيقات آن استفاده500مخابرات هر سال برای کارهای پژوهشی 
 نمي شود.

 نماينده اروميه، تصريح کرد: امروز در هر منطقه هر شرکت مخابراتی يک آنتن جديد نصب مي کند، نابسامانی در
 ظاهر شهر به وجود مي  آورد و سلمت شهروندان را به خطر مي اندازد. هيچ پژوهش تحقيقاتی تاييد نمي کند که

  آنتن مخابراتی نياز است.50برای يک منطقه 
 وی افزود: آنتن های مخابراتی براساس چه قانونی واگذار شده اند، اين مسأله علوه بر زشت کردن ظاهر شهر و

 اثرات برای حال شهروندان هزينه های مالی زيادی را به مردم تحميل مي کند.
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 قاضي پور اظهار کرد: رقابت ايجاد کردن بين اپراتورهای مختلف نظير ايرانسل و همراه اول که با احداث آنتن محقق
 نمي شود.

 مردم که نبايد هزينه بي دقتي های مسئولن را بپردازند.
 وی ادامه داد: در زمان واگذاری شرکت مخابرات، برخی روستاها فاقد بهره گيری از امکانات و خدمات مخابراتی نظير

 اينترنت بودند و الن بخش خصوصی برای رفع اين خلء چون توجيه اقتصادی ندارد، ورود نمي کند.
 نماينده اروميه يادآور شد: مسئولن وزارت ارتباطات در اين رابطه بايد به اهالی آن روستاها پاسخ گو باشند که در

 کجای قرارداد واگذاری شرکت مخابرات اين موضوع را پيش بينی کردند که امروز اين شرکت از اجرای آن سرباز
 مي زند.

 وی افزود: مرکز تحقيقات مخابرات با آن همه اعتبار پژوهشی مشغول چه کاری است که اين همه معضلت در امر
 واگذاری شرکت مخابرات وجود دارد.

 اين نماينده مجلس هشتم تاکيد کرد: اين شکل خصوصی شدن شرکت مخابرات، ميلياردها تومان به توليدات
 داخلی ضرر زد و هزاران کارشناس امر ارتباطات در تهران، اصفهان و شيراز بيکار شدند.

 وی افزود: چندين جلسه در مجلس گذاشته شد تا مسئولن سازمان تامين اجتماعی قانع به بيمه کردن کارگزاران
 شرکت مخابرات روستايی شوند، اما اين مشکل حل نشد.

 قاضي پور گفت: وزير روشن نکرد که آيا تحقيقات پژوهشی مرکز تحقيقات مخابرات در کارها لحاظ مي شود يا خير.
 ايشان بايد قبول کند که مطالعات خوبی از سوی اهل فن انجام شد، ولی آن مطالعات در عرصه عمل مورد توجه

 قرار نگرفتند.
 وی ادامه داد: از آنجا که وزير ارتباطات از دوره تصدی اين مسئوليت با کميسيون هماهنگ بوده و تعهد داده است
 که مشکل کارگزاران روستايی و کارگران مخابراتی شيراز را حل کند، بنابراين من و محجوب از توضيحات وزير قانع

 شديم.

اول ماه می : روز رزم طبقاتی کارگران
انجمن جمال چراغ ویسی

 اول ماه می فرا می رسد آن هم در موقعيتی که شرایط اسفناکی بر زندگی توده های کارگر و زحمتکش ایران
 تحميل شده است . پروژه ای که از همان فردای انقلب کل با قتل و کشتار فعالين و پيشروان طبقه کارگر و سایر

 فعالين سياسی کليد خورد و با گام نهادن در راه سياست های جهانی صندوق پول و سازمان تجارت جهانی به
هزینه سفره خالی کارگران و زحمتکشان در حال تکميل شده است .

 در حالی به استقبال اول ماه می می رویم که پرچم خواست و مطالبه نان و آزادی نه تنها در ایران که در کل
 منطقه خاورميانه و شمال افریقا به اهتزاز درآمده است . طبقه کارگر و سایر توده های زحمتکش این جوامع ،

 دیگر ادامه برده وار زندگی خود را تحت این سياست های ضد انسانی و سودپرستانه برنمی تابند اما در غياب
 یک نيروی رادیکال و سوسياليست این امکان وجود دارد که این خواست و مطالبه که می بایست از گذر انهدام

 کامل سيستم سرمایه داری بگذرد باز هم توسط جریانات رنگ و لعاب دار سرمایه داری و یا امپریاليستی به
احراف کشيده شود .

  امروز طبقه کارگر ایران نيز کامل� به وضعيت اسفناکی که در آن قرار گرفته است آگاه است و می داند که حذف
 یارانه ها یعنی خالی شدن هر چه بيشتر سفره خشک و خالی اش ، کارگران ایران زندگی در طاقت فرساترین

  ساعت در روز بدون هيچ گونه بيمه بيکاری و12شرایط را تجربه نموده و می شناسند ، زمان کار بيش از 
 درمانی ، دستمزدهای پایين و معوقه گاها� تا یکسال و بيشتر، تورم بال و کشنده ، قراردادهای سفيد امضا و
 موقت ، نداشتن حق هيچ گونه اعتصاب و اعتراض و نيز تشکل ، سرکوب فعالين و رهبران واقعی اش ، و... .

 کارگران می دانند که بحران اقتصادی که رژیم دامنگيرش شده می رود تا هر چه بيشتر بر گرده کارگران و
 زحمتکشان سنگينی روز افزون نماید . کارگران ، امروز بر این مسئله آگاهند که آنها شایسته یک زندگی مرفه و

 انسانی هستند نه کار برده وار و بدون اجر و مواجب( در مورد زنان کارگر) برای سرمایه داران . سالهاست کارگران
 به طور پراکنده در کارخانجات و محل کارهای مختلفدر حال مبارزه بر عليه این شرایط هستند برایش تشکل زدند ،
اعتصاب کردند ، فریاد زدند ، اما در غياب تشکلهای توده ای شان بيشتر از این نتوانستند رژیم را به عقب برانند . 

 امروز طبقه کارگر می داند که برای برداشتن هر گام در جهت بهبودی وضعيت خود ناچار از تعرض به سيستم
 حکومتی سرمایه است . آنها شاهدند که چگونه بيش از سه دهه است که تمامی مطالبات آنان با زور سرکوب و
 اعدام و شکنجه زیرپا گذاشته شده است . آنها زندگی تحت همه جناحهای رنگارنگ سرمایه را تجربه نموده اند و

 می دانند که تحت حاکميت هر کدام از این جناحها زندگی شان همان می شود که قبل� بوده است . سيستم
 سرمایه داری ایران نمی تواند دیگر دموکرات باشد تنها راه برای بازتوليد دوباره و انباشت دوره ای سرمایه در ایران
 به بهای قربانی نمودن زندگی زحمتکشان این جامعه ميسر خواهد بود و همين مسئله سلح سرکوب و کشتار را

جهت جلوگيری از خيزش های اجتماعی رادیکال ، برای سرمایه داری ضروری می سازد . 
 در شرایط کنونی که بحران اقتصادی می رود تا توده های هر چه وسيعتری را زیر آوار خود بگيرد این طبقه کارگر

 است که می تواند با استراتژی مشخص طبقاتی و با اتحاد با دیگرجنبش های رادیکال اجتماعی که تحقق
 خواست و مطالباتشان از گذر سرنگونی جمهوری اسلمی صورت می گيرد ، می تواند آلترناتيو سياسی خود را

 پيش بگذارد و توده های هر چه وسيعتری را به دور آن جمع نماید . امروز طبقه کارگر وقعی به شعار همه با هم و
 آشتی طبقاتی نمی نهد و می داند که منافعش با منافع هيچ کدام از جناحهای سرمایه داری نمی تواند در

امتداد هم قرار گيرد .
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  در چنين موقعيتی است که با توجه به به اهميت اول ماه می در مبارزه تاریخی کارگران و نيز جایگاه سياسی
 ویژه ای که طبقه کارگر در این دوره می تواند بر عهده بگيرد فعالين سوسياليست و چپ این جنبش علی رغم

 اختلفات سياسی با هم حول یک اقدام مشترک جمع شده و  مطالبات طبقه کارگر و سایر توده های زحمتکش
 ایران را در بيانيه های جداگانه رو به جامعه مطرح نموده اند بيانيه هایی که تمامی خواست نان و آزادی را برای

 توده ها به شکل یک پلتفرم مشخص طبقاتی بيان کرده اند و با این وسيله مهمترین وظيفه خود را که تحليل
 اوضاع مشخص فعلی و نيز تلفيق مطالبات اقتصادی و سياسی  و نيز کمک یه شکل گيری یک قطب کارگری

  و در89قدرتمند ، است به درست انجام داده اند . این گام در ادامه گامهایی است که طبقه کارگر ایران در سال 
  برداشتند .89اوج اینکه بسياری جنبش را خاموش شده می انگاشتند در اول ماه می 

   که  منشور مطالبات کارگری به مناسبت روز جهانی کارگر"   "از ما به عنوان انجمن جمال چراغ ویسی 
 بيان شده است ، حمایت می کنيم      و نيز کارگران سوسياليست  90  توسط شورای برگزاری اول ماه می 

 و آن را کامل ترین خواست و مطالبه در شرایط کنونی می دانيم که می تواند جنبش اعتراضی را به سمت
 انقلبی سوق دهد که منافع زحمتکشان ایران را تامين و تضمين نماید و تمامی آلترناتيوهای بورژوازی را برای به

 بن بست کشاندن اعتراضات مردمی خنثی سازد و عمل� نشان دهد که این تنها آلترناتيو سياسی طبقه کارگر
 است که خواست نان و آزادی را همراه هم به سرانجام می رساند . از همينجا هم از سایر نيروهای چپ و

سوسياليست می خواهيم که به شکل وسيعی از این خواست و مطالبات حمایت نمایند. 
پرتوان باد اتحاد طبقاتی کارگران و زحمتکشان

زنده باد انقلب
نابود باد رژیم سرمایه داری اسلمی ایران

 90اول ماه می 

گندم  تومانی قيمت نان و100احتمال افزایش 

  تومانی قيمت نان100 فرودین آمده است: احتمال افزایش 30به گزارش اختصاصی خبرگزاری دولتی مهر در تاریخ 
و گندم/ افزایش مبلغ یارانه نان

 250خبرهای رسيده از جلسات کارشناسی دولت نشان می دهد که احتمال به زودی قيمت هر کيلوگرم گندم از 
 250 تومان، تافتون به 500 تومان افزایش می یابد، ضمن اینکه احتمال افزایش هر قرص نان سنگک به 350به 

 تومان وجود دارد.150 تومان و لواش به 400تومان، بربری به 

 به گزارش خبرنگار مهر، خبرهای رسيده از کارگروه طرح تحول اقتصادی حکایت از بررسی های نهایی در مورد
  تومانی قيمت ملی هر کيلوگرم گندم دارد که بر این اساس، احتمال قيمت هر کيلوگرم گندمی که در100افزایش 

 تومان افزایش خواهد یافت.350 تومان به 250اختيار کارخانجات آرد قرار می گيرد، از 

  تومان افزایش به100بر این اساس، آناليز قيمت ها حکایت از آن دارد که احتمال قيمت هر قرص نان سنگک با 
  تومان به300 تومان، قيمت هر قرص نان بربری از 250 تومان به 200 تومان، قيمت هر قرص نان تافتون از 500
 تومان افزایش می یابد.150 تومان به 100 تومان و قيمت هر قرص نان لواش از 400

  تومان به یارانه پرداختی دولت بابت نان،1000بر اساس اخبار رسيده، گویا قرار است به ازای هر نفر در هر ماه، 
 افزوده شود، این درحالی است که مردم، نانوایان و کارخانجات آرد و دولت، همگی از هدفمند شدن قيمت نان در

مرحله اول اجرای طرح، رضایت داشته اند.

 در این ميان به نظر می رسد که اگر قيمت نان اندکی افزایش یابد و در مقابل، کيفيت نان یک پله دیگر نيز
 مطلوب تر شود، آنگاه می توان توفيق دیگری در پرونده اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها در بخش گندم، آرد و نان

حاصل کرد.

 این در حالی است که یارانه گندم، آرد و نان مطابق با اهداف در نظر گرفته شده در قانون هدفمند کردن یارانه ها
  که سال دوم90 سال به سمت واقعی شدن پيش رود، بنابراین دولت تصميم دارد در سال 5باید ظرف مدت 

 اجرای قانون به شمار می رود، قيمت ملی گندم را نيز یک پله بالتر برد و در مقابل، کيفيت بالتری را نيز از دولت
طلب کند.
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 البته تصميم نهایی در این مورد به کارگروه طرح تحول اقتصادی و شخص رئيس جمهور بستگی دارد و باید منتظر

  در نظر گرفته می شود، اما در این ميان دولت معتقد است90بود و دید که چه قيمتی برای نان در سال 

 که یکی از گام های موثر در اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها، موضوع هدفمندسازی یارانه گندم، آرد و

.نان بوده است

شب دعواي قيمت، كيفيت ونظارت ؛ نان ؛ بحثي واجب تر از نان
  فروردین گزارش می دهد :شايد بيشترين حساسيت در مورد افزايش30گروه اقتصادي روزنامه قدس در تاریخ 

 قيمت كالها و محصولت مختلف به دليل گستردگي و دايره شمولي است كه دارد و افزايش قيمت نان نيز از اين
 قاعده مستثني نيست بلكه با توجه به استفاده فقير و غني از نان اين محصول از حساسيت بيشتري برخوردار

است.

  درصدي قيمت نان از سوي يك20دستگاههاي دولتي از اعلم افزايش قيمت نان ابا دارند به طوري كه افزايش 
 تشكل نظير اتحاديه نانوايان تهران اعلم شد! خبري كه به دليل همان حساسيت بال بسرعت در جامعه تسري

 يافت و در همان روز موج تكذيبها عليه آن نيز به راه افتاد تا جايي كه روابط عمومي وزارت بازرگاني رسما� با ارسال
  درصدي قيمت نان كه از سوي20نمابري احتمال گراني نان را تكذيب كرد و آورده بود: خبر مربوط به افزايش 

 اتحاديه نانوايان تهران منتشر شده بود، تنها در مورد آناليز قيمت نان لحاظ شده و هنوز هيچ توافق و تصميمي از
سوي وزارت بازرگاني و شوراي اقتصاد در اين باره صورت نگرفته است.

 اما در نمابر روابط عمومي وزارت بازرگاني نكته ابهام آميزي وجود داشت و آن اينكه”تا اطلع ثانوي قيمت نان در
 كشور تغيير نخواهد كرد. با اين حال چند روز قبل نيز عده اي از نانواها در اعتراض به اين موضوع در مقابل مجلس

تحصن كردند.”
 طي دو سال گذشته قيمت نان ظاهرا� افزايشي نداشته است، اما به نظر مي رسد كه برخي نانوايان اين عدم
افزايش قيمت نان را طوري ديگر جبران كرده اند و عمل� قيمت نان را به سبك و سياق ديگري افزايش داده اند.

كاهش وزن!
 در همين رابطه شاطر يك نانوايي فري ماشيني به خبرنگار ما مي گويد: درست است كه قيمت نان افزايش پيدا

  گرم كاهش پيدا كرده است،400 به 460نكرده است، اما از وزن آن كاسته شده، به طوري كه وزن نان فري از 
  گرمي به قيمت400 تومان عرضه مي شود كه در واقع بدين معني است كه نان 25حال اين نان به همان قيمت 

 گرمي به فروش مي رسد!460نان 
 “م- ن” مي افزايد: حقوق كارگران نانوايي حدود دو سال است كه افزايش نداشته است، در حالي كه طبق

 مصوبات وزارت كار بايد ساليانه درصدي به دستمزد كارگران اضافه شود، اما كارگران نانوايي همچنان با دستمزد
 كار مي كنند.83سال 

 وي تصريح مي كند: كارفرما زير بار دستمزد واقعي نمي رود و مكررا� تأكيد مي كند كه اگر نمي خواهيد با همين
حقوق كار كنيد، بسلمت!

تثبيت هزينه ها!
 در همين حال رئيس اتحاديه نانوايان نيز در مورد اينكه چرا بايد قيمت نان افزايش پيدا كند مي گويد: طي دو سال

 20اخير متأسفانه حق و حقوق كارگران نانوايي تأمين نشده است، اين در حالي است كه دولت تقريبا� سالي 
 درصد دستمزد كارگران را افزايش مي دهد، اما اين نكته بايد مورد توجه قرار گيرد كه با وجود تثبيت قيمت نان،

كارفرما اين هزينه ها را از كجا تأمين كند! آيا دستمزد و هزينه هاي نانوايي فارغ از قيمت آرد، تثبيت شده است!
 ابراهيم خليلي مي افزايد: عدم افزايش قيمت نان باعث شده كه ما نيز حقوق به حقه كارگران را نتوانيم بپردازيم

كه اين امر همچنين باعث شده تا كارگران متخصص، اين شغل را رها كنند.
  درصد هزينه هاي نانوايي را دستمزد كارگران تشكيل مي دهد، اضافه مي كند: با حقوق60-70وي با بيان اينكه 

 كمي كه به آنان داده مي شود نمي توانيم انتظار داشته باشيم كه آنان به آنچه كه كارفرما و مردم انتظار دارند
عمل كنند.

 وي تصريح كرد: حدود سه ماه است كه براي نان، نرخي تعيين نشده است كه از اين ناحيه نانوايان هزينه هاي
زيادي را متحمل شده اند.

 او تأكيد كرد: نه تنها دستمزد كارگران بلكه به همان تناسب هزينه هاي بيمه، خمير مايه، كرايه حمل، عوارض،
 مالياتها، هزينه هاي بهداشتي و… افزايش پيدا كرده است، بنابراين با عدم افزايش قيمت نان چطور مي شود اين

هزينه ها را جبران كرد.
  ريال تمام مي شود اضافه مي كند: در حالي كه سهميه آرد نانوايي150 ريالي براي نانوا 75وي با بيان اينكه آرد 

ها كاهش يافته است، هر واحد نانوايي روزانه و به طور ميانگين دو تا سه هزار قرص نان مي پزد.
 خليلي تصريح مي كند: اگر دولت نمي خواهد قيمت نان افزايش پيدا كند، دست كم از محل يارانه ها هزينه هاي

تحميلي به نانوايان را جبران كند.
وي ادامه داد: ما خواهان آن نيستيم كه قشر كم درآمد جامعه با افزايش قيمت نان تحت فشار قرار گيرند.
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حكايت گندم سن زده
 وي همچنين در مورد كيفيت نان نيز تأكيد مي كند: متأسفانه گندم سن زده آرد مي شود كه كلوتن (ويتامينهاي)

 آن درصد ناچيزي است، بنابراين اين آرد تبديل به نان بي كيفيت مي شود كه در اين رابطه از مسؤولن بارها
درخواست كرده ايم كه كيفيت گندم تحويلي را مد نظر قرار بدهند.

 اين مقام مسؤول در اتحاديه نانوايان در مورد چندنرخي بودن نان با وجود تثبيت قيمت آن و اعتراض شهروندان نيز
 اضافه مي كند: كارخانه هاي صنعتي توليد نان تا به حال موفق عمل نكرده اند، لذا همچنان بايد بر روي نان

سنتي تأكيد شود.

سنگك خراساني سه دلر
 وي در همين رابطه اشاره مي كند: از نان سنتي حتي فراتر از مرزهاي ملي استقبال شده است، به طوري كه

 نان سنگك خراساني در كشورهاي آمريكا و كانادا با قيمت سه دلر به فروش مي رسد و در اين رابطه بسياري از
نانوايان متخصص نيز روانه اين كشورها شده اند.

  هزار8 تا 4خليلي در مورد افزايش هزينه بيمه كارگران نانوايي خاطرنشان كرد: حق بيمه هر كارگر نانوايي بين 
 40 كارگر مشغول به كار باشد، كارفرما مجبور است ماهيانه 5تومان افزايش يافته است كه اگر در هر نانوايي 

 هزار تومان حق بيمه اضافه پرداخت كند، پس اگر مي خواهيم كه نانواها تخلفي نكنند، بايد حقوق كارفرما و
كارگران آن تأمين شود.

از افزايش قيمت استقبال نمي كنيم
 از سوي ديگر نايب رئيس اتحاديه نانوايان مشهد نيز مي گويد: ما به دنبال گراني يا افزايش قيمت نان نيستيم،

بلكه تنها تقاضا داريم قيمت نان با توجه به هزينه ها تعيين شود.
 محمود ديده كار مي افزايد: در حالي كه قيمت نان ظرف دو سال گذشته تثبيت شده است قيمت آرد نيز در تاريخ

  ريال اعلم شد، ولي با گذشت تنها سه روز يعني در تاريخ40 نيز توسط كميسيون نرخ گذاري نان مبلغ 15/3/83
 ريال افزايش پيدا كرد، در حالي كه قيمت نان عمل� ثابت ماند!75 ريال به 40 قيمت آرد از 18/6/83

 وي با بيان اينكه چهار آيتم در قيمت نان نقش دارد، اضافه مي كند: دستمزد و سنوات كارگران، حق بيمه، قيمت
آرد و استهلك عواملي است كه بشدت قيمت نان را تحت تأثير قرار مي دهد.

 وي در مورد تعيين نرخ نان ادامه مي دهد: طبق جداولي كه هر ساله كميته نرخ گذاري نان تهيه مي كند، آناليز
قيمت نان از دو سال قبل آماده است، ولي به دليل تثبيت قيمت نان اين جداول بدون استفاده مانده است.

 وي براي جمع آوري و عدم عرضه نانهاي غير بهداشتي در سوپرماركتها اعلم مي كند. اتحاديه آمادگي دارد كه
  پخت كنند تا نان گرم به دست شهروندان برسد،12برخي نانوايي ها را مكلف كند به طور دو شيفته تا ساعت 

به شرطي كه دستگاههاي نظارتي از ورود نانهاي غير بهداشتي در سوپرماركتها جلوگيري كنند.

تعيين نرخ استاني
 در همين حال عضو ديگر هيأت مديره اتحاديه نانوايان مشهد نيز مي گويد: اتحاديه نانوايان به هيچ وجه خواستار

افزايش قيمت نان نيست، بلكه به دنبال آن هستيم كه هزينه هاي مترتب به توليد نان لحاظ شود.
 علي اكبر بهبودي مي افزايد: اتحاديه نانوايان در كميته قيمت گذاري تنها يك حق رأي دارد ولي اگر متوليان دولتي

با اتحاديه هاي نانوايي رايزني كنند، راهكارهايي را ارائه مي كنيم كه قيمت نان افزايش پيدا نكند.
 وي در توضيح اين مطلب تصريح مي كند: دولت به شكل ساماندهي شده مي تواند برخي از هزينه هاي نانوايي

ها را كه افزايش يافته به صورت يارانه جبران كند.
 نايب رئيس شركت تعاوني نانوايان در خصوص تعيين و تكليف قيمت نان تأكيد مي كند: قيمت نان تا به حال

 استاني تعيين مي شده است، ولي از امسال شوراي اقتصاد تصميم گيري مي كند اما قيمت نان را نمي توان در
سطح ملي تعيين كرد.

 در همين حال دبير شوراي اطلع رساني دولت گفت: دولت تاكنون تصميمي براي افزايش قيمت نان نگرفته
است.

 محمد پارياب در خصوص افزايش قيمت نان در سال جاري؛ اظهار داشت: در حال حاضر محاسبات قيمت نان به
پايان رسيده است كه در وزارت بازرگاني نهايي و براي تصميم گيري به شوراي اقتصاد تقديم شده است.

 معاون سخنگوي دولت افزود: هم اكنون كميسيون اقتصادي دولت نيز در حال بررسي وضعيت قيمت آرد و نان
براي سال جاري است و كارهاي كارشناسي در اين زمينه نيز مراحل پاياني خود را طي مي كند.

 پارياب با اشاره به اينكه قيمت نان هنوز در شوراي اقتصاد بررسي نشده است؛ گفت: افزايش قيمت نان بايد در
 شوراي اقتصاد بررسي شود و همانگونه كه پيش از اين نيز از سوي وزارت بازرگاني اعلم گرديد، تا زماني كه

تصميمي در خصوص قيمت نان اتخاذ نشده قيمتهاي قبلي معتبر است.

 بال رفتن ناگهانی بهای گاز در ايران، تهديدها و واکنش ها

  فروردین آمده است :افزايش نارضايتي ها و اعتراض های برخی نمايندگان مجلس به30به نوشته سایت مردمک در 
 افزايش بي سابقه بهای گاز مصرفي، در نهايت موجب شد تا محمود احمدي نژاد، دستور «بررسی» ميزان افزايش

 بهای گاز مصرفی و قبض های آن را صادر کند.
 پيشتر محمود احمدي نژاد، در نخستين کنفرانس خبری امسال خود درباره افزايش ناگهانی و زياد بهای گاز و اينکه
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 آيا مي توان در مواردی آن را تغيير داد، گفته بود: «ما توصيه مي کنيم با هم دعوا نکنند. مشعل های خود را تنظيم
 کنند. حتما اگر در اين شرايط مصرف طبيعی را حفظ کردند ما در کنار مردم هستيم».

 در همين حال مسعود ميرکاظمي، وزير نفت، تاکيد دارد که احتمال وجود هيچ گونه اشتباهی در شيوه محاسبه
 قبض های گاز وجود ندارد.

  درصد مصرف کنندگان مربوط مي داند و مي گويد «اين دسته١۵آقای ميرکاظمی نامتعادل بودن قيمت ها را تنها به 
 گاز بيشتری مصرف کرده اند و اعتراض ها هم از جانب همين افراد است».

 گزارش ها در ايران حاکی از آن بود که در تهران و برخی از شهرها از جمله در کرمانشاه، اروميه و استان خراسان
 جنوبی شماری از مشترکان از پرداخت گاز بهای خود سرباز زده اند.

  در ايران اجرا١٣٨٩ آذرماه سال ٢٨براساس قانون هدفمند کردن يارانه ها (برای حامل های انرژي، آب و نان) که از 
 شد، قرار بود دولت طی مدت پنج سال قيمت حامل های انرژی را آزاد کند.

 اما اين اتفاق نيافتاد و همزمان شدن هدفمند کردن يارانه ها با شروع فصل سرما و افزايش مصرف گاز خانگی
 موجب شد تا در اولين قبض های گاز مشترکين مبالغ پرداختی به طور چشمگيری چندبرابر شود.

 اما جواد اوجي، معاون وزير نفت و مدير عامل شرکت ملی گاز ايران، اعلم کرد که چنين شايعاتی درست نيست و
  درصد مشترکان قبوض گاز را پرداخت کرده اند. مابقی مشترکان نيز تا پايان فروردين و براساس مهلت درج شده٧٠

 در قبض ها، برای پرداخت زمان دارند.
 به دنبال اعتراض ها، نمايندگان مجلس نيز به وزير نفت و رئيس جمهوری درباره افزايش گاز بها تذکر دادند.

 احمد توکلی رئيس مرکز پژوهش های مجلس، گفته بود که نمايندگان مجلس از دولت پرسيده بودند که «اگر مردم
 مناطق فقيرنشين تصميم بگيرند که قبض های خود را پرداخت نکنند، آيا شما مي توانيد کاری کنيد؟» سوالی که

 مسئولن دولتی به آن پاسخ منفی داده بودند.
 در همين حال اخباری مبنی بر تخفيف، تجديد نظر يا تغيير رويه مسئولن درباره گاز بها شنيده مي شد، اما خيلی
 زود، معاون وزير نفت و مدير عامل شرکت ملی گاز ايران، اعلم کرد که هيچ صحبت يا طرحی برای اصلح و تعديل

 قيمت در محدوده خارج از اين چارچوب وجود ندارد.
 آقای اوجی اما از راه کار ديگری سخن گفت؛ او توضيح داد که هر مشترک بخش خانگی مي تواند با ارائه درخواست

 به اداره های شرکت ملی گاز ايران، بهای گاز مصرفی خود را در دو تا سه قسط پرداخت کند.
  روز يک بار صادر مي شود و قرار است در آينده نزديک به صورت ماهانه در اختيار۴۵قبض های گاز در ايران معمول 

 خانواده ها قرار گيرد، اما مسئولن دولتی و مدير عامل شرکت ملی گاز هيچ گونه توضيحی درباره اينکه برای پرداخت
 قسطی گاز چه راه کارهايی در نظر دارند ارائه نکردند.

 «اول اخطاريه، دوم قطع گاز»
 در حالی که صحبت از قسطی شدن قبض ها و مراجعه مشترکان ناراضی به اداره ها و شرکت های گاز برای رفع

 ابهام در مورد گاز بهای آنها مطرح بود، رسانه ها خبر ديگری را منتشر کردند؛ مصطفی کشکولي، معاون مديرعامل
 شرکت ملی گاز، در مورد عدم پرداخت گاز بها به مشترکان هشدار داد.

  فروردين ماه اعلم کرد: چنانچه مشترکان قبض های گاز خود را در مهلت تعيين شده پرداخت نکنند، ابتدا٢١او روز 
  ساعت و در نوبت دوم٢۴يک اخطاريه برای آنها صادر مي شود و در صورت بي توجهي، گاز مشترکان در نوبت اول 

  ساعت به طور موقت قطع مي شود.۴٨
  فروردين، در٢١اما يک روز بعد پايگاه خبری الف، وابسته به احمد توکلی اعلم کرد ماموران شرکت گاز از روز 

 خانه هايی که بيش از دو دوره قبض خود را پرداخت نکرده اند، حاضر شده  و گاز اين واحدها را به طور موقت قطع 
 کرده اند.

 اين خبر با واکنش مسئولن شرکت ملی گاز مواجه شد به طوری که مجيد بوجارزاده، سخنگوی شرکت ملی گاز
  فروردين به رسانه ها گفت که چنين موضوعی شايعه است و در حال حاضر گاز هيچ يک از مشترکان٢٣ايران روز 

 خانگی و تجاری به دليل عدم پرداخت هزينه قبوض قطع نشده است.
 ادامه اعتراض ها و هشدار به سلب اختيارات دولت

 با ادامه اعتراض ها به قيمت حامل های انرژی حميدرضا کاتوزيان، رئيس کميسيون انرژی مجلس اعلم کرد که اگر
 دولت روش افزايش قيمت  حامل های انرژی را اصلح نکند، مجلس بخشی از اختيارات دولت را سلب مي کند.

 او گفت که مجلس در همين راستا راه کارهايی به دولت ارائه کرده و قرار است کميته نفت و گاز مجلس به همراه
 مرکز پژوهش ها مسئله اصلح قيمت ها را بررسی کنند و درپی راهی برای جلوگيری از ايجاد مشکل برای مردم

 باشند.
 آقای کاتوزيان، همچنين تاکيد کرد که مقامات دولتی هيچ گونه انعطافی درمورد راه کارهای نمايندگان از خود نشان

 نداده اند و به نظر مي رسد مجلس بايد خود راسا وارد عمل شود و قانون هدفمندی را اصلح کند.
 شرکت ملی گاز ايران در قبض هايی که براساس تعرفه پنج ماه سرد سال، آذر ماه سال گذشته برای مشترکان

  ريال تعيين کرده بود و آقای ميرکاظمی نيز٧٠٠صادر کرد ميانگين قيمت هر مترمکعب گاز در بخش خانگی را 
  متر مکعب گاز مصرف مي کنند، کمي  بيشتر١٢٠٠مي گويد «تنها قبض آن دسته از مشترکانی که روزانه بيش از 

 آمده است».
 .ايران که پس از روسيه، بزرگ ترين ذخاير گاز طبيعی در جهان را دارد يکی از صادرکنندگان گاز در دنيا است

هزار كارگر دليجانی محروم از خدمات درمانی هستند13

  هزار كارگر13نماینده محلت ودليجان با بيان اینکه  فروردین گزارش می نماید : 30خبرگزاری دولتی ایلنا در تاریخ
 شهرستان دليجان از خدمات درمانی و بيمه تامين اجتماعی محروم هستند: متاسفانه با توجه به گفت وگوهای
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 زیاد با مسئولن ذیربط هنوز اقدامی در این باره صورت نگرفته است.
 به گزارش ايلنا به نقل از خانه ملت،"عليرضا سليمی" گفت: محروميت طبقه گارگران وطبقه ای که توان پرداخت
 هزینه درمان را ندارد، از خدمات درمانی مشکلت فروانی برای این قشر ایجاد کرده است به طوری که، گارگران

 ما مجبور هستند به بيمارستان دليجان مراجعه کنند وهزینه بالتری را پرداخت کنند.
 عضوکميسيون آموزش وتحقيقات مجلس ادامه داد: ما در شهرستان محلت در تمامی روزهای هفته پزشک

 متخصص نداریم ، البته وزیر بهداشت دراین باره قول هایی داده است که اميدواریم هرچه سریع تر محقق شود.
 نماینده محلت ودليجان در مجلس شورای اسلمی گفت : درطی سفرهای ریاست جمهوری به محلت قول

 احداث مجتمع رفاهی برای آبگرم محلت داده شد، ولی در حال حاضر فقط چند سوئيت توسط وزرات رفاه ساخته
 شده است، اميدواریم با توجه به قولهایی که هيات دولت برای احداث این مجتمع داده است احداث این مجموعه

 رفاهی نيز تکميل شود.
 سليمی افزود:آب شرب محلت وروستاها با مشکل جدی روبرواست اميدواریم هرچه سریعتراین مشکلت رفع

 شود.
پايان پيام

  – رضا شهابی،خانواده و وکيل اش دست به سر شده اند11خبر شماره 

 بر اساس خبری که به تایيد یکی از اعضای خانواده رضا شهابی رسيده است، دستگاه قضایی به دلیلی که به
رضا شهابی  و خانواده اش شرح نميدهد از دادن جواب مشخص در ارتباط با پرونده ی رضا طفره ميرود.

  ، دادگاه رضا را تشکيل ندادند و اعلم کردند پرونده برای89 اسفندماه 15در آخرین روز مقرر برای دادگاه یعنی در 
 به ریاست قاضی صلواتی خارج شده است و نتيجتا دادگاه شهابی تشکيل نگردید.15رویت دادستان از شعبه 

  رضا شهابی به یکی از شعبات بازپرسی مستقر در زندان اوین برده شد و89 اسفندماه 23از سویی در روز 
اتهامات واهی دیگری به وی زده شده است.

 در روزهای بعد از تعطيلت نوروز وکيل رضا شهابی ، آقای مسعود شفيعی بارها پيگير زمان دادگاه رضا شده
است اما تا کنون هيچ جواب معينی به وی داده نميشود.

 209 ماه به اصطلح در بازداشت موقت و در بلتکليفی کامل در بند امنيتی 11بدین ترتيب رضا شهابی در حدود 
زندان اوین محبوس است واین در حالی است که از مشکلت مختلف جسمی رنج ميبرد.

  ميليون تومانی که برای وی تودیع شده است، آزاد شده باشد اما60همچنين شهابی، ميبایست با قرار وثيقه ی 
دستگاه قضایی هم خود رضا را در توقيف دارد و هم وثيقه ی تودیع شده برای وی را.

  تا کنون بی هيچ دليل و89 خرداد سال 22شهابی کارگر و عضو هيات مدیره ی سندیکای کارگران شرکت واحد از
 تنها به خاطر دفاع از حقوق کارگران ، در بند است؛ در این روزها مقامات قضایی نه به رضا شهابی و نه به وکيل و

 خانواده اش هيچ پاسخ مشخص و روشنی نميدهند و انها و بسياری از کارگران و فعالين کارگری در نگرانی از
وضعيت نا معلوم رضا شهابی به سر ميبرند.

1390 فروردین ماه 30 درباره رضا شهابی – 11خبر شماره 

  دلر هم گذشت122قيمت نفت از 

  فروردین آمده است : به دنبال بهبود شرايط بازار مسکن در آمريکا و افزايش31در به نوشته سایت خبرآنلين
 فروش مسکن در اين کشور قيمت جهانی نفت امروز چهارشنبه برای دومين روز متوالی افزايش يافت .

 به گزارش بلومبرگ، کارشناسان اقتصادی بر اين باورند که بهبود شرايط بازار مسکن آمريکا موجب رشد تقاضای
 انرژی در اين کشورخواهد شد .
  دلرگذشت که بنابر تحليل کارشناسان کاهش ارزش دلر در برابر يورو نيز122قيمت جهانی نفت امروز از مرز 

 تاثير زيادی در افزايش قيمت نفت داشته است . احتمال افزايش نرخ بهره بانکی از سوی بانک مرکزی اروپا تاثير
 زيادی در افزايش ارزش يورو در برابر دلر داشته است .

 جاناتان بارات کارشناس ارشد اقتصادی در اين باره تاکيد کرد بهبود وضعيت مسکن در بازار آمريکا خبر خوبی برای
 بازار های جهانی انرژی است و موجب تقويت قيمتها خواهد شد . تصميم احتمالی بانک مرکزی اروپا برای

 افزايش مجدد نرخ بهره بانکی نيز فشار زيادی را بر دلر وارد کرده است .
  دلرو109بر اساس اين گزارش قيمت هر بشکه نفت سبک آمريکا در بازار نيويورک برای تحويل در ماه ژوئن به 

  سنت رسيده است .90دلرو122 سنت رسيد. هر بشکه نفت برنت دريای شمال در بازار لندن نيز به 120
  هزار بشکه افزايش667موسسه آمريکن پتروليوم نيز گزارش داد ميزان ذخاير نفت خام آمريکا در هفته گذشته با 

  ميليون بشکه رسيده است . ادامه تنشهای سياسی در خاور ميانه به خصوص گسترش356.1به بيش از 
 اعتراضات داخلی در ليبی و عربستان نيز تاثير زيادی بر افزايش قيمت نفت داشته است./

  درصد افزايش يافت57قيمت شير يارانه ای 

  فروردین آمده است : اقدام خودسرانه توزيع کنندگان شير را گران کرد.30در  خبرآنلينبه نوشته سایت 
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 در حالی که دولت ادامه روند گذشته پرداخت يارانه شير را برای فروردين ماه به تصويب رسانده بود اما توزيع
  درصد افزايش دادند.57کنندگان به طور خودسرانه قيمت اين محصول را 

 گذری ساده در فروشگاه های سطح شهر نشان می دهد که عرضه اين کال نسبت به پيش از عيد به يک سوم
  تومان روی هر بسته350کاهش يافته و تنها يک روز در هفته توزيع می شود. از سوی ديگر با وجود آنکه قيمت 

  تومان به مصرف کنندگان عرضه می کنند.550شير يارانه ای درج شده است اما فروشندگان آن را با نرخ 
 هرچند مديرکل دفتر تنظيم بازار وزارت بازرگانی در گفت و گو با خبرآنلين عرضه شير با اين قيمت را تخلف می

 داند ولی بسياری از فروشگاه ها خودسرانه قيمت را تغيير داده اند.
 صادقي گفت: توزيع شير يارانه ای نسبت به قبل هيچ تغييری نکرده و فروشندگان موظف هستند طبق روال قبل

  تومان در ليتر به مشتريان عرضه کنند.350سه روز در هفته شير را با نرخ 
  پرداخت می شود توزيع کنندگان بلفاصله قيمت اين90پس از آنکه دولت اعلم کرد يارانه شير فقط تا پايان سال 

  تومان در ليتر افزايش دادند اما دولت در سال جديد تصميم به ادامه روند فعلی پرداخت تا پايان200محصول را 
 فروردين ماه گرفت و قيمت شير مجدد به نرخ گذشته بازگشت.

 اخيرا در بسياری از فروشگاه ها شير يارانه ای با افزايش قيمت مواجه شده است. علوه بر آن حجم توزيع نيز
 کاهش يافته و تنها يک روز در هفته شير يارانه ای عرضه می شود.

 مديرکل دفتر تنظيم بازار وزارت بازرگانی در اين باره به شهروندانتوصيه کرد در صورت ديدن هر گونه تخلف، موضوع
  به بازرسان سازمان بازرگانی استان تهران اطلع دهند.124را از طريق سامانه تلفنی 

 هنوز تکليف يارانه شير در ستاد هدفمندی يارانه ها مشخص نشده است ولی از آنجا که دولت روش قبلی
  فروردين تصويب کرده بود؛ امروز برای ادامه روند قبلی يا روش جايگزين بايد تصميم گيری شود.31پرداخت را تا 

  درصد از يارانه فعلی به توليدکنندگان را30چندی پيش وزرای بازرگاني، کشاورزی و صنايع در مجلس پرداخت 
 پيشنهاد دادند.

هزار خانوار کارگری فاقد مسکن شناسایی شده اند540

 معاون اجتماعی و فرهنگی وزارت کار و امور فروردین گزارش می نماید : 30خبرگزاری دولتی ایلنا در تاریخ
 اجتماعی ، برنامه های هفته کارگر را که از چهارم تا یازدهم اردیبهشت ادامه دارد را تشریح کرد.

 به گزارش ايلنا، "مجتبی زارعی" در نشست خبری که در محل وزارت کار برگزار شد،با اشاره به سابقه تعيين
 روزکارگر درجهان گفت : تظاهرات کارگران درشيکاگو این روز مهم را درجهان رقم زد.

 وی ازشهردار تهران خواست که مجسمه ای نمادین از تظاهرات کارگران درشهر شيکاگو که روز کارگر را در جهان
 به دليل کشتار کارگران در آن روز که از سوی دولت امریکا انجام شد ،طراحی کند.

 وی نخستين روز هفته کارگر را پنجم اردیبهشت ذکر کرد و گفت: روز نخست هفته کارگر روز تجدید ميثاق کارگران
 با امام خمينی (ره) است.کارگران در این روز در مرقد امام خمينی(ره) حضور خواهند یافت.

 وی در مورد روز دوم و سوم هفته کارگر اظهار داشت: روز دوم (ششم اردیبهشت) دیدار مدیران کار با کارگران
 ایثارگر است و در روز هفتم اردیبهشت روز تجدید ميثاق با مقام ولیت نامگذاری شده است.

 زارعی ادامه داد: همچنين پاسداشت شهدا ، بزرگداشت بسيج کارگر و بصيرت کارگری برای روزهای چهارم ،
 پنجم و ششم کارگری نامگذاری شده است.

 معاون وزیر کار با اشاره به روز یازدهم اردیبهشت که روز جهانی کارگر نامگذاری شده است، گفت:دراین روز از
 کارگران نمونه با حضور رئيس جمهور تجليل خواهد شد.

  کارگر ذکر215 هزار و 14به گفته زارعی کارگرانی که امسال برای انتخاب کارگر نمونه مورد بررسی قرار گرفتند را 
  نفر به عنوان کارگر نمونه انتخاب شده اند.11 کارگروه کار نمونه و 28کرد و گفت: از این تعداد 

  واحد به تراز کشوری62 واحد درکل کشور که ازمرحله استانی به ملی راه یافته اند 610وی گفت: همچنين از 
  انتخاب شدند.89 واحد نمونه سال 6رسيدند که از این ميان 

 وی در بخشی دیگراز این نشست خبری با اشاره به فعاليت های فرهنگی معاونت اجتماعی وزارت کار گفت:
 ستاد وزارت کار درشورای اجتماعی کشور مسئول صيانت از حقوق شهروندی است.

 زارعی افزود: هم اکنون شورای اجتماعی کار درحال تحقق است که مسائل اجتماعی و فرهنگی کار و توليد را
 به طورجدی پيگيری می کند.

 ** راه اندازی بورس کارگری
 وی با اشاره به راه اندازی بورس کارگر گفت: قرار است بزودی بورس کارگران درسازمان بورس اوراق بهادار راه

 اندازی شود.قرار است در بورس کارگران سهام کارگری ، سهام ترجيحی و عدالت به صورت جدی در سبد خانوار
 ایفای نقش کند.

 وی تاکيد کرد: با راه اندازی بورس کارگری، خانواده بزرگ کارگری کشور آموزش سهامداری را کسب خواهند کرد.

 ** مسکن مهر
 هزار خانوار کارگری فاقد مسکن شناسایی شده اند . هم اکنون540معاون وزیر کار در خصوص مسکن مهر گفت: 

  هزار واحد مسکن مهر در حال اتمام است.291
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 ** همکاری با وزارت ارشاد
  نفر شاغل دارند راه50وی گفت: همچنين قرار است ستاد کتاب برای کارگران در واحدهای اقتصادی که بيش از 

 اندازی شود.
 زارعی گفت: همچنين مقرر شده حج عمره کارگران به عنوان پيوستگی فرهنگی کارگران فعال شود تا کارگران

 بتوانند از این مهم بهره بگيرند.

 ** همایش الگوی اسلمی
 وی با اشاره به همایش الگوی اسلمی کارگری گفت: به این منظور قرار است با پنج هزار استاد دانشگاه الگوی
 اسلمی برای کارگران تدوین شود. این الگو می تواند الگویی مناسب برای پيشرفت موضوع کار در کشور شود.

  هزار نفر کارگران شهيد کشور ،15وی گفت: همچنين قرار است در تعامل با بنياد شهيد مراسم در بزرگداشت از 
 تجليل شود.

 ** مکانهای ورزشی و تفریحی کارگری
  مجموعه نيز در حال70 واحد ورزشی و فرهنگی کارگری در حال بهره برداری است و 104زارعی گفت: هم اکنون 

 ساخت داریم.
 وی با اشاره به ایجاد سه مجموعه رفاهی کارگری در شهرهای انزلی ، مشهد و قم گفت: این سه مجموعه در

 اختيار تمام کارگران کشور قرار خواهد گرفت که بزودی سامانه این مهم راه اندازی می شود و کارگران می توانند
 اطلعات لزم را برای استفاده از این استراحتگاه ها کسب کنند.

 ** امضای تفاهمنامه با سازمان تربيت بدنی
 زارعی در پایان گفت: قرار است تفاهمنامه ای از سوی وزارت کار و سازمان تربيت بدنی امضا شود تا کارگران

 بتوانند از سلمت بيشتری برخوردار شوند.
پايان پيام

 خصوصی شدن مخابرات، هزاران کارشناس را در تهران، اصفهان و شيراز بيکار کرد

  فروردين -30 فرردین آمده است : نادر قاضي پور در جلسه علنی امروز سه شنبه -30به نوشته سایت آفتاب در 
 مجلس شورای اسلمی درباره سوال خود از وزير ارتباطات و فناوری اطلعات، گفت: مرکز تحقيقات مخابرات هر

  ميليارد تومان اعتبار دريافت مي کند، اما از تحقيقات آن استفاده نمي شود.500سال برای کارهای پژوهشی 
 نماينده اروميه، تصريح کرد: امروز در هر منطقه هر شرکت مخابراتی يک آنتن جديد نصب مي کند، نابسامانی در
 ظاهر شهر به وجود مي  آورد و سلمت شهروندان را به خطر مي اندازد. هيچ پژوهش تحقيقاتی تاييد نمي کند که

  آنتن مخابراتی نياز است.50برای يک منطقه 
 وی افزود: آنتن های مخابراتی براساس چه قانونی واگذار شده اند، اين مسأله علوه بر زشت کردن ظاهر شهر و

 اثرات برای حال شهروندان هزينه های مالی زيادی را به مردم تحميل مي کند.
 قاضي پور اظهار کرد: رقابت ايجاد کردن بين اپراتورهای مختلف نظير ايرانسل و همراه اول که با احداث آنتن محقق

 نمي شود.
 مردم که نبايد هزينه بي دقتي های مسئولن را بپردازند.

 وی ادامه داد: در زمان واگذاری شرکت مخابرات، برخی روستاها فاقد بهره گيری از امکانات و خدمات مخابراتی
 نظير اينترنت بودند و الن بخش خصوصی برای رفع اين خلء چون توجيه اقتصادی ندارد، ورود نمي کند.

 نماينده اروميه يادآور شد: مسئولن وزارت ارتباطات در اين رابطه بايد به اهالی آن روستاها پاسخ گو باشند که در
 کجای قرارداد واگذاری شرکت مخابرات اين موضوع را پيش بينی کردند که امروز اين شرکت از اجرای آن سرباز

 مي زند.
 وی افزود: مرکز تحقيقات مخابرات با آن همه اعتبار پژوهشی مشغول چه کاری است که اين همه معضلت در

 امر واگذاری شرکت مخابرات وجود دارد.
 اين نماينده مجلس هشتم تاکيد کرد: اين شکل خصوصی شدن شرکت مخابرات، ميلياردها تومان به توليدات

 داخلی ضرر زد و هزاران کارشناس امر ارتباطات در تهران، اصفهان و شيراز بيکار شدند.
 وی افزود: چندين جلسه در مجلس گذاشته شد تا مسئولن سازمان تامين اجتماعی قانع به بيمه کردن

 کارگزاران شرکت مخابرات روستايی شوند، اما اين مشکل حل نشد.
 قاضي پور گفت: وزير روشن نکرد که آيا تحقيقات پژوهشی مرکز تحقيقات مخابرات در کارها لحاظ مي شود يا خير.
 ايشان بايد قبول کند که مطالعات خوبی از سوی اهل فن انجام شد، ولی آن مطالعات در عرصه عمل مورد توجه

 قرار نگرفتند.
 وی ادامه داد: از آنجا که وزير ارتباطات از دوره تصدی اين مسئوليت با کميسيون هماهنگ بوده و تعهد داده است
 که مشکل کارگزاران روستايی و کارگران مخابراتی شيراز را حل کند، بنابراين من و محجوب از توضيحات وزير قانع

 شديم.

بدون شرح 
149



دبير اجرايي خانه كارگرقزوين در تشريح برنامه هاي هفته كارگر اعلم كرد:

  فروردین گزارش می نماید : عيد علي كريمي، دبير اجرايي خانه كارگراستان31خبرگزاری دولتی ایلنا در تاریخ 
 قزوين با اشاره به نامگذاري سال جاري از سوي مقام معظم رهبري به عنوان سال جهاد اقتصادي گفت: كارگران

 در اين راستا همواره بازوان و پيشاني توانمند اقتصاد كشور بوده وهستند و ما كارگران وظيفه داريم تلش
 مضاعف كنيم تا جهش اقتصادي در پيشرفت صنعت بوجود آيد

 به گزارش خبرنگارايلنا، دبيرستاد بزرگداشت هفته كارگر با اعلم اينكه از پنجم تا يازدهم ارديبهشت به نام هفته
 بزرگداشت كارگر نام گرفته است ، افزود : اين هفته با روزهاي جوان، شوراها و معلم مقارن است كه ضمن

 گراميداشت اين روزها ، خواهان توجه بيشتر رسانه ها به روز كارگر هستيم.
 كريمي در خصوص نامگذاري بزرگداشت هفته كارگر توسط روابط عمومي ستادمركزي گراميداشت اين هفته

 درامسال نيز اعلم كرد: دوشنبه پنجم ارديبهشت روز كارگران و تجديد ميثاق با آرمان هاي امام (ره) نام گرفته كه
 حضور كارگران در مرقد مطهر حضرت امام (ره)- بنيانگذار جمهوري اسلمي - برنامه اصلي اين روز است كه در

 استان قزوين نيز تشكل هاي كارگري با ائمه جمعه و نمايندگان ولي فقيه در مركز استان ديدار خواهند كرد.
 وي ادامه داد: در روز ششم ارديبهشت كه به نام روز كارگران زن و خانواده نام گرفته است ، آيين تجليل از زنان
 نمونه كارگر و سرپرست خانواده برگزار مي گردد و در روز هفتم ارديبهشت كه روز تجليل ميثاق كارگران با وليت

 مي باشد، نمايندگان كارگران استان ها با مقام معظم رهبري خواهيم بود.
 اين فعال جامعه كارگري كشور با اعلم اينكه روز كارگران جوان و پيماني چهارمين روز هفته كارگر امسال است

 اظهار كرد: كارگران در اين روز با حضور درگلزار شهداي شهرهاي استان به ضمن تجديد ميثاق با شهدا به
 جايگاهشان در هشت سال دفاع مقدس اداي احترام خواهند كرد.

 رئيس پيشين كانون هماهنگي شوراهاي اسلمي كار استان قزوين بيان كرد: روز نهم ارديبهشت كه روز كارگران
 و معنويت نام گرفته، شاهد حضور پرشكوه و گسترده كارگران سراسر كشور در نماز جمعه خواهيم بود .

 كريمي ادامه داد:در روز دهم ارديبهشت كه به نام روز كارگران پيشكسوت نامگذاري شده است ،آيين تجليل از
 بازنشستگان و پيشكسوتان كارگري را خواهيم داشت .

 دبير اجرايي خانه كارگر استان قزوين اعلم كرد: در روز يازدهم ارديبهشت آيين بزرگداشت روز كارگر در ورزشگاه
  صبح با حضور كارگران ، بازنشستگان و مسئولين برگزار خواهد9يادگار امام (ره) در بلوار معلم الوند از ساعت 

 شد.
 وي خاطرنشان كرد: ديدار با خانواده معظم شهدا ، مراجع تقليد روحانيون و برگزاري مسابقات مختلف ورزشي،

 قانون كار و... از ديگر برنامه هاي اين هفته از سوي خانه كارگر است.
 رئيس پيشين كانون هماهنگي شوراهاي اسلمي كار استان قزوين با اعلم اينكه مسئولن نبايد انتظار باشد كه

 همواره كارگران خدمت آنان برسند، بلكه انتظار داريم يك بارنيز مسوولن خدمت كارگران برسند، گفت:بنابراين
 اميدواريم استاندارو معاونانش و مديران كل دستگاه ها در اين هفته بازديدهايي از واحدهاي صنعتي به ويژه

 واحدهاي بحراني و مشكل دار داشته باشند و درددل كارگران را گوش كنند و ما نيز ديدگاه هاي خود را در قالب
 سخراني و قطعنامه بيان خواهيم كرد.

 كريمي با اظهار اينكه با وضعيت موجود در كشور خانه كارگر علقه اي به برگزاري راهپيمايي ندارد، خبرداد: اگرچه
 برگزاري گردهمايي در محيط هاي مسقف نياز به مجوز نيست ،اما با هماهنگي با فرمانداري البرز در ورزشگاه

 يادگار امام تجمع با شكوهي در روز جهاني كارگر برگزار مي كنيم، گر چه به جاي برگزاري جشن كارگري ، بايد به
 طرح مشكلت بپرازيم.

 واحد مشكل دار در استان قزوين100
 

 سلمي كار استان قزوين با اعلم اينكه واحدهاي مشكل  دار در استان قزوين روز به روز اضافه مي شود و در حال
  واحد مرغداري هم تعطيل شده است، كه20 واحد مشكل  دار در استان قزوين داريم ، گفت: 100حاضر حدود 

 برخي دليل تعطيلي اين مرغداري ها را شيوع بيماري آنفلوآنزا پرندگان اعلم كردند، ولي با توجه به اينكه
 سال هاي گذشته هم آنفلوآنزا داشته ايم اما منجر به اين تعطيلي ها نشده، آنچه ما رسيده ايم اين است كه

  هزار نفر شده است2واردات دانه آلوده مرغ ، باعث تعطيلي واحدهاي مرغداري و در نتيجه بيكار حدود 
  ماه حقوق نگرفته اند، تصريح40 واحد مشكل دار و بحراني، كارگران از دو ماه تا 100كريمي با بيان اينكه در اين 

 40كرد: از ديدگاه ما در واحد صنعتي كه كارگران آن دو تا سه ماه حقوق نگرفته باشند آن واحد بحراني است كه 
 واحد استان قزوين بحراني است.

 تعطيل هستند ، افزود:90وي با اشاره به اينكه برخي از واحدها توليدي در استان قزوين تا سوم ارديبهشت ماه
  اشتغال غيرمستقيم از500 تا 400 كارگر رسمي و 800 تا 700به عنوان مثال شركت لوازم خانگي پارس با 

 واحدهاي مشكل دار است و يا در تاژ، مهرام و اشكان چيني كارگران قرارداد موقت را پايان قرارداد زده اند.

هزار كارگر در شب عيد بيكارشدند20
 

  هزار كارگر قزويني در سال جديد قرارداد مجدد با آنها20اين فعال جامعه كارگري كشور با اعلم اينكه حداقل 
 منعقد نشده است، گفت: عدم فروش، مستهلك شدن دستگاه هاي توليدي، سو مديريت و كمبود نقدينگي

 اصلي ترين مشكلت واحدهاي بحراني و مشكل دار استان و كشور است.
 رئيس پيشين كانون هماهنگي شوراهاي اسلمي كار استان قزوين با تاكيد بر اينكه نبايد واحدهاي مشكل دار
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  درصد تجمع هاي كارگري در جلوي نهادها توسط مديران90استان قزوين را تنها چند واحد دانست، افزود: حدود 
 واحدهاي توليدي سازماندهي مي شود تا از مسئولن امتياز بگيرند .

  ميليارد تومان وام گرفته و يا شركتهاي اشكان چيني و پوشينه بافت هم20كريمي ادامه داد: مدير شركت نازنخ 
 همين وضعيت را دارند، اشكان چيني مشكل فروش ندارد و حتي كاليش صادراتي است، ولي حقوق كارگران را

 نمي دهد.
 وي در خصوص راه حل برطرف كردن بخشي از مشكل صنايع نيز پيشنهادكرد : اگر كميته اي تخصصي با حضور

 نمايندگان دولت، كارفرمايان و تشكل هاي كارگري در استان تشكيل شود، مي توان مشكلت واحد هاي صنعتي
 استان را پيگيري، پيشگيري و حل كند.

 دبير اجرايي خانه كارگر قزوين در خصوص مشكل گوشت زياران نيز گفت: در حالي كه اين واحد توليدي ، هيچ
  ماه معوق كارگران طفره رفتند و در نهايت با هماهنگي مديران ارشد24گونه ضايعاتي نداردمديران آن از پرداخت 

  نفر از كارگران و پرداخت معوقات ، شركت زياران را به تعطيلي كشاندند.110استاني با بازخريد 
  نفر از كارگران شركت توليدي مهرام در ابتداي سال جاري اشاره كرد و گفت : مديران140وي در ادامه به اخراج 

 افزايش بهاي مواد اوليه توليدات نظير روغن وتخم مرغ و ... عامل پايان قرارداد اين تعدادكارگر اعلم كرده اند.

 شوراي عالي كار شرمنده كارگران شد

 رئيس پيشين كانون هماهنگي شوراهاي اسلمي كار استان قزوين با اعلم اينكه براساس كارتحقيقاتي خانه
  هزار تومان كمتر باشد ولي شوراي606 نبايد از 90كارگركشور مشخص شد كه حداقل حقوق كارگران در سال 

  تومان را به عنوان حداقل حقوق مصوب كرد، افزود: بانك مركزي نيز نرخ واقعي تورم را اعلم نمي330عالي كار 
 كند و شوراي عالي كار با این تصميم شرمنده كارگران و خانواده هايشان شد.

 كريمي با اعلم اينكه بعيد مي داند ارايه كارت اعتباري به كارگران عملياتي شود، گفت: در حالي كه بيش از
 درصد كارگران در كشور قراردادي هستند، ارايه كارت اعتباري خريد به اين كارگران موضوعيت ندارد.80

  ماه آينده اش برنامه ريزي كند6وي در بخش ديگر سخنانش با اعلم اينكه هيچ واحد صنعتي نمي تواند براي 
 درصد نقدنيگي حاصل از هدفمندي يارانه ها به صنايع پرداخت نشود واحدهاي صنعتي با مشكلت30گفت : اگر 

 اساسي مواجه مي شوند.
 هزار500دبير اجراي خانه كارگر قزوين گفت: واردات بي رويه محصولت به ويژه چيني ،مانع تحقق دو ميليون و 

 شغل است ، زيرا واردات موجب بروز موج بيكاري خواهد شد.
 وي با ابراز نگراني براي آينده جامعه كارگري كشور بيان كرد: خانه كارگر ايران براي تامين يك وعده غذاي گرم

 براي كارگران در حال ايجاد رستوران هايي در استان هاي صنعتي براي ارايه غداي يك هزار توماني به كارگران با
 هدف حمايت از آنان است.

  درصد است15آمار بيكاري در قزوين بيش از 

  افزود: مسئولن89هزار شغل جديد در سال 60وي در ادامه با اشاره به اظهارات استاندار قزوين مبني بر ايجاد 
 هزار شغل شناسنامه دار كه در بخش صنعت ايجاد كرده اند را به جامعه كارگري نشان دهند.5بهتر است 

 هزار معرفي شده به بيمه بيكاري را جزو كارگران و شاغلين محسوب10كريمي با بيان اينكه متاسفانه مسئولن 
  درصد است.15 درصد را ارايه مي كنند، افزود، آماربيكاري استان قزوين در حال حاضر بيش از 11.2و آمار بيكاري 

 واحد فعال صنعتي داد1700*استان قزوين 
  واحد صنعتي فعال وجود1700 واحد صنعتي مسئولن در استان فقط 3600يا 3200كريمي با اظهار اينكه از آمار 

 در صد ظرفيت اسمي كار مي كنند، گفت: با توجه به اينكه آمار جمعيت بيمه شده اصلي50دارد كه آنها هم زير 
 هزار نفر است، چگونه وقتي بيمه شده اي اضافه نشده، اشتغال ايجاد شده است .180در استان حدود 

 وي با اعلم اينكه وقتي مديران در خصوص آمار شركتهاي بحراني و مشكل دار به رئيس جمهور و هيات دولت آمار
 نادرست مي دهند، تصريح كرد: حال چگونه يك نماينده مجلس با كمك وزير مي خواهد مشكل واحدهاي بحراني

 استان را حل كند، بماند.

 فرانشيز خلف قانون الزام است

 عضو هيات مديره كانون هماهنگي بازنشستگان استان قزوين با بيان اينكه دريافت فرانشيز در مراكز ملكي
 سازمان تامين اجتماعي خلف قانون الزام كه مصوب مجلس است، تصريح كرد: اگر باب فرانشيز به هر بهانه اي

 باز شود ديگر نمي توان جلوي آن راگرفت.
 وي با بيان اينكه بيمه هاي تكميلي به دنبال منافع اقتصادي هستند، گفت: بيمه تكميلي بازنشستگان قزوين از

  هزار تومان هم4تومان مي گيرد، ولي به اندازه 5800هر بازنشسته تامين اجتماعي به ازاي هر بيمه شده 
 خدمات نمي دهد.

  هزار عضو دارد36خانه كارگر قزوين *

 دبير اجرايي خانه كارگر قزوين با اشاره به فعاليت امور اعضاي خانه كارگر گفت: در سه سال گذشته توانسته ايم
 هزار افزايش دهيم ،كه به آنان انواع خدمات آمورشي، رفاهي،حقوقي، بهداشتي و... به36اعضاي خود را به 
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 صورت رايگان و با تخفيف ارايه مي شود.
 دانشجو در دانشگاه كار3400نفر در دورهاي كوتاه مدت خانه كارگر ، 2400.وي در پايان اظهاركرد: هم اكنون 

 مشغول تحصيل هستند و امسال نيز در هفته كارگر گلنگ احداث مركز جديد علمي – كاربردي خانه كارگر و
 ساختمان اداري خانه كارگر به زمين زده خواهد شد.

پايان پيام

 اعتراضات کارگران ايرانی در آستانه روز جهانی کارگر

  فروردین آمده است : در آستانه يک مه-روز جهانی کارگر-31به نوشته فرشيد آذرنيوش- در سایت دانشجونيوز در 
 برخی از شهرهای صنعتی ايران ميزبان تجمعات اعتراضی و اعتصابات گسترده کارگران بوده است.

 بر اساس گزارش های قبلی وبسايت دانشجونيوز و همچنين اخبار منتشر شده از شهرهای مهم ايران، بسياری از
 کارگران کارخانه ها از جمله، کيان تاير، مجتمع پتروشيمی بندر امام، کارخانه کاغذسازی پارس خوزستان، ايران
 خودرو تهران، پتروشيمی تبريز، ذوب آهن اصفهان، اروند، بوعلی سينا، تندگويان خوزستان، اميرکبير، شيميايی

 رازي، منطقه ويژه اقتصادی ماهشهر، شركت مخابراتى راه دور شيراز، شرکت ذوب و فلزات ابهر، شركت ناز نخ و
 هفت تپه نيشکر قزوين، نساجی مازندران در ماهها و هفته های گذشته نسبت به سياست های اقتصادی اعمال

 شده دولت در اين کارخانه ها معترض شده و به اعتصاب های چند روزه پرداخته اند.
 موضوع لغو واسطه های پيمان کاری و ايجاد قراردادهای مستقيم با کارفرمای اصلی در ماه های اخير از جمله

 خواسته های کارگران در ايران بوده است.
 اما دليل عمده اعتصاب ها نارضايتی کارگران از ناچيز بودن دستمزدها، فقدان امنيت شغلی و عدم اعتماد به دولت

 است. برخی از تحليل ها روند نزولی سطح زندگی و دستمزد کارگران و عدم اعتماد آنها به آينده را نتيجه عدم
 شفافيت دولت در اقتصاد دانسته اند.

  درصد کارگران۴٣غلمرضا خادمی زاده، رئيس کانون عالی انجمن های صنفی کارگري، سال گذشته گفته بود که 
 در ايران، زير خط فقر زندگی می کنند.

 شماری از تشکل های کارگری با توجه به گرانی روز افزون و نيز پيامدهای ناشی از حذف يارانه ها خواستار
 افزايش حداقل دستمزد کارگران به گونه ای شده اند که هزينه های يک زندگی شرافتمندانه را برای آنان تامين

 کند.
 با توجه به اينکه در هفته های اخير، شورای عالی کار بر اساس نرخ تورم اعلم شده توسط بانک مرکزي، سطح

  هزار تومان افزايش داده بود، در واکنش به اين موضوع٢٧ را ٩٠حداقل دستمزد ماهانه کارگران برای سال 
  هزار تومانی حداقل٣٠سنديکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه با انتشار بيانيه ای از افزايش 

 دستمزد ماهانه کارگران انتقاد کرده و آن ر غيرمنطقی دانسته است.
 اين تشکل کارگری در بيانيه خود آورده بود که تصميم شورای عالی کار، توجيه كننده تورم و فقر موجود نيست و

 حداقل دستمزد كارگران بايد به گونه ای باشد كه زندگی يک خانواده چهار نفره را تامين كند.
  هزار تومانی حداقل دستمزد کارگران بر اساس نظرات كارفرمايان و دولت٣٠در اين بيانيه با اشاره به اينکه افزايش 

 تعيين شده، آمده است: با عدم حضور تشكل های مستقل كارگری و نمايندگان واقعی كارگران در شورای عالی
 كار، تنها کارگران متضرر خواهند شد.

  درصد از خانوارهای شهری ايران زير٨۵فتح ال بيات، رئيس اتحاديه کارگران قراردادی و پيماني، نيز گفته بود که 
 خط فقر مطلق زندگی می کنند.

 در همين حال، بحث تعيين حداقل دستمزد ماهانه کارگران در حالی مطرح شده است که به گفته فتح ال بيات،
  هزار کارگر ايراني، قراردادی۵٠٠ درصد از هفت ميليون و ٨٠رئيس اتحاديه کارگران قراردادی و پيماني، بيش از 

 هستند.
  هزار تومانی برخوردار نيستند.٣٠٣به عبارت ديگر، اين گروه بزرگ از کارگران حتی از حداقل دستمزد ماهانه 

 بر اساس گزارش های منابع خبری از ايران، شهرهای تبريز، تهران، قائمشهر، اراک، آبادان، کرمانشاه، رشت،
 اهواز، اصفهان، ابهر، مازندران، شيراز و قزوين از جمله شهرهايی بوده اند که ميزبان بيشترين تجمعات کارگران در
 هفته های اخير بوده اند.اما همچنان رسانه های دولتی از پوشش دادن اخبار اعتراضات و اعتصابات کارگری امتناع

 می ورزد.

 مجتمع پتروشيمی بندر امام و کاغذ سازی پارس خوزستان

 بر اساس گزارش منابع حقوق بشری در ايران،اعتصابات گسترده کارگران مجتمع پتروشيمی "بندر امام" و کارخانه
  فروردين با حضور بيش از دو هزار نفر از کارگران برگزار شده بود.٢٠کاغذسازی "پارس" روز شنبه 

  نفر از کارگران دارای قرارداد موقت اين کارخانه دست از کار۶٠کارگران کارخانه پارس خوزستان در اعتراض به اخراج 
 کشيده  بودند و همچنين تجمعات اعتراضی کارگران مجتمع پتروشيمی "بندر امام" در مقابل ساختمان مرکزی

 مجتمع پتروشيمی نسبت به اجرا نشدن مصوبه دولت مبنی بر انعقاد قرارداد مستقيم با کارگران برگزار شده بود.
  فروردين ماه کارگران مجتمع پتروشيمی بندر امام در دهمين روز اعتصاب٢٩بنا به گزارش اتحاديه آزاد کارگران ايران، 

 خود در مقابل دفتر مرکزی شرکت دست به تجمع گسترده زده بودند.
 سنديکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه نيز با انتشار اطلعيه ای از اعتصاب کارگران ماهشهر

 حمايت کرده و خواستار تحقق فوری اين کارگران شده است.
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 ١١گفتنی است در بهمن ماه سال گذشته نيز در اثر سانحه آتش سوزی در پتروشيمی بندر امام يک نفر کشته و 
 نفر  مصدوم شدند.

 اين حادثه در حالی رخ داد که واحد در دوره انجام تعميرات اساسی قرار داشت.
 بر اساس اعلم خبرگزاری های داخلي، ابعاد آتش سوزی گستره نبود اما به دليل تجمع نيروی انسانی در هنگام

  نفر ديگر شد.١١بروز حادثه منجر به کشته شدن يک نفر و مصدوميت 

 کارخانه کيان تاير

  اسفند دست به تحصن زده و گروهی از آنان نيز٢٢کارگران کارخانه کيان تاير نيز در روزهای دهم اسفند و همچنين 
 همراه خانواده هايشان، مقابل کارخانه در حاشيه آزادراه آيت ال سعيدی تهران متحصن شده بودند.

 اعتراضات کارگران کارخانه کيان تاير از مدتی پيش آغاز شده همچنان ادامه داشته است.
  اسفند صدها تن از کارگران کارخانه کيان تاير (لستيک البرز تهران)دست به٢٢ اسفند و همچنين ١٠در روزهای 

 تحصن زده بودند و گروهی از آنان نيز همراه خانواده هايشان نيز بوده اند.
 کارگران کيان تاير که ماههاست حقوق خود را دريافت نکرده اند روز دهم اسفند با در دست داشتن پلکاردهايی در

 حاشيه آزادراه آيت ال سعيدی نشسته بودند و نيروهای يگان ويژه نيز در نزديکی اين تحصن حضور داشتند.
  همزمان با تجمع های حاميان جنبش سبز در اعتراض به بازداشت يا حصر٨٩ اسفند ماه ١٠اين کارگران روز 

 ميرحسين موسوی و مهدی کروبي، به علت جمعيت زياد متحصنان نيروهای پليس و يگان ويژه از حمله به
 متحصنان و درگيری با آنها خودداری کردند و تنها با محاصره کامل متحصنان از پيوستن مردم به آنها جلوگيری می

 کردند.
 بر پايه گزارش وبسايت هرانا، شعارهايی چون ”مرگ بر ستمگر“، ”يا حجت ابن الحسن، ريشه ظلم رو بکن“ و

 ”مرگ بر دروغگو“ از جمله شعارهای کارگران معترض کيان تاير بوده آنها با حضور در حاشيه بزرگراه آيت ال سعيدی
 در منطقه چهاردانگه (جنوب غرب تهران) از رانندگان خودروهای عبوری درخواست می کردند که با به صدا در آوردن
 بوق اتومبيل های خود با آنها همراهی کنند، که به گفته شاهدان، بسياری از رانندگان به اين درخواست عمل می

 کردند.
  اسفند ماه و در زير22کارگران کيان تاير در ادامه سلسله اعتراضات خود به عدم تحقق وعده های کارفرما از صبح 

 باران شديد در مقابل نهاد رسيدگی به شکايتهای مردمی رياست جمهوری دست به تجمع اعتراضی زدند در اين
  نفر از کارگران کيان تاير در آن شرکت داشتند کارگران با سر دادن شعارهايی خواهان900تجمع که بيش از 

 رسيدگی به خواستهای خود شدند.
 بنا بر اين گزارش از همان ساعت اوليه تجمع کارگران در مقابل نهاد رياست جمهوری تعدادی از مسئولين اين نهاد
 و نماينده های وزارت صنايع در ميان کارگران حاضر شدند و با دادن وعده و عيد از آنان خواستند به تجمع خود پايان
 دهند اما کارگران همه اين وعده وعيدها را با شعار "وعده وعيد نميخواهيم ما حقمون ميخواهيم" پاسخ می دادند

 و خواهان رسيدگی فوری به خواستهای خود شده اند. به دنبال اين شعارها از سوی کارگران مسئولين نهاد
 درياست جمهوری از نماينده های کارگران دعوت به مذاکره کردند و نماينده ها به داخل اين نهاد رفتند اما کارگران

 بطور مرتب اقدام به دادن شعار ميکردند

 مجتمع پتروشيمی تبريز

 ٢٠٠٠کارگران مجتمع پتروشيمی تبريز نيز در روزهای انتهايی سال گذشته ميزبان تجمعات و اعتراضات نزديک به 
 نفر از کارگران بوده است.

  کارگر پيمانکار١٨٠٠آنگونه که خبرگزاری دولتی ايرنا گزارش داده بود، از روز پنجشنبه دوازدهم اسفند، حدود 
 مجتمع پتروشيمی تبريز به قراردادی نشدن خود از سوی مديران اين مجتمع دست به اعتراض زده بودند

 کارگران مجتمع پتروشيمی تبريز همچنين خواستار افزايش دستمزد متناسب با رشد تورم و افزايش قيمت کالها و
 خدمات و برخورداری از امکانات رفاهی و بيمه بوده اند.

 منطقه ويژه اقتصادی ماهشهر

  فروردين ماه،صدها تن از کارکنان حراست١٨در ادامه اعتراضات کارگری در استان خوزستان، روز پنجشنبه 
 طرح های ساختمانی منطقه ويژه اقتصادی ماهشهر، در محل فرمانداری اين شهرستان با در دست داشتن

 پلکاردهايی از جمله «ما را اخراج نکنيد»، دست به تجمع و تحصن زده بودند.
 اين تجمع آرام و مسالمت آميز کارگران با دخالت مامورين دولتی به خشونت کشيده شد تا جايی که استاندار

 خوزستان، رييس منطقه ويژه اقتصادي، فرماندار، رييس اداره اطلعات، امام جمعه و فرمانده نيروی انتظامی
 ماهشهر به محل مراجعه نموده و برای پيگيری مشکلت کارگران به متحصنين قول مساعد داده اند.

 نساجی مازندران

 جمع كثيری از كارگران نساجی مازندران طی دو روز متوالی درمقابل نساجی طبرستان تجمع کرده بودند.
 در اين تجمع اعتراض آميز كه با حضور عده كثيری از كارگران انجام گرفته بود بازنشستگان كارخانه گوني بافی نيز
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 حضور داشتند.
 تعدادی از اين بازنشستگان اظهار داشتند: عليرغم وعده های مديران سابق گوني بافی اين عده با پرداخت حق

 بيمه خود كه بايد از طريق كارفرما اقدام مي شد از جيب خود وزن و بچه هاي مان پرداخت نموديم به اميد اينكه
 كارفرما به تعهد خود عمل نمايد ولی تاكنون نسبت به سنوات گذشته ما هيچ گونه اقدامی انجام نگرفته است.

 اين كارگران مي افزايند در شرايط كنونی نيز كارفرمای جديد زير بار نمي رود و اعتقاد براين دارد كه سنوات اين عده
 مربوط به كسانيست كه كارخانه را واگذار نموده اند.

 اين بازنشستگان مي گويند يكی از شرايط واگذاری اين كارخانه به سرمايه گذار جديد پرداخت ديون كارگران اين
 كارخانه مي باشد كه بايد كارفرمای جديد نسبت به پرداخت اين ديون اقدام نمايد.

  تن از کارگران در اثر آتش سوزی و وقوع اعتراضات۲۰کشته و زخمی شدن بيش از 
 گسترده کارگران

  تن١٣در پی حادثه آتش سوزی پنجم بهمن ماه سال گذشته در کارخانه ايران خودرو، هشت نفر از کارگران کشته و 
 نيز زخمی شده بودند که اين امر موجب اعتراضات وسيع کارگران اين کارخانه شده بود.

 جمعی از کارگران ايران خودرو بيانيه ای منتشر کردند و در آن مسئولن اين واقعه را مديريت و روابط عمومی منابع
 انسانی و حراست کارخانه ايران خودرو دانستند.

 سنديکای کارگران شرکت واحد اتوبوس رانی تهران و حومه خواهان تشکيل گروهی برای تحقيق از اين واقعه شد و
 «عدم ايمنی کار و حذف بازرسی کار» را از جمله دليل اين حادثه دانست.

 سنديکای کارگران فلزکار و مکانيک، اتحاديه جامعه پيشکسوتان کارگری و اتحاديه آزاد کارگران ايران جان باختن
 عده ای از کارگران شيفت شب ايران خودرو را پس از اضافه کاری اجباري، تسليت گفته و با آنان ابراز همدردی کرده

 بود.

 شرکت ذوب و فلزات ابهر

  ماه است حقوقی دريافت نکرده اند، در چند روز گذشته در اعتراض به١۶کارگران شرکت ذوب و فلزات ابهر نيز که 
 اين امر در مقابل فرمانداری ابهر دست به تجمع زده اند.

  نفر از کارگران اين شرکت در تجمعي، در مقابل فرمانداری٢٠٠بر اساس آنچه روزنامه اعتدال منتشر ساخته بود، 
  عيدی عقب افتاده خود اصرار کردند.٢ ماه حقوق و ١۶ابهر بر پرداخت 

  ماه پيش با مراجعه فرمانداري، استانداری زنجان، دادگاه و دفتر٧يکی از کارگران معترض در اين باره گفت: از حدود 
 نماينده مردم ابهر و خرمدره خواسته خود را مطرح کرده ايم اما تا امروز جواب قانع کننده ای دريافت نکرده ايم.

 در پی اين تجمع، نمايندگان کارگران به همراه نمايندگان دادگستری و معاون فرماندار ابهر تشکيل جلسه دادند و
 مقرر شد اين موضوع از طريق دادگستری استان پيگيری شود.

 شركت "ناز نخ قزوين"

 صدها تن از كاركنان شركت "ناز نخ قزوين" نيز با تجمع در مقابل مجلس طی دو روز متوالی نسبت به عدم دريافت
 حقوق خود اعتراض كردند

 به گزارش خبرگزاری فارس، نزديک به نيروهای امنيتی حکومت ايران، تعدادى از كاركنان شركت ريسندگى و
  فروردين) با تجمع در مقابل مجلس از قوه مقننه و مجريه خواستند كه٢٩بافندگى "ناز نخ" قزوين صبح (دوشنبه 

 حقوق شان را از شركت "ناز نخ " قزوين مطالبه كنند.
 يكى از تجمع كنندگان در اين باره گفت كه ما چهارده ماه است هيچ حقوقى از شركت "ناز نخ قزوين" دريافت

 نكرده ايم و تمام شكايت هاى ما به اداره بيمه بى نتيجه مانده است.
  نقض٣٣٣٩٢١٨، ١٣٨٩بر اساس گزارشی که مجموعه فعالن حقوق بشر در ايران منتشر ساخته بود، در سال 

 موردى حقوق كارگران در ايران، توسط واحد آمار، نشر و آثار مجموعه فعالن حقوق بشر در ايران به ثبت رسيد و بر
 اساس اين آمار به ترتيب استان هاى تهران، خوزستان، كردستان و قزوين بيشترين آمار نقض حقوق كارگران را به

 خود اختصاص داده اند.

احکام زندانی فعالن کارگری 
 در ذيل برخی از احکام قضايی صادر شده برای کارگران ايرانی آمده است:

 آزاد منيرنيا، فعال كارگرى در كامياران به زندان محكوم شد: دادگاه تجديد نظر استان كردستان حكم زندان يك فعال
  كارگرى در كامياران به نام "آزاد منيرنيا" را تاييد نمود.

  دادگاه تجديد نظر اهواز رضا رخشان،13شش ماه زندان براى رضا رخشان به دليل فعاليت سنديكايى: شعبه 
  ماه زندان محكوم كرد.6رئيس هيأت مديره سنديكاى نيشكر هفت تپه، را به اتهام نشر اكاذيب به 

  مه روز1محكوميت همايون جابرى از اعضاى سنديكاى شركت واحد به سه سال حبس تعليقى: در آستانه ى 
 14جهانى كارگر همايون جابري، يكى از اعضاى سنديكاى شركت واحد اتوبوسرانى تهران و حومه، از سوى شعبه 

  سال تعليق محكوم شد.3 سال حبس تعزيرى به مدت 1دادگاه انقلب به رياست قاضى تقوى به 
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 دو سال زندان براى خسرو بوكاني، از فعالين كارگرى: خسرو بوكاني، فعال كارگرى و عضو هيات اجرايى كميته
 هماهنگى براى كمك به ايجاد تشكل هاى كارگرى به دوسال زندان محكوم شد.

 دادگاه تجديد نظر حكم كاوه گل محمدى را تاييد كرد: حكم چهار ماه حبس تعزيرى كاوه گل محمدي، از فعالين
 كارگرى در كامياران، از سوى دادگاه تجديد نظر استان كردستان تاييد شده است.

 منصور اسانلو به دادگاه انقلب كرج رفت: منصور اسانلو، رئيس زندانى سنديكاى كارگران شركت واحد اتوبوس رانى
 تهران و حومه، به شعبه شش دادگاه كرج احضار شده است.

  سال حبس براى پژمان رحيمي، فعال كارگرى: پژمان رحيمي، فعال كارگرى خوزستانى از7 ضربه شلق و ۴٠
  ضربه شلق محكوم شد.40سوى دادگاه عمومى اهواز به يك سال حبس و 

 محكوميت منصور اسانلو به يك سال حبس ديگر: منصور اسانلو كه در غياب وكيل با اتهامى تازه محاكمه شده بود
 مجددا به يك سال حبس محكوم شد كه اجراى آن از پايان محكوميت فعليش آغاز مى شود.

 منصور اسانلو با اتهام جديدى محاكمه شد: منصور اسانلو رئيس هيئت مديره سنديكاى شركت اتوبوسرانى تهران
  دادگاه انقلب كرج مورد محاكمه قرار گرفت.1و حومه در شعبه 

  شهريورماه، صديق31محاكمه ى مجدد صديق كريمى و فواد كيخسروى دو تن از فعالين كارگرى: روز چهارشنبه 
 كريمى عضو هيئت مديره و فواد كيخسروى از اعضاى فعال اتحاديه آزاد كارگران ايران براى بار دوم از سوى شعبه

 اول دادگاه انقلب سنندج مورد محاكمه قرار گرفت.
  سال زندان محكوم شد: اتحاديه آزاد كارگران ايران اعلم كرد كه بهنام20بهنام ابراهيم زاده، فعال كارگرى به 

  دادگاه انقلب به اتهام هاى امنيتى به15ابراهيم زاده، فعال كارگرى و مدافع حقوق كودكان، از سوى شعبه 
 بيست سال زندان محكوم شده است.

  سال حبس تعزيرى: بهزاد عربگل از بازداشت شدگان مربوط به6محكوميت بهزاد عربگل، كارگر ساختماني، به 
  سال حبس تعزيرى در مرحله6 دادگاه انقلب به 15عاشوراى سال گذشته، از سوى قاضى صلواتى در شعبه 

 بدوى محكوم شد.
 صدور حكم زندان براى يك فعال كارگرى در كامياران: يك فعال كارگرى اهل كامياران به نام افشين نديمى توسط

 دادگاه انفلب اسلمى سنندج به زندان محكوم شد.

 اخبار مرتبط در وبسايت دانشجونيوز:

 راهپيمايی كارگران شركت مخابراتی راه دور ايران با شعار: زندگي، معيشت حق مسلم ماست
 ادامه اعتصاب در بندر امام و ماهشهر و تجمع کارگران دو کارخانه قزوين

 تجمع اعتراضی كارگران كشت و صنعت كارون، شوشتر و هفت تپه در مقابل مجلس
  نفری کارگران پتروشيمی بندر امام١۵٠٠تداوم اعتراضات 

 پنجمين روز اعتصاب هزاران تن از کارگران پتروشيمی ماهشهر
 عضويت افتخاری منصور اسانلو در بزرگترين اتحاديه کارگری بريتانيا

 تجمع اعتراضی کارگران در ماهشهر و آبادان با دخالت نيروی انتظامی به خشونت کشيده شد
 تجمع کارگران شرکت نازنخ در مقابل نهاد رياست جمهوری

ــرای ــارز، ب ــان، کــارگران و معلمــان مب ــان، زن ــان، دانش جوي  فراخــوان جمعــی از جوان
برگزاری تجمعی اعتراضی در روز جهانی کارگر

 راديو کوچه:در آستانه يازدهم ارديبهشت مtاه، روز جهtانی کtارگر، گروهtی از فعtالن کtارگری بtا حمtايت از سtوی
 فعالن دانش جويي، سياسی و مدني، با صدور فراخوانی با انتقاد از وضعيت اجتمttاعی خttود، از برگttزاری تجمعttی

اعتراضی در اين روز خبر داده اند.
متن اين فراخوان در زير آمده است:

 مttاجمعی از جوانttان، دانش جويttان، زنttان، کttارگران و معلمttان مبttارز، خواهttان اعttتراض و تظttاهرات گسttترده همttه
 بخش های جامعه- کارگران، معلمان، زنان، دانش جويان و جوانان- عليه وضعيت وحشttتناک اقتصttادي، عليttه فقttر و
 استثمار، عليه وضعيت خفقان آميز سياسی و اجتماعی که به زندگی مردم تحميttل کرده انttد بttه خيابان هttا آمttده و
 روز يازده ارديبهشت را به روز شروع مجدد اعتراضات در سال نود بttرای به دسttت آوردن آزادی و رفttاه و آزادی همttه
 زندانيان سياسی تبديل کنيم. ما از همه عزيزان و آزادي خواهان، از همه رسانه های جمعی مي خواهيم کttه بttرای
 اعتراض، اعتصاب و تظاهرات وسttيع و گسttترده در ايttن روز اطلع رسttانی وسttيع کنيttم و ايttن فراخttوان را بttه اطلع

همگان برسانيم.
پيروزی از آن ماست!

همه ما رسانه ايم!
جمع «مبارزان آزادی» از مناطق مرکزی تهران

جمع «زنان مبارزعليه فقر و استبداد» درشرق تهران
جمعی از کارگران مراکز صنعتی اطراف تهران

جمعی از کارمندان اداره جات تهران
جمعی از «جوانان مبارز شيراز»
جمعی از «جوانان مبارز تبريز»

جمعی از رانندگان،کارگران و جوانان مازندران
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) بيستون کرمانشاهLabکارگران مجتمع های پتروشيمی اوره و آمونياک، پلی اتلين سنگين، (
دانش گاه ها:

جمعی از فعالين دانش جويی دانش گاه تهران
جمعی از دانش جويان دانش گاه صنعتی شريف تهران

جمعی از فعالين دانش گاه رازی کرمانشاه
جمعی از فعالين دانش گاه نوشيروانی بابل

جمعی از فعالين دانش گاه مازندران(بابلسر)
جمعی از فعالين دانش جويی دانش گاه دامغان

 يازده ارديبهشت، روز جهانی کارگر است. روز همه ما مردم، روز ما جوانان، ما دانش جويان، مttا زنttان، مttا کttارگران،
معلمان و پرستاران است و روز اعتراض وسيع عليه فقر و فلکت است.

 روز همه ما مردم است که مي خواهيم فقر نباشد. مي خواهيم تبعيض نباشد و به اين جهان وارونttه معترضttيم. در
اين روز به خيابان ها مي آييم و صدای اعتراض خود را بلند مي کنيم.

  هزار تومان حداقل دست مزد و زندگی زيttر خttط فقttر٣٣٠در اين روز بايد به خيابان ها بياييم و اعلم کنيم که زير بار 
 نمي رويم. زير بار گرانی و قيمت های سرسام آور گاز و آب و برق و حذف يارانه ها نمي رويم. اعلم مي کنيم کttه مttا
 بنده کسی نيستيم. ما انسانيم. ثروت های جامعه از آن همه ماست. مي خttواهيم در رفttاه و شttادي، بttا منزلttت و
 حرمت انسانی زندگی کنيم. مي خواهيم جامعه ای بسازيم که در آن منزلت و آزادی و رفاه حttق بي چttون و چttرای

همه شهروندان است.
 تا کی فقر، تا کی گرسنگي، تا کی تبعيض و استثمار، تا کی نابرابري، اول مه در اعتراض به اين زنttدگی جهنمttی
 که معيشت همttه مtا مtردم و خانواده هايمtان را بttه تبtاهی کشtانده بttه خيابttان مي آييttم و اعttتراض خttود را اعلم
 مي کنيم. داشتن يک زندگی انسانی حق مسلم ماست. برخورداری از رفاه و شادی حق مسلم ماست. چرا بايد
 کودکان ما بخاطر فقرما از تحصيل محروم باشند. چرا بايد از داشتن يک مسکن مناسب و حقوق پttايه ای اول خttود
 محروم باشيم. ما برده نيستيم. ما بايد خودمان در مttورد شttرايط کttار و زنttدگی مttان تصttميم بگيريttم. تشttکل حttق
 ماست، اعتصاب حق ماست، آزادی بيان حق ماست. چرا بايد هم کاران ما که به خاطر حقttوق پtايه ای خttود صtدای
 اعتراضشان را بلند کرده اند در زنttدان باشttند. چttرا انسttان ها را به خttاطر عقايدشttان زنttدانی اسttير مي کننttد. همttه

کارگران زندانی و همه زندانيان سياسی بايد آزاد شوند.
  هزار تومان تعيين مي کنند. تttازه حتttا هميttن را٣٣٠مي گويند خط فقر بالی يک ميليون است، حداقل دست مزد را 

 هم نمي پردازند و برای گرفتن هر قرانی از حق خود بايد جنگيد. چرا؟ قيمت ها هر روز بال تر و بالتر مي رود. با ايttن
 دست مزد چگونه مي توان هم هزينه مسکن را پرداخت کرد. هم قبض های سرسام آوری که بtرای مtا مtردم صtادر

مي کنند و هم زندگی کرد. ما زير بار اين فلکت نمي رويم.
 يازده ارديبهشت روز همه ما کارگران، ما معلمان، ما جوانان و ما مردم است که به خيابان هttا بيttاييم و اعلم کنيttم
 که ديگر به اين زندگی پر از حقارت و زيttر خttط فقttر رضtايت نخttواهيم داد. اعلم کنيtم کttه مtا خواهttان يtک زنttدگی

انسانی که شايسته انسان است هستيم. به مناسبت اول مه فوري ترين خواست هايمان را اعلم مي داريم:
 - برپايی تشکل های مستقل از دولت و کارفرما، اعتصاب، اعتراض، راه پيمايي، تجمع و آزادی بيان حق مسلم مttا1

 است و اين خواسته ها بايد بدون قيد و شرط به عنوان حقوق خدشه ناپذير همه ما مردم است که بايد به رسميت
شناخته شوند.

- کارگران زنداني، معلمان زنداني، دانش جويان زندانی و همه زندانيان سياسی بايد فورن از زندان آزاد شوند.2
  هttزار تومttان را تحميttل مttرگ تttدريجی بtر٣٣٠- ما قطع يارانه ها (هدف مند کtردن يارانه هttا ) و حttداقل دسttت مزد 3

 ميليون ها خانواده کارگری مي دانيم و خواهان افزايش حداقل دست مزدها در گام اول دو ميليون تومان هستيم. مttا
خواهان يک زندگی پر از رفاه و شادی هستيم.

 - ما زير بار قبض های صادر شده گاز و برق و آب نمي رويم و برخورداری رايگttان از ايttن نعمttات را حttق همttه مttردم4
مي دانيم.

 - دست مزدهای معوقه کارگران و معلمان بايد فورن و بي هيttچ عtذر و بهttانه ای پرداخtت شttود و عttدم پرداخtت آن5
بايستی به مثابه يک جرم قابل تعقيب قضايی تلقی گردد و خسارت ناشی از آن بايد پرداخت شود.

 - اخراج و بي کار سازي ها به هر بهانه ای بايد متوقف گردد و تمامی کسانی که بي کار شده و يا به سttن اشttتغال6
 رسيده اند و آماده به کار هستند بايد تا زمان اشttتغال بttه کttار از بيمttه بي کttاری متناسttب بttا يttک زنttدگی انسtانی

برخوردار شوند.
 - ما هم چون از مبارزات کارگران و همه بخش های جامعه حمايت مي کنيم و اکنون که هttزاران کttارگر پتروشttيمی7

 ماهشttهر در اعttتراض و مبttارزه هسttتند، وسttيع ترين حمttايت خttود را از مبttارزات آنttان اعلم مي کنيttم. بايttد دسttت
 پيمان کاران و واسطه ها در استخدام نيروی کار در محيط کار و در همه جا کوتاه شود. مttا خواهttان لغttو قراردادهttای

موقت و استخدام رسمی در تمام مراکز کاری هستيم.
- ما خواهان لغو مجازات اعدام و متوقف شدن اجرای همه احکام اعدام هستيم.8
 - ما ضمن محکوم کردن هر گونه تعرض به اعتراضات کارگری و اعتراضات مردمي، اعتراض به هر گونه بي حقوقی9

و ابراز عقيده را حق مسلم و خدشه نا پذير کارگران و عموم مردم مي دانيم.
 - ما خواهان لغو کليه قوانين تبعيض آميز نسبت به زنان و تضمين برابری کامttل و بي قيttد و شttرط حقttوق زنttان و10

مردان در تمامی عرصه های زندگی اجتماعي، اقتصادي، سياسي، فرهنگی و خانوادگی هستيم.
 - ما خواهان برخورداری تمامی بازنشستگان از يک زندگی مرفه و بدون دغدغه اقتصادی و رفع هرگttونه تبعيttض11

در پرداخت مستمری بازنشستگان و بهره مندی آنان از تامين اجتماعی و خدمات درمانی هستيم.
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 - کار کودکان بايد محو گردد و تمامی کودکان بايد جدا از موقعيت اقتصادی و اجتمtاعی والttدين، نttوع جنسttيت و12
 وابستگي های ملttی و ن  ژادی و مttذهبی از امکانttات آموزشttي، رفttاهی و بهداشttتی يک سttان و رايگttانی برخttوردار

شوند.
 - ما بدين وسيله پشتيبانی خود را از تمامی جنبش های اجتماعی آزادي خواهانه اعلم مي داريttم و دسttتگيري،13

محاکمه و به زندان افکندن فعالين اين جنبش ها را قوين محکوم مي کنيم.
 - ما ضمن اعلم حمايت قاطعانه از مطالبات کارگران، پرستاران و ساير اقشار زحمت کش جtامعه ، خtود را متحtد14

 آن ها مي دانيم. و خواهان تحقق فوری مطالبات آنان هستيم و حمايت خود را از قطع نامه های کارگران به مناسttبت
اول مه که بيان گر خواست های کل مردم است حمايت مي کنيم.

 - ما اخراج و تحميل هر گونه تبعيض بر کارگران مهاجر افغانستانی و سttاير مليت هttا را بttه هttر بهttانه ای محکttوم15
مي کنيم.

 - ما ضمن قدردانی از تمامی حمايت هttای بين المللttی از مبttارزات مttردم و کttارگران در ايttران حمttايت قاطعttانه از16
 اعتراضات و خواسته های کttارگران در سراسttر جهttان، خصوصttن اعتراضttات آنttان عليttه طرح هttای رياضttت اقتصttادی
 دولت هttا اعلم مي کنيttم. مttا  خttود را متحttد همttه مttردم آزاد  ي خttواه و انسان دوسttت و کttارگران در سراسttر جهttان
 مي دانيم و بيش از هر زمان ديگری بر هم بستگی بين المللی برای رهايی فقر، استثمار و استبداد تاکيد مي کنيم.
 هم چنين اعلم مي داريم که امروز ما بيش از هر وقت به حمايت جهانی نيttاز داريttم و خواهttان وسttيع ترين حمttايت
بين المللی از مبارزاتمان و برای آزادی کارگران زنداني، معلمان زندانی و همه زندانيان سياسی از زندان هستيم.

 - يازده ارديبهشت- روز جهانی کارگر- بايد به رسميت شناخته شttود و هر گttونه ممنttوعيت و محttدوديت برگttزاری17
مراسم اين روز ملغی گردد.

 - ما از مبارزات آزادي خواهانه مردم شمال آفريقا و خاورميانه پشتيبانی مي کنيttم و هم بسttتگی خttود را بttا آنttان18
اعلم مي کنيم.

فروردين٣١

 جنبش کارگری ومروری
 براعتصابات واعتراضات کارگران

درایران!
 روزشمار اردیبهشت ماه سال

۱۳90 - ۲۰۱1

 پيشروی مهم برای آزادیخواهی و برابری طلبی کارگری )، ١٣٩٠  اردیبهشت ١١، روز جهانی کارگر (٢٠١١اول مه 
  بر تارک اول مه درخشيد. برپایی چند و در مبارزه عليه جمهوری اسلمی در ایران بود. سنندج سرخ اینبار هم

 اجتماع عليرغم اختناق و سرکوب سنگين اسلمی، برافراشتن پلکادرهای سرخ و طرح شعارهای رادیکال و
  کارگران در مرکز شهر و استقبال پرشور مردم از آن نه فقط در تاریخ اول مه ایران ثبت ميشود، که سوسياليستی

  بود. اما٢٠١١قابل توجه اجتماعات روز کارگر  با هر معياری اول مه سنندج از نمونه های  در مقياس جهانی و 
 سنندج تنها نوک کوه یخ بود. در بسياری شهرها از تهران گرفته تا اهواز و از کامياران و مهاباد گرفته تا مسجد
 سليمان و شيراز و غيره، کارگران با برپایی اجتماعات اعتراضی در ميادین اصلی شهر، در برابر مراکز اداری و

 صنعتی و یا گردهمایی در خارج شهر و تصویب قطعنامه ها حال و هوای جدیدی در جنبش کارگری را به نمایش
گذاشتند.

  تشکل کارگری در اقدامی مشترک قطعنامه ای صادر کرده بودند که در آن نه فقط٧از چند روز قبل از اول مه 
 خواستهای فوری کارگران نظير افزایش دستمزد و حق تشکل، لغو قراردادهای برده وار را مطرح کرده بودند بلکه بر
 خواست های فوری مردم ایران در مقابله با فلکت اقتصادی و "حذف یارانه ها" و بر خواست های مهمی نظير لغو

 اعدام، آزادی زندانيان سياسی و برابری زن و مرد تاکيد کرده بودند. در این قطعنامه همچنين با جنبش های
  در ایران٢٠١١انقلبی جاری شمال آفریقا و خاورميانه اعلم همبستگی شده بود. از این لحاظ هم اول مه 

 شاخص بود. چرا که بار دیگر نشان داد کارگران ایران با درک روشن از موقعيت سياسی جهان و ایران صرفا در
 چهارچوب اصلحاتی در وضع موجود نمی اندیشند بلکه ميکوشند در پيشاپيش مردم انقلبی اوضاع ایران را به

ایفاء کنند. نفع آزادی و برابری تغيير دهند و نقشی تاریخ ساز و جهانی 
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 اول ماه امسال طبعا مورد استقبال جوانان و مردم سرنگونی طلب و انقلبی قرارگرفت. در سنندج و هرجا که
  به آنان می پيوستند. بعلوه گروههایی از کارگران اجتماع و تظاهرات داشتند، مردم استقبال ميکردند و

 ١١با استفاده از فيسبوک فراخوان تظاهرات در اول مه دادند. بعد از ظهر روز یکشنبه  دانشجویان و جوانان 
 اردیبهشت اوباش وحشت زده اسلمی در خيابانهای تهران حضور محسوس داشتند تا مانع شکل گيری تظاهرات

توسط جوانان شوند.

 اما مهمترین وجه اول مه امسال این بود که روحيه و عزمی جدید در طبقه کارگر ایران را با وضوح بيشتری اثبات
  درست قبل از اول مه شواهد آن کامل کرد. روحيه و عزمی که بدنبال اعتصاب کارگران پتروشيمی و موفقيت آنها

 محسوس بود. اکنون پس از روز کارگر با قطعيت بيشتر ميتوانيم از فضای جدید و تعرضی در جنبش کارگری ایران
 صحبت کنيم. رشد اعتراضات توده ای و کارگری به اوضاع بسيار وخامتبار اقتصادی، وجود یک جنبش سرنگونی

 طلبانه انقلبی در ایران که مترصد است رژیم جمهوری اسلمی را پایين کشد، و موج انقلب های آفریقا و منطقه
 خاورميانه از جمله پایه های شکل گيری این روحيه و اراده اعتراضی در طبقه کارگر است. پيشروی های اول مه

به سهم خود در دامن زدن و تقویت این روحيه تاثير خواهد داشت.

 بيانيه کانون مدافعان حقوق کارگر به مناسبت پيروزي كارگران ماهشهر در مبارزه با
قراردادهاي موقت

 اين دومين باري است كه كارگران در چندماه گذشته در مبارزه با قراردادهاي موقت و پيمانكاري پيروزي به دست
 مي آورند. كارگران پتروشيمي تبريز نيز قبل در يك اعتصاب موفق شدند شركت هاي پيمانكاري را در اين مجتمع

 حذف كنند. كارگران مجتمع صنعتي ماهشهر نيز با اعتصاب يك پارچه ي خود سودطلبي كارفرما را در ميدان دادن
.به شركت هاي پيمانكاري به چالش كشيده وموفق به كنار گذاردن اين شركت ها از چرخه ي كار و توليد شدند

 شركت هاي پيمانكاري كه ساخته و پرداخته سرمايه داران براي به بند كشيدن كارگران واستثمار وحشيانه تر آنان
 است، نزديك به دو دهه است كه درموسسات اقتصادي مستقر شده اند. اين شركت ها كه اغلب در دست

 مديران سابق موسسات است با دراختيار گرفتن بخش هاي مختلف خدمات وتوليد در حقيقت كارگران را استثمار
 مضاعف مي كنند و بخشي از حقوق ناچيز كارگران را براي خود برمي دارند وكارگران با بستن قراردادهاي موقت

 براي كارهايي دائمي ، در حقيقت حقوقشان را پايمال مي شود. آنها با بستن اين قراردادها كارگران را دائم
 درمعرض اخراج وتهديد به بيكاري قرار مي دهند و به آنان كمترين حقوق براي بيشترين كار را مي پردازند و از آنجا

 كه شركت هاي پيمانكاري با اتمام قراردادشان هيچ گونه مسووليتي درقبال كارگران ندارند، در حقيقت حق و
 حقوق كارگران را در پرداخت سنوات، بيمه، و مزايا و غيره پايمال مي كنند و امنيت شغلي را از كارگران مي گيرند.

 پيروزي كارگران اعتصابي درماهشهر هنگامي محقق شد كه پس از حمله نيروهاي انتضامي به كارگران
 ودستگيري تني چند ، ساير كارگران در بخش هاي ديگر به آنان پيوستند واين مساله نشان داد كه باوحدت

.وهمدلي كارگران پيروزي ميسر است

 كانون مدافعان حقوق كارگر كه بارها زالو صفتي اين شركت هاي پيمانكاري را برمل كرده و قراردادهاي موقت را
 مردود دانسته است،  اين پيروزي كارگران را شادباش گفته و بار ديگر بر اين مساله تاكيد مي كنيم براي اين كه

 اين پيروزي تنها در حد توافقات روي كاغذ باقي نماند، اتحاد و يك پارچگي كارگران و داشتن تشكل هاي مستقل
.ضروري است

كانون مدافعان حقوق كارگر
90اول ارديبهشت 

  ميليارد دلر درآمد442 به ازای 89 تا84مزروعی:دولت احمدی نژاد بين 
  ميليارد دلر واردات داشته است352نفتی 

 نوروز

  تاکنون الگو و برنامه ای برای اداره کشور نداشته است ،و1384دولت احمدی نژاد از زمان روی کارآمدن در سال 
 در عين حال وعده های بسياری در قالب بردن درآمد نفت به سر سفره های مردم داده و اجرای نوعی سياست

 های مردم گرايانه را در پيش گرفته است . دراجرای اين سياست می بايد بازار مصرف کشور را از التهابات
 اقتصادی مصون نگه می داشت و از اينرو تمام درآمد و سرمايه نفتی کشور را دراين سالها صرف واردات کرده
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 است . در اين نوشته با تکيه بر آمار رسمی منتشره بانک مرکزی به بررسی اين موضوع می پردازيم تا معلوم
 شود که اين دولت چه بليی را بر سر اقتصاد ايران آورده است .

 ياد آور می شود نظريه توسعه يک بخشی و تبديل کردن مزيت های اقتصادی يک بخش به موتور توسعه اقتصادی
 از زمان پايان جنگ تحميلی در ادبيات اقتصادی کشور به اشکال گوناگون مطرح و برای اجرای آن برنامه های

 1388 الی 1384توسعه طرح ريزی شد که آخرين آن قانون برنامه توسعه پنج ساله چهارم بود که قرار بود از سال 
 به اجرا درآيد و برمبنای تبديل درآمدهای نفتی به سرمايه های پايدار در کشور برای تحقق توسعه اقتصادی و

 اجتماعی عمل نمايد.
 برنامه چهارم توسعه ، که برپايه انباشت دانش وتجربه های اجرايی برنامه های توسعه قبلی و با درس و عبرت

 آموزی از آنها توسط دولت و مجلس اصلحات تدوين و تصويب شده بود ، پس از روی کارآمدن دولت احمدی نژاد و
 با نگاهی سياسی به کناری نهاده شد و اين دولت بدون داشتن هيچگونه برنامه ای يا به تعبير اصولگرايان

 همفکرش در مجلس بدون داشتن قطب نما و استراتژی اقتصادی دست بکار اداره اقتصاد کشور شد و درنتيجه دو
 محور اصلی اين برنامه را که عبرت بود از اول ايجاد انضباط مالی در دولت با هدف کاهش اتکا به درامدهای

 نفتی ،و دوم تاکيد بر سرمايه گذاری شفاف و گسترده منابع حاصل از فروش نفت در بخش های مولد اقتصادی
 کشوربود، به فراموشی سپرد. در اين باره می توان به تمرکز بر صنايع پتروشيمی برای تبديل کردن سرمايه نفت
 به موتور توسعه ديگر بخش های اقتصادی کشور اشاره کرد که در سال های اجرای قانون برنامه سوم توسعه در
 دستور کار دولت خاتمی قرار گرفت و منطقه ويژه عسلويه به عنوان نماد و جلوه اين حرکت در دل بيايان های داغ
 جنوب پايه ريزی شد تا در مقابل قطبهای صنعت نفت در آنسوی آبهای خليج فارس به پايه محکمی برای جهش

 اقتصاد ايران تبديل شود، اما متاسفانه در دولت احمدی نژاد ادامه اينراه رو به سستی نهاد وکارگاه بزرگ صنعتی
 نفر را بکارگرفته بود در سايه سياست های داخلی و خارجی6000 تا حدود 83منطقه ويژه عسلويه که در سال 

 نفر تقليل داد و تقريبا اين کارگاه را تعطيل کرد.10000اين دولت به کمتر از 
 قانون برنامه چهارم توسعه به رغم تمامی ضعفها و قوتهايی که می توان از ديدگاههای مختلف برايش برشمرد به

 دليل آنکه متری برای سنجش عملکرد دولت به همراه داشت می توانست راهنمای عمل دولت در اجرا باشد
 چراکه با تاکيد بر شاخص های کمی جهت حصول به اهداف کيفی خود گامی در جهت دوری کردن از شعارهای

 کلی مديران اقتصادی در کشور محسوب می شد و در تمامی ارکانش با هدف گذاريهای ملموس امکان ارزيابی را
 برای ناظران فراهم می کرد اما چون دولت احمدی نژاد اسير شعارها و وعده های مردم گرايانه خود شده و نمی

 خواست زير بار هرگونه سنجش و ارزيابی و محاسبه رود لذا از اجرای برنامه چهارم توسعه با ايرادگيری و طرح
 بهانه های مختلف سر باز زد تا پاسخگوی عملکرد خود نباشد . ازاينروست که برپايه گزارش منتشره توسط

 مجلس همسو با دولت اصولگرا اعلم می شود که در خوشبينانه ترين برآورد و به رغم استفاده دو و نيم برابری
 منابع مالی طی اجرای اين برنامه از سوی دولت ، حداکثر نيمی از اهداف کمی اين برنامه تحقق يافته است ، و

  درصد اهداف کمی برنامه90اين درحالی است که دولت خاتمی با هزينه نيمی از اين منابع توانست بيش از 
 سوم را محقق سازد.

 حال با در نظر گرفتن اين مقدمه می بينيم با خروج قانون برنامه چهارم از گرونه اجرايی توسط دولت احمدی نژاد و
 پشت کردن به مفهوم توسعه به عنوان تعريفی وارداتی ، درعمل دستاوردهای عملکرد اقتصادی دولتش اين

  ميليارد دلر واردات کال به352 ميليارد دلر درآمد نفتی معادل 442 به ازای 89 تا84شده است که طی سالهای 
  ميليارد دلر100کشور داشته ايم ( البته بدون منظور داشتن رقم واردات کالی قاچاق به کشورکه رقمی بيش از 

 در اين شش سال تخمين زده می شود ) . به عبارتی برپايه آمار رسمی منتشره بانک مرکزی در اين شش سال
  سنت آن صرف کالهای وارداتی به کشور شده است. و اوج اين80به ازای هر يک دلر حاصل از فروش نفت خام 

 69.8 ميليارد دلر رسيده و نزديک به 66 است که ميزان واردات به کشور به 88وضعيت نابسامان مربوط به سال 
 ميليارد دلر صادرات نفتی بوده است. معنای روشن چنين عملکردی اين است که در سايه سياست های

 مردمگرايانه احمدی نژاد درآمد نفت بجای اينکه در کشور سرمايه گذاری شود و اشتغال و توليد را بال برد در
 کشورهايی که واردات از آنها انجام شده ، ايجاد اشتغال و توليد کرده است ، و اين در حالی است که کشور در

  به حدود83 درصد در سال 12.3همه اين سال ها با نرخ بيکاری دو رقمی دست و پنجه نرم کرده و نرخ بيکاری از 
  افزايش يافته است .89 درصد در سال 15

 در مورد ترکيب کالهای وارداتی نيز دراين دوره سهم واردات کالهای مصرفی و واسطه ای به ضرر واردات
 83 درصدی واردات کالهای سرمايه ای در سال 43کالهای سرمايه ای افزايش داشته است بگونه ای که سهم 

  درصد82 درصد به 57 درصد کاهش يافته ، ودر عوض سهم واردات کالهای مصرفی و واسطه ای از 18به حدود 
 افزايش داشته است و اينهم شاهد و دليل ديگری براثبات اينکه دولت احمدی نژاد بجای استفاده از درآمد نفت

 برای سرمايه گذاری در داخل آنرا صرف واردات وتوليد واشتغال در خارج کرده است . به واقع می توان از اين
 عملکرد اينرا نتيجه گيری کرد که دولت احمدی نژاد برای جلب رضايت مردم از درآمد نفت برای پرکردن بازارمصرف

 کشوراستفاده کرده است و به جای اينکه برای مردم اسباب توربافی فراهم سازد و ماهيگيری را بدانها بياموزد به
 آنها ماهی برای خوردن امروزشان داده است و همچون افراد معتاد به آنها مواد رسانده تا امروز دلخوش باشند و

 در واقع تمام ناکارآمدی هايش در اداره کشور را با پول نفت پوشانده است اما براستی تکليف فردای کشور و
 نسل بعد چه می شود؟ به خصوص اگر درآمد نفت به هردليل کاهش يابد يا با ادامه روند کنونی ديگر نفتی برای

 صادرات و درآمد فردا نماند؟ ظاهرا احمدی نژاد و دولتش کاری به فردا ندارد و نويد می دهند که بزودی شاهد
 ظهور امام زمان خواهيم بود واز اينروست که به تازگی لقب " دولت انتظار" را برخود نهاده است اما با استناد به

 عملکرد و کارنامه اقتصادی اين دولت قطعا لقب" دولت واردات " زيبندگی بيشتری برای آن دارد .
  ميليارد دلر در10.5در اينجا بايد اشاره شود که با اين واردات بال در اين شش سال ، رقم صادرات غير نفتی از 

  افزايش يافته است ولی اينکه اقلم صادراتی تا چه حد شامل89 ميليارد دلر در سال 20 به بيش از 84سال 
 توليدات اقتصادی غير وابسته به نفت بوده است جای بحث و تامل دارد.البته دولتمردان حاکم با استناد به اين
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 افزايش رقم صادرات غيرنفتی ادعا می کنند که توان صاداراتی کشور رشد داشته است اما دقت در آمار منتشره
 رسمی دراين باره نشانگر واقعيت ديگری است و آن اينکه به رغم افزايش اسمی رقم صادرات غيرنفتی ، شاهد

  هر تن کالی صادراتی ايرانی با85کاهش ارزش کالهای صادراتی ايرانی بوده ايم يعنی در حالی که در سال 
  می بينيم هر تن کالی صادراتی به88 دلر در بازارهای جهانی به فروش رفته است در سال 468قيمتی معادل 
  دلر رسيده است ، و اين در حالی است که طی همين دوره ارزش کالهای وارداتی به کشور459قيمتی معادل 

  به86 دلر افزايش يافته است ، البته بر اثر رشد چشمگيرقيمت نفت در سالهای 1064 دلر در هر تن به 959از 
  می بينيم که به رغم افت88بعد شاهد رشد قيمت کالهای صادراتی و وارداتی بوده ايم ولی در عمل در سال 

  يعنی قبل از اوج گيری قيمت نفت باقی85ارزش کالهای صادراتی نرخ کالهای واراتی به کشور بيش از سال 
 مانده است در حالی که کالهای ايرانی با قيمتی ارزان تر از ان زمان به فروش رفته اند،واگر چه افزايش حجم
 کالهای صادراتی در اين سالها باعث شده رقم کلی صادرات غير نفتی افزايش پيدا کند ولی در عمل با افت

 ارزش هر واحد کالی صادراتی از کشور مواجهيم که بازتاب آن در داخل کشور کاهش درآمد و توان اقتصادی توليد
 کنندگان بوده است .

 از سوی ديگر اين ارقام نشان می دهد که به رغم کاهش نرخ تورم در سطح کشورهای جهان ارزش کالهای
 وارداتی به کشور گران باقی مانده است و بر تورم وارداتی به اقتصاد ايران در مرزهای کشور دامن زده است .

 يکی از عوامل اين رخداد ادامه تحريمهای اقتصادی است که با تشديد آن بدليل سياست خارجی تهاجمی دولت
 احمدی نژاد به ويژه در ارتباط با پرونده هسته ای به اقتصاد ايران تحميل شده و به بخش وارداتی تورم در اقتصاد

 ايران افزوده است ، وهرچند سهم تورم وارداتی در مقايسه با تورم داخلی ناشی از سوء مديريت دولت و
 سياست غلط اقتصادی اندک است ولی کامل قابل لمس می باشد.

 عملکرد دولت احمدی نژاد درعرصه تجارت خارجی در اين دوره برپايه گران وارد کردن و ارزان صادر کردن بوده است
 و در قبال انضباط مالی نيز کافی است به مناظره فرهاد رهبر با محمد ستاريفر دو رئيس سابق و اسبق سازمان
 منحل شده مديريت و برنامه ريزی کشور اشاره شود که رهبر در پاسخ اعتراض ستاريفر به بی انضباطی مالی

 دولت جمله ای نزديک به اين بيان کرد که دولت پول دارد هرطور که بخواهد خرج می کند.
 دولت احمدی نژاد در حالی که عنوان می کند رشدهای باليی در قبال طرحهای عمرانی در کشور داشته است

 76 ميزان بودجه عمرانی به قيمت های ثابت سال 89 تا 84آمارهای بانک مرکزی نشان می دهد در سالهای 
 70 به رقمی بيش از 84 ميليارد دلر در سال 36رقمی تقريبا ثابت داشته و در مقابل ، هزينه های جاری دولت از 

 84 ميليارد دلر در سال 13 رسيده است ،و اين در حالی است که کل بودجه عمرانی از 89ميليارد دلر در سال 
  رسيده است. و جالب اينکه دولت مستقر با يک چنين عملکردی مدعی89 ميليارد دلر در سال 23به حدود 

 است موفق ترين عملکرد را در قبال کوچک سازی خود داشته و توانسته بخش عمده ای از واگذاری ها را به
 نتيجه برساند.

 برپايه آنچه آمد در اين دوره تنها سياست روشنی که توسط دولت در عرصه اقتصاد بيان و اجرا شده است تلش
 برای حمايت از مصرف کننده و اشباع بازار به هرقيمتی بوده است يعنی تنها سياستی که به نوعی توضيح

 دهنده حجم عظيم واردات و ريخت و پاشهای دولت در بودجه جاری است ولی نتايج چنين سياستی که وزرای
 بازرگانی دولت های نهم و پس از آن بر روی آن مانورهای تبليغاتی فراوانی داده اند و مدعی اند با تکيه بر همين

 سياست و ايجاد ذخاير استراتژيک کال در کشور توانسته اند از نوسان و افزايش قيمت ها جلوگيری کنند بدليل
 ناهماهنگی و عدم انسجام سياست های اقتصادی دولت شاهديم که نرخ تورم و شاخص قيمت کالها در اين

  دوباره روند افزايشی پيداکرده است.89دوره همواره دورقمی و روند آن دارای فراز و نشيب بوده و از ميانه سال 
 درصد رشد داشته است و جمع نرخ100 بيش از 89 تا 84شاخص قيمت مواد خوراکی و آشاميدنی در سالهای 

  درصد است.91رشد شاخص کل کالهای مصرفی در اين دوره (نرخ تورم) معادل 
  دستاوردهای89 تا 84به عبارتی ساده تر در حالی که دولت مستقر مدعی است توانسته است در سالهای 

 اقتصادی درخشانی داشته باشد آمارهای رسمی منتشره در باره شاخصهای اقتصادی نشان می دهد عملکرد
 دولت نه تنها درخشان نيست بلکه اوضاع اقتصادی به حدی افتضاح و غير قابل دفاع است که حتی بانک مرکزی

  به بعد را نداشته و گزارش نماگرهای اقتصادی اش را با جای خالی87اجازه انتشار نرخ رشد اقتصادی سال های 
 اين مهمترين شاخص اقتصادی آنهم با تاخير زياد منتشر می کند.

 تجمع کارگران شرکت نازنخ قزوين در مقابل مجلس

  آمده است : عضو کميسيون صنايع و90به نوشته خبرگزاری دولتی ایلنا در اول اردیبهشت 
 معادن گفت: وزرات رفاه حقوق چندماه کارگران شرکت ريسندگی نازنخ قزوين را پرداخت نکرده

 است و به همين دليل برخی از اين کارگران چند روزی مقابل مجلس شورای اسلمی تجمع
 کردند.

 به گزارش ايلنا به نقل از خانه ملت،"نادر قاضی پور"تصريح کرد: در چند روز گذشته جلساتی با
 صادق محصولی وزير رفاه و تامين اجتماعی برگزار شد تا حقوق معوقه اين کارگران پرداخت

 شود، محصولی نيز قول هايی مبنی بر حل مشکل اين کارگران داد.
 نماينده مردم اروميه درمجلس شورای اسلمی خاطرنشان کرد: متاسفانه اين قول و قرارها

 عملی نشده و مشکل کارگران شرکت نازنخ قزوين همچنان پابرجاست.
 " نادر قاضی پور" نماينده اروميه امروز- چهارشنبه- به وزير رفاه و تأمين اجتماعی در باره دستور
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  قانون تأمين اجتماعی برای برقراری بازنشستگی مشاغل سخت و36اقدام فوری مطابق ماده 
 زيان آور برای کارگران شرکت نازنخ قزوين تذکر داد.

 پيام تبریک و همبستگی کارگران پتروشيمی تبریز با کارگران مجتمع های
 پتروشيمی ماهشهر

 دوستان و همسنگران کارگر،
 پایداری و استقامت تحسين انگيز شما در پيگيری مطالبات برحق مشترکمان که ملهم از درد و سرنوشت

 مشترکمان ميباشد ، و نيز پایان موفقيت آميز اعتصاب پرصلبت شما، دلهای ما را غرق در افتخار و غرور
 نمود.

 ما کارگران پتروشيمی تبریز که لحظه به لحظه پيگير حرکت قهرمانانه شما بودیم، همبستگی مبارزاتی خود را
 با شما برادران کارگر اعلم نموده و انتظار داریم، در تمام مراحل سخت حق طلبانه ما را یاور و پشتيبان خود

 بدانيد.
 هرچند صدها کيلومتر مسافت بين ما فاصله می اندازد ولی رنج و مبارزه مشترکمان، همچون اعضای یک

 خانواده در هر نقطه ای از جهان، قلب های ما را به هم پيوند داده و ما را متحد می سازد.
 پيشاپيش اول ماه مه، روز همبستگی رزمجویانه کارگران جهان را به شما و تمام کارگران جهان تبریک می

 گوئيم.

 کارگران پتروشيمی تبریز
١/٢/١٣٩٠

  تومانی قيمت گندم110افزايش قيمت نان / افزايش 

 دبير ستاد هدفمندی يارانه ها از تغيير دامنه اردیبهشت آمده است : 2در تاریخ  به گزارش خبرگزاری دولتی مهر
  تومانی قيمت گندم به ازای هر کيلوگرم و افزايش110 ماهه اول امسال، افزايش 7مصرف برق و گاز خانگی برای 

 جزئی و اندک قيمت نان خبر داد و گفت: اقدام برخی بانکها در برداشت يارانه نقدی برای وصول مطالبات معوق
 غيرقانونی است.

 قيمت گندم تک نرخی شد
 حمدرضا فرزين در گفتگو با خبرنگار مهر درباره جديدترين مصوبات ستاد هدفمندی يارانه ها گفت: براساس مصوبهم

 اين ستاد، قيمت گندم در کشور تک نرخی شد.
  تومان به ازای هر کيلوگرم تعيين شده است، افزود: مقرر شد360وی با اعلم اينکه قيمت خريد تضمينی گندم 

  تومان به ازای هر کيلوگرم خريداری و با همين قيمت به کارخانجات بفروشد. قيمت360دولت گندم را با نرخ 
  تومان بود.250فروش گندم در سال گذشته 
  تومانی قيمت گندم، آيا قيمت انواع نان نيز تغيير خواهد کرد؟ که دبير ستاد110خبرنگار مهر پرسيد با افزايش 

 هدفمندی يارانه ها پاسخ داد: استانداري ها مسئول تعيين قيمت نان هستند اما افزايش قيمتها در اين بخش نيز
 با تغيير قيمت گندم، جزئی و اندک خواهد بود.

 مصوبات جديد دولت درباره تعرفه جديد برق و گاز
 فرزين درباره تغييرات تعرفه برق و گاز نيز اظهارداشت: ستادهدفمندی يارانه ها مصوباتی در اين باره داشته است

 که مسئولن ذيربط آنها را اعلم عمومی خواهند کرد.
  ماهه - داريم7 ماهه - و يک فصل گرم سال - 5وی در اين باره توضيح داد: به طور کلی ما يک فصل سرد سال - 

 که در ابتدای اجرای هدفمندی يارانه ها برای فصل سال يعنی پنج ماهه برنامه ريزی و تغييراتی اعلم کرده بوديم
  ماهه نيز برنامه ريزی و مصوباتی از تصويب ستاد هدفمندی يارانه ها7اما هم اکنون برای فصل گرم سال يعنی 

 گذرانديم.
 تغيير دامنه مصرف برق و گاز

 دبير ستاد هدفمندی يارانه ها اظهارداشت: مصوبات ستاد هدفمندی يارانه ها درباره تعرفه برق و گاز به زودی
  ماهه تغيير کرده است.7اجرايی خواهد شد، ضمن اينکه دامنه مصرف برق و گاز در دوره جديد 

 وی تصريح کرد: به عنوان مثال، دولت دامنه مصرف برق خانگی برای فصل گرم سال را نسبت به فصل سرد سال
 افزايش داد تا هزينه مصرف برق مردم کمتر شود و برعکس، دامنه مصرف گاز برای فصل گرم سال نيز نسبت به

 فصل سرد سال کاهش يافت.
 برداشت يارانه نقدی برای وصول مطالبات معوق غيرقانونی است

 دبير ستاد هدفمندی يارانه ها هرگونه برداشت يارانه نقدی بابت وصول مطالبات معوق توسط بانکها را غيرقانونی
 اعلم کرد و گفت: وزارت امور اقتصادی و دارايی شديدا با اين گونه تخلفات محرز برخورد خواهد کرد.

 وی از شهروندان خواست در صورت برخورد کردن با اين نوع موضوعات، سريعا آن را به وزارت امور اقتصادی و
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 دارايی اطلع دهند تا در سريع ترين زمان ممکن با متخلفان برخورد شود.

 باپول حذف يارانه نيازهای اساسی مردم:ايجاد نمازخانه های زنانه و مردانه در
 تمام ايستگاه های جديد مترو

  اردیبهشت آمده است : معاون حمل و نقل و ترافيك2به نوشته خبرگزاری دولتی ايلنا در تاریخ 
 شهردارى تهران با تاكيد بر سياست مديريت شهرى بر گسترش فضاى دينى و معنوى در پايتخت

 به ويژه در مكان هاى عمومى اعلم كرد: در تمام ايستگاه هاى جديد مترو نسبت به احداث
 نمازخانه اقدام مي شود.

 به گزارش خبرگزارى ايلنا،سيد جعفر تشكرى هاشمي،معاون حمل و نقل و ترافيك شهردارى
  ايستگاه مترو تهران در نقاط مختلف به نمازخانه مجهز شده  اند كه در69تهران، افزود: هم  اكنون 

  متر مربع آن به981 متر مربع را در بر مي گيرد و از اين ميزان 1689مجموع فضايى به وسعت 
  متر مربع آن نيز به نمازخانه خواهران اختصاص دارد.708نمازخانه برادران و 

 او با تاكيد بر اين كه احداث وضوخانه و نمازخانه مناسب در همه ايستگاه هاى مترو در دستور كار
 مجموعه شرکت مترو قرار دارد، اظهار كرد: به اين منظور در تمام ايستگاه هاى جديد مترو،

 وضوخانه و نمازخانه مناسب طراحى و احداث مي شود.
 معاون شهردار تهران بهبود مستمر وضعيت نمازخانه هاى موجود در ايستگاه ها و رفع نواقص و

 مشكلت احتمالى آن را از مهم ترين فعاليت هاى مسئولن اين ايستگاه ها بر شمرد و تصريح كرد:
 احداث نمازخانه در ايستگاه هاى فاقد نمازخانه و رسيدگى به وضعيت نمازخانه هاى موجود

  نيز مورد تاکيد و توجه مسئولن بهره بردارى مترو است.90 در سال 89همچون سال 
 تشكرى هاشمى در پايان خاطرنشان كرد: با عنايت به تاکيدات شهردار محترم تهران، مديريت

 شهرى در راستاى توسعه فضاى روحانيت و معنويت در شهر و تبديل تهران به عنوان الگوی شهر
 اسلمي، از هيچ تلش و كوششى فروگذار نخواهد كرد و فراهم نمودن امكان اداى فرضيه الهى

نماز در اوقات شرعى در تمام ايستگاه هاى مترو در دستور كار شهردارى تهران قرار دارد

 قبوض نجومي، اين بار برای برق!

  اردیبهشت آمده است : اگرچه در سال های گذشته، استفاده از2به نوشته سایت آفتاب در 
 کولرهای گازی يکی از مزايا و به نوعی نشانه مدرن بودن منازل مسکونی نوساز به شمار
 مي رفتند، اما امسال ديگر در آگهي های تبليغاتی فروش مسکن، خبری از کولرهای گازی

 نيست.
 تا تابستان سال گذشته که قبوض نجومی برق آن هم با يارانه های هدفمند، پا به خانه های مردم
 نگذاشته  بودند، داشتن کولرهای گازی و تجهيزات سرمايشی هرچند غيراستاندارد، يکی از مزايا

 و به قولی آبشن های آپارتمان های نوساز به شمار مي آمدند و در تبليغات فروش آپارتمان های
 نوساز، يکی از عوامل جذب مشتری و بال رفتن قيمت يک ملک به شمار مي رفتند.

 فعالن بازار مسکن و شاغلن در بنگاه های معاملت ملکی هم با هيجان بسيار نسبت به داشتن
 تعداد کولرهای گازی در يک آپارتمان تلش مي کردند تا مشتری را به آخرين تجهيزات روز

 ساختمان، آشنا کنند و بگويند که اين خانه، به قول و گفته آنها "اوکازيون" است.
 اين روند آنقدر ادامه پيدا کرد و بنگاههای معاملت ملکی آنقدر با اسب کولرهای گازی در بازار

  تمام شد و قبوض تابستانی با رقم های نجومی درب خانه های مردم89مسکن تاختند تا تابستان 
 را زد، آن روزها ديگر خبری از تبليغات روزنامه ای و شاغلن بنگاههای املک در مورد کولرهای
 گازی خبری نبود. همه چيز در مورد اين "مهمان های ناخوانده شبکه برق کشور" در هاله ای از

 سکوت فرو رفت.
 نه مردم استقبالی به استفاده از آن داشتند و نه از شوک قبوض برق ناشی از استفاده از

 کولرهای گازی بيرون مي آمدند، حال ديگر آنها مانده بودند و قبوض برقی که با رقم های
 سرسام آور بايد پرداخت مي کردند، در غير اين صورت بايد روزهای گرم باقيمانده از تابستان را

 بدون برق سپری مي کردند.
 آن روزها مسئولن وزارت نيرو هم که در مقابل پرسش ها و علمت سوال های ناباورانه مردم در
 مورد قيمت قبوض برقشان قرار گرفته بودند، کولرهای گازی را عامل اصلی بال رفتن برق بهای

 منازل مسکونی خصوصا در کلنشهری نظير تهران که دارای آب و هوای معتدل است و نيازی به
 استفاده از کولرهای گازی ندارد، دانستند و اين پاسخ را به مردم دادند که نبايد از کولرهای گازی

 استفاده مي کردند.
 البته تنها منازل مسکونی نبودند که از بال رفتن قيمت برق ناشی از استفاده از کولرهای گازی

 متاثر شده بودند، بلکه دولتي ها، وزرا، معاونانشان و مديران کل برخی وزارتخانه ها نيز که
 نمي خواستند از گردونه استفاده از تجهيزات مدرن سرمايشی همچون ديگر هم صنفان و

 همتايانشان عقب بمانند، نيز دادشان به آسمان رفت که چه قبض برقی برای دستگاه تحت
 امرشان آمده است. اما چاره ای جز پرداخت قبوض وجود نداشت؛ چراکه دولت گفته بود که حتی
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 يک ريال نيز بابت اضافه بهای قبوض، پرداخت نمي کند.
  درصدی35به هرحال آن تابستان گذشت و زمستانی آمد که روزهای ابتدايی اش با افزايش 

 قيمت برق مواجه بود. قانون هدفمند کردن يارانه ها در کشور آغاز شده بود و قبوض برق بايد يک
 پله افزايش را تجربه مي کرد، اقدامی که سالها وزارت نيرو به دنبال اجرای آن بود، حال ديگر

 محقق شده بود.
 اما فصل آغاز اجرای قانون در بخش برق، با اوج مصارف مردم، دولت، صنعتگران، توليدکنندگان و

 کشاورزان همراه نبود و بنابراين هنوز هم مردم تغيير رفتار زيادی ندادند.
  روز بيشتر به آغاز61 گذشته است، به عبارتی 90اما امروز دو روز از دومين ماه اولين سال دهه 

 فصل تابستان باقی نمانده است، البته اگر همچون برخی سالها تابستان زودرس را تجربه نکنيم.
 در اين ميان، داستان امسال برای استفاده از کولرهای گازی شايد حادتر از سال گذشته باشد،

 چراکه قيمت برق در دو مرحله افزايش قيمت داشته و ممکن است قبوض نجومی با کمترين
 بي احتياطی مصرف کنندگان به درب منازل آنها بيايد.
  برای گاز صادر شد، اين بار تنها با تغييری89در اين ميان، بيم از قبوض نجومی که زمستان سال 

 کوچک در ترکيب رنگ و شکل و شمايل ظاهری از سوی وزارت نيرو به درب منازل برخی
  بيايد؛ بنابراين از هم اکنون فکری به حال مصارف و قبوض برق دوره90مشترکان البته در سال 

 تابستانی خود باشيد.

  سال مرگ صنعت نساجي90سال 

 آنچه كه درپي مي آيدگزارشي از يكي از كارشناسا ن نساجي از كارخانجات فرنخ , مه نخ ونازنخ
 ازبدو تاسيس تا كنون ميباشد :

 احترامامطالب بشرح تفکيک موضوعات از قبيل ماشين آلت ،پرسنلي ،موقعيت جغرافيائي
 ووضعيت مديريتي تقديم مي گردد:

 در کيلومتر شش جاده قديم قزوين- کرج توسط آمر1349کلنگ تاسيس اين کارخانجات در سال 
 يکائيان زده شد .

  پرسنل وبا استعداد يکصد هزار دوک ريسندگي شروع به فعاليت توليدي8532 با1353در سال 
 نمود .

 محصولت اين کار خانه عبارت است از: نخ هاي پنبه ، پلي استر ، اکريليک ونخ هاي پنبه اي
شانه شده (نخ هاي الياف کوتاه يا پنبه اي) در سالن فرنخ و مه نخ آن انجام مي گرفت.

در سالن ناز نخ ، نخ هاي کارتن ونخ فرش ( نخ هاي الياف بلند يا پشمي ) توليد مي گردد .
 مجموعه تاسيسات موجود در چندين هکتار شامل پنج سوله با تاسيسات گرمايشي وبرودتي

 ،مهمانسرا ورستوران ، خانه هاي سازماني ( در داخل کارخانه جهت مديران و مهندسين)،
 تاسيسات کامل ورزشي شامل :زمين فوتبال استاندارد ،سالن کشتي و...... .، سالن لجستيکي
 ( شامل تعدادي اتوبوس وميني بوس و خودروهاي شخصي مربوط به شرکت وتعمير ونگهداري

 آنها ) ،مراکز آموزشي از قبيل مهد کودک و... درمانگاه دندانپزشکي وفضاهاي جانبي.
 تا فاز انقلب فقط تعداد دو هزار نيروي دختر از کشور کره بعنوان نيروي اپراتور مشغول کار بوده

 اند .
  بخشي از سهام کارخانه حدود بيست درصد در راستاي فرمان شاه مبني بر ملي1355در سال 

 کردن سهام کارخانجات به کارگران واگذار گرديد .و بخش عمده اي از سهام مربوط به مدير عامل
 کارخانه که مديريت ساواک منطقه را به عهده داشت تعلق داشت(اين شخص هم اکنون نيز به

 عنوان يکي از مديران شناخته شده صنعت نساجي در کشور به حساب مي آيد)و مابقي به
 صورت سهامي عام در اختيار افراد و سازمان صنايع بوده است.

  با توجه به نوع توليدات الياف کوتاه و بلند که مي بايست به دليل فني از هم مجزا1365در سال 
 باشند و در زمان ساخت نيز در پلن عمومي کارخانجات منظور گرديده بود تشخيص داده شد با
 توجه به مصوبات سازمان گسترش و نوسازي صنايع بدون تفکيک امکانات عمومي و مشاعات،

  طبق مصوبه هيئت دولت1370کارخانه نازنخ از کارخانه فرنخ-مه نخ تفکيک گرديد. در سال 
 رفسنجاني مبني بر خصوصي سازي کارخانجات در زمان مديريت عاملي آقاي البرز رستمي که

 قبل در کارخانه پوشينه بافت قزوين کارگري ساده و اپراتور بود و موذن کارخانه بود و فردي فالنژ
 در کارخانه بود توسط سهميه به دانشگاه فرستاده شد, ابتدا مدير کارخانه و سپس مدير عامل

  از مه نخ تفکيک نمود،هدف او از اين کار اين بود که او و71شد.وي فرنخ را به ظاهر در سال 
 مديران بالتر او اين کارخانه را به چنگ آورند ولي با توجه به در هم تنيدگي نوع توليد،ساختمان

  امکان پذير80ها،پرسنل و ساختمان ها و اعتراضات کارگران اين تفکيک عمل تا اوايل دهه 
  رستمي با فريب کارگران و زد و بند با مديران وزارت صنايع به همراه80نشد.در اوايل دهه 

 تعدادي از مديران وزارت صنايع کارخانه فرنخ را به صورت تقريبا مجاني خريد. تفرار از ابطال اين
 خريد توسط باندهاي رقيب با بال گرفتن کش مکش ها با دريافت چند ميليارد تومان کارخانه را به

 شخص ديگري واگذار نمود و هر بار صاحبان جديد از بانک ها وام هاي چند ميلياردي دريافت
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  درصدي بانک ها از تمايل25نمودند،در اين مقطع از خصوصي سازي در ايران با توجه به سود 
 پرداخت وام به کارخانجات،هر بار کارخانه صاحبان جديدي پيدا مي کرد.

 با توجه به عدم تمرکز مديريت و مديراني که اصل توجهي به توليد نداشتند و توجيه اقتصادي
 نداشتند توليد نخ :

 - به دليل افزايش هزينه توليد1
 -بدهي هاي سنگين به بانک ها2
 -رفع تعرفه هاي گمرکي براي محصولت وارداتي کشور اعم از پارچه و نخ3
 -عدم کيفيت مواد اوليه پنبه و پلي استر توليدي در داخل کشور و کشاورزي عقب مانده در توليد4

 الياف با طول و قطر مناسب
 باعث گرديده که نخ توليدي از پنبه ايران فاقد استانداردهاي جهاني باشد و علوه بر آن

 فرسودگي ماشين آلت نساجي باعث گرديده که محصولت نخ و پارچه ايران قابليت صادرات
 نداشته و مصرف کننده داخل کشور نيز تمايلي به خريد اين محصول به دليل عدم کيفيت ندارد.

 وضعيت کارگري:
 بعد از روي کار آمدن دولت احمدي نژاد اين کارخانجات توسط باندهاي امنيتي سپاه خريداري

 گرديد.اين باند امنيتي به دليل افزايش قيمت زمين در قزوين و قرار گرفتن اين کارخانه در مکان
 مناسب از جهت قيمت فروش زمين آن که چند ده هکتار مي باشد (در حال حاضر جزء اراضي
 شهري محسوب مي شود) به بهانه هاي مختلف از جمله تعميرات دستگاه ها، کارخانه ها را

 براي چند ماه تعطيل کرده و در اين مقطع ماشين آلت آن را مي فروشند و کارگران را بازنشسته
 اعلم مي کنند.در عمل اين کارخانجات از نظر فني تعطيل محسوب مي شوند به طوري که در

 حال حاضر توليد کارخانجات روزانه چهار تن مي باشد، در حاليکه بايد توليد اين کارخانجات در روز
  تن باشد و مطالبات کارگران تنها براي دريافت بيمه بيکاري و محاسبه اين بيکاري تحت عنوان60

  سال کار سخت و20 سال کار (با 20کار سخت و زيان آور منظور گردد که آنها بتوانند با سابقه 
  روز حقوق از بيمه دريافت کرد) حقوق کامل بازنشستگي30زيان آور مي توان بازنشسته شد و 

 دريافت نمايند.با توجه به وضعيت فعلي حاکم از نظر قيمت تمام شده محصول، از نظر کليه
 کارشناسان نساجي که من آنها را مي شناسم هيچکدام از واحد هاي نساجي موجود در کشور

  حداقل سال مرگ صنعت1390داراي توجيه اقتصادي نمي باشند و به نظر مي رسد سال 
 نساجي در کليت آن باشيم و دولت احمدي نژاد ممکن است براي کمرنگ نشان دادن مرگ صنايع

 نساجي در کشور چند واحد گلخانه اي را علي رغم ضرردهي حفظ کند که اين هم از نظر من
 300 به 1372 نفر در سال 3000بعيد است.تعداد کارگران در حال حاضر در کل اين کارخانجات از 

 نفر رسيده در پايان من و دوستانم کار اين کارخانجات را با توجه به وضعيت فعلي تمام شده
 ميدانيم.

  کارگر مجتمع پتروشيمی بندر امام۱۵۰۰ روزه ۱۱پايان موفقيت آميزاعتصاب 

  کارگر مجتمع۱۵۰۰ روزه ۱۱به نوشته سایت کلمه در ف اردیبهشت آمده است :اعتصاب 
 پتروشيمی بندر امام پس از موافقت مديريت اين واحد صنعتی با خواسته های آنان پايان يافت.

 کارگران مجتمع پتروشيمی بندر امام خواستار برچيده شدن شرکت های پيمانکاری و قرارداد
 دسته جمعی با خود بودند.

 اين اعتصاب پس از امضای توافقنامه کتبی ميان نمايندگان کارگران و نماينده ماهشهر در
 مجلس، فرماندار ماهشهر رئيس اداره کار و امور اجتماعی اين شهرستان و همچنين نمايندگان

 مديريت اين مجتمع به پايان رسيد. به گزارش اتحاديه آزاد کارگران ايران، اين توافقنامه سپس از
 سوی محمد حسين ظريف کار، مدير عامل مجتمع پتروشيمی بندر امام، در جمع کارگران قرائت

 شد.
 بر اساس اين توافقنامه، مديريت مجتمع پتروشيمی بندر امام از کارگران سه ماه مهلت گرفت تا

 مراحل اجرای مصوبه برچيده شدن شرکت های پيمانکاری و انعقاد قرارداد دسته جمعی را به
 انجام برساند. در عين حال، قرار شد مزايايی که به پرسنل رسمی داده می شود، مشمول

 کارگران پيمانکاری نيز بشود.
  کارگر پيمانکار مجتمع پتروشيمی بندر امام روز بيستم فروردين آغاز شده۱۵۰۰اعتصاب بيش از 

  برای انعقاد۱۳۸۴بود؛ کارگرانی که خواستار اجرای مصوبه دولت محمود احمدی نژاد در سال 
 قرارداد مستقيم با خود کارگران بودند.

  کارگر مجتمع پتروشيمی بندر امام از حمايت صدها کارگر شرکت های پتروشيمی۱۵۰۰اعتصاب 
 در منطقه ويژه ماهشهر برخوردار شده بود که خواسته های مشابهی داشتند.

 اعتصاب ها و اعتراض های کارگران در شهرهای گوناگون ايران در سال های اخير رو به افزايش
 گذاشته است. از جمله اين شهرها مي توان به قزوين، تبريز، تهران، قائمشهر، اراک، آبادان،

 کرمانشاه، رشت، اهواز، اصفهان و شيراز اشاره کرد.
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 پایان اعتصاب کارگران در پتروشيمی ماهشهر

 اتحادیه ی ازاد کارگران ایران: کارگران پيمانکاری پتروشيمی بندر امام با تضمين تعلق برخی امتيازات کارگران
 رسمی به آنان و انعقاد قرارداد مستقيم در طول سه ماه آینده به اعتصاب خود پایان دادند.

 ، مدیریت پتروشيمی آغاز مذاکرات را به پایان تجمع در١٣٩٠بنا بر این گزارش روز گذشته سی فروردین ماه 
 مقابل دفتر مرکزی شرکت از سوی کارگران مشروط کرد. این شرط از سوی کارگران اعتصابی مورد مخالفت

  ظهر در حالی که تجمع کارگران ادامه داشت، مدیریت پتروشيمی ناچار١٣.٣٠قرار گرفت و نهایتا در ساعت 
 شد با نماینده های کارگران بر سر ميز مذاکره بنشيند.

 این جلسه که با حضور نماینده ماهشهر، فرماندار، ریيس اداره کار و چندین تن از پرسنل امور اداری
  به پایان رسيد و توافقات کتبی نماینده١۵/٣٠پتروشيمی بندر امام و نمایندگان کارگران برگزار شد در ساعت 

 های کارگران با مدیریت پتروشيمی که به امضای نماینده های کارگران، مدیریت پتروشيمی، فرماندار، نماینده
 ماهشهر و دیگر شرکت کنندگان در جلسه رسيده بود از سوی ظریف کار مدیر عامل پتروشيمی در تجمع

  روز اعتصاب١١کارگران قرائت شد و با پذیرش آن از سوی کارگران، آنان از صبح روز چهارشنبه و پس از 
 متحدانه بر سر کارهای خود بازگشتند.

 متن توافقات کتبی کارگران پيمانکاری پترپشيمی بندر امام با مدیریت این مجتمع به شرح زیر است:

  ماه مهلت گرفت تا در طول این مدت کليه مراحل اجرای مصوبه برچيده٣مدیریت پتروشيمی از کارگران - ١
 شدن شرکتهای پيمانکاری و طی مراحل اداری آن را در پتروشيمی بندرامام و وزارت نفت را به انجام برساند.
 اجرای این بند را در طول سه ماه ظریفکار مدیر عامل پتروشيمی و نماینده مردم ماهشهر در مجلس ضمانت

 کردند .
٣ نفر نماینده منتخب کارگران با مدیران عامل مجتمع های مربوطه خود وارد مذاکره شوند تا از ٢۵قرار شد - ٢
  آیتم مزایایی که به پرسنل رسمی داده می شود, آن آیتم هائی که در توان مجتمع پتروشيمی بندرامام٧

 هست همزمان با پرسنل رسمی به کارگران پيمانکاری نيز پرداخت شود.
 - مدیر عامل پتروشيمی متعهد شد تا زمان اجرای مصوبه برچيده شدن شرکتهای پيمانکاری, مسئله٣

 پرداخت مستقيم بيمه و ماليات کارگران از سوی پتروشيمی به این شرکت ها ابلغ شود و پس از پرداخت
 مستقيم آن توسط پتروشيمی مبالغ آن از صورت وضعيت پيمانکار کسر شود تا هيچگونه تقلبی از این لحاظ

 توسط شرکتهای پيمانکاری انجام نگيرد.
 آقای ظریفکار و نماینده ماهشهر متعهد و تضمين نمودند شرکتهای پيمانکار در قبال ایام اعتصاب کارگران به-۴

 حقوق- ٢به هيچيک از کارگران فشاری وارد کنند و حق اخراج هيچ کارگری را ندارند - ١هيچ وجه حق ندارند: 
 تمام روزهای ایام اعتصاب به شکل تمام و کمال و بدون هيچگونه کم و کسری به کارگران پرداخت شود. در

صورت مشاهده تخلف از این توافق مدیریت پتروشيمی ملزم به برخورد با شرکت متخلف شده است.

 حمله مجری تلويزيون رژيم با اسپری فلفل به کارگران

 يکی از مجريان برنامه های تلويزيونی بر سر پارک اردیبهشت آمده است : 3در  به گزارش خبرگزاری دولتی فارس
 اتوموبيل خود با مردم درگير و به شکل ناگهانی با «اسپری فلفل» به مردم حمله کرد.

 طبق اطلعات رسيده به «پايگاه اطلع رسانی رضا استادی» اين اتفاق چند روز قبل در خيابان سهروردي،
 حدفاصل تقاطع شهيد بهشتی تا شهيد مطهری رöخ داد.

 طبق گزارش يکی از مخاطبان که در محل حادثه حضور داشت، ماجرا از جايی آغاز شد که يک مجری مغرور،
 متکبر و تازه کار تلويزيونی قصد داشت اتوموبيل خود را در جايی از خيابان پارک کند. محل انتخابی او دقيقا مقابل
 مغازه ای بود که در آن کارهای مربوط به اسپورت کردن اتوموبيل ها انجام مي شود. در اين لحظه چند کارگر مغازه
 از وی خواستند تا اتوموبيل خود را جای ديگری پارک کند که مزاحم کسب و کار آنها نباشد. اين مجری مغرور هم
 که توقع داشت آنها وی را بشناسند و حتی از پارک اتوموبيلش در مقابل مغازه آنها استقبال کرده و تا بازگشت

 وي، مسووليت مراقبت از اتوموبيل او را نيز به عهده بگيرند، با آنها شروع به جر و بحث کرد و با ديدن عدم تمايل
 آنها، ناگهان با اسپری فلفل به سوی آنها حمله کرد.

 رفتاری از اين دست لطمه فراوانی به حيثيت عمومی سازمان صدا و سيما مي زند. زيرا مجريان ويترين اين رسانه
 هستند و قطعا رفتار و کردار درست آنها می تواند چهره مثبتی از اين سازمان رسانه ای ارائه کند. اميدواريم

 مسوولن سازمان صدا و سيما با اين مجری برخورد مناسبی داشته باشند تا او از اين پس بی هيچ مقدمه ای در
 روز روشن با اسپری فلفل به ديگران حمله نکند.
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  درصد افزايش يافت۲۵قيمت موادغذايی در تهران 

  ادیبهشت آمده است :  براساس آخرين آمار رسمی اداره آمار بانک3به گزارش سایت دولتی ایلنا در تاریخ 
  درصد نسبت به24/ 46مرکزی ايران، متوسط قيمت خرده فروشی برخی از مواد خوراکی در فروردين امسال، 

 زمان مشابه سال گذشته رشد داشته است.
  درصد،۵ درصد، بيشترين افزايش و گروه لبنيات با ٩٧/ ۶به گزارش خبرگزارى ايلنا، گروه تخم مرغ با بيش از 

  گانه سبد کالی بانک مرکزی داشته اند.١١کمترين افزايش را در بين گروه های 
  درصد، کاليی است که بيشترين رشد قيمت را داشته و پياز با١١١در بين اقلم موجود نيز سيب سرخ با بيش از 

  درصد کاهش، تنها کاليی است که در فروردين امسال نسبت به زمان مشابه سال قبل کاهش٣١بيش از 
 قيمت داشته است.

  اسفند٢٧، با همان قيمت ها در ١٣٩٠ فروردين ٢۶در اين گزارش، قيمت اقلم مشخصی در هفته منتهی به 
 ، مقايسه شدند و تفاوت آنها در نظر گرفته شده است.١٣٨٩

 همچنين در يک نگاه کلي، قيمت های هفته سوم فروردين امسال، با قيمت همان اقلم در هفته سوم فروردين
 ، مقايسه شده است و درصد رشد آنها به دست آمده است.١٣٨٩

 ، به ترتيب گروه های٨٩ گانه، در هفته سوم فروردين سال جاری نسبت به هفته سوم فروردين ١١در گروه های 
  درصد، برنج٢٠/ ٣ درصد، سبزي ها ٢۵/ ۵ درصد، روغن ٢٨/ ۵ درصد، حبوبات ۴٣/ ۵ درصد، ميوه ها ٩٧/ ۶تخم مرغ 

  درصد و۵/ ٧ درصد، چای ٧/ ۴ درصد، گوشت قرمز ٩/ ۶ درصد، قند و شکر ١٢/ ۶ درصد، گوشت مرغ ١٣/ ۴
  درصد رشد داشته اند.۵لبنيات 

  در مقايسه با هفته سوم اسفند٩٠ گانه در هفته سوم فروردين ١١همچنين درصد افزايش قيمت ها در گروه های 
  به اين ترتيب است:٨٩

  درصد افزايش بيشترين افزايش قيمت را در هفته سوم فروردين امسال در مقايسه با٣١در گروه لبنيات، کره با 
 مدت مشابه سال قبل داشته است. در همين زمان، پنير پاستوريزه و شير استرليزه تغيير قيمت نداشتند و پنير

  افزايش، صاحب رتبه های بعدی افزايش٣/ ۵ درصد و ماست پاستروريزه با ۶/ ١ درصد، ماست باز با ٩/ ۵باز با 
 قيمت هستند.

  درصد و برنج ايرانی١٠/ ٩ درصد، برنج خارجی با ١۴/ ۴در هفته سوم فروردين امسال، برنج ايرانی درجه يک با 
  افزايش قيمت داشتند.٨٩ نسبت به هفته مشابه در سال ٩/ ١درجه دو با 

  درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل داشته است و۴٨/ ٩در گروه حبوبات، بيشترين رشد قيمت را نخود با 
  درصد بيشترين افزايش٢۶ و لپه نخود با ٢٣/ ٧، لوبيا چشم بلبلی با ٣٠/ ٢پس از آن به ترتيب لوبياچيتی با 

 قيمت ها را داشتند.
  درصد افزايش صاحب بالترين افزايش١٠۶/ ٨ و ١١١/ ۴در گروه ميوه ها، سيب های قرمز و سفيد به ترتيب با 

  گانه هستند.١١قيمت هم در گروه ميوه ها و هم در کل گروه های 
 پس از سيب، ليمو شيرين، نارنگی پرتقال و هندوانه بيشترين افزايش قيمت ها در هفته سوم فروردين امسال،

  داشته اند.٨٩نسبت به مدت مشابه سال 
 در گروه سبزيجات، يک قلم کال هست که هم در اين گروه و هم در کل اقلم مورد ذکر کاهش قيمت داشته و آن

  درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل کاهش٣١هم پياز است. پياز در هفته سوم فروردين امسال بيش از 
 داشته است.

 در مقابل، اقلم لوبيا سبز، سيب زميني، خيار، سبزي های برگي، کدو، بادنجان و گوجه فرنگي، صاحب رتبه های
افزايش قيمت در اين گروه هستند.

 در هفته سوم فروردين امسال به طور کلی گوشت قرمز، اعم از گوشت گوسفند و گوساله و گاو، نسبت به مدت
  درصد افزايش داشتند. گوشت گوساله و گاو افزايش بيشتری نسبت به گوشت٧/ ۵مشابه سال قبل حدود 

  درصد افزايش نشان مي دهد.١٢/ ۵گوسفند داشته است. گوشت مرغ نيز بيش از 
  درصد افزايش نشان مي دهد. در اين۵/۵ درصد افزايش داشتند. چای نيز بيش از ٩/ ۵قند و شکر امسال بيش از 

  درصد صاحب رتبه های۵/۵ درصد و چای خارجی با بيش از ۶/ ۵ درصد، شکر با بيش از ١١دو گروه، قند با بيش از 
 اول تا سوم افزايش قيمت هستند.

  درصدی را در هفته سوم فروردين امسال، نسبت به مدت مشابه٢۵/ ۵در گروه روغن نيز به طور کلی افزايش 
  درصد افزايش،١١ درصد بيشترين و روغن نباتی مايع با ٢٧/ ٨سال قبل شاهد هستيم. روغن نباتی جامد با 

 کمترين افزايش قيمت ها را در اين گروه داشته اند.

 احضار تعدادی از معلمان و فعالن فرهنگی به دادگاه انقلب

 در آستانه روز و هفتۀ بزرگداشت معلم و در حاليکه اردیبهشت آمده است : 3در تاریخ  کلمهبه نوشته سایت 
 تعدادی از معلمان کشور در زندان به سر می برند، تعدادی از فعالن صنفی معلمان در ادامه دادرسی ها به

 دادگاه فرا خوانده شدند.
 به گزارش جرس به نقل از منابع نزديک به تشکل های صنفی معلمان از همدان، علی نجفي، محمد خانی و

 سعيد جهان آرا از فعالن صنفی حوزه معلمان در همدان که سال گذشته همزمان با انتشار بيانيه شورای
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 هماهنگی تشکلهای صنفی فرهنگيان ايران به اتهام تبليغ عليه نظام بازداشت شده بودند، بار ديگر در آستانه
 هفته بزرگداشت مقام معلم برای پنجم ارديبهشت نود به شعبه اول دادسرای انقلب دادگستری همدان احضار

 شدند.
 لزم به ذکر است اين منبع خبر́ي وابسته به دانشجويان دانشگاه بوعلی همچنين اعلم داشت با گذشت يکسال

 از بازداشت نامبرگان هنوز برای ايشان حکمی صادر نگرديده و اين سه فعال صنفی معلمان در همدان با قيد
 وثيقه آزاد بودند.

 طی دو سال گذشته گروه زيادی از معلمان و فعالن فرهنگي، به عناوين مختلفی و بويژه بعد از انتخابات رياست
 جمهوری مورد بازداشت قرار گرفتند، که تعدادی از آنان کماکان در زندان به سر می برند.

زنده باد اول ماه مه روز همبستگی جهانی کارگران

 پاریس – ۲۰۱۱کميته موقت اول ماه مه 

 امسال هم کارگران جهان در شرایطی به استقبال اول ماه مه می روند که بحران ریشه دار سرمایه داری جهانی
 در شکل نئوليبراليسم آن نه تنها کاهشی نيافته بلکه دامنه وعمق آن در سطح جهان، خود را بصورت: بيکاری،

 کارنيمه وقت، سطح نازل دستمزد، عدم امنيت شغلی، و بطور کل فقر دائم که برخاسته از شيوه توليد سرمایه
 داریست گریبان کارگران و کليه زحمتکشان جهان را گرفته است. و رهائی از این وضعيت، جز با اتحاد و

همبستگی کارگران سراسر جهان و نبرد بی امان کار و سرمایه در جهت زوال این نظم ستمگرانه ممکن نيست.
 رژیم جمهوری اسلمی که حلقه ای از زنجيرۀ جهان سرمایه داری ست، از قافلۀ نئوليبراليسم عقب نماند و

 وفادارترازهمه خط به خط دستورهای بانک جهانی و صندوق بين المللی پول را اجراء می کند. از وقایع مهمی که
 امسال در راستای همين سياست اجرا شد،(حذف یارانه ها) بود. این یعنی حمله مستقيم به زندگی و معيشت
 کارگران، و تودۀ عظيمی از زحمتکشان، که در اثر بيکاری و کم درآمدی، و با توجه به بحران موجود، در زیر خط فقر

 زندگی می کنند. از آن گذشته رژیم با لپوشانی کردن تورم افسارگسيخته در ایران حتی به آمار دروغين خود
 % در صدی به حداقل دستمزد زیر خط فقر کارگران، زندگی آنان را از آنچه بود، بدتر9وفادار نماند. و با افزایشی 

کرد.
 از وقایع مهم چند ساله اخير در جنبش کارگری، در گيریهای ایجاد تشکلهای مستقل کارگریست که هنوزهم

 ادامه دارد.اعتصابات نيز یکی از حربه های مبارزات کارگران را تشکيل ميدهد و در دوره اخير اعتصاب بيش از ده
 هزار کارگر مجتمع های پتروشيمی ماهشهر و بندر امام، افکار عموم را به خود مشغول داشته است. در این ميان
 نيرویی از کارگران پيشرو جهت گرفتن حق مسلم خود، در بند زندانهای رژیم جمهوری اسلمی گرفتار آمده اند. و

 برخی را بيکار و از کليه حقوق اجتماعی محروم کرده اند. و عده ای را با قيد آزادی مشروط و با جریمه های
سرسام آور نقدی، بلتکليف نگه داشته اند.

 این نشان ميدهد که رژیم سرمایه داری جمهوری اسلمی خصلت استبداد و دیکتاتوری را با جوهره ی مذهب در
 آميخته است و طبقات و مبارزه ی طبقاتی را که محصول مناسبات جامعه سرمایه داری است و برخاسته از تضاد
 کار و سرمایه است، به رسميت نمی شناسد. تجربه بيش از سی سال از حاکميت جمهوری اسلمی که مملو

 از جنایت است و چون هميشه ثابت ميکند که رژیم مذکور با خصلت مذهبی و سرمایه دارانه ، اصلح پذیر نخواهد
بود.

 سئوال این است آیا کارگران ایران برای خواستها و حقوق مسلم خود که فقط با ایجاد تشکل های مستقل
 خویش دست یافتنی است، خشونت طلبند؟ و اگر نيستند پس چرا رژیم جمهوری اسلمی عامدانه و آگاهانه و با

 ترس از فروپاشی در غالب دولتی نظامی و امنيتی ، هر خواست اجتماعی از اقشار مختلف جامعه را با
سرکوب ، زندان و اعدام پاسخ ميدهد.

 کارگران که خود مولود نظام سرمایه داری و قطب مخالف آنند. یکی از شروط رهائی خود از قيود سرمایه را آزادی
 های وسيع اجتماعی می دانند. و در این مورد در تحولت اجتماعی پيشگامند. نمونه های آن را در تحولت و

 جنبش های آزادی خواهانۀ شمال افریقا و بخصوص تونس به خوبی می توان مشاهده کرد. جنبش نان وآزادی که
درشمال آفریقا در حال شکل گيری ست ، ریشه در اتحادیه های کارگری تونس دارد.

 اما در ایران و بنابه شرایط موجود گرچه کارگران هنوز نتوانسته اند بعنوان یک طبقه متشکل و در صفی مستقل
 نقش مؤثر خود را بعنوان پيشتاز مبارزات اجتماعی به ثبوت برسانند، اما همراه و همگام با دیگر اقشار مختلف

اجتماعی و با حفظ استقلل طبقاتی، برای آزادی و دموکراسی وحقوق خود مبارزه می کنند. 
سرنگون باد رژیم سرمایه داری جمهوری اسلمی

تشکل های مستقل کارگری را به نيروی خود ایجاد کنيم
کارگر زندانی آزاد باید گردد

زنده باد آزادی – زنده بادسوسياليسم
 – پاریس 2011کميته موقت اول ماه مه 
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  جوشکاران شهرک صنعتی و جوشکاران سيار سنندج بمناسبت روز جهانیبيانيه
 کارگر

 در روز جهانی کارگر، کارگران و هم طبقه ای هایشان در سراسر جهان، به یاد کارگران شيکاگو که به خيابان ها
آمدند و به خاطر مطالبات شان جان باختند، رژه می روند. 

 این روز به عنوان یک سنت کارگری، روز کيفرخواست ما کارگران عليه تمامی بی حقوق هایی ست که سرمایه
 داری و سرمایه داران بر ما اعمال می کنند. ما کارگران جوشکار شهرک صنعتی و جوشکاران سيار شهر سنندج

  اردیبهشت)، روز جهانی کارگر می رویم. ما همچون هم طبقه  ای های خود11هم به استقبال اول ماه مه (
 سازندگان نعمت های روی زمين هستيم اگرچه خود از آن بی بهره ایم. ساخت و سازهای صنعتی، آسمان

 خراش ها و آپارتمانها را ما کارگران جوشکار با تحمل سخت های کار و تنفس دود و هوای آلوده و بی خوابی ناشی
 از سوزش چشم های خسته مان می سازیم و با وجود این که از ابتدایی ترین حق خود، که همانا داشتن تشکلی

 مستقل، متشکل از نمایندگان واقعی ما کارگران و محلی برای تجمع و ابراز وجود خود بی بهره هستيم، اما باز
 نااميد نشده ایم و تلش هایمان را دو چندان خواهيم کرد تا به یک زندگی شرافتمندانه و انسانی دست یابيم و

یکصدا و یکپارچه خواسته ها و مطالبات مان را به شرح زیر در روز جهانی کارگر فریاد خواهيم زد:

 - ما خواهان به رسميت شناختن روز جهانی کارگر به عنوان روز رسمی و آزادی برپایی مراسم مستقل و با1  
شکوه این روز هستيم. 

- ما جوشکاران شهر سنندج باید از بيمه تامين اجتماعی و بيمه بيکاری برخوردار باشيم. 2  

 - جوشکاران باید طبق فهرست بهایی که نماینده خود جوشکاران در اتحادیه آن را تعيين می کنند. دستمزد3  
 دریافت کنند و این در صورتی است که این اتحادیه هيچ گونه سازماندهی در مورد تعيين دستمزدها انجام

نمی دهد و شرایط لزم برای سوء استفاده کارفرمایان را فراهم ساخته است. 

 - ما خواهان تأمين مکان جهت ادامه کار از طرف مقامات ذیربط به دليل عدم توانایی پرداخت اجاره کمرشکن4  
محل کسب خود هستيم. 

 - ما خواهان منظور کردن کار جوشکاری به عنوان مشاغل سخت و زیان آور و برخورداری از شرایط بازنشستگی5  
پيش از موعد می باشيم. 

 - ما خواهان حمایت دولت و سازمان بيمه تأمين اجتماعی از جوشکاران در مقابل حوادث ناشی از کار هستيم.6  

 - ما کارگران جوشکاران حمایت خود را از دیگر کارگران برای به دست آوردن حقوق و مطالبات شان اعلم7 
می داریم. 

جمعی از جوشکاران شهرک صنعتی و جوشکاران سيار شهر سنندج

3/2/0139

معاون وزیر کار: اعتصاب یک کلمه وارداتی است

  اردیبهشت می گوید  :که اعتصاب یک کلمه3مجتبی زارعی معاون اجتماعی و فرهنگی وزارت کار ایران در تاریخ 
 وارداتی است و کارگر ایرانی در تجربه سی سال گذشته به این نتيجه رسيده که "کارهای تخصصی را در سطح

خيابان پيگيری نمی کند."
 آقای زارعی در گفتگو با خبرآنلین گفته که مطالبات صنفی جزو حقوق کارگران است و "قانون مجوز این کار را

داده و بستر این کار هم دست وزارت کشور است."

 معاون وزیر کار در پاسخ به پرسش خبرنگار خبرآنلین که در باره اعتراضات اخير کارگران در پتروشيمی ماهشهر
 گفته که اصل کارگران ایرانی ترک کار را اولویت ندیده اند و "حتی یک واحد توليدی هم در اتفاقات بيش از یک

سال گذشته کاری نکرده اند که در واقع ترک کار جلوه کند."

 این در حالی است که گزارشهای زیادی در باره اعتراضات کارگران منتشر شده و حتی خبرنگار خبر آنلین نيز به
اعتراض کارگران کيان تایر اشاره کرده که "دست به تجمع زدند و ترک کار کردند و حتی خيابان را بستند."

 معاون وزیر کار می گوید که "در مجموع خود کارگر به این تجربه بيش از سی ساله رسيده که کارهای تخصصی
 را در سطح خيابان پيگيری نمی کند. ممکن است که رسانه ها این را بخواهند دامن بزنند اما من با علم و اطلع

می گویم که این چنين نيست."

168

http://www.khamahangy.com/index.php?option=com_content&view=article&id=99:1390-02-07-13-17-05&catid=14:1389-12-23-23-57-18&Itemid=27
http://www.khamahangy.com/index.php?option=com_content&view=article&id=99:1390-02-07-13-17-05&catid=14:1389-12-23-23-57-18&Itemid=27


 نفر از کارگران کيان تایر در مقابل دفتر رسيدگی به شکایات مردمی ۸۰۰ بيش از
نهاد ریاست جمهوری دست به تجمع اعتراضی زدند

 
 

 ظهر دیروز چهارم اردیبهشت ماه در مقابل ١٣/٣٠ صبح تا ساعت ٩ نفر از کارگران کيان تایر از ساعت ٨٠٠ بيش از
 دفتر رسيدگی به شکایات مردمی نهاد ریاست جمهوری دست به تجمع اعتراضی زدند. در حاليکه روز گذشته

 کارگران کيان تایر در مقابل نهاد ریاست جمهوری دست به تجمع زده بودند نماینده های آنان نيز در وزارت صنایع
 ساعت تجمع در مقابل نهاد ریاست جمهوری بطور مرتب ۴ حضور پيدا کرده بودند. کارگران کيان تایر در طول حدود

 شعار ميدادند: "مرگ بر ستمگر- کار حقوق اعتراض حق مسلم ماست- کار حقوق زندگی حق مسلم ماست –
 کارگر گرسنه ذلت نمی پذیرد – کارگر گرسنه منتظر جواب است – ما حقمونو ميخوایيم وعده وعيد نمی خوایيم".

 همچنين کارگران پلکاردهایی با شعارهای زیر بدست داشتند: در سال جهاد اقتصادی کارخانه کيان تایر در حال
 تعطيلی است – کار، حقوق، اعتراض حق مسلم ماست – کارگر گرسنه شرمنده زن و بچه – به کدامين گناه

 کارگر گرسنه – روز جهانی کارگر مبارکباد – هفت ماه حقوق نگرفته ایم - نقد یا نسيهö؛ نقد بيکاری هزاران کارگرö؛
-öحدود        مرگ بر دروغگو" .  نسيه اشتغال ميليونها کارگر- به نام کارگر حرف از عدالت نزنيد – دروغ تا کی 

 نماینده های کارگران از وزارت صنایع به جمع کارگران اعتراضی پيوستند و پس از گزارشی در مورد ١٣ ساعت
 به تجمع اعتراضی ١٣/٣٠ مذاکرات و وعده های داده شده به آنان در وزارت صنایع ö کارگران کيان تایر در ساعت

 خود در مقابل نهاد ریاست جمهوری پایان دادند. بنا براین گزارش طی مذاکراتی که نماینده های کارگران با
 مسئولين وزارت صنایع بعمل آورده اند قرار شد که امروز پنجم اردیبهشت ماه یک و نيم ماه از دستمزدهای معوقه
 کارگران به حساب آنان واریز شود. همچنين در وزارت صنایع به نمایندهای کارگران اعلم شده است هئيت وزیران

 ميليارد تومانی برای راه اندازی کارخانه و پرداخت دستمزدهای معوقه کارگران تصویب کرده است ٢٨ یک بودجه
 که در اختيار استانداری تهران قرار خواهد گرفت تا تقسيم بندی لزم را برای هزینه کرد انجام دهد. بر اساس این
 توافق قرار است یک هفته دیگر استاندار تهران با حضور در کارخانه کيان تایر گزارش لزم را در این باره به کارگران

 ارایه دهد. اعتراضات و تجمعات کارگری با نزدیک شدن به روز جهانی کارگر (اول مه) در ایران افزایش پيدا کرده
است.

در آستانه روز کارگرتاریخ محاکمه اعضای سندیکا مشخص شد

  در دادسرای شهریار و دادگاه آقایان غلمرضا١٣٩٠ اردیبهشت ٢١دادگاه آقای غلمرضا غلمحسينی در تاریخ 
ö در دادسرای کارکنان دولت برگزار می١٣٩٠ اردیبهشت ٣١.مرتضی کمساری و علی نظری در روز  غلمحسينی  

شود

  در زندان به سر می برد١٣٨٩ خرداد ٢٢همچنين دادگاه آقای رضا شهابی عضو هيپت مدیره سندیکا که از تاریخ 
 برگزار می شود١٣٩٠ خرداد ۴در تاریخ 

سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه

١٣٩٠اردیبهشت 

  هزار نفر بر جمعيت بيکار کشور افزوده۲۰۰سالنه يک ميليون و 
 مي شود

  اردیبهشت آمده است : دبيرکل خانه کارگر با بيان اينکه در ايران دسترسی به نرخ4به نوشته سایت کلمه در 
  هزار بيکار داريم و سالنه٣٠٠ ميليون و ٣بيکاری تک رقمی سابقه ندارد، گفت: در حال حاضر طبق مراجع رسمی 

 يک ميليون و دويست هزار نفر نيز بر اين تعداد افزوده مي شود بنابراين اگر بتوان به رفع اين دو معضل اقدام کرد
 درحالت عادی و خوب مي توان شاهد کاهش يک درصدی بيکاری بود.

 به گزارش خبرگزاری ايلنا، عليرضا محجوب در نشستی خبری با اشاره به پيشينيه نام گذاری روز جهانی کارگر
  کارگر معدنچی در شيکاگو آمريکا باعث نام گذاری اين روز شد.٣گفت: کشته شدن 

 وی گفت: ما نيز به بيانات حضرت امام خمينی رجوع مي کنيم که کارگران را مديران جامعه بشريت دانستند و روز
 کارگر را روز الهی عنوان کردند بنابراين از نظر ما هر کارگر و هر واحد توليدی ستادی برای گراميداشت هفته کارگر

 است.
 دبيرکل خانه کارگر پيگيری بيمه کارگران ساختمانی در هفته کارگر سال گذشته را موفقيت آميز دانست و گفت:

 اميدواريم با مطرح کردن موضوع بيمه بيکاری برای کارگرانی که قادر به يافتن شغلی نيستند نيز برای امسال
 مثمرثمر واقع شود.

 بنابراين گزارش خبرنگاری در مورد هدفمند کردن يارانه ها و اثربخشی آن بر کارگران پرسيد که محجوب گفت: ما از
 هر پرداختی به اقشار جامعه به خصوص کارگران حمايت مي کنيم اما در خصوص آثار و توان بلند مدت برای اين

 پرداخت ها حرف داريم.
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 عضو کميسيون اجتماعی مجلس اظهار اميدواری کرد که دولت طبق قانون هدفمندی يارانه ها نسبت به اصلح
 قيمت ها اقدام کند.

 وی گفت: با اين حال شاهديم که در برخی موارد شيب اجرای دولت در قانون هدفمندی يارانه ها بسيار تند
 است.

 وی زيان جامعه شهری را پيش از زيان جامعه روستايی در طرح هدفمند سازی يارانه دانست و گفت: در
 هدفمندسازی يارانه ها بايد به حفظ اشتغال موجود بيشتر از ايجاد شغل جديد توجه کرد چون ممکن است عاقبت

 خوبی در انتظار صنايع نباشد.
 دبير کل خانه کارگر در پاسخ به سوال خبرنگار ايلنا مبنی بر سرانجام طرح بهسازی قرارداد های موقت در مجلس،

  رای بيشتر نياورد اما مجددا طرح جديدی تحت عنوان تبديل وضعيت کارگران٧۵گفت: اين طرح سال گذشته 
 خدماتی از پيمان به قرارداد در مجلس مطرح است که در ارديبهشت ماه به صحن علنی خواهيم فرستاد.

 محجوب گفت: اميدواريم که اين طرح در صحن علنی رای بياورد و ما نيز بتوانيم با اضافه کردن جملتی به آن
 موضوع را ختم به خير کنيم.

 وی در مورد طرح قرآن آموزی کارگران نيز گفت: آموزش روخوانی قرآن به صورت تلفنی در دستور کار دارلقرآن خانه
 کارگر است و از مزايای اين طرح اين است که ساعت تماس دراختيار کارگران است.

  هزار کارگر همراه با خانواده هاي شان از اين١٢دبيرکل خانه کارگر تصريح کرد: پيش بينی شده تا پايان سال 
 خدمت الهی استفاده کند.

 محجوب با بيان اينکه هدفمند کردن يارانه ها هزينه های عمومی واحدهای توليدی را بال برده است، اظهار داشت:
 با اين حال در مورد اثر هدفمند کردن يارانه ها بر توليد اشتغال کشور نمي توان اظهار نظر قطعی کرد اما بازتاب های

 کنونی خوبی نيست.
 وی در مورد کارت اعتباری خريدکارگران نيز گفت: بهتر است اين مسأله از مسئولن وزارت کار پرسيده شود اما به
 نظر من هر اقدام اعتباری که هزينه و اجبار در آن نباشد به سود جامعه کارگری است به شرطی که کارگران نيز

 از توليدات داخلی خريد کنند.
  نيز گفت: افزايش کمتر از تورم و معيشت٩٠نماينده تهران در مجلس در مورد حداقل دستمزد برای کارگران سال 

  نرسيديم.٩٠برخلف قانون است. بنابراين معتقديم که به مطلوب مان در سال 
 ٩۵ طوفان ورودی به بازار کار کاسته مي شود، تصريح کرد: از هم اکنون تا سال ٩٠وی با بيان اينکه در سال 

  نيز بايد با توجه به نرخ رشد جمعيت صحبت کرد.٩۵ورودی به بازار کار کاهنده خواهد بود و برای بعد از سال 
 محجوب با بيان اينکه در ايران دسترسی به نرخ بيکاری تک رقمی سابقه ندارد، گفت: در حال حاضر طبق مراجع

  هزار بيکار داريم و سالنه يک ميليون و دويست هزار نفر نيز بر اين تعداد افزوده مي شود٣٠٠ ميليون و ٣رسمی 
 بنابراين اگر بتوان به رفع اين دو معضل اقدام کرد درحالت عادی و خوب مي توان شاهد کاهش يک درصدی بيکاری

 بود.
 وی درباره عملکرد وزارت تعاون در خصوص اشتغال زايی نيز گفت: اشتغال زايی کار يک دستگاه نيست اما وزارت

 تعاون گزارشاتی مبنی بر تلش هايش تهيه کرده اما هنوز اقدام عملياتی دراين خصوص شاهد نيستيم.
 وی تصريح کرد: وزارت تعاون وزارت ساختارهاست بنابراين اگر ما مي شنيديم وزارت صنايع و کشاورزی مسئول

 اشتغال زايی شده اند تعجب نمي کرديم.
 دبيرکل خانه کارگر با تاکيد بر اينکه در قانون بيمه کارگران ساختمانی شرط سنی وجود ندارد، گفت: متاسفانه

  سال را مطرح مي کنند بنابراين از همين جا به قانون شکنان از موضع مجلس۵٠شاهديم که برخي ها سن 
 هشدار مي دهم که اين کار غيرقانونی را انجام ندهند.

  ابلغ شده است، گفت: آقايانی که١٣٨۶محجوب با اشاره به اينکه قانون بيمه کارگران ساختمانی از سال 
 مسئول اجرای تاخير قانون هستند نمي توانند برخلف قانون برای کارگران شرط سنی بگذارند بنابراين کاری نکنند

که شيرينی اين کار تلخ شوند

بيانيه ی اول ماه مه – کميته ی دفاع از مبارزات مردم ایران، بلژیک

 در همکاری و برگزاری در تظاهرات آلترناتيو سالنه همراه با احزاب و سازمان ها، نيروهای ضد پارلمان، کارگران
رادیکال و انقلبی بلژیکی و مهاجر در برابر جشن سندیکاهای دولتی

مبارزه ی کارگران از ایران تا هند، از چين تا آمریکا، از برزیل تا بلژیک؛ با شعار

"اتحاد طبقاتی بر عليه سرمایه داری"

  رسيده و روز مبارزه ی متحدانه و مارش کارگران در سراسر جهان است. مبارزات طبقه ی کارگر2011اول ماه مه 
 ایران در سپهر تاریخی - سياسی ایران هميشه نقطه ی تلقی منافع طبقات فرودست و فرادست بوده و امروز

 نيز هم چنان هست. طبقه ی کارگر و جنبش کارگری ایران اکنون در مرحله ی حساسی به سر می برد و در حال
گذر از تندپيچی تاریخی است.

 بی کاری رشد یابنده به بالترین سطح خود در طول دوران حاکميت سرمایه داری اسلمی رسيده و ابعاد تازه ای
 یافته است. روزانه صدها کارگر از معادن، کارخانه ها و پروژه های بزرگ اخراج می شوند و یا از کار خود معلق می

  ماه می رسد. بيمه و هر ضمانتی در پروسه ی کار که به12گردند. عدم پرداخت دستمزدها گاه به بيش از 
 نوعی سلمت جانی کارگران را حفظ می کرد حذف شده و فرم قراردادهای کاری ظالمانه ترین شکل خود را
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 گرفته اند. در این روزها استثمار در بالترین سطح خود انجام می گيرد. حوادث کاری فراوان و روزافزون، جان
کارگران بسياری را می گيرد.

 زنان کارگر، به عنوان تحتانی ترین لیه ی طبقه ی کارگر نه تنها تمام این فجایع را به صورت مضاعف متحمل می
  درصد کار جهان را70شوند و هم زمان تحت استثمار و ستم جنسی نيز هستند، در عرصه ی تقسيم کار هم 

  درصد از مالکيت خصوصی برخوردارند. بازارهای جهان انباشته از کالهایی است که1انجام می دهند و فقط 
 ارزان ترین کارگرانش برده گان خانه گی هستند و مواد خامش را زنان کشاورز، کارگر و زحمت کش روانه ی بازار

می کنند. زنانی که نباید ذره ای از وظایف همسری و مادری و کار مشقت بار خانه گی فرو گذارند.
 این تمام ماجرا نيست، صندوق بين المللی پول با انتشار گزارشی در ماه های گذشته اعلم کرد، نرخ تورم در

  خواهد رسيد. و این32 برابر خواهد شد و به %3 در ایران حتی با فرض حذف تدریجی قيمت انرژی 1389سال 
  كشور جهان بود.183 كشور منطقه ی خاورميانه و چهارمين نرخ تورم بال در ميان 14یعنی بالترين ميزان در ميان 

 تزریق بی رویه نقدینه گی به بازار تورم و گرانی را به حدی رسانده که هيأت دولت کميسيون ویژه ای را تشکيل
داده تا چندین صفر را از واحد پولی کشور حذف کنند!

 حذف یارانه ها و به دنبال آن وعده های دروغين دولت برای برابری سطح دستمزدها با افزایش قيمت ها بزرگترین
 شوک به مردم بود و بزرگ ترین پيروزی برای هيأت حاکمه ایران. هم جناح حاکم و هم جناح سبز و اصلح طل́ب

 رانده شده از قدرت در انجام این پروژه متفق بودند و فقط در نحوه اجرای آن اختلف داشتند! در این ميان قربانی
بزرگ مردم بودند و بالطبع کارگران و زحمت کشان.

 هيچ کدام از موارد بال از بی کاری تا حذف خدمات اجتماعی، از حذف یارانه ها تا چندبرابر شدن قيمت آب و برق
 و گاز بدون توصيه و دستور مستقيم بانک جهانی و صندوق بين المللی پول پيش نرفتند. امروز بنگاه های کلن
 سرمایه داری جهانی به یاری نوکران اجرائيشان و یک ارتش مجهز، رودرروی طبقه کارگر و جنبش کارگری ایران
 ایستاده است. تقسيم کاری جدید این کارتل ها و بانک های جهانی برای طبقه ی کارگر ایران چيزی جدای از

 استثمار بی حد و حصر طبقه ی کارگر آمریکای لتين، چين و هند و بلژیک نيست. امروز سرمایه در جست و جوی
 سود بيشتر مرزها و موانع را پشت سر می گذارد و کارگران ایران و بلژیک و سایر کشورها سوژه ی استثمار

 سرمایه هستند.
 اما در تقابل با این سياست ها، طبقه ی کارگر ایران و بلژیک و جهان نيز هم سرنوشت هستند. این طبقه ی

 جهانی است و نژاد و جنسيت و مرزهای جغرافيایی نمی تواند رسالت این طبقه را تغيير دهد. کماکان سوژه ی
 تاریخی از ایران تا هند تا بلژیک طبقه ای است که چيزی برای از دست دادن ندارد جز زنجيرهایش. امروز که فریاد

 شادی از شمال آفریقا در پی سرنگونی دیکتاتورها می رسد باید دقيقا� در همين زمان برای پيوند مبارزه ی
 افق تغيير، هنوز انقلبی و متحدانه کارگران این کشورها و سایر نقاط جهان در برابر نظام سرمایه داری تلش کرد.

  انقلب سوسياليستی است.
 ما بخشی از فعالين چپ و انقلبی ایران در بلژیک، خود را هم رزم و متح́د طبقاتی انقلبيون و کارگران بلژیک و
 جهان می دانيم و در مبارزه با بورژوازی، در ملی کردن صنایع به نفع کارگران، توليد کننده گان واقعی و نيروهای

 کارکن در صفوف آن ها هستيم. ما در سنگر مبارزه ی طبقه ی کارگر فریاد "آزادی زندانيان سياسی، رهایی زنان،
 حق تشکل های آزاد کارگری و سندیکای مستقل، تبدیل دانشگاه به مرکز علم نه خرافه، لغو انواع تبعيض

جنسيتی و نژادی و ملی و ... و سرنگونی جمهوری اسلمی" را فریاد می زنيم.
کارگران جهان متحد شوید!

سرنگون باد جمهوری اسلمی ایران!
کميته دفاع از مبارزات مردم ایران – بلژیک

 بيانيه شورای هماهنگی راه سبز اميد
 گرامی داشت روز جهانی کارگر

 • شورای هماهنگی راه سبز اميد هفتمين بيانيه ی خود را به مناسبت اول ماه مه، روز جهانی کارگر، منتشر
کرده است ...

 متن کامل این بيانيه که برای انتشار در اختيار کلمه قرار گرفته، به شرح زیر است:

 بسم ال الرùحمن الرùحيم
 امسال در حالی به استقبال بزرگداشت روز کارگر می رویم که دو نماد پایداری جنبش سبز مردم ایران به

 همراه همسران همدل و همراهشان در حصر و حبس قرار دارند. دو سال پيش در چنين روزهایی، عزم امواج
 ميليونی شهروندان، می رفت تا سرنوشت کشور را از دست ناکارآمدانی که جز به بقای خود در قدرت به هر
 قيمت ممکن نمی اندیشند و استفاده از هر وسيله ای را برای رسيدن به اهداف خود مباح می دانند، بگيرد و

 صالحانی توانمند بر جای آنان بنشاند. آن روزها که اقتدارگرایان فریبکار بر طبل های ميان تهی تبليغاتی خود
 می کوبيدند و با وعده های پوچ و دست نایافتنی که به مردمان می دادند رأی می خریدند، کروبی و موسوی
 از دغل کاری فرصت طلبانه دولتيان پرده برداشتند و ناکارآمدی آن را عيان کردند و جوانان هوشمند و هوشيار

 سبز این مرز و بوم، نشان «دروغ ممنوع» را در کوی و برزن برافراشتند تا مبادا دروغ گویان بار دیگر بر
 سرنوشت مردمان رنج کشيده این دیار حاکم شوند. از جمله نگرانی هایی که دو سال پيش از این مردم را به
 تجدید نظر در کناره  گيری از سياست کشانيد خطرات بلندمدتی بود که معيشت محروم ترین اقشار جامعه را

 تهدید می کرد. اما به زودی معلوم شد که بدون بازسازی خلل های ایجاد شده در نظام سياسی کشور سخن
 گفتن از بازسازی اقتصادی ممکن نيست، همچنان که بدون بازسازی اخلقی جامعه، بدون به کرسی نشاندن

 شعار و شعور دروغ ممنوع، بدون نهادینه کردن رعایت امانت، بدون پایبندی به عهدهای انسانی و ایمانی و
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 ميثاق های ملی، بدون رو کردن به چهره رحمانی اسلم، بدون به رسميت شناختن حقوق متفاوت انسان ها و
 …ممکن نيست و چنين شد که اکثریت ایرانيانی که از فریبکاری دولتيان خسته شده بودند، ندای آنان را

 شنيدند و با حضور در پای صندوق های رأی، به دولت دروغ «نه» گفتند. افسوس که اقتدارگران، رأی آنان را
 همچون سرمایه های دیگرشان دزدید وخس و خاشاکشان ناميد، به گمان این که می توان با تکيه بر زر و زور

 و تزویر، کشور را اداره کرد.
 اگر در آن زمان کسانی بودند که هنوز فریبکاری دولتيان را باور نمی کردند، امروزه کوس رسوایی دولت دروغ
 بر سر هر کوی و برزن، چنان بلند نواخته شده که نه کشاورز و دامدار و نه کارگر و کارمند، که در هر گوشه و
 کنار کشوری که با وجود داشتن عظيم ترین ذخایر زیرزمينی و سرمایه های انسانی، فقر و فلکت از آن می

 بارد زندگی می کنند، دیگر وعده های توخالی آنان را باور نمی کنند. زحمتکشان این سرزمين دیدند که
 مشکل مسکن و بيکاری نه تنها از ميان نرفت، که افزایش یافت و پرداخت سهام عدالت و یارانه ها، اگر دوام

 هم داشته باشد، دردی دوا نکرده است. مردمان این دیار دیدند که نه تنها پول نفت بر سر سفره هایشان
 نيامد، بلکه سفره هایشان روز به روز کوچک تر شد. کارگرانی که با تلش بسيار سعی می کردند آینده

 بهتری برای فرزندانشان فراهم کنند، امروز در برآوردن نيازهای اوليه آنان درمانده اند. اعتراض ها و اعتصاب
 های کارگری، عليرغم برخوردهای خشونت بار، هر روز در گوشه و کنار کشور رخ می دهند. اقتصاد صدقه ای

 که منتقدان دولت نسبت به عوارض زیان آور و خفت بار آن هشدار داده بودند، این روزها، اميد کارگران و
 کارفرمایان را نوميد کرده و چرخ های صنعت را به سکون کشانده است. درآمد سرشار فروش نفت که طی

 شش سال گذشته بالغ بر پانصد ميليارد دلر یعنی معادل تمام دوران فروش نفت در دوره پيش از آن بوده، و
 امانت بزرگ نسل ها در دست دولتيان است و کاهش وابستگی به آن از اهداف بارز مبارزات چند دهه اخير

 ملت ما بوده، صرف واردات بی رویه کالهای نامرغوب می شود؛ گویی هدف این انقلب بزرگ صرفا عدم
 وابستگی از یک ابرقدرت و وابسته شدن به ابرقدرتی دیگر بوده است!

 کارگران شریف ما با پوست و گوشت خود شرایط وخيم اقتصادی کشور را احساس می کنند و بی پایگی
 آماری که دولت در مورد بهبود شرایط اقتصاری اعلن می کند قبل از هر قشر و گروه اجتماعی دیگری

 برایشان قابل درک است. اما بد نيست با استناد به گزارش های رسمی سازمان های مانند بانک مرکزی،
  ميليون شغل۵/٢ و ٨٩ ميليون شغل در سال ۶/١مرکز آمار ایران و صندوق بين المللی پول، دروغ بزرگ ایجاد 

 در سال جاری را به نمایش بگذاریم:
 همه می دانيم که رشد اقتصاری و رشد سرمایه گذاری و ایجاد اشتغال لزم و ملزوم یکدیگرند. به همين

  در صد و رشد٨ هزار شغل در سال، رشد اقتصادی سالنه ٨۵٠جهت در برنامه چهارم توسعه برای ایجاد 
  اعلن٨٧ در صد در نظر گرفته شد. اما اکنون به موجب آمارهایی که از نيمه دوم سال ۴/١٢سرمایه گذاری 

 آنها توسط بانکمرکزی ممنوع شده اما توسط صندوق بين الملل پول منتشر شده، رشد اقتصادی سه سال
  در صد بوده و در سال جاری به صفر خواهد رسيد. نرخ رشد سرمایه گذاری نيز از٧/٠اخير ایران بطور متوسط 

  هزار فرصت شغلی ساليانه٨۵٠ در صد فراتر نخواهد رفت. طبيعی است در چنين شرایطی نه تنها ۴حدود 
 برنامه چهارم تحقق نيافته بلکه با افزایش آمار بيکاران مواجه شده ایم. آیا می توان تصور کرد که به عنوان

 مثال در یک واحد توليدی که سرمایه گذاری جدید در آن نشده و فروش و درآمد آن نيز افزایش نيافته، مدیر آن
 به استخدام کارکنان جدید دست بزند؟

 واقعيت اینست که «نظامی سازی» اقتصاد و سياست در سال های اخير، اقتصاد ایران را زمين گير کرده
 ٨۴ هزار ميليارد تومان واحد های واگذار شده از سال ۶٨است. به موجب گزارش سازمان خصوصی سازی، از 

 هزار ميليارد تومان به بخش خصوصی رسيده است که بسياری از آنها نيز رانت جویان٢٢ ، فقط ٨٩ تير ١۵تا 
  نيزبه جای٨٨ لغایت ٨۴ ميليارد دلری ارزی سال های ۴٣٠وفا دار به دولت هستند و نه کارآفرین. درآمد 

 سرمایه گذاریهای زیربنایی و ایجاد شغل، صرف واردات افسار گسيخته و بالمال نابودی توليد داخلی گردید.
 دولت بجای خصوصی سازی، دست به اختصاصی سازی زده و شرکت ها و بنگاه های اقتصادی دولتی به
 ثمن بخس در اختيار نهادهای شبه دولتی و نظامی قرار داده می شود تا با تمرکز قدرت و ثروت در دستان

 آنان، یکه سالری خود را تداوم بخشد. امروزه شاهدیم که به دنبال این سياست های از بنيان غلط، هزاران
 کارگر از کار بيکار شده اند. طرح های بزرگ زیربنایی همانند منطقه عسلویه که می رفت تا با ایجاد هزاران

 فرصت شغلی در سال در حل این معضل بزرگ و ملی نقش داشته باشند، به دليل کاهش سرمایه گذاری ها
 به رکود کشيده شده است. دهها هزار کارگر در سراسر کشور، ماههاست که از دریافت حقوقشان محروم
 بوده اند. حقوق اوليه کارگران مانند حق فعاليت سندیکاها، حق اعتراض به شرایط کار، درخواست افزایش

 دستمزدها بر اساس رشد تورم، تأمين معاش با کار در یک شيفت کاری، حق تأثيرگذاری بر اداره سرنوشت
 خود، با تمسک به انواع حيله ها و ابزارها نادیده گرفته می شود. ایرانی، بزرگترین سرمایه خویش، یعنی اميد
 به آینده بهتر را، برباد رفته و بزرگترین موهبت الهی اش، یعنی کرامت انسانی را، پایمال شده می بيند. کارگر

 و کشاورزی که می خواست با دسترنج خود، زندگی آبرومندانه ای برای خود و خانواده اش فراهم کند، اینک
 باید چشم انتظار مرحمت دولتمردانی شود که با تهی کردن خزانه کشور، سعی می کنند ندانم کاری ها و

 ناتوانی های خود را پرده پوشی کنند.
 اما آیا این سرنوشت محتوم مردم ماست؟ ما چنين نمی اندیشيم، و ميليون ها ایرانی آزاده دیگر نيز چنين

 نمی اندیشند. مگر ما و مردمان دیگری که همزمان یا دیرتر از ما در راه آزادی و آبادی گام برداشته اند از
 سرشتی متفاوت آفریده شده ایم که این گونه حقيرانه تن به ذلت بدهيم؟ مگر نمی دانيم که دستيابی به

 زندگی سعادتمندانه، نيازمند عزم و اراده برای ایجاد دگرگونی در هر چه نادرست است و جایگزین نمودن آن با
 آنچه ما را به فردایی بهتر رهنمون می کند می باشد؟ مگر ندیده ایم که برای رسيدن به جامعه ای آباد، آزاد و

 عادل، ملت ها چه رنج ها که بر خود هموار نکرده اند و چه فداکاری ها که در تاریخ خود به ثبت نرسانده اند؟
 ایران کشوری بزرگ، با سرمایه های بزرگ طبيعی و بهره مند از خيل کاردانان و کارگران و کارآفرینانی است
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 که اگر حق تعيين سرنوشتشان را به خودشان بازگردانند، می توانند در زمانی کوتاه، کشور را به جایگاهی
 که شایسته آن است برسانند. و مردم ما در همين دو سالی که پشت سر گذاشتند، با اهدای دهها شهيد،

 صدها مجروح و هزاران زندانی و از جمله دهها کارگر زندانی، نشان دادند که از چنين عزمی برخوردارند. صبر و
 استقامت و تلش این مردم بزرگ، که بجای بزرگ فروشی به آنان باید در مقابل بزرگيشان سر تعظيم فرود

 آورد، آنان را به سر منزل مقصود خواهد رساند.
 شورای هماهنگی راه سبز اميد از همه رسانه ها و شبکه های اجتماعی درخواست می کند با توجه به

 مشکلت اقتصادی و خواسته ها و مطالبات کارگران و زحمتکشان و در شرایطی که حاکميت اجازه طرح
 هيچگونه انتقادی به این شرایط را بر نمی تابد، در بازتاب مصائب غم انگيزی که هر روز زندگی را بر اقشار

 مختلف مردم دشوارتر می کند همت گمارند. این شورا با تأکيد بر حق مسلم کارگران برای طرح مطالبات و
 حمایت کامل از برگزاری راهپيمایی و تجمع آنان به رسم همه ساله، از همه همراهان و تلشگران این جنبش

 فراگير مردمی می خواهد تا در حمایت از خواسته های کارگران غيور این مرز و بوم، از همراهی و همدلی با
 آنان دریغ نورزند.

 شورای هماهنگی راه سبز اميد
١٣٩٠ اردیبهشت ۴

 تجمع کارگران ذوب آهن اصفهان در اعتراض به پرداخت نشدن حقوق و
 دستمزدشان

 جمعی از کارگران شرکت ذوب آهن اردیبهشت آمده است : 4در  بر اساس خبر نگاشته شده در سایت کلمه
 اصفهان صبح امروز برای اعتراض به پرداخت نشدن حقوق و دستمزدشان، مقابل ساختمان مجلس تجمع کردند.
 ايسنا گزارش داد: تعدادی از کارگران شرکت ذوب آهن اصفهان به دليل پرداخت نشدن حقوق و مزايای چند ماهه

 مقابل مجلس شورای اسلمی تجمع کرده و خواستار حل مشکلت درآمدي شان از سوی مجلس شورای
 اسلمی شدند.

 مهر هم گزارش داد: جمعی از کارگران شرکت ذوب آهن صبح امروز يکشنبه مقابل درب مجلس شورای اسلمی
تجمع کردند. اعتراض اين کارگران به نحوه مديريت مسئولن شرکت است.

 – پيام رضا شهابی برای روز جهانی کارگر و تعيين روز دادگاهی وی12خبر شماره 

 بر اساس خبر تایيد شده توسط یکی از اعضای خانواده ی رضا شهابی کارگر زندانی در زندان اوین ،شهابی در
  دادگاه انقلب به ریاست قاضی صلواتی محاکمه خواهد شد و این  زمان به15روز چهارم خرداد ماه در شعبه ی 

.وکيل رضا اعلم شده است
 رضا شهابی کارگر و عضو هيات مدیره ی سندیکای کارگران شرکت واحد ٰ تا روز دادگاهش بدون دليل و با اتهامات
 واهی و تنها به دليل دفاع از حقوق و مطالبات بر حق کارگری خود و دیگر همکارانش در حدود یک سال را در زندان

.و به اصطلح در بازداشت موقت به سر برده است
  اردیبهشت ) پيامی بدین مضمون را به11همچنين رضا شهابی در آستانه ی روز جهانی کارگرٰ اول ماه مه (

 :  تمامی کارگران اعلم نموده است
کارگران ایران و جهان "

 من در حالی که به خاطر دفاع از حقوق خود و دیگر همکارانم به مدت یک سال است که در بازداشت موقت به
 سر ميبرم  ، روز جهانی کارگر را به همه ی شما کارگران چه در ایران و چه در دیگر نقاط جهان تبریک

 ميگویم.اميدوارم کارگران با پرهيز از تفرقه و چند دستگی و با اتحاد و همبستگی بتواند به حقوق و مطالبات خود
. دست بيایند

مبارک باد روز جهانی کارگر
رضا شهابی – زندان اوین

1390اردیبهشت ماه    " 

90 اردیبهشت 4 – 12خبر شماره   

 فراخوان فعالن دانشجويی دانشگاه صنعتی اميرکبير برای شرکت در
 تجمع صنفی در روز سه شنبه

 جمعی از دانشجويان و فعالن دانشگاه پلی تکنيک اردیبهشت آمده است : 4در  به نوشته سایت دانشجو نيوز
 تهران با انتشار بيانيه ای ضمن انتقاد شديد از محدوديت ها و مشکلت صنفی پيش روی دانشجويان و عدم

  ارديبهشت) توسط۶پاسخگو بودن مسئولين، حمايت کامل خود را از برگزاری تجمع صنفی که روز سه شنبه (
 اعضای شورای صنفی اين دانشگاه برگزار خواهد شد، اعلم نموده و اظهار داشته اند که « حمايت خويش را با
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 حضور پر شکوه خود در تجمع صنفی که از سوی اين شورا در روز سه شنبه برگزار خواهد گرديد، نشان خواهيم
 داد.»

 به گزارش دانشجونيوز، اين دانشجويان با اشاره به محروم ماندن دانشجويان از از امکانات دانشگاه آورده اند که،
 «افزايش فشار بر دانشجويان، اساتيد و کارمندان دانشگاه در ماه های اخير سير صعودی داشته و عدم

 پاسخگويی مسئولين ذيربط و اصرار بر اعمال سياست های تنگ نظرانه خود، کاسه صبر دانشجويان را لبريز
 نموده است. ما جمعی از فعالن دانشجويی دانشگاه صنعتی اميرکبير ضمن اعلم اعتراض شديد خود به

 برخوردهای ناشايست و سبعانه با دانشجويان، از مسئولن دانشگاه می خواهيم هر چه زودتر نسبت به رفع اين
 مشکلت اقدام نمايند.»

 بر اساس اين گزارش در بخش ديگری از اين بيانيه، اين دانشجويان از شورای صنفی دانشگاه امير کبير حمايت
 کرده و تاکيد کرده اند که، «ما ضمن اعلم حمايت قاطع از شورای صنفی دانشگاه صنعتی اميرکبير به عنوان تنها

 نهاد دانشجويی که پس از فشار مسئولن هم چنان به صورت قانونی به فعاليت های خود ادامه ميدهد،
 فشارهای وارده را بر اين شورا، از سوی مديران دانشگاه در ماه ها و روزهای اخير، به شدت محکوم ميکنيم.»

 متن کامل اين بيانيه که در اختيار دانشجونيوز قرار گرفته به شرح زير است:
 دانشگاه پلی تکنيک تهران، به عنوان نماد ايستادگی و مقاومت دانشجويان بر سر خواسته های بر حق خود، بار

 ديگر مورد بی مهری مسئولن و مديرانی قرار گرفته است که گويی بقای خويش را در سلب حقوق اوليه
 دانشجويان و ناديده انگاشتن خواسته های برحق آنان جسته اند.

 دانشجويان به عنوان فرهيختگان کشور، ديگر انتظار مهرورزی را به فراموشی سپرده اند و برای دستيابی به
 حداقل شرايط مناسب تحصيل، از امکانات مناسب برای پرداختن به امور علمی محروم مانده اند.

 در حاليکه روند افزايش فشار بر دانشجويان، اساتيد و کارمندان دانشگاه در ماه های اخير سير صعودی داشته
 است، عدم پاسخگويی مسئولين ذيربط و اصرار بر اعمال سياست های تنگ نظرانه خود، کاسه صبر دانشجويان
 را لبريز نموده است. ما جمعی از فعالن دانشجويی دانشگاه صنعتی اميرکبير ضمن اعلم اعتراض شديد خود به
 برخوردهای ناشايست و سبعانه با دانشجويان، از مسئولن دانشگاه می خواهيم هر چه زودتر نسبت به رفع اين

 مشکلت اقدام نمايند.
 ما ضمن اعلم حمايت قاطع از شورای صنفی دانشگاه صنعتی اميرکبير به عنوان تنها نهاد دانشجويی که پس از
 فشار مسئولن هم چنان به صورت قانونی به فعاليت های خود ادامه ميدهد، فشارهای وارده را بر اين شورا، از

 سوی مديران دانشگاه در ماه ها و روزهای اخير، به شدت محکوم ميکنيم.
 در حاليکه هر سال با آغاز سال تحصيلی مشکلت خوابگاه ها و کمبود فضا برای اسکان دانشجويان به اوج خود

 ميرسد، در طول ساليان اخير نه تنها هيچ گونه راه حل مناسبی برای اين مشکلت چاره انديشيده نشده است،
 بلکه اعمال سياست های جديد و محدوديت های روز افزون بر مشکلت دانشجويان افزوده است. در حاليکه
 بودجه های کلنی بر سر پروژه های عمرانی که ضرورتی بدان احساس نمی شود، اختصاص يافته و اموال

 متعلق به دانشگاه و دانشجويان بيهوده به هدر ميرود، طرح افزايش قيمت هزينه خوابگاه برای گروهی از
 دانشجويان با چه توجيهی پذيرفتنی است؟ آيا هدف از اجرای اين طرح چيزی جز افزايش فشار بر دانشجويان

 خواهد بود؟ بديهی است که درآمد حاصل از اجرای اين طرح تنها گوشه ای از هزينه های گزاف پروژه های
 عمرانی تخريب و تاسيس در دانشگاه را در بر خواهد گرفت.

 علوه بر جابه جايی های مکرر مکان سلف دانشجويان و استفاده از مکان هايی که از حداقل استانداردهای لزم
 برای سالن غذاخوری برخوردار نيستند، کيفيت غذا به معظلی برای دانشجويان مبدل شده است. با اين وجود،
 زمزمه حذف يارانه غذا و افزايش هزينه های تحميلی به دانشجويان از ديگر مسائلی است که بايد هر چه زود

 مورد توجه و عنايت مسئولن دانشگاه قرار گيرد. با وجود اين شرايط، اين سوال برای دانشجويان ايجاد شده
 است که آيا افت شديد کيفيت غذای ارائه شده به دانشجويان، با هدف توجيه افزايش قيمت غذا در آينده صورت

 گرفته است؟
 با وجود تمامی اين مشکلت، که تنها گوشه ای از مشکلت صنفی دانشجويان می باشد، بی توجه مديران

 مربوط به اين مسائل و عدم پاسخگويی آنان به دانشجويان، بار گران ديگری است که بر دانشجويان سنگينی
 ميکند. دکتر آرزو به عنوان معاونت دانشجويی در تمام سالهای انتصاب خود و حکمرانی بر اين جايگاه، نه تنها به

 مشکلت و سوالت دانشجويان پاسخگو نبوده است بلکه با ارائه طرح های جديد خود که نشانی از دغدغه مندی
 جهت رفع امور دانشجويان در آنها ديده نمی شود، بر مسائل ايشان افزوده است. حال بايد پرسيد که آيا معاونت
 دانشجويی برای خدمت به دانشجويان و حل مسائل و مشکلت آنها، و يا برای محدود ساختن امکانات رفاهی و

 افزايش فشار بر دانشجويان، از سوی وزارت علوم حقوق و مزايا دريافت ميکند.
 ما جمعی از دانشجويان و فعالن دانشجويی دانشگاه صنعتی اميرکبير، بار ديگر اعتراض شديد خود را نسبت به

 وضعيت حاضر دانشجويان در دانشگاه و نگاه های تنگ نظرانه و اعمال محدوديت بر دانشجويان بيان کرده و
 حمايت قاطع خود را از شورای صنفی دانشگاه صنعتی اميرکبير (پلی تکنيک تهران)، با حضور پرشکوه در تجمع

 صنفی که از سوی اين شورا در روز سه شنبه برگزار خواهد گرديد، نشان خواهيم داد.
جمعی از فعالن دانشجويی دانشگاه صنعتی اميرکبير (پلی تکنيک تهران)

  نفر از كاركنان ايرانسل:«بين ما حتى خانم هاى سرپرست50اخراج 
»خانوار نيز وجود دارد
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  نفر از كاركنان خدما تى شركت50 اردبهشت آمده است : حدود 4ايلنا در تاریخ به گزارش خبرگزاری دولتی 
 ايرانسل تمديد قرار داد نشده و از كار اخراج شدند.

 جمعى از كاركنان خدماتى شركت ايرانسل درگفت وگو با خبرنگار ايلنا افزودند: قرارداد كارى ما كه سه ماه به سه
  فروردين ماه سال جارى تمديد نشد.31ماه تمديد مى شد در پايان 

 آنان تصريح كردند: تا كنون براى هر طبقه شركت ايرانسل دو پرسنل خدماتى وجود داشت اما گويا آقايان بنا دارند
 براى هر دو طبقه يك پرسنل خدماتى به كار گيرند.

 اين كاركنان گفتند: در بين ما حتى خانم هاى سرپرست خانوار نيز وجود دارد.
  سال مى رسد بنابراين شايسته نيست شركت ايرلنسل به6آنان تأكيد كردند: سوابق بيمه اى برخى از ما به 

 بهانه طرف قرار داد بودن ما با يك شركت پيمانكارى حقوق ما را تضييع كند و باعث از دست دادن اشتغالمان
 شود.

 واکنش وزارت بهداشت به بيرون شهر پرت کردن دو بيمار
 فقير:فضاسازی است!

 روشنگری. در اين رابطه به دو خبر زير از عصر ايران توجه کنيد
 عصر ايران

  بيمار از يك بيمارستان، فضاسازى سياسى عليه2اظهارات عجيب رييس کميسيون بهداشت: خبر رهاسازى 
 وزارت بهداشت است

 وى ادامه داد: متأسفانه مدتى است عده اى با اهداف سياسى از طريق رسانه ها به دنبال خدشه به حوزه
 سلمت و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكى هستند و انتشار چنين اخبارى يكى از روش هاى آنها براى

 ضربه زدن است.
  بيمار از يك بيمارستان در كنار اتوبان2فارس: رئيس كميسيون بهداشت مجلس گفت: هنوز درباره خبررهاسازى 

 اطلع دقيق نداريم. بعيد است واقعيت داشته باشد و بيشتر به نظر مي  رسد يك جوسازى سازى سياسى عليه
 وزارت بهداشت در جريان است.

  بيمار از يك بيمارستان در2حسين على شهريارى افزود: هنوز هيچ اطلع دقيقى درباره اخبارى كه از رهاسازى
 كنار اتوبان خبر داده اند نداريم و بعيد مي دانم صحت داشته باشد زيرا عقليى به نظر نمي رسد كه يك بيمارستان

  بيمار را با لباس بيمارستان در كنار اتوبان رها كنند.2
 وى ادامه داد: وزارت بهداشت حتى اگر مي خواست اين بيماران رها كند مي توانست آنها را در خانه شان رها كند

 يا به بهزيستى تحويل دهد و در هر صورت دليلى ندارد كه بيماران را در كشتزار و كنار اتوبان رها كنند بنابراين
 صحت اين اخبار هنوز قابل تأييد نيست و مجلس اين موضوع را پيگيرى مي كند.

  بيمار با لباس بيمارستان هم دليل قانع2رئيس كميسيون بهداشت و درمان مجلس اضافه كرد: گرفتن عكس از 
 كننده اى نيست زيرا تهيه چنين عكس هايى كار ساده اى است و هر كسى مي تواند اين كار را انجام دهد.

 شهريارى گفت: به نظر مي رسد انتشار اين اخبار با اين حجم گسترده در رسانه هاى ارتباط جمعى بيش از آنكه
 انعكاس واقعيت باشد نشانه اهداف سياسى عده اى است كه درصدد فضاسازى عليه دولت و به خصوص وزارت

 بهداشت هستند.
 وى ادامه داد: متأسفانه مدتى است عده اى با اهداف سياسى از طريق رسانه ها به دنبال خدشه به حوزه

 سلمت و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكى هستند و انتشار چنين اخبارى يكى از روش هاى آنها براى
 ضربه زدن است.

 وى گفت: البته هنوز نمي توانم به صراحت وقوع چنين خبرى را تكذيب كنم و همان طور كه وزير بهداشت دستور
 پيگيرى داده است ما هم در مجلس اين موضوع را پيگيرى مي كنيم و اگر مشخص شود كه صحت دارد قانون نحوه

 برخورد با خاطيان را مشخص كرده است و هيچ خلء قانونى در اين زمينه نداريم، قوه قضاييه هم مى تواند اين
 موضوع را پيگيرى كند و با خاطيان برخورد كند.

*** 
 واکنش بيمارستان امام خمينی به رها کردن دو بيمار فقير در حاشيه شهر: آنها را نمی شناسيم ولی يکی شان

 حواس پرتی داشت!
 دو بيماری که توسط يک بيمارستان دولتی در حاشيه شهر رها شده بودند ، پس از انتقال به بيمارستان

 فيروزآبادی ری و تکميل درمان ترخيص شده اند.
 به گزارش عصرايران ، بيمارستان امام خمينی تهران که متهم اين ماجراست ، اين موضوع که جنايت رها کردن

 بيماران توسط بيمارستان صورت گرفته را انکار و تکذيب می کنند. اين در حالی است که رئيس بيمارستان
 فيروزآبادی ری ، که پذيرای اين بيماران مظلوم بوده است ، صبح امروز در يک گفت و گوی راديويی ، به تصريح از

 بيمارستان امام خمينی ، به عنوان مرکز درمانی قبلی اين دو بيمار ياد کرد و حتی تصريح نمود که دوره درمان
 يکی از آنها که در بيمارستان امام خمينی طی شده ، رو به اتمام بوده است و اين بيمار در بيمارستان فيروزآبادی

 ، به سرعت تکميل معالجه شده است.
 طبيعتا� مسوولن بيمارستان دوم ، حين پذيرش اين دو بيمار ، از آنها درباره بيمارستان قبلی و اتفاقی که برايشان

 رخ داده ، پرسش کرده اند و رئيس فيروزآبادی از نزد خود نام بيمارستان امام را ذکر نکرده است.
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 اما روابط عمومی بيمارستان امام خمينی مدعی است که اين مرکز سالنه افراد بی بضاعت زيادی را درمان می
 کند و اين که در جيب يکی از بيماران مدارک مربوط به اين بيمارستان پيدا شده ، نمی تواند دليلی برای مقصر

 بودن اين بيمارستان باشد.
 مدير روابط بيمارستان امام خمينی در گفت و گو با راديو، درحالی اعلم داشته که اين بيماران در بيمارستان امام
 خمينی شناسايی نشده اند که از وضعيت روحی و روانی بيماران هم خبر داشته و حتی گفته است يکی از آنها

 دچار حواس پرتی بوده است!
 همچنين يک پزشک بيمارستان امام خمينی تاييد کرده است که لباس های بيمارستانی که بر تن اين دو بيمار

 است ، متعلق به بيمارستان امام خمينی است ، هر چند که با توجه به شباهت لباس های بيمارستانی ، نمی
 توان با استناد به لباس ها ، نظر قعطی داد.

  ساله بوده است که بعد از20 ساله و ديگری 60بر اساس يافته های خبرنگار عصرايران ، يکی از اين دو بيمار 
 مداوا ، يکی شان به منزل و ديگری به بهزيستی منتقل شده است.

 کسی هم که اين دو بيمار را نجات داده ، راننده کاميونی بوده که حين عبور از جاده ای در نزديکی کهريزک ، با
 شگفتی تمام متوجه می شود دو بيمار با لباس بيمارستانی ، کنار جاده رها شده اند.

 اين راننده نوعدوست بلفاصله توقف کرده و مراتب را به پليس خبر می دهد و پليس هم در تماس با اورژانس
 زمينه انتقال آنها به بيمارستان را فراهم می کند.

  روز پيش رخ داده است که در اين مدت ، مسوولن بيمارستان متخلف ، سعی در پوشيده نگه10حادث ، حدود 
 داشتن ماجرا داشته اند.

 در پی رسانه ای شدن اين ماجرای غم انگيز ، دادستان تهران ، رأسا� وارد عمل شده و پرونده اين بيمارستان را
  تهران ارجاع داده تا به صورت ويژه به اين موضوع رسيدگی و متهمان هر چه سريعتر به جزای عمل6به دادسرای 

 غيرانسانی و شرم آور خود برسند.
 اين دو بيمار که دچار شکستگی پا و سوختگی بوده اند ، به دليل فقر مالی از سوی بيمارستانی که در آن

 پذيرش شده بودند ، سوار آمبولنس شده و در اطراف تهران رها شدند.
 تا لحظه مخابره اين خبر ،در حال که موضوع در سطح وسيعی رسانه ای شده و حتی دادستانی هم اقدام به
تشکيل پرونده قضايی نموده است ، وزارت بهداشت و درمان و شخص وزير در سکوت مطلق به سر می برند!

 ( آخرين خبر: مدير روابط عمومی وزارت بهداشت اعلم کرد که گروهی برای پيگيری موضوع تشکيل شده
 است.)

  نفر از کارگران معدن و کارخانهµ طلی آق دره از کار بيکار شدند۵۵۰

  اردیبهشت آمده است :با توقف فعاليت معدن طلی آق دره تکاب و بلتکليفی کارگران4خبرگزاری هرانا در تاریخ 
  نفر ازکارگران شاغل در بخش معدن اين شهرستان شغل خود را از دست داده اند٣۵٠فصلی اين معدن بيش از 

  نفر کارگر بيکار۵۵٠که با احتساب کارگران بيکار ناشی از توقف و تعطيلی کارخانه طلی آق دره اين ميزان به 
 مي رسد.

 ٢٠٠کارخانه استحصال طلی پويا زرکان آق دره تکاب در جنوب آذربايجان غربی تعطيل و فعاليت آن متوقف شد و 
 نفر از کارکنان و کارگران آن شغل خود را از دست دادند.

مشاهدات یک معدنچی از ناآرامی های اخير در معدن سنگ بافق

 کارگر شرکت سنگ آهن ۴٠٠٠  اردیبهشت  آمده است : از دیروز نزدیک5به نوشته روز نامه شهروند در تاریخ 
 تن از مردم شهر بافق دست به اعتصاب زدند و با کندن ریل قطار و پارک کردن دام ٢٠٠٠٠ مرکزی ایران-بافق و

 تراک مقابل درب معدن و ریختن سنگ و کنسانتره در جاده ها، درب معدن را بسته اند و اجازه© صادرات سنگ و
 کنسانتره و عبور و مرور را نميدهند. دیشب عده ای از مردم با خوابيدن روی ریل راه آهن تا صبح جلوی عبور

 قطارها را گرفتند و مردم در داخل شهر با اتش زدن لستيک و استفاده از سنگ و چون به مقابل با نيروهای گارد
 ویژه پرداختن. از شب قبل تا کنون چندین فروند هليکوپتر نيروی انتظامی  با پياده کردن نيرو و تجهيزات در کویر

 اطراف معدن سعی  در خفه کردن صدای مردم داشتند ولی  مردم با کشاندن گارد ویژه به کوچه ها توانستند
 تا از نيروهای گارد در بيمارستان بستری هستند. درگيریها هنوز ٢٠ نيروها را خلع سلح کنند و هم اکنون نزدیک

چه خواسته ای دارند؟  ادامه دارد و کسی نيست که ببيند مردم این شهر

http://shahrvandjournal.wordpress.com/2011/04/25/bafgh1

  چند پيام تسليت بمناسبت درگذشت رفيق بهزاد کاظمی
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 بهزاد کاظمی ازميان ما رفت.اتحاد بين المللی در حمايت از کارگران در
 ايران

 ١٠خبر کوتاه اما بسيار تلخ و اندوهناک است: رفيق بهزاد کاظمی (عليرضا) از ميان ما رفت. بهزاد روز يکشنبه 
 ، بدنبال حمله ای شبيه به سکته مغزی به بيمارستانی در شهر لندن منتقل گرديد. تشخيص اوليه٢٠١١آوريل 

 پزشکان سکته مغزی بود. اما سپس اعلم شد که بهزاد دچار مننژيت است و عفونت به همه قسمت های مغز
 ، بهزاد در حالی که شريک٢٠١١ آوريل ٢٢وی سرايت کرده و مغز او کامل از کار افتاده است. در بعد از ظهر جمعه 

 زندگی و جمعی از رفقا، دوستان و آشنايان وی برای گفتن آخرين بدرود به ديدارش به بيمارستان رفته بودند، در
  سالگی برای هميشه ديده از جهان فرو بست.۵٧سن 

 بهزاد کاظمی از کوشند گان آگاه، پرکار و خستگی ناپذير جنبش سوسياليستی بود. او بطور هم زمان در چند
 عرصه پيگيرانه و تا سر حد توان و گاه بيش از آنچه تن بيمارش اجازه می داد، فعاليت می کرد.

 بهزاد از ياران و همکاران قديمی اتحاد بين المللی در حمايت از کارگران در ايران بود و نقش و سهم بسيار ارزنده
 ای در فعاليت ها و کمپين های حمايت از جنبش کارگری در ايران داشت. بهزاد همچنين به همراه جمعی ديگر از

 ياران، از بنيان گذاران و اعضای هيئت تحريريه نشريه پژوهش های سوسياليستی "سامان نو" بود که از سه
 سال پيش بطور مرتب انتشار می يابد. بهزاد کاظمی همچنين از بنيان گذاران و گردانندگان اتاق پالتاکی پر بار

 "اتحاد سوسياليست ها" بود.
 خاموشی بهزاد ما را در اندوهی عميق فرو برده است. می دانيم که صدها نفر ديگر نيز چون ما در کشورهای
 مختلف در اين اندوه و افسوس شريک اند. ما درگذشت رفيق بهزاد کاظمی را به شريک زندگی اش " اوا"، به

 همه فعالين جنبش کارگری و سوسياليستی و به تمام بستگان، رفقا، دوستان و آشنايان او تسليت می گوييم .
 يادش گرامی و راهش پر رهرو باد

 مراسم خاکسپاری و يادمان بهزاد کاظمی بزودی به اطلع عموم خواهد رسيد.
 برای اطلعات بيشتر می توانيد با ايميل زير تماس بگيرد:

Ettehad_ma@yahoo.co.uk 

 ٢٠١١ آوريل ٢٢

info@workers-iran.org 

 ببين بهزاد ! خيلی زود رفتی !

 جای خالی بهزاد کاظمی (عليرضا) وفعاليتهايش درميان سوسياليستها چشمگير است. پی گيری ونظم بی
 بديلش از او چهره ای شاخص ساخته بود. جهان خانه او بود . همه فعالين ايرانی همه کشورها اورا می

 شناختند. تلش می کرد تا سنگی روی سنگ بگذارد. تا در ساختن آينده ای درخور انسان سهمی داشته
 باشد.

 ما که بسياريم اکثرا با او حرف زده ايم ،نشست وبرخاست کرده ايم وگاهی گفته ايم وخنديده ايم . يا بحث کرده
 ايم ، يا نوشته ای ردوبدل کرده ايم . گاه از او پرسيده ايم «چه کار ميکنی واو گفته است به شوخی که : سعی

 ميکنيم کاری نکنيم » . شايد هم در لندن قبر مارکس را به شما نشان داده است. وقتی شهری اطراق ميکرد
 حتما در جلسات برگزاری اکسيون ها فعال ميشد. اما هميشه کيفی پر از کتاب ومقاله ونوارداشت تا ترا ميهمان

 کند. چيزی در باب اتحاد بگويد . دنبال نيرو بگردد .آدم تازه کشف کند و....
 حال در اين پراکندگی و وانفسای فعاليت منظم وبا برنامه چه جای رفتن بود ؟ برای رفتن زود بود خيلی زود بود تو

 چهل ساله می زدی!!! . نگو اروپا همه جا مثل هم است صبر ميکردی تا صبحانه ای بخوريم با هم راه بيافتيم .
 نگو خواب بودی بيدارت نکردم. جايت خيلی خاليست رفيق .

 از ياد نمی روی
 سعيد سهرابی

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
- 

 بياد بهزاد کاظمی
 بابک عماد

 بهزاد(عليرضا)کاظمی را برای نخستين بار نيمه سوم سال پنچ و شش در لندن ديدم. او برای تحصيل به
 انگلستان آمده بود و توسط يکی از فعالن کنفدراسيون دانشجويان ايراني، که تا آن زمان هنوز يکی از بزرگ ترين
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 جريانات دانشحوئی مخالف رژيم سلطنتی شاه محسوب می شد، به اين تشکل پيوست. مدت کوتاهی بعد از
 اقامت بهزاد در انگلستان، اعتراضات توده های مردم در ايران عليه رژيم سلطتنی شاه اوج گرفت و بسياری از

 فعالن سياسی چپ، به ويژه فعالن دانشجوئی عضو کنفدراسيون بار سفر به ايران را برای حضور در اعتراضات
 مردم در ايران بستند. بهزاد و شماری از دانشجويان جوان که بتازگی به فعاليت در کنفدراسيون روی آورده بودند،
 همراه برخی از فعالن قديمی تر، سکان فعاليت های کنفدراسيون را بعد از بازگشت جمع وسيعی از فعالن آن

 به ايران در اوايل سال پنچاه و هفت به دست گرفتند.

 بهزاد را من بعد از بازگشتم به ايران در روزهای پايانی اسفند پنچاه و شش ديگر نديدم. بعدها از خود وی شنيدم
 با پيروزی قيام مردم عليه شاه، به ايران برمی گردد، که از آن به بعد ميان ايران و انگلستان در رفت و آمد بود.

 بهزاد را بعد از هجده سال در سال نود و پنچ در يک برنامه سياسی در استکهلم ديدم. بهزاد ديگر آن جوان کم
 تجربه سياسی که من هجده سال پيش در لندن ديده بودم نبود. وی مسير طولنی مبارزه را با کوله باری از

 تجربه در کارنامه هجده ساله خود داشت. او را مبارزی مصمم ديدم که به تغيير جهان با نگاه انقلب می نگرد و
 مارکسيسم را علم اين تغيير می داند. بهزاد فعالی کنشگر، سخت کوش و سرشار از انرژی بود. نخستين بار که
 به بيماری حنجره مبتل شد، به ديدار او شتافتم. او، اين بيماری را که بسياری را تا آن زمان از پای در آورده بود، با

 انگيزه قوی مبارزاتي، با عشق به زندگی و ادامه مبارزه برای برافکندن جامعه طبقاتي، از پای در آورد. وقتی
 شنيدم به دليل توقف مغزی در بيمارستان بستری است، غم وجودم را گرفت و همه ی اميدم اين بود که اين

 هيولی مرگ را هم شکست دهد، که دريغا چنين نشد و جبهه انقلب يار کوشنده ديگری را از دست داد. يادش
 گرامی.

 ٢٠١١آوريل ٢٤

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
- 

 بياد رفيق بهزاد کاظمی

 رفيق بهزاد کاظمی در آخرين جدال مرگ و زندگی پس از قريب به يک هفته، ديگر چشمان درد آشنايش را باز
 نکرد و برای هميشه از ميان ما رفت. او همچون هزاران مبارز بی نشان خلق از آغوش زمان رفت تا بر بستر تاريخ

 جاودان بماند.
 رفيق بهزاد از تبار انقلبيونی است که نام شان يادآور کوشش های بی دريغ و خستگی ناپذير است. بهزاد يک

 دم از مطالعه، تبليغ و ترويج ايده های سوسياليستی فروگذار نبود.
 بهزاد، عليرضا ... فقط با نام و ياد رفقای جانباخته در راه انقلب نزيست بلکه آن آرمان ها را به زندگی بدل کرد و

 امروز نسل ما وامدار تمام انقلبيونی است که زندگی را به مبارزه و مبارزه را به زندگی بدل کردند.
 بهزاد جز معدود مبارزينی بود که فعالين چپ نسل جوان امروز به خوبی و از نزديک او را می شناسند و از او

 آموخته اند و جدل رفيقانه با او را تجربه کرده اند. بهزاد يار و ياور بسياری از فعالين دانشگاهی سال های اخير بود
 که هم رزم آن ها در دوران تبعيد شد. او عميقا� به اين موضوع معتقد بود که آينده جنبش را جوانان رقم می زنند
 به خاطر همين بی ادعا و با امکانات محدود مبارزين تبعيدی تمام کوشش خود را به کار می گرفت تا پيوند بين

 جوانان راديکال و چپ را تعميق بخشد.
 روزگاری صدای گرم و پرصلبتش و زمانی گرفتگی صدای بيمارش در برنامه های اتاق اتحاد سوسيالست ها

 روحيه انقلبی اش را متبادر می کرد. روحيه ی انقلبی اش به ما نيز اين امکان را می داد تا به موانع و محدوديت
 های پيش پای خود فائق آييم. بهزاد در عين اينکه رفيقی سياسی بود، رفيقی هم دل و مهربان برای مشکلت

 شخصی نسل ما نيز بود. هميشه در پايان هر گفتگوی رفيقانه يک وظيفه انقلبی در آستين داشت.
 ورای اين ها او يک انترناسيوناليست بود. بهزاد از طريق ارتباطات گسترده با روشنفکران و انقلبيون کشورهای

 ديگر درس های زيادی به جنبش ايران منتقل کرد.
 بهزاد با رسيدن اولين گروه از تبعيديان نسل ما، برنامه اتاق پالتاکی اتحاد سوسياليست ها را برای جوانان

 سوسياليست برگزار کرد و بی دريغ رسانه ای را در اختيار ما گذاشت تا در برابر تريبون های قدرتمند نيروهای
 راست بتوانيم حقايق مبارزات نيروهای چپ در دانشگاه را بيان کنيم.

 بهزاد آگاهانه و مجدانه به فضای مجازی تسليم نشد. ما و ساير فعالين او را در اکثر عرصه های مبارزاتی مختلف
 و در کشورهای مختلف در سمينارها و کنفرانس ها و تظاهرات و ... می ديديم. او ناباورانه با جسمی بيمار در

 عرصه های مبارزاتی و همبستگی با مبارزات مردمی حضور داشت.
 هنوز خاطره ی سفرهای بهزاد به بلژيک برای کميته ی ما تازه است. در اولين سفر برای پشتيبانی از آکسيون ما

 در حمايت از رفقای دستگير شده در ايران و برای آشنايی با رفقای غير ايرانی ما به بروکسل آمد.
 در اين لحظات سخت مرور خاطرات با او، آن چه امروز بيش از هر زمان ذهن مان را مشغول کرده اين است که
 چقدر سخت است جايگزين او را جستن و يافتن. چقدر مسوليت مان فزونی گرفته است. اشک هايمان را پاک
 می کنيم و با صلبت بر می خيزيم چرا که اگر او بود نيز همين را می خواست و همين را می کرد. رفتن بهزاد

 نهيب مان می زند که زمان اندک است و ما بايد زودتر رشد کنيم. جنبش انقلبی يکی از استوارترين همراهانش
 را از دست داد و غمی سنگين برای همگان ببار آورد.
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 بر طبق مشاهدات عينی و اخبار رسيده کارگران تعدادی از کارخانه های قم از دو هفته ی قبل جهت اعتراض به
 شرايط کاری خود در جلوی فرمانداری استان قم تجمع کردند . اين تجمعات که از دو هفته ی قبل آغاز شده و تا

 هفته ی قبل نيز ادامه داشت با برخورد مامورين نيروی انتظامی يگان ويژه همراه بود .
 کارگران کارخانه ی چينی حميد و کارخانه ی رنگ کيميا که به مدت يکسال از دريافت حقوق و دستمزد خود

 محروم بودند با تجمع مسالمت آميز در جلوی فرمانداری سعی بر رسيدن به حقوق خود را داشتند ولی با برخورد
 خشن ماموران مواجه شده و در هر بار اعتراض آنها را دستگير کردند .

 اين روند در حالی ادامه دارد که کارخانه های مشابه ديگر نيز يکی يکی به اين کارخانه ها اضافه ميشود و جمع
 افراد بيکار هر روز نسبت به روز قبل افزايش می يابد . بر طبق آخرين اخبار شنيده شده توسط عده ای از کارگران
 کارخانه ی لبنی خوش گواران ،خبرها حاکی از ندادن حقوق شش ماه کار گران اين کارخانه می باشد و افراد اين

 کارخانه هر روز اخراج و شمار افراد اخراجی و بيکار شده رو به فزونی است .
  سال قبل با سياست های غلط اقتصادی دولت، هر روز بر تعداد کارخانه های ورشکسته اضافه و به2از حدود 

 طبع آن کارگران از کار خود اخراج شده و در جستجوی کار در اين اقتصاد مريض روزهای خود را به اميد به دست
 آوردن شغلی سپری می کنند . همچنين از بعد از اجرای هدفمندی يارانه تعداد کارخانه هايی که تمايل به کار
 ندارند و يا به دليل مقرون به صرفه نبودن مجبور به بستن کارخانه ی خود شده اند بيشتر شده است به عنوان

  خط می باشد ولی در حال5مثال کارخانه سامان سيکلت در قم که توليد کننده انواع موتور سيکلت است دارای 
  خط آن مشغول به کار می باشد و همچنين تعداد کارخانه های تعطيل شده در شهرک سلفچگان1حاضر تنها 

 هر روز افزايش می يابد .
 همچنين خبرهای حاکی از آن است که افرادی که نتوانستند يارانه های خود را در ماه های قبل به هر دليل

 دريافت کنند با تجمع در جلوی فرمانداری قم و با پرکردن فرم مخصوص سعی بر گرفتن يارانه های معوقه خود را
 دارند . اين در حالی است که با قول های دولت در جهت افزايش شغل و همچنين حمايت از توليد کننده اين

 اتفاقات هر روز بيشتر و مردم از جو کنونی ناراضی تر می شوند تا جايی که بعضی از علمای قم در بيانيه های
 خود نسبت به فقر و بيکاری مردم هشدار داده اند و نسبت به مشکلت جامعه ابراز نارضايتی کرده اند .

 شناسايی سومين بيمار رهاشده در بيابان

  اردیبهشت آمده است : به دنبال انتشار خبر رها شدن دو بيمار بسترى يكى از5به نوشته سایت دادنا در تاریخ 
 بيمارستان هاى پايتخت در بيابان هاى اطراف تهران، وزير بهداشت و دادستان تهران با صدور دستورات ويژه اي،

 خواستار رسيدگى فورى به موضوع و كشف حقيقت شدند.
 به گزارش بولتن؛ اين در حالى است كه خبرنگار حوادث روزنامه ايران ديروز پس از حضور در آسايشگاه كهريزك، در

 جريان ماجراى مشابه رها شدن يك زن بيمار نيز قرار گرفت.
  تهران- خارك- تحت بررسى است، روز۶ بازپرسى دادسراى ناحيه ١۵براساس اوراق پرونده اى كه در شعبه 

  فروردين راننده كاميونى كه كنار بزرگراه خليج فارس توقف كرده بود، ناگهان صداى ناله هاى مردى٢۴چهارشنبه 
 را شنيد و بلفاصله به جست وجو پرداخت. دقايقى بعد هم با دو مرد بيمار نيمه جان روبه رو شد كه لباس

 بيمارستان به تن داشته و با التماس از او كمك مي خواستند. راننده با مشاهده وضعيت اسفبار آنها، بلفاصله با
  تماس گرفت و دقايقى بعد هم مأموران خود را به آنجا رساندند.١٧١مأموران كلنترى 

  صبح دو مرد را با لباس هاى١٠، مأموران حدود ساعت ١٧١به گفته سروان هاشمى جانشين كلنترى 
 بيمارستانى يافتند كه از ناحيه پا، سر و صورت سوخته و زخم هايشان نيز عفونت كرده بود. مأموران سپس

 موضوع را به امدادگران اورژانس اطلع دادند. دو مرد مصدوم نيز ادعا كردند بيماران يك بيمارستان دولتى در تهران
 بودند و به دليل ناتوانى در پرداخت هزينه بيمارستان، آنان را شبانه با آمبولنس به اين محل منتقل كرده و

 رفته اند. سروان هاشمى خاطرنشان كرد: در بررسي هاى بيشتر، يك پاكت راديولوژى ممهور به مهر يكى از
 بيمارستان هاى دولتى كشف شد.

 مأموران نيز چندين بار با بيمارستان تماس گرفته و موضوع را اطلع دادند اما مسئولن بيمارستان اعلم كردند
  ادامه١٧١چنين موضوعى صحت ندارد و بيمارانى با اين مشخصات در بيمارستان نداشته اند. جانشين كلنترى 

 داد: اين دو بيمار با كمك امدادگران اورژانس به بيمارستان فيروزآبادى شهررى منتقل شدند و پرونده اى نيز در اين
 باره تشكيل و براى بررسى بيشتر به دادسرا فرستاده شد.

 دستور ويژه وزير بهداشت براى پيگيرى موضوع
 به دنبال انتشار اين خبر تكاندهنده، دكتر حسينى مدير روابط عمومى وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكى از

 دستور ويژه وزير بهداشت براى تشكيل تيمى براى پيگيرى حادثه «رها كردن دو بيمار» خبر داد. وى گفت: اين
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 موضوع را با دقت پيگيرى خواهيم كرد. ضمن اينكه به دستور دكتر مرضيه وحيد دستجردي، وزير بهداشت، تيمى
 ماجراى رها كردن دو بيمار در اطراف تهران را پيگيرى مي كند كه از معاونت درمان تا رئيس بيمارستان را شامل

 مي شود. اگر هم تخلف بيمارستان مربوطه در اين زمينه اثبات شود بشدت برخورد لزم با عوامل مربوطه صورت
 خواهد گرفت.

 وى افزود: وزارت بهداشت براى پيگيرى اين موضوع بسيج شده و ماجرا را از طريق نيروى انتظامى و
 بيمارستان هاى مربوط بررسى مي كند. مدير روابط عمومى وزارت بهداشت در پايان گفت: اظهارنظر درباره اين
 موضوع موكول به نتيجه نهايى تحقيقات خواهد بود كه به طور قطع اطلع رسانى لزم نيز صورت خواهد گرفت.

 عوامل بيمارستان تحت پيگرد قانونى
 پايگاه اطلع رسانى دادسراى عمومى و انقلب تهران نيز ديروز اعلم كرد: عاملن رها كردن دو بيمار يكى از
 بيمارستان هاى دولتى در اطراف تهران تحت پيگرد قانونى قرار گرفته اند. بر اين اساس پرونده قضايى نيز در

  تهران (خارك) تشكيل شده و تحقيقات ادامه دارد.۶دادسراى ناحيه 
 بازپرس بر بالين بيماران رها شده

  بازپرس «شاپور بيرانوند»/ خارك / تهران ۶ دادسراى ناحيه ١۵صبح ديروز همزمان با ارجاع پرونده به شعبه 
 بلفاصله براى پيگيرى موضوع راهى بيمارستان فيروزآبادى شد. وى به دنبال تحقيق از مسئولن بيمارستان وقتى
 پى برد يكى از بيماران مذكور به نام «برات مهدوي نيا» به آسايشگاه خيريه كهريزك انتقال يافته راهى آسايشگاه

  با مشاهده بازپرس ناگهان به گريه افتاد و با صداى بغض آلود گفت: از خدا مي خواهم، ساله ۶٠شد. «برات» - 
 هر چه زودتر مرا از اين همه درد و سختى نجات دهد.

 دوست دارم بميرم و اين وضعيت را نبينم. وى كه بشدت سوخته بود بريده بريده گفت: درباره زندگي ام چيز زيادى
  سال قبل همراه پدرم به تهران آمدم. وقتى بزرگتر شدم۴۵يادم نمي آيد. اما تا آنجا كه يادم هست اهل اردبيلم و 
  سال قبل فوت كرد و حال از١۶ پسر شدم. همسرم هم ٢در پخش پوشاك كار مي كردم و پس از ازدواج صاحب 

 فرزندانم بي اطلعم.
 وى درباره علت سوختگي هايش نيز گفت: «از چند سال قبل به خاطر فقر و مشكلت مالى در يك انبار حوالى

 خيابان جى تنها زندگى مي كنم. اما سه هفته قبل ناگهان گاز پيك نيك آتش گرفت و من بشدت سوختم. اما
 نمي دانم چه طور و چه كسى مرا به بيمارستان منتقل كرده و چند روز بيهوش بودم. اما وقتى به هوش آمدم تمام
 بدنم درد مي كرد و زخم بستر گرفته بودم. هيچ  چيز هم به خاطر نمي آورم و نمي دانم چگونه از بيمارستان منتقل

 شدم.
 شناسايى سومين بيمار رها شده

 بازپرس در حال تحقيق از مرد نگون  بخت بود، كه يكى از مسئولن آسايشگاه با معرفى زن سالخورده ديگرى به
 ٣١ ساله- گفت: اين زن نيز سرنوشتى مشابه دو بيمار ديگر دارد. وى نيز روز ٧٠نام «شوكت كريمى» - 

 فروردين، از بيمارستان... به اين آسايشگاه منتقل شد. اما او شرايط زندگى در اين مركز را نداشت. به همين
 خاطر دوباره به بيمارستان بازگردانده شد. اما بعد از ظهر همان روز وى را در بيابان هاى اطراف كهريزك رها كرده

 بودند كه از سوى اهالى محل به آسايشگاه منتقل شد.
 بدين ترتيب از آنجا كه هيچ مجوز قضايى براى نگهدارى اين زن نداشتيم با تقاضاى مأموران كلنترى كهريزك به

 ناچار او را پذيرش كرديم. در حال حاضر نيز او در اين آسايشگاه بلتكليف است. بازپرس «بيرانوند» به محض
 دريافت اين اطلعات بلفاصله با راهنمايى مددكاران و مسئولن آسايشگاه براى تحقيق به بالين زن بيمار رفت.

 شوكت كه از بيمارى فراموشى رنج مي برد و روى صورتش نيز آثار كبودى به چشم مي خورد گفت: «فقط مي دانم
  پسر به نام هاى حسين و عباس دارم. عباس سال ها قبل فوت كرده و ديگر٢اهل شهرستان محلت هستم و 

 چيزى به خاطر ندارم!»
 تحقيقات قضايى از سوى بازپرس پرونده درباره بيماران رها شده ادامه دارد.

 احمد توکلی:آمار اشتغال نادرست و رشد اقتصادی صفر است

  اردیبهشت آمده است : احمد توکلي، رئيس مرکز پژوهش های مجلس با5به نوشته سایت آفتاب در تاریخ 
 انتشار نامه ای سرگشاده به نمايندگان با استناد به آمار صندوق بين المللی پول، رابطه توليد ناخالص داخلی و

 ميزان بيکاري، و همچنين آمار گمرگات و افزايش چک های برگشتي، دولت را متهم کرده است که آمار خلف واقع
 در زمينه بيکاری و نرخ رشد به مردم مي دهد.

 به گزارش آفتاب به نقل از الف، احمد توکلی در نامه خود خطاب به نمايندگان مجلس نوشته است:
 همکاران ارجمند، نمايندگان محترم

 با سلم و احترام؛
 مدت هاست که دستگاه های اجرايی مسئو́ل تهيه و انتشار آمار و اطلعات از انجام وظيفه خويش برای انتشار به

 موقع آمار دست کشيده اند. داشتن اطلعات صحيح و به موقع برای تصميم گيري های مسئولن از ضروري ترين
 ارکان صحت کارکرد آنان است. همين طور مردم برای تنظيم کسب و کار و اعتلی زندگی خود و جامعه محتاج

 اطلعات آماری هستند. به عنوان مثال، ليحه بودجه، برای سال های طولني، در جداول تقديمی علوه بر ارقام
 سال آينده که پيش بينی و برآورد است، ارقام عملکرد سال قبل و مصوب سال جاری را نيز ارائه مي کردند تا

 تغييراتی که دولت در ارقام پيشنهاد کرده است در طول دو سه سال قابل رويت باشد؛ در حاليکه در سال های
 اخير، جدول ها تنها رقم پيشنهادی برای سال آينده را در بر دارند. از جمله مواردی که در اين زمينه به عنوان نمونه

 قابل ذکر است، خودداری مرکز آمار از ارائه به موقع ارقام مربوط به آمارگيري ها و برآوردهای نرخ رشد توليد
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 ناخالص داخلی و نرخ بيکاری است. بانک مرکزی نيز آخرين رقمی که از نرخ رشد ارائه کرده مربوط به نيمه دوم
  است. نزديک به سه سال است که ارقام مذکور که کليدي ترين اطلعات اقتصادی است ارايه1387سال 

  به بعد ارائه نکرده اند. همين امر خلف سبب مي شود که89نمي گردد. هر دو نهاد مذکور نرخ بيکاری را نيز از بهار 
 بعضی از مقامات دولتی با ارائه ارقام بي اساس وضع موجود را موفق جلوه داده و از حساسيت تصميم گيران برای
 اصلح امور بکاهند. يک پيامد مهم ادامه اين وضع کاهش اعتماد عمومی و فرصت سازی برای شايعه پردازان است

 که فضای کشور را آلوده مي کند. اينجانب برای هشدار در اين زمينه بحث وضعيت اشتغال و نرخ بيکاری را در
 سطور آتی مي شکافم و برای مقابله با اين قانون گريزی زيانبار به حال دولت و ملت، از شما انتظار همراهی

 دارم.
  ميليون نفر به1.6 تعداد 1389اخيرا� آقای رئيس  جمهور و معاون اول وی بر اين مطلب پا مي فشارند که در سال 

  ميليون فرصت شغلی را داده اند. اين ارقام به دليل و قرائن زير2.5شغل دست يافتند و سال آينده نيز قول ايجاد 
 درست به نظر نمي رسد:

 - نرخ بيکاری با نرخ رشد توليد ناخالص داخلی نسبت عکس دارد. يعنی هر چه نرخ رشد توليد بيشتر باشد، به1
 ) برخلف قانون و رويه تاريخی چندGDPطور معمول، نرخ بيکاری کمتر خواهد بود. نرخ رشد توليد ناخالص داخلی (

 سالی است که منتشر نمي شود. همانگونه که اشاره شد بانک مرکزی آخرين نرخ رشدی را که اعلم کرده
  است و پس از آن ديگر به طور رسمی اعلن نکرده است. به نظر مي رسد1387است، مربوط به فصل زمستان 

  به بعد نزولی شده بود و وضعيت نامطلوبی را نشان مي داد، بانک مرکزی1386 از پاييز GDPچون روند نرخ رشد 
 از انتشار ارقام رشد، منع شده باشد و گرنه اگر ارقام رشد بال بوده باشد، دليلی ندارد که بانک مرکزی از ارائه
 آنها خودداری کند. بانک مرکزی و مرکز آمار ايران ادارات ويژه ای برای رصد کردن و توليد آمارهای اقتصادی دارند و

 مسلما� کارشناسان آنها بيکار ننشسته اند و به خدمات معمول خود مشغولند، از محاسبه نيز عاجز نبوده اند. قبول
 اعلن نرخ های جعلی نيز نه شايسته بانک و مرکز آمار است و نه دست به اينکار مي زنند؛ بنابراين دستور مافوق
بايد مانع انتشار آمار رشد و بيکاری و ارقام مشابه شده باشد. روند تغييرات شاخص رشد به قرار زير بوده است.[

1[ 
 وقتی نرخ رشد نزولی باشد، علي القاعده نرخ بيکاری بايد صعوی باشد.

 ، گزارش صندوق بين المللی پول است از نرخ رشدGDP- مويد برداشت بال درباره نزولی بودن نرخ رشد 2
-2007) طبق گزارش اين صندوق، طی سال های 1390-1386 (تقريبا� متناظر با سال های 2011 تا 2007سال های 

  کاهش يافته و پيش بينی اين2010 به يک درصد در سال 2007 درصد در سال 7.8 نرخ رشد نزولی بوده و از 2010
 - درصد).0.033 کمی کمتر از صفر است (2011نهاد بين المللی برای نرخ رشد سال 

 چنانکه گفته شد وقتی نرخ رشد پايين مي آيد، نرخ بيکاری بايد بال برود، به ويژه آنکه کاهش در شکل فاحشی
  را می توان دوره رکود شناخت.1390-1387باشد که نمودار بال نشان مي دهد. يعنی به وضوح دوره 

  که معاونت برنامه ريزی و نظارت راهبردی1386-1383- مطابق گزارش های سالنه دولت در سال های 3
 ) به ميزان1383-1379 طی برنامه سوم (GDPرئيس جمهور هر ساله منتشر مي کند، متوسط نرخ سالنه رشد 

  نفر بوده است. در588,600 درصد بوده است. طی همين برنامه، متوسط فرصت شغلی ايجاد شده سالنه 6.36
  درصد بوده است و طی اين مدت به طور6.63) متوسط نرخ رشد سالنه 1386-1384 ساله اول برنامه چهارم (3

  درصد در7 فرصت شغلی ايجاد شده است. چگونه مي توان پذيرفت که با نرخ های نزديک به 764,633متوسط 
 1 درصد 1 هزار شغل ايجاد مي شود، ولی با نرخ رشد 765سال های اول دولت آقای احمدی نژاد، سالنه حدود 

  در1389 برابر شغل ايجاد  شود! در فروردين 2.2 هزار شغل؟ يعنی با نرخ رشد يک هفتم دوره قبل 600ميليون و 
 1.1اجلس مشترک دولت با استانداران، معاون اول رئيس جمهور از استانداران ميثاق گرفت که تا پايان سال 
 1389ميليون شغل ايجاد کنند، اخبار غيررسمي، ولی قابل اعتماد، حکايت دارد که در اجلس بعدی که در آبان 

  در صد آن هدف تا آن زمان محقق شده است، يعنی27برگزار شد وزير کار و امور اجتماعی گزارش کرد که حدود 
  هزار فرصت شغلی.300حدود 

  وظيفه «استخراج، بررسی چاپ و انتشار نتايج حاصل از10/11/1353- مرکز آمار ايران براساس قانون مصوب 4
 ] يکی از آمارگيري های اين مرکز در طول چند2سرشماري ها و آمارگيري ها» را برای رفع نياز کشور بر عهده  دارد. [

 14.6 است که ميزان آن 1389دهه گذشته، برآورد نرخ بيکاری فصلی بوده است که آخرين آن مربوط به فصل بهار 
 درصد گزارش شده است. ظاهرا� پس از آن مجاز به انتشار نبوده است.

 ) کسی را که درILOذکر اين نکته نيز ضروری است که مرکز امار ايران طبق استاندارد سازمان بين المللی کار (
 ] با اين تعريف نرخ بيکاری4يک هفته پيش از هفته آمارگيري، حداقل يک ساعت کار کرده باشد، بيکار نمي داند.[

  گزارش کرده89 درصد برآوردشده است. بانک مرکزی نيز همين نرخ را برای بهار 14.6 به ميزان 89بهار سال 
  درصد10، به ميزان 1389، نرخ بيکاری را در سال 1390 فروردين 10]. در همين حال وزير محترم کار در 5است[

 اعلم کرد. آن هم نه از قول مراکز رسمی توليد آمار يا از نتايج مطالعات کارشناسی وزارتخانه متبوعش، بلکه از
  درصد10قول آقای رئيس جمهور: «طبق آخرين آماری که رئيس  جمهور اعلم کرده اند،... نرخ بيکاری نيز در حد 

  درصدی آخر سال رسيدند؟ چرا بايد نهادهای رسمی (مرکز10 درصدی بهار به نرخ 14.6]. چگونه از نرخ 6است»[
 آمار- بانک مرکزی) به سکوت وادار شوند و رئيس جمهور بجای آنان نرخ بيکاری اعلم کند و از رونق و رشد خبر

 دهد؟
 - آمار مربوط به چک های برگشتی نيز يکی ديگر از علئم رونق يا رکود است. هر وقت رکود افزايش يابد،5

 چک های بيشتری برگشت مي خورد. اين به معنای دشواری محيط کسب و کار است و در اين وضعيت ادعای
  چک های برگشتی روندی صعودی داشته89-86افزايش ايجاد فرصت شغلی پذيرفتنی نيست. طی سال های 

  سال پيش بي سابقه بوده است.32 درصد رسيده است که در 12.2 به رقم 1389است و در ماه بهمن 
 - وقتی ميزان اشتغال افزايش مي يابد، بکارگيری افراد با سطح تحصيلت و تخصص بالتر مستلزم6

 سرمايه گذاري های بيشتر و تجهيزات و فناوری پيچيد ه تر است. به عبارت ديگر، برای دوبرابر شدن اشتغال،
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 سرمايه مالی خيلی بيش از دوبرابر نياز است و تجهيزات پيشرفته تر بايد به ميدان بيايد؛ در حاليکه در دوره مورد
 بحث، نه قدرت تسهيلت دهی بانک ها (به دليل متراکم شدن بدهی معوقه) بيشتر شده است و نه آمار واردات

 گمرکی چنين تغييری را در ترکيب واردات نشان مي دهد.
 - ممکن است گفته شود چرا به گزارش صندوق بين المللی پول استشهاد شده است. اعضای صندوق، از جمله7

  متعهدند که برای اعمال نظارت صندوق، اطلعات لزمb، قسمت سوم، جزء 4جمهوری اسلمی ايران طبق ماده 
 ]7را در اختيار صندوق قرار دهند.[
  معمول� سالی يکبار انجام مي شود. اقتصاددانان صندوق از کشور عضو بازديد4برای اين مقصود، مشاوره ماده 

 مي کنند تا اطلعات را جمع آوری کنند و مباحث اقتصادی را با مسئولن بانک مرکزی و دولت و در اغلب موارد با
 سرمايه گذاران بخش خصوصی و نمايندگان کارگران، نمايندگان مجلس و سازمان های مردم نهاد در ميان بگذارند.

 در مراجعت، هيأت اعزامی گزارش خويش را به هيأت مديره صندوق برای بحث و بررسی تقديم مي کند. نتايج
  کشور از9مباحث هيأت مديره صندوق، خلصه شده و به مقامات کشور عضو ذيربط داده مي شود. در حال حاضر 

 4 کشور عضو، 5] و از هر 8 کشور عضو با چاپ اعلميه ای از اطلعات مزبور برای عموم موافقت مي کنند.[10هر 
 ]. دولت ايران نيز براساس بخش9کشور با چاپ و انتشار اصل گزارش هيأت مديره بانک نيز موافقت مي کنند[

  مجلس شورای ملی به دادن6/10/1324پنجم از ماده هفتم قانون اساسنامه صندوق بين المللی پول مصوب 
 اطلعات متعهد شده است. بنابراين اطلعات منتشر شده صندوق بين المللی پول، از منابع بانک مرکزی خودمان

 دريافت شده و تحليل صندوق را هم مقامات ما مي دانستند و با انتشار آن نيز موافق بودند. بنابراين استناد به
 آنها، به منزله استناد به نظر مقامات رسمی بانک مرکزی خودمان است.

 - مشاهدات ميدانی قاطبه نمايندگان ملت نيز، ما را از پذيرش ادعای بهبود اشتغال باز مي دارد.7
 - آمار و اطلعات نقش اساسی در اتخاذ تصميمات درست دارد، که بايد با روش علمی و صادقانه تهيه و منتشر8

 شود. همانقدر که آمار درست و تحليل درست آن به تصميم گيري های مناسب هدايت مي کند، ارقام دستوری و
 جهت دار، گمراه کننده و آسيب زننده است.

 گر مسلمانی از اين است که حافظ دارد
 وای اگر از پس امروز بود فردايی

 انتظار مي رود نمايندگان و هيأت رئيسه محترم مجلس برای وادار کردن دستگاه های مختلف دولت به ارايه
 اطلعات به موقع به مجلس و عموم مردم، از قدرت قانونی خويش بهره بگيرند.

 احمد توکلی
 نماينده تهران، ري، شميرانات و اسلمشهر

 در مجلس شورای اسلمی
 پی نوشت:

 . ارقام رشد، تغييرات هر3 صفحه 61 و 59- بانک مرکزی جمهوری اسلمی ايران «نماگرهای اقتصادی»- شماره 1
 فصل نسبت به فصل مشابه سال قبل است.

  بند «د»2- قانون مرکز آمار ايران، ماده 2
 » دفتر آمارهای جمعيت، نيروی کار و1389- مرکز آمار ايران «چکيده نتايج طرح آمارگيری نيروی کار، بهار 3

 8 صفحه 1389سرشماري، 
 3- همان صفحه 4
 1، صفحه 1389، مهر 61) «نماگردهای اقتصادی» شماره 1389- بانک مرکزی ج ا ا (5
 100839610522 شماره خبر 10/1/1390- جام جم آنلن، 6
7 -Public Imformationotice (PIN( 
8- http://www.imf.org/external/ns/cs.aspx?id=51 
9- http://www.imf.org/externalpubs/ft/aa/aao4.htm 
.

 فراخوان برای امضاء دادنامه و درخواست آزادی فوری کارگران

 ١٣٩٠فروردين ماه 
 دوست گرامي، هموطن آزاده،

  تشکيلت دموکراتيک،۵٠به اطلع می رساند که برای اولين باردر تاريخ فعاليت ايرانيان در خارج از کشور، بيش از 
 حقوق بشری و فرهنگی فراخوانی مشترک به مناسبت بزرگداشت اول ماه مه روز جهانی کارگر را در حمايت از
 خواستهای نهادهای کارگری در ايران در شهرهای بزرگ اروپائی و آمريکائی سازمان داده، و همه ايرانيان و مردم

 آزاده جهان را به برگزاری اکسيون هايی در حمايت از حقوق کارگران در اول ماه مه دعوت کرده اند.
 در حاليکه تعداد زيادی از کارگران برای حقوق صنفی خويش از جمله حق تشکيل سنديکاهای و تشکل های

 مستقل کارگری مبارزه می کنند، نمايندگان آنها از جمله منصور اسالو که بخاطر دفاع از حقوق انسانی همکاران
 ..خود سالها در زندان بسر می برد، در حال حاضر تحت شرايط نامناسب جسمی قرار دارد

  ميليون ايرانی خارج از کشور که می توانند بدون مانع از آزادی زندانيان سياسی دفاع کنند، نيروی۵نزديک به 
 بزرگ بالقوه ای هستند که با دادخواهی و حمايت از هموطنان خود بايست انعکاس صدای آزاديخواهی انان در

 جهان باشند.
 در اين راستا، تشکل های برگزار کننده برنامه تظاهرات اول ماه مه متن دادنامه ای را به زبان های گوناگون با
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 خواست آزادی فوری فعالين کارگری و همه زندانيان سياسی و عقيدتی تهيه کرده اند، که تا بحال نيز بسياری از
  ..افراد بشردوست و آزاديخواه چه در ايران و چه خارج از ايران با امضای خود، از آن پشتيبانی کرده اند
  سعی کنيم.بيائيد همه با هم و به ياری يکديگر برای آزادی کارگران و ديگر زندانيان سياسی در ايران تلش کنيم

 بيشترين امضا ها را جمع آوری نموده و آنها را به سازمان ملل، سازمان های حقوق بشری و سنديکاهای بين
 المللی کارگری و تا حد توان در بين نهادهای دموکراتيک ارسال کنيم.

 امکان جمع آوری امضاهای بيشمار تنها با تبليغ و حمايت يکايک شما ميسر است. با ارسال داد نامه به آشنايان و
 .دوستانتان و با تبليغ آن به هر وسيله ممکن، به حاميان از حقوق انسانی و مدنی کارگران دربند ياری رسانيد

 به اميد آزادی همه زندانيان صنفي، سياسی و عقيدتی در ايران و جهان
 از طرف نهاد های برگزار کننده حرکت اول ماه مه

http://www.gopetition.com/petition/44464.html 

 :آدرس تماس با ما
free.iran.for.all.iranians@gmail.com 

 متن دادنامه به زبان های گوناگون:
 از مبارزات کارگران ايران برای به دست آوردن حقوق خود پشتيبانی مي کنيم و خواهان آزادی منصور اسالو و ديگر

 کارگران زندانی و همه زندانيان سياسی در ايران هستيم.

بردگان مزدى عليه سرمايه دارى بپاخيزيد!جمعی از چپ های شهر کلن

 ،اطلعيه مشترک به مناسبت اول مه

 ميلياردها انسان کارگر و محروم اسير نظام سرمايه دارى هستند. در اين نظام کارگر از نظر سياسى و حقوقى
 "آزاد" است اما دقيقا اين آزادى سياسى و حقوقى بر اسارت اقتصادى اش بنا شده است. اگر طبقات محروم و

  کارگران در اين،فرودست در طول تاريخ اسير برده دار و فئودالها و دستگاه مذهب و سلطنت و سلطين بودند
 نظام اسير نظام مبتنى بر بردگى مزدى اند. اگر در عهد برده دارى بايد اسپارتاکوس ها قيام ميکردند تا بردگان آزاد

  بردگان مزدى نيز راهى جز انقلب عليه برده داران جديد و قانون بردگى مزدى و، در دنياى سرمايه دارى،شوند
 نظم سرمايه دارى ندارند.

  و، کاهش دستمزدها، بيکارى،عواقب بحران اقتصادى جهانى سرمايه دارى براى ما کارگران نتيجه اى بجز اخراج
 تشديد فقر و بيحقوقى نداشته است. اين نظام بدون تهاجم به انسان کارکن اموراتش نميگذرد. اگر در اروپاى

  در کشورهائى که سرمايه دارى مبتنى بر اختناق و استثمار،غربى سياست عسرت اقتصادى را پيشنهاد ميکنند
  نسخه رياضت اقتصادى با سرکوب سياسى و جنايت مستمر سرمايه عليه کارگران،شديد نيروى کار ارزان است

 همراه است. خيزشهاى توده اى در کشورهاى خاورميانه و شمال آفريقا چيزى جز انفجار اعتراض انباشته شده
 طبقه کارگر به سياستهاى وحشيانه سرمايه دارى نيست. خيزشهائى که ميرود به عمر ديکتاتورهاى سرمايه در
 اشکال قديم پايان دهد. نتيجه بحران جهانى اقتصادى و سياستهاى حکومتهاى سرمايه دارى بار ديگر قويا تاکيد

 کرد آزادى و رهائى بدون انقلب کارگرى و بدون استقرار سوسياليسم توهمى بيش نيست.

  بر همبستگى جهانى کارگران در کشورهاى بپاخاسته،ما در اول مه امسال بر سياست انترناسيوناليستى
 خاورميانه و شمال آفريقا و کارگران در اروپا و آمريکا تاکيد ميکنيم. مناسبتهاى امسال اول مه بايد بر واقعيت

 اعتراض عليه سرمايه دارى در چهار گوشه جهان و راه پيروزى اين اعتراضات تاکيد کند. ما با برافراشتن پرچم
  در مقابل حکومتهاى سرمايه دارى و در مقابل حکومت جهل و جنايت سرمايه دارى،سرخ طبقه جهانى کارگر

  از فرانسه و، از آلترناتيو کارگرى دفاع ميکنيم. از آمريکاى دمکرات تا اروپاى صنعتى،اسلمى و موتلفين راست آنها
  يک راه حل انقلبى وجود دارد. نظام سرمايه دارى بايد،يونان و کره جنوبى تا مصر و تونس و ليبى و ترکيه و ايران

 سرنگون شود و اين تنها از طريق يک انقلب کارگرى ممکن است.

 اول ماه مه را به طبقه کارگر جهانى و کمونيستها و سوسياليستها در سراسر جهان تبريک ميگوييم. فراخوان ما
  همراه با تحرک کارگران جهان عليه سرمايه همراه شويد! در صف اعتراض به سرمايه٢٠١١اينست در اول مه 

 دارى با سرود انترناسيونال و پرچمهاى سرخ شرکت کنيد! عليه ارتجاع اسلمى در ايران و در دفاع از راه حل
 کارگرى بميدان بيائيد!

 کارگران جهان متحد شويد!
 پر توان باد اعتراض جهانى کارگران عليه سرمايه دارى!

 زنده باد سوسياليسم!

 ٢٠١١آوريل 
 جمعی از چپ های شهر کلن
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 شورای حمايت از مبارزات آزاديخواهانه مردم ايران - استکهلم

  1390 اردیبهشت 5

 جوانان اولين شهر تاريخی دوره ساسانی گرفتار اعتياد/ بيکاری عامل
 اصلی

  اردیبهشت آمده است : شهرستان دره شهر از قدمت تاريخی بسياری زيادی5خبرگزاری مهر در تاریخ به نوشته 
 برخودار است اما هم اکنون معضلی بزرگ جوانان و خانواده های اين شهرستان را درگير کرده است و آن هم

 اعتياد است که بيشتر از بيکاری نشات می گيرد.
  کيلومتری شهر ايلم و در مسير جاده ايلم t پل دختر قرار142به گزارش خبرنگار مهر در ايلم، شهر دره شهر در 

 - درجه است.6 درجه و کمترين درجه گرما 42دارد. آب و هوای آن معتدل و خشک و بيشترين درجه گرما 
 شهرستان دره شهر از شمال باختري، شمال تا جنوب خاوری به ترتيب با شيروان و چرداول، کوهدشت و پل

 دختر (استان لرستان)، از جنوب خاوري، جنوب تا شمال باختری به ترتيب با آبدانان، دهلران، مهران و ايلم
 همسايه است.

 دره شهر از گذشته های دور پايتخت تابستانی ايلمی ها بوده است و اوج رونق آن در دوره ساسانيان بوده که
 ييلق امرا و بزرگان بوده است.

 اين شهرستان به دليل اينکه در کنار کبيرکوه و در کنار خرابه های شهر باستانی ماداکتو دوره ساسانی و رود
 خروشان سيمره واقع شده همچنين با دارا بودن استعداد کشاورزی و وجود آب فراوان و مراتع و جنگل های انبوه، 

 دارای آثار ديدنی تاريخی و طبيعی بی شماری است. اهميت تاريخی دره شهر به حدی است که مورخان و تاريخ
 نگاران آن را به نام اولين شهر تاريخی دوره ساسانی ناميده اند.

 صنايع دستی مهم ترين صنايع اين استان راتشکيل می دهند و از صنايع ماشينی و معادن اين شهرستان
 اطلعات مستندی در دست نيست. اقتصاد دره شهر بر پايه کشاورزی باغداری و دامداری استوار است و آب

 کشاورزی از چاه ها، چشمه ها و رود فراهم می شود.
 اما چنديست که اين شهرستان با مشکلت زيادی دست و پنجه نرم می کند ولی آنچه در اين شهرستان نيازمند

 تغيير و فرهنگسازی است، معضلت اجتماعی شهرستان مانند خودکشی و اعتياد است به نحوی که اين دو
 مشکل در اين شهرستان نسبت به ديگر مناطق استان نمود بيشتری دارد.

 بسياری از مسئولن، بيکاری و نبود طرحهای اشتغالزايی را عامل کشيده شدن جوانان شهرستان به سمت
 اعتياد و به وجود آمدن خودکشی می دانند.

 آنچه در اين شهرستان مشخص است اينست که اين شهرستان ظرفيتهای بسيار مناسبی برای اشتغال دارد
 ولی متاسفانه بسياری از اين ظرفيتها مورد غفلت واقع شده است.

 هم اکنون مشکلت مديريتی در شهرستان نيز بر دليل نابسامانی وضعيت شهر افزوده است به طوريکه اين
 شهرستان تا چند ماه پيش با سرپرست اداره می شد و دو ماه پس از انتصاب فرماندار اعلم شد، فرماندار

 شهرستان به عنوان معاون عمرانی استانداری ايلم منصوب شده است و هم اکنون اين شهرستان با
 سرپرستی اداره می شود.

 هم اکنون معضل اعتياد در اين شهرستان به علت مشکلت بيکاری جوانان به اوج خود رسيده است و نگاهی
 گذرا به پارکها و مراکز تفريحی شهرستان مويد اين گفته است چرا که فيلتر سيگار، سرنگ و وسايل و تجهيزات

 اعتياد در اين اماکن به وفور به چشم می خورد.
 طبق گفته کارشناسان روی آوردن جوانان شهرستان دره شهر به اعتياد در عين حال از مشکلت و اختلفات

 خانوادگی نيز نشات می گيرد.
 کارشناس مسائل اجتماعی در استان ايلم در اين ارتباط به خبرنگار گفت: اگر در حال حاضر مسئولن به فکر اين
 جمعيت جوان نباشند در آينده ای نزديک با جوانانی روبرو می شوند که نه تنها خود با انواع مشکلت اجتماعی و

 دغدغه های مالی و غيره سرو کار دارند بلکه اطرافيان و خانواده خود را نيز درگير اين معضلت کرده اند.
 بابک رحمانی پور گفت: از طرفی همين جوانان در حال تشکيل خانواده هستند و خانواده نيز اساس و بنيان يک
 جامعه را تشکيل می دهد و در صورتی که والدين در آرامش کامل به تربيت فرزندان خود نپردازند نبايد در آينده

 انتظار جامعه ای سالم را داشته باشيم.
 اين کارشناس عنوان کرد: اعتياد هم اکنون در کل استان ايلم دامنگير جوانان شده و اين مسئله قبل از اينکه به

 فاجعه تبديل شود بايد از سوی مسئولن حداقل برای اشتغال جوانان چاره ای انديشيده شود.
 وی گفت: مصرف سيگار در بين جوانان ايلمی و شهرستانهای آن بالست و اين مسئله برای استان ايلم که به
 عنوان جوان ترين استان شناخته شده و می تواند نقش موثری در کسب دستاوردهای علمی و .. داشته باشد،

 چندان مطلوب به نظر نمی رسد.
 به هر روی مردم استان ايلم و شهرستان دره شهر انتظار دارند با برنامه ريزی ها و ارائه طرح های موثر در سال

 جهاد اقتصادی شاهد رفع بخشی از معضل بيکاری باشند.

 افزايش قيمت انواع نان در استان مرکزی از روز گذشته
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  اردیبهشت آمده است : به فاصله يک روز از اعلم فرمانداری اراک نسبت به5خبرگزاری دولتی مهر در به نوشته 
 غير قانونی بودن افزايش قيمت نان در اراک، معاون برنامه ريزی استاندار مرکزی از افزايش قيمت نان در استان از

 روز گذشته خبر داد.
 به گزارش خبرنگار مهر در اراک، افزايش نيافتن قيمت نان روزهای گذشته در رسانه های استان مرکزی منتشر

 شد و اين خبر از سوی علی عاشوری رد و قيمت های جديد اعلم شد.
  تومان، قيمت انواع نان نيز در360 تومان به 250بر اين اساس وی گفت: به دنبال افزايش قيمت گندم از هر کيلو 

 کميته قيمت گذاری نان از امروز در استان افزايش يافت.
 350 گرمی 700وی تصريح کرد: بر اساس آخرين تصميمات اين کميته قيمت هر قرص نان سنگک با وزن چانه 

 400 تومان، مشهدی با چانه 100 گرمی 170 گرمی و لواش تنوری با چانه 180تومان، نان لواش ماشينی با چانه 
 200 گرمی 300 تومان و لواش و تافتون سنتی با چانه 200 گرمی 370 تومان، تافتون ماشينی با چانه 275گرمی 

  تومان تعيين شده است.300 و کنجدزده 275 گرمی بدون کنجد 500تومان، بربری با چانه 
 200 گرمی 500 تومان، نان بربری با وزن چانه 250 گرمی 650عاشوری افزود: هر قرص نان سنگک با چانه 

  تومان تعيين شده75 گرمی 180 تومان و نان لواش با وزن چانه 75 گرمی 170تومان، تافتون سنتی با وزن چانه 
 است.

 كيان تاير

  ارديبهشت برای چندمين مرتبه در برابر ساختمان رياست جمهوری۵ کارگر کارخانه ”کيان تاير“ روز يکشنبه ٨٠٠
 اجتماع و اعتراض کرده اند. به کارگران کيان تاير پس از تعطيلت نوروزی گفته شده بود که کارخانه تا سوم

 ارديبهشت تعطيل مي شود تا تکليف بودجه لزم برای خريد مواد اوليه يا امکان واگذاری کارخانه به بانک سپه
  روز تعطيلي، روز سوم ارديبهشت ماه در مراجعه به کارخانه متوجه شده اند٢٠روشن شود. اما کارگران پس از 

 که مواد اوليه تهيه نشده و مسئولن شرکت نيز برای پاسخگويی به سوالت آنها در محل حضور ندارند.

 کارگران کيان تاير پس از اين، تصميم به تجمع در برابر نهاد رياست جمهوری گرفتند و نمايندگان خود را نيز به
  ساعته، شعارهايی چون ” کار، حقوق، اعتراض، حق مسلم ماست“۴وزارت صنايع فرستادند. آنان در اين تجمع 

 و ”کارگر گرسنه منتظر جواب است“ سر داده اند. در اين مدت کسی از مسئولن نهاد رياست جمهوری به ديدار
 کارگران نيامده اما وزارت صنايع به آنان وعده داده که حقوق معوقه يک ماه و نيم گذشته آنان را به حسابشان واريز

  ميليارد تومانی برای راه اندازی دوباره کارخانه و٢٨کند. مسئولن وزارت صنايع همچنين گفته اند که بودجه ای 
 پرداخت دستمزدهای معوقه کارگران در هيات وزيران به تصويب رسيده است.

 40 و 10سکوت يکساله بيکاری در ايستگاه آمار:گمانه زنی ها بين 
 درصد

 بازار پررونق حدس و گمان بيکاران/ سکوت يکساله  اردیبهشت آمده است :5خبرگزاری دولتی مهر در به نوشته 
 بيکاری در ايستگاه آمار

 متوقف شدن اعلم جزئيات نرخ بيکاری کشور در يکسال گذشته باعث شد تا علوه بر افزايش اظهارنظرهای
  درصد، بازار پررونقی هم از گمانه زنی و حدس و تخمين شکل بگيرد.40 تا 10مختلف و بيان نرخ های متفاوت از 

 به گزارش خبرنگار مهر، توقف اعلم جزئيات فصلی نرخ بيکاری در کشور از بهار سال گذشته تاکنون، اظهار نظرها
 و گمانه زنی های مختلف از سوی مسئولن وزارت کار، مقامات کارگری و کارفرمايي، عدم پاسخگويی مرکز آمار

  ميليون شغل1.6ايران، شفاف نبودن وضعيت کارجويان و همچنين بيان ابهام نسبت به ارائه مستندات ايجاد 
 حتی از سوی مجلس باعث شد تا هم اکنون نرخ بيکاری و مسائل مرتبط با آن در ابهام برانگيزترين حالت خود

 باقی بماند.
 طی کل فصول و ماه های سال گذشته نه تنها از سوی وزارت کار و امور اجتماعی اطلعاتی از وضعيت بيکاران در
 استانها ارائه نشد بلکه مرکز آمار ايران نيز در اين زمينه سکوت اختيار کرد و فقط در زمستان سال گذشته پس از

  درصد است، وزير کار نيز به دفعات اين موضوع را مطرح و10اعلم رئيس جمهور مبنی بر اينکه نرخ بيکاری در حد 
 آن را تکرار کرده است.

 با اين حال هنوز هم مرکز آمار ايران اقدام به انتشار وضعيت اشتغال استانها چه در فصول تابستان، پاييز و
  و چه در مورد کل وضعيت ساليانه نکرده است و در اين بخش سياست سکوت را در پيش گرفته89زمستان 

 است.
 تنها پرونده ای که از نرخ بيکاری و وضعيت آن در کشور وجود دارد با عبارت "چکيده نتايج طرح آمارگيری نيروی کار-

 " در سايت مرکز آمار ايران است که بايد گفت از اين موضوع يکسال گذشته است.1389بهار
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 داوم سياست سکوتت
 بر پايه اين گزارش، عدم شفاف سازی در مورد وضعيت بيکاری کشور و از سويی برنامه ريزی های ويژه دولت در

 اين بخش و الزام دستگاه های مرتبط به تلش در اين خصوص و احساس نياز دولت مبنی بر اينکه در اين حوزه
 توجهات ويژه ای بايد صورت گيرد در کنار عدم اعلم آمارهای آن، باعث شده است تا تصور شود وضعيت بيکاری و

 کارجويان قابل قبول نيست و با استانداردها فاصله زيادی داريم.
  هزار فرصت شغلی و توان600 ميليون و 1همچنين به نگاه ترديد برانگيز جامعه کار و توليد نسبت به ايجاد واقعی 

  هزار فرصت ديگر در سال جاری نيز افزوده است.500 ميليون و 2ايجاد 
  درصدی که10عبدالرضا شيخ السلمي، وزير کار و امور اجتماعی طی روزهای گذشته با تکرار دوباره نرخ بيکاری 

  درصد کاهش دارد، گفت: هنوز هم کشور در اوج منحنی ورود کارجويان به بازار کار4.6 معادل 89نسبت به بهار 
 قرار دارد.

 مثال "نانوايی"
  هستند که پس از اتمام تحصيلت و خدمت60وزير کار و امور اجتماعی معتقد است که متولدين زيادی از دهه 

 سربازی حال آماده ورود به بازار کار هستند. البته وی در اين رابطه ترافيک پرحجم تقاضاها برای ورود به بازار کار را
 به "نانوايی" شبيه می داند که با وجود پخت يکسان در تمام ساعات، برخی از زمان های روز مشتريان مجبور

 می شوند در صف بمانند اما در نهايت همه با دست پر به خانه می روند.
 بايد به اين نکته نيز در اين باب اشاره کرد که طی سال گذشته هر چقدر که بازار کار و فعالن در اين عرصه از
 دستيابی به آمار و اطلعات ورودی به بازار کار و حجم تقاضاها محروم بوده اند، خوشبختانه وزارت کار و امور

 اجتماعی در فواصل زمانی مختلف از افزايش ايجاد مشاغل جديد و عملکرد خروجی در اين بخش سخن گفت.
 بازار شايعات

 از سويی بروز تاخير طولنی مدت و يکساله در اعلم وضعيت بازار کار باعث شده است تا گمانه زنی و حدس و
  هزار نفر و900 ميليون و 2تخمين جای بررسی های کارشناسی را بگيرد به نحوی که برخی تعداد بيکاران را 

  درصدی را پذيرفتند و بخشی از بازار کار نيز آن را10 ميليون می دانند، همچنن گروهی نرخ بيکاری 5برخی بالی 
  درصد عنوان می کنند.40 درصد و در بخش فارغ التحصيلن نيز بيش از 20 درصد، بالی 16

 آخرين اظهار نظر وزير کار و امور اجتماعی از وضعيت بيکاران و گزارشات مرتبط به آن مربوط به روزهای گذشته
  را ارائه نکرده است.89است که عنوان کرد، هنوز مرکز آمار ايران گزارش مربوط به وضعيت بيکاری در 

 حميد حاج اسماعيلی در گفتگو با مهر با اشاره به رونق بازار گمانه زنی و تخمين از وضعيت بيکاری و در عين حال
 عدم شفافيت در آن، گفت: اينکه فقط عنوان شود ورود به بازار کار در هر سال بيشتر از سنوات قبل می شود

 کافی نيست و در اين زمينه نياز به ارائه کارشناسی های علمی است.
 نياز بازار کار

 مشاوره کانون عالی انجمن های صنفی کارگری کشور، اظهار داشت: بازار کار نياز دارد تا در فواصل زمانی معين
 از سن فعال جامعه، نرخ بيکاري، تعداد کارجويان، وضعيت مبادی ورودی و خروجی بازار کار و اطلعات مهمی از

 اين دست باخبر باشد تا بتواند برای آينده بازار کار تصميم گيری کند.
 حاج اسماعيلی خاطر نشان کرد: اينکه ما فقط بخواهيم با حدس و گمان به عرصه برنامه ريزی در بازار کار قدم

 بگذاريم نمی تواند ما را به سمت يک برنامه اجرايی دقيق و هدفگذاری مناسب هدايت کند.
 وی ادامه داد: در حالی از افزايش اشتغال زايی و رونق در بازار کار توسط وزارت کار و امور اجتماعی سخن به

 ميان می آيد که سازمان تامين اجتماعی در مورد وضعيت بيمه شدگان جديد آماری ارائه نمی کند و از سويی نيز
 اعلم می شود که صندوق بيمه بيکاری توان مناسبی برای حمايت از بيکاران ندارد.

 88استناد به آمار 
 نماينده سابق کارگران در هيئت حل اختلف، بيان داشت: با توجه به اينکه ما در کشور هنوز هم با تعداد بسيار
 باليی از بيکاران مواجه هستيم می طلبد تا آمارها نيز به روز و در دسترس باشد نه اينکه استناد ما به وضعيت

  شده ايم.90 باشد در حالی که وارد سال 88بازار کار مربوط به آمارهای سال 
 به گفته حاج اسماعيلي، در حالی که ما نمی توانيم به جزئيات و زوايای مختلف وضعيت استان ها از تعداد

 بيکاران و اشتغال ايجاد شده قطعی دسترسی داشته باشيم، چگونه بايد در مورد آن صحبت کنيم.

  درصد از کارگران، کمتر از حداقل قانونی است!۴۳دستمزد 

 به نوشته سایت خبرآنلين می نویسد :رييس کانون عالی انجمن های صنفی کارگران کشور تصريح مي کند که
  درصد کارگران زير حداقل قانوني، دستمزد می گيرند!۴٣

 به گزارش خبرآنلين، اينکه حدود نيمی از کارگران کشور زير حداقل دستمزدی که سالنه شورای عالی کار
 مصوب می کند، دريافت می کنند آمار بسيار عجيبی است که رييس کانون عالی انجمن های صنفی کارگران

 کشور نمی تواند آن را کتمان کند.
 از آنجايی هم که به گفته رضا خادمی زاده اين آمار حاصل بررسی اين کانون است، بنابراين آمار قابل اتکايی به

 نظر می رسد که شايد بهترين عامل توجيه کننده مناسبی برای مخالفت او با افزايش دستمزدهای سالنه
 توسط شورای عالی کار باشد.

 اين مقام کارگری پس بروز دادن اين مخالف، سه پيشنهاد برای افزايش قدرت خريد کارگران مطرح می کند که
 يکی واگذاری مجدد بن های کارگری است و دو پيشنهاد ديگر پرداخت سهم هفت درصدی حق بيمه کارگران (که
 اکنون توسط خود کارگران پرداخت می شود) و صدور کارت های اعتباری برای کارگران است. متن کامل اين گفت
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 وگو را می خوانيد:
 شما يکی از مخالفان افزايش دستمزد بوديد و حال هم بعد از اعلم تورم اسفندماه مشخص شد که ميزان تورم

  درصد بيشتر از ميزان افزايش مزد است. برای اين شرايط پيشنهادی نداريد و يا قصد١٠نقطه به نقطه تورم حدود 
 نداريد که به عنوان نمايندگان کارگران اقدامی کنيد؟

 من اصل با افزايش مزد شخصا مخالف بودم. دليل آن هم اين است که هيچ تضمينی برای اجرای آن چه که
 مصوب می شود وجود ندارد. اگر چيزی می خواهد مصوب شود بايد ضمانت اجرايی داشته باشد. همين حداقل

  هزار تومان سال گذشته در کشور ما اجرا نمی شد. شما هريک از منشی های پزشکان، منشی٣٠٣دستمزد 
  هزار تومان می گيرند. ما در٣٠٣های دفاتر خصوصی و فروشندگان مغازه ها را در نظر بگيريد اين ها همه زير 

  درصد کارگران زير حداقل دستمزد می گرفتند.۴٣سال گذشته بررسی کرديم و به اين نتيجه رسيديم که بيش از 
 خصوصا حتی شرکت های پيمانکاری که با دستگاه ها قرارداد داشتند حقوق ها و مزايا را از سازمان های دولتی

 می گرفتند اما زير حداقل دستمزد می دادند که اصل قسمت عمده درخواست ما اين است که اين شرکت ها
 حذف شود. اين شرکت ها حتی حداقل دستمزد را رعايت نکردند. در زمانی که حداقل دستمزد تضمينی برای

  درصدی١۵ يا ١٠اجرا ندارد چه اجباری ندارد که ما دستمزدها را افزايش دهيم. ما اعلم کرديم که با افزايش 
 مخالفيم چون هيچ کمکی نمی کند هيچ، باعث تورم هم می شود اما تصميم ما اين بوده که قدرت خريد کارگران

 افزايش يابد.
 راهکارها و پيشنهادهای شما برای افزايش قدرت خريد کارگران چيست؟

  قانون اساسی مصوب شده بايد مدنظر قرار بگيرد. يعنی دولت که دارد٢٩به نظر ما آنچه که در قانون اصل 
 بزرگواری می کند و سهم سه درصد حق بيمه کارگران را پرداخت می کند، آن سهم هفت درصد کارگران را هم

 پرداخت کند. چون تمام منابع بودجه به خصوص در اين هدفمندسازی يارانه ها در اختيار دولت است. دولت از اين
 يارانه ها يا از يک منبع ديگر اين موضوع را مدنظر قرار دهد. اين يک پيشنهاد است. پيشنهاد ديگر ما نيز مربوط به

 بن کارگری است. در مراحلی که بن کارگری واگذاری می شد مشکلتی وجود داشت اما بايد برای حل آن
 مشکل بن کارگری اقدام می شد نه برای حذف آن. چرا که بن از پشتوانه های مالی خانواده های کارگران است.
 در کنار اين ها صدور کارت های اعتباری هم می تواند مدنظر باشد تا وقتی کارگری با مشکل مواجه شد دولت با
 بانک ها قرارداد ببندد تسهيلتی در قالب اين کارت ها داده شود و اقساط آن نيز يا از يارانه کارگران و يا از حقوق
 آن ها کم شود. بسته های پيشنهادی ما در چارچوب مواردی است که قانون اساسی و قانون بودجه به دولت
 اجازه می دهد اين چنين کارهايی را انجام دهد. کارفرما حقوق را می دهد و کارگر هم حقوق می گيرد، حال

 دولت به عنوان شريک سوم چه وظيفه ای دارد؟ آيا بايد بنشيند و تماشا کند؟
 البته دولت خودش هم به نوعی کارفرما محسوب می شود؟

 نه. بحث کارفرما بودن دولت جداست. يعنی ما اينجا دولت را به عنوان کارفرما نياورديم. در بحث سه جانبه گرايی
 کارگران، کارفرمايان و دولت قرار دارند که در اينجا دولت به عنوان کارفرما معرفی نشده است. چون تنها دو درصد

  درصد آن به عنوان قوه مجريه بودنش است. تمام بودجه دست دولت است.٩٨دولت برای کارفرمايی آن است و 
 ما ضلع سوم را گفتيم. می گوييم دولت موظف و مکلف است که به دليل داشتن منابع مالي، با سبدهای

 حمايتی قدرت خريد کارگران را بال ببرد. اين گونه نيست که دولت تماشاچی باشد. چون اکنون فشاری که به
 جامعه کارگری و يا کارفرمايی کشور وارد می شود به دليل تصميمات دولت مثل در هدفمندکردن يارانه ها يا

 واردات بی رويه يا تقويت نکردن واحدهای توليدی است.
  کارگران، شما در شورای عالی کار هم حضور٩٠امسال هنگام تصميم گيری در مورد حداقل دستمزد سال 

 داشتيد؟
  درصدی رسيديم و مشکل فقط در ميزان افزايش١۵بله، آنجا بوديم اما حق رای نداشتيم. ما ابتدا به يک توافق 

 مزد در ساير سطوح بود اما بعد که به ساير سطوح رسيديم دولت درخواستی داشت و تعهد دادند که با بسته
 های پيشنهادی قدرت خريد کارگران را افزايش دهند و ما هم به دليل اينکه اين افزايش مزد تورم ايجاد نکند،

  درصد را قبول کنيم و بنا به در٩پذيرفتيم. ما به توافق رسيديم که چون اين تورم به همه جامعه نرسد ميزان 
 خواست دولت، کارگر و کارفرما به توافق رسيدند.

  درصد است١١.۶در آن روز تصميم گيری درباره حداقل دستمزد کارگران اعلم شده بود که تورم 
 ببينيد اصل اين تورم مورد تاييد ما نيست و در هيچ جای دنيا تکليف نداريم که براساس آمار اقدام کنيم. تورم تنها

 يکی از پارامترهای افزايش مزد است.
است اما در سال های گذشته تورم اعلم شده به افزايش مزد نزديک بوده

 نه. در سال های گذشته هم آمار واقعی نبوده است. آمار تورم در سال گذشته اصل واقعی نبوده؛ يعنی مثل
  درصد است؟١١ تومان می رسد آيا تورم ٧٠٠ تومان به ٣٠٠کاليی از 

 ١٩.٩پس اعتقاد داريد تورم بيش از ميزان اعلم شده است اما وقتی دولت تورم نقطه به نقطه اسفندماه را 
 درصد اعلم کرده، يعنی از نظر شما می توان پذيرفت که حداقل به اندازه اين ميزان تورم داريم؟

 اين کف است و اين حداقل تورم است.
  درصد؟٩ درصد است و آن وقت ميزان افزايش مزد کارگران تنها ٢٠پس چرا حداقل تورم حدود 

 ببينيد من مجددا اعلم می کنم که با افزايش دستمزد با شرايط سال های قبل کامل مخالف هستم. چون نه
 علمی است و نه براساس پارامترهای خاصی است.

  درصدی را جبران کرد؟٢٠پس حال بفرماييد چگونه می توان آن تورم 
  کشور دنيا را مطالعه کرديم .هيچ کدام دستمزد٢٨با حمايت سبدهای حمايتی و بالبردن قدرت خريد کارگران. ما 

 را اين گونه تعيين نمی کنند. کجای دنيا در آغاز سال جديد دستمزد را افزايش می دهند؟ کجای دنيا می توان
 پيش بيينی کرد که مثل در خرداد ماه چقدر تورم داريم؟ در دنيا نرخ توافقی سنديکا با کارفرما کف مزد می شود،

 نه حداکثر مزد. ما هم حداقل را در نظر می گيريم و اين افزايش ها برای حداقل دستمزد است.
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  درصد کارگران زير همين حداقل دستمزد، مزد می گيرند، آيا کانون در اين مورد مراجعه۴٣اشاره کرديد که بيش از 
 ای به واحدها داشته است که در اين مورد اقدامی کند؟

 ببينيد ما فعل داريم ساختاری عمل می کنيم. چون هنوز چهار ماه از گرفتن اعتبارنامه کانون می گذرد. آيين نامه
 ۴٣ای نوشتيم و جلسات متعددی گذاشتيم تا احساسی عمل نکنيم و يک راهکاری عملی ارائه کنيم و برای 

 درصد هم کميسيون اجتماعی مجلس و مدير کل سازمان بازرسی کل کشور در امور کار وهمه دوستان قول
 دادند که به اين موضوع برسند.

  اردی بهشت ماه به "روز۱٩کانون صنفی معلمان کردستان: نامگذاری 
 نفی خشونت سازمان يافته و دفاع از حق حيات"

  |00:14 ساعت 1390 ارديبهشت 06سه شنبه 
 خبرگزاری هرانا - کانون صنفی معلمان کردستان به مناسبت هفته معلم، با صدور بيانيه ای که يک نسخه از آن

 نيز در اختيار هرانا قرار گرفته است، با بر شمردن مشکلت صنفی خود و ضعف های ساختار آموزش کشور
  ارديبهشت ماه و اعدام تکان دهنده فرزاد١٩خواستار آزادی فعالن دربند خود شده است و همينطور به مناسبت 

 کمانگر، عضو کانون صنفی استان و فعال حقوق بشر، اين روز را به نام روز نفی خشونت و دفاع از حق حيات
 نامگذاری کرده و خواستار آن شده که معلمان سراسر کشور با برافروختن شمع در کلس در اين روز به تدريس

 مطالبی در اين رابطه به دانش آموزان خود همت گمارند. متن کامل اين بيانيه در پی مي آيد:

 به نام خداوند جان و خرد

 «روز معلم گرامی باد»

 درست در همين موقع بود. ما همگی در جنب و جوش بوديم و دل هايمان سرشار از شادی چرا که روز ما نزديک
 است. ما گفتيم روز معلم، بيانيه نوشتيم و در آبيدر دورهم نشستيم تا دردهای چندين ساله را دوباره مرور کنيم.

 دردهايی که صمد بهرنگی سال ها پيش در کند و کاويی در مسايل تربيتی نوشته بود و ما بعد از سی و چند
 سال از انقلب هنوز با آن ها دست به گريبان بوديم. آن ها گفتند هفته© معلم!؟،. جلسه ها گذاشتند ازکاه، کوه

 ساختند و در کرنای خويش دميدند. ازهم تعريف وتمجيد کردند که گلی به سر اين نوباوگان زده ايم. ما نگاه کرديم،
 فقط نگاه کرديم. نگذاشتند چيزی بگوييم. اما همه نگران فرزندان رسول بويم که نيايش و ستايش تابه کی

 چشمانشان به در دوخته باشد؟؟ مگر رسول و هاشم خواستار چه گفته بودند؟. ما در سينه© کوهستان گفتيم و
 گفتيم، هر چه باشد بدون آنکه آيند ه© مديران ارشد در آموزش و پرورش تباه شود و نانشان آجر شود و بدور از

 نصايح داهيانه© آنان در وصف عقلنيت (دم فرو بستن) و دوربينهای مدار بسته© حراست، نشستيم و از درد
 بچه های کلس ساعت ها گفتيم. بدون آنکه امنيت ملی به خطر بيافتد، از بچه های کار گفتيم....... شاد بوديم زيرا

 وکيلش به ما گفته بود او باز به ميان ما بازمی گردد و روستا های کامياران او را در آغوش مي گيرند....... ما مکرر
 مي گفتيم روز معلم و آن ها با غرور هفته© معلم را به رخمان مي کشيدند......... درست هفته© معلم پيش چشمان
 حيرت زده© همه© ما، او را سحرگاه از ميان ما برده بودند و ديگر هيچ کس او را نديد. او اکنون شب هنگام بر آسمان

 ماتم زده© کردستان مي درخشد.

 فرهنگيان فرهيخته

 سالی که گذشت، سالی سرشار حوادث و دگرگوني ها در ايران و خاور ميانه بود. سالهاست که نئو محافظه
 کار ها سياستهای خويش را به تمام مردم جهان تحميل کرده اند. برآيند سياستهای آنان خصوصی سازي، بيکاري،

 حذف سوبسيد ها و اخراج گارگران و کارمندان تحت عنوان تعديل نيرو، جنگ طلبی و ميليتاريسم، ضعيف کردن يا
 انحلل اتحاديه های کارگري، کم کردن بودجه© آموزش و پرورش و درمان و بيمه های اجتماعی و در بسياری از

 کشور ها با بال بردن سن بازنشستگی زير عنوان صرفه جويی در هزينه های دولت است. اين تعرض آشکار به
 حقوق پايه ای مردم در خاورميانه با خشونت پليس و سرويس های امنيتی و دولت های نظامی نمود پيدا کرد.

 تحديد آزادي های سياسی چون ابزاری در دست دول مذکور برای تحميل اين فاجعه© اقتصادی مورد استفاده قرار
 گرفت. با اين حال اعلم وضعيت فوق العاده© طولنی و حاکميت ترور نتوانست توده های مردم را از تلش برای
 تغيير وضع موجود باز دارند. همانگونه که شاهد بوديم دفاع از حق معيشت و آزادي های دمکراتيک سونامی

 عظيمی را در خاورميانه و شمال آفريقا آغاز کرده است و مردم آزاديخواه با دادن قرباني های بسيار هر روز سنگر
 تازه ای را فتح مي کنند و بساط يک ديکتاتوری برچيده مي شود. همگام با بشر آزاديخواه قرن بيست و يک، معلمان

  عليه رواج سياسست های نو ليبرالی درEI نيز ساکت ننشسته اند. اتحاديه© جهانی معلمان EIمتشکل جهان در 
 جهان و سايه افکندن ديدگاههای کاسبکارانه و سود اندوزانه در آموزش و پرورش وتفوق کميت بر کيفيت دست

 بکار شده است. قرار است سالجاری کنگره© بين اللملی اتحاديه© جهانی معلمان پيرامون همين موضوع در آفريقای
 جنوبی تشکيل شود. بديهی است که نمايندگان تشکل های صنفی معلمان ايران نيز در آن شرکت مي جويند و
 همصدا با ديگر معلمان جهان از حقوق دمکراتيک خويش و حق آموزش انسانی دفاع خواهند نمود. در ايران نيز
 دولت های اخير با قرار دادن اين سياست در راس برنامه های خويش بار سنگينی بر دوش زحمتکشان ايران و

 طبقات فرودست قرارداده اند. حذف سوبسيد ها نمود بارز اين سياست مي باشد. در ايران حق تشکيل اتحاديه و

188



 سنديکا برسميت شناخته نمي شود، به زبان ديگر اکثريت جامعه از حق مشروع دفاع از خود و چانه زنی با دولت
 که نقش کارفرمای بزرگ را ايفا مي کند، محروم است. بيمه های تامين اجتماعی قدرت ارايه خدمات کافی به

  سال در نظر گرفته نشده و کابوس قرارداد های سفيد امضا١٨جامعه را ندارد. بيمه© بيکاری نيز برای افراد بال تر از 
 بخش لينفکی از زندگی روزانه© مردم است. متاسفانه با به اجرا درآمدن طرح حذف يارانه ها هيچ نقدی دراين

 زمينه مورد توجه واقع نشده است. با عنايت به اينکه حداقل دستمزد در سال جاری نيز تفاوت چشمگيری نسبت
 به سال قبل نداشته است با   رها شدن قيمت ها و تحريم های مکرر از سوی شورای امنيت درصد بيشتری از
 خانواده ها به زير خط فقر رانده مي شوند. يعنی کودکان لزم التعليم بيشماری از قرار گرفتن پشت مي ز های
 مدرسه محروم شده و روانه© بازار کار مي شوندو آمار بزهکاری وجرم و جنايت نيز سير صعودی خواهد داشت.

 آموزش در ايران

 داستان غم انگيز آموزش در ايران، غم نامه© دور و دراز ی است که در سينه© معلمان اين سرزمين از بلوچستان و
 گيلن، آذربايجان و کردستان، ترکمن صحرا و خوزستان گرفته تا لرستان و کرمانشاه، ايلم وهرمزگان، انباشته

 شده است. درد محروميت کودکان، مدارس مخروبه، کتا بهای غير استاندارد و متد های خاک خورده، فراموشی و
 بيهوده انگاشتن رنج های معلمان زحمتکش. کسانی که ترجمان فلکت و محروميت و بي حقوقی کودکان اين

 کشورهستند. داستان غم انگيز آموزش، داستان غربت روشنگری وانديشه ورزی و مروجان روشنگري، در دور ترين
 نقاط ايران است. کسانی که با وجود فقر تحميلی به خانواده هايشان هنوز عاشقانه شمع های خرد را در شبهای
 توفانی زنده نگاه مي دارند. تحمل زندان، تبعيد، اخراج و حتی شلق مزد پاسداشت انديشه ورزی و مدح انسان

 انديشمند است. دولت ها مي آيند و مي روند، وزرای مختلف مسئوليتشان را به هم تحويل مي دهند. گاهی از
 تحول سخن مي گويند تحول در ساختار، کتاب ها، حذف يا ايجاد معاونت های جديد و غيره. اما سال ها ی درازی

 است که هيچ اتفاق جدی و قابل بحثی رخ نداده است. پس از طی اين دور باطل دوباره به شکل آموزش در
 زمان های قديم باز مي گردند و کسی جوابگوی صرف اين همه سرمايه و انر ژی واز آن مهم تر به بازی گرفتن

 نسلی که مانند موشهای آزمايشگاهی در دام آموزش و پرورش گرفتار آمده اند نيست. ما برآنيم که مشکل فقط
 در دخالت ندادن معلمان که مهم ترين رکن در آموزش هستند، در تصميم گيري ها مي باشد. بايد اذعان داشت که

 خلقيت و نشاط در فضايی دمکراتيک پرورش مي يابد. فضايی که آکنده از احترام به کرامت و حقوق پايه ای
 معلمان باشد. با عهده دار شدن آقای حاج بابايی در پست وزارت آموزش وپرورش، تشکل های صنفی معلمان

 خرسند بودند چرا که بعد از مدت ها کسی عهده دار اين پست مهم شده است که در دوران نمايندگی مجلس
 دارای تعامل خوبی با تشکل ها بود و به دور از پيچ و خم ها ی قدرت با نمايندگان صنفی ملقات و ديدار مي کردند،

 اما متاسفانه خيلی زود معلمان نا اميد شدند و روند حذف منتقدين و فشار بر تشکل های صنفی رو به تزايد
 گذاشته است و در اين وزارت خانه© عريض و طويل اندک جايی برای نظريات مستقل معلمان وجود ندارد. گويا قرار

 نيست که فضای ياس آلود موجود در مکان های آموزشی تبديل به فضای مشارکت آگاهانه در تصميم سازی و
 اجرای وظايف محوله گردد. آيا بدون دموکراتيزه کردن آموزش و پرورش در ايران مي توان اميد تغييری واقعی در

 کيفيت بخشی به آموزش را در سر پروراند؟ کتا بهای درسی تغيير مي کنند، ساعت مدارس دستخوش دگرگونی
 مي شود بدون آنکه از معلمان به عنوان مجريان اصلی آموزش نظری خواسته شود. در قرن بيست و يکم، مجريان

 آموزش را در مدارس چونان رعيت مي پندارند که هرچه از بال بيايد مقدس است وغير قابل پرسش، پس لزم
 الجرا. نتيجه© سياست «حرف خان، حرف خداست » اتلف نيروی انساني، بي انگيزه گی معلمان و در جازدن

 سيستم آموزشی است. علوه بر آن معلمان هر روز شاهد نا کارآمدی نظام آموزشی هستند اما هيچ امکانی
 جهت تنوير افکار عمومی و اطلع رسانی به والدين نگران بچه ها ندارند. اما احساس مسئوليت ما را وا مي دارد

 که به هر طريق ممکن والدين دانش آموزان را از فاجعه ای که در جريان است مطلع نماييم.

 همکاران گرامی

 انجمن صنفی معلمان کردستان ضمن تبريک روز معلم به تمامی همکاران در سراسر کشور و آرزوی موفقيت در
 امرآموزش موارد زير را به عنوان اهم خواسته های خود اعلم مي دارد:

 -ما خواهان آزادی بي قيد و شرط همکاران زندانی رسول بداغي، سيد هاشم خواستار و نبی ال باستان بوده و١
 همچنين خواستار مختومه کردن تمامی پروند ه های فعالين صنفی در محاکم مختلف مي باشيم.

 - ما خواهان رفع توقيف از نشريه© قلم معلم بعنوان تنها نشريه© مستقل فرهنگيان ايران هستيم.٢

  ارديبهشت سالروز جان باختن فرزاد کمانگر، عضو هيئت مديره© انجمن صنفی١٩-آنگونه که استحضار داريد روز ٣
 معلمان کردستان مي باشد. ضمن ارج نهادن به تلش های انسانی اين معلم شريف و بزرگوار، انجمن صنفی

 معلمان کردستان به همين مناسبت ودر همين روز تحت شعار «نفی خشونت سازمان يافته و دفاع از حق
 حيات» از عموم فرهنگيان مي خواهد با بر افروختن شمع در کلس هايشان اين روز را گرامی بدارند. ما از شما

  ارديبهشت، درس مبارزه با خشونت در هر شکل و شمايلی باشد. ما به١٩معلمان گرامی مي خواهيم درس روز 
 کودکان مي آموزيم که انسان ها فارغ از نژاد، مذهب و زبان و طبقه باهم برابرند و با مليتاريسم وجنگ طلبی به

 مخالفت برخاسته و صلح طلبی را از بال ترين فضايل انسانی بر خواهيم شمرد. عشق و دوستی ملل را به جای
 دشمنی و عداوت بر خواهيم نشاند.

  ارديبهشت، روز جهانی کارگر را به تمامی کارگران شادباش گفته١١در پايان انجمن صنفی معلمان کردستان روز 
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 واز خواسته ها و مطالبات آنان پشتيبانی مي نمايد.

 انجمن صنفی معلمان کردستان

 تجمع کارگران چيني سازی البرز در مقابل مجلس

  اردیبهشت می نویسد :جمعی5 اردیبهشت آمده است :  در تاریخ 5به گزارش خبرگزاری دولتی فارس در تاریخ 
 از کارگران شرکت چيني سازی البرز امروز مقابل مجلس شورای اسلمی تجمع کردند.

 به گزارش فارس، جمعی از کارگران شرکت چيني سازی البرز امروز (دوشنبه) مقابل مجلس شورای اسلمی
 تجمع کردند.

 يکی از کارگران اين شرکت در بيان علت تجمعشان مقابل قوه مقننه کشورمان پرداخت و اظهار داشت: از تاريخ
  شرکت چيني سازی البرز منحل شد و از اين تاريخ تاکنون با ما تسويه  حساب نکردند و ما در١٣٨٨ اسفندماه ٢۵

 حال حاضر يک سال است که حقوق و مزايايمان را دريافت نکرده ايم.
 وی افزود: ما برای حل مشکلمان پيش همه مسئولن کشور رفته ايم اما به اين موضوع رسيدگی نکردند و در

 حالی که علي اکبر محرابيان وزير صنايع و معادن در نامه ای به مسئولن خواستار رسيدگی به اين مسئله شده
 بود اما مسئولن استان قزوين متأسفانه توجهی نکردند.

  نفر کار خود را از دست دادند.١٨۵اين کارگر شرکت چيني سازی البرز ادامه داد: با انحلل اين شرکت حدود 
  سال در اين شرکت کار کرديم، از مسئولن پرسيد حال ما کارگران اين شرکت با اين٢٠وی با بيان اينکه ما حدود 

 سن و سال کجا برويم و کار کنيم؟
 وی اضافه کرد: در حال حاضر يک سال است که برای ما بيمه رد نشده است و دفترچه های بيمه ما را نه تعويض

 مي کنند و نه اعتبار مي زنند.
 اين کارگر شرکت چيني سازی البرز با ذکر اين نکته که ما خواهان پرداخت معوقاتمان از سوی شرکت هستيم،

 يادآور شد: ما از مسئولن و نمايندگان مجلس مي خواهيم که نسبت به حل اين موضوع اقدام کنند

 90 شوراى برگزارى مراسم روز جهانى كارگر سال 2بيانيه شماره 

  عصر سراسر کشور5فراخوان زمان و مکان های مراسم ها - ساعت 
 سال ستيز طبقاتى به جاى جهاد اقتصادى

  ارديبهشت (اول ماه مه) ستيز كارگران عليه سرمايه دارى اسلمى در ايران11در آستانه ى روز جهانى كارگر،
 شكل ديگرى به خود گرفته است؛از جمله اعتصاب پيروزمندانه كارگران در پتروشيمى در ماهشهر و چند ماه قبل
 اعتصاب كارگران پتروشيمى در تبريز،كه منجر به تغيير قرارداد هاى موقت شركت هاى پيمانكارى به قراردادهاى

  نشان از خيزش جديدى در مبارزات كارگران عليه سرمايه دارى دارد. لزم است كه علوه بر،ميان مدت شد
 تمامى اقشار مختلف طبقه ى كارگر، كارگران بيكار و اخراجى و به وي ژه تمامى كارگران قرارداد موقت،سفيد امضا
 و بى قرارداد و كارگران شركت هاى پيمانكارى هر چه بيشتر ضمن اعتراض و اعتصاب،قدم هاى استوارترى براى
 ايجاد تشكل هاى مستقل و خود ساخته ى خود بردارند و علوه بر ايجاد و تقويت تشكل هاى علني،توده اى و

 طبقاتى ،بخشى از كارگران اگاه بايد با ايجاد و يا تقويت هسته ها،محافل و كميته هاى مخفى و غير علنى
 نقشى جدى در سازماندهى مبارزات كارگران براى به دست آمدن مطالبات و نيز سوق دادن مبارزات به سمت

 تشكل يابى كارگران ايفا كنند.
 جهاد اقتصادى و رياضت اقتصادى كه سرمايه دارى در ايران و جهان قصد دارد به كارگران تحميل كند،دستمزدهاى

 فلكت بار و برده وارانه،حذف يارانه ها و سركوب مبارزات و فعالين و تشكل ها و نيز سركوب هرگونه اعتراض و
 تظاهرات و سركوب بيان و قلم و اعتصاب و تحميل زندان و فقر و ديكتاتورى و فلكت و جنگ و خرافه پرورى و
 تبعيض جنسيتى و تبعيض جنسيتی و ستم طبقاتى بر زنان،كار كودكان،بحران هاى زيست محيطي،فشار

 اقتصادى بر بازنشستگان،گسترش بيكارى و اعتياد و ظلم و بيداد و ارعاب و تهديد و زندان و نيز فريب كارى هاى
 هر دو جناح سرمايه دارى در ايران يعنى اصولگرايان و نيز اصلح طلبان حكومتى كه اكنون اندكى از چپاول و غارت
 رانده شده اند و فريب و دغل تمامى كشورهاى سرمايه دارى اعم از امريكا و چين و روسيه و دولت هاى اروپايى
 منجمله انگليس و آلمان و فرانسه و ايتاليا و غيره،همه و همه بايد با مشت محكم و اتحاد و سازمانيابى و تشكل

 يابى كارگران پاسخ داده شود.
 روز جهانى كارگر نه سبز است و نه سياه و نه سفيد و نه بنفش و نه زرد؛روز جهانى كارگر و همه ى روزها به

 نشانه ى خون و جان و عمر و هستى طبقه ى كارگر به رنگ سرخ است؛كارگران توليد كنندگان تمامى ثروت ها و
 نعمت ها و رفاه در جامعه ى بشرى هستند و با خون خود حيات جامعه ى انسانى را تضمين ميكنند ،اما خود

 هيچ بهره اى از اين نعمات و ثروت ها نميبرند،ما كارگران فريب هيچ كدام از جناح هاى سرمايه دارى و رنگاميزى
 هاى آنان را نخواهيم خورد.

 ما كارگران ايران در روز جهانى كارگر هم صدا و هم پيمان با ديگر هم طبقه اى هايمان در سراسر جهان ضمن
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 گراميداشت اين روز،با خشم و اعتراض خود يكصدا فرياد برخواهيم آورد كه طبقه ى كارگر براى به دست آوردن
 مطالبات خود و براندازى نظام انگل وار سرمايه دارى تنها و تنها با اتكا به دانش طبقاتى و اتحاد و تشكل ها و

 سازمان هاى طبقاتى و كارگرى خود تكيه خواهيد زد.
 كارگران نيك ميدانند كه نه تنها در روز جهانى كارگر بلكه هر روز بايد بيش از پيش با اعتراض بيشتر و با

 سازماندهى مبارزات به سوى ايجاد تشكل هاى طبقاتى خود قدم بردارند و هر روز را عرصه ى " گسترش و
 تقويت ستيز طبقاتى و نبرد كارگرى" كنند و نسخه ها و مناسبات برده وارانه ى سرمايه دارى و از جمله " جهاد

 اقتصادى" و ساير بى حقوقى هاى تحميل شده از سوى سرمايه دارى اسلمى در ايران را بيشتر و بيشتر نقش
 بر آب كنند.

  عصردر محل هاى5 ارديبهشت به ويژه در ساعت 11ما كارگران هر چه بيشتر و گسترده تر،در روز جهانى كارگر 
 كار و زندگى و در محلت و خيابان و كوى و برزن و در هنگام اياب و ذهاب و در سرويس هاى غذاخورى و رخت كن

  گانه ى كارگرى كه - نه تمام مطالبات، بلكه - اهم8ها و در هر جا و هر جا و در هر فرصت ممكن مطالبات 
 مطالبات كارگران است را به بحث و گفت و گو ميگذاريم و براى ادامه ى نبرد و حركت به سوى ايجاد تشكل هاى

 طبقاتي،مستقل و خود ساخته و مستقل خود برنامه ريزى و اقدام خواهيم كرد.
 در ادامه ى اين بيانيه علوه بر فراخوان مراسم ها و اعلم زمان و مكان ها،برخى شعارهاى مناسب كارگرى براى

  گانه براى8فرياد كردن در محل هاى مراسم،تظاهرات و آكسيون معرفى ميشوند و در پايان بيانيه اهم مطالبات 
 پخش و تكثير و براى بحث و گفت و گو در ميان كارگران درج خواهد شد.

 در زمان هاى اعلم شده كه مطابق پيشنهادات ارسالی كارگران در جاهاى مختلف تعيين شده ،برای کارگرانی
  دقيقه ميباشد که لزم5که در حال کار و در محيط های کاری شان هستند ،قرار بر دست از كار كشيدن به مدت 

 است به طور يكپارچه و سراسرى در همان زمان توسط كارگران در همه ى نقاط، مطالبات کارگری در ميان
 كارگران به بحث گذاشته شود .

 كارگرانى كه در زمان اعلم شده براى شركت در مراسم ها امكان تجمع دارند ميتوانند با به خاطر داشتن شعار
 ها و مطالبات و يا كاغذ هاى حاوى شعار ها و مطالبات به طور متحد و با برنامه ريزى در محل هاى اعلم شده

 حاضر شوند.شعار های ما کارگران بايد صف طبقاتی ما را معلوم کند؛شوراهای اسلمی کار و خانه های
 کارگر،جناح های سياه و سبز سرمايه داری هر کدام برای منافع سرمايه داری دست و پا ميزنند.ما هيچ اعتراض و

  گانه ی خود به اعتراض دست8تجمعی را بی نصيب نخواهيم گذاشت اما با پرچم خود و با طرح مطالبات 
 خواهيم زد و در اين روز به يکديگر يادآور ميشويم که برای رهايی از ستم و استثمار طبقاتی و فقر بايد و بايد و

 بايد متشکل شويم.

  ارديبهشت11زمان و مكان مراسم هاى روز جهانى كارگر ،يكشنبه 

  عصر ، سراسر كشور:5ساعت 

 الف - تجمع ها و مراسم ها در سراسر كشور:
  عصر ، از ميدان انقلب تا مقابل وزارت كار5تهران- ساعت 

  عصر در5مشهد- شيراز-اصفهان- قزوين (همگى مطابق اعلم كارگران اين مناطق) و ساير شهرستان ها ساعت 
 مقابل ادارات كار شهرستان ها و يا ادارات كل كار استان.

 از شهرهايى در جنوب و مركز و نيز شهرهايى در كردستان اعلم شده كه فراخوان́  زمان و مكان مطابق شرايط و
 بر اساس ملحظات محلى و در زمان مناسب به اطلع كارگران رسانده خواهد شد.

 ب-اعتصاب موقت سراسرى در محيط هاى كار:
 5 عصر- كارگران شاغل در محيط هاى كار و كارخانجات به طور همزمان و يكپارچه و سراسرى به مدت 5ساعت 

  گانه و مباحث خود را با همكاران خود به8 عصر يكشنبه دست از كار خواهند كشيد و مطالبات 5دقيقه در ساعت 
 بحث خواهند گذاشت.در صورت امكان ، با طرح شعارها و خواسته ها و مطالبات جارى خود، كارگران در اين

 ساعت در محل هاى مناسب در محيط كار تجمع خواهند نمود و ضمن برگزارى مراسم به فرياد شعار ها و طرح و
 بحث و اعتراض براى دستيابى به مطالبات خود خواهند پرداخت.

 شعارهاى پيشنهادى براى روز مراسم و نيز براى ساير اعتراضات و تجمعات كارگرى در سراسر سال:

 - دستمزد بردگان و حذف سوبسيد/بر عليه سرمايه بايد جنگيد - قرارداد موقت/ ملغى بايد گردد
 - كارگر زندانى آزاد بايد گردد - قرارداد موقت / بردگى وفلكت

 - زندانى سياسى / آزاد بايد گردد - كارگران جهان/ هم طبقه،هم پيمان
 - كارگر قراردادي،پيمانى/ تشكله پايان بى سامانى - شوراى عالى كار / حامى سرمايه دار

 - عليه شركت هاى پيمانكارى/ برپا كنيم تشكل كارگرى - اتحاد و تشكل / راه رهايى ما
 - شوراى اسلمى كار/ پشتيبان سرمايه دار - سرمايه از روز ازل نبوده / سرمايه دار حق ما رو ربوده

 - اصول گرا،اصلح طلب/ضد كارگر،فرصت طلب - تشكل مستقل حق مسلم ماست
 - جهاد اقتصادى و رياضت/ به ضد كارگرانه اين سياست - جهاد اقتصادى و رياضت / ننگ بر اين اقتصاد و

 سياست
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 1390مطالبات هشت گانه ی کارگران ايران - سال 
 - ما کارگران برای مقابله با قراردادهای موقت، سفيد امضا و قراردادهای شرکت های پيمان کاری با اتحاد و1

 آگاهی و با ايجاد تشکل های خود دست به مبارزه خواهيم زد.
 - حذف يارانه ها هجوم به سفره ی خالی کارگران است؛ ما ضمن گسترده کردن اقدام برای نپرداختن قبض های2

 آب، برق، تلفن و گاز از هر طريق ممکن ديگر و به صورت متحد و متشکل با اين اقدام و طرح́  ضد کارگری مبارزه
 خواهيم کرد.

  هزار تومان که چندين برابر زير خط فقر است و توسط نهاد سرمايه داری330- ما اعلم و تعيين حداقل دستمزد 3
 شواري عالی کار تعيين شده و نيز روش ضد کارگری و خائنانه ی سه جانبه گرايی را محکوم مي کنيم؛ در روش
 سه جانبه گرايي، مذاکره و توافق بين نمايندگان کارفرمايان و نماينده دولت (که همگی از طبقه ی سرمايه دار
 هستند) از يک سو و ازسوی ديگر نماينده ی کارگران انجام مي گيرد و کارگران در مقابل دو رای سرمايه داری

 بازنده خواهند بود. ما اعلم مي داريم که افزايش دستمزد با خواهش و توافق و مذاکره حاصل نمي شود. کارگران
 بايد با اعتراض و نمايش قدرت و اعتصاب و با مبارزه ی متشکل و متحد دستمزدهايی متناسب با استاندارهای

 زندگی را به سرمايه داری تحميل کنند.

 - کارگران و فعالن کارگری زندانی بايد آزاد شوند و ما هر گونه دستگيري، اخراج و تحت فشار قرار دادن کارگران4
 را محکوم نموده و به صورت گسترده برای آزادی آنان مبارزه خواهيم کرد.

 - ما کارگران برای دست يابی به آزادی بيان، آزادی تشکل، تحزب، اعتصاب، آزادی قلم و آزادی تمامی زندانيان5
 سياسی و پايان يافتن احکام ضد انسانی اعدام ،همزمان با ديگر مطالبات مان مبارزه خواهيم کرد.

 - پيروزی کارگران جز با اتحاد متشکل و سازمان يافته ی تمامی اقشار طبقه ی کارگر اعم از کارگران صنعتي،6
 معلمان، پرستاران، کارگران بخش خدمات، معادن، کارگران کشاورزی و ... ممکن نيست. ما کارگران در هر صنف و

 رسته ضمن اتحاد با تمامی اقشارهم طبقه ای مان در طبقه ی کارگران ايران و منطقه و حمايت از مطالبات
 کارگران مهاجر در ايران از جمله کارگران افغانی ،خود را متحد و پشتيبان مبارزات کارگران در سراسر جهان

 مي دانيم.

 - ما برای دست يابی به مطالبات اقتصادی-سياسی خود بر عليه تمامی جناح ها و حاکميت های داخلی و7
 خارجی سرمايه داری اعم از اصول گرا و اصلح طلب در ايران و اعم از دولت های سرمايه داری آمريکا،چين، روسيه،

 اروپايی و ... تنها و تنها با اتکا بر نيروی طبقاتی کارگری خود، مبارزه خواهيم کرد.

 - نظام سرمايه داری از تبعيض جنسيتی-اقتصادی- سياسی- اجتماعی عليه زنان بهره و سود مي برد، همچنين8
 کار کودکان منبع سود های سرشار برای نظام انگلی سرمايه داري ست؛ ما ضمن محکوم کردن هرگونه تبعيض

 جنسيتی عليه زنان ،برای متشکل کردن هر گونه مبارزه برای دست يابی زنان به مطالبات ويژه ی زنان و نيز
 مطالبات طبقاتی شان و نيز برای تقويت جنبش لغو کار کودک از هيچ مبارزه ای فروگذار نخواهيم کرد.

 1390شورای برگزاری مراسم روز جهانی کارگر سال 
  - سال ستيز طبقاتی به جای جهاد اقتصادی2بيانيه شماره
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 زنده باد اول ماه مه روز همبستگی جهانی کارگران.کميته موقت اول
 ماه مه پاريس

 امسال هم کارگران جهان در شرايطی به استقبال اول ماه مه می روند که بحران ريشه دار سرمايه داری جهانی
 در شکل نئوليبراليسم آن نه تنها کاهشی نيافته بلکه دامنه وعمق آن در سطح جهان، خود را بصورت: بيکاري،

 کارنيمه وقت، سطح نازل دستمزد، عدم امنيت شغلي، و بطور کل فقر دائم که برخاسته از شيوه توليد سرمايه
 داريست گريبان کارگران و کليه زحمتکشان جهان را گرفته است. و رهائی از اين وضعيت، جز با اتحاد و

 همبستگی کارگران سراسر جهان و نبرد بی امان کار و سرمايه در جهت زوال اين نظم ستمگرانه ممکن نيست.
 رژيم جمهوری اسلمی که حلقه ای از زنجيرۀ جهان سرمايه داری ست، از قافلۀ نئوليبراليسم عقب نماند و

 وفادارترازهمه خط به خط دستورهای بانک جهانی و صندوق بين المللی پول را اجراء می کند. از وقايع مهمی که
 امسال در راستای همين سياست اجرا شد،(حذف يارانه ها) بود. اين يعنی حمله مستقيم به زندگی و معيشت
 کارگران، و تودۀ عظيمی از زحمتکشان، که در اثر بيکاری و کم درآمدي، و با توجه به بحران موجود، در زير خط فقر

 زندگی می کنند. از آن گذشته رژيم با لپوشانی کردن تورم افسارگسيخته در ايران حتی به آمار دروغين خود
 % در صدی به حداقل دستمزد زير خط فقر کارگران، زندگی آنان را از آنچه بود، بدتر9وفادار نماند. و با افزايشی 

 کرد.
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 از وقايع مهم چند ساله اخير در جنبش کارگري، در گيريهای ايجاد تشکلهای مستقل کارگريست که هنوزهم
 ادامه دارد.اعتصابات نيز يکی از حربه های مبارزات کارگران را تشکيل ميدهد و در دوره اخير اعتصاب بيش از ده

 هزار کارگر مجتمع های پتروشيمی ماهشهر و بندر امام، افکار عموم را به خود مشغول داشته است. در اين ميان
 نيرويی از کارگران پيشرو جهت گرفتن حق مسلم خود، در بند زندانهای رژيم جمهوری اسلمی گرفتار آمده اند. و

 برخی را بيکار و از کليه حقوق اجتماعی محروم کرده اند. و عده ای را با قيد آزادی مشروط و با جريمه های
 سرسام آور نقدي، بلتکليف نگه داشته اند.

 اين نشان ميدهد که رژيم سرمايه داری جمهوری اسلمی خصلت استبداد و ديکتاتوری را با جوهره ی مذهب در
 آميخته است و طبقات و مبارزه ی طبقاتی را که محصول مناسبات جامعه سرمايه داری است و برخاسته از تضاد
 کار و سرمايه است، به رسميت نمی شناسد. تجربه بيش از سی سال از حاکميت جمهوری اسلمی که مملو

 از جنايت است و چون هميشه ثابت ميکند که رژيم مذکور با خصلت مذهبی و سرمايه دارانه ، اصلح پذير نخواهد
 بود.

 سئوال اين است آيا کارگران ايران برای خواستها و حقوق مسلم خود که فقط با ايجاد تشکل های مستقل
 خويش دست يافتنی است، خشونت طلبند؟ و اگر نيستند پس چرا رژيم جمهوری اسلمی عامدانه و آگاهانه و با

 ترس از فروپاشی در غالب دولتی نظامی و امنيتی ، هر خواست اجتماعی از اقشار مختلف جامعه را با
 سرکوب ، زندان و اعدام پاسخ ميدهد.

 کارگران که خود مولود نظام سرمايه داری و قطب مخالف آنند. يکی از شروط رهائی خود از قيود سرمايه را آزادی
 های وسيع اجتماعی می دانند. و در اين مورد در تحولت اجتماعی پيشگامند. نمونه های آن را در تحولت و

 جنبش های آزادی خواهانۀ شمال افريقا و بخصوص تونس به خوبی می توان مشاهده کرد. جنبش نان وآزادی که
 درشمال آفريقا در حال شکل گيری ست ، ريشه در اتحاديه های کارگری تونس دارد.

 اما در ايران و بنابه شرايط موجود گرچه کارگران هنوز نتوانسته اند بعنوان يک طبقه متشکل و در صفی مستقل
 نقش مؤثر خود را بعنوان پيشتاز مبارزات اجتماعی به ثبوت برسانند، اما همراه و همگام با ديگر اقشار مختلف

 اجتماعی و با حفظ استقلل طبقاتي، برای آزادی و دموکراسی وحقوق خود مبارزه می کنند.

 سرنگون باد رژيم سرمايه داری جمهوری اسلمی
 تشکل های مستقل کارگری را به نيروی خود ايجاد کنيم

 کارگر زندانی آزاد بايد گردد
  زنده بادسوسياليسم-زنده باد آزادی 

  پاريس- 2011کميته موقت اول ماه مه 

 تعليق از تدريس يک معلم در آستانه هفته معلم

  آموزش و پرورش تهران که پيگير حقوق قانونی٢ پرويز بهرامي، دبير منطقه  اردیبهشت نوشت : 6در خبرگزاری هرانا 
 خويش بود از تدريس در مدارس تعليق شد.

 بنا به اطلع گزارشگران هرانا، «ارگان خبری مجموعه فعالن حقوق بشر در ايران» در آستانه هفته معلم، پرويز
 بهرامی معلم آموزش و پرورش که به دليل عدم پرداخت دو ماه پاداش فرهنگيان و تفاوت تطبيق «نظام هماهنگ

 پرداخت کارکنان دولت» با مراجع و نهادهای مختلفی مکاتبه داشته است که تا کنون پاسخی از سوی ايشان
 دريافت نکرده و طی روزهای اخير از تدريس نيز محروم شده است.

 گفتنی است، مراجعه برخی از معلمان به ديوان عدالت اداری برای پيگيری حقوق خويش تاکنون بي نتيجه مانده
است.

  درصدی قيمت نان و حذف کامل يارانه نان23افزايش 

  اردیبهشت آمده است : - سرويس اقتصادی: در دومين مرحله از حذف يارانه نان و6به نوشته سایت آفتاب در 
  تومان در هر کيلو گندم360 به 250درصدی قيمت گندم تحويلی به کارخانجات آرد که افزايش از 44پس از افزايش 

 . درصد افزايش خواهد داشت23را در پی داشت، نرخ انواع نان نيز بطور ميانگين 
 با وجود اين افزايش شديد، سخنگوی ستاد هدفمندی يارانه ها با اشاره به ارائه قيمت های پيشنهادی ،

 .استانداری تهران برای انواع نان برای بررسی در ستاد، گفت: افزايش قيمت نان بسيار کم و جزئی خواهد بود
 بر اين اساس دستور افزايش قيمت انواع نان اعلم شده در حالی که بسياری از واحدهای نانوايی هنوز با همان
 .قيمت قبلی موجودی آرد در انبارهای خود دارند اما بايد از روز پنج شنبه با قيمت جديد اقدام به عرضه نان کنند

 . تومانی اقدام به عرضه آرد مي کنند360اين مقام آگاه گفت: در حال حاضر کارخانجات آرد با قيمت گندم 
 همچنين روز گذشته يک مقام مسئول به فارس گفت: قيمت های پيشنهادی برای نان در استان تهران به اين

  تومان و قيمت نان350 تومان، قيمت نان بربری 250 تومان، قيمت نان تافتون 125صورت است: قيمت نان لواش 
 . تومان500سنگک 

  درصد25 درصد و نان سنگک هم 17 درصد؛ نان بربری 25درصد؛ نان تافتون25طبق قيمت های فوق نرخ نان لواش 
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 . درصد خواهد بود23افزايش مي يابد که ميانگين افزايش قيمت نان ها 
  تومان به30با توجه به قيمت های فوق و حذف کامل يارانه نان؛ از ابتدای طرح هدفمندی يارانه ها نرخ لواش از 

  برابر شده؛ نرخ5 تومان رسيده و 250 تومان به 50 برابر شده؛ قيمت نان تافتون از 4 تومان رسيده و بيش از 125
  برابر شده و در نهايت قيمت هر عدد سنگگ بدون کنجد با3.5 تومان رسيده و 350 به 100بربری بدون کنجد از 

 . تومان رسيده است500 به 150 برابری از 3.3افزايش 
 اين مقام آگاه در واکنش به اين سؤال که قيمت آرد به چه صورتی تعيين شده است، گفت: قيمت آرد در سازمان

  درصد7 تومان در هر کيلوگرم تعيين شده به طوری که آرد 420 تا 400حمايت بر اساس درصد سبوس بين 
 . تومان تعيين شده است420 درصد سبوس 18 تومان و آرد 410 درصد سبوس 12 تومان، آرد 400سبوس دار 

6  اعتصاب و راهپيمايی کارگران شرکت سنگ آهن مرکزی بافق

  اردیبهشت آمده است :کارگران شرکت6کلمه از قول مطبوعات دولتی در به گزارش سایت به نوشته سایت 
 سنگ آهن مرکزی بافق، روز شنبه در اعتراض به انتصاب مديرعامل غيربومی برای اين شرکت، اعتصاب و

 .راهپيمايی کردند، اما پليس آنها را پراکنده کرد
 به نوشته روزنامه جمهوری اسلمي، در پی انتصاب مدير عامل جديد شرکت سنگ آهن مرکزی بافق، روز شنبه

 .کارگران اين شرکت دست از کار کشيدند
 بر اساس اين گزارش، کارگران صبح روز يکشنبه با اجتماع در مقابل ساختمان فرمانداری بافق با سر دادن

 .شعارهايی نسبت به معرفی مدير عامل غيربومی اين شرکت اعتراض کردند که با دخالت پليس پراکنده شدند
 اين گزارش حاکی است معترضين به همراه جمع کثيری از کسبه و اهالی بافق در ميدان شهدای بافق اجتماع

 .نموده و تا محل امامزاده عبدال راهپيمايی کردند

 بيانيه مادران پارک لله به مناسبت روز کارگر - نگران زندگی طاقت فرسای
فرزندانمان هستيم 

 ضمن تبریک روز جهانی کارگر(اول ماه می)، مبارزات حق طلبانه و خستگی ناپذیر کارگران کشورمان را در راه
رسيدن به آرمانهای والی شان گرامی می داریم. 

 متاسفانه در شرایطی به روز جهانی کارگر نزدیک می شویم که اکثریت کارگران کشورمان از کمترین حقوق
 کارگری یعنی داشتن تشکل مستقل کارگری، انجمن های مستقل صنفی، امنيت شغلی، دستمزد

 منصفانه، حق اعتراض و ... محروم اند. در این بازار آشفته، کارفرمایان با غيرانسانی ترین شيوه بستن
 قراردادهای کوتاه مدت، عدم تأمين امنيت شغلی، ندادن ماهها حقوق کارگران، تعدیل نيرو به بهانه

 ورشکستگی، تعطيل شدن کارخانجات و کارگاه ها و اخراج های دسته جمعی و نداشتن بهداشت مناسب
و . . . کارگران را هرچه بيشتر زیر فشار قرار می دهند. 

مردم شریف و آزاده! 
 در شرایطی که خود مسئولين جمهوری اسلمی پایين تر از ششصد هزار تومان حقوق را زیر خط فقر عنوان

 می کنند، حداقل حقوق کارگران سيصد و سی هزار تومان است و تازه همين حقوق را هم ماهها به کارگران
 پرداخت نمی کنند و زندگی مشقت بار کارگران هر لحظه دشوارتر و امکان زندگی برای آنان سخت تر می

شود. 
 در شرایطی که شعار عدالت اجتماعی و حمایت از کارگران گوش جهانيان را پر کرده است، حذف سوبسيدها

 و به تبع آن گرانی سرسام آور، نصيب کارگران و اقشار پایين جامعه شده که از کمترین درآمد برخوردارند و با
پرداخت یارانه هم گوشه کوچکی از زخم های اقتصادی شان التيام نمی یابد؛ 

 در شرایطی که هر روز خبر تعطيلی و ورشکستگی کارخانه ها یا کارگاه های کوچک یا تعدیل نيروی انسانی
 یا عدم پرداخت حقوق معوقه کارگران و غيره را می شنویم، می بينيم که کارگران گاهی برای گرفتن حداقل

 حقوق اوليه شان دست به اعتصاب و اعتراض می زنند ولی پاسخی جز زندان و شکنجه و کشتار دریافت
 نمی کنند و صدای حق طلبانه شان خاموش می گردد؛ ما مادران پارک لله که خود را از این کارگران می
 دانيم و نگران زندگی سخت و طاقت فرسای خود و فرزندان مان هستيم، ضمن اعلم حمایت از کارگران و

پشتيبانی از مبارزات آنان، خواهان رسيدگی به وضعيت معيشتی و زندگی انسانی کارگران هستيم. 

- خواهان آزادی همه زندانيان سياسی از جمله کارگران زندانی ؛ 
- خواهان داشتن تشکل مستقل کارگری و سندیکا و انجمن های صنفی کارگران ؛ 

- خواهان لغو قراردادهای کوتاه مدت کار ؛ 
- خواهان رفع انواع تبعيض از کارگران؛ 

- خواهان داشتن امنيت شغلی کارگران ؛ 
- خواهان لغو حکم اخراج به هر بهانه ای هستيم؛ 

 ما مادران، از بند و حبس و زندان بيزاریم و نمی گذاریم که هيچ انسان آزاده ای به بند کشيده شده، یا برای
گرفتن حقوق انسانی خود کشته شود. 
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 ما مادران، مانند هر انسان آزاده ای، فشارها و تبعيض های روزافزون اقتصادی، اجتماعی، سياسی و
 فرهنگی را حس می کنيم و با همين احساس و همدلی مان که هسته اصلی وجودی انسان است، جلوی

هر نوع تبعيض و ظلمی را خواهيم گرفت و راه بهروزی را به دست خواهيم آورد. 
 ما مادران پارک لله ایران و حاميان، همراه و همدوش با کارگران و سایر مردم شریف و آزاده ایران و جهان برای

  اردیبهشت (اول ماه می) فریاد١١گرامی داشت روز جهانی کارگر و اعتراض به وضعيت موجود، در روز 
برخواهيم آورد و خواهان زندگی بدون تبعيض و انسانی خواهيم شد. 

مادران پارک لله(عزادار) 
 ١٣٨٩شششم اردیبهشت

جان باختن یک کارگر ،در اثر نشت گاز

،جعفر پيغونی ،کارگر کار گاه سنگ بری در اثر نشت گاز جان باخت.23/1/90در تاریخ 

  فرزنtد کttه در4 ساله ساکن گرد اکشانه از توابع شهرستان مهاباد بود . نtامبرده دارای همسtر و 53جعفر پيغونی 
 کارگاه سنگ بری قاضی در شهرک صنعتی مهاباد مشغول به کار بود که در اثر نشtت گtاز ،جttان خttود را از دسttت

داد

 جtان بtاختن ایttن عزیtز را بttه کميته هماهنگی نيز ضمن محکوميت شرایط نا امن و نبود ایمنی در محيط های کttار،
دوستان و خانواده وی تسليت گفته و خود را در غم این عزیزان شریک می داند.

کميته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل های کارگری

komite.hamahangi@gmail.com

 

 تعطيلی دومين کارخانه طلی کشور و بيکاری کارگران

 سایت عصرايران خبر می دهد:همزمان با افزايش بی رويه قيمت طل در بازار، کارخانه استحصال طلی پويا زرکان
 آق دره تکاب در جنوب آذربايجان غربی تعطيل و فعاليت آن متوقف شد.

 به گزارش عصرايران، مدير عامل اين کارخانه با تاييد خبر فوق گفت: فعاليت بخش های عمده ای از کارخانه
 استحصال طلی معدن آق دره تکاب متوقف گرديد و تا چند ماه تعطيل خواهد بود.

 عباس احمدی نيری علت اين تعطيلی را شکستگی يکی از قطعات اصلی کارخانه طل اعلم نمود و تصريح کرد بر
 اثر شکستگی و نقص فنی يکی از چرخ دنده های بزرگ آسياب کارخانه، عمليات استحصال و فرآوری طلی معدن

 آق دره نيز متوقف شده است.
 وی اظهار داشت: اين آسياب بزرگ بعنوان قلب کارخانه طل عمل می کند و آسيب ديدن آن کل فعاليت کارخانه را

 تحت تاثير قرار داده است.
 احمدی با اشاره به ضرورت تعمير اساسی و يا خريد قطعه جديد خاطر نشان ساخت در شرايط فعلی و به علت

 وجود برخی تحريم ها و نياز به خريد قطعه آسيب ديده از کشورهای خارجی فعاليت کارخانه حداقل به مدت چهار
 ماه متوقف خواهد شد.

  درصد از کارگران خبر داد، حال آنکه به٣٠وی همچنين از تعطيلی بخش هايی از کارخانه طل و بيکاری موقت 
  درصد کارگران و کارکنان اين کارخانه شغل خود را از دست داده اند و٩۵گفته کارگران اين کارخانه، بيش از 

 فعاليت کارخانه طلی اق دره تکاب بکلی متوقف شده است.
 يکی از کارگران شاغل در اين کارخانه می گويد مسوولن کارخانه طلی پويا زرکان آق دره تکاب به کليه کارکنان و

 کارگران اعلم کرده اند تا زمان تعمير قطعی و تجهيز مجدد کارخانه در سر کار خود حاضر نشوند.
 وی می افزايد مسوولن اين کارخانه زمان دقيق بازگشت به کار کارگران را اعلم نکرده اند در حاليکه تعطيلی

 کارخانه را موقتی اعلم نموده اند.
 گفته می شود با توقف فعاليت کارخانه استحصال و فرآوری طلی پويا زرکان آقدره تکاب بيش از دويست نفر از

  در صد کارکنان فعلی کارخانه را شامل می٩۵کارگران و کارکنان آن شغل خود را از دست داده اند و اين ميزان 
  درصدی کارگران خبر داده اند.٣٠شود در حاليکه مسوولن کارخانه از بيکاری 

 در حال حاضر فقط تعداد محدودی از کارکنان بخش های نگهبانی و حراست کارخانه طلی آق دره تکاب در سر
 کار خود مانده اند.علوه بر اين ميزان کارگر بيکار عده ی بيشماری بر اثر تعطيلی معدن طلی آق دره بيکار شده

 اند.
 دليل نامعلوم

 در حاليکه نقص فنی و شکستگی يکی از قطعات اصلی آسياب بزرگ کارخانه فراوری طلی پويا زرکان آق دره
 تکاب علت تعطيلی اين کارخانه عنوان شده اما همزمان با آن فعاليت معدن طلی آق دره نيز به دليل نا معلوم و

 نا مشخص متوقف گرديده است.
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 فعاليت استخراج از معدن طل جدا از عمليات استحصال و فرآوری در کارخانه طل است که توقف فعاليت معدن طل
 و بيکاری کارگران اين معدن نيز موجب نگرانی آنها شده است.

 به گفته کارگران معدن طلی آق دره فعاليت اين معدن نيز همزمان با کارخانه متوقف گرديده است و ماشين آلت
 مستقر در اين معدن از کار باز ايستاده اند.

 نکته قابل ذکر اينکه آذر ماه سال گذشته و به علت بارش برف فعاليت معدن آق دره تا حدودی تحت الشعاع
 وضعيت آب و هوايی قرار گرفته و تعدادی از کارگران آن اخراج شدند.

 مسوولن کارخانه طل اخراج کارگران معدن طلی آق دره تکاب را فصلی عنوان کرده بودند که می بايست با آغاز
 فصل بهار اين کارگران مجددا� به کارگيری شوند.

 يکی از کارگران معدن طلی آق دره در اين زمينه اظهار نمود هر ساله در فصل زمستان تعدادی از کار گران معدن
 طلی آق دره تکاب بمدت چند ماه بيکار شده ولی در نيمه فروردين ماه سال بعد جهت فعاليت در معدن طل به

 کار فراخوانده می شدند.
  فروردين ماه بکار گرفته١۵وی با اشاره به اينکه امسال نه تنها کارگران فصلی پس از پايان فصل زمستان در 

 نشدند بلکه ساير کارگران شاغل در اين معدن نيز با توقف فعاليت معدن و کارخانه طلی آق دره بيکار گشته اند.
 بل تکليفی کارگران

 با توقف فعاليت معدن طلی آق دره تکاب و بل تکليفی کارگران فصلی اين معدن بيش از سيصد و پنجاه نفر
 ازکارگران شاغل در بخش معدن اين شهرستان شغل خود را از دست داده اند که با احتساب کارگران بيکار ناشی

                       نفر کارگر بيکار می رسد.۵۵٠از توقف و تعطيلی کارخانه طلی آق دره اين ميزان به 
 بيکاری گسترده کارکنان و کارگران معدن و کارخانه طلی آق دره شهرستان تکاب موجب نگرانی آنها و خانواده

   هايشان شده و سرگردانی کارگران را در پی داشته است.
 نماينده کارگران شاغل در کارخانه طلی پويا زرکان آق دره تکاب در اين خصوص گفت : بيکاری کارگران به مدت نا
 محدود اعلم شده است و تا زمان رفع و تعميرات اساسی قطعات آسيب ديده کارخانه طل بازگشت کارگران به

  کارخانه و از سر گيری فعاليت آنان امکان پذير نخواهد بود.
 حسن قربانی افزود: مسوولن کارخانه طلی آق دره تکاب هنگام تعطيلی اين کارخانه به کارگران قول بازگشت

  به کار داده اند و اين امر را منوط به رفع نقص فنی آسياب بزرگ کارخانه داشته اند.
 وی تاکيد کرد: عليرغم اعلم مسوولن کارخانه طلی آق دره تکاب مبنی بر بازگشت قطعی کارگران به اين

  کارخانه، کارگران و کارکنان نگران وضعيت شغلی خود بوده و در بل تکليفی بسر می برند.
 وی با اشاره به دغدغه های کارگران بيکار شده از کارخانه طلی آق دره تکاب نسبت به آينده شغلی و اوضاع
 معشيتی خود تاکيد کرد در مدت تعطيلی کارخانه طل، کارگران اين کارخانه می توانند طبق ضوابط و محدوده

  زمانی مشخص و با شرايطی از مزايا بيمه بيکاری بهره مند شوند.
  دومين معدن طلی کشور

  کيلومتری مجموعه ميراث فرهنگی و گردشگری تخت١۵ کيلومتری شهرستان تکاب و ٣٠معدن طلی آق دره در 
 سليمان در جنوب آذربايجان غربی واقع شده و بعد ازمعدن موته اصفهان به عنوان دومين معدن طلی کشور و

   تن ذخيره قطعی طل دارد .٣٠يکی از معادن بزرگ طلی خاورميانه محسوب می گردد. اين معدن بيش از 

  سال صادر گرديده و در حالی فعاليت معدن طلی آق١۵ به مدت ١٣٧٨پروانه بهره برداری از اين معدن در سال 
   اجازه بهره برداری و استخراج از اين معدن وجود دارد.١٣٩٣دره متوقف گرديده که بمدت سه سال ديگر و تا سال 

  با سرمايه ای بالغ١٣٨٣فعاليت کارخانه استحصال و فرآوری طلی پويا زرکان در جوار معدن طلی آق دره از سال
  نفر از کارشناسان ،متخصصان حوزه استخراج و استحصال طل و کارگران٧۵٠بر بيست ميليون دلر و با بکار گيری 

  گرد در تن توليد می٣ تن طل با عيار ٢/٢و کارکنان ديگر در شهرستان تکاب آغاز گرديد. اين کارخانه سالنه 
                                          نمايد.

  گرم٨.۵ ميليون تن کانسنگ طل با عيار ٧علوه بر معدن طلی آق دره ، معدن طلی زره شوران تکاب با ذخيره 
 در تن در انتظار بهره برداری است

 برای خريد هر چيزی يک گزينه چينی مشابه در بازار ايران

  اردیبهشت آمده است : چند سالی است که برای خريد هر چيزی يک گزينه چينی6به نوشته سایت دادنا در 
 مشابه را در بازار ايرانی مشاهده می کنيم اما اين روزها حضور برخی اجناس چينی واقعا تعجب آور است.

 به گزارش دادنا، اينکه چينی ها تا اين حد انرژی و سرمايه می گذارند تا احتياجات بازارهای مقصد خود را
 شناسايی کنند قابل تامل است و شايد باعث شود به اين فکر کنيم که چرا اينگونه برای اين امر تلش می

 کنند؟
 هر قلم از اجناس چينی جديد که وارد بازار ايران می شود کلی جار و جنجال برپا می کند و البته بعد از مدتی هم

 فراموش می شود مانند جريان مهر و تسبيح و جانماز چينی که از همان اوايل ورودش به بازار ايران سر و صدای
 زيادی برپا کرد.

 بسياری معتقد بودند که چگونه يک کشور کمونيستی که خود هيچ اعتقادی ندارد برای ما مهر و تسبيح و جانماز
 می فرستد و ما هم به راحتی از آنها استفاده می کنيم؟

 يا عيد امسال که چشممان در بازر به سفره هفت سين چينی روشن شد، هفت عروسك چينى با هفت سينى
 بر سر، سير، سبزه، سيب، سماق، ظرف سركه، سمنو و چند سكه را حمل مي كردند و سفره هفت سين را در

196



 يك بشقاب كوچك جاى داده بودند و به قول معروف سر و ته سفره هفت سين را در يك بشقاب هم آورده بودند!
 حال اين روزها خبر از ورود سنگ قبر و گلب چينی به بازار ايران می رسد که بر اساس آزمايش های انجام شده

 اين گلب که عطر بسيار دارد بيماری زا است.
 شايد در مورد ساير اجناس که وارد ايران می شوند بگوييم که اشکالی ندارد که فروش اجناس ايرانی را پايين

 می آورند اما آيا در مورد انواع محصولت کشاورزی چينی مانند سير و بادام که باعث خوابيدن فعاليت بسياری از
 کشاورزان شده است هم می توان اين حرف را زد؟

 متاسفانه نکته جالب اينجاست که خريداران ايرانی هم استقبال زيادی از اين اجناس می کنند که می تواند
 عوامل مختلفی داشته باشد اما اصلی ترين دليل آن قيمت پايين اجناس چينی است.

 کشور چين به دليل داشتن نيروی کار ارزان با قميت تمام شده اندک اجناس توليدی خود را وارد بازار می کند اما
 ای کاش خريداران کمی هم به کيفيت کم اين اجناس و حتی يک بار مصرف بودنشان توجه می کردند.

 نکته ديگری که قابل تامل است اين است که در کشورهای ديگر همين اجناس چينی با کيفيت بهتری در بازار
 وجود دارند و حتی بسيار از فروشندگان نيز اين را بيان می کنند که چين اجناس درجه يک توليدی خود را به ايران

 نمی فرستد بلکه توليدات درجه سه خود را وارد بازار ايران می کند.
 شايد بعد از تمام اين جريانات بايد به اين نتيجه رسيد که ورود خزنده چينی ها به بازار ايران تبديل به يک حضور

 تمام قد شده که به دنبال اين است که در هر زمينه ای بازار ايران را تسخير کند و برايش مهم نيست مهر
 بفروشد يا گلب!

بيانيه کارگران ایران خودرو به مناسبت روز جهانی کارگر

اول ماه می مبارک
کارگران ایران خودرو روز جهانی کارگر را گرامی می دارند

 
دوستان و همکاران گرامی

سلم و خسته نباشيد
روز کارگر روز همبستگی کارگران را به همه کارگران جهان تبریک می گوئيم

 دوستان روز یک شبه یازدهم اردیبهشت ماه روز اول ماه می روزجهانی کارگر است این روز روزهمبستگی بين
 المللی کارگران سراسر جهان است روز کارگر روز اعتراض عليه جهان سرمایه داری عليه جهانی بی عدالتی
 است.سالها پيش کارگران شهر شيکاکو برای دبست آوردن آوردن حقوق خود دست به مبارزه بزرگی زدند و

 خيلی از کارگران جان خودرا در این راه از دست دادند.امروز سالها از آنروزمی گذرد و کارگران همچنان برای بدست
 آوردن ابتدایترین حقوق خود مبارزه می کنند و هزاران کارگر نيز برای تداوم این روز جان باخته و از کار بيکار و

 یااخراج شده اند در بسياری از کشورها کارفرمایان نه تنها این روز را قبول ندارند بلکه با انواع کار شکنی ها مانع
 حضور کارگران در این روز می شوند و کشور ما نيز یکی از این کشورها است.دولت ایران در اثر مبارزات کارگران

 تعطيلی این روزرا پذیرفته است ولی اجازه حضور کارگران را برای گرامی داشت این روز نمی دهد هنوز ما کارگران
 نتوانسته ایم آزاد و رها بدون حضور پليس این روز را آن طوری که دوست داریم گرامی بداریم دولت حتی اجازه

 برگزاری یک جشن ساده در کنار خانواده هایمان را به ما نمی دهد از یرگزاری جشن ما کارگران در خور جلوگيری
 کرددر کشور ما چند سال پيش عده ای خواستند بدون دخالت دولت مراسم روز کارگر را جشن بگيرند دولت نه

 تنها این مراسم را به هم زد بلکه دهها کارگررا در شهر کوچک سقز دستگير و زندانی کرد و هنوز چند سال از این
 ماجرا گذشته است ولی دولت دست ازسر کارگران شرکت کننده در مراسم بر نمی دارد محمود صالحی یکی از
 این کارگران است که هنوز به جرم شرکت درجشن اول ماه می در شهر سقز تاوان پس می دهد.و چندین کارگر

 نيز متنظر حکم عليه خود می باشند.اگر روز کارگر تا به امروز به یک روز بزرگ تبدیل شده است مدیون زحمات
 هزاران کارگری است که در این راه جان باخته و زندانی و از کار اخراج شده اند اگر روز کارگر امروز برای ما کارگران
 یک روز بزرگ به حساب می آید به نيروی خودمان و تداوم مبارزه ما برای زنده نگهداشتن این روز است ما کارگران

 ایران خودرو بار دیگر درود بی پایان خودمان را نثار تمام جان باخته گان راه آزادی کارگران کرده و یکبار دیگر ضمن
 تعطيلی شرکت همزمان با ميليونها کارگر سراسر جهان روزخودمان را گرامی خواهيم داشت و همچنان برای

بدست آوردن یک زندگی بهترو رسيدن به خواسته هایمان تلش خواهيم کرد.

-روزکارگر باید تعطيل رسمی اعلم گردد1
 روز کارگر یک روز جهانی و روز همبستگی کارگران سراسر جهان است این روز در سراسر جهان تعطيل بوده و

 هيچ دولتی و کار فرمائی حق ندارد کارگران را چه با زور چه با اضافه کاری و غيره درسر کار نگه بدارند ولی
 متاسفانه هنور هشتاد در صد شرکتهای ایرانی این روز را تعطيل نمی کنند و با ترفند های خاص کارگران را وادار
 به حضور در سر کار می کنند. و هيچ قانونی نيست جلو این کارفرمایان متخلف را بگيرد روز کارگر باید یک تعطيل

سراسری برای همه کارگران باشد باهر کار فرمائی متخلف از این قانون بایدبرخورد شود.

-آزادی مراسم روز کارگر2
 روز کارگر روز اعتراض کارگران عليه بی حقوقی ها عليه بی عدالتی ها می باشد هيچ دولتی حق ندارد مانع
 حضور کارگران در مراسم های خاص خود شوند. کارگران آزاد هستند که این روز را جشن بگيرند در این روز به
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 خيابانها بيآیند و در کنار هم این روز گرامی بدارند شرکت در مراسم روز کارگر مجوز نمی خواهد. این روز را
 سازمانی جهانی کار به رسميت شناخته و دولت ایران حق ندارد برای برگزاری مراسمهای روز کارگر مانع تراشی

ایجاد کند.

- ما امنيت شغلی می خواهيم3
 امنيت شغلی بزرگترین مشکل ما کارگران می باشد. متوقف شدن طرح استخدام کارگران ادامه اخراج هاو بی

 کارسازیها ادامه تداوم قراردادهای موقت وجود شرکتهای پيمانکاری عدم استخدام کارگران روز بروز باعث نا امنی
 شغلی گردیده و قدرت چانه زنی را از ما کارگران سلب کرده است. ما خواهان ادامه استخدام همه کارگران

قراردادی هستيم
ما خواهان انحلل شرکتهای پيمانکاری هستيم

 شرکتهای پيمانکاری یک انگلی بيش نيستند آنها هيچگونه نقشی در توليد ندارند شرکتهای پيمانکاری یک دلل و
 یک واسطه براستثمار ما کارگران هستند متاسفانه هر روز بر تعداد آنها اضافه می شود هر کسی از جا بلند می

شود یک شرکت تامين نيروی انسانی درست می کند ما خواهان انحلل شرکتهای پيمانکاری می باشيم

مزدهات-اعتراض عليه دس4
 هر روز که می گذرد براثر بال رفتن تورم که در مسکن به دویست درصد رسيده است و در بعضی از اقلم نيازهای

 زندگی مثل مواد خوراکی و داروی غير قابل تحمل شده است اجاره خانه ها روز به روز گرانتر می شود ساخت
 خانه های مسکن مهر یک شو بيش نيست تعاونيهای مسکن کل تعطيل و تعاونيهای مصرف به یک تجارت کسب
 در آمد و محلی برای فروش کالی خارجی شده اند و هر روز قدرت خرید ما کارگران پایين آمده است. دولت دیگر

 برای هيچ کالی یارانه نمی دهد بنهای کال های اساسی در دست مردم باد کرده است افزایش کرایه ها افزایش
 پول آب و گاز برق و تلفن و عوارض شهرداری و افزایش جرایم برای کسب در آمد دولت چه توجيهی برای افزایش
 ده درصد دستمزدها و آنهم بدون افزایش سایر سطوح مزدی مثل حق مسکن حق خواربار و بنهای کال دارد این

 دستمزدها برای ما غير قابل پذیرش است. ما خواهان فعاليت تعاونهای کارگری با حمایت دولت واگذاری زمينهای
دولتی وامهای بدون بهره وافزایش وتوضيح کالی اساسی در فروشگاههای تعاونی می باشيم

 
-خصوصی سازی محکوم است5

 ملی کردن تجارت خارجی ملی کردن اموال سرمایه داران در جهت منافع مردم یکی از خواستهای مردم در انقلب
  بود پناه بردن به دامن بخش خصوصی که از دسترنج ما کارگران و از طریق رانت خواری وبورس بازی پول دار57

شده اند برای ما کارگران غير قابل پذیرش است
 واگذاری شرکتها به بخش خصوصی یعنی استثمار مضاعف ما کارگران می باشد ما طرح کردن واگذاری شرکت را

 به بخش خصوصی محکوم می کنيم ما اجازه واگذاری بخشهای شرکت را به بهانه کوچک سازی به ساپکو و
ایساکو و ایيسکورا نخواهيم داد.

-اجرای قانون بازنشستگی سخت و زیان آور و اجرای قانون نوسازی صنایع6
 متوقف کردن طرح قانون باز نشستگی بيش از موعد عدم جرای قانون صنایع نوسازی هيچ توجيه منطقی ندارد ما

خواهان اجرای قوانين باز نشستگی هستيم
 
 
-اعتصاب حق مسلم است7

 اعتصاب برای بدست آوردن حقو ق خود یک خق قانونی است شرکت در اعتصاب در هيچ قوانين بين المللی جرم
  به جرم شرکت در اعتصاب از کار اخراج شده اند ما خواهان بازگشت نيست دهها نفر ازدوستان ما سال پيش

کارگران اخراجی به سرکار و خواهان حق اعتصاب می باشيم

-امنيت جانی و بهداشتی8
 به علت بی توجهی به مسایل امنيتی و سلمتی سال پيش دهها نفر از دوستان کارگر دچار حادثه شده

 وسلمتی خودرا از دست دادند. متاسفانه بازرسان وزارت کار هيچ گونه نقشی در کاهش حوادث ندارند. وجود
 ماشينهای فرسوده افزایش فشار کاری یکی از عوامل حادثه در شرکت می باشد عدم نظارت کافی از سوی
 دستگاههای مسئول جان کارگران هميشه در مخاطره قرار دارد ما خواهان افزایش ایمنی محيط کار با حضور

بازرسان کار و تشکيل کميته های ایمنی با حضور نمایندگان کارگران می باشيم

-لغو اخراجهای بی رویه9
 امروز کارگران مثل آب خوردن می شوند هيچ قانونی و مرجعی برای رسيدگی به این کار وجود ندارد. کافی است

 مسئولی از کارگری خوشش نياید کافی است که دو نفر در یک فشار روانی باهم درگير شوند بلفاصله بدون
 کوچکترین ترحمی کارگر از کار اخراج می شود.هيچ مرجعی هم نيست کارگر به آنجا پناه ببرد سالنه دهها نفر از

 دهها نفر از کارگران به علت عدم رضایت از کار90همکارانمان با این روش از کار اخراج می شوند در آستانه سال
 اخراج شدند. این رویه یک رویه ظالمانه بوده باید متوقف گردد و اخراج کارگران طبق قانون کار باید با خضور نماینده

کارگران امکان پذیر گردد.

-تشکيل تشکلهای کارگری10
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 اگر ما تشکل داشته باشيم دیگرکسی نمی تواند. کارگر را بدون علت اخراج کند اگر ما تشکل داشته باشيم
% در صدی اضافه کند.6 درصدی مزد 200دولت نمی تواند برای تورم 

 در هيچ کجا دنيا شرکتی با چهل هزار کارگر فاقد تشکل نمی باشد. مدیریت حتی قانون کار را قبول ندارد طبق
 قانون کار هر کارگاهی بالی بيش از پنج نفر باید شورا داشته باشد با این قانون در شرکت ما باید حداقل بيش از
 بيست تشکل وجود داشته باشد چون شرکت ما بيش از بيست کارگاه بالی صد نفر کارگر می باشد چند سال
 است مدیریت حتی اجازه برگزاری انتخابات شورای های اسلمی را هم نمی دهد.ماخواهان تشکيل تشکلهای

مستقل کارگری می باشيم
 

-آزادی حق مسلم ماست11
 آزادی تشکلها آزادی بيان آزادی فعاليت سندیکای شرکت آزاد در مراسم روز کارگر حق مسلم و چزء حقوق

 پذیرفته شده در چوامع بين المللی است منصور اسانلو ،ابرعيم مددی غلمرضا حسينی ،رضا شهابی و بهنام
 دستگير و زندانی کرده اند. ابراهيم زاده را به جرم شرکت در مراسم روز کارگر به جرم دفاع از منافع کارگران

 دهها نفر از معلمان و دانشجویان و زنان را به جرم شرکت در مراسمهای خود که و خواستار ابتدای ترین حقوق
 خود بودند بازداشت کرده اند ما خواهان آزادی تمامی زندانيان سياسی و در صدر آن منصور اسانلو وتمام کارگران

دربند می باشيم

-اتحاد و همبستگی رمز بقای ماست12
 ما از مبارزات تمام اقشار جامعه از جمله معلمان دانشجویان وزنان و کارگران حمایت می کنيم ما کارگران ایران

 خودرو از مبارزات تمامی زحمتکشان در سراسر جهان بخصوص کشورهای تونس ،مصر، بحرین، یمن وسوریه
اعلم حمایت کنيم

زنده باد اول ماه می روز جهانی کارگر
زنده باد اتحاد و همبستگی کارگران جهان

جمعی از کارگران ایران خودرو
90ششم اردیبهشت 

  درصدی تعرفه خدمات پستی1000افزايش 

  اردیبهشت آمده است : شرکت پست در يک اقدام بی سابقه تعرفه هزينه6شته خبرگزاری دولتی مهر در وبه ن
  تا هزار درصد افزايش داد!40های پستی خود را بين 

 تعرفه خدمات جديد پستی اعم از هزينه تمبر، توزيع نشريات و ... با افزايشی چشمگير مواجه شده و موجب
 ايجاد مشکلت عديده ای برای استفاده کنندگان از اين خدمات شده است.

 اين درحالی است که کارشناسان اين شرکت از وجود چنين تغييری بی خبر بوده و اتفاقی بودن آن را به عنوان
شوک قوی بر پيکره پست می دانند.

 در اين بين بخشهايی مانند مطبوعات نيز که به عنوان يک موسسه خصوصی اقدام به اطلع رسانی در ميان
 مردم و سازمانها می پردازند از حباب افزايش قيمت خدمات پستی در امان نماندند.

 100بر اين اساس، قيمت هزينه های پستی ارسال مطبوعات محلی در آذربايجان شرقی با افزايشی هزار و 
  ريال افزايش100 ريال به ازای هر روزنامه به هزار و 100درصدی تعرفه خدمات روبرو شدند به طوری که مبلغ 

 يافته است.
 افزايش اينچنينی قيمتهای خدمات پستی آن هم به يکباره همه مراجعان به چنين خدماتی را با مشکلات فراوانی

 مواجه خواهد کرد و در اين ميان موسسات مطبوعاتی خصوصی لطمات جبران ناپذيری را متحمل خواهند شد،
 موسساتی که بدون اتکا به درآمدهای دولتی به هزاران زحمت سرپا هستند و با چنين افزايش قيمت هايی

 ماندنشان در هاله ای از ابهام خواهد بود.
 سرعت تصويب ابلغ و اجرای نرخ خدمات جديد پستی آنچنان بوده است که خبر اين موضوع در خبرگزاري ها و
 پايگاههای خبری هنوز فرصت نشر کامل نيافته است و تنها در پرتال «دفاتر پيشخوان خدمات پستی و بخش

  ابلغ شد» را مشاهده کرد.90عمومی و غيردولتی» می توان «خبر نرخ خدمات پستی برای سال 
 بر اساس اين خبر سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي، پس از شش سال تثبيت نرخ پست، تعرفه جديد

 خدمات پستی کشور را تصويب و ابلغ کرد.
 کميسيون تنظيم مقررات که در خصوص تعيين تعرفه های پستی و مخابراتی همچنان چالش هايی را با شورای

  اين کميسيون را مبنی بر افزايش نرخ خدمات پستی ابلغ کرد.89.12.22رقابت دارد، مصوبه مورخ 
  رده و محاسبه نرخ براساس مقصد به درون استاني، استان همجوار و4 به 6در اين مصوبه رده های وزنی از 

  در کشورهای خارجی برای پست خارجه تقسيم کرده5استان غير همجوار در پست داخله و گروه های يک تا 
 است.

 خدمات پستی داخله شامل نامه، مطبوعات و کيسه مخصوص در سرويس های عادي، سفارشی و پيشتاز
 است. اين خدمات در سرويس خارجه به صورت زمينی و هوايی ارائه می گردد که زمان ارسال آن به مقصد

 متفاوت است.
  سرويس جانبی پستی نيز تعريف و تعرفه آن را از سازمان تنظيم مقررات اخذ کرده است.14شرکت پست ايران 
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 اين خدمات شامل اضافه نرخ مرسولت شکستني، غير استاندارد و خارج از اندازه، حق مقر فرستنده، حق
 شيفت و کشيک، استرداد مرسوله در صورت نبودن گيرنده در چندبار مراجعه، احراز هويت و کنترل مدارک

 شناسايی گيرنده، مرسولت از مبدا و به مقصد جزاير ايرانی خليج فارس، توزيع بروشورهای تبليغاتی در باجه
 های پستي، استفاده از اينترنت در دفاتر پستی و تمبر شخصی است.

  نوع بيمه عمومي، بيمه اظهار شده برای مرسولت داخلی و خارجی را نيز3کميسيون تنظيم مقررات ارتباطات، 
 برای تضمين خسارات وارده به مرسولت پستی پيش بينی کرده است.

  خدمت جانبی در بخش توزيع مرسولت برای شرکتهای پستی پيش بينی شده است.23همچنين 
 شرکت پست براساس مصوبه کميسيون تنظيم مقررات ارتباطات می تواند اطلعات مشتريان ونيز اطلعات

 مکانی کدپستی را به متقاضيان آن بفروشد و کميسيون اختيار تعيين نرخ قراردادهای پستی را نيز به معاونت
 فنی شرکت پست واگذار کرده است.

*** 

 به نظر می رسد در اجرای نرخ های جديد خدمات پستی آن چنان تعجيلی وجود داشته است که تمهيدات لزم
 برای اطلع رسانی عمومی و نيز تجهيز دفاتر پستی به نرم افزار به روز شده در نظر گرفته نشده است.

 با اين اوصاف اداره پست استان در پايان ساعات کاری ديروز با تماس تلفنی از مشتريان خود که با آن اداره قرار
 دادهای پستی دارند می خواست که با مراجعه به اداره پست به تنظيم قرارداد بر اساس نرخ های جديد اقدام

 کنند.
 از ديگر سو افزايش نرخ خدمات پستی آن چنان است که شگفتی هر شنونده ای را سبب مي شود. هرچند تا
 لحظه تنظيم خبر، نرخ خدمات پستی جديد از سوی اداره پست ارائه نشده است اما نرخی که از سوی اداره
 پست استان به صورت شفاهی به مسئولن نشريه برای توزيع امروز روزنامه اعلم شده است حکايت از نرخ

 جديد خدمات پستی دارد.
 اکنون اداره پست استان که با ابلغ سراسری اقدام به اين افزايش نرخ خدمات کرده است را می توان رکورد دار
 افزايش قيمتها بعد از هدفمندی يارانه دانست به هر حال اين افزايش قيمت سرسام آور برای مطبوعات محلی

 استان که مشتری هر روزه آن نيز به شمار می آيند تا حد فاجعه قلمداد می شود!

  به تصویب مجلس رسيد٩۰کليات لیحه بودجه 

  کل کشور رای مثبت دادند.١٣٩٠نمایندگان مجلس شورای اسلمی به کليات لیحه بودجه 
 ١٣٩٠به گزارش خبرنگار پارلمانی ایرنا؛ نمایندگان از صبح امروز سه شنبه رسيدگی به کليات لیحه بودجه 

 کل کشور را آغاز کردند.
 کليات این لیحه درنوبت بعدازظهر جلسه علنی مجلس به رای گذاشته شد و نمایندگان به آن رای مثبت

 دادند.
  رای موافق٩٠ نماینده به کليات لیحه بودجه ١۴٩ نماینده حاضر در جلسه عصر امروز مجلس، ٢٢۵از ميان 
  نماینده نيز رای ممتنع دادند.٩ نماینده رای مخالف و ۶١دادند. 

  نماینده در مخالفت١٠ نماینده در موافقت و ١٠در جریان رسيدگی به لیحه بودجه که از صبح امروز آغاز شد؛ 
  کل کشور به بيان دیدگاه ها و نقطه نظرات خود پرداختند.١٣٩٠با گزارش کميسيون تلفيق از لیحه بودجه 

 پس از اظهارات موافقان و مخالفان؛ سخنگوی کميسيون تلفيق به ارایه گزارشی از نحوه رسيدگی به این
 لیحه در کميسيون تلفيق پرداخت.

 در نوبت بعد از ظهر نيز پس از اتمام اظهار نظر موافقان و مخالفان کليات؛ سخنگوی کميسيون تلفيق
 توضيحاتی درباره لیحه بودجه ارایه کرد و پس از وی ' ابراهيم عزیزی ' معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی

 ریيس جمهور از لیحه تقدیمی دولت دفاع کرد.
  ميليون بود اما٣٩٠ ميليارد و ۵٩٩ هزار و ٢١٩لیحه تقدیمی دولت از حيث منابع و مصارف پنج ميليون و 

 ٧٣٣ ميليارد و ١١٩ هزار و ١۶٨کميسيون تلفيق با کاهش یک درصدی سقف بودجه آن را به پنج ميليون و 
ميليون ریال کاهش داده است.

 ۱۳٩۰نطق مخالف احمدی توکلی با بودجه ی سال 

 احمد توکلی نماینده مردم تهران، ری، اسلمشهر در نطق مخالفت خود با کليات بودجه، نسبت به نقاط ضعف
 شدید این لیحه هشدار داد.

 به گزارش الف، متن کامل نطق این نماینده به شرح زیر است:
 درباره لیحه بودجه و گزارش کميسيون تلفيق باید بگویم هر سال دریغ از پارسال. لیحه دولت در هم ریخته تر
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 از پيش، بيش از گذشته اختيارات قوه مقننه را می کاست و برای اقتصاد ملی زیان بارتر بود. کميسيون تلفيق
 نيز نه انگيزه کافی برای اصلح داشت و نه وقت مناسب، گر چه بعضی ضعف ها را کم کرد، ولی برخی
 گرایش های موجود در کميسيون، بر عيوب لیحه افزود. برای اثبات این دعاوی، نکاتی را تقدیم می کنم.

  تهيه لیحه به دست دولت و رسيدگی و تصویب مجلس باید طبق قانون انجام گيرد. قانون۵٢طبق اصل - ١
 برنامه پنجم، قانون برنامه و بودجه و قانون محاسبات عمومی بر این فرایند حاکم است. ولی در موارد کثيری

  برنامه الزام می کند که هر طرح جدیدی بخواهد در بودجه بياید، باید٢١۵این قوانين نقض شده اند. مثل� ماده 
 ) اعتبار سال اول آن کمتر از متوسط٣دوره اجرایش معلوم باشد، ) ٢تمام اعتبارش قابل تامين باشد، ) ١

  برنامه نيز باید ارقام مذکور برای هر طرح یا پروژه در جدول ها٢٢۴سالنه کل اعتبار لزم نباشد. براساس ماده 
 ذکر شود.

 ٢٠ صدها طرح آمده است بدون آنکه الزامات مذکور رعایت شود، ماده ٢١ و ١٩، ١٨، ١۴، ١٢اما در جداول 
  طرح را٣۶١ ، ١٢ قانون محاسبات عمومی نيز نقض شده است. مثل� در جدول ۶٨قانون برنامه بودجه و ماده 

  ميليارد تومان اعتبار در نظر گرفته شده است. درباره رابطه٢٩٢گنجانده و تنها در یک ردیف، برای کل آنها 
 حاکميت قانون و امر توسعه در ادبيات علم اقتصاد حرف حساب بسيار است. وقتی دولت و مجلس قانون را

 رعایت نکنند، انتظار بهبود اوضاع بيهوده است. چرا چنين می کنيم؟ چون دولت برای جلب رای برخی
 نمایندگان اسم طرح مربوط به حوزه انتخابيه  آنان را در این جدول ها می گذارد، نماینده هم برای جلب رای

 مردم شهرش، به رغم غيرقانونی و زیانبار بودن از نظر اقتصاد ملی، خواهان این امر است.
 دولت عطش شدیدی برای انتقال اختيارات مجلس به کابينه دارد. به نظر می رسد که در دولت نيز به- ٢

 تمرکز اختيارات متمایل است. در لیحه اختيارات ویژه ای که ناقض اختيارات مجلس بود پيشنهاد شده بود.
 گرچه کميسيون سعی کرد برخی را اصلح کند، ولی با افزودن مواردی، گزارش از این حيث قابل قبول نيست.

  ميليارد تومان در دست معاون برنامه  ریزی رئيس جمهور است. کيست که نداند که این به۵۵۴٠اختيار توزیع 
  ميليارد٩۵۵معنای افزایش اختيارات رئيس جمهور و آن رئيس دفتر مساله دارش است. آیا توجه دارید که 

 تمان آن به نام امور فرهنگی، دینی و اجتماعی هزینه خواهد شد؟ شما از طرز هزینه کردن اعتبارات مشابه
 سال های قبل خبر ندارید؟

  لیحه به معاونت مزبور اجازه می دهد که در مواردی با پيشنهاد بالترین مقام دستگاه١١بندی الحاقی به بند 
 اجرایی نسبت به جا به جایی اعتبارات عمرانی اقدام کند، بدون آنکه مقيد به هيچ قيدی شود. از عجایب آن

 است که طی توافقات صورت گرفته بين معاون برنامه ریزی دولت و رئيس و نایب رئيس کميسيون تلفيق،
 پيشنهادهایی از معاون رئيس جمهور امکان مطرح شدن و تصویب می یافت که به دليل مخالفت وزراء در هيات

 دولت امکان طرح آن ها نبود، ولی با استفاده از فضای کميسيون، آن احکام به دست مجلسيان به تصویب
 می رسيد. این روش که با اصول متعدد قانون اساسی در تعارض است، عمدتا� به تمرکز قدرت در دست معاون

 برنامه ریزی رئيس جمهور و سلب اختيارات وزراء منجر شده است.
  سازوکاری همانند١٣٩٠به عنوان مثال حکمی به تصویب رسيد که طی آن اختيار کليه هزینه ها در سال 

 پرداخت حقوق و دستمزد کارکنان دولت خواهند داشت. یعنی همانگونه که دستگاه های اجرایی فهرست
 حقوق و ذستمرد کارکنان را برای پرداخت به معاونت و وزارت اقتصاد ارسال می کنند، برای کليه هزینه های

 جاری دیگر نيز باید چنين فرآیندی طی کنند. چنين حکمی قدرت قوه مجریه را به رئيس جمهور، معاونت برنامه
 ریزی و نظارت راهبردی و احتمال� وزیر امور اقتصادی و دارایی خلصه خواهد کرد. اینکه در مجلس چنين

 حکمی به لیحه دولت اضافه شود تعجب برانگيز است.
 - اتکا به نفت در بودجه پيشنهادی دولت و کميسيون بسيار بيش از تحمل اقتصاد ملی است. از درآمد٣

  درصد صندوق توسعه ملی که به تدبير رهبری و استقامت مجلس از گزند هزینه شدن در٢٠نفتی، جز 
 بودجه سالنه مصون ماند و انشاءا... باید صرف سرمایه گذاری به دست مردم شود، تقریبا� همه آن خرج

  دلر باشد، این رقم قابل تامين٩٨ ميليارد دلر. البته اگر قيمت نفت در طول سال ٨٠می شود. یعنی تقریبا 
 است. این درآمد بال ولی غير قابل اتکا به اقتصاد سرازیر می شود و بيماری هلندی را باعث می گردد.

 ٨۵ در باره آن هشدار دادم، ولی توجه نشد و تورم از خرداد ٨۵ ضمن بررسی لیحه ٨۴بيماری ای که در سال 
  ميليارد دلر را به ریال تبدیل٨٠ تا ٧٠ به افزایش ادامه داد. وقتی امسال بخواهيم ٨۶شروع شد و تا آخر 

  ميليارد دلر بيشتر نيست، بقيه دلرها را بانک مرکزی باید خودش بخرد، این۵٠کنيم در حاليکه واردات حدودا� 
  برابرش نقدینگی اضافه می شود و تمایل قيمت ها به سمت بال آغاز۵/۴ تا ۴یعنی افزایش پول پر قدرت که 

 می گردد.
 عکس العمل دولت در قبال تورم تشویق واردات است که توليد ملی را تحت فشار قرار می دهد و نتيجه اش

 رکود است. البته چون همه چيز وارد کردنی نيست مثل مسکن، تورم در بخش مسکن آغاز می شود. به این
 دليل و با وجود تنگناها، گرانی همه چيز سر بر می  آورد و علوه بر رکود مذکور، تورم نيز حاکم می گردد.

  نيز تورم در بخش مسکن بسيار بال بود (که البته دلیل دیگری هم دخيل بود). ممکن٨۶ و ٨۵چنانکه در سال 
 است امسال به دليل اقدام خوب دولت درباره مسکن مهر وجه تورمی این پدیده کمی تخفيف یابد، ولی باید

 منتظر تورم رکودی باشيم.
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 عطش تاریخی افزایش هزینه ها، به اتکاء نفت، که دولت و اکثر نمایندگان به آن گرفتارند، به ویژه در بودجه- ۴
 عمرانی، و نحوه تصميم گيری درباره بودجه که بيشتر تابعی از فشارهای دیوانی، مردمی و بده بستان

 سياسی است تا علم و تجربه، حجم و ترکيب بودجه دولت را به یکی از عوامل مخرب اقتصاد بدل کرده است.
 طرح های عمرانی مهمترین مسير تزریق منابع بخش عمومی برای گسترش ظرفيت های اقتصادی کشور

 است. ولی آغاز حساب نشده طرح های جدید، بر زمان دوره اجرای آن ها می افزاید و زیانهای زیادی در پی
 دارد. در عمل راه حل مشکلت مزبور تنها تزریق اعتبار بيشتر به این طرح ها تصور می شود بدون اینکه توجهی

 به اصلی ترین مشکلت این حوزه مانند اولویت بندی طرح های در دست اجرا و مطالعات توجيهی آن بشود.

  هزار ميليارد تومان هزینه اضافی بر ملت تحميل کرد. به رغم۴٧ زیان این تاخيرها، حداقل ٨٩-٨١طی دوره 
 این تجربه تلخ، با تصميمات بی حساب و کتاب دولت که علوه بر تمایل خودش، تحت تاثير فشار اغلب

  هزار ميليارد تومان۴٨، نزدیک به ٨٩درصدی بودجه عمرانی ۵٠نمایندگان و مردم هم هست، دولت با افزایش 
 اعتبار برای تملک دارایی سرمایه ای خواسته که کميسيون نيز موافقت کرده است. ادامه چنين وضعيتی این

 نتایج در پی می آید:
 - با افرایش هزینه های اتمام، پروژه ها غير اقتصادی می شود.

 - با طولنی شدن دوره اجرا، بازده سرمایه گذاری پایين می آید.
 - این دو عامل، نرخ رشد را کاهش می دهد و به رکود کمک می کند.

 - با آغاز هر طرح اثار درآمدی آن، طرف تقاضا را تقویت می کند و تاخير در اتمام، آثار ظزفيتی را عقب انداخته و
 طرف عرضه را تضعيف می کند. این دو عامل نيز تورم را تقویت می کند. یعنی رکود تورمی تشدید می شود.

  هزار تا را به٢٠ هزار ميليارد تومان از مجلس جواز گرفته بود، تنها حدود ٣٨ مبلغ ٨٩البته دولت که در سال 
 عمران تخصيص داد و بقيه را خرج جاری کرد که آثار تورمی اش بيشتر است.

 هدفمندی یارانه ها کار بزرگی است که آغاز شده است. دولت در اجرای طرح عمدتا به فکر پرداخت نقدی- ۶
 به مردم بود بدون آنکه خود را ملزم به قانونی بداند که تقریبا� هر چه خواست مجلس در آن گنجاند. اول� با

  اجرای١ ماده ٣ تدریج را در افزایش قيمت ها رعایت نکرد. ثانيا� با نقض تبصره ١نقض بندهای الف، ب و ج ماده 
 درصد درآمد صرف خانوارها۵٠ که می گوید حداکثر ٧قانون را به سه ماهه آخر سال کشاند. ثالثا� با نقض ماده 

  درصد درآمد٣٠ که تخصيص حداقل ٨شود، تقریبا� تمامی درآمد را صرف پرداخت نقدی کرد. رابعا� بر خلف ماده 
 را به صنعت و کشاورزی الزام می کند، تنها یک هشنم سهم آنها را داده است. خامسا� چون منابع برای

 اهداف و اقدامات او کافی نبود به طور غير قانونی از منابع دیگر بودجه هم استفاده کرد. البته یک کار خوب
 هم اتفاق افتاد که مهار شوک انتظاری بود. کاش این توفيق حاصل مقدمات نادرست نبود. کميسيون تلفيق

  هزار تومان از افزایش قيمت انرژی و آب و نان درآمد۶٢ مبلغ ٩٠به چنين دولتی اجازه می دهد که در سال 
  برابر سازد. زیرا با قيمت فعلی ،۵/٢کسب کند. معنای این جواز این است که دولت باید قيمت این کالها را 

  هزار ميليارد تومان می شود ميزان منبع لزم برای پرداخت٣٢ تا ٣٠طبق برآوردهای دولتی منابع حاصله بين 
  هزار ميلياد تومان است. یعنی اگر ریالی هم به توليد ندهد، باز کسر٣٧یارانه نقدی به مقدار سابق، حدود 

 می آورد. کميسيون هم بدون توجه کافی رای داد. این اقدام به وضعيت تورم رکودی ناشی از بيماری هلندی و
 وضعيت طرح های عمرانی، خواهد افزود. دولت کارشناسانی را که دلسوزانه نسبت به تورم رکودی هشدار
 می دادند به سخره گرفت که آن تورم های بال کجاست؟ دوست نداشتم به این حرف های غيرعلمی پاسخ

 دهم ولی چون می بينم سکوت موجب ادامه مسير نادرست می شود تنها دو سه نکته می گویم.
  بازار دیگر را در کنترل٢٢اول� آزادسازی قيمت در بازار انرژی و نان را نوشداروی اقتصاد ناميدن و در همان حال 

 سخت گرفتن، با هم ناسازگار و بلی توليد است. ثانيا� هشدار دلسوزانی که در اصل هدفمندی همراه بودند،
 نسبت به تورم بال ناظر به تورم سالنه بود، نه روزهای اول اجرا. متاسفانه باید بگویم نرخ تورم ماهانه شيب
 تندی را از دیماه آغاز کرده است که اگر احتياط نکنيد و تصميمات و اقدامات انجام شده را اصلح نکيند، حتی

  ماه پس از اجرا به همان نرخ های کذایی خواهد  رسيد. ثالثا� صرف١٢اگر شيب افزایش نرخ تند نشود، تورم تا 
 اعظم درآمد ناشی ار اصلح قيمت ها برای پرداخت نقدی به خانوارها و ندیدن کشاورزی و صنعت کشور

 صددرصد اشتباه است.
 جوانان این خانوارهای یارانه بگير، کار نمی خواهند؟ جامعه را با شعار و بدون تمکين به علم و عقل نمی توان

 برای مدت طولنی نگاه داشت. کاش احمدی نژاد در کنار عزم چشمگيرش حزم کافی می داشت و این همه
 به خویشتن و اطرافيانش ارادت نمی ورزید.

 راه حل، رد گزارش کميسيون و تمدید دو دوازده هم به چهار دوازدهم است، به شرط آنکه بودجه در کميته ای
 به مدیریت دولت و همکاری نمایندگانی از مجلس بازبينی شود و لیحه دوباره تقدیم گردد. شرط توفيق این

 کميته نيز حاکم ساختن مصالح ملی بر گرایش های سياسی، سازمانی و منطقه ای است.
والسلم

اعتصاب كارگران شركت سنگ آهن مركزي بافق در اعتراض به مدير عامل جديد
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 روزنامه جمهوری اسلمی نوشت: در پی انتصاب مدیر:  اردیبهشت از قول 6به گزارش سایت آفتاب در تاریخ 
 .عامل جدید شرکت سنگ آهن مرکزی بافق، روز شنبه کارگران این شرکت دست از کار کشيدند

 کارگران صبح روز یکشنبه با اجتماع در مقابل ساختمان فرمانداری بافق با سر دادن شعارهایی نسبت به معرفی
.مدیرعامل غيربومی این شرکت اعتراض کردند که با دخالت پليس پراکنده شدند

 معترضين به همراه جمع کثيری از کسبه و اهالی بافق در ميدان شهدای بافق اجتماع نموده و تا محل امامزاده
عبدال راهپيمایی کردند

 جمع کارگران چينی سازی البرز مقابل مجلس

  اردیبهشت نوشت : جمعی از کارگران چينی سازی البرز امروز6فارس در تاریخبه نوشته خبرگزاری دولتی 
 اردیبهشت مقابل مجلس تجمع کردند.۵دوشنبه 

 یکی از کارگران این شرکت در گفت وگو با فارس دررابطه با علت تجمع اعتراضی امروزشان اظهار داشت: از
  شرکت چينی سازی البرز منحل شد و از این تاریخ تاکنون با ما تسویه  حساب١٣٨٨ اسفندماه ٢۵تاریخ 

 نکردند و ما در حال حاضر یک سال است که حقوق و مزایایمان را دریافت نکرده ایم.
 وی افزود: ما برای حل مشکلمان پيش همه مسئولن کشور رفته ایم اما به این موضوع رسيدگی نکردند و در

 حالی که علی اکبر محرابيان وزیر صنایع و معادن در نامه ای به مسئولن خواستار رسيدگی به این مسئله
 شده بود اما مسئولن استان قزوین متأسفانه توجهی نکردند.

  نفر کار خود را از دست دادند.١٨۵این کارگر شرکت چينی سازی البرز ادامه داد: با انحلل این شرکت حدود 
  سال در این شرکت کار کردیم، از مسئولن پرسيد حال ما کارگران این شرکت با٢٠وی با بيان اینکه ما حدود 

 این سن و سال کجا برویم و کار کنيم؟
 وی اضافه کرد: در حال حاضر یک سال است که برای ما بيمه رد نشده است و دفترچه های بيمه ما را نه

 تعویض می کنند و نه اعتبار می زنند.
 این کارگر شرکت چينی سازی البرز با ذکر این نکته که ما خواهان پرداخت معوقاتمان از سوی شرکت

هستيم، یادآور شد: ما از مسئولن و نمایندگان مجلس می خواهيم که نسبت به حل این موضوع اقدام کنند.

غلمرضا غلمحسينی آزاد شد

  دستگير و در بازداشttت بttه١٣٨٩ آبان 14 عضو سندیکای کارگران شرکت واحد که از تاریخ   غلمحسينیغلمرضا
  ميليون تومانی و کفttالت ده٣٠ اردیبهشت با تودیع قرار وثيقه ٧ دقيقه روز ٢٢.٣٠سر می برد سرانجام در ساعت 

ميليونی از زندان رجایی شهر آزاد شد

 سندیکای کtارگران شtرکت واحtد اتوبوسttرانی تهtران وحttومه آزادی غلمرضtا غلمحسtينی را بtه خtانواده و همttه
فعالين کارگری تبریک می گوید و اميدوار است هر چه زودتر آزادی همه فعالين کارگری را جشن بگيرد

سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه

١٣٩٠ اردیبهشت ٧

اعتراض  کارگران ايران به موج "پاکسازی" و اخراج 

  اردیبهشت گارش می دهد :اعتراضات کارگری در ايران در آستانه روز کارگر افزايش7رادیو دويچه  وله در تاریخ 
 يافته اند. صدها کارگر کيان تاير با تجمع جلوی نهاد رياست جمهوري، خواهان راه اندازی دوباره کارخانه شدند.

کارگران سنگ آهن بافق هم به تغيير مديريت شرکت اعتراض کرده اند. 

  ارديبهشت۵ کارگر کارخانه "کيان تاير" روز يکشنبه ٨٠٠وبسايت "اتحاديه آزاد کارگران ايران" گزارش داده که 
برای چندمين مرتبه در برابر ساختمان رياست جمهوری اجتماع و اعتراض کرده اند. 

 به نوشته اين سايت، به کارگران کيان تاير پس از تعطيلت نوروزی گفته شده بود که کارخانه تا سوم
 ارديبهشت تعطيل مي شود تا تکليف بودجه لزم برای خريد مواد اوليه يا امکان واگذاری کارخانه به بانک سپه

  روز تعطيلي، روز سوم ارديبهشت ماه در مراجعه به کارخانه متوجه٢٠روشن شود. اما کارگران پس از 
 شده اند که مواد اوليه تهيه نشده و مسئولن شرکت نيز برای پاسخگويی به سوالت آنها در محل حضور

ندارند. 
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 کارگران کيان تاير پس از اين، تصميم به تجمع در برابر نهاد رياست جمهوری گرفتند و نمايندگان خود را نيز به
  ساعته، شعارهايی چون " کار، حقوق، اعتراض، حق مسلم۴وزارت صنايع فرستادند. آنان در اين تجمع 

ماست" و "کارگر گرسنه منتظر جواب است" سر داده اند. 
 به گزارش "اتحاديه آزاد کارگران" در اين مدت کسی از مسئولن نهاد رياست جمهوری به ديدار کارگران نيامده

 اما وزارت صنايع به آنان وعده داده که حقوق معوقه يک ماه و نيم گذشته آنان را به حسابشان واريز کند.
  ميليارد تومانی برای راه اندازی دوباره کارخانه و٢٨مسئولن وزارت صنايع همچنين گفته اند که بودجه ای 

پرداخت دستمزدهای معوقه کارگران در هيات وزيران به تصويب رسيده است. 
تنش در کارخانه های ديگر 

 سايت آفتاب و روزنامه جمهوری اسلمی نيز از اعتصاب يک روزه کارگران شرکت سنگ آهن مرکزی بافق خبر
 داده و از راه پيمايی کارگران، شماری از کسبه و اهالی منطقه در اعتراض به معرفی مدير عامل غيربومی اين

شرکت نوشته اند. 
Bildunterschrift: Gro�ansicht des Bildes mit der Bildunterschriftخبرگزاری ايلنا هم از تجمع کارگران : 

 شرکت ريسندگی "نازنخ قزوين" در برابر مجلس گزارش داده است. اين تجمع در اعتراض به چند ماه حقوق
معوقه کارگران صورت گرفته که بايد توسط وزارت رفاه پرداخت شود. 

  کارگر مجتمع پتروشيمی بندر امام با مهلت سه ماهه به کارفرما برای١۵٠٠ روزه ١١پيش از اين، اعتصاب 
برچيده شدن شرکت های پيمانکاری و قراردادهای دسته جمعی به پايان رسيده بود. 

  نفر از کارگران کارخانه "پاک وش"، توليدکننده محصولت١٠٠"اتحاديه آزاد کارگران ايران" همچنين از اخراج 
 شوينده، خبر داده است. بنا بر اين خبر، بحث تعديل نيرو در اين کارخانه که پس از پايان تعطيلت نوروزی

  کارگر به مرحله اجرا درآمده است. بنا بر خبرها،١٠٠ خط توليد و اخراج ٣مطرح شده بود، با خواباندن 
 کارفرمای "پاک وش" ابتدا در نظر داشته با کمترين حقوق قانونی اقدام به اخراج کارگران کند، اما پس از

  روز از سطح١٠٠ ماه و کارگران قراردادی را با دادن ۵مقاومت آنان، ناچار شده کارگران رسمی را با دادن 
آخرين دستمزد به ازای هر سال سابقه کار، راضی به ترک کار خود کند. 

 در ماه ها و هفته های گذشته، کارگران بسياری از واحدهای توليدی ديگر از جمله کاغذسازی پارس خوزستان،
 ايران خودرو، پتروشيمی تبريز، ذوب آهن اصفهان، اروند، شيميايی رازي، مخابرات راه دور شيراز، ذوب فلزات

 ابهر، نساجی مازندران يا نيشکر هفت تپه به اعتصاب های چند روزه دست زده اند. دليل اين اعتراض ها،
 نارضايتی کارگران از دستمزد نازل، عدم پرداخت همين دستمزد ناچيز، فقدان امنيت شغلی و سياست تعديل

و اخراج بوده است. 
  درصد کارگران ايران زير خط۴٣رييس کانون عالی انجمن های صنفی کارگری اعلم کرده که در سال گذشته 

فقر زندگی کرده اند. 

کارگر اخراجی، مدیر شرکت را با شليلک گلوله به قتل رساند 

  اردیبهشت کارآگاهان پليس آگاهی تهttران از قتttل7به گزارش روزنامه دولتی ایرانآمده است : شامگاه چهارشنبه 
 مدیر یک شرکت خصوصی در خيابان گيشا با خبر شدند. کارآگاهان و بازپرس جنایی در بررسttی های مقttدماتی در
 یافتند، قربانی جنایت با شليک گلوله ای از پا درآمده است. دو کارگر شرکت که شاهد ماجرا بودنttد در باز جویی هttا
 گفتند: ساعتی قبل یکی از کارگران اخراجtی شtرکت بttه اینجtا آمtد و بtا تهدیtد اسttلحه مtا را بttه گروگttان گرفtت.
 دقایقی بعد هم مدیر شرکت بدون اطلع از ماجرا وارد شد، که مرد مسلح به طرفش شttليک کttرد و بلفاصله هtم
 گریخت. همزمان با پایان تحقيقات مقدماتی، جسد به پزشکی قانونی منتقل شد و تيمی از کارآگاهان اداره دهttم

پليس آگاهی تجسس برای دستگيری کارگر فراری را آغاز کردند.

يک نماينده مجلس تازه متوجه شده که کارگران استثمار می شوند 

  اردیبهشت آمده است :  عضو کميسيون اجتماعی مجلس شورای7به نوشته خبرگزاری دولتی ایلنا در تاریخ 
 اسلمی با تاسف از اين موضوع که بحران بيکاري، کارگران را در وضعيت استثماری قرار داده است گفت:

متاسفانه کارگران در کشور ما وضعيت خوبی ندارند و حقوق مناسبی به آنها داده نمی شود. 
 به گزارش ايلنا به نقل از خانه ملت،"داريوش قنبری"با اشاره به فعاليت برخی کارگران به شکل غير قانونی

 اشاره کرد و افزود: در بسياری موارد شاهد آن هستيم که کارگران به شکلی غير قانونی در جامعه مشغول
 کار هستند و با توجه به بحران بيکاری که در کشور وجود دارد کارفرماها اين کارگران را استثمار می کنند و

بيشترين کار را با کمترين دستمزد از اين کارگران طلب می کنند. 
 نماينده مردم ايلم، ايوان، مهران، شيروان، چرداول همچنين به مشکلت موجود در قانون کرد نيز اشاره کرد و

 گفت: جای تاسف دارد که در چنين شرايطی که کارگران مورد سوء استفاده قرار مي گيرند شاهد برخی
 اصلحات قانون کار هستيم که به ضرر کارگران تمام می شود و موجبات بازبودن دست کارفرماها را فراهم

می کند. 
 عضو کميسيون اجتماعی مجلس درباره رابطه کارفرما و کارگران عنوان کرد: نبايد شرايطی پيش آيد که

کارفرما بر کارگر مسلط شود و بايد روابط عادلنه ای به وجود آيد که به حقوق کارگران بی توجهی نشود. 
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 قنبری در ادامه در مورد بيمه کارگران اظهار داشت: متاسفانه وضعيت بيمه کارگران در شرايط مناسبی قرار
 ندارد، برخی کارگران که به شکل غيررسمی کار می کنند بيمه ندارند و مورد ظلم واقع می شوند، عده

ديگری هم که به صورت قانونی فعاليت دارند قوانين مناسبی برای بيمه شدن آنها وجود ندارد. 
 وی درمورد کارت های اعتباری کارگران و نحوه تاثير آن بر زندگی اين قشر از جامعه گفت: من فکر نمی کنم

 نحوه پرداخت کارت های اعتباری تاثيری بر زندگی آنها داشته باشد، از همين رو با توجه به اينکه درآمد کارگران
در شرايط استثماری قرار دارد آنها نمی توانند استفاده چندانی از اين کارت ها داشته باشند.

  -2011مه اول ماه - قطعنامه مشترک به مناسبت روز جهانی کارگر
1390 اردیبهشت 11

 اول ماه مه روز جهانی کارگر، روز اتحاد و اعتراض جهانی کارگران به ستم و نابرابری نظام سرمایه داری
 کارگران ایران همراه با این روز یاد آور مبارزات کارگران جهان برای دستيابی به حقوق انسانی شان است. است.

 کارگران جهان این روز را گرامی ميدارند و هر ساله در اعتراض به شرایط غير انسانی خود در این روز گرد هم آمده
و به هر طریق برای بدست آوردن حقوق حقه خود فریاد بر می آورند.

 کارگران در روز اول ماه مه و اعتراض آزادانه ميليونی آنان به شرایط زندگی شان در اکثر و رزمندگی شور و شعف
 نقاط دنيا در حالی جهان را به لرزه مياورد که کارگران ایران علوه بر محروميت از حقوق اجتماعی خود از قبيل بر
 پائی تشکل و اعتراضات خيابانی، هر روزه و هر لحظه در معرض شدیدترین تهاجمات به زندگی و معيشت خود

 هر گونه اعتراض و حق خواهی کارگران با بازداشت و زندان پاسخ ميگيرد، با طرح موسوم به هدفمند قرار دارند.
 کردن یارانه ها که سرمایه داری حاکم با پشتيبانی نهادهای بين المللی سرمایه داری اجرای آن را آغاز کرده

 است در حال تباه کردن بيش از پيش زندگی و معيشت ميليونها خانواده کارگری هستند و کسی حق اظهار نظر
 آزادانه در این باره را ندارد، با افزایش سرسام آور قيمتهای انرژی و تعطيلی کارخانه ها هر روزه صد ها و هزاران
 کارگر به صف ميليونی بيکاران رانده ميشوند و در همين حال بيمه بيکاری را بيش از پيش به ضرر کارگران تغيير

 ميدهند، اقدام به اخذ فرانشيز در بيمارستانها و مراکز درمانی تامين اجتماعی از کارگران ميکنند و معيارهای
 دیگری برای حقوق بازنشستگی می تراشند، بيمه کارگران ساختمانی را در هزارتوی راهروهای اداری ابتر

 ميکنند و در حالی که اقدام به افزایش سرسام آور قيمتهای کالهای اساسی کرده اند حداقل دستمزد کارگران
درصد افزایش ميدهند. 9 را بطور توهين آميزی

 از نظر ما همه اینها برای ميليونها خانواده کارگری مستاصل از تامين حداقل معيشت در شرایط کنونی، معنائی
 اما ما کارگران نظاره گر جز درماندگی بيشتر برای گذران زندگی و تحميل فقر و فلکتی روز افزون بر آنها ندارد.

 مرگ تدریجی خود و همسر و فرزندانمان نخواهيم شد، ما تعرض هر روزه به زندگی و معيشت خود را بر نخواهيم
 تافت و متحد و یکپارچه در مقابل فقر و فلکت و بی حقوقی اجتماعی تحميل شده بر خود ایستادگی خواهيم

 در این راستا ما کارگران ایران با ابراز انزجار از وضعيت موجود، همگان را در تمامی نقاط کشور به طرح کرد.
 متحدانه و سراسری خواستها و مطالبات شان فرا ميخوانيم و در شرایط حاضر خواهان تحقق بی درنگ مطالبات

زیر هستيم:

 آزادی بی قيد و شرط برپايي تشكل هاي مستقل کارگری، اعتصاب، اعتراض، راهپيمائی، آزادی احزاب، تجمع -1
 و آزادي بيان و مطبوعات حق مسلم ما است و اين خواسته ها بايد ضمن برچيده شدن کليه نهادهای دست ساز

 به عنوان حقوق خدشه ناپذير اجتماعي كارگران و عموم مردم ایران به رسميت دولتی از محيطهای کار و زندگی،
شناخته شوند.

 اقليتی صاحب ثروت وسرمایه های کلن باشند واکثریتی هم نان شب نداشته باشند بر ما جامعه ای را که -2
 درصدی دستمزدها بویژه با توجه به اجرای طرح قطع یارانه ها و افزایش9 افزایش از نظر ما نخواهيم تافت.

 ما تعيين چنين سطح سرسام آور هزینه های زندگی اهانت به منزلت انسانی و حق حيات کارگران است.
 دستمزدی را تحميل بيش از پيش فقر و فلکت مطلق بر ميليونها خانواده کارگری ميدانيم و با رد شيوه کنونی

 تعيين دستمزدها مصرانه خواهان توقف اجرای طرح قطع یارانه ها و تعيين دستمزدها توسط نماینده های واقعی
کارگران بر اساس بالترین استانداردهای زندگی بشر امروز هستيم.

 ما خواهان محو قراردادهاي موقت و سفيد امضاء، بر چيده شدن شرکتهای پيمانکاری و انعقاد قرارداد مستقيم -3
 و دسته جمعی، تامين امنيت شغلی کارگران و رعایت بالترین استاندارد های بهداشت و ایمنی در محيطهای کار

و زندگی هستيم

 دستمزدهاي معوقه كارگران بايد فورا و بي هيچ عذر و بهانه اي پرداخت شود و عدم پرداخت آن بايستي به -4
مثابه يك جرم قابل تعقيب قضائي تلقي گردد و خسارت ناشي از آن به كارگران پرداخت شود

 اخراج و بيكار سازي كارگران به هر بهانه اي بايد متوقف گردد و تمامي كساني كه بيكار شده و يا به سن -5
اشتغال رسيده اند بايد تا زمان اشتغال به كار از بيمه بيكاري متناسب با يك زندگي انساني برخوردار شوند
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 به رغم اینکه سازمان تامين اجتماعی با دسترنج و پول کارگران به یکی از نهادهای دارای ثروت نجومی در -6
 ایران تبدیل شده است اما این سازمان با قرار گرفتن در چرخه سود و سودآوری سرمایه تنها به فکر کاهش

 ما بيمه های تامين اجتماعی را حق مسلم تمامی آحاد خدمات درمانی و دریافت فرانشيز از کارگران بيمار است.
جامعه ميدانيم و خواهان اداره این نهاد بدست نماینده های منتخب کارگران در سراسر کشور هستيم.

 ما ضمن محكوم كردن هر گونه تعرض به اعتراضات کارگری و مردمی، خواهان لغو مجازات اعدام و آزادی فوری -7
 و بی قيد و شرط کليه کارگران زندانی و دیگر جنبش های اجتماعی از زندان و توقف فوری پيگرد های قضایی

عليه آنان و بر چيده شدن فضای امنيتی موجود هستيم

 ما خواهان لغو کليه قوانين تبعيض آميز نسبت به زنان و تضمين برابری کامل و بی قيد و شرط حقوق زنان و -8
مردان در تمامی عرصه های زندگی اجتماعی، اقتصادی، سياسی، فرهنگی و خانوادگی هستيم

 ما خواهان برخورداري تمامي بازنشستگان از يك زندگي مرفه و بدون دغدغه اقتصادي و رفع هرگونه تبعيض در -9
پرداخت مستمري بازنشستگان و بهره مندی آنان از تامين اجتماعی و خدمات درمانی هستيم

 برخورداری کودکان و والدین آنها از تامين اجتماعی گسترده و کامل، امكانات کار کودکان باید ملغی گردد. -10
 آموزشي رفاهي و بهداشتي يكسان و رایگان جدا از موقعيت اقتصادي و اجتماعي خانوادگی شان، نوع جنسيت

و وابستگي هاي ملي و ن  ژادي و مذهبي می بایدبرسميت شناخته شود.

 ما دگرگونی خواهی را حق مسلم تمامی انسانها در سرتاسر جهان ميدانيم و با حمایت قاطعانه از مبارزات -11
 و اعتراضات مردمی در تمامی کشورهای خاورميانه، هر گونه سرکوب اعتراضات مردمی و بند و بست دولتها برای

 سمت و سو دادن به تغييرات از بالی سر مردم و دست اندازی و دخالت از سوی آنها در سرنوشت مردم
کشورهای خاورميانه را قویا محکوم ميکنيم

 ما بخشی از کارگران جهان هستيم و اخراج و تحميل هرگونه تبعيض بر کارگران مهاجر افغانی و سایر مليتها -12
را به هر بهانه ای محکوم ميکنيم

 ما ضمن قدرداني از تمامي حمايت هاي بين المللي کارگری و مردمی از مبارزات كارگران در ايران و حمايت -13
 قاطعانه از اعتراضات و خواسته هاي كارگران در سراسر جهان خود را متحد آنان مي دانيم و بيش از هر زمان

ديگري بر همبستگي بين المللي كارگران براي رهايي از مشقات نظام سرمايه داري تاكيد مي كنيم

 اول ماه مه بايد تعطيل رسمي اعلم گردد و در تقويم رسمي كشور گنجانده شود و هر گونه ممنوعيت و -14
محدوديت برگزاري مراسم اين روز ملغي گردد

زنده باد اول ماه مه

زنده باد همبستگي بين المللي كارگران

1390ارديبهشت 11  -2011 مه 1

سنديكاي كارگران شركت واحد اتوبوسراني تهران و حومه

اتحاديه آزاد كارگران ايران

هيئت بازگشايي سنديكاي كارگران نقاش و تزئينات ساختمان

هيئت بازگشائی سندیکای فلز کار مکانيک

كانون مدافعان حقوق كارگر

كميته پيگيري ايجاد تشكل هاي كارگري

كميته هماهنگي براي كمك به ايجاد تشكل هاي كارگري

کارگران افغان در ايران: از بيکاری تا بيگاری 
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  اردیبهشت گزارش می دهد :کارگران مهاجر افغان سخت ترين کارها را در ايران انجام7رادیو دويچه  وله در تاریخ 
 مي دهند. اما از حق بيمه ی بيکاري،درمان، عيدی و يا مزايای ديگر برخوردار نيستند. "کمک های يارانه  ای" نيز به

آنها تعلق نمي گيرد. آيا وضعيت اسفناک آنان بهبود خواهد يافت؟ 
 ارقام دقيقی از سوی اداره ی آمار ايران و "طرح آمارگيری نيروی کار" درباره ی تعداد نيروی کار افغان و سهم آنان در

 اقتصاد ايران منتشر نشده است. دکتراحمد فريد رايد، سخنگوی "وزارت کار، امور اجتماعي، شهدا و معلولن"
 افغانستان به دويچه وله مي گويد که کارگران مهاجر افغانستان در تحکيم پايه های اقتصادی ايران نقش ارزنده  و

  هزار نفر٩۴ هزار نفر در مشاغل مختلف کار مي کنند. ٢٠٠برجسته ای دارند. وی خاطرنشان مي کند: «بيش از 
 نيز هنوز به صورت رسمی ثبت نشده اند. نيروی کارافغان سخت ترين کارها را که اتباع ديگر کشورها و يا خود

ايراني ها برعهده نمي گيرند، در مقابل مزد ناچيزی انجام مي دهند». 
 سيد احسان کارشناس افغانی امور مهاجرين افغانستان که مقيم شهرمشهد است و سال ها درباره ی وضعيت

 کاری اين مهاجرين تحقيق کرده، تخمين مي زند که تعداد مهاجران قانونی يک ميليون نفراست و حدود يک ميليون
  در صد افغاني های مقيم ايران٣٠نفر ديگر نيز به صورت غيرقانونی در ايران به سر مي برند. وی مي افزايد: «حدود 

 که قانونی به سر مي برند کار مي کنند. کسانی هم که غيرقانونی و در کارخانه های سنگ بري، گچ بری و
کوره های آجرپزی مشغول هستند بر اساس قوانين جمهوری اسلمی ايران حق کار در ايران را ندارند». 

"کارگران افغان در ايران هيچ حقوقی ندارند!" 
 سيد احسان کارشناس افغان مقيم مشهد همچنين مي گويد که کارگران افغانی حق کار در همه ی کارخانه های

 ايران را ندارند. وی تاکيد مي کند: «دو سال پيش اداره ی کار و امور اجتماعی ايران اعلم کرد که افغاني ها فقط
 شغل های مشخصی را مي توانند بر عهده گيرند. در برخی از استان های ايران طرحی ايجاد شد که هر کارگر

  هزار تومان برای دريافت اجازه  ی کاربايد بپردازد. اين هزينه در کنار مسئله ی "يارانه ها"، افزايش٧٠افغان 
 هزينه های تحصيل برای فرزندان افغان در ايران و عوارض شهرداری چالش هايی را به وجود آورده است». اين

  سال مهاجرت افغان ها به ايران چنين قانونی تا کنون وضع نشده٣٠کارشناس در ادامه تاکيد مي کند که ظرف 
بود. 

کارفرمايان ايرانی کارگران افغان را ترجيح مي دهند!" 
 مشکلت کارگران افغان در ايران همچنان لينحل مانده است. دولت افغانستان و سازمان ملل تلش مي کنند

  جانبه  بين ايران و افغانستان و٣برای حل مشکلت با ايران مذاکره کنند. قرار است به زودی جلسه  ی 
کميساريای عالی سازمان ملل نيز برگزارشود. 

 سيد احسان کارشناس افغان از شهر مشهد مي گويد: «کارگران افغانی هيچوقت از حقوق و مزايای يک کارگر
  ساعت کار مي کنند و مزد آنها از کارگران ايرانی کمتراست.١٢ايرانی برخوردار نبوده اند و نيستند. آنها روزانه 

کارفرمايان ايرانی به دليل کارزياد آنها کارگران افغانی را ترجيح مي دهند». 
 به نظر اين کارشناس اگر دولت ايران اجازه مي داد که افغان ها حق دريافت گواهينامه رانندگی داشته باشند، در

اشتغال آنها سهولت ايجاد مي شد. 
کارگران مهاجر افغان دوباره به ايران برگشتند! 

  ميلدی آغاز٢٠٠٢با تغيير اوضاع افغانستان بازگشت داوطلبانه ی مهاجرين افغان از ايران به کشورشان در سال 
  سال نخست حدود يک ميليون مهاجر قانونی٢شد. به عقيده ی کارشناسان از جمله سيد احسان در ظرف 

 اسناد و مدارک خود را تحويل دادند و به مملکت خود برگشتند. اما آنها پس از چند سال دوباره به ايران بازگشتند
و اکنون در ايران به صورت غيرقانونی زندگی مي کنند. 

 وضعيت اقتصادی مهاجرين کاری افغان در ايران در قياس با سال های گذشته نيز بدتر شده است. اشتغالزايی در
 برخی از استان های ايران برای مهاجرين کاری افغان ممنوع اعلم شده و از سوی ديگر سطح هزينه ی زندگی در

ايران نيز بال رفته و "هدفمند کردن يارانه ها و کمک های منظور شده" نيزبه افغان ها تعلق نمي گيرد. 
نشست ايران وافغانستان و سازمان ملل 

 مشکلت کاري، تحصيل، گرفتن گواهينامه و برخورداری از بيمه های اجتماعی و درمانی از جمله مسائلی هستند
 که در نشست سه جانبه ی ايران، "وزارت امور مهاجرين و عودت کنندگان" افغانستان و کميساريای سازمان ملل

متحد بررسی خواهد شد. 
 کارشناسان يادآور مي شوند که اين گونه نشست های نوبتی در طول دو سال گذشته متوقف شده بود. تقاضای

 دولت افغانستان اين است که برای اشتغالزايی مهاجرين کاری افغان ودر تحصيل کودکان آنها سهولت ايجاد شود.

 از همه مهمتر بازگشت مهاجرين به کشورشان بايد دواطلبانه باشد، زمينه ی بازگشت آنها در داخل افغانستان نيز
بايد فراهم گردد. 

قول مقام های ايران برای حل مشکلت کارگران افغان 
 دکتراحمد فريد رايد سخنگوی "وزارت کار، امور اجتماعي، شهدا و معلولن" مي گويد که صحبت های همه جانبه
  مقام های افغان اخيرا با عبدالرضا شيخ  السلمي، وزير کار و امور اجتماعی ايران انجام گرفت. وی اضافه مي کند

که مقام های ايرانی پذيرفتند که مشکلت را پيگيری کنند. 
 سخنگوی وزارت کار و امور اجتماعی افغانستان همچنين مي افزايد: «طرف ايران وعده داد که طبق قوانين

 بين المللی مزد کارگران افغانی پرداخته شود. کار در معادن که بسيار مضر و شاق است برای کارگران افغانستان
 مشکل است و برای رسيدگی به اين امور تفاهم نامه ای امضا کرديم و قرار است مشکلت شناسايی و حل

شود». 
ناامنی بزرگترين مشکل اشتغال زايی درافغانستان 

 روند بازگشت مهاجرين از ايران به افغانستان به عقيده ی کارشناسان از جمله سيد احسان اکنون بسيار کند
 شده است. دليل آن به نظر سيد احسان اين است که دولت افغانستان زمينه ی کار و مسکن برای مهاجرين را در
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کشور به وجود نياورده است. 
 اما سخنگوی وزارت کار و امور اجتماعی افغانستان در اين رابطه به دويچه وله مي گويد که دولت افغانستان تلش

مي کند برای شهروندان کشور کار ايجاد کند و شرايط و سطح زندگی را بهتر کند. 
 وی همچنين اشاره مي کند: «يکی از اولويت های جمهوری اسلمی افغانستان اين است که ما تلش داريم در

 کشورمان امنيت را برقرارکنيم. ما مي توانيم فرصت های کاری و اشتغالزايی خوبی را بوجود آوريم. ما مراکز
کاريابی و اشتغالزايی ايجاد کرديم و نيروی کار را آموزش مي دهيم». 

 اين مقام دولت افغانستان همچنين تاکيد مي کند، که مهاجرين افغان مجبور شدند به دليل ناامنی و مشکلت
دوباره به ايران برگردند. 

ادامه ی گفتگوی مقام های افغان برای حل مشکلت 
 به نظرسيد احسان کارشناس افغانی مقيم مشهد، مهاجرين افغان در ايران به مشکلت عادت کرده اند و اکنون با

 نگرانی زندگی مي کنند. خانواده های افغان در پرداخت قبض برق، آب، گاز مشکل دارند. افغان ها در ايران با
 مشکلت اقتصادی روبرو هستند و در مملکت خودشان نيز با مشکل ناامنی و بی کاری. به نظر کارشناسان در

طول يک سال اخير افغان ها "بيشتر سرگردان شدند" و به ترکيه و ديگر کشورها مهاجرت کردند. 
 دکتراحمد فريد رايد سخنگوی "وزارت کار، امور اجتماعي، شهدا و معلولن" به دويچه وله مي گويد که سفارت
 افغانستان در ايران، سفارت ايران در افغانستان، وزارت کار و امور اجتماعي، وزرات کشور و سازمان ملل متحد

قصد دارند به اين وضعيت رسيدگی کنند. 
 به عقيده ی کارشناسان اما، حل اين مشکلت سال ها طول خواهد کشيد، زيرا مشکلت کارگران مهاجر افغان در

ايران با وضعيت سياسی کشورشان و منطقه نيز ارتباط دارد. 

طاهر شيرمحمدی 
تحريريه: علی امينی

واکنش مردم به افزايش قيمت نان / مبلغ يارانه نان، برابر با ده نان سنگک است! 

  اردیبهشت آمده است :نانوايي ها در روز اول اجرای فاز دوم قانون7اریخ تبه نوشته خبرگزاری دولتی مهر در 
 هدفمندکردن يارانه ها؛ همه چيز به ظاهر روال معمول خود را دارد، نان همان نان است، شاطر همان شاطر، تنها

يک چيز تغيير کرده و آن هم، قيمتها است. 
 به گزارش خبرنگار مهر، دوشنبه شب بود که استانداری تهران نشست افزايش قيمت نان را برگزار کرد. در اين
 جلسه افزايش قيمت انواع نان مصوب؛ اما ناگهان اعلم شد که از صبح سه شنبه اين قيمتها بايد در نانوايي ها

اعمال شود. 
 خيلی از مردم وقتی سه شنبه پشت پيشخوان خريد نان قرار گرفتند، هنوز نمي دانستند که قيمت نان افزايش

 يافته است، بنابراين وقتی که بابت پرداخت پول تعداد نانی که مي خواستند با کسر مبلغی بيشتر مواجه شدند،
 تعجب کردند و از خباز، اين تفاوت قيمت را جويا شدند. برخی از اين تغيير که همراه با عدم افزايش کيفيت است،

ناراضی بودند و برخی ديگر نيز با تعجب به فکر فرو رفتند. 
 در اين ميان کمتر کسی به اطلعيه نصب شده بر روی ديوار نانوايي ها مبنی بر اعلم عمومی قيمت های جديد
 توجه کرد؛ اطلعيه ای که پای آن دو امضا حک شده، اولی امضای فرماندار تهران و دومی امضای رئيس اتحاديه

نانوايان. 
 در اين اطلعيه قيمت های جديد انواع نان با وزن چانه و نوع آن، به تفکيک در جدولی درج و در آن توضيح داده

شده که به دليل اجرای مرحله دوم قانون هدفمند کردن يارانه ها، قيمت ها به نرخ زير تغيير يافته است. 
 در برخی نانوايي ها نيز بحث در مورد يارانه ها ادامه دارد و پای دل شاطر را نيز به پای بحث مردم مي کشاند. او

نيز انتظار دارد که با افزايش قيمت نان، دستمزد او نيز افزايش خوبی داشته باشد. 
 در اين ميان برخی نيز با تعجب و سکوت تنها به شرايط فعلی فکر مي کنند، گويا دارند در ذهن خود چرتکه
 ۵٠٠٠مي اندازند که دخل و خرجشان چطور مي شود، آخر يارانه ای نانی که دولت به آنها بابت يک ماه مي دهد 

  قرص نان سنگک در ماه. برای برخي ها اين معقول است، البته اگر شرايط پخت١٠تومان است، يعنی پول خريد 
 نان نيز به صورتی باشد که در مرحله جديد بتوان حداقل چندساعتی بيشتر، نان را در سفر نگاه داشت و از آن

استفاده کرد. 
 در اين ميان، دولت تنها نرخ نان ساده را مصوب کرده است و نانوايان نيز با افزايش قيمت ها در فاز دوم، نرخ

  تومان و هر۵٠٠نان های کنجددار را نيز تغيير داده اند، به نحوی که هم اکنون قيمت هر قرص نان سنگک ساده 
 تومان است. ۶٠٠قرص نان سنگک کنجددار 

 به هرحال، هدفمندکردن يارانه ها طرحی است که با همراهی و همدلی مردم در فاز اول توانست موفقيت خوبی
 را کسب کند که البته نقش اين موفقيت در هدفمندکردن يارانه گندم، آرد و نان پررنگ تر از ساير بخش ها است؛
 اگرچه ممکن است سوءاستفاده هايی نيز در اين زمينه صورت گيرد که به همين دليل، دولت در اطلعيه جديد
 خود به نانوايي ها، از مردم درخواست کرده است که تخلفات را در قيمت و يا هر موضوع ديگری مرتبط با نان به

 اطلع دهند. ١٨٠٣شماره 
 کيلوگرمی مصرف نان ١۶٠سرانه 

 ٢ کيلوگرم عنوان شده است که برخي ها مي گويند که اين سرانه ١۶٠مطابق آمارها، سرانه مصرف نان در ايران 
  برابر کشورهای دنيا است که هنوز هم نون به نوعی قوت قالب آنها به شمار مي رود؛ اما برخي ها نيز٣تا 

ضايعات را علت اصلی بالبودن اين سرانه عنوان مي کنند. 
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  کيلوگرم در سال است که بدين ترتيب ايران در١۶۵.٢بر اساس گزارش فائو، سرانه مصرف گندم در ايران بالغ بر 
 جايگاه ششم جهان از اين نظر قرار گرفته است. گندم غالبا به شکل نان در ايران مصرف مي شود. در سطح

 جهان نيز تونس بالترين مصرف سرانه گندم را به خود اختصاص داده است؛ به طوری که هر تونسی طی يک
 کيلوگرم گندم مصرف مي کند. ٢١۶سال 

  کيلوگرم در رتبه سوم جای گرفته اند. سرانه١٩٨ کيلوگرم در رتبه دوم و ترکيه با ٢١٠پس از اين کشور، الجزاير با 
  کيلوگرم اعلم شده است. ميزان سرانه مصرف گندم در١٩١ کيلوگرم و مراکش ١٨۵مصرف گندم در مصر نيز 

  کيلوگرم در سال است و اين۶٧.۵ايران بيش از دو برابر متوسط جهانی است. سرانه جهانی مصرف گندم بالغ بر 
  کيلوگرم اعلم شده٩٧.٣ کيلوگرم و برای کشورهای توسعه يافته ۶٠.١رقم برای کشورهای در حال توسعه 

است. 
  ميليارد تومان عنوان مي کنند که البته حميد عليخانی معاون٢۵٠بر اين اساس، دولتي ها ضايعات نان را سالنه 

 درصد کاهش داشته است.٢٠وزير بازرگانی مي گويد که بعد از اجرای قانون هدفمندکردن يارانه ها، ضايعات نان 

  اردیبهشت) روز جهانی همدردی با کارگران آسيب دیده در محيط کار را8آوریل (28
گرامی ميداریم

 آوريل روز جهاني همدردي با کارگران آسيب ديده و روز اعتراض به نبود 28 ما همراه و همگام با کارگران جهان
 ايمني در محيط کار را گرامي ميداريم و با اعتراض به شرايط وخيم نبود ايمني در محيطهاي کار ضمن اعلم

 همدردي با عموم کارگران آسيب ديده و خانواده هايشان در ايران و سراسر جهان، خواهان بکار گيري بالترين
 استانداردهاي ايمني در محيط کار هستيم و سيستم موجود را مسئول بلواسطه قربانيان حوادث ناشي از کار

ميدانيم

روز جهانی همدردی با کارگران آسيب دیده در محيط کار را گرامی ميداریم اردیبهشت) 8( آوریل28

 کارگران در اين روز در سراسر دنيا به ياد همکاران قرباني خود، کارزار همبستگي و گرامي داشت و همدردي با
 خانواده هاي کارگران قرباني را به راه خواهند انداخت و برنامه هاي آموزشي و اعتراضي گوناگوني را عليه

سياست ها و قوانيني که باعث قرباني شدن ميليون ها کارگر در سال مي شود سازمان خواهند داد

 کارگران ايران در شرايطي اين روز را گرامي ميدارند که وضعيت ايمني در محيط هاي کار در بدترين شرايط در طي
 راننده اي که در پشت فرمان اتوبوس در هواي بسيار آلوده کار ميکند، کارگران معادن، چند دهه گذشته قرار دارد.

 پاليشگاه، پتروشيمي، ماشين سازي، معلمي که تدريس ميکند تا کارگر کشاورزي و همه و همه از اين قاعده
 زنان و کودکان کارگر جدا از اين که به دليل انجام کارهاي سخت و زيان آور قرباني حوادث شغلي متثني نيستند و 

مي شوند، همچنين قرباني آزار و اذيت جنسي برخي کارفرمايان و همکاران مرد خود نيز مي گردند

 آوريل روز جهاني همدردي با کارگران آسيب ديده و روز اعتراض به نبود 28 ما همراه و همگام با کارگران جهان
 ايمني در محيط کار را گرامي ميداريم و با اعتراض به شرايط وخيم نبود ايمني در محيطهاي کار ضمن اعلم

 همدردي با عموم کارگران آسيب ديده و خانواده هايشان در ايران و سراسر جهان، خواهان بکار گيري بالترين
 استانداردهاي ايمني در محيط کار هستيم و سيستم موجود را مسئول بلواسطه قربانيان حوادث ناشي از کار

ميدانيم

سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه

اتحادیه آزاد کارگران ایران

هيئت بازگشائي سنديکاي فلز کار و مکانيک

١٣٩٠ اردیبهشت ٨

قطعنامه مشترک تشکل ها و کميته های کارگری پشتيبانی می کنيم

 روز اول ماه مه، برابر با یازدهم اردیبهشت، روز جهانی کارگر و روز اتحاد و همبستگی طبقاتی کارگران در سراسر
 دنيا، برای بيان خواست و مطالبات خود، جهت بهبود وضعيت زندگی آنان، رهایی از مشقات و نابرابری های نظام

سرمایه داری و برپایی دنيایی عاری از ستم و استثمار طبقاتی است.
 کارگران در اول ماه مه این است که کارگران در سرتاسر جهان، فارغ از نژاد، مليت، زبان و مذهب، یک طبقه  پيام

 ی واحد جهانی هستند. کارگران به عنوان بخش اعظم جامعه، با اتکا به نيرو و ارادۀ خویش و اتکا به دانش و
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 آگاهی طبقاتی خود این قابليت و توانایی را دارند که علوه بر بهبود شرایط کار و معيشت خویش، در محو نظام
 طبقاتی، نقش پيشرو و به سزایی داشته باشند و ایجاد جامعه ای آزاد، برابر، انسانی و فارغ از استثمار را مد

نظر قرار دهند .
 امسال ، کارگران ایران در شرایطی به استقبال اول ماه مه می روند که نظام سرمایه داری در ایران با اجراي طرح

 موسوم به " هدفمند کردن یارانه ها " به سفرۀ خالی کارگران و قشر زحمتکش و ستمدیده جامعه حمله كرده
 است. حذف سوبسيدها که بخشی از دستمزدهای پرداخت نشده طبقه کارگر است، علوه بر سایر مصائب و

 بلیای اهدایی سرمایه، ابعاد ظلم و بي حقوقي و فشار را بيش از پيش شدت می بخشد و بر عمق و دامنۀ آن
 می افزاید اين در حالي است كه هم اكنون قيمت هاي بسياري از كالها تا چندين برابر و از جمله قيمت برق و
 گاز و آب حتا تا ده برابر افزايش يافته است. كارگران و عموم مردم قطعا در مقابل اجراي اين طرح خانمان برانداز

سكوت نخواهند كرد.
  هزار تومان توسط نهاد سرمايه داري شورايعالي330دستمزدهاي به غايت زير خط فقر و اعلم حداقل دستمزد 

 كار که مرکب از نمایندگان کارفرمایان دو دولت است، بسط و رواج قراردادهاي موقت و سفيد امضا و افزايش روند
 كارهاي بدون قرارداد، تعطيلي كارخانجات و روند اخراج و بيكارسازي كارگران،حقوق هاي معوقه، حاكم كردن

 شركت هاي پيمانكاري، احضار، بازجویی، صدور احکام شلق، دستگيري و زندانی کردن كارگران و فعالن كارگري
 و سركوب هرگونه اقدام كارگران براي برپايي تشكل هاي خود ساخته و مستقل ،همه و همه نشان از تحميل

بي حقوقي هاي بيشتر به طبقه ي كارگر است.
 ما نيز همچون دیگر هم طبقه ای هایمان در ایران، خواستار لغو "طرح هدفمند کردن یارانه ها" و لغو "سه جانبه

 گرائی" هستيم و از خواست و مطالباتی که تشکل ها و کميته  های کارگری در قطعنامه مشترک خود بيان
کرده اند، حمایت می کنيم.

زنده باد اتحاد و همبستگی طبقاتی کارگران
جعمی از کارگران فصلی و کارگران شاغل در کارخانه های منطقه دماوند

1390 اردیبهشت 8پنجشنبه 

شبی برای بزرگداشت منصور اسالو

شبی برای بزرگداشت منصور اسالو
رهبر سنديکائی و زندانی عقيدتی

به همت عفو بين الملل بلژيک (قسمت فرانسوی زبان)

با شرکت :
 ونسان فورست، روزنامه نگار، مسئول دفتر اروپای فرونت لين ، رئوف کعبی، فعال سياسی در فرانسه ، روبرتو

 پاريلو، مسئول ترابری و حمل و نقل ث.اس.ث و رئيس بخش در ای.ت.اف ، آلن دورانت، از مسئولين اتحاديه
کارگران راه و ترابری بلژيک


1390 اردیبهشت 8 برابر ٢٠١١ آوريل ٢٧چهار شنبه 

 دقيقه٣٠ و ٧از ساعت 
دانشگاه سن – لويی بروکسل

جبلتکليفی کارگران اخراجی کشتارگاه مرغ (مریشک) سنند

  نفtر از30 مtاه پيtش،4کشتارگاه مر́غ پ́ر سنندج در محور سنندج- کامياران واقع اسtت . کارفرمtای ایttن کشtتارگاه 
 انttد.کارگران این شرکت را اخراج کرده و آنها هنوز حقوق و مزایای خود را دریافت نکرده و نيز تسویه حساب ننموده

اند.این کارگران بعد از اخراج به اداره کار سنندج مراجعه و طرح شکایت کرده

 در حکم بدوی، هيئت تشخيص، بازگشت به کار کارگران را تایيد نموده، اما کارفرما به این تصميم تttوجه ای نttدارد و
 شttان بپttردازد. کارفرمttا بttهبا ترفند می خواهد تا با ایجاد تفرقه و به هم زدن اتحاد آنان، به شکل انفرادی بttه اخttراج

 کنttد. ایttن در حttالی اسttت کttه کttارگرانشttان مttیکارگران گفته که با آنها تماس گرفته خواهد شد وبه کttار دعttوت
 صtبح مقابttل اسttتانداری تجمtع9 ساعت 29/01/90دوشنبه  دیگری را برای انجام کار، آورده است. این کارگران روز

  مقابل اداره30/1/90شنبه کرده و خواهان بازگشت به کار شدند، اما جوابی دریافت نکردند. در ادامه و در روز سه
 کار تجمع کرده و به گفته کارگران، آنها تا از طرف مسئولين مربوطه پاسخی روشنی نگيرند، هم چنان بttه اعttتراض

برای بازگشت به کار خود ادامه خواهند داد.
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 کميته همtاهنگی بttرای کمttک بttه ایجtاد تشttکل های کtارگری، ضttمن حمttایت از اعتراضtات ایttن کttارگران، اخtراج و
 کار، بایttدبيکارسازی از سوی کارفرما را محکوم می کند. کارگران کشتارگاه مرغ سنندج، ضمن تاکيد بر بازگشت به

 خواهان پرداخت حقوق و مزایای زمان اخراج خود توسط کارفرمttا نيttز شttوند. آنهttا بایttد آگttاه باشttند کttه اداره کttار و
 مقام های استان، بدون تلش و ادامه اعتراض آنها اقدامی نخواهند کttرد. در آسttتانه اول مttاه مttه، همه ی کttارگران
 باید متحد و یکپارچه خواسته های خود را از جمله ممنوعيت اخراج و بيکارسازی و داشتن امنيت شttغلی را مطttرح

کنند.

1390 اردیبهشت 8کميته هماهنگی برای کمک به ایحاد تشکل های کارگری – 

 احضار تعدادی از معلمان و فعالن فرهنگی کردستان به اطلعات
 سنندج

  اردیبهشت آورده است : صبح امروز و8به گزارش خبرنگار آژانس خبری موکريان ، سرویس حقوق بشر در تاریخ 
 در آستانه روز و هفتۀ بزرگداشت معلم تعدادی از فعالن صنفی معلمان کردستان به ستاد خبری اداره اطلعات

 سنندج فرا خوانده شدند.

 به گزارش خبرنگار آژانس خبری موکريان ، بها ملکي، رامين زند نيا ، علی قريشي، مختاراسدی حيدر زمان و
 پيمان نودينيان از فعالن صنفی حوزه معلمان در کردستان در پی انتشار بيانيه انجمن صنفی معلمان کردستان به

 تعدادی از اين افراد پيشتر نيز بارها از طرف ستاد خبری احضار و مورد بازجويی قرار ستاد خبری احضار شدند.
 گفتنی است بها ملکي، رامين زند نيا ،علی قريشي،مختاراسدي، حيدر زمان و پيمان نودينيان همگی گرفته اند.

 عضوانجمن صنفی معلمان کردستان و دارای سالها سابقه تدريس در مدارس کردستان می باشند.

جمعی از فعالن کارگری- قطع نامه پيشنهادی اول مه 

به مناسبت اول ماه مه 

قطع نامه پيشنهادی اول مه 
 1390 ارديبهشت 11

 اول ماه مه، روز جهانی کارگر، روز اتحاد و همبستگی طبقاتی است. در اين روز، کارگران عليه مناسبات
 استثمارگرانه سرمايه داری دست به اعتراض می زنند. کارگران برای ايجاد جهانی فارغ از فقر، بيکاري، تن

فروشي، اعتياد، تبعيض، ناامنی شغلي، تجارت انسان و نبود آزادی بيان مبارزه می کنند. 
 ما کارگران ايران در اين روز، دستمزد های زير خط فقر، قراردادهای موقت، نابرابری های معيشتی در نظام

 سرمايه داری و نيز تبعيض های جنسی و قومی و ارعاب و دستگيری فعالين کارگري، دانشجويان، معلمان، زنان و
غيره را محکوم می کنيم. 

  رئوس مطالبات فوری خود را به شرح، در اين راستا و عليه مناسبات نابرابرسرمايه داری حاکم،ما کارگران ايران
زير اعلم می داريم: 

 - منصور اسالو و تمام فعالين جنبش های اجتماعی و کسانی که برای اعتراض به نابرابری و تبعيض در زندان1
هستند، فورا� و بدون قيد و شرط آزاد و کليه احکام صادره لغو گردد. 

 - آزادی بيان، ايجاد تشکل های مستقل کارگري، اعتراض، اعتصاب و تجمع حق اوليه کارگران است و بايد به2
رسميت شناخته شوند. 

  هزار و چهل و هشت تومان در ماه اعلم شده، تحميل فقر مطلق بر ما٣٠٣- حداقل دستمزد برای امسال 3
  هزار تومان در حالی تعين شده است که مرکز آمار ايران،303کارگران و خانواده هايمان است. حداقل دستمزد 

  هزار تومان اعلم كرده است،200 ميليون و 1 نفری در تهران برای سال آينده را حدود 4هزينه زندگی يك خانواده 
  ميليون تومان درآمد داشته باشد تا از خطر فقر فاصله بگيرد. نرخ تورم در1 نفره بايد بيش از 4يعنی هر خانواده 

  درصد اعلم شده است. بنابراين، دستمزدها بايد فورا� افزايش يابد و25حال افزايش است و بسيار بالتر از مرز 
 حداقل دستمزدها مناسب با سطح تورم و جوابگوی نيازهای معيشتی کارگران باشد. تنها مرجع صلحيت دار

برای تعيين حداقل دستمزدها نمايندگان واقعی کارگرانند. 

 - لغو اسرار معاملتی و استقرار کنترل کارگری. در مقابل استدلل های مديران که گويا "کارخانه ها سودآور4
 نيست و در آنها بايد بسته شود و کارگران بازنشسته شوند"، پاسخ ما کارگران اين است که "اگر اوضاع وخيم

 است بگذاريد حساب دخل و خرج را ببينيم! دفترها را باز کنيد!" ما کارگران خواهان اعمال کنترل کارگری در
کارخانه ها، هستيم. 
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  اخراج و بيکار سازی کارگران به هر بهانه ای جرم محسوب،- داشتن شغل در جامعه حق هر انسانی است5
شده و تمام اخراجی ها و بيکاران بايد فورا به سر کار برگردند. 

 - جنبشهای اعتراضی - اجتماعی موجود بخشی از مبارزات طبقاتی کارگران هستند. ما پشتيبانی خود را از6
  معلمان و زنان اعلم و دستگيری و محاکمه فعالين آنها را به شدت محکوم می،تمامی جنبش های دانشجويي

 نماييم. ما خواهان آزادی فوری و بدون قيد شرط تمامی مبارزان که در ماههای اخير بازداشت شده و در بندند،
هستيم. 

 - بهداشت و آموزش برای همگان رايگان بايد باشد و بيمه بيکاری مکفی و بيمه تامين اجتماعی برای تمامی8
افراد آماده به کار و زنان خانه دار پرداخت بايد گردد. 

 - کار کودکان پديده ای غير انسانی و از تبعات نظام سرمايه است و بايد ممنوع اعلم شود. کودکان بايد از9
محيطی امن و سرشار از نشاط و شادی و امنيت و امکانات آموزشی - رفاهی و بهداشتی برخوردار باشند. 

 - تبعيض جنسی محکوم است و هر گونه جداسازی جنسی و کليه قوانين تبعيض آميز بايد لغو گردد و برابری10
حقوق انسانی زن و مرد در تمامی عرصه ها در جامعه بايد به رسميت شناخته شود. 

 - هر گونه اعدام و سنگسار به هر بهانه ای محکوم است چون ريشه تمام جرايم و ناهنجاريها در مناسبات11
سرمايه داری است. 

  تعرض به پايه ای ترين حقوق کارگران است. انعقاد قرارداد موقت از جانب کارفرمايان و،- قراردادهای موقت کار12
دولت بايد ممنوع اعلم شود و کليه قراردادهای موقت بايد به استخدام رسمی تبديل شوند. 

 - اول ما مه بايد به عنوان تعطيل رسمی شناخته شده و در تقويم رسمی کشور قيد گردد و هر گونه13
ممنوعيت و محدوديت برگزاری مراسمهای اول مه برچيده شود. 

  جنسيت و، مذهب، قوميت،- ما بخشی از طبقه جهانی کارگر هستيم و اخراج کارگران مهاجر را به بهانه نژاد14
مرز جغرافيايی متفاوت محکوم می کنيم. 

 - ما از مبارزات تمام کارگران جهان عليه نظام سرمايه داری حمايت می کنيم. ما از کارگران ساير کشورها که15
 در حمايت از ما، با راه اندازی تظاهرات عليه سرمايه داری ايران اعتراض کردند، قدردانی می کنيم. مبارزه ما

کارگران ايران بخشی از مبارزات کل کارگران جهان عليه سرمايه داری است. 

جمعی از فعالن کارگری 

  1390ارديبهشت 

وضعيت و تلش برای بهبود شرایط کار کارگران باربر

 کارگران باربر که در کارگاه های آهن آلت ساختمانی و صنعنی واقع در مسير کمربندی ميدان جهاد تا سه راهی
 نفر می باشند.55نایسر شهر سنندج مشغول به کار هستند، حدود 

 این کارگران خارج از شمول قانون کار می باشند و کارفرماها با ميل خود برای آنان دستمزد تعيين می کنند. هم  
 چنين از حداقل مزایای قانونی مانند: بيمه ی تامين اجتماعی، سوانح و از کار افتادگی، حداقل دستمزد، حق بن

مسکن و خواربار، ساعات کار قانونی، مرخصی و تعطيلت رسمی و ... برخوردار نيستند.

  هيئت مدیره اتحادیه آهن فروشان نرخ تخليه، بارگيری و حمل آهن آلت مختلف را طی نامه ای که درج88در سال 
 شده اعلم کرده بود. با وجود شرایط سخت کاری و تورم موجود در جامعه، رکود در ساخت و ساز و تاثير آن بر

 زندگی، کارگران باربر بارها به شکل انفرادی اعتراض کرده بودند اما موفق به افزایش دست مزدشان نشده بودند.
 به این علت کارگران طی اقدامی جمعی و خود جوش اقدام به جمع آوری طومار امضاء شده ای نمودند و خواهان

  تومان شدند و برای آن متحد شده و تلش6 تومان در ازاء هر کيلو به 4افزایش نرخ دست مزد تخليه و بارگيری از 
  تومان در کيلو به توافق رسيدند اما نشان دادند که اگر متحد5نمودند. اگر چه کارگران با کارفرما با دستمزد 

باشند می توانند به مطالبات شانبرسند.

 کار کارگران باربر در کارگاه های آهن فروشی، سخت و طاقت فرسا و پر مخاطره می باشد و ساعت کار آنان
 طولنی و درآمدشان بستگی به خرید و فروش دارد. اتحادیه کارفرمایان با وجود این شرایط هنوز در تعيين نرخ ها با

 نوعی کله برداری آن را کمتر از وزن واقعی تعيين نموده است و کارگران باید این را بهتر از قبل درک کرده باشند
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 که کسی به غير از خود و هم طبقه ای های شان برای آنان کاری نخواهد کرد. ما بر این باوریم که کارگران باربر تا با
 هم متحد نباشند و نمایندگان دلسوز و منتخب خود یا تشکل مستقل و خود ساخته نداشته باشند وضعيت شان

 زیاد تغيير نخواهد کرد. هم چنان شاهد غارت نيروی کارشان و تنها سرمایه زندگی شان توسط صاحبان سرمایه
 خواهند بود. هم چنين تاکيد مه ینمایيم کارگران تنها با اتحاد، هم بستگی و ایجاد تشکل های خودساخته، مستقل
 از دولت، کارفرما و انتخاب نمایندگان واقعی می توانند در این بازار بی رحم سودپرستی حداقل نيروی کار خود را با

نرخی بال برای ادامه زندگی بفروشند.....

  درصد گران شد۱۵کرایه ی تاکسی دوباره 

 برپایه خبر رسيده به روز شمار کارگری آمده است :  کرایه ی تاکسی بنابر تصميم سيصدوهفتمين جلسه
  درصد گران شد. این درشرایطی است که قبل دردی ماه١۵ اردیبهشت مجددا ۶شورای شهر تهران بتاریخ 

 درصد افزایش یافته بود.١۵کرایه تاکسی 
 به گزارش برنا رسول خادم دراین رابطه گفته است: افزایش نرخ کرایه تاکسی در دی ماه به دليل افزایش

 درصدی در سال جدید با توجه به تورم اعلم شده و به منظور امکان تداوم١۵قيمت بنزین و گاز بود و افزایش 
 فعاليت رانندگان اعمال شده است.

 درصدی که در دیماه افزایش پيدا١۵مهدی چمران ریيس شورای شهر تهران نيز در این مورد گفته است: البته 
 کرده بود به دليل هدفمندکردن یارانه ها نبود بلکه شورا با هماهنگی وزارت کشور این افزایش را انجام داده

 که قرار شد در سال جدید نرخ کرایه تاکسی به قيمت عادلنه خود برگردد.
 به تصویب رساندند.٩٠درصدی کرایه تاکسی را در سال ١۵بنابراین گزارش اعضای شورا افزایش 

تخریب منازل کارگران در نظام آباد تهران

  اردیبهشت ماه تعداد زیادی از ماموران شهرداری تهران همراه با دو دستگاه لودر7به گزارش آژانس ایران خبر، روز چهارشنبه 
اقدام به تخریب منازل کارگران در منطقه نظام آباد نمودند.

 جمع کثيری از کارگران روزمزد در منطقه نظام آباد  تهران اقدام به ساخت خانه های کوچک کرده اند. شهرداری این منطقه به
 بهانه عدم مجوز ساخت از ساعات ابتدایی صبح چهارشنبه با دو دستگاه لودر و همراه با نيروهای انتظامی اقدام به تخریب

 منازل این کارگران کرد. تخریب منازل کارگران روزمزد منطقه نظام آباد در حالی صورت می گيرد که مردم این منطقه از فقيرترین
مردم مناطق تهران به شمار می روند.

کارگران ایران خودرو در اول مه راهپيمایی می کنند 

 بنا به گزارش آژانس ایران خبر، کارگران کارخانه ایران خودرو از قصد خود جهت برپایی راهپيمایی در روز جهانی
کارگر در شهر تهران خبر داده اند.

 برپایه این گزارش کارگران ایران خودرو قصد دارند در اول ماه مه روز جهانی طبقه کارگر از ميدان آزادی به سمت
 ميدان انقلب تهران راهپيمایی نمایند. انتشار این خبر در حالی صورت می گيرد که پيش از این نيز جمعی از

 کارگران ساختمانی، کارگران کارخانه کفش بل و کارخانه کيان تایر کارگران ایران را به شرکت در مراسم های اول
ماه مه روز جهانی کارگر فراخوانده اند.

2011  آوریل 27  _ 1390  اردیبهشت ماه  7  چهارشنبه 

 بيانيه ی کارگران ایران خودرو:

 آزادی، حق مسلم ماست!

 • آزادی تشکل ها، آزادی بيان، آزادی فعاليت سندیکایی، شرکت آزاد در مراسم روز کارگر حق مسلم ما و
جزء حقوق پذیرفته شده بين المللی است ...

 جمعی از کارگران ایران خودرو، با انتشار اطلعيه ای اول ماه مه روز جهانی کارگر را گرامی داشته و خواست
 های خود را اعلم کرده اند:

 روز کارگر روز همبستگی کارگران را به همه کارگران جهان تبریک می گوئيم
 دوستان روز یک شبه یازدهم اردیبهشت ماه روز اول ماه می روزجهانی کارگر است. این روز روز همبستگی

 بين المللی کارگران سراسر جهان است روز کارگر روز اعتراض عليه جهان سرمایه داری، عليه جهان بی
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 عدالتی است. سالها پيش کارگران شهر شيکاکو برای دبست آوردن آوردن حقوق خود دست به مبارزه بزرگی
 زدند و خيلی از کارگران جان خود را در این راه از دست دادند. امروز سالها از آنروز می گذرد و کارگران همچنان
 برای بدست آوردن ابتدایی ترین حقوق خود مبارزه می کنند و هزاران کارگر نيز برای تداوم این روز جان باخته و

 از کار بيکار و یا اخراج شده اند. در بسياری از کشورها کارفرمایان نه تنها این روز را قبول ندارند بلکه با انواع
 کارشکنی ها مانع حضور کارگران در این روز می شوند و کشور ما نيز یکی از این کشورها است. دولت ایران

 در اثر مبارزات کارگران تعطيلی این روز را پذیرفته است ولی اجازه حضور کارگران را برای گرامی داشت این روز
 نمی دهد. هنوز ما کارگران نتوانسته ایم آزاد و رها بدون حضور پليس این روز را آن طوری که دوست داریم

 گرامی بداریم دولت حتی اجازه برگزاری یک جشن ساده در کنار خانواده هایمان را به ما نمی دهد. از
 برگزاری جشن ما کارگران در خور جلوگيری کرد. در کشور ما چند سال پيش عده ای خواستند بدون دخالت
 دولت مراسم روز کارگر را جشن بگيرند، دولت نه تنها این مراسم را به هم زد بلکه ده ها کارگر را در شهر

 کوچک سقز دستگير و زندانی کرد و هنوز چند سال از این ماجرا گذشته است ولی دولت دست ازسر
 کارگران شرکت کننده در مراسم بر نمی دارد. محمود صالحی یکی از این کارگران است که هنوز به جرم

 شرکت در جشن اول ماه می در شهر سقز تاوان پس می دهد. و چندین کارگر نيز متنظر حکم عليه خود می
 باشند. اگر روز کارگر تا به امروز به یک روز بزرگ تبدیل شده است مدیون زحمات هزاران کارگری است که در

 این راه جان باخته و زندانی و از کار اخراج شده اند. اگر روز کارگر امروز برای ما کارگران یک روز بزرگ به
 حساب می آید به نيروی خودمان و تداوم مبارزه ما برای زنده نگهداشتن این روز است. ما کارگران ایران خودرو

 بار دیگر درود بی پایان خودمان را نثار تمام جان باخته گان راه آزادی کارگران کرده و یکبار دیگر ضمن تعطيلی
 شرکت همزمان با ميليونها کارگر سراسر جهان روز خودمان را گرامی خواهيم داشت و همچنان برای بدست

 آوردن یک زندگی بهتر و رسيدن به خواسته هایمان تلش خواهيم کرد.

 روزکارگر باید تعطيل رسمی اعلم گردد- ١
 روز کارگر یک روز جهانی و روز همبستگی کارگران سراسر جهان است این روز در سراسر جهان تعطيل بوده و

 هيچ دولتی و کار فرمائی حق ندارد کارگران را چه با زور چه با اضافه کاری و غيره درسر کار نگه بدارند ولی
 متاسفانه هنور هشتاد در صد شرکتهای ایرانی این روز را تعطيل نمی کنند و با ترفند های خاص کارگران را
 وادار به حضور در سر کار می کنند. و هيچ قانونی نيست جلو این کارفرمایان متخلف را بگيرد. روز کارگر باید

 یک تعطيل سراسری برای همه کارگران باشد با هر کار فرمائی متخلف از این قانون باید برخورد شود.

 آزادی مراسم روز کارگر- ٢
 روز کارگر روز اعتراض کارگران عليه بی حقوقی ها عليه بی عدالتی ها می باشد هيچ دولتی حق ندارد مانع
 حضور کارگران در مراسم های خاص خود شوند. کارگران آزاد هستند که این روز را جشن بگيرند در این روز به

 خيابانها بيآیند و در کنار هم این روز گرامی بدارند شرکت در مراسم روز کارگر مجوز نمی خواهد. این روز را
 سازمانی جهانی کار به رسميت شناخته و دولت ایران حق ندارد برای برگزاری مراسمهای روز کارگر مانع

 تراشی ایجاد کند.

 - ما امنيت شغلی می خواهيم٣
 امنيت شغلی بزرگترین مشکل ما کارگران می باشد. متوقف شدن طرح استخدام کارگران، ادامه اخراج ها و
 بی کارسازی ها، ادامه تداوم قراردادهای موقت، وجود شرکت های پيمانکاری، عدم استخدام کارگران، روز

 بروز باعث ناامنی شغلی گردیده و قدرت چانه زنی را از ما کارگران سلب کرده است. ما خواهان ادامه
 استخدام همه کارگران قراردادی هستيم.

 ما خواهان انحلل شرکتهای پيمانکاری هستيم
 شرکتهای پيمانکاری یک انگلی بيش نيستند آنها هيچگونه نقشی در توليد ندارند شرکتهای پيمانکاری یک

 دلل و یک واسطه براستثمار ما کارگران هستند متاسفانه هر روز بر تعداد آنها اضافه می شود هر کسی از
 جا بلند می شود یک شرکت تامين نيروی انسانی درست می کند. ما خواهان انحلل شرکتهای پيمانکاری

 می باشيم.

 اعتراض عليه دستمزدها-۴
 هر روز که می گذرد براثر بال رفتن تورم که در مسکن به دویست درصد رسيده است و در بعضی از اقلم

 نيازهای زندگی مثل مواد خوراکی و دارویی غير قابل تحمل شده است. اجاره خانه ها روز به روز گرانتر می
 شود، ساخت خانه های مسکن مهر یک شو بيش نيست. تعاونی های مسکن کل تعطيل و تعاونيهای
 مصرف به یک تجارت کسب در آمد و محلی برای فروش کالی خارجی شده اند و هر روز قدرت خرید ما

 کارگران پایين آمده است. دولت دیگر برای هيچ کالیی یارانه نمی دهد بن های کال های اساسی در دست
 مردم باد کرده است افزایش کرایه ها، افزایش پول آب و گاز برق و تلفن و عوارض شهرداری و افزایش جرایم

 برای کسب در آمد دولت چه توجيهی برای افزایش ده درصد دستمزدها و آنهم بدون افزایش سایر سطوح
 مزدی مثل حق مسکن حق خواربار و بن های کال دارد. این دستمزدها برای ما غيرقابل پذیرش است. ما

 خواهان فعاليت تعاونهای کارگری با حمایت دولت، واگذاری زمين های دولتی، وام های بدون بهره و افزایش و
 توضيح کالی اساسی در فروشگاههای تعاونی می باشيم.

 خصوصی سازی محکوم است- ۵
 ملی کردن تجارت خارجی، ملی کردن اموال سرمایه داران در جهت منافع مردم، یکی از خواستهای مردم در
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  بود. پناه بردن به دامن بخش خصوصی که از دسترنج ما کارگران و از طریق رانت خواری و بورس۵٧انقلب 
 بازی پول دار شده اند برای ما کارگران غير قابل پذیرش است.

 واگذاری شرکتها به بخش خصوصی یعنی استثمار مضاعف ما کارگران می باشد. ما طرح کردن واگذاری
 شرکت را به بخش خصوصی محکوم می کنيم. ما اجازه واگذاری بخشهای شرکت را به بهانه کوچک سازی

 به ساپکو و ایساکو و ایيسکو را نخواهيم داد.

 اجرای قانون بازنشستگی سخت و زیان آور و اجرای قانون نوسازی صنایع- ۶
 متوقف کردن طرح قانون باز نشستگی بيش از موعد، عدم جرای قانون صنایع نوسازی، هيچ توجيه منطقی

 ندارد. ما خواهان اجرای قوانين باز نشستگی هستيم.

 اعتصاب حق مسلم است- ٧
 اعتصاب برای بدست آوردن حقو ق خود یک حق قانونی است. شرکت در اعتصاب در هيچ قوانين بين المللی

 جرم نيست. ده ها نفر ازدوستان ما سال پيش به جرم شرکت در اعتصاب از کار اخراج شده اند. ما خواهان
 بازگشت کارگران اخراجی به سرکار و خواهان حق اعتصاب می باشيم.

 - امنيت جانی و بهداشتی٨
 به علت بی توجهی به مسایل امنيتی و سلمتی سال پيش دهها نفر از دوستان کارگر دچار حادثه شده و

 سلمتی خودرا از دست دادند. متاسفانه بازرسان وزارت کار هيچ گونه نقشی در کاهش حوادث ندارند. وجود
 ماشينهای فرسوده افزایش فشار کاری یکی از عوامل حادثه در شرکت می باشد عدم نظارت کافی از سوی
 دستگاه های مسئول جان کارگران هميشه در مخاطره قرار دارد ما خواهان افزایش ایمنی محيط کار با حضور

 بازرسان کار و تشکيل کميته های ایمنی با حضور نمایندگان کارگران می باشيم.

 لغو اخراجهای بی رویه- ٩
 امروز کارگران مثل آب خوردن می شوند هيچ قانونی و مرجعی برای رسيدگی به این کار وجود ندارد. کافی

 است مسئولی از کارگری خوشش نياید. کافی است که دو نفر در یک فشار روانی باهم درگير شوند.
 بلفاصله بدون کوچکترین ترحمی کارگر از کار اخراج می شود. هيچ مرجعی هم نيست کارگر به آنجا پناه ببرد.

  دهها نفر از کارگران به٩٠سالنه دهها نفر از همکارانمان با این روش از کار اخراج می شوند. در آستانه سال 
 علت عدم رضایت از کار اخراج شدند. این رویه یک رویه ظالمانه بوده باید متوقف گردد و اخراج کارگران طبق

 قانون کار باید با حضور نماینده کارگران امکان پذیر گردد.

 تشکيل تشکلهای کارگری- ١٠
 اگر ما تشکل داشته باشيم دیگرکسی نمی تواند کارگر را بدون علت اخراج کند اگر ما تشکل داشته باشيم

  در صدی اضافه کند.%۶ درصدی مزد ٢٠٠دولت نمی تواند برای تورم 
 در هيچ کجا دنيا شرکتی با چهل هزار کارگر فاقد تشکل نمی باشد. مدیریت حتی قانون کار را قبول ندارد

 طبق قانون کار هر کارگاهی بالی بيش از پنج نفر باید شورا داشته باشد با این قانون در شرکت ما باید
 حداقل بيش از بيست تشکل وجود داشته باشد چون شرکت ما بيش از بيست کارگاه بالی صد نفر کارگر

 می باشد. چند سال است مدیریت حتی اجازه برگزاری انتخابات شورای های اسلمی را هم نمی دهد. ما
 خواهان تشکيل تشکلهای مستقل کارگری می باشيم.

 آزادی حق مسلم ماست- ١١
 آزادی تشکلها، آزادی بيان، آزادی فعاليت سندیکایی، شرکت آزاد در مراسم روز کارگر حق مسلم و جزء
 حقوق پذیرفته شده در چوامع بين المللی است. منصور اسانلو، ابراهيم مددی، غلمرضا حسينی، رضا

 شهابی و بهنام ابراهيم زاده را به جرم شرکت در مراسم روز کارگر به جرم دفاع از منافع کارگران دستگير و
 زندانی کرده اند.

 دهها نفر از معلمان و دانشجویان و زنان را به جرم شرکت در مراسم های خود که خواستار ابتدای ترین
 حقوق خود بودند بازداشت کرده اند. ما خواهان آزادی تمامی زندانيان سياسی و در صدر آن ها منصور اسالو

 و تمام کارگران دربند می باشيم.

 اتحاد و همبستگی رمز بقای ماست- ١٢
 ما از مبارزات تمام اقشار جامعه از جمله معلمان دانشجویان و زنان و کارگران حمایت می کنيم. ما کارگران

 ایران خودرو از مبارزات تمامی زحمتکشان در سراسر جهان بخصوص کشورهای تونس، مصر، بحرین، یمن و
 سوریه اعلم حمایت می کنيم.

 زنده باد اول ماه می روز جهانی کارگر
 زنده باد اتحاد و همبستگی کارگران جهان

 جمعی از کارگران ایران خودرو
٩٠ششم اردیبهشت 
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اول ماه مه با کارگران انقلبی تبریز همراه شویم

 جمعی از فعالين کارگری تبریز از کارگران و مردم برای شرکت در مراسم های اعتراضی روز کارگر با پخش تراکت و
... دعوت به عمل آوردند.

 "در آستانه اول ماه مه، روز جهانی کارگر، جمعی از فعالين کارگری تبریز، اقدام به پخش تراکت و چسباندن
استيکر و برچسب در سطح شهر نمودند.

در این بر چسب ها، شعارهایی از جمله:

 عليه حذف یارانه ها متحد شویم! ، کارگر زندانی آزاد باید گردد، و گرامی باد اول ماه مه روزجهانی کارگر ، به
چشم می خورد.

 فعالين کارگری شهر تبریز نيز در تلش هستند که اول ماه مه امسال در شرایط حساس کنونی آن چنان که باید و
شاید برگزار گردد.

 اخبار تکميلی در ادامه اعلم خواهد گردید. 

با توجه به اخبار در یافتی کميته ها و هسته های انقلبی فعالنه در تدارک برگزاری اعتراضات روز کارگر هستند 

 دورد بر کارگران ، جوانان ، زنان ومردان انقلبی ایران و دورد بر جمعی از فعالين کارگری تبریز ما نيز به نوبه خود
  روز کارگر فرامی  تمامی کارگران و مردم ایران را به شرکت در اعتراضات و رزم ضمن نثار درود های رفيقانه

 خوانيم.

اول می خيابانها مال ماست

جبهه واحد کارگری

8/2/1390

 محجوب:سخنان درمورد تغيير قانون کار برای کاهش حقوق کارگر از
 ميزان فعلی است

 گردهمايى كارگران قراردادى و پيمانكارى با  اردیبهشت آمده است : 9به گزارش خبرگزاری دولتی – ايلنادر تاریخ 
 حضورعلى رضا محجوب دبير كل خانه كارگرو نماينده مردم تهران درمجلس، حسن صادقى مسوول اموراستانهاى
 خانه كارگر و اسماعيل حق پرستى دبير اجرايى خانه كارگر استان تهران در محل دانشگاه علمى كاربردى خانه

 كارگر تهران برگزار شد.
 به گزارش خبرنگار ايلنا، علي رضا محجوب با بيان اين كه گسترش قراردادهاى موقت كار براى فرار از تعهدات

 ، كه ديوان عدالت ادارى در رواج قراردادهاى موقت كار صحه گذاشت73قانونى كارفرمايانند تصريح كرد: از سال 
 شاهد گسترش اين نوع قراردادها هستيم.

 دبير كل خانه كارگر با اشاره به قانون مديريت خدمات كشورى گفت: به صورت مستقيم كارگران قرارداد منعقد
 كنند.

 عضو كميسيون اجتماعيى مجلس خاطرنشان كرد: با اين وجود شاهديم هنوز بسيارى از مديران دولتى به بهانه
 كار حجمى حقوق مسلم كارگران را ناديده مى گيرند.

 محجوب اظهار داشت: اگر اين روزها شاهد سخنانى درباره تغييرقانون كارهستيم براى اين است كه حقوق
 نيروى كار كمتر از ميزان فعلى شود.

 نماينده تهران در مجلس با اشاره به اين كه طرحى براى بهبود امنيت شغلى كارگران مطرح است گفت: اميدواريم
 با حمايت نمايندگان در مجلس اين طرح در صحن علنى تصويب شود.

  ساعت كار قانونى ناشى از مبارزات8در ادامه حسن صادقي، مسوول امور استانهاى خانه كارگر با بيان اين كه 
  است گفت: تشكيل سازمان جهانى كار و تدوين مقابله نامه هايى در زمينه روابط1886كارگران شيكاگو در سال 

كار حاصل تلش فعالن كارگرى در سراسر جهان است.

 نياز فوری منصور اسانلو به عمل جراحی قلب
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 فدراسيون جهانی کارگران حمل و نقل با انتشار بيانيه اردیبهشت آمده است : 9در تاریخ  به نوشته سایت کلمه
 ای در روز جمعه اعلم کرد که شرايط جسمانی منصور اسانلو، رئيس زندانی هيئت مديره سنديکای کارگران

 شرکت واحد اتوبوس رانی تهران و حومه، بدتر شده و او نياز به عمل جراحی فوری قلب دارد.
 ، يک روز نيز امکان استفاده از مرخصی٨۶به گزارش راديو فردا، اين فعال کارگری از زمان بازداشت در تير ماه سال 

 را نداشته است.
 فدراسيون جهانی کارگران حمل و نقل از دولت جمهوری اسلمی ايران خواست تا هر چه زودتر او را برای انجام

 معالجات پزشکی آزاد کند.
 مک اوراتا، مسئول بخش زمينی فدراسيون جهانی کارگران حمل و نقل، با انتقاد از در زندان بودن آقای اسانلو و
 چند تن ديگر از فعالن کارگری به راديو فردا می گويد:«بر اساس گزارش هايی که از ايران دريافت کرده ايم، به

 خوبی می دانيم که منصور اسانلو شرايط جسمانی خوبی ندارد و بيماری قلبی اش بدتر و بدتر شده است.
 دولت ايران بايد سريعا بايد او را آزاد کند تا بتواند از معالجات پزشکی اش برخوردار شود و جراحی مورد نياز قلب را

 انجام دهد.»
 در همين حال، فاطمه گلگزي، مادر منصور اسانلو، با اشاره به اينکه سه رگ قلب فرزندش گرفته شده است،
 می افزايد:«از قبل از عيد تاکنون تلش می کنيم که او را برای انجام معالجات پزشکی از زندان بيرون بياوريم.»
 خانم گلگزی در گفت و گو با راديو فردا اشاره می کند که قرار است دوره زندان فرزندش در تابستان سال جاری

 تمام شود و می افزايد: «اما دست ما به هيچ جا نرسيده و مسئولن تاکنون پاسخی به درخواست ها و نامه
 های ما نداده اند.»

  سال پيش نيز دچار ناراحتی قلبی شده بود که تحت عمل جراحی قلب قرار گرفت و اکنون،١٠آقای اسانلو حدود 
 دکترها توصيه کرده اند که به دليل حساسيت عمل جراحی قلب آقای اسانلو، اين اقدام بايد در خارج از زندان

 انجام شود.
 اين نخستين بار نيست که منصور اسانلو با ناراحتی در ناحيه قلب مواجه می شود.

 او در بهمن ماه سال گذشته نيز به بيمارستانی در کرج منتقل شد و بلفاصله پس از انجام آنژيو گرافی به زندان
 رجايی شهر کرج بازگردانده شد.

 اين در حالی بود که بر دستان و پاهای رئيس زندانی هيئت مديره سنديکای کارگران شرکت واحد، دستبند و
 پابند زده شده بود.

 منصور اسانلو در شرايطی دوره زندان خود را می گذراند که سال گذشته قول آزادی وی را در نشست سازمان
 بين المللی کار، آی ال او، مطرح شده بود.

 وضعيت منصور اسانلو و نيز ديگر فعالن کارگر زنداني، مانند ابراهيم مددی و رضا شهابي، بارها مورد اعتراض
 سازمان های حقوق بشری و اتحايده های بين المللی کارگری قرار گرفته است و آنان خواستار آزادی اين فعالن

کارگری شده اند

 پروژه فولد ازنا در حال تبديل به آثارباستاني،بيکاری جوانان لرستان و
 گسترش اعتياد

  اردیبهشت آمده است : رئيس شورای اسلمی شهرستان ازنا از9خبرگزاری دولتی مهر در تاریخ به گزار ش 
 بيکاری به عنوان مهم ترين مشکل استان لرستان ياد کرد و با گليه از طولنی شدن پروژه فولد ازنا، گفت: اين

 پروژه در حال تبديل شدن به اثر باستانی است.
 به گزارش خبرگزاری مهر در خرم آباد، ميثم دستگردی روز پنجشنبه در گردهمايی شوراهای اسلمی استان

 لرستان در سخنانی اظهار داشت: شوراها به عنوان افراد معتمد مردم انتخاب شده اند و به عنوان بازوی توانمند
 دولت ايفای نقش می کنند.

 وی با تاکيد بر اينکه شوراها رقيب دولت نيستند، تصريح کرد: شوراها در کنار دولت و خادمين مردم هستند.
 رئيس شورای اسلمی شهرستان ازنا با اشاره به ورود شوراها به مسائل حاشيه ای در برخی مواقع، تاکيد کرد:

 شوراها جايگاه خدمتگزاری است و نبايد درگير مسائل سياسی شوند.
 دستگردی با بيان اينکه در گذشته به خاطر حاشيه ها نتوانستيم آنطور که بايد به خواسته هايمان برسيم، عنوان

 کرد: بايد از دو سال باقی مانده از عمر اين دوره شوراها استفاده لزم را کنيم.
 وی همچنين به مشکلت پيش روی شوراها اشاره کرد و گفت: قوانين شوراها بايد اصلح شود چرا که در برخی

 موارد قانون شفاف نيست و در برخی موارد نيز قوانين کافی نمی باشد.
 رئيس شورای اسلمی شهرستان ازنا همچنين به مشکل بيکاری در استان لرستان اشاره کرد و گفت: مشکل

 بيکاری جوانان ما را دارد به کام مرگ می کشاند چرا که اين معضل زمينه ساز اعتياد جوانان شده است.
 دستگردی با انتقاد از وضعيت پروژه های صنعتی اشتغالزا شهرستان ازنا، گفت: پروژه فولد اين شهرستان در

 حال تبديل شدن به يک اثر باستانی است.
 وی ادامه داد: نزديک به هشت سال است که جوانان ازنايی چشم انتظار افتتاح مجتمع فولد هستند که هنوز

 اين امر محقق نشده است.
 رئيس شورای اسلمی شهرستان ازنا همچنين به تعطيلی گمرک شهرستان ازنا اشاره کرد و گفت: گمرک اين

 شهرستان مدتهاست که راکد باقی مانده است.
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 دستگردی با تاکيد بر اينکه برای جهاد اقتصادی بايد از جان مايه گذاشت، بيان داشت: رفع مشکلت اقتصادی
 شهرستان ازنا در گرو داشتن روحيه جهادی مسئولن است.

 وی همچنين با اشاره به مشکلت شهرداريها و شوراهای اسلمی شهر ها از افزايش قيمت قير، گازوئيل،
 آسفالت و ضعف بنيه مالی و درآمدی شهرداريها به عنوان بخشی از اين مشکلت ياد کرد و خواستار مساعدت و

 توجه ويژه مسئولن شد.

  ميليون1.5به منظور مقابله با اعتراضات کارگری:آغاز واگذاری کارت اعتباری 
 تومانی به کارگران در روز کارگر و در نهاد رياست جمهوری مهر

  ميليون تومانی1.5رئيس مجمع عالی نمايندگان کارگر کشور از برگزاری مراسم آغاز واگذاری کارت اعتباری خريد 
کارگران فردا يکشنبه در نهاد رياست جمهوری خبر داد. 

 سيد محمد ياراحمديان در گفتگو با مهر از آغاز واگذاری کارت اعتباری خريد يک و نيم ميليون تومانی کارگران خبر
 داد و گفت: با اقدامات انجام شده، صبح فردا يکشنبه در نهاد رياست جمهوری از آغاز واگذاری کارتهای اعتباری

رونمايی می شود. 
 رئيس مجمع عالی نمايندگان کارگر کشور اظهار داشت: کارت اعتباری خريد کارگران در قالب بسته های حمايتی

  ارديبهشت ماه)،11به همه کارگران کشور به مرور تعلق خواهد گرفت اما در اين مقطع به مناسبت روز کارگر (
 واگذاری اين کارتها به صورت رسمی رونمايی می شود. وی خاطر نشان کرد: اين اقدام به منظور گسترش

عدالت و رفاه اجتماعی کارگران انجام خواهد شد. 
 به گزارش مهر، در سال گذشته مصوبه ای در شورای عالی اشتغال مبنی بر واگذاری کارتهای اعتباری خريد

اقساطی به کارمندان، کارگران، بازنشستگان و در درازمدت برای همه مردم کشور پيش بينی شده بود. 
  هزار نفر از کارمندان شاغل در وزارتخانه ها و700در يکسال گذشته از آغاز اجرای اين طرح تاکنون حدود 

 دستگاههای دولتی موفق به استفاده از اين امکان شده اند. واگذاری کارتهای اعتباری به کارگران و رونمايی
رسمی آن از فردا سرآغاز اجرای فاز دوم اين طرح در جامعه کارگری قلمداد می شود

  ارديبهشت11كارگران و پرسنل كارخانه كفش بل: با شركت در تظاهرات كارگري 
شد فرياد كارگران محروم خواهيم

 جمعي از كارگران و پرسنل كارخانه كفش بل . تهران با صدوربيانيه اي , كليه جوامع كارگري را به شركت در
 ارديبهشت فراخواندند . به گزارش ايران كارگر در بخشي از بيانيه آمده است :11تظاهرات روز 

 تورم اخراج بي رويه كارگران و تعطيلي كارخانه هاي توليدي كشور كارگران زحمتكش را بشدت تحت فشارتامين
 هزينه زندگي خانواده قرار داده است. در اعتراض به اين بي عدالتي و ظلم حاكم بر جامعه كارگري روز يكشنبه
 يازدهم ارديبهشت با شركت در تظاهرات و تجمعات كارگري در تهران براي احقاق حقوق كارگران ، هرچه رساتر

فرياد كارگران محروم ميهنمان خواهيم بود. متن كامل بيانيه به شرح زيراست :
روز جهاني كارگر بر همه كارگران زحمتكش ميهنمان مبارك باد

 امسال روز جهاني كارگر را در شرايطي جشن مي گيريم كه جامعه كارگري ايران در بدترين وضعيت معيشتي
خود طي سي سال اخير قرار دارد.

 رشد تورم و افزايش گراني اصلي ترين مايحتاج زندگي ؛ حذف يارانه ها؛ عدم پرداخت حقوق معوقه ازسوي
 كارفرما به كارگران و عدم افزايش حقوق كارگران متناسب با سطح تورم؛ اخراج بي رويه كارگران و تعطيلي

كارخانه هاي توليدي كشور كارگران زحمتكش را بشدت تحت فشارتامين هزينه زندگي خانواده قرار داده است.
 در اعتراض به اين بي عدالتي و ظلم حاكم بر جامعه كارگري روز يكشنبه يازدهم ارديبهشت با شركت در

 تظاهرات و تجمعات كارگري در تهران براي احقاق حقوق كارگران ، هرچه رساتر فرياد كارگران محروم ميهنمان
خواهيم بود

 به اين وسيله از كليه جوامع كارگري نيز خواستار شركت هر چه فعالتر در تجمعات و تظاهرات در روز كارگر
هستيم .

جمعي از كارگران و پرسنل كارخانه كفش بل . تهران گزارشي از تجمع كارگران كيان تاير
 هزارنفرازكارگران كارخانه كيان تاير درمقابل كارخانه دست به تجمع اعتراضي زدند: بنا به گزارش دريافتي از

 تن از كارگران كارخانه كيان تاير صبح سه شنبه ششم ارديبهشت ماه دراعتراض1000كارگران كارخانه كيان تاير 
  ماه حقوقشان درمقابل كارخانه دست به تجمع اعتراضي زدند , دراين تجمع كارگران اعلم6به پرداخت نشدن 

كردند درصورت پرداخت نشدن حقوق معوقه شان روز يكشنبه روزجهاني كارگر دست به تظاهرات خواهند زد.

 سه ميليون مورد نقض حقوق کارگران

  اردیبهشت آمده است : در سال گذشته بيش از سه ميليون نقض موردی10به نوشه سایت جرس در تاریخ 
 حقوق کارگران توسط واحد آمار مجموعه فعالن حقوق بشر ثبت شده است.

 حقوق نقض شده کارگران ايران در طی يک سال گذشته شامل دو بخش است که بخش نخست حقوقی است
 که مستقيما از سوی حکومت در رابطه با کارگران نقض شده است و بخش دوم حقوقی را در بر مي گيرد که تحت
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 سياستهای حکومت که با اسناد حقوق بشری تناقض دارد حقوقی از کارگران و قشر زحمت کش نقض شده
 است.

  نقض موردی حقوق کارگران٣۴٢١٨٨٣، )٩٠ اردی بهشت ١٠ تا اين تاريخ (١٣٨٩ ارديبهشت ماه سال ١١جمعا از 
  مورد گزارش حقوقی به ثبت۴١۵در ايران، توسط واحد آمار، نشر و آثار مجموعه فعالن حقوق بشر در ايران در 

 رسيده است، بر اساس اين آمار به ترتيب استان های تهران، خوزستان، کردستان و قزوين بيشترين آمار نقض
  فعال٧١بر اساس آمار فوق در اين دوره زماني،  حقوق کارگران را در گزارشات ثبت شده به خود اختصاص داده اند.

  ماه حبس١١ ماه حبس تعزيری و ٣٧۴ تن از سوی دستگاه قضايی به ١٣ تن احضار و ١٩کارگری بازداشت، 
 تعليقی محکوم شدند.

  مورد تجمع و يا اعتصاب کارگری توسط واحد آمار، نشر و آثار٢۵٨هم چنين در طی محدوده زمانی فوق، دستکم 
 مجموعه فعالن حقوق بشر در ايران به ثبت رسيده است که بيشتر اين حرکت های اعتراضی در راستای عدم

  ماه نيز رسيده است و يا عدم برخورداری از حق٢٧پرداخت حقوق معوقه کارگران که طبق آمار گا ها حتی به 
 بيمه، امنيت شغلی و امثالهم شکل گرفته است.

  نفر بر اثر سانحه کشته و زخمی شدند که بر اثر آن١۵٨از سويی به علت نبود امينی کافی در محيط کار، حداقل 
  تن زخمی شده اند.۶٨ تن کشته و ٩٠ 

  ماه پرداخت حقوق کارگران به تعويق افتاده است.۶٨١بر اساس آمار ثبت شده بيش از 
 %١٠مجموعه فعالن حقوق بشر موفق به ثبت بيش از نيم ميليون بيکار در کشور شده است که دست کم 

  نيز به دليل تعطيلی کارخانه و يا نبود کار در بيکاری بسر%٩٠ايشان از کار اخراج و يا با تعديل نيرو مواجه شده و 
  هزار کارگر نيز از حق بيمه درمانی محروم هستند.١۵مي برند. و در اين ميان بيش از 

 توافق جديد يک ميليارد دلری وزارت نفت و قرارگاه خاتم النبيا

  اردیبهشت آمده است : مدير عامل شرکت نفت مناطق مرکزی با اشاره به10به گزارش خبرگزاری دولتی مهر در 
  ميدان گازی به صورت ترک تشريفات به قرارگاه سازندگی خاتم النبيا، ارزش اين قرارداد2واگذاری قرارداد توسعه 

 را نزديک به يک ميليارد دلر اعلم کرد و جزئيات سياست جديد وزارت نفت برای واگذاری ترک تشريفات
 قراردادهای نفت و گاز را تشريح کرد.

  ميدان گازی به صورت ترک تشريفات مناقصه به2مهدی فکور در گفتگو با مهر از واگذاری قرارداد طرح توسعه 
 قرارگاه سازندگی خاتم النبيا (ص) خبر داد و گفت: قرارداد طرح توسعه ميادين گازی هالگان و سفيد باغون به

  به قرارگاه خاتم النبيا واگذار شده است.EPCFصورت 
 مدير عامل شرکت نفت مناطق مرکزی ايران با تاکيد بر اينکه ارزش اين قرارداد گازی نزديک به يک ميليارد دلر

  ميليون دلر) برآورد می شود، تصريح کرد: مطابق با توافق انجام گرفته بين شرکت ملی نفت و قرارگاه970(حدود 
 خاتم النبيا بايد تمامی منابع مالی و سرمايه گذاری طرح توسعه اين دو ميدان گازی توسط اين مجموعه تامين

 شود.
 اين عضو هيئت مديره شرکت ملی نفت ايران با تاکيد بر اينکه هدف از طرح توسعه ميادين هالگان و سفيد باغون

  ميليون متر مکعب گاز طبيعی است، اظهار داشت: برای توسعه اين دو ميدان گازی طرح جامع19توليد روزانه 
 ) بايد به صورت فاز به فاز توسط قرارگاه سازندگی خاتم النبيا تدوين و در شرکت ملی نفتMDPتوسعه ميدان (

 به تصويب برسد.
 وی با اشاره به دستور جديد وزير نفت مبنی بر شرايط واگذاری قراردادهای نفتی و گازی به صورت ترک تشريفات

 مناقصه، توضيح داد: مطابق با اين دستور وزير نفت اختياراتی را به شرکتهای مختلف واگذار شده است تا آن
 دسته از پيمانکارانی که دارای توانايی مالی مطلوبی هستند به صورت ترک تشريفات در پروژه ها حضور پيدا

 کنند.
 فکور، تاکيد کرد: بر اين اساس قرارداد توسعه ميادين گازی هالگان و سفيد باغون با توجه به منابع مالی کافی

 قرارگاه سازندگی خاتم النبيا به اين مجموعه به صورت ترک تشريفات مناقصه واگذار شده است.
 به گزارش مهر، ميادين گازی مستقل هاگان و سفيد باغون از ميادين تازه اکتشاف شده کشور به شمار می روند

  ميليارد متر مکعب355 ميليارد فوت مکعب معادل 400 تريليون و 12که حجم ذخيره گاز درجای ميدان هالگان 
 است.

  ميليارد فوت مکعب آن938 درصد ذخيره درجای اين ميدان معادل هشت تريليون و 70پيش بينی مي شود حدود 
  ميليون بشکه برآورد شده که249قابل استحصال باشد همچنين حجم ميعانات گازی درجا در ميدان گازی هالگان 

  ميليون بشکه قابل استحصال است.98از اين ميزان حدود 
  تريليون فوت مکعب برخوردار بوده که اين ميدان تازه6ميدان سفيد باغون از حجم ذخيره گاز طبيعی حدود 

 اکتشاف شده همجوار با ميدان هالگان در استان فارس قرار گرفته است.

 مصاحبه با پروانه اسانلو:همسر من بی گناه نزديک به پنج سال زندان
 است

 در حاليکه درآمده است :   اردیبهشت از قول :مژگان مدرس علوم10به نوشته سایت اصلح طلب جرس در 
 آستانه روز جهانی کارگر قرار داريم، منصور اسانلو، رئيس هيات مديره سنديكای کارگران شركت واحد اتوبوسرانی
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 ايران و فعال کارگری برای پنجمين سال پياپي، روز کارگر را در زندان می گذراند. وی از رهبران سنديکای کارگران
 شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه است که بارها بدليل مبارزات کارگری و تلش برای احقاق حقوق کارگران

 شرکت واحد و اتوبوسرانی بازداشت شده است.
 پروانه اسانلو در اين خصوص می گويد: " من هيچگاه فکر نمی کردم که آقای اسانلو بخاطر فعاليتهای کارگری به

 زندان بيافتد يعنی اصل تصور نمی کردم کسی بخاطر دفاع ازحقوق خود و کارگران به زندان محکوم شود و الن
 همسر من بی گناه نزديک به پنج سال زندان است. در هر حال اميدوارم مسائلی که در خصوص کارگران است

 اساسا حل شود و کسی بخاطر اينکه از حق خودش دفاع می کند به زندان نيافتد و مانند همسر من اين شرايط
 بسيار سخت را متحمل نشود. همچنين اميدوارم تمام زندانيان عقيدتی که بخاطر ابراز عقيده در زندان هستند

 آزاد شده و به آغوش خانواده بازگردند."
 گفتنی است، منصور اسانلو دچار مشکل قلبی است و دکترها تجويز کرده اند که به دليل حساسيت عمل
 جراحی قلب آقای اسانلو، اين اقدام بايد در خارج از زندان انجام شود. وی در بهمن ماه سال گذشته بدليل

 وخامت شرايط جسمانی درحاليکه بر دستان و پاهای وی دستبند و پابند زده شده بود به بيمارستانی در کرج
 منتقل و بلفاصله پس از انجام آنژيو گرافی به زندان بازگردانده شد و همچنان بدون استفاده از حق مرخصی در

 شرايط نامناسبی در زندان بسر می برد.
 همچنين طی روزهای اخير، منصور اسانلو به همراه گروهی از زندانيان سياسی رجايی شهر، در برنامه ای مدون

 و در اعتراض به "شرايط تحميلی"، که ناقض اعلميه جهانی حقوق بشر و اصول مربوط به حقوق اساسی
 شهروندان حتی در قانون اساسی ايران است، ضمن "اعتراض به روند بازداشت و محاکمه" خويش اعلم داشتند

 تا زمانی که در شرايط حاکم بر جامعه و محدوديت های اعمال شده عليه خود و خانواده هايشان بهبود اساسی
 صورت نگيرد و دست کم شرايطی که مسئولن جمهوری اسلمی برای مردم منطقه مي خواهند در ايران نيز

 حاکم نگردد به اعتراضات خود ادامه خواهند داد.
 متن گفتگوی "جرس" با پروانه اسانلو همسر منصور اسانلو در پی می آيد:

 خانم اسانلو لطفا در خصوص آخرين وضعيت جسمانی همسرتان صحبت بفرماييد.
 آقای اسانلو همچنان مشکل قلبی و گرفتگی عروق دارند و بايد تحت عمل جراحی قرار گيرد که اميدواريم پيگيری

 های ما به نتيجه برسد.
 تعدادی از زندانيان سياسی از جمله آقای اسانلو از هفته گذشته اعتصاب غذا خود را در اعتراض به احکام صادر

 شده وشرايط حاکم بر زندان شروع کرده اند و اين هفته هم يک روز ديگر به اعتصاب خود اضافه کرده اند تا به
 مطالبات بر حق آنها پاسخ داده شود. در اين خصوص برايمان بگوييد.

 بايد توجه داشت که زندانيان سياسی بخاطر اين شرايط "سختی" که بر آنها و خانواده هايشان تحميل می شود
 و از حقوق اوليه خود "محروم" هستند، تنها ابزارشان همين اعتراضات مسالمت آميز است که صدايشان را به

 گوش مسئولين برسانند. اما با توجه به شرايط نامناسب جسمانی همسرم و مصرف دارو اميدوارم ايشان اين کار
 را نکنند و حتی در ملقات، بچه ها از ايشان خواستند که اين کار را نکند چون سلمتی ايشان برای ما مهم

 است.
 چندی پيش آقای اسانلو به عنوان عضو افتخاری بزرگترين اتحاديه کارگری بريتانيا برگزيده شدند با توجه به تمام

 سختی هايی که شما اين سالها متحمل شديد زمانيکه اين خبر را شنيديد چه حسی پيدا کرديد؟
 طبيعتا خيلی خوشحال شديم، البته اين اولين بار نيست که اين اتفاق می افتد و همواره نهادهای بين المللی

 وضعيت آقای اسانلو را پيگيری می کنند و من لزم می دانم از همين تريبون از آنها تشکر کنم و اميدوارم اين
 حمايتها نتيجه بدهد و همسرم به خاطر شرايط جسمانی اش هر چه زودتر از زندان "آزاد" شود.

 با توجه به اينکه آقای اسانلو يکی از فعالين کارگری بودند و طی اين سالها نه تنها ايشان بلکه شما هم هميشه
 تحت فشار بوديد، از سختی هايی خودتان طی اين دوران برايمان بگوييد؟

 کسانی مثل آقای اسانلو که هميشه دغدغه حقوق کارگران را دارد و از حقوق خود و همکارانش دفاع کرده
 هميشه در اين مسير هزينه داده است که مسلما اين سختی ها را فرزندان و خانواده هم تحمل می کنند.

 همسر من بيست و شش سال است که اخراج شده و بيمه درمانی ايشان و من و فرزندانم قطع شده است. بار
 همه زندگی بر دوش من است و الن هم که هزينه درمان آقای اسانلو است. اما خوب سعی می کنيم مشکلت

 را با بردباری يکی يکی پشت سر بگذاريم تا انشال هر چه زودتر آقای اسانلو و ساير زندانيان سياسی آزاد
 شوند.

 خاطره ای از فعاليتهای کارگری آقای اسانلو داريد؟
 وال زمانيکه همسرم در مددکاری شرکت واحد بودند هميشه دير به خانه می آمد و به مشکلت کارگران و

 گرفتاری آنها می رسيد و حتی می گفت تا کارگران بيمار را به منزل و پيش خانواده اشان نرسانم خيالم راحت
 نمی شود، من هم نه از اينکه دير به خانه می آمد بلکه از اينکه تمام وقتش را به مشکلت کارگران اختصاص می

 داد ناراحت بودم. (با خنده)
 در پايان هر صحبتی داريد بفرماييد.

 من هيچگاه فکر نمی کردم که آقای اسانلو بخاطر فعاليتهای کارگری به زندان بيافتد يعنی اصل تصور نمی کردم
 کسی بخاطر دفاع ازحقوق خود و کارگران به زندان محکوم شود و الن همسر من بی گناه نزديک به پنج سال

 زندان است. در هر حال اميدوارم مسائلی که در خصوص کارگران است اساسا حل شود و کسی بخاطر اينکه از
 حق خودش دفاع می کند به زندان نيافتد و مانند همسر من اين شرايط بسيار سخت را متحمل نشود. همچنين

 اميدوارم تمام زندانيان عقيدتی که بخاطر ابراز عقيده در زندان هستند آزاد شده و به آغوش خانواده بازگردند.
 با تشکر از فرصتی که در اختيارمان قرار داديد.
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 گفتگو با سعيد ترابيان، از اعضای هيئت مديره سنديکای شرکت واحد در رابطه با
 قطعنامه مشترک روز جهانی کارگر

http://radiobarabari.com/files/2011/04/29/torabian.ram 

  ميليون1.5به منظور مقابله با اعتراضات کارگری:آغاز واگذاری کارت اعتباری 
 تومانی به کارگران در روز کارگر و در نهاد رياست جمهوری

 رئيس مجمع عالی نمايندگان کارگر کشور از  اردیبهشت آمده است :10به گزارش خبرگزاری دولتی مهر در 
  ميليون تومانی کارگران فردا يکشنبه در نهاد رياست1.5برگزاری مراسم آغاز واگذاری کارت اعتباری خريد 

 جمهوری خبر داد.
 سيد محمد ياراحمديان در گفتگو با مهر از آغاز واگذاری کارت اعتباری خريد يک و نيم ميليون تومانی کارگران خبر
 داد و گفت: با اقدامات انجام شده، صبح فردا يکشنبه در نهاد رياست جمهوری از آغاز واگذاری کارتهای اعتباری

 رونمايی می شود.
 رئيس مجمع عالی نمايندگان کارگر کشور اظهار داشت: کارت اعتباری خريد کارگران در قالب بسته های حمايتی

  ارديبهشت ماه)،11به همه کارگران کشور به مرور تعلق خواهد گرفت اما در اين مقطع به مناسبت روز کارگر (
 واگذاری اين کارتها به صورت رسمی رونمايی می شود. وی خاطر نشان کرد: اين اقدام به منظور گسترش

 عدالت و رفاه اجتماعی کارگران انجام خواهد شد.
 به گزارش مهر، در سال گذشته مصوبه ای در شورای عالی اشتغال مبنی بر واگذاری کارتهای اعتباری خريد

 اقساطی به کارمندان، کارگران، بازنشستگان و در درازمدت برای همه مردم کشور پيش بينی شده بود.
  هزار نفر از کارمندان شاغل در وزارتخانه ها و700در يکسال گذشته از آغاز اجرای اين طرح تاکنون حدود 

 دستگاههای دولتی موفق به استفاده از اين امکان شده اند. واگذاری کارتهای اعتباری به کارگران و رونمايی
 رسمی آن از فردا سرآغاز اجرای فاز دوم اين طرح در جامعه کارگری قلمداد می شود.

 دبيرخانه کارگرخوزستان:نبود امنيت شغلی مهم ترين مشکل کارگران/با توجه به
 بيکاری استان کارگر جرات اعتراض ندارد

 دبير اجرايى خانه كارگر خوزستان با بيان اين كه مهم ترين اردیبهشت می نویسد : 10در  خبر گزاری دولتی ايسنا
 مشكل كارگران، امنيت نداشتن شغلى و در مرحله دوم پايين بودن سطح دستمزدها است، گفت: در حال حاضر

 كارگران امنيت شغلى نداشته و هر زمان كارفرما اراده كند از كار اخراج مي شوند.
 آقايار حسينى در گفت وگو با خبرنگار خبرگزارى دانشجويان ايران(ايسنا) t منطقه خوزستان t عنوان كرد: با توجه به

  هزار تومانى توسط شوراى عالى كار براى330نرخ تورم و وضعيت خصوصي سازي، حداقل دستمزد تعيين شده 
 كارگران حتى پاسخگوى نيازهاى اساسى يك خانواده نيست.

 وي، مشكلت بدى آب و هوا و گرد و غبار را نيز از مسايل ويژه كارگران خوزستانى دانست و افزود: در اين زمينه
 دولت هيچ امتيازى براى كارگران اين مناطق در نظر نگرفته است؛ همچنين مشكل ديگر كارگران خوزستان تاخير

  تا سه ماه حقوق معوق دارند و كارگران بعضى2در پرداخت حقوق است؛ به طور ميانگين كارگران استان 
 شركت ها حقوق پنج ماه خود را دريافت نكرده اند.

 دبيراجرايى خانه كارگر خوزستان همچنين با اشاره به اعتصاب كارگران شهردارى منطقه پنج اهواز به علت
 پرداخت نشدن چهار ماه حقوق از هفته گذشته، تصريح كرد: متاسفانه كارگران با توجه به وضعيت بيكارى استان

 جرات اعتراض ندارند.
  ارديبهشت (روز جهانى كارگر) تعطيل11 قانون كار بايد تمام كارگران روز 63حسينى با بيان اين كه طبق ماده 

 باشند، خاطرنشان كرد: اين موضوع هنوز براى مديران و كارفرمايان نهادينه نشده است و رعايت نمي شود.
  هزار نفر عنوان كرد و ادامه داد: از نظر500وي، جمعيت كارگرى استان اعم از بيمه شده يا نشده را حدود 

 جمعيت كارگري، خوزستان مقام سوم كشور را دارد. البته گرچه تعداد بيمه شدگان اصلى تامين اجتماعى در
  هزار نفر است اما تعداد كارگران بيمه نشده نيز كم نيست و از اين افراد آمار450استان كه همگى كارگر هستند 

 دقيقى وجود ندارد.
 دبير اجرايى خانه كارگر خوزستان درباره برنامه هاى امسال خانه كارگر براى كارگران بيان كرد: امسال آموزش هاى

 كوتاه مدت رايگان براى كارگران در اولويت برنامه ها قرار دارد ؛ همچنين برنامه ديگر آشنايى كارگران با خدمات و
 امكانات خانه كارگر است.

 ، پنج هزار نفر از كارگران استان89حسينى در زمينه فعاليت هاى خانه كارگر در سال گذشته، تصريح كرد: سال 
 تحت پوشش بيمه تكميلى قرار گرفت و تعداد زيادى از كارگران ساختمانى براى دريافت گواهى مهارت به

 سازمان فنى و حرفه اى معرفى و پس از آن براى بيمه شدن به سازمان تامين اجتماعى معرفى شدند. البته
 سهميه خوزستان نسبت به جمعيت كارگران ساختمانى پايين بود و سازمان تامين اجتماعى به دليل تكميل

 ظرفيت با وجود دارا بودن گواهى مهارت، از بيمه شدن اين افراد خوددارى كرد.
 وى افزود: سال گذشته همچنين پنج هزار نفر از كارگران ساختمانى از سوى خانه كارگر براى دريافت سهام
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 عدالت كارگران ثبت نام شدند و اين فرآيند از اسفندماه سال گذشته تا نيمه اول ارديبهشت امسال ادامه دارد.
 دبيراجرايى خانه كارگر خوزستان، مشكلت كنونى كارگران را در نتيجه ضعف و يا اشكالت قانون كار ندانست و

 تصريح كرد: در قانون فعلى هنور بسيار از بندها و مواد، اجرايى نشده است؛ مشكل قانون نيست؛ نظارت نكردن
 دستگاه هاى مرتبط با مسايل كارگرى و قانون كار، آگاهى نداشتن كارگران نسبت به حقوق قانونى خود، مناسب

 نبودن وضعيت اشتغال و دستمزد و در نهايت نرخ بيكارى استان منجر به ايجاد شرايط فعلى براى كارگران شده
 است.

 حسينى با اشاره به دستور رييس جمهور در سال گذشته مبنى بر حذف استفاده از كارگران از طريق
 شركت هاى پيمانكارى و در مقابل عقد قرارداد مستقيم با كارگران، بيان كرد: اين موضوع هنوز در مجموعه نفت،
 ملى حفاري، پتروشيمي ها و شهردار ي هاى استان اجرايى نشده و كارگران پتروشيمى ماهشهر نيز به همين

 علت اعتصاب كردند.

 وى ادامه داد: در واقع در صورت عقد قرارداد مستقيم با كارگران، اين قشر علوه بر تامين شغلى از نظر دريافت و
 پرداختي ها نيز در شرايط مطلوب ترى قرار مي گيرند زيرا پيمانكار تنها يك واسطه و دلل است كه هيچ حضور و

  هزار تومان را400 هزار تومان دريافت كند، پيمانكار 700وجودى در مجموعه ندارد و اگر قرار باشد كارگر هر ماه 
 خود برداشت مي كند و در نتيجه اين نوع قرارداد تنها به ضرر كارگران است.

 دبيراجرايى خانه كارگر خوزستان افزود: البته اين موضوع در بعضى از استان هاى كشور اجرايى شده اما هنوز در
خوزستان اقدامى در اين باره صورت نگرفته است.

 تجمع اعتراضی کارگران اخراجی کارخانه طلی آق دره تکاب

 جمعی از کارگران اخراجی کارخانه طلی پوياآمده است :   اردیبهشت 10آژانس خبری موکريان در به گزارش 
 زرکان آق دره تکاب در مقابل درب ورودی فرمانداری اين شهر تجمع کردند.

 به گزارش آژانس خبری موکريان و به نقل از منابع آگاه ، خواسته کارگران که اخيرا شغل خود را به دليل آنچه
 تعطيل کارخانه اعلم شده از دست داده اند توقف کامل فعاليت استحصال و فرآوری طلی آق دره تا زمان

 رسيدگی به وضعيت شغلی خود عنوان شده است.
 لزم به ذکر است فعاليت کارخانه طلی آق دره تکاب به گفته مسئولن اين کارخانه به علت نقص فنی تعطيل

 اعلم شده اما حضور تعدادی از کارگران در محل کار، شائبه تعديل نيرو و اخراج تعدادی از کارگران را ايجاد نموده
 که اين اقدام موجب نارضايتی و اعتراض کارگران اخراجی شده است.

گزارش تفضيلی یکساله نقض حقوق کارگران - به مناسبت روز کارگر

  اردیبهشت) در حالی از راه می رسد که کارکران ایرانی همچنان از١١خبرگزاری هرانا - امسال روز جهانی کارگر (
 حقوق بنيادین خود محروم هستند، بدیهی است تحقق حقوق کارگران تحقق قسمی از حقوق بشر خواهد بود.

این حقوق به صراحت در اعلميه ها و مقاوله نامه های متعدد حقوق بشری مورد تاکيد و تایيد قرار گرفته است.
 حقوق نقض شده کارگران ایران در طی یک سال گذشته شامل دو بخش است که بخش نخست حقوقی است

 که مستقيما از سوی حکومت در رابطه با کارگران نقض شده است و بخش دوم حقوقی را در بر می گيرد که تحت
 سياستهای حکومت که با اسناد حقوق بشری تناقض دارد حقوقی از کارگران و قشر زحمت کش نقض شده

است.
  نقض موردی حقوق کارگران٣۴٢١٨٨٣، )٩٠ اردی بهشت ١٠ تا این تاریخ (١٣٨٩ اردیبهشت ماه سال ١١جمعا از 

  مورد گزارش حقوقی به ثبت۴١۵در ایران، توسط واحد آمار، نشر و آثار مجموعه فعالن حقوق بشر در ایران در 
 رسيده است، بر اساس این آمار به ترتيب استان های تهران، خوزستان، کردستان و قزوین بيشترین آمار نقض

 حقوق کارگران را در گزارشات ثبت شده به خود اختصاص داده اند.
  تن از سوی دستگاه١٣ تن احضار و ١٩ فعال کارگری بازداشت، ٧١بر اساس آمار فوق در این دوره زمانی، 

  ماه حبس تعليقی محکوم شدند.١١ ماه حبس تعزیری و ٣٧۴قضایی به 
  مورد تجمع و یا اعتصاب کارگری توسط واحد آمار، نشر و آثار٢۵٨هم چنين در طی محدوده زمانی فوق، دستکم 

 مجموعه فعالن حقوق بشر در ایران به ثبت رسيده است که بيشتر این حرکت های اعتراضی در راستای عدم
  ماه نيز رسيده است و یا عدم برخورداری از حق٢٧پرداخت حقوق معوقه کارگران که طبق آمار گا ها حتی به 

 بيمه، امنيت شغلی و امثالهم شکل گرفته است.
  نفر بر اثر سانحه کشته و زخمی شدند که بر اثر آن١۵٨از سویی به علت نبود امينی کافی در محيط کار، حداقل 

  تن زخمی شده اند.۶٨ تن کشته و ٩٠ 
  ماه پرداخت حقوق کارگران به تعویق افتاده است.۶٨١بر اساس آمار ثبت شده بيش از 

 %١٠مجموعه فعالن حقوق بشر موفق به ثبت بيش از نيم ميليون بيکار در کشور شده است که دست کم 
  نيز به دليل تعطيلی کارخانه و یا نبود کار در بيکاری بسر%٩٠ایشان از کار اخراج و یا با تعدیل نيرو مواجه شده و 

  هزار کارگر نيز از حق بيمه درمانی محروم هستند.١۵می برند. و در این ميان بيش از 

گزارش تفضيلی مربوطه و همچنين نمودارهایی در این رابطه در پی می آید
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 گزارش تفضيلی یکساله نقض حقوق کارگران - به مناسبت روز کارگر – تجمع و
اعتصاب 

تجمع و اعتصاب

 کارگران کارخانه لستيک البرز به پرداخت نشدن چند ماه حقوق خود اعتراض کردند: کارگران کارخانه•
 لستيک البرز روز دوشنبه در اعتراض به تحقق نيافتن خواسته هايشان اقدام به آتش زدن لستيک در محل

اين کارخانه کردند.
  نفر از کارگران سازمان فضای سبز شهرداری آبادان در٣٠تجمع اعتراضی کارگران شهرداری آبادن: حدود •

اعتراض به پرداخت نشدن سه ماه حقوق و بيمه خود در مقابل شهرداری مرکزی آبادان تجمع کردند.
  کارگر کارخانه لستيک البرز تهران ادامه دارد: گزارش ها از تهران حاکيست که اعتصاب١٣٠٠اعتصاب •

 کارگر کارخانه لستيک البرز تهران همچنان ادامه دارد.١٣٠٠
 صدها کارگر کارخانه "نورد و لوله صفا" اعتصاب غذا کردند: صدها کارگر کارخانه "نورد و لوله صفا" در جاده•

تهران-ساوه، در پی پرداخت نشدن دو ماه حقوق شان دست به اعتصاب غذا زده اند.
 کارگران کيان تایر در اعتراض به وضعيت خود اقدام به آتش زدن لستيک در محل کارخانه کردند: کارگران•

  صبح10 از ساعت  کيان تایر با توجه به نبود روزنه ای برای تحقق خواستهایشان تا پایان وقت اداری امروز،
  اقدام به آتش زدن لستيک در محل کارخانه و مشرف به جاده اسلمشهر (روبروی بخشداری  ظهر12تا 

چهاردانگه) کردند.
 150بازنشستگان خانه کارگر غرب تهران و شهر ری مقابل مجلس تجمع کردند: این کارگران که نزدیک به •

 نفر بودند در پلکاردهایی با مضمون "ما مخالف جدا شدن درمان مستقيم از تامين اجتماعی و انتقال آن به
 وزارت بهداشت هستيم" "نمایندگان مجلس به وضعيت معيشتی ما کارگران توجه کنند" را در دست

داشتند.
  نفر از بازنشستگان خانه 200بازنشستگان خانه کارگر پاکدشت و ورامين مقابل مجلس تجمع کردند: •

 کارگر پاکدشت و ورامين در اعتراض به انتقال درمان از تامين اجتماعی به وزارت بهداشت مقابل مجلس
تجمع کردند.

  ماه١١اجتماع کارگران پوشينه بافت مقابل استانداری قزوین: در حال حاضر کارگران این شرکت حدود •
حقوق، عيدی و سایر مطالبات طلبکارند.

  نفر از کارگران اخراجی کارخانه قند بردسير صبح روز۶٠تجمع کارگران کارخانه قند بردسير: بيش از •
  آبان در مقابل اداره کار این شهر تجمع کرده و خواستار دریافت دو سال حقوق و مزایای معوقه١٧دوشنبه 

خود شدند.
 اعتراض كانون كارگران بازنشسته تامين اجتماعی به افزايش شش درصدی مستمری ها: كانون كارگران•

 6بازنشسته تامين اجتماعي استان تهران درنامه اي به محمود احمدي نژاد، ضمن اعتراض به افزايش 
 15 قانون تامين اجتماعي و افزايش 96درصدي مستمري ها در تامين اجتماعي خواستار اعمال ماده 

درصدي مستمري هاي در اين سازمان شدند.
  تن از کارگران کارخانه٧۵٠ کارگر کارخانه نساجی مازندران درمقابل فرمانداری قائم شهر: ٧۵٠تحصن •

 نساجی مازندران روز چهارشنبه پس از راهپيمايی از محل اين واحد توليدی، در مقابل فرمانداری قائم شهر
تحصن کردند.

  نفر از کارگران شرکت٢٠اعتصاب کارگران و استادکاران شرکت ساختمانی بناپی مهاباد: بيش از •
 ساختمانی بنا پی مهاباد به دليل نبود بيمه و حقوق معوقه چندین ماهه خویش دست از کار کشيدند و از

رفتن به سر کار امتناع ورزیدند.
 تجمع کارگران یکی از شرکت های تحت پوشش بانک ملی: ساعتی پيش جمعی از کارگران کفش بل با•

 تجمع در مقابل دفتر مرکزی این شرکت اعتراض خود را نسبت به عملکرد مدیریت کنونی این مجموعه
اعلم کردند.

 تجمع كارگران شركت لوله سازي خوزستان مقابل استانداري: عضو شوراي كارگري كارخانه لوله سازي•
 ماه كامل است كه حقوق نگرفته اند، گفت : ما خواهان18خوزستان با اشاره به اين كه كارگران اين كارخانه 

راه اندازي مجدد كارخانه هستيم.
 تجمع اعتراضی صدها کارگر ساختمانی مقابل مجلس: در ادامه بررسی و تصویب مواد لیحه برنامه•

 پنجم توسعه صبح امروز جمعی از کارگران ساختمانی با حضور در مقابل ساختمان مجلس شورای اسلمی
تجمع کردند تا از تعليق اجرای قانون بيمه اجباری کارگران ساختمان در پنج سال آینده جلوگيری کنند.

 تجمع كارگران كارخانه كنف كار رشت مقابل سازمان صنايع گيلن: كارگران شركت كنف كار رشت به دنبال•
احقاق طلب پنج ساله خود مقابل سازمان صنايع و معادن گيلن تجمع كردند.

  کارگر شرکت جهان فارس1700 نفر ازکارگران شرکت دیلم استان بوشهر و بستن جاده: ١٧٠٠اعتصاب •
به دليل عدم دریافت حقوق ماهيانه خود دست به اعتصاب زدند.
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 تجمع اعتراضی شماری از کارگران کارخانه مخابرات راه دور در شيراز: شماری از کارگران کارخانه•
  ماه گذشته خود در محل اين١٧مخابرات راه  دور ايران، در شيراز در اعتراض به پرداخت نشدن دستمزد 

واحد توليدی تجمع کرده اند.
 تجمع مجدد کارگران ریسندگی خاور رشت: به دنبال عدم تحقق وعده های داده شده به کارگران•

  صبح مقابل اداره8 از ساعت   تعداد زیادی از این کارگران1389 آذر 13ریسندگی خاور رشت ، روز شنبه 
صنایع و معادن رشت تجمع نمودند.

 تجمع اعتراضی در عسلویه به دنبال مرگ مادر و دختر: در پی مرگ مادر و کودک خرد سالش در عسلویه•
به دنبال نبود مراکز درمانی مناسب تجمعی اعتراضی در برابر بخش داری برگزار شد.

 تجمع اعتراضی کارگران نساجی مقابل استانداری: تعدادی از کارگران کارخانه نساجی مقابل استانداری•
مازندران تجمع اعتراض آميز برگزار کردند.

  آذر نزدیک به29ممانعت از تجمع دویست تن از کارگران خدمات پالیشگاه آبادان: امروز صبح دوشنبه •
  نفر از کارگران خدمات پالیشگاه آبادان در اعتراض به کسر عيدی و سنوات آخر سال در دو قسمت از200

پالیشگاه آبادان تجمع کردند.
 اعتراض کارگران شرکت کشتی سازی بندرعباس به آغاز موج اخراج ها در این شرکت: کارگران شرکت•

 کشتی سازی و صنایع فراساحل بندرعباس به نبود امنيت شغلی و تصميم مسئولن برای اخراج آنها از
شرکت اعتراض کردند.

 تجمع اعتراضی کارگران بعد از سخنرانی وزیر کار در مشهد: عبدالرضا شيخ السلمی وزیر کار و امور•
 اجتماعی در اولين همایش کشوری روز بسيج کارگری و تجليل از شهدای کارگر که روز گذشته در مشهد

 برگزار شد، به تفسير آیه سوم سوره  بقره و تبيين مفهوم غيب و ایمان پرداخت و به دليل اینکه در این
 همایش که به مناسبت روز کارگر برگزار شده بود سخنی درباره وضعيت کارگران به زبان نياورد مورد اعتراض

قرار گرفت.
  اردی بهشت ماه(اول١١ صبح امروز ١٠تجمع کارگران شيرازی مقابل استانداری فارس: ساعت •

مه)کارگران در شيراز به مناسبت روز کارگر، تجمع اعتراضی برپا کردند.
 عدم پرداخت مطالبات، بازنشستگان واگن پارس را به تجمع واداشت: عدم تعهد مسئولين به وعده ها و•

  كارگر400تأخير در پرداخت مطالبات بازنشستگان در آستانه هفته كارگر، منجر به تجمع اعتراض آميز 
  صبح روز چهارشنبه ی گذشته گرديد تا كارگران این شركت10بازنشسته شركت واگن پارس در ساعت 

  ميليون تومان، صداي اعتراض خود را به گوش15 تا 10براي پيگيري تحقق وعده ها و پرداخت مطالبات 
مسئولين برسانند.

 تجمع صدها تن از کارگران تبریزی در مقابل اداره کار به مناسبت روز چهانی کارگر: صدها تن از کارگران و•
 مردم در مقابل اداره کار شهر تبریز واقع در خيابان امام خمينی، به مناسبت روز جهانی کارگر (اول ماه مه)

دست به تجمع زدند.
 تجمع اعتراضی هزاران تن از کارگران در قزوین: هزاران تن از کارگران قزوین برای گراميداشت روز جهانی•

کارگر، با برپایی تجمعی عليه اخراج کارگران و سایر مشکلت کارگری دست به اعتراض زدند.
  ماه مطالبات معوقه کارگران چينی٧در پی پرداخت نشدن  تجمع اعتراضی کارگران کارخانه چينی البرز: •

  اردی14البرز و نيز اعلم انحلل این کارخانه، جمعی از کارگران این واحد توليدی، صبح امروز سه شنبه 
بهشت ماه در مقابل دفتر سهام دار عمده چينی البرز تجمع اعتراضی برپا کردند.

 دومين تجمع کارگران بازنشسته شرکت واگن پارس در سال جاری: کارگران بازنشسته شرکت واگن•
 پارس برای دومين بار در سال جاری پس از اجتماع اعتراض  آميز نسبت به عدم پرداخت مطالبات معوق در

  اردیبهشت ماه و انعکاس مشکلت خود به دفتر ریاست جمهوری به صورت حضوری در آن زمان، با٨روز 
 توجه به عدم پاسخگویی این دفتر به مشکلتشان بار دیگر روز گذشته، مورخ چهاردهم اردی بهشت ماه،

مقابل در ورودی شرکت اجتماع کرده و بر تحقق خواسته های خود تاکيد کردند.
  اردی بهشت ماه، جمعي از20تجمع كارگران اخراجي نوشابه  سازي ساسان: صبح امروز دوشنبه •

 كارگران اخراجي نوشابه  سازي در اعتراض به دريافت نكردن مقرري بيمه بيكاري در محل كار سابق خود
تجمع كردند.

 تجمع کارگران مخابرات مقابل مجلس: کارگران مخابرات صبح امروز در مقابل مجلس شورای اسلمی•
تجمع کردند.

 )1اعتراض كارگران صنايع فلزي به پرداخت نشدن مطالبات معوقه: كارگران كارخانه صنايع فلزي(•
 مي گويند در اعتراض به پرداخت نشدن مطالبات معوقه خود از چهارشنبه ی گذشته تاكنون اعتصاب

كرده اند.
 تجمع کارکنان برق تهران مقابل ساختمان مدیریت: به دنبال  کسر مبالغ اضافه کار، حق شيفت وسایر•

  دی، کارکنان صنعت برق در مقابل٢٨مزایای رفاهی و انگيزشی از شمول پرداخت حق بيمه، روز سه شنبه 
ساختمان مدیریت برق منطقه ای تهران تجمع کردند.

 اعتصاب کارگران شهرداری در شوشتر: اعتصاب دو روزه کارگران شهرداری شوشتر با ميانجی گری•
فرماندار و ریيس شورای شهر پایان یافت.
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 دهها کارگر شرکت پارس متال در مقابل مجلس تجمع کردند: دهها نفر از كارگران شركت پارس متال كه•
 از ماه ها پيش، حقوق معوقه خود را دریافت نكرده اند، روز دوشنبه، چهارم بهمن ماه در مقابل مجلس

شورای اسلمی در تهران تجمع کردند.
 تحصن و اعتصاب کارگران ایران خودرو: در پی حادثه مرگبار در شرکت ایران خودرو که بر اثر فشار کاری•

 وارده بر یکی از کارگران بوقوع پيوست، و منجر به مرگ چند تن از كارگران آن شركت شد، فضای كارخانه
همچنان به شدت ملتهب بوده و کارگران معترض در تحصن به سر می برند.

 ادامه اعتراضات کارگری و تعطيل شدن ایران خودرو: به دنبال حادثه کارخانه ايران خودرو که طبق آمارها•
  تن شد، اعتراض ها نسبت به اين واقعه ادامه١٣منجر به کشته شدن چهار-هشت نفر و زخمی شدن 

دارد.
 تجمع کارگران نساجی مازندران در مقابل شرکت نساجی طبرستان: جمع کثيری از کارگران کارخانجات•

  صبح امروز در مقابل نساجی طبرستان2نساجی مازندران شامل گونی بافی و نساجی تلر و شماره 
تجمع نمودند.

 تجمع كارگران بلتكليف نساجی مازندران، برای دومين روز متوالی: جمع کثيری از کارگران نساجی•
 مازندران، صبح امروز یکشنبه دهم بهمن ماه، برای دومين روز متوالی درمقابل نساجی طبرستان تجمع

نمودند.
 كارگران نئوپان شموشک تجمع كردند: دبير اجرایی خانه کارگر گلستان از تجمع کارگران نئوپان شموشک•

در مقابل اداره کل کار و امور اجتماعی استان گلستان خبر داده است.
  تن از کارگران کارخانه©١٣٠٠بيش از هزار کارگر کارخانه© لستيک البرز از روز شنبه اعتصاب کرده اند: •

 لستيک البر́ز واقع در تهران، طی روزهای شنبه و یکشنبه در اعتراض به اجرا نشدن تعهدات وزارت صنایع و
کارفرمای خود دست به اعتصاب زدند.

  نفر از کارگران پروژه۴٠تجمع کارگران پروژه احداث تصفيه خانه آب شرب طبس مقابل فرمانداری: حدود •
 بهمن ماه با تجمع در مقابل ساختمان فرمانداری طبس از١۶احداث تصفيه خانه آب شرب طبس، ظهر روز

عدم پرداخت حقوق خود طی هفت ماه اخير خبر دادند.
  تن از۵٠ بهمن ماه بيش از ٢۵کارگران پالیشگاه نفت آبادان اعتصاب کردند: صبح روز گذشته، مورخ •

کارگران پالیشگاه نفت آبادان در اعتراض به بيکاری، دست به اعتصاب زدند.
 تجمع كارگران نازنخ در مقابل مجلس: در پي تعطيلي و چندين ماه پرداخت نشدن مطالبات كارگران•

 كارخانه نازنخ استان قزوين، جمعي از كارگران اين كارخانه امروز در مقابل ساختمان مجلس شوراي
اسلمي واقع در ميدان بهراستان تجمع كردند.

  نفر از کارگران شرکت ساختمان نصب واقع500تجمع کارگران ساختمان نصب در پالیشگاه ابادان: حدود •
 در شرکت پالیش نفت ابادان بدليل عدم پرداخت حقوق خود روز دوشنبه چهاردم تيرماه، امروز دست از کار

 پالیشگاه ابادان تجمع نمودند.3کشيده و در محل پروژه فاز 
 جمعی از کارگران کارخانه پارس متال تهران مقابل دفتر ریاست جمهوری تجمع کردند: جمعی از کارگران•

 کارخانه پارس متال تهران در اعتراض به پرداخت نشدن مطالبات معوقه و اخراج خود صبح امروز در محل دفتر
ریاست جمهوری واقع در ميدان پاستور تجمع کردند.

 تجمع اعتراضی گروهی از کارگران پالیشگاه نفت آبادان و دستگيری دو تن: همزمان با تجمع گروهی از•
 کارگران معترض در تهران، جمعی از کارگران پالیشگاه آبادان در جنوب ایران نيز، بدليل بيکاری́´ خود، در
مقابل در اصلی آن پالیشگاه دست به تجمع زده و باعث انسداد موقت در و توقف عبور و مرور شدند.

 اعتصاب مجدد کارگران سد مخزنی ژاوه در سنندج: کارگران سد مخزنی ژاوه در سنندج صبج دیروز،•
شنبه نوزدهم تيرماه، دست به اعتصاب زدند.

 تجمع خانواده های کارگران کارخانه هفت تپه: کارگران اخراجی نيشکر هفت تپه(چهار نفر) به همراه•
 وکيل خود خواهان رسيدگی همزمان به شکایت هر چهار نفر در یک جلسه شدند و همزمان خانواده های

 آنان در مقابل اداره کار شوش با در دست داشتن پلکاردهایی خواهان بازگشت بکار پدران و همسران خود
شدند.

 بازنشستگان تامين اجتماعی مقابل مجلس تجمع کردند: در سومين روز از هفته تامين اجتماعی،•
 جمعی از بازنشستگان و مستمری بگيران سازمان تامين اجتماعی با تجمع در مقابل مجلس اعتراض خود را

نسبت به اقدامات اخير مدیران این سازمان و وزارت رفاه و تامين اجتماعی اعلم کردند.
 ادامه ی اعتراض هاي كارگري در صنايع فلزي: درپي تاخير خبر چند هفته اي كه در پرداخت مطالبات•

معوقه كارگران كارخانه صنايع فلزي به وجود آمده است اعتراض هاي كارگري دراين شركت ادامه دارد.
 پرسنل و پزشکان کهگيلویه و بویراحمد تجمع اعتراض آميز برگزار کردند: در پی کلنگ زنی قوام نوذری•

 استاندار کهگيلویه و بویراحمد در زمين دانشگاه علوم پزشکی یاسوج و واگذاری آن به طرح مسکن مهر
  نفر می شد تحصن آرامی را400جمعی از پرسنل و پزشکان کهگيلویه و بویراحمد که تعداد آنها حدود 

نسبت به این موضوع برگزار کردند.
 کارگران بازنشسته شرکت واگن پارس اراک، تجمع اعتراضی برگزار کردند: کارگران بازنشسته شرکت•

  صبح چهارشنبه11 تا 10واگن پارس اراک برای بيست و یکمين بار در طی سال گذشته تاکنون، در ساعت 
گذشته در مقابل شرکت تجمع کردند.
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 اعتصاب صدها تن از کارگران استان کرمان در اعتراض به اخراج قریب الوقوع: چهارصد تن از كارگران•
  خرداد ماه، دست به اعتصاب24کارخانه گندله سازی شركت سنگ آهن گل گهر سيرجان، از روز دوشنبه 

زده اند.
 اجتماع کارگران شهرداری آبادان: کارگران منطقه یک شهرداری آبادان به دليل عدم پرداخت سه ماهه•

 حقوق، مزایا و عدم پرداخت پنج ماهه بيمه خود دست از کار کشيده و خواستار پرداخت مطالبات خود
شدند.

  خردادماه، ده ها تن از کارگران سد29اعتصاب کارگران سد مخزنی ژاوه در سنندج: امروز شنبه مورخ •
مخزنی ژاوه در سنندج در محوطه کارگاه این سد، دست یه اعتصاب زدند.

 ششمين روز اعتصاب کارگران گندله سازی در سيرجان: اعتصاب دسته جمعی کارگران مجتمع•
  خرداد آغاز شده، امروز وارد ششمين24گندله سازی شرکت سنگ آهن گل گهر سيرجان که از روز دوشنبه 

 شد. روز
 كارگران گندله سازي اعتصاب كردند: جمعي از كارگران كارخانه گندله سازي سيرجان دست به اعتصاب•

و اعتراض زده اند.
 پايان اعتراض كارگران صنايع فلزي از روي اجبار: پس از چند هفته اعتصاب، سرانجام كارگران كارخانه•

صنايع فلزي در ازاي دريافت يك ماه حقوق و مزاياي معوقه خود به كار خود بازگشتند.
 300کارگران مجتمع فولد هرمزگان دست به تجمع زدند: در پی پرداخت نشدن بيش از سه ماه حقوق •

تن از کارگران مجتمع فولد هرمزگان، تعدادی از آن ها دست به تجمع زدند.
  نفر از کارگران (پيمانکاری) منطقه ی یک شهرداری30تجمع کارگران شهرداری منطقه یک آبادان: حدود •

 آبادان در اعتراض به تعویق پرداخت چهار ماه حق بيمه و دو ماه حقوق خود در مقابل شهرداری منطقه ی
یک آبادان اجتماع کردند.

 تجمع کارکنان کارخانجات مخابراتی راه دور ایران در شيراز: جمعی از کارکنان کارخانجات مخابراتی راه دور•
 ) در شيراز، با تجمع در مقابل این كارخانه، نسبت به آنچه كه برآورده نشدن خواسته های پيشينITIایران(

خود عنوان می كردند، اعتراض كردند.
 تجمع كارگران نساجی بابكان مقابل فرمانداری آمل: تعدادی از كارگران نساجی بابكان در مقابل•

فرمانداری شهرستان آمل تجمع كردند.
 تجمع کارگران شرکت کرپ ناز کرمانشاه: تعدادی از کارگران شرکت کرپ ناز کرمانشاه روز گذشته مورخ•

هفدهم شهریورماه، در مقابل مدیریت بانک ملت این شهر حاضر شدند.
 تجمع کارگران قزوینی مقابل دفتر کارخانه در تهران: تعدادی از کارگران ریسندگی و بافندگی «ناز نخ•

 قزوین» که از بعد از ظهر دیروز برای اعتراض به وضعيت کاری خود به تهران آمده اند، صبح امروز مقابل دفتر
مرکزی این کارخانه ریسندگی و بافندگی تجمع کردند.

 تجمع اعتراضی کارگران اخراجی سازه های برق آذربایجان: تعدادی از کارگران اخراجی شرکت توليد•
سازه های برق آذربایجان در اعتراض به اخراج خود در مقابل فرمانداری تبریز تجمع کردند.

 ادامه اعتراض کارکنان تامين اجتماعی به عدم افزايش دستمزدها: اعتراضات جمعي از كاركنان سازمان•
تامين اجتماعي به دليل

بخشي از بهره وري و كارانه ادامه دارد. عدم افزايش دستمزد و عدم پرداخت •
  شركت تخليه و بارگيري فعال23تجمع اعتراض آميز چهارصد کارگر بارانداز در آبادان: كارگران و نمايندگان •

 در بارانداز شلمچه در مقابل ساختمان مركزي منطقه آزاد اروند در آبادان و در محل نماز جمعه خرمشهر
تجمع اعتراض آميز برپا كردند.

 28اعتصاب و تجمع کارگران کيان تایر در محوطه کارخانه: کارگران کارخانه کيان تایر از صبح روز پنج شنبه •
 مرداد ماه در اعتراض به عدم پرداخت دستمزدهای خود دست به اعتصاب زدند و با بستن درب انبارها مانع

خروج لستيک از کارخانه شدند.
 تجمع مجدد کارگران شرکت کرپ ناز کرمانشاه مقابل بانک ملت: کارگران کارخانه کرپ ناز کرمانشاه،•

 پس از تجمع در مقابل اداره کار و امور اجتماعي و استانداري، براي چندمين بار مقابل ساختمان مرکزي
بانک ملت کرمانشاه تجمع کردند.

 اعتصاب کارگران در کرج و بازداشت دو تن از فعالين کارگری: در جریان اعتصاب و تجمع استيل فروشان•
 مجتمع "پارس غدیر" جاده قدیم کرج، که در اعتراض به سياست مالياتی جدید دولت صورت گرفت، دو نفر از

متحصنين بازداشت شدند.
 كارگران روغن نباتي قو دست ازكاركشيدند: كارگران كارخانه روغن نباتي قو (واقع در تهران) دراعتراض به•

 عملكرد به مديريت اين شركت و پرداخت حقوق كارگران از محل فروش املك شركت قو دست ازكار
كشيدند.

 اعتراض يك فعال كارگري به تعاوني شماره يك مسافربري: جمعي از رانندگان اتوبوس هاي برون شهري،•
 مسوولن شركت تعاوني شماره يك مسافربري را به ممانعت از پرداخت مطالبات قانوني اعضاي اين تعاوني

متهم مي كنند.
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 اعتصاب سه روزه بيش از سه هزار کارگر لستيک بارز: حدود سه هزار و پانصد کارگر لستيک بارز از ظهر•
  در اعتراض به شرایط اسف بار کارشان و عدم پرداخت اضافه کاری روتين٨٩روز یکشنبه چهارم مهر ماه 

 خود که ماهيانه به انان پرداخت می شد بطور یکپارچه ای دست از کار کشيدند و تا صبح روز چهارشنبه
هفتم مهر ماه به اعتصاب ادامه دادند.

 اعتصابات کارگری در دو کارخانه لستيک سازی در تهران و کرمان: کارگران کارخانه لستيک البرز(کيان•
 تایر)، از روز شنبه در اعتراض به عدم پرداخت چهار ماه دستمزد معوقه خود و سایر مشکلت موجود در

کارخانه دست به اعتصاب زدند که روز یکشنبه نيز ادامه یافت.
 تجمع اعتراضی کارگران کارخانه روغن نباتی پارس قو: جمعی از کارگران کارخانه روغن نباتی پارس قو•

صبح امروز در اعتراض به آنچه نامشخص بودن وضع شغلی ناميده می شود تجمع کردند.
  نفر از کارگران شرکت نازنخ قزوین100تجمع کارگران شرکت نازنخ قزوین مقابل ریاست جمهوری: حدود •

  ماه حقوق معوقه سال گذشته صبح امروز یکشنبه، در مقابل2 ماه از حقوق سال جاری و 6برای گرفتن 
نهاد ریاست جمهوری تجمع کردند.

 کارگران چند کارخانه در اراک متحصن شدند: روز دوشنبه نوزدهم مهر ماه کارگران شرکت های کمباین•
 سازی، واگن پارس و آونگان اراک با تجمع در مقابل کارخانه و انسداد ورودی شهر اراک نسبت به عدم

پرداخت حقوق خود اعتراض کردند.
 تجمع کارگران گيلنی در مقابل استانداری این شهر: كارگران كارخانه ريسندگي خاور رشت صبح امروز•

با تجمع مقابل استانداري گيلن خواستار دريافت حقوق معوقه خود از مسئولن شدند.
  نفر از کارگران شرکت آب و فاضلب50تجمع کارگری مقابل استانداری آذربایجان غربی: بيش از •

 سه شهرستان آذربایجان غربی در اعتراض به وضعيت جامعه کارگری در مقابل  ICTآذربایجان غربی و دفاتر 
استانداری آذربایجان غربی تجمع کردند.

  نفر از شركت مخابرات تهران در اعتراض به كاهش150تجمع كاركنان شركت مخابرات تهران: حدود •
محسوس حقوق ماهيانه خود تجمع كرده اند.

 تجمع كارگران ني بر هفت تپه و كشت و صنعت كارون شوشتر در مقابل اداره كل تامين اجتماعي•
 استان خوزستان: كارگران نيشكر هفت تپه و كشت و صنعت كارون شوشتر در مقابل اداره كل تامين

اجتماعي استان خوزستان اعدام شدند.
 تجمع مجدد كارگران اخراجي نساجي كردستان: روز شنبه يازدهم دي ماه كارگران اخراجي نساجي•

  صبح تا نزديك ظهر، مقابل اداره كارو امور اجتماعي سنندج واقع در خيابان جام جم،10كردستان از ساعت 
دست به تجمع زدند.

 تجمع كارگران شركت سازنده راه آهن قزوين رشت مقابل استانداري گيللن: صد كارگر شركت تبريز•
 ماهه ونيز عيدي11 راه آهن قزوين به رشت به دليل عدم دريافت حقوق 5ساختمان مجري ساخت قطعه 

ساله خود در مقابل استانداري گيلن تجمع كردند.3وحق سنوات 
  تن كارگردر1200كارگران صنعتي البرز در اعتصاب به سر مي برند: كارگران مجتمع صنعتي البرز با •

اعتصاب به سر مي برند
 کارگران پيمانی پتروشيمی تبریز تجمع کردند: در پی ممانعت مدیران مجتمع پتروشيمی تبریز از اجرای•

 مصوبه هيات دولت در خصوص تبدیل وضعيت استخدام کارگران متخصص و فنی پيمانی به قراردادی،
کارگران متخصص و پيمانی شاغل در این مجتمع تجمع کردند.

 تحصن کارگران کارخانهی کيان تایر در تهران: صد ها تن از کارگران کارخانه کيان تایر (البرز تایر سابق) در•
روز دهم اسفند دست به تحصن زدند.

 ادامه اعتراضات کارگران کارخانه کيان تایر در تهران: گزارش های رسيده از تهران حاکی است که•
اعتراضات کارگران کارخانه کيان تایر که از مدتی پيش آغاز شده است، ادامه دارد.

  اسفندماه، کارگران سه کارخانه کاشی و١۴تجمع کارگران و دانشجویان در شهر ميبد: روز شنبه •
 سراميک سازی دولتی در ميبد با تجمع مقابل دانشگاه آزاد این شهر خواستار پرداخت دستمزدهای عقب

افتاده خود شدند.
 تجمع اعتراضی کارگران در شيراز، همزمان با سفر احمدی نژاد: همزمان با سفر محمود احمدی نژاد به•

شيراز، کارگران مجتمع صنعتی گوشت صبح امروز مقابل استانداری فارس تجمع کردند.
 کارگران نساجی مازندران دست به تجمع زدند: تعداد زیادی از کارگران نساجی مازندران در مقابل•

فرمانداری قائمشهر تجمع نمودند.
  تن از کارگران قراردادی١۴٠٠اعتصاب کارگران پتروشيمی تبریز وارد دهمين روز خود شد: اعتصاب •

 اسفند ماه آغاز شده است، وارد دهمين روز شد.٧پتروشيمی تبریز که از روز شنبه 
 اعتصاب کارگران کارخانه پارسيلون خرم آباد: کارگران کارخانهی پارسيلون واقع در خرم آباد لرستان از آغاز•

اسفند ماه تاکنون دستکم چهار روز دست به اعتصاب زدند.
  نفر از کارگران تحت پوشش یکی٨٠اعتصاب کارگران پروژهی سيکل ترکيبی نيروگاه گازی آبادان: حدود •

 از پيمانکاری هایی مشغول در پروژهی سيکل ترکيبی نيروگاه گازی آبادان از دو روز پيش به دليل پرداخت
نشدن حقوقشان دست از کار کشيدند.
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 تجمع کارگران معترض در مقابل دفتر ریاست جمهوری: ده ها نفر از کارگران معترض کيان تایر در اعتراض•
 به عدم دریافت دستمزد خویش در جلوی نهاد ریاست جمهوری دست به تجمع و سر دادن شعارهایی

کردند.
 اعتصاب کارگران سد داریان پاوه و سد ژاوه سنندج : کارگران شرکت "پایاپ کوثر" که در سد داریان پاوه•

 دست به اعتصاب زده اند.١٣٨٩/٠۴/٢٨مشغول به کار هستند در تاریخ 
 کارگران سد ژاوه کامياران دست به اعتصاب زدند: کارگران سد ژاوه کامياران در اعتراض به عدم پرداخت•

 ماه حقوق معوقه و نيز عدم پرداخت عيدی و سنوات، دست به اعتصاب زدند.۶
 تجمع کارگران ریسندگی وبافندگی کاشان مقابل فرمانداری این شهرستان: صبح روز گذشته کارگران•

ریسندگی و بافندگی کاشان مقابل فرمانداری ویژه این شهرستان دست به تحمع زدند.
  فروردین ماه ده ها کارگر١۴جمعی از کارگران اخراجی پالیشگاه آبادان دست به تجمع زدند: روز یکشنبه •

 )١٩اخراجی دو شرکت ساختمان نصب و فراب جهت بازگشت بکار در مقابل درب پالیشگاه آبادان (گيت 
تجمع کردند.

 تجمع کارکنان «حراست طرح های اقتصادی» در مقابل فرمانداری ماهشهر: صبح امروز صد تن از کارکنان•
 حراست طرح های ساختمانی منطقه ویژه اقتصادی ماهشهر، در محل فرمانداری این شهرستان دست به

تجمع و تحصن زدند.
 تجمع اعتراضی کارگران مجتمع پتروشيمی بندر امام: در اعتراض به عدم اجرای مصوبه دولت مبنی بر•

  نفر از شاغلين بخش های مختلف مجتمع پتروشيمی بندر١۵٠٠انعقاد قرارداد مستقيم با کارگران، حدود 
امام، در مقابل ساختمان مرکزی این مجتمع تجمع نمودند.

  کارگر مجتمع پتروشيمی١۵٠٠ تن از کارگران مجتمع پتروشيمی بندر امام: حدود ١۵٠٠ادامه اعتراض •
  فروردین ماه، اعتراضات خود نسبت به اجرا نشدن مصوبه دولت٢١بندر امام (بندر شاهپور) روز يکشنبه 

مبنی بر انعقاد قرارداد مستقيم با کارگران را، که از روز شنبه آغاز شده بود، ادامه دادند.
 تجمع اعتراضی كارگران كشت و صنعت كارون، شوشتر و هفت تپه در مقابل مجلس: تعدادي از كارگران•

 شركت هاي كشت و صنعت كارون، شوشتر و هفت تپه در اعتراض به اجرايي نشدن مصوبه مجلس در
خصوص پرونده وصل بيمه اين كارگران در مقابل درب مجلس تجمع كردند.

 اعتصاب کارگران پتروشيمی ماهشهر ادامه دارد: اعتصاب گسترده و بزرگ کارگران مجتمع های•
پتروشيمی منطقه ویژه اقتصادی ماهشهر وارد پنجمين روز خود شد.

 تحصن ده ها نفر از کارگران نساجی قزوین در مقابل نهاد ریاست جمهوری: ده ها نفر از کارگران نساجی•
 فروردین ماه، در مقابل نهاد ریاست جمهوری تجمع کردند.٢٧قزوین، عصر روز شنبه 

 اعتصاب ده هزار کارگر پتروشيمی وارد هشتمين روز خود شد: اعتصاب بيش از ده هزار کارگر شرکتهای•
 پيمانکاری مجتمع های پتروشيمی منطقه ویژه اقتصادی ماهشهر که از روز بيستم فروردین ماه جاری آغاز

شده است همچنان ادامه دارد.
 تجمع کاميون داران و کارگران  در مقابل مجلس: کاميونداران "دانگ فنگ" چينی و کارگران کارکنان شرکت•

"نازنخ" قزوین صبح امروز (یکشنبه) در مقابل مجلس  تجمع کردند.
 تجمع کارگران قزوینی مقابل مجلس برای دومين روز متوالی: كاركنان شركت "ناز نخ قزوين" با تجمع در•

مقابل مجلس برای دومين روز متوالی نسبت به عدم دريافت حقوق خود اعتراض كردند.
 تجمع کارگران شرکت ذوب و فلزات ابهر در اعتراض به عدم دریافت حقوق: کارگران شرکت ذوب و فلزات•

  ماه است حقوقی دریافت نکرده اند، در اعتراض به این امر در مقابل فرمانداری ابهر دست به١۶ابهر که 
تجمع زدند.

 راهپيمایی کارگران شرکت مخابرات راه دور ایران در شيراز: جمعی از کارگران شرکت مخابراتی راه دور•
) در اعتراض به عدم اجرای مصوبات دولت در مورد این واحد صنعتی،  در شيراز راهپيمائی کردند.ITIایران (

 تجمع اعتراض جمعی از کارگران شاغل در پتروشيمی بندر امام: جمعی از کارگران شاغل در•
 پيمانکاری ها و شرکت های خصوصی طرف قرارداد پتروشيمی بندر امام، به عدم اجرای مصوبه دولت مبنی

بر انعقاد قرارداد مستقيم با کارگران اعتراض نمودند.
  کارگر مجتمع١۵٠٠ روزه ١١اعتصاب کارگران پتروشيمی بندر امام با موفقيت به پایان رسيد: اعتصاب •

 پتروشيمی بندر امام پس از موافقت مدیریت این واحد صنعتی با خواسته های آنان که همانا برچيده شدن
شرکت های پيمانکاری و قرارداد دسته جمعی با کارگران، است؛ پایان یافت.

 تجمع کارگران ذوب آهن اصفهان مقابل مجلس: جمعی از کارگران شرکت ذوب آهن اصفهان صبح امروز،•
یکشنبه، برای اعتراض به پرداخت نشدن حقوق و دستمزدشان، مقابل ساختمان مجلس تجمع کردند.

  تن از کارگران٨٠٠تجمع صدها تن از کارگران کارخانه لستيک البرز در برابر دفتر ریاست جمهوری: •
 کارخانه لستيک البرز روز يکشنبه در مقابل دفتر رياست جمهوری در تهران تجمع کردند و خواستار پرداخت

 ماه حقوق معوقه خود و راه اندازی دوباره اين واحد صنعتی شدند.٩
 تجمع کارگران چينی سازی البرز در مقابل مجلس: جمعی از کارگران شرکت چينی سازی البرز امروز•

مقابل مجلس شورای اسلمی تجمع کردند.
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 اعتصاب کارگران شرکت سنگ آهن مرکزی بافق: در پی انتصاب مدیر عامل جدید شرکت سنگ آهن•
مرکزی بافق، روز یکشنبه چهارم اردی بهشت ماه کارگران این شرکت دست از کار کشيدند.

 گزارش تفضيلی یکساله نقض حقوق کارگران - به مناسبت روز کارگر - بيکاری و
اخراج

بيکاری و اخراج

 کارگران کارخانه سيرنگ اخراج شدند: کارخانه درب و پنجره سازی سيرنگ عمران واقع در رشت که جزء•
مجموعه توليدی اشی مشی می باشد، قبل از راه اندازی تعطيل و کليه کارگران این کارخانه اخراج شدند.

 اعتراض کارگران آبادانی به عدم پرداخت حقوق معوقه، سبب اخراج آنها شد: طی چند روز گذشته دهها•
 نفر از کارگران ساختمان نصب پالیشگاه آبادان و همچنين کارگران سازمان فضای سبز شهرداری آبادان، در

 اعتراض به ماهها حقوق معوقه خود، دست به اعتصاب و تجمع زدند که در نتيجه گروهی از آنها اخراج
شدند.

  تن از کارگران قراردادی شرکت شصت تن از کارگران یک شرکت صنعتی از کار اخراج شدند: شصت•
رهاسازان کرمانشاه پس از اتمام قرارداد، از کار اخراج کرد.

 کارگران پرنده آبی اخراج شدند: دبير اجرایی خانه کارگر بوشهر از نقض شدن رای بازگشت به کار،•
کارگران پرنده آبی جهان در هيأت حل اختلف اداره کار این شهرستان خبر می دهد.

  کارگر شرکت مخابرات: مدیرعامل شرکت مخابرات ایران با اعلم بخش هایی از شرایط جدید٣٧٠اخراج •
جذب نيرو در این شرکت گفت: پایين تر از ليسانس استخدام نمی کنيم.

 احتمال تعطيلی یک کارخانه و بيکار شدن دویست و بيست کارگر در کرمان: محمود عباسی گفت: اگر•
 نفر كارگر خواهد شد.220مشكل نقدينگي ما رفع نگردد منجر به تعطيلي شركت وبيكاري

 اخراج صد و بيست کارگر شرکت مخابرات گلستان: در حاليکه بر اساس سند اشتغال در سال جاری باید•
  کارگر شاغل در شرکت مخابرات120 هزار شغل جدید در گلستان ایجاد شود، خبر اخراج 187بيش از 

استان موجی از نگرانی ایجاد کرده و این قشر را به آسيب پذیرترین قشر جامعه تبدیل کرده است.
 ٣٠٠اخراج سيصد کارمند شرکت هواپيمایی تابان: با ممنوعيت پرواز هواپيماهای روسی توپولف بيش از •

کارمند یک شرکت هواپيمایی ایرانی در آستانه اخراج قرار گرفتند.
 تعليق از کار فعالين سندیکایی شرکت اتوبوسرانی تهران و حومه ادامه دارد: ناصر محرم زاده، یکی دیگر•

از کارکنان اتوبوس رانی تهران و حومه توسط کميته انظباطی تعليق از کار شد.
 ممانعت از بازگشت به کار فعالين سندیکای شرکت واحد توسط حراست شرکت: دیوان عدالت اداری•

 طی یک پروسه ی حقوقی طولنی رای به بازگشت آقای عطا باباخوانی یکی از فعالين سندیکای شرکت
  از کار تعليق شده بود، داده است ولی حراست شرکت از84اتوبوس رانی تهران و حومه که از سال 

بازگشت به کار او ممانعت به عمل آورد.
  نفر از کارگران قراردادی شرکت تاژ قزوین، توسط پيمانکار۵٠پنجاه کارگر شرکت تاژ قزوین اخراج شدند: •

اخراج شدند و برای پيگيری مطالباتشان، دست به تجمع زدند.
 تعطيلی کارخانه های آجر پزی و بيکاری صدها کارگر: پس ازحذف یارانه ها و به دليل گران شدن سوخت،•

کارخانه های آجرپزی درمعرض تعطيلی کامل قرارگرفته اند.
  کارگر ادامه می یابد: پروژه تعدیل نيروی انسانی٢٠٠پروژه تعدیل نيروی شرکت تاژ قزوین تا اخراج •

  نفر از ایشان ادامه٢٠٠ نفر از کارگران قراردادی کليد خورده است، تا اخراج ۵٠شرکت تاژ قزوین که با اخراج 
خواهد داشت.

  کشت و صنعت مهاباد: طی یک ماه گذشته کارفرمایان شرکت٢ نفر از کارگران واحد ٣٠اخراج بيش از •
 نفر از کارگران خود را اخراج نموده اند.٣٠کشت و صنعت مهاباد اقدام به تعدیل نيرو نموده و بيش از 

 اخراج کارگران برای فرار از پرداخت مزایای آخر سال: دبيراجرایی خانه کارگر قزوین می گوید: با نزدیک•
 شدن به روزهای پایان سال برخی کارفرمایان برای فرار از پرداخت حقوق و پاداش پایان سال اقدام به آغاز

تعدیل کارگران خود کرده اند.
 اخراج برخی ازکارگران متروی تهران: تعدادی از کارگران شرکت متروی تهران از اخراج خود توسط شرکت•

پيمانکار طرف قرارداد با این شرکت خبر دادند.
  تعدادی از کارگران سد بن یر سنندج از سوی کارفرما اخراج روزانه کارگران سد بن یر در سنندج: روزانه•

اخراج می شوند.
  کارگر: کارخانجات پارس الکتریک وابسته به شرکت٣٠٠تعطيلی کارخانجات پارس الکتریک و بيکاری •

  کارگر رسمی در٣٠٠ ماه پيش تاکنون با داشتن بيش از ۴سرمایه گذاری تامين اجتماعی (شستا) از حدود 
تعطيلی به سر می برد.
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 روند تعديل كارگران تشديدخواهد شد: به اعتقاد يك كارفرماي بخش خصوصي با افزايش بهاي انرژي•
مصرفي كارخانه ها روند تعديل كارگران تشديدخواهد شد.

  هزار نفر در60بيكاري پنجاه و دو هزار كارگر درعسلويه: يك فعال كارگري وي با اعلم اينكه در گذشته •
 منطقه عسلويه كار مي كردندكه در حال حاضر هشت هزار نفر در عسلويه كار مي كنند، گفت: طي چهار

  هزار كارگر در اين منطقه شغل خود را از دست داده اند و اين در حالي است كه دولت52سال گذشته 
همچنان ادعا دارد پروژه هاي متعددي در حال راه اندازي در اين منطقه است.

  آبادان در پی اعضای شورای اسلمی کار شرکت زمزم آبادان اخراج شدند: اعضای شورای اسلمی کار•
اعتراض به عدم پرداخت حقوقشان اخراج شدند.

 افزایش چهل درصدی اخراج کارگران و ورشکستگی نود درصد از واحدهای توليدی: عضو هيات مدیره•
 کانون عالی شوراهای اسلمی کار استان تهران از افزایش چهل درصدی حجم اخراج کارگران از واحدهای

توليدی کشور خبر داد.
 اخراج غلمرضا جوادی، یکی از کارکنان شرکت اتوبوسرانی تهران و حومه: غلمرضا جوادی یکی از•

 کارکنان شرکت اتوبوسرانی تهران و حومه با اتهامات واهی و بدون طی هرگونه پروسه حقوقی از کار اخراج
شد.

 كاركنان شركت توليد نوشابه اخراج کارگران و تعطيلی بزرگترین كارخانه نوشابه سازي خاورميانه: •
 که يكي از بزرگترين خطوط توليد نوشابه در خاورميانه و خرمنوش خرمشهر اخراج شدند و اين واحد توليدي

تعطيل شد. می شود، ايران محسوب
 آغاز اخراج ها در شرکت مخابرات پس از تصاحب آن توسط: شرکت مخابرات ایران پس از واگذاری به•

 کنسرسيوم توسعه اعتماد مبين وابسته به شرکتهای زیرمجموعه سپاه پاسداران انقلب اسلمی، تعدیل
نيرو در شرکتهای وابسته را آغاز کرده است.

  هزار نفر۴٠نود درصد كارگران عسلويه اخراج شدند: اخراج های گسترده در عسلویه تعداد کارگران را از •
 هزار نفر کاهش داده است.۴ به ٨٣در سال 

 اخراج گسترده کارگران شرکت های دولتی در شهر اراک: درآستانه روز جهانی کارگر، روز اول ماه مه،•
 وضعيت کارگری در شهر اراک، بزرگترين قطب صنعتی ايران، بحرانی است و شرکت های دولتی در شهر

اراک، بسياری از کارگران خود را اخراج نموده اند.
 اخراج و بيکاری هزار کارگر در ایلم : علي غياثي يك فعال كارگري در استان ايلم از بحران واحدهاي•

  واحد استان تعطيل شده و بيش از هزاركارگر20 تعداد 88 و 87صنعتي خبر داد و گفت: طي سال هاي 
اخراج و بيكار شده اند.

 سه هزار دویست کارگر در تبریز در معرض بی کاری: شماری از کارخانه های تبریز به دليل مشکلت•
 مالی، سوءمدیریت و بدهی های هنگفت به بانک ها و پيمانکاران، دست به تعدیل یا اخراج کارکنان خود

 کارگر نيز بر همين اساس در معرض تهدید جدی قرار گرفته اند.٣٢٠٠زده اند و 
  نفر از پرسنل سازمان منطقه آزاد کيش، پس از تصدی یکی از وابستگان سپاه: در پی٢٠اخراج ناگهانی •

 سفر نوروزی هاشمی رفسنجانی به منطقه آزاد کيش و دیدار گروهی از مردم با وی و بيان اعتراضاتی به
 شرایط کشور، مدیر عامل سازمان منطقه آزاد کيش از کار برکنار شد و همزمان با آغاز به کار مدیر عامل

 جدید، که یکی از وابستگان به سپاه می باشد، بيست نفر از کارمندان یکی از شرکت های تابعۀ آن
سازمان، از کار اخراج شدند.

 نصور نقی پور از محل کار خود اخراج شد: نصور نقی پور روزنامه نگار و فعال حقوق بشر از محل کار خود•
اخراج شد.

 اخراج بيست و پنج هزار کارگر در عسلویه تایيد شد: مدیرعامل منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس گفت:•
  هزار کارگر از عسلویه به هيچ عنوان صحت ندارد و به هر خبرنگار و کسی که ثابت کند این40خبر اخراج 

 ميليون تومان جایزه می دهم.5تعداد کارگر از عسلویه اخراج شده، 
  کارگر در استان گلستان اخراج شدند: رقم بيکاری که در حقيقت تعداد شکایات دریافت شده از٣۴٠٠•

 سوی امور اجتماعی استان گلستان است، در حالی اعلم می شود که بر طبق مصوبه دولت در اسفند ماه
  شغل در بخش توليدی، صنعت، کشاورزی و دیگر٢١٧ هزار و ١٧سال گذشته، قرار بود تا پایان سال جاری 

زمينه ها در این استان ایجاد شود.
 یکی از اعضای سندیکای اتوبوسرانی تهران از کار تعليق شد: غلمرضا غلمحسينی، یکی از فعالين•

سندیکایی شرکت اتوبوس رانی تهران و حومه از کار تعليق شد.
 حراست شرکت اتوبوس رانی تهران از ادامه کار فعال سندیکایی ممانعت به عمل می آورد: حراست•

شرکت اتوبوس رانی تهران و حومه از ادامه به کار فعال سندیکایی سعيد ترابيان ممانعت به عمل می آورد.
 نفر از كارگران شركت پرنده آبي كه تنها100 نفر از كارگران كارخانه توليد بنزين در بوشهر: 100اخراج •

كارخانه توليد كنند بنزين در منطقه ويژه اقتصادي بوشهر است اخراج شدند.
  از سوی اداره محروميت از کار یک فعال کارگری: صدیق امجدی، از فعالين کارگری ساکن شهر سنندج•

ی اماکن این شهر، از کار بيکار شد.
 هيات حل اختلف شوش اخراج كارگران هفت تپه را تاييد كرد: هيات حل اختلف اداره كار شهرستان•

شوش راي به اخراج چهار نفر از كارگران كارخانه نيشكر هفت تپه داد.
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 کارگران پرنده آبی جهان اخراج شدند: مدیران و کارفرمایان شرکت پرنده آبی جهان با این استدلل که•
دیگر نمی توانند فعاليت کنند تمامی کارگران را اخراج کردند.

 بيكاري جمعي از كارگران كارخانه آرد ياسوج: دبيراجرايي خانه كارگر ياسوج مي گويد :به دليل انجام•
 عمليات بازسازي وتغييرساختار در كارخانه آرد، نشاسته و گلوكز ياسوج جمعي ازكارگران اين كارخانه از

 تاكنون بيكارشده اند.88سال 
 اخواسته كارگران را از بازنشستگي بازداشت: دبير اجرايي خانه كارگر يزد مي گويد :كارگران چهار•

 كارخانه نساجي درخشان، سعادت نساجان، سلك بافت و گرد بافت نمي تواننداز مزاياي بازنشستگي
مشاغل سخت و زيان آور استفاده كنند.

 اخراج سيصد نفر از كارگران سد آزاد به تير: طي يك ماه گذشته سيصد تن از كارگران سد آزاد به تير از•
كار اخراج شدند.

  تن از كارگران كارخانه تراكتورسازي50 نفر از كارگران كارخانه تراكتور سازي اروميه: حدود 50اخراج •
اروميه، توسط كارفرما از كار اخراج شدند.

  ميليون قاليباف در کشور: طی سال های اخير هزاران تن از قاليبافان ایرانی از کار٢خطر بيکاری برای •
  ميليون قاليباف دیگر، به دليل واردات بی رویهی فرش در معرض بيکاری قرار٢بيکار شده و گفته می شود 

دارند.
  مرغداری: در هفته های اخير بيش از هزار کارگر در نتيجه١٠بيکاری بيش از هزار کارگر در پی تعطيلی •

 مرغداری شغل خود را از دست داده اند.١٠انتشار یک بيماری خاص در بيش از 
 ۶ مرغداری در قم: بر اثر شيوع یک بيماری خاص(آنفولنزا) در ۶ کارگر در پی تعطيلی ۶٠بيکاری •

 کارگر از کار بيکار شدند.۶٠مرغداری در استان قم دستکم 
 اخراج کارگران معترض آبادانی به تاخير در پرداخت حقوق: روز  شنبه سی ام بهمن ماه، تعدادی از•

 کارگران ساختمان نصب پالیش گاه آبادان، در اعتراض به چندین ماه حقوق عقب افتاده خود و عدم
پاسخ گویی مسوولن، دست به تجمع زده و به ساختمان محل کار خود آسيب وارد کرده  اند.

  تن از کارگران آبادانی با پایان٣۶٠ تن از کارگران آبادانی در آستانهی اخراج قرار گرفته اند: قریب به ٣۶٠•
سال جدید در آستانهی اخراج قرار گرفته اند.

 اخراج دو نفر از کارگران شرکت ریسندگی کرپ ناز کرمانشاه: دو نفر از تکنسين های شرکت رسيدگی•
کرپ ناز کرمانشاه به دليل داشتن عقاید "آیين یاری" توسط حراست این شرکت از کار اخراج شدند.

  نفر از کارگران شرکت گونی بافی جسور تایيد شد: احمد لطفی نژاد ظهر امروز که در جمع۴٧٠بيکاری•
 خبرنگاران سخن می گفت با اشاره به تعطيلی شرکت گونی بافی جسور اظهار داشت: "به دنبال خارج

  نفر از کارگران این کارخانه از کار خود۴٧٠شدن مدیرعامل این شرکت از کشور و تعطيلی این واحد توليدی، 
بيکار شده اند."

  هزار کارگر مخابرات، تعدیل و اخراج شده اند: نماینده زنجان و طارم در مجلس با بيان۴٠نماینده زنجان: •
  هزار کارگر به علت خصوصی شدن مخابرات، از کار خود اخراج و۴٠این که هم اکنون در سطح کشور حدود 

یا تعليق شده اند، گفت: "دولت باید پاسخ گوی اشتغال و امرار معاش این قشر از مردم باشد."
  کارگر شرکت صنایع شوفاژ البرز بيکار شدند: عيدعلی کریمی، دبير اجرایی خانه کارگر قزوین اعلم١۶•

 کارگر شرکت صنایع شوفاژ البرز قزوین به تازگی از کار بيکار شده اند.١۶کرد که 
  هزار١٠٠ هزار نفر از صيادان بوشهری بيکار شدند: عسگر جلليان از بيکار شدن بيش از ١٠٠بيش از •

 نفر از صيادان بوشهری به واسطه افزایش قيمت گازویيل و بنزین و کمبود این سوخت ها در این منطقه خبر
 داد و گفت: "متأسفانه کار در بوشهر به جایی رسيده که صيادهای بوشهری ماهی مورد نياز خود را با

ماهی های وارداتی از نيوزلند تامين می کنند. "
  هزار نفر در بوشهر بيکار می شوند: نماینده دشتی و تنگستان در مجلس گفت: در صورت لغو قانون۴٨٠•

 هزار نفر در استان بوشهر بيکار می شوند.۴٨٠کالی همراه ملوان یا ته لنجی، 
  نفر از کارگران معدن و کارخانه© طلی آق دره از کار بيکار شدند: با توقف فعاليت معدن طلی آق دره۵۵٠•

  نفر ازکارگران شاغل در بخش معدن این شهرستان٣۵٠تکاب و بلتکليفی کارگران فصلی این معدن بيش از 
 شغل خود را از دست داده اند که با احتساب کارگران بيکار ناشی از توقف و تعطيلی کارخانه طلی آق دره

  نفر کارگر بيکار می رسد.۵۵٠این ميزان به 
•

 خودکشیگزارش تفضيلی یکساله نقض حقوق کارگران - به مناسبت روز کارگر – 
و مرگ و سایر موارد وبازداشت  

خودکشی، مرگ

 کارمندی به دليل اخراج از محل کار خود، خود سوزی کرد: خانم کارمندی به دنيال اخراج خود از محل•
کارش، دست به خودسوزی زد.
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 خودسوزی يكی از كاركنان شهرداری بوشهر: یکی از کارکنان خدماتی شهرداری بوشهر با سوزاندن خود•
به زندگی اش پایان داد.

سانحه، مرگ در حين کار

 کشته شدن یک کارگر، بر اثر ریزش معدن در طبس: بر اثر ریزش معدن در شهرستان طبس، یک نفر جان•
خود را از دست داد.

  کارگر معدن کروميت بافت زخمی شدند: جابجایی غير اصولی کارگران معدن کروميت بافت منجر به22•
 نفر شد.22سقوط کاميون حامل کارگران به دره و زخمی شدن 

  کارگر شد: ريزش معدن و نشت گاز در معادن زغالسنگ4ریزش معدن و نشت گاز موجب کشته شدن •
 کارگر معدن را گرفت.4هجدک بار ديگر حادثه آفريد و جان 

  روز از ریزش معدن۵قطعی شدن مرگ معدنچيان مدفون شده در معدن هجدک کرمان: با گذشن •
  متری، یکی از کارشناسان سازمان نظام۶٠٠ معدنچی در عمق ٣زغال سنگ هجدک کرمان و مدفون شدن 

مهندسی استان کرمان در گفت وگویی از قطعی شدن مرگ کارگران خبر می دهد.
 مرگ دلخراش یک کارگر کوره© آجرپزی در تهران: خاک برداری غير اصولی درمحوطه یک کوره آجر پزی در•

منطقه قيام دشت موجب مرگ دلخراش یک کارگر در زیر خروار ها خاک شد.
 هفده کارگر ایران خودرو کشته و مجروح شدند: بی احتياطی  یک راننده کمپرسی حامل بار در ایران•

خودرو موجب کشته و زخمی شدن هفده تن از کارگران شد.
 مرگ یک كارگر در موتورخانه استاديوم آزادی: براثر انفجاری که روز پنج شنبه گذشته در قسمت موتور•

 خانه استادیوم یکصد هزار نفری ورزشگاه آزادی رخ داد، یکی از کارکنان این مجموعه به نام رحمت آقایاری
 ساله جان خود را از دست داد.۵۵

 یک کارگر در ميان آوارهای سقف فروریخته© زیر زمينی جان سپرد: فرو ریختن سقف زیرزمين یک•
فروشگاه، منجر به مرگ یک کارگر در حين کار شد.

 NF مصدوم بر اثر آتش سوزی در پتروشيمی بندر امام: در اثر سانحه آتش سوزی در واحد ١١یک کشته و •
 تن دیگر  مصدوم شدند.١١ در آن محل کشته و دستکم   پتروشيمی بندر امام، یک نفر از کارگران2

 مرگ یک کارگر جوان به علت برگرفتگی: یک کارگر چاه کن در کاشان، به علت عدم ایمنی کافی در حين•
کار، جان سپرد.

 كشته شدن يك كارگر معدن در راور کرمان: به تازگی دبيراجرایی خانه کارگر استان کرمان از کشته•
 شدن یک کارگر در معادن این استان خبر داد و این مهم نشان می دهد که معادن کرمان هم چنان قربانی

می گيرد.
 فوت یکی دیگر از مجروحان حادثه ایران خودرو: گفته می شود یکی دیگر از کارگران ایران خودرو که در پی•

مجروحيت در حادثه حادثه رانندگی در بيمارستان بستری شده بود، در گذشته است.
 سقوط سه کارگر از طبقه ششم یک ساختمان نيمه کاره: عدم تامين ایمنی در حين کار، منجر به سقوط•

سه کارگر از طبقه ششم ساختمان در حال ساخت شد.
 جان باختن دو کارگر براثر ریزش تونل در مشهد: گود برداری غير اصولی و ریزش تونل در مشهد جان دو•

 ساله را در حين کار گرفت.26 و 23کارگر جوان 
  تن رسيد: برخی گزارش ها حاکی ست، تعداد١۶تعداد مجروحان انفجار خط لوله گاز سرخس_مشهد به •

 تن رسيده است.١۶مجروحان حادثه آتش سوزی́  خط لوله انتقال گاز پالیشگاهی در نزدیکی مشهد، به 
 سوختگی چهار كارگر ساختمانی در یك ساختمان پنج طبقه: اتاق کارگری در یک ساختمان در حال•

ساخت شب گذشته در اثر نشت گاز از کپسول پيک نيکی آتش گرفت و چهار کارگر دچار آتش سوزی شد.
 نه کارگر در یکماه کشته شدند؛ کسی پاسخگوی بازماندگان نيست: یک فعال کارگری می گوید•

 باگذشت نزدیک به چهل روز از کشته شدن پنچ کارگر در جریان حادثه انفجار پتروشيمی پردیس هنوز
مسوولن این حوادث مشخص نشده اند.

 گودبرداری جان  کارگر را گرفت: کارگر جوانی در حين عمليات گودبرداری در یک ساختمان در حال ساخت•
در خيابان وليعصر تهران زیر آوار ماند و درگذشت.

 کشته و زخمی شدن دستکم چهارده تن از کارگران در عسلویه: وقوع انفجار در واحد آمونياک•
پتروشيمی غدیر در عسلویه، منجر به کشته شدن شش تن از کارگران شد.

  كارگر را گرفت : آتش سوزی در برج دیتا نایزر، یکی از واحدهای4آتش سوزی پتروشيمی خارک جان •
پتروشيمی خارک که از شب گذشته آغاز شده بود به طور کامل مهار شد.

 کشته و زخمی شدن پنج تن از کارگران چاه آب ميانه در حين کار: سه تن از كارگران چاه آب شهرستان•
  نفر از2ميانه در آذربايجان شرقي، كه به منظور تعمير موتور آب در داخل چاه مشغول كار بودند، كشته و 

ایشان زخمي شدند.
 مرگ یک کارگر جوان در حين حفاري: مدير روابط عمومي اورژانس تهران خبرداد که کارگر جواني در حين•

حفاري کانال فاضلب شهري، زير آوار ماند و درگذشت.
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 جان باختن دو کارگر ساختمان در حين کار: دو کارگر ساختمانی در تهران طی دو روز گذشته به دليل•
نبود ایمنی کاری در محل کارشان جان باختند.

  نفر کشته و زخمی شدند: براثر انفجار مهمات باقی مانده3بر اثر  انفجار در تاسيسات دریایی خرمشهر •
 کارگر دیگر نيز مجروح شدند.2از جنگ تحميلی در تاسيسات دریایی خرمشهر یک نفر جان باخت و 

  متري يك مجتمع مسكوني در35 متري: كارگر چاه كن در عمق چاه 35مرگ كارگر چاه كن در عمق •
خيابان اشرفي اصفهاني كشته شد.

  ساله كه زير آوار ديوار مدفون شد پس از ساعت ها18 ساله براثر گودبرداري: يك كارگر 18مرگ كارگر •
 خاك برداري و سعي و تلش جسد فرد فوت شده خارج و به بال انتقال و در اختيار نيروي انتظامي قرار

گرفت.
 ريزش معدن در دامغان يك كشته برجا گذاشت: ريزش معدن در شهرستان دامغان يك كشته برجا•

گذاشت.
  ساله ای بعد از فرو ریختن ایستگاه۶۵ ساله بر اثر ریزش ایستگاه مترو در مشهد: کارگر ۶۵مرگ کارگر •

در حال ساخت متروی مشهد جان خود را از دست داد.
 مرگ یک کارگر سقزی در حين کار ساختمانی: یک کارگر سقزی در حين انجام کار ساختمانی بر اثر•

برخورد آجر به سرش دچار خونریزی مغزی می شود و فوت می کند.
 کشته و مجروح شدن دو کارگر به علت تخریب غيراصولی ساختمان: تخریب یک ساختمان دو طبقه به•

 و مجروح شدن دو تن از کارگران شد.  منجر به کشته شيوه غير اصولی و بدون رعایت اصول ایمنی
 جان باختن یک کارگر ساختمانی در دیواندره: خبرهای رسيده از دیواندره حاکی از آن است که یک کارگر•

ساختمانی حين کار در این شهر جان خود را از دست داد.
 مصدوميت شدید یک کارگر جوان در حين کار: کارگر جوانی به نام "امير. ح" در حين کار با یک چرخ•

گوشت صنعتی از ناحيه ی دست به شدت مصدوم شد.
  خردادماه،8 صبح امروز شنبه 6:30سيزده کشته و زخمی در انفجار دکل چاه نفت نفت شهر: ساعت •

  تن از3یکی از چاه های نفت منطقه "نفت شهر" استان کرمانشاه منفجر گردید که در این حادثه تاکنون 
 نفر زخمی شدند.10کارگران این منطقه کشته و 

 اسامي کشته شدگان حادثه آتش سوزي چاه نفتي نفت شهر اعلم شد: اسامی کشته شدگان و•
مجروحان حادثه ی آتش سوزی چاه نفتی نفت شهر، توسط فرماندار قصر شيرین اعلم شد.

  روز از حادثه معدن هجدک١٠٧ روز: در حاليکه ١٠٧کشف قسمتی از بدن معدنچيان هجدک بعد از •
می گذرد امدادگران موفق شدند قسمتی از بدن یکی از معدنچيان را در کارگاه محل حادثه پيدا کنند.

  روز از زیر آوار خارج شد: مدیرعامل جمعيت هلل احمر استان١١۵جسد دو معدنچی در کرمان پس از •
  روز از ریزش این١١۵ متری معدن هجدک کرمان بعد از ۶٠٠ جنازه معدنچيان در عمق ٢کرمان از پيدا شدن 

معدن خبر داد.

تعطيلی کارخانجات

 تعطيلي نساجي "تبد" به هفته دوم رسيد: كارخانه نساجي تبد براي دومين هفته متوالي تعطيل است•
  كارگر اين كارخانه نساجي نزديك به سه250 كارگر اين كارخانه بسته شده است/ 250و درهاي آن به روي 

ماه حقوق معوقه از كارفرما طلبكار هستند.
  کارگر: دبير اجرایی خانه کارگر خرم دره، از تعطيلی کارخانه٢٠٠تعطيلی یک کارخانه ذوب فلزات و بيکاری •

 کارگر خبر داد.٢٠٠ذوب فلزات خرم دره با حدود 
  کارگر: دبير اجرايي خانه كارگر ايلم از تعطيلي١٨٠تعطيلي بزرگ ترين شركت توليدي ايلم و بيکاری •

 کارگر این کارخانه شده است.١٨٠شركت زرجين بافت اين شهر خبر داد که منجر به بيکاری 
  کارگر: دبير اجرایی خانه کارگر خرم دره  خبر١۴٠تعطيلی یک واحد توليد باسابقه در خرم دره و بيکاری •

 کارگر تعطيل شده است."١۴٠داد: "شرکت چينی نور با 
  درصد50نيمي از واحدهاي صنعتي خيرآباد تعطيل شده است: دراثر رسيدگي نكردن مسوولن حدود •

واحد صنعتي خير آباد ورامين تعطيل شده است.
 تعطيلی های دامنه دار کارخانه های چرم مشهد : تعطيلی کارخانه های چرم سازی در مشهد ادامه دارد و•

این تعطيلی ها موجب بيکار شدن حداقل هزار و پانصد کارگر شده است.
 كارخانه ماشين سازي گچساران بعد از افتتاح تعطيل شد: كارخانه ماشين سازي گچساران پس از•

 افتتاح از سوي مسئولين استان و پس از گذشت چند ماه تعطيل شده است و كارگران آن در بلتكليفي
بسر مي برند

 تعطيلي بزرگترين كارخانه كاشي و سراميك: بزرگترين كارخانه كاشي و سراميك كشور در آباده به دليل•
مختلفي تعطيل شده است

 تعطيلی چهار کارخانه و یک استخر و بيکاری کارگران آن در سلماس: اجرای طرح هدفمند کردن یارانه در•
طی ماههای گذشته تعطيلی کارخانه های زیادی را با خود همراه داشته است.
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 تعطيلی واحدهای سنگبری استان قم به دليل گرانی برق: واحدهای سنگبری استان قم از هفته•
 گذشته به دليل چند نرخی بودن و افزایش تعرفه برق، قطعی برق به علت بدهی و نيز گرانی بيش از

انتظار آن، مجبور به تعطيلی کارگاههای خود شده اند.
 تعطيلی هشت ساله کارخانه چغندرقند شوش افزایش بيکاری را بدنبال داشته: نماینده مردم شوش•

 دانيال در مجلس شورای اسلمی گفت: با وجود بيکاری فوق العاده بال در این شهرستان، کارخانه چغندر
قند در این شهر هشت سال در تعطيلی به سر می برد.

تخریب و مصادره منازل

 ادامه تخریب خانه های کارگران در رباط طرق مشهد: در ادامه تخریب و تصرف غيرقانونی خانه های•
  آذرماه، حکم تخریب سه خانه مسکونی٢٧مردم فقير در رباط طرق مشهد، شهرداری آن شهر امروز شنبه 

 آذر این خانه ها باید تخليه شوند.٢٨ صبح روز یکشنبه ۴دیگر را صادر کرد و اعلم کرد تا ساعت 
  زندان2مصادره اموال زندانيان كارگر در رجايي شهر كرج: روز گذشته اموال اكثر زندانيان محبوس در بند•

رجايي شهر كرج از سوي مسئولين زندان مصادره شد.

تهدید و ارعاب، اعمال فشار

  اردی بهشت ماه روز١١تهدید کارگران به اخراج و ایجاد فضای امنيتی در سطح شهر تهران: همزمان با •
جهانی کارگر در سطح شهر تهران به خصوص در مناطق مرکزی شهر، فضای امنيتی حاکم شده است.

  فراخوانده شد و امروز می1027افزایش فشارها بر خانواده اسانلو: پسر کوچک منصور اسانلو به شعبه •
بایست در دادگاه حضور یابد.

 دویست تن از کارکنان شرکت واحد اتوبوسرانی در آستانه اخراج قرار گرفتند: قریب به دویست نفر از•
کارکنان شرکت اتوبوسرانی تهران و حومه، در آستانه اخراج قرار گرفته اند.

 اعمال فشار بر اعضای سندیکای کارگران هفت تپه: حراست شرکت نيشکر هفت تپه از خانواده یک•
 فعال کارگری خواسته است که خانه ی سازمانی این شرکت را تخليه نماید و همچنين سایر کارگرانی که

به اعضای اخراجی سندیکای هفت تپه کمک مالی می نمودند نيز تهدید کردند.
 گرفتن تعهد کتبی از کارکنان شرکت واحد برای عدم بيان مشکلت کاری خود: به تازگی حراست شرکت•

 واحد، کارکنان شرکت اتوبوس رانی تهران و حومه را وادار به امضای تعهدی می کند که بر اساس آن
 رانندگان در مورد مسایل شرکت واحد با هيچ رسانه ای اعم از داخلی و یا خارجی حق مصاحبه نداشته

باشند.

بلتکليفی

 قرارداد كارگران شركتي در بلتكليفي: باوجود برنامه هاي اعلمي و وعده هايي كه داده شده است،•
 هنوز بخش عمده اي از "كارگران شركتي" نتوانسته اند با بهبود وضعيت خود به كارگران قراردادي تبديل

شوند.
 کارخانه گندله سازی گل توقف فعاليت بزرگترین کارخانه گندله سازی خاورميانه و بلتکليفی کارگران آن: •

 گهر سيرجان که در سفر اخير رئيس  دولت به استان کرمان به عنوان بزرگترین شرکت گندله سازی در
خاورميانه افتتاح شده بود، در کمتر از دو هفته از کار باز ایستاد و اکنون کارگران آن بلتکليف اند.

 سرگردانی کارگران اخراجی نوشابه سازی ساسان هنوز ادامه دارد: جمعی از کارگران قراردادی کارخانه•
نوشابه سازی ساسان اعلم کردند که هنوز موفق به دریافت مقرری بيمه بيکاری نشده اند.

بازداشت

  تن از٣٠ ، حدود ٨٩ آبان ماه ٩ کارگر در سيمان درود واقع در استان لرستان: روز یکشنبه ٣٠دستگيری •
  توسط  در استان لرستان در اعتراض و اعتصاب برای تثبيت قراردادهای شان، کارگران سيمان درود واقع

نيروهای امنيتی دستگير و روانه ی بازداشت گاه شدند.
 دو فعال کارگری بازداشت شدند: روز گذشته مامورین وزارت اطلعات غلمرضا غلمحسينی و سعيد•

 ترابيان را در یکی از خيابانهای کرج بازداشت و به سلول های انفرادی بند سپاه زندان گوهردشت کرج
منتقل کردند.

 بازداشت یک عضو سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران محکوم شد: فدراسيون جهانی•
 کارگران حمل و نقل روز جمعه با انتشار بيانيه ای از بازداشت غلمرضا غلم حسينی، عضو سندیکای

کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه، انتقاد کرد.
 دو فعال کارگری بازداشت شدند: صدیق خسروی و ابراهيم اسماعيلی دو تن از فعالن کارگری روز•

دوشنبه بازداشت شدند.
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 بازداشت همايون جابری، يکی از اعضای سنديکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه:•
 همايون جابری، يکی از اعضای سنديکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه روز سه شنبه در

تهران بازداشت شد.
 ، عمر اسماعيل پور فعال٨/٨٩/ ٢٠یک فعال کارگری دیگر در سقز بازداشت شد: روز پنچ شنبه مورخ •

کارگری، در شهرستان نقده از طرف حفاظت سپاه پاسداران احضار و بازداشت شد
 یک عضو دیگر سندیکای شرکت واحد تهران و حومه بازداشت شد: یکی دیگر از اعضای سندیکای•

شرکت واحد تهران و حومه روز سه شنبه بازداشت شد.
 محمد اشرفی، از فعالين کارگری بازداشت شد: محمد اشرفی فعال کارگری و عضو کميته پيگيری پس•

  بازپرسی دادگاه انقلب احضار شد، در روز سه شنبه اول تيرماه پس از3 خرداد ماه به شعبه 31از آنکه 
مراجعه به شعبه مذکور، دستگير و به مکان نامعلومی انتقال داده شده است.

 تجمع اعتراضی گروهی از کارگران پالیشگاه نفت آبادان و دستگيری دو تن: همزمان با تجمع گروهی از•
 کارگران معترض در تهران، جمعی از کارگران پالیشگاه آبادان در جنوب ایران نيز، بدليل بيکاری́´ خود، در
مقابل در اصلی آن پالیشگاه دست به تجمع زده و باعث انسداد موقت در و توقف عبور و مرور شدند.

بازداشت عليرضا اخوان فعال کارگری: عليرضا اخوان فعال کارگری توسط نيروهای امنيتی بازداشت شد.•
 بازداشت و تهدید یک فعال کارگری: یک فعال کارگری به نام کاوه گل محمدی به همراه برادرش از•

اعضای کميته هماهنگی برای ایجاد تشکل های کارگری بازداشت شد.
 19مسئول روابط عمومی شرکت واحد دستگير و به نقطه نامعلومی منتقل شد: صبح امروز، چهارشنبه •

 خردادماه، سعيد ترابيان، مسئول روابط عمومی شرکت اتوبوس رانی تهران و حومه، توسط هجوم نيروهای
امينتی به منزلش در کرج دستگير شد.

  خرداد11مهدی فرحی شاندیز بازداشت شد: مهدی فرحی شاندیز از فعالين کارگری، روز سه شنبه •
ماه بازداشت شده است.

 رضا شهابی از اعضای هيئت مدیره سندیکای کارگران شرکت واحد تهران بازداشت شد: رضا شهابی از•
  خردادماه در11 صبح امروز شنبه 10اعضای هيئت مدیره سندیکای کارگران شرکت واحد تهران ساعت 

محل کار خود دستگير شد.
 بازداشت بهنام ابراهيم زاده، از فعالين کارگری: بهنام ابراهيم زاده فعال کارگری و عضو کميته پيگيری•

 خرداد در تهران دستگير و به زندان اوین منتقل شده است.22برای ایجاد تشکل آزاد کارگری روز شنبه 
 خالد حسيني عضو كميته هماهنگي تشكل هاي كارگري دستگير شد: ظهر روز چهار شنبه پانزدهم•

 دي ماه خالد حسيني از فعالين كارگري و عضو كميته هماهنگي براي كمك به ايجاد تشكل هاي كارگري
بازداشت شد.

 رئيس هيئت مديره سنديكاي كارگران شركت نيشكرهفت تپه زنداني شد: رضا رخشان، رئيس هيئت•
 مديره سنديكاي كارگران شركت نيشكرهفت تپه، صبح روز دوشنبه جهت اجراي حكم شش ماه زندان خود

به شعبه اجراي احكام دادسراي شوش مراجعه كرد و در زندان فجر دزفول زنداني شد.
 هاله صفر زاده، فعال کارگری بازداشت شد: هاله صفر زاده عضو کانون مدافعان حقوق کارگر امروز در•

تهران دستگير شد.
 افشين اسانلو، برادر منصور اسانلو بازداشت شده است: افشين اسانلو، برادر منصور اسانلو، رئيس•

 زندانی هيئت مدیرهی سندیکای کارگران اتوبوسرانی تهران و حومه از اول آذرماه سال جاری توسط
ماموران امنيتی ناپدید شده است.

 دستگيری اميد شجاعی، فعال کارگری و احضار او به دادگاه: اميد شجاعی، فعال کارگری صبح روز•
 شنبه، بيست و یکم اسفندماه توسط ماموران لباس شخصی بازداشت شد.

 روز اول ماه مه از طرف جمعی از کارگران منطقه عسلویه بيانيه

 در آستانه روز جهانی کارگر، مبارزه کارگران بر عليه سيستم سرمایه داری رنگ بوی تازه ای به خود گرفته است.
 دستمزدهای چند مرتبه پایين تر از خط فقر، ممانعت از شکل گيری هر گونه تشکل، تبعيض جنسيتی عليه زنان،

 کار کودکان، سرکوب هرگونه اعتراض و تجمع، گسترش بيکاری و اعتياد خود نمونه های بارزی از تعرض نظام
سرمایه داری، عليه طبقه کارگر و قشر زحمت کش جامعه می باشد.

 کارگران که خود مولود تمام ثروت و گرداننده چرخ اقتصاد و رفاه در جهان می باشند (در حالی که خود هيچ بهره
 ای از دسترنج خود نمی برند) مبارزات خود را در قالب اعتصابات کارگری، اعتراضات خيابانی از شمال آفریقا گرفته

 11تا خاورميانه، از آمریکای جنوبی تا شرق دور با انرژی صد چندان از سر گرفته اند. ما نيز با تمام قوا در روز 
 اردیبهشت برابر با اول ماه مه، با هم طبقه ای های خود تجدید پيمان کرده و از مبارزات کارگران در سراسر جهان

 بویژه در ایران از پتروشيمی های ماهشهر تا صدرا در بوشهر از سيرجان تا فارس و تبریز حمایت کرده و با بيان
 حداقل مطالبات خود جهت دواندن خونی تازه در شریان این مبارزات اوضاع کنونی را به بحث و گفتگو ميگذاریم. در
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 این روز به پاس خون تمامی جانباختگان راه آزادی (بویژه رفقای کارگر و مبارزمان ) و به حرمت شکم های گرسنه
کودکانمان و دستان پينه بسته کارگران، این روز را گرامی داشته و به اميد رسيدن به پيروزی جشن ميگيریم.

 ما ضمن حمایت قاطع از خواست و مطالبات مطرح شده در قطعنامه مشترک تشکل ها و کميته های کارگری،
 خواستار لغو سه جانبه گرائی و طرح موسوم به "هدفمند کردن یارانه ها" هستيم.

 در پایان از کليه کارگران (تکنسين ها، مهندسين،پزشکان،فرهنگيان،کسبه و بازاریان، دریانوردان و ماهيگيران و
  با تجمع در پارک5 اردیبهشت ساعت 11بوميان و کارگران ساده ) دعوت می نمایيم که عصر روز دوشنبه 

 ساحلی عسلویه (روبروی رستوران بوف)همه با هم این روز را گرامی داشته و همگام با دیگر کارگران ایران و
جهان خواسته های خود را فریاد بزنيم .

 ما کارگان چيزی جز زنجيرهایمان برای از دست دادن نداریم ،اما جهانی را بدست خواهيم اورد .رسانه شمایيد
دیگران را با خبر کنيم.

جمعی از کارگران منطقه عسلویه

 اردیبهشت 10

 کمبود پرستار؛ دليل وقوع مرگ های پنهان در بيمارستان ها

  اردیبهشت آمده است : کمبود کادر پرستاری و بروز عفونت های بيمارستانی باعث10به نوشته سایت آفتاب در 
 مي شود تعدادی از بيماران بستری در مراکز درمانی جان خود را از دست بدهند اين در حالی است که هيچگاه

 آماری از فوت اين قبيل بيماران ارائه نمي شود و نمي دانيم چه تعداد بيمار دچار مرگ های پنهان مي شوند.
 مهمترين علت افزايش موارد مرگ و ميرهای پنهان در بيمارستان ها ناشی از کمبود مراقبت های درمانی است که
 مي بايست توسط کادر پزشکی و پرستاری ارائه شود. در اين بين، بيشترين مشکلت متوجه پرستاران است که
 بيش از ساير گروه های پزشکی در کنار تخت بيماران حضور دارند. اما نکته مهم اين است که کمبود شديد نيروی

 پرستاري، يکی از معضلتی است که باعث مي شود پرستاران نتوانند مراقبت های درمانی را به نحو مطلوب و
 کافی ارائه دهند.

 در حال حاضر تعداد پرستار نسبت تخت های بيمارستانی و بيماران در کشور بسيار کم است به طوريکه هنوز در
  نفر است. يکی از معضلت0 / 7 ساعت تعداد نيروی پرستاری نيم تا 24بيمارستانهای کشور به ازای هر تخت در 

 اين کمبود نيرو، حضور همراه بيمار در بخش های عمومی است. اين وضعيت بعضا منجر به مداخله در پروسه
 درمانی بيماران مي شود.

 به گفته غضنفر ميرزابيگي، رئيس کل سازمان نظام پرستاری ايران برای رسيدن به وضعيت مطلوب و استاندارد
  نفر پرستار به ازای هر تخت بيمارستانی داشته باشيم. اين1/ 5مي بايست تا پايان برنامه پنجم توسعه حداقل 

  هزار نفر پرستار در مراکز بهداشتی و درمانی کشور مشغول فعاليت110 تا 100در حالی است که هم اکنون بين 
  برابر شود.2 / 5هستند که مي بايست اين تعداد تا پايان برنامه پنجم حداقل 

 مراقبت از بيماران به خصوص در بخش های ويژه بيمارستان ها، از اهميت و حساسيت زيادی برخوردار است. زيرا
 بيمارانی که در اين بخ شها بستری هستند، شرايط عادی نداشته و نمي توانند به راحتی تنفس کنند و يا غذا

 بخورند. بنابراين نياز دارند که تحت مراقبت های لحظه به لحظه قرار داشته باشند. با توجه به کمبود نيروی
  در بيمارستان ها، بيشترين مرگ و ميرهای بيماران درCCU و ICUپرستاری به ويژه پرستاران بخش های 

 بخش های ويژه بيمارستان رخ مي دهد.
 18 ساعت مراقبت پرستاري، بيمار آی سی يو 12هم اکنون يک بيمار بستری در بخش سی سی يو نيازمند 

  ساعت مراقبت پرستاری30 تا 28 ساعت و بيمار پيوند کبد نيازمند 24ساعت، بيمار بستری در آی سی يو قلب 
  ساعت است. اما هم اکنون تعداد پرستار به ازای هر تخت بيمارستانی کمتر از يک نفر است.24در مدت 

  درصدی مرگ و مير19اين در حالی است که افزايش تمام وقت يک پرستار در بخش آی سی يو باعث کاهش 
  درصدی و در بخش داخلی باعث مي شود مرگ و16مي شود و همين افزايش در بخش جراحی منجر به کاهش 

  درصد کاهش يابد.6مير پنهان بيماران 
 دکتر مريم رسولي، عضو گروه کودکان دانشکده پرستاری و مامايی شهيد بهشتی با اشاره اهميت بخش
 مراقبت ويژه از نوزادان نارس در بيمارستان ها گفت: کمبود پرستار ماهر در اين بخش ها يکی از چالش های

 اساسی در کاهش مرگ و مير نوزادان است. مشکل عمده ما آمار بالی مرگ و مير نوزادانی است که دچار
 ناهنجاری هستند و به نظر می رسد تربيت نيروی انسانی ماهر در بخش مراقبت های ويژه نوزادان نارس تا حدود

 زيادی مي تواند به کاهش اين آمار منجر شود.
  شيفت کاری در هفته مجبور15گزارش ها نشان مي دهد که در برخی از شهرستان ها پرستاران به ارائه 

 مي شوند. اين وضعيت نه تنها منجر به بهبود ارائه خدمات به بيماران نمی شود بلکه عوارض زيادی را متوجه
  سال سابقه15 درصد پرستاران کشور با بيش از 50سلمت بيمار و پرستار مي کند. به طوريکه تعداد زيادی از 

 خدمت، دچار انواع بيماري های جسمی و اسکلتی هستند.
 از سوی ديگر، خستگی شديد کادر پرستاری در بيمارستان ها باعث مي شود که در ارائه خدمات مطلوب به
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 بيماران دچار مشکل شده و بعضا غفلتهايی در مراقبت های درمانی رخ مي دهد که منجر به مرگ بيمار مي شود.
 هرچند آمار دقيق و مستندی از مرگ و ميرهای پنهان در بيمارستان های کشور نداريم اما شواهد امر حاکی از اين

 است که کمبود شديد کادر پرستاری يکی از علت های اصلی در بروز چنين حوادث ناگواری است که قطعا وزارت
 بهداشت و متوليان حوزه سلمت مي بايست در اين زمينه اقدامات لزم را انجام دهند.

 احضار چند فعال کارگری در سنندج به ستاد خبری اداره اطلعات

 صبح امروز و در آستانه روز جهانی کارگر تعدادی از فعالنگزارش داد :   اردیبهشت 10آژانس خبری موکريان در 
 به ستاد خبری اداره اطلعات سنندج فرا خوانده شدند. کارگری کردستان

 کريمي، غالب حسينی ، خالد به گزارش خبرنگار آژانس خبری موکريان ، شيث اماني، شريف ساعد پناه، صديق
 به ستاد خبری احضارو مورد بازجويی قرار گرفتند. حسينی و يدا... قطبی از فعالن کارگری درسنندج

 گفته می شود چند تن از قرار گرفته اند. تعدادی از اين افراد پيشتر نيز از طرف ستاد خبری احضار و مورد بازجويی
 گرفتن تعهد از آن ها برای عدم شرکت در مراسم روز اين افراد پس از چندين ساعت بازجويی و تلش جهت

 اند. جهانی کارگر آزاد شده

 سندیکای کارگران نيشکر هفت تپه: روز جهانی کارگر، روزماست

 امسال در شرایطی به استقبال روز جهانی کارگر می رویم که مبارزات کارگران در اعتراض به بيعدالتی در
 سرتاسر جهان ابعاد تازه ای به خود گرفته است. بعد از اعتراضات گسترده کارگران در کشورهای اروپائی یونان و

 اسپانيا و بخصوص مبارزات درخشان و گسترده کارگران و جوانان فرانسه در اعتراص به سياست ریاضت
 اقتصادی و کاهش دستمزدها و حمله به دستاوردهای بازنشستگی نوبت به کارگران و جوانان محروم

 کشورهای عربی و شمال آفریقا رسيد که با جنبش انقلبی با شکوه خود سرفصل تازه ای از مبارزات کارگری را
 بازگشائی کردند. اکنون نيز با الهام از مبارزات کارگران در کشورهای عربی و مصر، جنبش کارگری در آمریکا با

 خيزش کارگران ویسکانسين دور جدیدی از مبارزه بر عليه سرشکن کردن بار بحران سرمایه داری بر دوش
 زحمتکشان را آغاز کرده و تاکنون نيز به پيروزیهای چشمگيری نائل آمده است. همه این تحولت نشان

 می دهند که کارگران درهمه نقاط دنياباچه مصائب ودشواریهایی مواجه هستند.وبرای تغييرشرایطی که برروی
 زندگی آنها حاکم شده است تلش می کنند.

 در ایران نيز از یک سو ما شاهد اقدامات دولت و نهادها بر عليه منافع کارگران هستيم و از سوی دیگر شاهد
  هزار تومانی در٣٣٠رشد اعتصابات کارگری در نقاط مختلف کشور می باشيم. تصویب حداقل دستمزد 

 شرایطی که هدفمند کردن یارانه ها فشار سنگينی را بخصوص بر خانوارهای ساکن مناطق شهری وارد
 می کند و اقدامات دیگری از جمله تغيير قوانين مربوط به کار و محاسبه بازنشستگی نشانه های روشنی از
 سياستهای رسمی بر خلف منافع کارگران هستند. در آخرین اقدام بر عليه منافع کارگران مجلس شورای

 اسلمی نيز قانونی را به تصویب رسانده است که بر طبق آن تنها دارندگان مدرک کارشناسی ارشد می توانند
 برای نمایندگی مجلس شورای اسلمی کاندید شوند. به این ترتيب تریبون نمایندگی مردم رسما مانع حضور

 توده کارگران می شود و چيزی نمانده است که ميزان معينی از دارائی را شرط انتخاب شدن قرار دهند.
 گستردگی کار کودکان و افزایش بيکاری و همچنين رواج کامل قراردادهای موقت وسفيدامضا، از یک طرف و از
 طرف دیگر افزایش تعداد ميلياردرها نشان می دهد که شکاف طبقاتی نه تنها کاهش نيافته، بلکه افزایش نيز

 یافته است. در حالی که حداقل دستمزد اعلم شده رسمی، کفاف تأمين یک زندگی بخور و نمير را هم
 نمی دهد و در حالی که در تعداد زیادی از کارگاهها و واحدهای توليدی و خدماتی حقوق کارگران ماههای

 طولنی به تعویق می افتد و یا حتی اصل� پرداخت نمی شود، رسانه های دولتی افزایش توليد و فروش
 هواپيماهای شخصی را از جمله افتخارات و پيشرفتهای کشور اعلم می کنند. این در حالی است که

 متأسفانه دولت از یک سو از قرار دادن هيچ امکانی در خدمت کارفرمایان برای ایجاد تشکلهای خویش خودداری
 نمی کند و در همان حال کوچکترین تلشهای کارگران برای ایجاد تشکلهای مستقل خود را با زندان و بازجوئی و

 اخراج از کار پاسخ می دهد.
 با این همه، اعتراضات رو به رشد هفته ها و ماههای اخير در واحدهای توليدی نشان می دهند که کارگران ایران
 نيز به مانند کارگران مصر و فرانسه و آمریکا برای دفاع از حقوق خود و برای یک زندگی انسانی و شرافتمندانه

 می کوشند. اعتصاب کارگران پتروشيمی منطقه اقتصادی ماهشهر به عنوان آخرین نمونه به خوبی این را
 نشان می دهد.

 در آستانه روز جهانی کارگر می توان به سال آینده اميدوار بود و با نيرویی بيشتر و دست در دست کارگران
 سایر کشورهای جهان برای تحقق مطالبات کارگری خود مبارزه کرد.

  ممنوعيت کامل و فوری کار کودکان همراه با تأمين آموزش رایگان و امکانات لزم برای برخورداری از دوران−
 کودکی شاد

  لغو فوری و بدون قيد و شرط همه قراردادهای موقت و سفيد امضاء کارو و تبدیل آن ها به قراردادهای ثابت با−
 دستمزد برابر در ازای کار برابر

  برابری کامل بين زن و مرد در مناسبات کار و پرداخت حقوق برابر در ازای کار برابر به زنان−
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  آزادی کامل حق ایجاد تشکلهای مستقل کارگری، آزادی حق اعتصاب برای کارگران، آزادی بيان و اجتماعات و−
 آزادی زندانيان عقيده تی وبویژه کليه کارگرانی که تنها به جرم مبارزه برای ایجاد تشکل مستقل خود زندانی

 شده اند.همچنين بازگشت بکارکارگرانی که بخاطردفاع ازمنافع کارگری خود اخراج شده اند.
  افزایش سطح حداقل حقوق به ميزانی که کفاف یک زندگی شرافتمندانه و انسانی برای یک خانوار چهار−

 نفره را تأمين نماید وافزایش هرسه ماه یک بارحقوق کارگران باتوجه به ميزان واقعی تورم
  افزایش سهم دهکهای پائين جامعه و حذف دهکهای ثروتمند جامعه از اختصاص یارانه هاوهمچنين افزایش−

 یارانه به تناسب تأثيرات تورمی اجرای طرح یارانه ها
  اعلم رسمی تعطيلی اول ماه مه به عنوان روز جهانی کارگران−
    

 این ها فوری ترین خواستهای ما کارگران هستند. علوه بر این ما کارگران همانند فدراسيون مستقل اتحادیه
 های کارگران مصر اعلم می کنيم که ما جامعه ای را نمی خواهيم که در آن اقليتی معدود در ویلها و کاخها و

 آپارتمانهای متعدد ميلياردی به عيش و نوش مشغولند و جمع کثيری از شهروندان در زاغه ها و کپر ها و
 مسکنهای فاقد هر گونه استاندارد یک زندگی شرافتمندانه مجبور به گذران زندگی اند. به قول کارگران مصری

 ما جامعه ای را نمی خواهيم که در آن تعدادی قليل با هواپيمای شخصی به مسافرت بروند و اکثریت توده
 محروم حتی توان پرداخت هزینه حمل و نقل با وسایل عمومی را نداشته باشند. جامعه ای که در آن عده
 قليلی در کاخها و ویلهای متعدد در اقصی نقاط جهان از قبل کار کارگران به تفریح و تفرج می پردازند و در
 مقابل توده عظيمی از جامعه از فقر و گرسنگی به خودفروشی و اعتياد و فروش ارگانهای بدن خود رو می

 آورند، نشان از جامعه ای فاقد عدالت است. برای برقراری عدالت اجتماعی، برای بهره بردن همه شهروندان
 جامعه از امکانات و نعمتهای زندگی،

 ما خواهان آن هستيم که حداکثر درآمدها به هيچ وجه از ده برابر حداقل دستمزدها بيشتر نباشد.
 اگر دولت مدعی عدالت است، این عدالت را باید در عمل نشان دهد.

 خجسته باد روزجهانی کارگر

 سندیکای کارگران نيشکر هفت تپه
١٣٩٠ اردیبهشت ١١

كارگر در همبستگي با روز جهاني

يك صدا با كارگران آزاده ميهن فرياد اعتراض سر ميدهيم

 در شرايطي كه كشور ما با منابع طبيعي سرشار و از همه مهمتر ذخائر نفت́ي عظيم كه خداوند آنرا براي
 بهرمندي مردم ايران، در زمين به وديعه گذاشته است و همه ميدانيم كه از چند سال قبل تا كنون يكي از بالترين

 كشورهاي صادر كننده نفت، ايران بوده ولي مردم محروم ما و بطور خاص كارگران زحمتكش در مضيقه شديد
 مالي بسر ميبرند. به ياد داريم كه دولت كودتا وقتي كه ميخواست كرسي رياست جمهوري را تسخير كند و بر آن
 تكيه بزند ، به دروغ ميگفت : ماپول نفت را بر سر سفره هاي مردم ايران خواهيم آورد!! ولي در دور دومي كه اين

 پست را مجددا با دروغ و تقلب دزديد ، با همان فرهنگ عقب مانده و لمپني هميشگي اش با تسمخر به مردم
 غيور ايران گفت : من چنين حرفي نزدم كه نفت را بر سر سفره ها بياورم، آخر سفره هايتان بوي نفت ميگيرد و
 اين خوب نيست !!! و درست بر عكس قول هايي كه داده بود، يارانه ها را حذف كرد و مردم را دچار فقر مطلق

 % از مردم ايران هم اكنون زير خط فقر بسر ميبرند.80نمود ، طوري كه طبق گزارشات دولت ، 
 آري در چنين نظام چپاولگري ، به خوبي ميتوان فهميد كه چرا بايد كارگران محروم ميهنمان، با حقوقي كمتر از

 1- 1.300هزار تومان (در ماكزيمم وحقوق رسمي ) به كار بپردازند، در حالي كه زير خط فقر را خود دولت 250-300
 ميليون تومان در ماه اعلم كرده است. همچنين به دليل سياستهاي غارتگرانه نظام كنوني در سي سال اخير ،

 روز به روز كارخانه هاي توليدي بيشتر از روز قبل به تعطيلي كشانده ميشوند و كارگران متعاقبا با پول اندكي
  واحد صنعتي1200بازخريد شده و يا به ساده ترين بهانه ها اخراج ميشوند. از آغاز سال گذشته تا كنون نزديك به 

 و كارگاه و كارگرخانه توليدي به تعطيلي كشانده شده و نزديك به يك ميليون و سيصد هزار كارگر از كار بركنار يا
 بازخريد و يا اخراج شده اند . كارگراني كه عمرشان را در كار سخت و طاقت فرسا با مينيمم حقو́ق بخور و نمير،

به پيري رسانده و اكنون در آستانه بازنشستگي از كار اخراج شده اند؟
 در نظامي كه تمامي سرمايه ها و اموال ملت صرف سركوب در داخل صدور تروريسم در خارج از مرزهاي ايران

 ميشود ، در نظامي كه پول نفت نه براي رفاه مردم محروم اين ميهن بلكه خرج ساخت سلح و فن آوري اتمي
 براي قدرت بيشتر در منطقه و حفظ حاكميت رو به زوال وليت فقيه ميشود، در نظامي كه بجاي كمك هاي

 اقتصادي به كارخانه هاي توليدي و ايجاد كار و اشتغال بيشتر براي شهروندان ، اموال همين مردم صرف حقوق
 هاي كلن به مزدوران وزارت اطلعات و نيروي انتظامي و سپاه و بسيج و ساير مزدوران رنگارنگ براي سركوبگري

بيشتر ميشود. چه انتظاري بايد داشت كه به منافع مرد ايران نيز نيم نگاهي شود .
 اينان حكامي هستند كه با استثمار و زور و تبعيض و ستم بر قوميت ها و طبقات مختلف مردم و مذاهب مختلف ،

ايران را نه به دوران فئودالي ، بلكه به دوران برده داري ميخواهند ما را تنزل دهند.

238



 ولي كارگران ميهن هيچگاه در برابر اين ستم كوتاه نيامده و فرياد اعتراضشان را بلندتر از قبل به گوش همه
 رسانده اند، بطور مثال طبق اخباري كه رسانه هاي حكومتي و يا غير حكومتي منتشر كرده اند ، طي ماه اخير

 حركت اعتراضي و اعتصاب كارگري داشته ايم .60نزديك به 
 18 و 17واقعيت اين است كه ما شاهد نظامي هستيم كه در طول تاريخ بشريت فقط در دوران بربريت و قرن 

 ميلدي و يا در دوران معاويه و يزيد با آن مواجه بوده ايم، نظامي كه حاضر است قشر عظيمي از مردم ايران را زير
 بار نابرابري هاي مختلف اعم از فشار جانكاه اقتصادي و نفي آزادي هاي سياسي نابود كند. نظامي كه دست از

 قدرت طلبي براي رسيدن به بمب اتمي و همچنين سركوب مردمش با هزينه هاي كلن از جيب همين ملت
  بدر و مزدوران لبناني9محروم بر نميدارد و حتي وقتي كه پاسدار و بسيجي كم مي آورد، با وارد كردن مزدوران 

براي سركوب بيشتر در تهران و…. به ضرب و شتم جوانان بي دفاع مي پردازد.
 ولي ما بر عليه اين نابرابري ها باز هم قد راست ميكنيم و در روز يازده ارديبهشت هم پاي با كارگران ميهنمان به

خيابانها خواهيم آمد و فريادآزادي سر خواهيم داد.
تپيدن هاي دلها ناله شد آهسته آهسته
رساتر گر شود اين ناله ها فرياد مي گردد

زبيداد فزون آهنگري گمنام و زحمتکش
علم دار علم چون کاوه حداد مي گردد

جمعي از دانشجويان دانشگاه هاي تهران

 ممانعت نيروی انتظامی از برگزاری گردهمایی کارگران در شهر سنندج

 ١٣٩٠اتحادیه آزاد کارگران ایران: بنا بر گزارشهای رسيده به اتحادیه آزاد کارگران ایران امروز نهم شهریور ماه 
  نفر از کارگران شهر سنندج به دعوت اتحادیه آزاد کارگران ایران و کميته هماهنگی برای کمک به٢٠٠بيش از 

 ایجاد تشکلهای کارگری قصد بر پایی یک گردهمایی برای استقبال از اول ماه مه در منطقه هفت آسياب شهر
 سنندج را داشتند که با حضور پيشاپيش مامورین اطلعات نيروی انتظامی در محل مواجه شدند.

 بنا بر این گزارش پس از رسيدن جمعيت به منطقه هفت آسياب مامورین انتظامی نسبت به برگزاری هر گونه
 مراسمی در آنجا به کارگران هشدار دادند و از آنان خواستند محل را ترک کنند. کارگران حاضر در محل نيز پس

 از روشن کردن آتش و برپایی رقص و پخش شيرینی محل را ترک کردند.
 بر اساس این گزارش مامورین انتظامی تا رسيدن کارگران به ميدان گاز آن ها را همراهی کرده و اقدام به

 فيلمبرداری از آنان کردند.
 اتحادیه آزاد کارگران ایران برگزاری مراسم روز جهانی کارگر را حق مسلم کارگران ميداند و ایجاد هرگونه مانع

 در برابر کارگران برای گراميداشت این روز را قویا� محکوم ميکند.

١٣٩٠نهم اردی بهشت ماه 

زنانی دیگر – 

 زنان کارگر در تشکل های مستقل خود برعليه نظام سرمایه داری و مردسالر
 جمهوری اسلمی متحد شوید!

 روز جهانی کارگر، فریاد اعتراض زنان و مردان کارگر بر عليه استثمار سرمایه داری است. روز جهانی
 کارگر،نماد مبارزات تاریخی زنان و مردان کارگر بر عليه سلطه ی نظام طبقاتی است. روز جهانی کارگر،

 نشانه ی زنده ماندن و تداوم مبارزات زنان و مردان کارگر تا رسيدن به دنيایی عاری از هر گونه تبعيض است.
 روز جهانی کارگر،سمبل مبارزه تا رهایی و ایمان به تحقق جامعه ی کمونيستی است.

 امسال روزکارگر در شرایط خاصی فرا می رسد، شرایطی که :
 - حداقل دستمزد کارگران در سال جدید ماهانه سيصد و سی هزار تومان تعيين شده، آن هم دروضعيتی که

 خط فقر بنا بر آمار رسمی رژیم، درآمد́  ماهانه حدود یک ميليون تومان است .
 - تعداد زیادی از واحدهای توليدی به دليل حذف یارانه ها و افزایش نجومی قيمت́  انواع سوخت به تعطيلی

 کشيده شده و بيکاری رشدیابنده که از قبل نيز وجود داشت سيری سرسام آور پيدا کرده است . قابل توجه
 آن که از نظر وزارت کار، شاغل کسی است که حداقل یک ساعت در هفته کار کند. حتی با این تعریف هم بر

 ، و تعداد بيکاران چهار ميليون نفر می باشد. این آمار بویژه در%١۵اساس آمار نمایندگان مجلس ، نرخ بيکاری 
 اواخر سال گذشته و شروع سال جدید به طور قابل ملحظه ای افزایش یافته است . در همين روزهای اخير در

 آستانه ی روز کارگر ، پنج هزارنفر از کارگران کوره پزخانه های آجرپزی بوئين زهرا و صد و چهل نفر از سيصد و
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 پنجاه کارگر کارخانه ی مهرام به خيل بيکاران پيوستند .
 - بسياری از کارگران ماه هاست که حقوق خود را دریافت نکرده اند و در بعضی نقاط تا یک سال پرداخت

 حقوق آنان به تاخير افتاده است .
 - کاهش هزینه های توليد، قراردادهای موقت و سفيد امضای́  کار و اخراج های وسيع کارگران، به عنوان

 ابزارهای اجرایی́  خصوصی سازی ،کارگران را در شرایط بسيار ناگواری قرار داده است.
 - نرخ افزایش تورم، سفره ی کارگران را خالی تر از پيش کرده و گرانی سرسام آور بيداد می کند ، آخرین نرخ

  بوده است، آن هم در شرایط رشد اقتصادی " صفر ".%٢٢تورم اعلم شده 
 - بسياری از فعالين جنبش کارگری همانند فعالين سایر جنبش ها در بند دیکتاتوری خونریز اسلمی اسير

 هستند و تحت شکنجه های وحشيانه ی رژیم در آستانه ی مرگ قرار گرفته و یا در انتظاراجرای احکام اعدام
 بسر می برند .

 - موج جدید حرکات و اعتراضات کارگران در کشورها ی مختلف بر عليه افزایش سن بازنشستگی، افزایش
 ساعت کار، کاهش دستمزد و ...شکل گرفته و اوج گيری مرحله ی جدیدی از مبارزات کارگران را نوید می دهد

. 
 - اعتراضات مردمی در کشورهای مختلف به ویژه شمال آفریقا و خاورميانه آغاز شده و جهان در تب و تاب

 تغيير و تحول به سر می برد، این حرکات بر بستر بحران اقتصادی جهانی و تمایلت رشد یابنده ی مردم برای
 عدالت اقتصادی، بهبود شرایط رفاهی ، آزادی های فردی و اجتماعی و مقابله با دیکتاتوری شکل گرفته و

 شرایط حساس و تعيين کننده ای را رقم زده است .

 واما، امسال روز کارگر درشرایطی فرا می رسد که کارگران دراین اوضاع نابسامان و نگران کننده بسر
 می برند، شرایطی که برای زنان کارگر به مراتب ناگوارتراست. فقرو بيکاری به طور روز افزون چهره ی زنانه
 پيدا کرده است. زنان از نظر سطح حقوق و مزایای شغلی هنوز با مردان فاصله ی زیادی دارند و در بهترین

  حقوق مردان است. علوه بر%۶٠حالت، برغم کار مساوی و نرخ استثمار برابر با مردان، ميزان حقوقشان 
 اختلف دستمزد، زنان در محل کاربا انواع خشونت از جمله خشونت های اقتصادی، جنسی و... مواجه

 هستند.
 چهره ی زنانه ی بيکاری در سال های اخير، برغم افزایش دانشجویان، فارغ التحصيلن و متخصصين زن،

 عریان تر شده و درصد بسيار بالیی از زنان، بيکار هستند. آمارهای رسمی در سال گذشته ميزان اشتغال
  اعلم کردند. بعلوه ، در شرایطی که کارفرمایان، به خاطر امکان پرداخت مزد کمتر، ترجيح%١٧زنان را حدود 

 می دهند دربرخی از مشاغل از کارگران زن استفاده کنند، آمار زنان شاغل کارگرهمچنان کاهش یافته و زنان
 ناگزیز به شغل های کاذبی همچون دست فروشی ، تکدی گری، تن فروشی و ... روی آورده اند ودر این

 مشاغل نيز مورد تعرض و خشونت های مختلف قرار می گيرند.
 ستم دیگری که به لطف سيستم سرمایه داری شامل حال زنان اعم از کارگر و غير کارگر، شاغل و خانه

 دارمی شود کار خانگی است، کاری که در نظام جمهوری اسلمی توجيهات آن جهانی نيز یافته است. کار
 بدون دستمزدی که زنان را در سيستم فرساینده ی خانگی پژمرده می کند و علی رغم نقش موثر آن در توليد

 و بازتوليد نظام سرمایه داری هيچ حاصلی برای زنان ندارد.
 موقعيت اسف بار زنان سرپرست خانوارکه از محروم ترین اقشارزنان بشمار می روند از دیگر نمونه های ستم

 بر زنان درنظام واپس گرای جمهوری اسلمی است ، جمعيتی بالغ بریک ميليون وهفت صد هزار
 نفر( براساس آمار نه چندان واقعی سازمان بهزیستی) و مستمری ماهانه ای، حداکثر سی هزار تومان.

 ما زنانی دیگر، اعتقاد داریم که مطالبات نهایی طبقه کارگر تنها در جامعه ای عاری ازهر گونه تبعيض به تحقق
 خواهد پيوست ، جامعهای عاری ازطبقه، مالکيت خصوصی، استثمار، مردسالری و هر گونه سلطه. تنها راه

 رسيدن به این جامعه سرنگونی نظامهای حاکم سرمایه داری و از آن جمله رژیم سرمایه دار و واپس گرای
 جمهوری اسلمی است. این امر در پروسه ای طولنی شکل خواهد گرفت، اما مطالبات حداقلی کارگران را

 باید در هر شرایطی طرح کرده و در جهت تحقق آن تلش نمود .
 از آنجا که نظام جمهوری اسلمی بنا برماهيت طبقاتی خود، همچون سایر سيستم های سرمایه داری با

 مطالبات نهایی کارگران درستيز بوده و قادر به پاسخگویی آن ها نيست، و از طرف دیگر به واسطه ی ماهيت
 مذهبی خود اساسا نظامی زن ستيز و مبتنی بر تبعض های جنسيتی است، علوه بر طرح مطالبات کارگران

 به طور کلی، همواره باید برمطالبات خاص زنان کارگر، به طور جداگانه تاکيد نمود.
 زنانی دیگر، ضمن بزرگداشت روزجهانی کارگر، از مطالبات حداقلی کارگران ، بویژه مطالبات خاص زنان کارگر

 به شرح زیر حمایت می کنند :
 آزادی کليه ی کارگران در بند   -

 - آزادی اعتصاب، تظاهرات و ایجاد تشکل های کارگری در محيط های کاری و حضور نمایندگان واقعی کارگران
 زن و مرد در تدوین قوانين کار و هرگونه تصميم گيری در مورد کارگران

 - آزادی ایجاد تشکل های مستقل زنان کارگر در زمينه ی مطالبات خاص آنان وهمچنين پی گيری مطالبات عام
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 زنان کارگر در ارتباط با دیگر جنبش ها ی اجتماعی با در نظر گرفتن ضرورت همبستگی و حمایت جنبش
 کارگری و جنبش زنان

  اردیبهشت) به عنوان روز جهانی کارگر، و رفع محدودیت ها و موانع برای١١- تعطيلی رسمی روز اول ماه مه (
 طرح́  مطالبات واقعی کارگران

 - تعيين حداقل دستمزد کارگران براساس معيارهای اقتصادی منطبق بر شرایط عينی جامعه که تامين
 کننده ی رفاه نسبی کارگران باشد

 - تعيين مزد مساوی برای زنان کارگر در برابر کار مساوی با مردان و پرداخت دستمزد زنان بدون ́اعمال تبعيض
 جنسيتی

 - تغيير قوانين کار و لغو قوانينی که به هر صورت استثمار بيشتر کارگران را در دستور کار خود دارد. از جمله
 لغو قراردادهای موقت و سفيد امضا ، مشموليت قوانين کار بر کارگاه های کوچک و کارگاه های خانگی و

 شرکت های پيمان کاری که اکثر کارگران آن ها زنان می باشند
 - لغو قوانين تبعيض آميزو تعيين قوانين یکسان برای زنان کارگر در مورد استخدام ، شرایط کار، ارتقای

 شغلی ،تعيين مرتبه بندی مشاغل ،مشخص کردن مشاغل سخت برای زنان و برخورداری زنان از حق عائله
 مندی ، منع قانونی اخراج زنان باردارو...

 - برقراری مرخصی های بلندمدت برای بارداری و زایمان
 - ایجاد شيرخوارگاه و مهدکودک های رایگان در محل کار

 - تغذیه مناسب در محل کار، به ویژه برای زنان باردار و شيرده
 - برقراری سرویس های رایگان ایاب و ذهاب

 - تامين بيمه و درمان رایگان برای کارگران
 - ممنوعيت کار کودکان

 - منع بردگی جنسی، توانمند سازی کارگران جنسی و ایجاد شغل برای زنان وکودکانی که به بردگی
 نظام ایدئولوژیک اسلمی بی آنکه به حقوق انسانی این زنان و کودکان توجه کند تنها   جنسی رانده شده اند.

 راه حل را حذف و در بهترین حالت نادیده گرفتن آنان می داند. این قربانيان که از هيچ حق انسانی و قانونی
 برخوردار نيستند مورد انواع آزار و جنایات رسمی و غيررسمی قرار می گيرند.

... - 
 ائتلف جنبش زنان با جنبش کارگری، بر اساس نيرو های مشترک در این دوجنبش: یعنی زنان کارگر ، زنان

 خانواده های کارگری و بخش چپ جنبش زنان، در تشکل های مستقل، ضامن تداوم مبارزات و استقرار
 رادیکاليسم در این دو جنبش، یعنی جنبش کارگری وجنبش زنان خواهد بود.

 تنها راه رهایی کامل زنان، جنبش مستقل آنان تا تحقق و تثبيت جامعه ی کمونيستی است
                                                                                              

 زنانی دیگر
 ۱۳۹۰اول ماه مه، یازده اردیبهشت

 پخش تراکت های اول ماه مه در تبریز

 جبهه واحد کارگری: جمعی از فعالين کارگری تبریز از کارگران و مردم برای شرکت در مراسم های اعتراضی
 روز کارگر با پخش تراکت و ... دعوت به عمل آوردند.

 "در آستانه اول ماه مه، روز جهانی کارگر، جمعی از فعالين کارگری تبریز، اقدام به پخش تراکت و چسباندن
 استيکر و برچسب در سطح شهر نمودند.
 در این بر چسب ها، شعارهایی از جمله:

 عليه حذف یارانه ها متحد شویم! ، کارگر زندانی آزاد باید گردد، و گرامی باد اول ماه مه روزجهانی کارگر ، به
 چشم می خورد.

 فعالين کارگری شهر تبریز نيز در تلش هستند که اول ماه مه امسال در شرایط حساس کنونی آن چنان که
 باید و شاید برگزار گردد.

 اخبار تکميلی در ادامه اعلم خواهد گردید.
 با توجه به اخبار در یافتی کميته ها و هسته های انقلبی فعالنه در تدارک برگزاری اعتراضات روز کارگر

 هستند
 دورد بر کارگران ، جوانان ، زنان ومردان انقلبی ایران و دورد بر جمعی از فعالين کارگری تبریز ما نيز به نوبه

 خود ضمن نثار درود های رفيقانه تمامی کارگران و مردم ایران را به شرکت در اعتراضات و رزم روز کارگر فرامی
 خوانيم.

اول می خيابانها مال ماست

 بيانيه عبدال مومنی و محمد داوری از زندان، به مناسبت روز معلم
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  زندان اوین دوران حبس خود را می گذرانند، با٣۵٠عبدال مومنی و محمد داوری، دو معلم سبز که در بند 
 صدور بيانيه ای تصریح کردند: اميدوارانه به ادامه مسيری می اندیشيم که به گاه انجام رسالت خود برای

 ساختن دانش آموزانی مسوول و منتقد، تحقير نشویم و به یک سيستم آموزشی درست می اندیشيم که
 حاکمان، آموزگاران را بازیچه دست خود نخواهند. خواست ما قدم نهادن در کلس درسی است که آزادگی و

 آزاداندیشی درس نخست آن باشد و کتابی را تدریس می کنيم که اميد به آینده را در نسل فردا پدید آورد.
 این دو معلم زندانی، همچنين در بيانيه خود نوشته اند: برای دومين سال است که ما روز معلم را در زندان
 سپری می کنيم، در حالی که دغدغه های مان هم چنان پابرجاست و در کشاکش دوگانه «عشق و رنج
 معلمی» به اميد روزهایی هستيم که آموزگاران با شور و شوق درس زندگی بدهند، مدرسه های ما در
 نظامی مشارکت محور، دارای جذابيت و بامحتوا صحنه پویایی و خلقيت شوند تا در راستای ایفای نقش

 جامعه پذیری بتوانند سرمایه های انسانی را بارور سازند، با تربيت مدنی از کودکان و نوجوانان «شهروندی
 مسوول» بسازند و نسل فردا را اميدوار کنند.

 به گزارش ادوارنيوز، متن کامل این بيانيه به شرح زیر است:
 قدم نهادن در مسير آگاهی موهبتی است که به جبر زمانه در تقدیرمان جا گرفته است. در روزگار کودکی که

 گام های نخستين در این مسير نهاده می شود کسی به استقبال مان می آید که تصویر منحصر به فردش
 یکی از ماندگارترین و به یادماندنی ترین خاطرات ماست.

 «معلم» پس از پدر و مادر و حتی برتر از آنان، یکی از معماران بنای شخصيت انسان هاست. نقاشی های
 عاشقانه او بر لوح ذهن هان مان، نقش می بندند و او تبدیل به اسطوره دوران کودکی و جوانی ما می شود.
 و این گونه بود که ما به تاسی از او پا در جای پایش نهادیم و هم چو او عاشقی را پيشه کردیم. گمان ما این
 بوده و هست که رسالت نظام آموزش، تربيت نسل جدید و سرمایه انسانی جامعه است. رویای ما ساختن

 نسلی هست که روحيه نقادی، پرسشگری، ایثار، مشارکت جویی، مهربانی، نودوستی، رواداری و حق
 مداری در جودش نهادینه شود. ما کوشيدیم به فرزندان این دیار «زندگی کردن» براساس آموزه های مدنيت و

 بنيان های حقوق شهروندی را بی آموزیم، با وجود آن که ساختار آموزش کشور چونان زنجيری بر پای ما
 سنگينی می کرد اما عزم ما و بلندای ارزش و اعتبار جایگاه بلندمرتبه معلم بود.

 ما آموزش دادیم و آموزش دیدیم، پا به پای معلمی، دانشجویی را از یاد نبردیم و در مسير مدرسه و دانشگاه
 کوشيدیم تا آن جا که می توانيم در اصلح رویه های ناصواب سيستم آموزشی موثر باشيم و با خود شاگردان
 مان پيمان بستيم تا برای رهيدن از استبداد جهل و نادانی از هيچ کوششی دریغ نورزیم. ما در این راه پر فراز

 و نشيب از رسالت های بزرگ اما مغفول مانده از سوی نظام آموزش نيز غفلت نورزیدم و فراتر از کتاب های
 درسی و بخشنامه های اداری در جست و جوی خروج از بن بست هایی بودیم که نفس ها را بریده و انگيزه
 ها بی فروغ کرده است. در این ساليان برای ما تردیدی نبود که نظام آموزشی متمرکز، دستوری و بخشنامه

 محور ره به جایی نمی برد، بدین روی وظيفه خود دانستيم تا زبان به انتقاد بگشایيم و به بيان ناکارآمدی ها و
 نارسایی ها بپردازیم. ما معلمی را تنها حضور در کلس و تدریس کتاب های درسی نمی دانستيم و خود را

 در برابر انحراف ها و ناکارآمدی های نظام آموزشی از رسالت های حرفه ای اش، مسوول می دانستيم. این
 باور راهی متفاوت را پيش روی مان قرار داد؛ راهی که از زندان مدرسه به زندان اوین منتهی شد. ما که چاره
 کار را در «اعتراض» می دیدیم و مشی مان «انتقاد» بود، به گرداب تهدید گرفتار آمدیم و به اتهامی ناروا دربند

 شدیم و این البته سرانجام کوشش در ساختارهای غيرمدنی و غيردموکراتيک است.
 «روز معلم» بهانه ای شد تا در کنار تبریک به همکاران ارجمند خود در سراسر کشور، با یاد شادباش های
 دانش آموزان در سال های پيش شاد و اميدوار باشيم. برای دومين سال است که ما روز معلم را در زندان
 سپری می کنيم، در حالی که دغدغه های مان هم چنان پابرجاست و در کشاکش دوگانه «عشق و رنج
 معلمی» به اميد روزهایی هستيم که آموزگاران با شور و شوق درس زندگی بدهند، مدرسه های ما در
 نظامی مشارکت محور، دارای جذابيت و بامحتوا صحنه پویایی و خلقيت شوند تا در راستای ایفای نقش

 جامعه پذیری بتوانند سرمایه های انسانی را بارور سازند، با تربيت مدنی از کودکان و نوجوانان «شهروندی
 مسوول» بسازند و نسل فردا را اميدوار کنند.

 در این روزها هنوز هم از پشت ميله های زندان به روزهای شيرینی می اندیشيم که آن روز در مدرسه ایران
 همه مشق آزادی نمایند و با استقرار دموکراسی، عدالت را به ارمغان آورند. ما نمی خواهيم به مراکز

 آموزش، مدرسه ها و دانشگاه هایی برگردیم که به سبب متفاوت اندیشيدن از تدریس و تحصيل بازبمانيم.
 خواست ما؛ روزگاری است که معلمان و آموزگاران که به دليل فعاليت های صنفی، اجتماعی و سياسی

 بازداشت و محاکمه نگردند و حق داشتن تشکل، برگزاری تجمع، انتقاد و اعتراض آن ها به رسميت شناخته
 شود.

 اميدوارانه به ادامه مسيری می اندیشيم که به گاه انجام رسالت خود برای ساختن دانش آموزانی مسوول و
 منتقد، تحقير نشویم و به یک سيستم آموزشی درست می اندیشيم که حاکمان، آموزگاران را بازیچه دست
 خود نخواهند. خواست ما قدم نهادن در کلس درسی است که آزادگی و آزاداندیشی درس نخست آن باشد
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 و کتابی را تدریس می کنيم که اميد به آینده را در نسل فردا پدید آورد.
 چگونه می توانيم؛ درس «شجاعت» را به دانش آموزان مان بدهيم، وقتی می بينند که پاداش نقاید، زندان

 است، چگونه آن ها را به «مسووليت پذیری» تشویق کنيم، وقتی سرانجام مسووليت پذیری در این کشور را
 با چشمان خود می بينند، مگر می توانيم از «عدالت» سخن بگویيم، وقتی خود گرفتار حکم های ظالمانه

 زندان هستيم.
 ما نمی توانيم، به دانش آموزان خود بگویيم، شهروند خوب باید «ساکت»، «منفعل»، «بله قربان گو»،

 «ریاکار» و «ترسو» باشد چرا که بر این باوریم؛ رفتار مستبدانه و غيردموکراتيک خود نتيجه ترویج کژی هایی از
 این دست است.

 به اميد ایرانی سبز و آزاد
 ٩٠عبدال ماه 

  زندان اوین مومنی و محمد داوری٣۵٠بند 
اردیبهشت

 تجمعات اعتراضى شبانه در شهرهاى كردستان در اعتراض به حكم
 اعدام شيركو معارفى

  اردیبهشت خبر داده است:بر اساس اخبار11كانون حمايت ازخانواده جان باختگان و بازداشتى ها در تاریخ 
 دريافتى قرار است شنبه شب درتعدادى از شهرهاى كردستان از جمله اروميه،سقز و سنندج مردم به

 تجمعات اعتراضى بر عليه حكم اعدام شيركو معارفى دست بزنند. .شيركو معارفى خودش در نامه اى به
  ارديبهشت دست به اعتصاب غذا زده است.10دادستانى اذعان نموده كه بر عليه همين حكم از روز شنبه 

 حكم اعدام شيركو معارفى توسط دادستانى انقلب تأييد گرديده است و هر لحظه ممكن است حكومت
 دست به اعدام وى بزند.

 محمود صالحی دستگير شد

 از بازداشت محمود صالحی90 اردیبهشت 11کميته ی هماهنگی برای ایجاد تشکل های کارگری روز یکشنبه 
 از فعالين سرشناس کارگری خبر داد. به گزارش این کميته، محمود صالحی ساعت یک و نيم بعد از ظهر

 توسط پنج نفر از نيروهای اطلعاتی دستگير شده است.
 لزم به ذکر است که وضعيت جسمی محمود صالحی وخيم است.

 این کميته در گزارش جداگانه ای از دستگيری چند تن دیگر از فعالين کارگری در شهر سنندج خبر داده است.
 وفا قادری، خالد حسينی، غالب حسينی و یدال قطبی از فعالين کارگری و اعضاء کميته هماهنگی، به اداره

 اطلعات شهر سنندج احضار شده و تاکنون خبری از آنها در دست نيست.
 روز شنبه دهم اردیبهشت ماه، یدال قطبی، خالد حسينی و غالب حسينی به اداره اطلعات احضار شدند و

صبح روز یکشنبه وفا قادری نيز به اداره اطلعات احضار و تاکنون خبری از آنها در دست نيست.
 همچنين روز جمعه تعدادی از کارگران به همراه خانواده هایشان به دامنه کوه آبيدر رفته بودند که در آنجا
 توسط مامورین اطلعاتی و نيروی انتظامی تحت فشار قرار گرفتند و موقعی که کارگران ميخواستند به

خانه هایشان برگردند، مامورین امنيتی و اطلعاتی از آنها فيلم برداری کردند.

 خانواده زندانيان سياسی کارگری:
 فعالن کارگری را آزاد کنيد!

 به نوشته سایت کلمه آمده است : خانواده زندانيان سياسی کارگری همزمان با فرارسيدن روز جهانی کارگر
 خواستار آزادی این زندانيان شدند. آنها می پرسند آیا کسی در روز جهانی کارگر به فکر آزادی این زندانيان

 هست؟
 به گزارش خبرنگار کلمه، یازدهم اردیبهشت روز جهانی کارگر است ، اما هنوز خبری از آزادی زندانيان کارگری

 و حتی اعطای مرخصی به آنها نيست .
 ابراهيم مددی ، منصور اسانلو ،رضا شهابی، بهنام ابراهيم زاده تنها تعدادی از فعالن کارگری هستند که

 درشرایطی کامل غير انسانی، بدون استفاده از حق مرخصی و ملقات حضوری هم اکنون در زندان نگهداری
 می شوند، خانواده این فعالن کارگری از همه مسوولن قضایی و امنيتی می خواهند که به این حبس های

 غير عادلنه پایان دهند .
  ریيس سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران است. او هم اکنون در زندان رجاییمنصور اسانلو،

 شهر کرج به سر می برد، اسانلو به دليل ناراحتی قلبی به شدت بيمار است . تا جایی که همه پزشکان
 زندان رای به جراحی قلب او داده اند. اما با این وجود دادستان تهران با مرخصی پزشکی این زندانی
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 سياسی مخالفت می کند. پروانه اسانلو همسر وی بارها در مصاحبه هایش درخواست کرده که به وضعيت
 این زندانی که بيش از چهار سال است از هرگونه مرخصی محروم بوده رسيدگی کنند .

 همسر وی از همه خواسته است :« هر کسی به طریقی که می تواند به آزادی زندانيان سياسی کمک
 کند، دریغ نکند. همسر من بيمار است و با این شرایط زندان را فقط به خاطر مردم و آرمانهایش تحمل می

 کند. این عزیزان را از یاد نبریم.»
  زندان اوین به سر می برد .وی٢٠٩، دیگر فعال کارگری زندانی ماه هاست که بلتکليف دربند رضا شهابی

 که از اعضای هيات مدیره سندیکای شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه محسوب می شود از خردادماه
  ميليون تومانی توسط خانواده همچنان در زندان است .او در تاریخ۶٠ با وجود حکم قاضی و تودیع وثيقه ١٣٨٩

 مهر ماه، بازداشت شد .١٩
 ٢٠ زندان اوین به سر می برد . به تازگی حکم ٣۵٠، دیگر فعال کارگری زندانی در بند بهنام ابراهيم زاده

  دادگاه انقلب به ریاست٢٨سال زندان وی توسط دیوانعالی کشور نقض و برای بررسی مجدد به شعبه 
 قاضی مقيسه ارسال شده است .

  خرداد سال گذشته توسط ماموران امنيتی در تهران بازداشت شد طبقه قوانين با نقض٢٢ابراهيم زاده روز 
 حکم صادره، بهنام باید از زندان آزاد شود اما بازجوهای وزارت اطلعات مانع آزادی وی شده اند.

  ، نایب رئيس هيات مدیره سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران وحومه از دیگرابراهيم مددی
  بازداشت و هم اکنون در زندان رجایی شهر نگهداری می شود، مددی٨۵فعالن کارگری است که از سال 

 هم به شدت بيمار است و برای معالجه نياز به مرخصی دارد اما مسوولن همچنان با مرخصی او مخالفت
 می کنند .

 اما این همه نام های زندانيان کارگر یا فعال کارگری نيست که در روز جهانی کارگر در زندان نگهداری می
 شوند. هم اکنون کارگران زیادی در زندان های سراسر کشور به سر می برند، بدون اینکه کسی نامی از آنها
 بر زبان رانده شده باشد .گروههای مختلف حقوق بشری همزمان با روز کارگر با صدور بيانيه های متعدد گفته
 اند که آنها را در روز جهانی کارگر آزاد کنيد . این درخواست خانواده های این زندانيان نيز هست که این روزها
 با نوشتن نامه به مسوولن قضایی و همين طور در مصاحبه با رسانه ها بارها و بارها بر آن تاکيد کرده اند.آیا

 ممکن است در روز کارگر دست اندرکاران قضایی و امنيتی کشور کوچکترین توجهی به این درخواست ها
نشان دهند؟

 رویاهایت را تصاحب کن - بيانيه ی ریشه های خيابانی، برلين

 اولين روز ماه مه، روز رویاهای ماست. روزی برای به یاد آوردن رویای تسخير جهانی که از آن خودمان است.
 اولين روز ماه مه روز ماست.

 داری روزگارمان را سياه کرده است. دولت آلمانما بخشی از مردمی هستيم که امپراتوری سرمایه 
 می خواهد ما را با کار یک یورویی اجباری، با دوره  های آموزشی تحميلی، با محدود کردن حقوق بيکاری و با

 دشوار کردن تمدید ویزای دانشجویی و کاری تحت انقياد درآورد. کار دیگر تنها مکانيزمی برای آفریدن ارزش
 نيست، کار و پول ابزار لخت و عریان سرکوب و کنترل اجتماعی مهاجران است.

 از چنين جایگاهی است که به گراميداشت روز جهانی کارگر آمده  ایم اما باور داریم در زندگی کارگران هيچ امر
 مقدسی در جریان نيست. ما از زندگی دشواری که به کارگران تحميل شده است، متنفریم. ما از غارت و

 چپاول و تاراج، از خانه  های تو سری خورده  ی اجاره  یی، از حقوق  های عقب افتاده، از قراردادهای موقت، از
 دستمزدهای زیر خط فقر، از بردگی نوین، از اخراج و تعدیل و ترفيع و تطميع متنفریم.

 ما از زندگی  کسانی که برای نمردن از گرسنگی در معرض خطر مرگ از خستگی باشند، بيزاریم. ما از زندگی
 دشواری که در آن پشت در پشت، فرزندان در پی پدران برای افزوده شدن دستمزد مبارزه کنند ولی هيچ

 اثری از خود "زندگی" در آن نباشد، بيزاریم. ما از گدایی کردن حقوق بيزاریم. ما از لبه کردن برای "رسمی"
    شدن و به "رسميت" شناخته شدن بيزاریم.

 ما با چاپلوسی دست  های پينه بسته را نمی  بوسيم تا از کارگران بخواهيم به فقر و تحقيری که در آن زندگی
 می  کنند، فخر بفروشند. ما می  خواهيم کارگران از زندگی خودشان متنفر باشند تا بخواهند آن را تغيير دهند.
 مانند ما که از زندگی خودمان، از جهانی که در آن زندگی می کنيم، متنفریم و می  خواهيم آن را تغيير دهيم.

 ما نمی  خواهيم تنها مصرف کننده  ی حرف  های خوب و آرمان  هایمان باشيم. می  خواهيم آرمان  هایمان را
 زندگی کنيم. مبارزه  ی ما تنها با سرمایه  داری نيست. ما با منطق استثمار و بهره  کشی مبارزه می  کنيم.

 نقطه  ی اتصالی که "مردم" را به هم پيوند می دهد. کارگران و معلمان و دانشجویان، زنان و همجنسگرایان و
 مهاجران، ترک  ها و کردها و عرب  ها، بلوچ  ها و ترکمن  ها، بهایی  ها و سنی  ها و یهودی  ها و مسيحی  ها،

 روزنامه  نگاران و پرستاران و هنرمندان.
 ما مهاجران و تبعيدی  های سرزمينی هستيم که مردمانش سال هاست برای برابری و آزادی مبارزه می کنند.

 ما از سرزمينی می آیيم که زندان  های رسمی و غيررسمی  اش پر است از کسانی که برای دخالت در
 سرنوشت جمعی مردمشان و برای تغيير وضعيت موجود مبارزه کرده  اند. سرزمين ما، سرزمين زندان  هاست.
 سرزمين گورهای بی نشان. سرزمين باتوم و چماق و دستبند. سرزمين شکنجه و انفرادی و سرکوب. با این

 همه باور داریم اگر تنها یک بار و از سر اتفاق چشم  هایمان را باز کنيم دیگر خواب راحت نخواهيم داشت تا
 زمانی که رویاهایمان را تصاحب کنيم. این فراخوانی است به باز کردن چشم هایمان، به طلب کردن هر چيزی
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 که ممکن نيست و ما آن را به دست خواهيم آورد.

 ریشه  های خيابانی _ برلين
Email: strroots@gmail.com   

 به کارگران زندانی در ایران!
پيام همبستگی  اساتيد دانشگاهی با کارگران زندانی در ایران

  تن از اساتيد دانشگاهی از جمله پروفسور چامسکی و پروفسور ژیژک رسيده٢۴• این متن به امضای 
است ...

 گزارش دریافتی: متن پيوست، "پيام همبستگی با کارگران زندانی در ایران" است که توسط جعمی از فعالين
  تن از اساتيد صاحب نام دانشگاهی رسيده است.24مستقل دانشجویی و کارگری تهيه شده و به امضای 

 از جمله این اساتيد می  توان به پروفسور چامسکی، پروفسور کالينيکوس، پروفسور آبراهاميان، پروفسور ژیژک
 و دیگران اشاره کرد. این متن به دو زبان فارسی  و انگليسی می  باشد.

 پيام همبستگی  اساتيد دانشگاهی با کارگران زندانی در ایران
 به کارگران زندانی در ایران

 دوستان عزیز
 روز جهانی کارگر امسال نيز در حالی فرا می رسد که شما در زندان به سر می برید. ما می دانيم که از ميان

 شما کمانگرها جانشان را در راه دفاع از حرمت انسانی  توده محروم فروشنده نيروی کار از دست داده اند و
 برخی از شما اسالوها، مددی ها، ابراهيم زاده ها، شهابی ها و دیگران با سخت ترین شرایط و به جرم دفاع
 ار حقوق پایه ای خود و همکارانتان اکنون ساليانی را در زندان سپری کرده اید و هنوز نيز ساليان دراز دیگری

 را در پشت بندها برایتان تدارک دیده اند. نظام سياسی و حقوقی حاکم بر ایران برای بسياری دیگر نيز که به
 جرم تشکيل سندیکا به زندان افتاده و پس از طی مدتی از زندان آزاد شده اند، با مجازات اخراج از کار و قطع

 منبع درآمدشان شرایط طاقت فرسایی را فراهم کرده است. دولت و دستگاه قضائی و اطلعاتی در ایران
 نشان می دهند که از هر گونه تلش کارگر برای ایجاد تشکل مستقل خود و دفاع از زندگی خویش، به

 سختی انتقام خواهند گرفت و در این راه نه تنها عهدنامه های بين المللی را نقض می کنند، بلکه همچنين
 قوانين مصوبه خود را به راحتی زیر پا می گذارند. این در حالی است که همان دولت و همان ارگانها و

 نهادهای حکومتی بيشترین امکانات را در اختيار کارفرمایان می گذارند تا با ایجاد تشکلهای صنفی خود لبی
 گری برای تأمين منافع خود را بهتر و موثرتر سازمان دهند. عدالت برای جمهوری اسلمی ایران فقط تا جائی

 معنی دارد که در سودآوری سرشار سرمایه خللی وارد نکند و به ارتقاء موقعيت اجتماعی کارگر نينجامد.
 عدالت برای جمهوری اسلمی در تعيين آن حداقلی از دستمزد است که برابر یک سوم خط فقر تعریف شده

 خود دولت است.

 دوستان
 دیری نخواهد پائيد تا نسيم فرحبخش انقلب نان و آزادی که از تونس آغاز شد و مصر را فرا گرفت و اکنون کل

 جهان عرب و شمال آفریقا را دستخوش تلطم کرده است، به ایران نيز برسد .نظامی که بر بيعدالتی
 اجتماعی، بر انباشت بيکران ثروت در دست عده ای قليل و تمرکز بيکران فقر در ميان توده ای وسيع بنا شده

 است، پایدار نخواهد ماند. مبارزه عليه این بيعدالتی اجتماعی، مبارزه برای جهانی بهتر و انسانی، مبارزه
 برای آزادی واقعی بشر و نه آزادی سرمایه، اکنون به مرحله ای فرا روئيده است که دیگر فریب الترناتيوها و

 شبه انقلبات دروغين را نخواهد خورد. نوید تحقق این جهان انسانی از هر زمان در سی سال گذشته نزدیکتر
 شده است. به مبارزات رو به افزایش کارگران ویسکانسن و کارگران و توده محروم در انگلستان و فرانسه و
 سایر کشورها نگاه کنيد، این صف رو به اعتل را به روشنی خواهيد دید. مطمئن باشيد که کارگران و توده

 محرومان جامعه ایران نيز دست بکار خواهند شد. زمان آزادی شما نزدیک است. اميدوار باشيد و بدانيد که ما
 در روز جهانی کارگران به یاد شما نيز هستيم و شاخه ای گل سرخ را برای همبستگی با شما در دست

 خواهيم گرفت.

 یرواند آبراهاميان، دانشگاه شهر نيویورک، آمریکا.- ١
 کاظم علمداری، دانشگاه ایالتی  کاليفرنيا، آمریکا.- ٢
 کوین اندرسن، دانشگاه کاليفرنيا - سانتا باربارا، آمریکا.- ٣
 آصف بيات، دانشگاه ایلينوی در اوربانا شامپاین، آمریکا.- ۴
 سهراب بهداد، دانشگاه دنيسون، آمریکا.- ۵
 ریچارد. جی . برنشتاین، مدرسه نوین تحقيقات اجتماعی، آمریکا.- ۶
 تيموتی برنن، دانشگاه مينسوتا، آمریکا.- ٧
 الکس کالينيکوس، کينگز کالج لندن، انگلستان.- ٨
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 نوام چامسکی،  ام.آی.تی ، آمریکا.- ٩
 سيمون کریچلی، مدرسه نوین تحقيقات اجتماعی، آمریکا.- ١٠
 حميد دباشی، دانشگاه کلمبيا، آمریکا. -١١
 نانسی فریزر، مدرسه نوین تحقيقات اجتماعی، آمریکا. - ١٢
 پيتر هالوارد، دانشگاه کينگستون، انگلستان. - ١٣
 امير حسنپور، دانشگاه تورنتو، کانادا. -١۴
 جان هالووی، بی .یو.ای.پی ، مکزیک. -١۵
 بهروز معظمی، دانشگاه لیول در نيوارليان، آمریکا. - ١۶
 پل ماتيک، دانشگاه ادلفی، آمریکا. -١٧
 هایده مغيثی، دانشگاه یورک، کانادا. -١٨
 فرهاد نومانی، دانشگاه آمریکایی پاریس، فرانسه. -١٩
 ميثاق پارسا، کالج دارتموث، آمریکا. -٢٠
 سعيد رهنما، دانشگاه یورک، کانادا. -٢١
 مهرداد وهابی، دانشگاه پاریس هشت، فرانسه. -٢٢
 هلنا وورتن، دانشگاه ایلينوی در اوربانا شامپاین، آمریکا. -٢٣
 اسلوی ژیژک، مدرسه آموزش عالی  اروپا، سوئيس - ٢۴

بيانيه کانون نویسندگان ایران بمناسبت اول ماه مه، روز جهانی کارگر

کارگران حتی اجازهµ تشکل و گرفتن جشن و مراسم آرام را هم ندارند

 اگر اول ماه مه یکی از خجسته ترین و خاص ترین روزهای جهان است، در ایران این روز حدیثی دیگرگونه دارد:
 حاکميت اصرار دارد که برای لوث کردن این روز،هفته© کارگر اعلم کند؛ تشکل کارفرمایان (اتاق بازرگانی) یک  صد و

 بيست  و هشتمين سالگرد تأسيس خود را با کبکبه و دبدبه جشن می گيرد، ولی کارگران حتی اجازه© تشکل و
 گرفتن جشن و مراسم آرام را هم ندارند، چه رسد که آزادانه به خيابان  بيایند و فریاد دادخواهی سر دهند؛

 هرگونه تشکل کارگری سرکوب می شود؛ فعالن شجاع کارگری، امثال اسالو، مددی، شهابی، رخشان و… در
 زندان ها می پوسند؛ موج موج کارگران و فعالن کارگری بازداشت، تهدید و ارعاب می شوند؛ روزنامه ها و مطبوعات

 از انعکاس اخبار مربوط به اعتراض ها و اعتصاب های کارگری منع می شوند. گذشته از این، طبقه© کارگر ایران،
 امسال افزون بر بيکاری و سرکوب و خفقان، زیر بار حذف یارانه ها و تعدیل اقتصادی و گرانی سرسام آور کمر خم

کرده است.

 با این همه، اول ماه مه، روز جهانی کارگر، روز جشن و سرور کارگران، روز تجدید پيمان برای دست یابی به حقوق
صنفی، اجتماعی و سياسی طبقه© کارگر و اميد به آینده© روشن است.

کانون نویسندگان ایران، کانون کارگرا́ن فکری، این روز خجسته را به طبقه© کارگر ایران و جهان تهنيت می گوید.

کانون نویسندگان ایران
٢٠١١اول ماه مه 

)١٣٩٠ اردیبهشت ١١(

آزادی محمود صالحی و دستگيری حسين مرادی

  آمده است : محمود صالحی90 اردیبهشت 11بر اساس گزارش رسيده از سایت کميته هماهنگی .... در تاریخ 
 که ساعت یک و نيم توسط ماموران اطلعاتی دستگير شده بود، آزاد شد. این گزارش حاکی است که حسين

مرادی یکی دیگر از فعالين کارگری و عضو کميته هماهنگی در شهر سقز دستگير شد.

 لزم به ذکر است که ظرف دو روز گذشته تعدادی از کارگران و فعالين کارگری شهر سنندج به اداره اطلعات
 احضار شدند. وفا قادری، خالد حسينی، غالب حسينی و یدال قطبی چهار تن از فعالين کارگری و از اعضا کميته

  نبی مومنی از کارگران خباز در شهر سنندج هماهنگی در شهر سنندج در بازداشت به سر می برند و همچنين
به اداره اطلعات این شهر احضار و تا به حال در بازداشت به سر می برد.
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برگزاری مراسم روز جهانی کارگر در شهرستان مهاباد

  بعttد از ظهttر6 تttا 4روز جمعه نهم اردیبهشttت جمعttی از فعttالين کttارگری و اعضttای کميتttه همttاهنگی از سttاعت 
مراسمی را به مناسبت روز جهانی کارگر در اطراف شهرستان مهاباد برگزار کردند. 

 در ادامه مراسم، یوسف آبخرابات عضو کميته هماهنگی به اهميت اول ماه می و موقعيت جنبش کارگری و 
 اعتراضات اخير درکشورهای خاورميانه و همچنين در دفاع از کارگران زندانی در بند همچون افشين ندیمی، رضا

 شهابی، منصور اسانلو ، ابراهيم مددی ، بهنام ابراهيم زاده به ایراد سخنرانی پرداخت و آن را مورد بررسی قرار
. داد

 مجری برنامه در ابتدا با ضمن خير مقدم به ميهمانttان روز اول مttاه مttی را بttه آنttان تبریttک نمttود و شttيوه برگttزاری 
.  مراسم را به شکل زیر برگزار گردید اعلم نمود

    سرود انترناسيونال سرود همبستگی طبقه کارگر

    یک دقيقه سکوت به یاد جانباختگان راه آزادی و برابری

. با متنی کوتاه از آموزگاران طبقه کارگر سکوت شکسته شد

 تاریخچه روز جهانی کارگر توسط یکی از حضار قرائت گردید

 د رميان برنامه شعر و مقالتی ایراد گردید و در پایان ناصر کمttانگر عضttو کميتttه همttاهنگی قطعنttامه اول مttاه مttی
  تشکل کارگری به تصویب رسيده بود، را قرائت کرد که با شور و شوق و کف زدن حاضرین روبرو7 که توسط 2011
شد.

 بخش بعدی برنامه با پخش شيرینی و شادی ادامه پيدا کرد و در پایان بحث آزاد توسط حاضرین در مراسttم برگttزار
گردید.

کميته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل های کارگری

برگزاری مراسم اول ماه مه در شهر رشت

  ،تعttدای از کttارگران و1390   اردیبشttت9به مناسبت روز جهttانی کttارگر و در گرامttی داشttت ایttن روز ،در تاریttخ 
 فعالين کارگری و همچنين اعضای کميته هماهنگی بttرای کمttک بttه ایجttاد تشttکل هttای کttارگری ،مراسttمی را

 برگزار کردند .
 مراسم با اجرای سرود و موسيقی توسط یکی از کارگران آغاز شد در ادامه ،تاریخچه روز جهانی کارگر توسط

 یکی از شرکت کنندگان قرائت گردید .سپس کارگران در خصوص تجارب کارگری خویش به بحث و تبادل نظر
پرداختند.

مراسم با پخش شيرینی و شکلت و جشن و پایکوبی شرکت کنندگان به پایان رسيد .
 

کميته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل های کارگری

برگزاری مراسم روز جهانی کارگر در کامياران

  اردیبهشت ماه، مراسم روز جهانی کارگر با شرکت جمعی از فعالين9بر اساس گزارش رسيده، روز جمعه 
 کارگری و اعضاء کميته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل های کارگری در شهرستان کامياران برگزار

 مراسم با سرود انترناسيونال آغاز شد سپس به یاد جانباختگان راه آزادی و برابری یک دقيقه سکوت اعلم  شد.

 شد.

 در ادامه مجری برنامه با دکلمه شعر سکوت را شکست و یکی از فعالين کارگری در رابطه با تحولت شمال آفریقا
و خاورميانه و نيز وضعيت کنونی جنبش کارگری ایران سخنانی ایراد کرد.
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  تشکل کارگری قرائت7برنامه با پيام "افشين ندیمی" فعال کارگری زندانی ادامه پيدا کرد و قطعنامه سراسری 
 شد. در پایان شرکت کنندگان مباحثی پيرامون وضعيت جنبش کارگری ارائه دادند و مراسم در ميان شور و شوق

حاضرین خاتمه یافت.

کميته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل های کارگری 

فعاليت های تبليغی به مناسب روز جهانی کارگر در شهر تبریز  

   از فعttاليت گسttترده تبليغttی از جملttه پخtش و نصttب1390  اردیبهشttت مttاه  9گزارش منتشره در تاریخ جمعttه   
 اردیبهشت روز جهانی کارگر خبر می دهد.11تراکت در مناطق مختلف شهر تبریز به مناسبت 

 در آستانه اول ماه مه روز جهانی کارگر، جمعی از فعالين کارگری تبریز، اقدام به پخش تراکت و چسباندن اسttتيکر
 و برچسب در سطح شهر نمودند. در این بر چسب ها، شعارهایی از جمله: "عليه حذف یارانه ها متحttد شttویم!،
 کارگر زندانی آزاد باید گردد و گرامی باد اول ماه مه روز جهانی کارگر ، به چشم می خورد. فعttالين کttارگری شttهر

تبریز نيز در تلش هستند که اول ماه مه سال جاری در شرایط حساس کنونی برگزار گردد.

برگزاری مراسم روز جهانی کارگر در شهر نقده

  آمttده اسttت : جمعttی از کttارگران و مttردم آزادیخttواه و فعttالين9/2/90بر اساس گزارش رسيده، روز جمعttه تاریttخ  
 کارگری و اعضای کميته هماهنگی شهرستان نقده و اطراف، طی مراسمی برای گراميداشttت روز جهttانی کttارگر

 در محلی خارج از شهر گرد هم آمده و این روز را گرامی داشتند . 

 مراسم با یک دقيقه سکوت بياد جانباختگان جنبش کارگری و سوسياليسم شروع شد. سپس یکی از اعضای
 کميته هماهنگی در نقده طی سخنانی وضعيت معيشت و زندگی و مشکلت کارگران را مورد تجزیه و تحليل قرار
 داد. خواندن شعر و سرود از جانب تعدادی از حاضرین در مراسم، بخش دیگری از مراسم را به خود اختصاص داده

بود.

  تشکل کاری منتشر شده توسط یکی از اعضای7قطعنامه مشترک روز جهانی کارگر که از جانب  پس از آن
قرائت و مورد تصویب حاضرین قرار گرفت. کميته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکلهای کارگری

 مراسم با پخش شيرینی و پذیرایی از شرکت کنندگان و نيز با ارج نهادن این روز خجسته و جهانی طبقه کارگر،
در ميان شور و شعف شرکت کنندگان به پایان رسيد .

کميته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل های کارگری

صدور فراخوان کارگران "چينی البرز" در گرامی داشت روز جهانی کارگران  

  آمده است : کارگران کارخانه "چينب البرز" قزوین بttا1390  اردیبهشت ماه  9بر پایه خبر دریافتی در تاریخ جمعه   
 صدور فراخوانی ضمن تبریک روز جهانی کارگر به تمامی کارگران ایران و جهان، خواستار برگزاری تجمعttات گرامttی

داشت روز اول ماه مه در تمامی نقاط کشور شده اند.

 در بخش هایی از فراخوان کارگران چينی البرز آمttده اسttت: "مttا کttارگران شttرکت چينttی الttبرز کttه یکttی از صttدها
 شرکت بحران زده در این کشttور هسtتيم از تمtامی مtردم قزویttن و ایtران بtه ویtژه از همکtاران و کtارگران ایtران در
 هرجایی که هستند و در هرشرایطی که می باشند می خواهيم کttه ایttن روز را بttا اعttتراض خودشttان بttه شttرایط

نامطلوب کنونی هرچه بيشتر و بيشتر گرامی بدارند.

صدور فراخوان جهت به برپایی تجمعات روز جهانی گارکر در ایران  

  آمtده اسtت : جمعtی از کttارگران، زنtان، جوانttان،1390  اردیبهشtت مtاه  9بر پایه خبر دریافتی در تاریtخ جمعtه   
 دانشجویان و معلمان با صدور فراخtوانی بtا انتقtاد از وضtعيت اجتمtاعی موجttود در ایtران ضttمن انتشtار فراخttوانی

خواستار برگزار هرچه باشکوه تر تجمعات روز جهانی کارگر در سراسر کشور شدند.
 این فراخوان توسط جمع "مبارزان آزادی" از مناطق مرکزی تهران، جمع "زنان مبارز عليه فقttر و اسttتبداد" در شttرق
 تهران، جمعی از کارگران مراکز صنعتی اطراف تهران، جمعی از کارمندان اداره جات تهران، جمعی از "جوانان مبtارز
 شهرهای شيراز و تبریز، جمعی از رانندگان، کارگران و جوانان مازندران ، کttارگران مجتمttع هttای پتروشttيمی اوره و
 آمونيttاک، پلtی اتليttن سttنگين، (ال. ای. بttی) بيسttتون کرمانشtاه و جمعttی از فعttالين دانشttجویی دانشttگاههای

"تهران، صنعتی شریف، رازی کرمانشاه، نوشيروانی بابل، مازندران (بابلسر) و دامغان" منتشره گردیده است.
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برگزاری مراسم روز جهانی کارگر در شهر پاوه

  اردیبهشtت9روز جمعttه بر اساس گزارش رسيده به کميته هماهنگی برای کمک به ایجttاد تشtکل های کtارگری، 
ماه ، مراسم روز جهاني كارگر در شهرستان پاوه برگزار شد. 

 بر اساس این گزارش، جمعي از فعtالين كtارگري مراسtم روز جهtانی کtارگر را بtا سttرود انترناسtيونال آغttاز کردنtد
سپس برای گراميداشت و یاد و خاطره جانباختگان راه آزادی یک دقيقه سکوت کردند.

 در ادامه، چند تن از شرکت کنندگان در رابطه با روز جهانی کارگر سخنرانی کردند و ضمن بررسی اوضاع
تحولت منطقه، وضعيت جنبش طبقه کارگر و موانع پيش رو را در ایران تشریح کردند.  سياسی و

 مراسم با پخش سرودهای انقلبی ادامه پيدا کرد و قطعنامه سراسری از طرف یکی از شرکت کنندگان قرائت
شد. در پایان، شرکت کنندگان با پخش شيرینی و با شور و شوق مراسم را خاتمه دادند.

کميته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل های کارگری

 

 مه در شهر سنندج1رگزاری مراسم ب
 

  نفر از اعضای کميته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل های کارگری ، اتحادیه آزاد، کارگران200بيش از 
 6نانوایی های شهر و فعالن کارگری مستقل ، در خيابان فردوسی سنندج ابتدای خيابان ناصر خسرو ساعت 

 کردند که  در ميان صد ها نفر از مردم شهر اقدام به خواندن قطعنامه اول ماه می بعد از ظهر با برافراشتن پلکارد
 .     با تشویق و تایيد مردم مورد استقبال قرار گرفت

 کارگر دانشجو " ،" کارگر زندانی آزاد باید گردد ، " "  کارگران عليه سرمایه متشکل شویم شعارهای " 
 بر دستان زنان و مردان کارگر و " و شعارهایی از این قبيل به صورت تراکت نوشته شده بود که اتحاد اتحاد

 شور و شعف در چهره صد ها نفری که به دور این کارگران و فعالن حلقه زده بودند  خود نمایی می کرد. آزادیخواه
.به وضوح دیده می شد

 تعدادی لباس شخصی  در حالی این مراسم برگزار شد که جو امنيتی بسيار شدیدی بر شهر حاکم بود حتی
 نيروهای پليس و  تلش کردند پلکاردها را از دست کارگران و فعالن بگيرند که با مقاومت آنان مواجه شدند.

 تسليم بودند و مات و مبهوت به  کارگران است ،  که تبلور درد و رنج  لباس شخصی با دیدن این همه شجاعت
مافوقشان گزارش می دادند .

 به سمت سه راه نمکی   در ادامه ، کارگران با در دست داشتن پلکارد و تراکت در حالی که شعار می دادند 
متفرق شدند. که در آنجا با مقاومت پليس سازمانيافته مواجه و  حرکت کردند

 فریاد حق خواهی و آزادیخواهی با پایان یافتن مراسم و متفرق شدن اجباری آنان پایان نيافت ، بلکه مردم با تایيد
.را ترک کردند  مکان  این حرکت از برگزاری مراسم اول ماه مه ابراز رضایت می کردند وبا خشنودی

مراسم کسی دستگير نشده است.  لزم به ذکر است در این

کميته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل های کارگری

فراخوان ها و قطعنامه های اول ماه مه روز جهانی کارگر

 بttه مناسttبت اول مttاه مttه روز جهttانی کtارگر، علوه بttر صtدور بيانيه هttائی توسttط سttازمان ها و احtزاب سياسttی،
 قطعنامه ها و بيانيه های متعددی نيز از سوی تشکل های کارگری به مناسبت اول ماه مه صادر و بر ضرورت مبttارزه

  اتوبttوس رانی تهttران و حttومه همttراه بttا برای تحقق مطالبات کارگران تأکيد شد. سندیکای کttارگران شttرکت واحttد
 شش تشکل دیگر به نام های: اتحادیه آزاد کttارگران ایttران، هيئت بازگشttایی سttندیکای کttارگران نقttاش و تزئينttات
 سttاختمان، هيئت بازگشttائی سttندیکای فلttز کttار مکانيttک، کttانون مttدافعان حقttوق کttارگر، کميتttه پيگيttری ایجttاد

 ماده ای ١۴تشکل های کارگری و کميته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل های کارگری، یک قطعنامه مشترک 
 انتشار داد. سندیکای کارگران نيشکر هفت تپه نيز بيانيه ی مجزائی در چند بند به ایttن مناسttبت منتشttر سttاخت.
 بيانيه کارگران ایران خودرو به مناسبت اول ماه مه نيز در دوازده بند انتشttار یttافت. کttارگران نانوائی هttای سttنندج و
 همچنين جوشکاران شهر سنندج بيانيه هائی به این مناسبت صادر نمودند. بسياری دیگttر از تشttکل های کttارگری

  نيttز از سttوی اتحادیه هttای کttارگری در نيز اقدام به صدور بيانيه و قطعنامه نمودند. در این ميان قطعنامه مشترکی
  مttاده ای١٠خوزستان که فعاليت های خود در این سطح را جدیدا� آغاز نموده اند انتشار یافت. در قطعنامه مشttترک 

 ١١اتحادیه های مستقل کارگری شمال خوزستان و اتحادیه مستقل کارگران دزفول، که به مناسttبت اول مttاه مttه (
 کارگرانتشار یافت از جمله چنين می خوانيم: بtدین وسtيله مtا کtارگران و اعضtای ) روز جهانی٩٠ اردیبهشت سال

 اتحادیه های مستقل کارگری شمال خوزستان و دزفول فرا رسtيدن روز جهtانی کtارگر را بttه همtه شtما کtارگران و
  تبریک گفته و خواست های خود را که فکر می کنيم که خواست همه عزیزان کارگر می باشد به شرح زحمتکشان

زیر اعلم می داریم:
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 ما تشکل و ایجاد اتحادیه های کارگری را حق مسلم کارگران می دانيم. ما خواستار پرداخtت کليttه مطالبttات و حtق
 وحقوق معوقه کارگران هستيم. ما خواستارآزادی فttوری و بttدون قيttد و شttرط کليttه زنttدانيان عقيttدتی و همچنيttن
 تمامی کارگران و فعالين کارگری در زندان هستيم. ما خواسttتار تعطيلttی یttازدهم اردیبهشttت روز جهttانی کttارگر و
 ثبت آن در تقویم رسمی کشور به عنوان یک روز تعطيل که کارگران حق دارند این روز را هر چه باشکوه تر و آزادانttه

برگزار کرده و مطالبات خود را اعلم کنند، هستيم.
 اتحادیه های مستقل کارگری شمال خوزستان و اتحادیه مستقل کارگران دزفول در ادامه قطعنامه مشترک خویش
 ضمن تأکيد بر اتحاد و همبستگی کارگران سراسر جهان، خواستار الغاء قراردادهای موقت و سفيد امضاء، افزایش

سطح دستمزدها و واقعی کردن آن بر اساس نرخ واقعی تورم شده اند.

 بشتابيمبه پيشواز اول ماه مه 

 روزجهانی کارگر ازراه می رسد . آن روز را به روزاعتراض و خشم کارگران ودیگرزحمتکشان)١٣٩٠اردیبهشت١١ (
بدل سازیم  

 اردیبهشت) به جوخه اعدام١١دربرابرصدور حکم اعدام شيرکو معارفی – که قراراست او را در روز جهانی کارگر (
 اووتمامی محکومين به اعدامبسپارند - با اعتراضی یک پارچه برخيزیم و لغو حکم اعدام و آزادی بی قيد و شرط 

را خواستار گردیم.
و همچنين برای آزادی همه زندانيان سياسی و فعالن کارگر زندانی از جمله:

 غلمرضا غلمحسtينی ورضtا رخشtان و نسttرین  منصور اسالو-  ابراهيم مددی-  بهنام ابراهيم زاده - رضا شهابی
ستوده... مشترکا اقدام نمایيم .

 امضاء کنندگان زیرازبيانيه شماره یک" شttورای برگttزاری مراسttم ما )١٣٩٠اردیبهشت١١( ٢٠١١ درآستانه اول مه 
" ومطالبات هشتگانه آن پشتيبانی می نمایيم. ١٣٩٠روز جهانی کارگر سال 

زنده باد اول ماه مه 
روزهمبستگی جهانی کارگران 

امضاء کنندگان نهاد ها :

کانون همبستگی با کارگران ایران – گوتنبرگ
kanounhambastegi@gmail.com

کانون همبستگی با جنبش کارگری ایران - هانوفر
kanon.hannover@yahoo.de

کانون همبستگی با کارگران در ایران - نورد راین وستفالن (آلمان)
solidarity.labor@googlemail.com

   iranwsn@fastmail.fm شبکه همبستگی کارگری
proletarianunite@gmail.com كميته همبستگى با جنبش كارگرى ايران- استراليا

  kanonhambastegi@gmail.com  – کانون همبستگی کارگران ایران و کانادا
cdkargari@gmail.com کميته دفاع از کارگران ایران – نروژ  -
 sstiran@yahoo.fr همبستگی سوسياليستی با کارگران ایران – فرانسه  -
 kanoonhf_2007@yahoo.de کانون همبستگی با کارگران ایران – فرانکفورت و حومه  -
isask@comhem.se کميته همبستگی کارگران ایران و سوئد  -
info@ijcwa.com انجمن کارگری جمال چراغ ویسی  -
toronto_committee@yahoo.ca کميته حمایت از کارگران ایران تورنتو کانادا  -

کميته همبستگی کارگران ایران و ترکيه

iran.turkey.workers@gmail.com.
اتحاد چپ ایرانيان خارج از کشور شامل :

iranleftalliance@gmail.com
اتحاد چپ ایرانيان - واشنگتن آمریکا

leftalliance@yahoo.com
اتحاد چپ ایرانيان - لوس آنجلس آمریکا

اتحاد چپ ایرانيان - شيکاگو آمریکا
اتحاد چپ ایرانيان - تورانتو کانادا

اتحاد چپ ایرانيان - مونترآل کانادا

اقدام مشترک
)انجمن های فرهنگی – اجتماعی گوتنبرگ (سوئد

نامه سرگشاده
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به : اتحادیه ها – احزاب و سازمان های سوئدی و ....
 همبستگی بين المللی با کارگران ، معلمان ، زنان، دانشجویان ایران و پشيبانی از خواسته های آنان

*******************                                 
. روزهمبستگی جهانی با کارگران درراه است)١٣٩٠اردیبهشت١١ (٢٠١١اول ماه مه 

  به این سو وگسترش جنبش ضد استبدادی وضد دیکتاتوری مردم ایران بر عليه کل88درایران بعد از خرداد 
 حاکميت جمهوری اسلمی سرمایه داری ایران ،کارگران نيز همپای سایرگروهبندی های اجتماعی درطلب وصول

مطالبات خود دراعتراض واعتصابند . اما کارگران در سراسر ایران: 

.همچنان ازحق اعتصاب، تجمع، تشکل وتعطيلی با حقوق درروزاول ماه مه برخوردارنيستند
 در ایران : همچنان چهره های شناخته شده سندیکای شرکت واحد تهران و حومه آقایان : منصوراسالو- ابراهيم

 مددی رضا شهابی ودیگر فعالن ابراهيم زاده از مدافعان حقوق کودک ومعلمين شناخته شده ؛هاشم
.خواستار،رسول بداقی و ... هنوزدرزندان اند

 در ایران : به مانند سال گذشه که معلم شناخته شده فرزاد کمانگر دراین ماه اعدام گردید، امسال نيز
شيرکومعارفی در صف اعدام درروز اول ماه مه جای گرفته است. 

 در ایران: خواسته ها ومطالبات کارگران پيرامون تامين امنيت شغلی و بيمه بيکاری، تامين مسکن و بيمه های
 اجتماعی، تعيين حداقل دستمزد متناسب با تورم وگرانی،انحلل شرکت های پيمانکاری وقراردادهای موقت

 کاری،استخدام رسمی کارگران، عدم برخورداری زنان کار خانگی ازبيمه وبردگی کار کودکان وکودکان خيابانی کار
 و دریک کلم سختی معيشت شهروندان ایران دربرابرتورم وگرانی توسط حاکميت ج.ا.ا. تا به امروزبی پاسخ مانده

.است

: امضا کننده گان این نامه سرگشاده
 )١٣٩٠اردیبهشت١١( ٢٠١١درآستانه اول ماه سال

 t*ما خواهان آزادی سریع وبی قيد وشرط همه ی فعالين کارگری، فرهنگيان، فعالن زن، دانشجویان دربند 
وصدورمنع تعقيب قضایی ولغو کليه ی احکام اداری وقضایی وحکم اعدام ها می باشيم . 

 t*.ما خواهان پایان دادن به قراردادهای موقت وبرچيده شدن شرکت های پيمانکاری در سراسرایران هستيم
 

 t*ما خواهان پایان بخشيدن به تبعيض جنسيتی عليه زنان وایجاد شرایط مساوی کاروحقوق برابربرای زنان 
.کارگرهستيم

t*  ما ازخواست تشکل های مستقل کارگران ایران پشتيبانی می کنيم.

 *- دیگر اینکه در راستای همبستگی با کارگران ایران ، در شرایطی که نمایندگان واقعی کارگران درزندان ها
 هستند وبخشا از کار بيکار شده اند و تعدادی به اجبار کشور را ترک کرده اند. ما خواستار بيرون کردن نمایندگان

شبه کارگری ر́ژیم ضد کارگری جمهوری اسلمی از مجامع کارگری در سطح جهان می باشيم 

 سندیکای کارگران شرکتهمچنين ما از خواست قطعنامه مشترک هفت تشکل  مستقل کارگری درون کشور(
 واحد اتوبوسرانی تهران و حومه- اتحادیه آزاد کارگران ایران- هيئت بازگشایی سندیکای کارگران نقاش و تزئينات

 هيئت بازگشائی سندیکای فلز کار مکانيک - کانون مدافعان حقوق کارگر - کميته پيگيری ایجاد تشکل ساختمان -
 های کارگری - کميته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل های کارگری ) که بيان تبلور خواسته ها و مطالبات

است ، قویا پشتيبانی می کنيم.  ١٣٩٠ سال اردیبهشت١١کارگران ایران در اول ماه مه 

کانون همبستگی با کارگران ایران – گوتنبرگ (سوئد)
kanounhambastegi@gmail.com

امضاء ها 

) -  گوتنبرگاتحادیه ی آموزشی کارگران ( آ. ب. ف
رادیو همبستگی با کارگران – گوتنبرگ

کانون دفاع از آزادی بيان – گوتنبرگ
بنياد ادبيات وهنر- گوتنبرگ

انجمن فرهنگی و اجتماعی  اندیشه – گوتنبرگ (سوئد)
انجمن کوشا – گوتنبرگ

آسيل کميته ی – گروه ایران – گوتنبرگ 
انجمن ایران همراه – گوتنبرگ 

انجمن قصه – گوتنبرگ 
انجمن تاتر آزاد – گوتنبرگ 

 پناهجویان ایرانی در سوئدکانون
رادیو ایران امروز – گوتنبرگ
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انجمن مبارزه با مواد مخدر( رادیو تلش)
جامعه  ی دفاع ازحقوق بشرودموکراسی درایران - سوئد

انجمن مهرگان – گوتنبرگ 
وبلگ دفاع ازمبارزات کارگران ایران

وبلگ اندیشه – گوتنبرگ  

امضاء ها ادامه دارد......

 پيام جمعی از کارگران پالیشگاه آبادان به تلویزیون کومه له به مناسبت اول ماه مه

 جمعی از کارگران پالیشگاه آبادان با ارسال پيامی به تلویزیون کومه له، فرارسيدن اول ماه مه روز جهانی کارگر را
به همه کارگران و زحمتکشان ایران و جهان تبریک گفتند.

 در این پيام از همه کارگران و زحمتکشان درخواست شده است که در روز جهانی کارگر به خيابان هttا بياینttد و بttه
 استثمار، ستم و تبعيضی که در حق کارگران اعمال می شود اعتراض کنند. این جمع از کارگران پالیشttگاه آبttادان
 تصریح کرده اند کارگران باید خود را از بند بردگی و بندگی رهttا سttازند و خواسttتار یttک زنttدگی شایسttته انسttانی
 باشند. کارگران پالیشگاه آبادان هم چنين تاکيد نموده اند کارگران با حضور در مراسم روز جهانی کارگر و نيز متحد
 و دوشادوش یکدیگر از طریق اعتراضات و اعتصابات خود قادر هسttتند کمttر رژیttم ضttد کttارگر جمهttوری اسttلمی را

بشکنند.

رگزاری مراسم اول ماه مه در شهر دماوندب
 

 بنابر خبر رسيده به کميته هماهنگی ،بعد از ظهر امروز تعدادی از کارگران شاغل در منطقه دماوند با تجمع در
. مه، روز جهانی  کارگر را برگزار کردند١یکی  از مناطق این شهر (آینه ورزان) جشن 

 مراسم با سرود انترناسيونال، سرود همبستگی  جهانی  طبقه کارگر آغاز شد و در ادامه، یکی  از شرکت
 درمورد اهميت برگزاری مراسم روز جهانی کارگر سخنرانی کرد و به تمامی  شرکت کنندگان خاطر نشان کنندگان

 نمود که نبرد ما عليه سرمایه فقط در اول ماه مه نيست و در هر کجای جهان و در هر زمانی  که هستيم باید به
 کارگری تلش کنيم و رمز پيروزی ما  مبارزات روزانه و مستمر خود ادامه دهيم وجهت ایجاد تشکل های مستقل

کارگران در اتحاد ماست.

کارگری خوانده شد و مراسم پایان یافت.   نهاد ها و تشکل های1390در انتها نيز قطع نامه اول ماه مه 

 تشکل ها ی   نهاد ها و1390  لزم به ذکر است که شرکت کنندگان پيشتر طی بيانيه ایی از قطع نامه اول ماه مه
کارگری در ایران اعلم حمایت کرده بودند.

کميته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل های کارگری

اطلعيه سندیکای کارگران شرکت واحد پيرامون آزادی غلمرضا غلمحسينی

 سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه بtا انتشttار اطلعيه ای در تاریtخ هفتtم اردیبهشtت مttاه،
 دستگير و در ١٣٨٩ آبان ١۴اعلم نمود که غلمرضا غلمحسينی عضو سندیکای کارگران شرکت واحد که از تاریخ 

 ميليttون ٣٠ اردیبهشtت بtا تودیtع قtرار وثيقtه ٧ دقيقtه روز ٢٢.٣٠ بازداشت به سر مtی بtöرد، سtرانجام در سtاعت
 تومانی و کفالت ده ميليونی از زندان رجایی شهر آزاد شد. سندیکای کارگران شرکت واحد در پایان اطلعيه خود،
 آزادی غلم حسينی را به خانواده وی و همه فعالين کارگری تبریک گفته و اظهار اميدواری نموده است که هر چه

زودتر آزادی همه فعالين کارگری را جشن بگيرد.
 لزم به ذکر است که در حال حاضر چندین فعال کارگری دیگر از جمله رضا شهابی، ابراهيم مددی، رضttا رخشttان،
 بهنام ابراهيم زاده در زندان های رژیم جمهttوری اسttلمی و در شtرایط بسtيار دشttوار و نامناسtب و بعضtا� در حtالت

  به سر می برند و رژیم ضد کارگری حاکم از آزادی ایttن فعtالن کtارگری تtاکنون خttودداری نمtوده اسtت. بلتکليفی
 علوه بر این کارگران زندانی، منصور اسالو رئيس هيأت مدیره سندیکای کارگران شttرکت واحttد نيttز کttه از تيttر مttاه

 در زندان به سر می برد، به همراه چند تن دیگر از زندانيان سياسی از هفته گذشته در اعتراض به احکام ٨۶ سال
 صادر شtده و شttرایط حttاکم بttر زنttدان، اعتصttاب غttذایی را آغttاز نمttوده اسtت کttه وخttامت بيttش از پيtش وضttعيت
 جسمانی وی را در پی داشته است. در این رابطه پروانه اسالو، همسر منصور اسالو در گفتگو با سttایت “جttرس”
 نگرانی خود را از به خطر افتادن جدی́  وضعيت سلمتی منصور اسالو ابtراز داشtت. وی در ایtن مtورد گفtت: “بایtد
 توجه داشت که زندانيان سياسtی بخtاطر شtرایط “سtختی” کtه بtر آنهtا و خانواده هایشtان تحميtل می شtود و از
 حقوق اوليه خود “محروم” هستند، تنها ابزارشان همين اعتراضات مسالمت آميز است کttه صدایشttان را بttه گttوش

252

http://khamahangy.com/index.php?option=com_content&view=article&id=129:1390-02-11-16-44-09&catid=10:1389-12-23-23-55-18&Itemid=26


 مسئولين برسانند. اما با توجه به شرایط نامناسب جسمانی همسttرم و مصtرف دارو اميtدوارم ایشttان ایttن کtار را
نکنند و حتی در ملقات، بچه ها از ایشان خواستند که این کار را نکند چون سلمتی ایشان برای ما مهم است.”

 سخنان همسر منصور اسالو، حاکی از وضعيت جسمانی وخيم و خطرناک منصور اسالو در زنttدان و ضttرورت آزادی
وی به خاطر معالجات پزشکی است. منصور اسالو و دیگر کارگران زندانی بدون هيچ قيد و شرطی باید آزاد گردند.

 فراخوان کارگران معادن سنگ آهن و فسفات بافق برای شرکت در روز جهانی
کارگر  

  اردیبهشت آمده است : جمعی از کارگران معادن سنگ آهن و فسفات بافق واقع در10بر پایه خبر دریافتی شنبه 
 استان یزد با انتشار فراخوانی از کارگران و مردم ایران خواستند تا در مراسم اول ماه مه روز جهانی کارگر شرکت

نمایند.
 در بخشی از این فراخوان آمده است هموطنان، کارگران آزاده و محروم، روز جهانی کارگران در حال رسيدن است.

 روز به روز بر شدت محروميت کارگران کشورمان افزوده می شود. با این حال یک دم از مطالبه حقوق و خواسته
 های خودشان آرام نمی نشيند. این روزها شاهد تلش و اعتراض ما کارگران معدن سنگ آهن و کارگران معدن
 فسفات بافق بوده اید که برای دریافت حداقل حقوق مان راهی جز اعتراض نداشته ایم. با این حال جواب های

 سربال به ما داده می شود. اما ما تنها کارگران ستمدیده این مرز و بوم نيستيم و همه کارگران در این رنج بزرگ
 با ما شریک هستند. با توجه به فرارسيدن روز جهانی کارگران ما همچون همه کارگران ایران و جهان این روز را با

 اعتراض خود گرامی می داریم و از همه مردم به ویژه کارگران و جوانان می خواهيم که صدای حمایت خود را از ما
بلند و بلند تر کنند.

تجمع اعتراضی معلمان در مقابل مجلس شورای اسلمی

 صبح روز گذشته (شنبه دهم اردیبهشت) جمعی از معلمان نهضت سوادآموزی شهرستان های اسلمشهر، ربttاط
 کریم و “واوان” در مقابل مجلس شورای اسلمی دست به تجمع اعتراضی زدند. این گttروه از معلمttان بttه رغttم آن
 که سال هاست در مدارس مشغول به تدریس هستند، اما وزارت آموزش و پرورش آنان را به اسttتخدام رسttمی در

  ماه کار،۶٠ نياورده است. بنا به گفته یکی از اعتراض کنندگان، این دسته از معلمان بر طبق قانون بایستی بعد از
 استخدام می شدند، اما در این سال ها وزارت آموزش و پرورش و نيز وزارت کtار، جtز وعtده های توخttالی چيtزی بttه

معلمان زحمتکش نداده اند و استخدام آنها را عمل� منوط به قبولی در آزمون استخدامی نموده اند.

 کانون صنفی معلمان تهران:معلمان و کارگران در بند را آزاد کنيد

 طيف صنفی کانون صنفی معلمان تهران به مناسبت روز اردیبهشت آمده است : 11در  به نوشته سایت کلمه
 معلم بيانيه ای صادر کردند و ضمن گراميداشت ياد و خاطره ی دکتر خانعلی و فرزاد کمانگر ، اين روز را به همه
 فعالن صنفی دربند ، بويژه هاشم خواستار ( در زندان وکيل آباد مشهد ) و رسول بداقی (در زندان رجائی شهر

 کرج ) تبريک گفتند.
 متن کامل اين بيانيه که در اختيار کلمه قرار گرفته، به شرح زير است :

 به نام خداوند جان و خرد
 معلمان فرهيخته ، همکاران گرامی

  ارديبهشت روز ملی معلم و نيز گرامی داشت ياد و خاطره ی دکتر خانعلی و فرزاد کمانگر ، اين روز را١٢با تبريک 
 به فعالن صنفی دربند ، هاشم خواستار ( در زندان وکيل آباد مشهد ) و رسول بداقی (در زندان رجائی شهر کرج

 ) نيز تبريک و تهنيت می گوئيم .
 همکاران آگاه ، همان طور که می دانيد ، سال هاست که تشکل های صنفی معلمان پی گير حل ريشه ای و
 اساسی مشکلت معيشتی و منزلتی معلمان کشور هستند و هزينه های مادی و معنوی بسياری را فعالن

 صنفی در اين راه متحمل شده و می شوند . بارها با ارائه پيشنهاد های راه گشا نظير: پرهيز از سياست زدگی
 در امور آموزشی کشور/ اجرای کامل و صحيح قانون نظام پرداخت هماهنگ از جمله افزايش حقوق سالنه

  قانون اساسی وعدم٣٠مطابق با تورم واقعی/ تاکيد برشايسته سالری و عدم تبعيض جنسيتی/ اجرای اصل 
 خصوصی سازی در آموزش و پرورش/ رفع توقيف از هفته نامه ی قلم معلم/ تدوين و تاليف کتب درسی با توجه

 به علم روز و منطبق با استانداردهای جهانی/ به رسميت شناختن شورای هماهنگی تشکل های صنفی و
 احترام به حق قانونی و مسلم فعاليت صنفی تشکل ها توسط وزارت کشور/اجرای مديريت انتخابی/ قرار دادن

  از دولتمردان می خواهند که خرد جمعی معلمان را در تصميم�شغل معلمی در زمره ی مشاغل سخت و 
 گيری های کلن اموزش و پرورش دخالت دهند .

 هر گونه تغيير و برنامه ريزی آموزشی بدون رکن اساسی آن يعنی معلم ، بی ثمر خواهد بود و تا امنيت شغلی و
 معيشت او تامين نشود هيچ طرح آموزشی موفق نخواهد شد .

 همکاران گرامی
 متاسفانه سال هاست که نگاه سياسی به آموزش و پرورش و آزمون و خطا در وزارت خانه ای که بايد اينده
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 سازان جامعه را تربيت کند،هرساله شاهد اجرای برنامه هايی هستيم که فعل“ نتايج آن خروج معلمان با تجربه
 از آموزش و پرورش و ورود معلمان نوظهور به نام شرکتی به نظام آموزشی و کاهش معاونان مدارس وافزايش

 تعداد دانش آموزان کلس ها و بسته شدن بسياری از کتابخانه ها و آزمايشگاه های مدارس است . عدم
 هماهنگی بين رتبه های درجه بندی معلمان شاغل نيز با توجه به تورم موجود نمود کافی ندارد .

 همکاران عزيز جا دارد که ياد و خاطره محمد بگی بنيانگزار آموزش و پرورش عشايری را که در آستانه روز معلم
 سال پيش بدرود حيات گفت گرامی بداريم و همچنين روز کارگر نيز به کار گران عزيز تبريک می گويم و خواهان

 آزادی زندانيان صنفی معلمان و کارگران هستيم
 کانون صنفی معلمان تهران ( طيف صنفی )

بيانيه پنج سندیکا و اتحادیه فرانسوی در دفاع از آزادی های سندیکائی درایران

 ”کلکتيو حمایت از کارگران مغttرب و خاورميttانه“ متشttکل از پنttج تشttکل بttزرگ اتحttادیه ای در فرانسttه بttه نام هttای:
  س.ژ.ت – اف.اس.او – همبسttتگی “سttود” و اونسttا بttا صttدور بيttانيه ای در اول مttاه مttه خطttاب بttه س.اف.د.ت -

 کارگران و تشکل های کارگری ایران، ضمن دفاع از حقوق و آزادی های اتحادیه ای، برهمبستگی خویش بttا کttارگران
ایران تأکيد نمودند. در بيانيه “کلکتيو حمایت از کارگران مغرب و خاورميانه” چنين آمده است:

 اول ماه مه، روز همبستگی بين المللی جهان کtار، کttه در سراسtر جهtان جشtن گرفتtه می شttود، نزدیtک اسtت.
 امسال موج رهائی بخش قيام هttای مttردم کشttورهای عttرب دیکتاتوری هttا را بttه لttرزه درآورده، پيttام اميدبخشttی از

 امtا در ایttران، بtر اسtاس گزارش هtای عفttو  و پيشرفت اجتماعی را با خttود بttه ارمغttان می آورد. آزادی، دمکراسی
 بين الملل، موجی بيسابقه از سرکوب بر سر مردم ایران فرود آمده که بویژه فعالين جنبش اتحادیه ای ایران را هدف

گرفته است.
 سازمان بين المللی کار” اول ماه مه را “٩٨ و ٨٧ جمهوری اسلمی ایران، عليرغم امضای مقاوله نامه های شماره

 نه بعنوان روز تعطيل به حساب آورده و نه جشن گرفتن آن را تحمل می کند. فراتر از آن دولت ایران حقوق ابتttدائی
 کارگران و حقوق بگيران ایرانی را کttه توسttط ایtن مقاوله نttامه (بttه رسtميت شttناخته شtده) و حفtاظت می شttوند،
 رعایت نمی کند. حقوق ها به موقع پرداخت نمی شوند، امنيت شغلی وجود نداشته و کار ناپایttدار و موقttتی قاعttده
 اشتغال است. حق کارگران و حقوق بگيران در ایجttاد نهادهttای کttارگری مسttتقل و انتخttاب نماینttدگان خttود رعttایت

 جنبش اتحادیه ای ایران کttه بttه دليttل برگttزاری مراسttم اول نمی شود. ما به مناسبت جشن اول ماه مه به مبارزان
 ماه مه در ایران به زندان افتادند ادای احترام می کنيم. ما خود را در نttبرد کttارگران و حقttوق بگيttران ایرانttی شttریک
 دانسته و بدون هيچ درنگی از مبارزه آنان در جهت کسب حقttوق برسttميت شttناخته شttده آنttان و بttویژه حقttوق و

آزادی های اتحادیه ای آنان دفاع می کنيم.
 ما با شدت تمام آزار و اذیت و به زندان افکندن مبارزین جنبش های اجتماعی در ایران را محکوم می کنيttم. در حttال
 حاضttر چنttدین تttن از اعضttای سttندیکای اتوبوسttرانی شttرکت واحttد، گروهttی از اعضttای اتحttادیه معلمttان و دیگttر
 اتحادیه ها در زندان بسر می برند. یکی دیگر از معلمان، آقttای عبدالرضttا قنttبری، بttه علttت شttرکت در مبttارزات ضttد

به مرگ محکوم شده است. ٢٠٠٩دولتی در دسامبر 
 ما خواهان آزادی بی قيدوشرط همه کارگران و دیگر مبارزان جنبش های اجتماعی هستيم کttه خودسttرانه اخttراج،

دستگير و زندانی شده اند.
 ما اعلم می کنيم که کارگران ایران تنها نيستند، بخش سازمان یافته جهان کار در فرانسه و سایر کشورها در کنار

آنان ایستاده است.
زنده باد اول ماه مه! زنده باد همبستگی بين المللی!

“کلکتيو حمایت از کارگران مغرب و خاورميانه”

2011 می 1بيانيه ی جمعی از زنان آزادیخواه و برابری طلب سنندج به مناسبت 
«جهان ما نيازمند تغيير است.»

 روز جهانی کارگر روز اعلم همبستگی طبقاتی کارگران جهان بر عليه نظامی است که با کمترین تأمل در آن
 می توان ناکارآمدی و ناتوانی آن را در فراهم نمودن شرایط زیست انسانی و برآورده نمودن حقوق اوليه انسانها و

یک رفاه نسبی برای جامعه بشریت مشاهده نمود.
 با در نظر گرفتن این واقعيت که زنان نيمی از بدنه ی هر جامعه را تشکيل می دهند، حضور مشارکت آنان در

 عرصه های مختلف اجتماعی، اقتصادی، سياسی، در واقع بازتابی از ميزان رشد و توسعه ی آن جامعه می باشد.
 کارگر، قشرهای روشنفکر، خرده بورژوا و سرمایه داری بنابنه ماهيت و پایگاه طبقاتی شانمسئله زن برای زنان

ویژگی های متفاوتی به خود می گيرد.
 با توجه به اینکه جامعه ایران دارای بافت طبقاتی است و اکثریت زنان نيز متعلق به طبقه کارگر می باشند و 

 خواست و مطالباتشان، در واقع همان خواست و مطالبات طبقه کارگر است. ما جمعی از زنان برابری طلب و
 آزادیخواه شهر سنندج ضمن تبریک اول ماه مه روز جهانی کارگر و اعتصاب موفقيت آميز کارگران پتروشيمی به

تمامی طبقه کارگر ایران و جهان مطالبات خود را اینگونه اعلم می داریم:
  تومان، حذف یارانه ها و تورم روزافزون که فشار مضاعف آن بر اقشار کم000/330- با توجه به تعيين دستمزد 1

 درآمد و خانواده های کارگری می باشد ما خواهان پی ریزی اقتصاد صحيح و عادلنه بر طبق ضوابط انسانی جهت
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 ایجاد رفاه و رفع فقر و برطرف ساختن هر نوع محروميت در زمينه های تغذیه، مسکن، کار و بهداشت و تأمين بيمه
همگانی می باشيم. 

 - اشتغال زنان در شرایط کاری نامناسب که زمينه را برای استثمار و تعرض به آنان فراهم می کند نتيجه ی2
 نابرابری طبقاتی است لذا ما خواهان تأمين نيازهای اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی برای زنان و تمام اقشار جامعه

هستيم.
 - خواهان ایجاد فرصت شغلی برابر یا بيمه بيکاری متناسب با یک زندگی انسانی برای تمامی افراد آماده به کار3

 سال بدون هرگونه تبعيض جنسی، قومی، مذهبی و نژادی هستيم.18بالی 
 - خواهان لغو هرگونه تبعيض جنسی در محيط کار و برخورداری ازحقوق مساوی درازای کار مساوی برای زنان و4

مردان هستيم.
- ایجاد شيرخوارگاه و مهدکودک در محيط کار حق مسلم و انسانی زنان کارگر و شاغل می باشد.5
 - زنان خانه دار که به هر دليل در خارج از خانه توان کار کردن ندارند باید تحت پوشش بيمه های اجتماعی اعم6

از بيمه درمان بيکاری و بازنشستگی و غيره قرار بگيرند.
 - طبق اصل سی ام در قانون اساسی خواهان دسترسی رایگان تمامی احاد جامعه به خدمات و امکانات7

آموزشی و بهداشتی در جهت سلمت و پرورش خانواده و اجتماع هستيم.
 - خواهان لغو هرگونه فعاليت راکتورهای اتمی و فرستنده امواج پارازیت که بيشترین تأثير سؤ را بر کودکان زنان8

باردار و جنين آنان دارد می باشيم.
 - خواهان اقدام فوری و مناسب دولتهای منطقه در جلوگيری و پاکسازی هوای آلوده ناشی از گرد و غبار9

هستيم.
- زنان و کودکان قربانيان اصلی جنگ و خشونت در جهان می باشند ما خواستار برقراری صلح جهانی هستيم.10
 - کار کودکان نوعی استثمار و بی عدالتی محسوب می شود، باید به کارگيری کودکان ممنوع و غيرقانونی اعلم11

گردد.
- ازدواج موقت و تعدد زوجات بی حرمتی به زنان است که باید لغو گردد.12
 - خواهان لغو هرگونه حکم اعدام و همچنين آزادی فوری و بی قيد و شرط فعالين کارگری، زنان، معلمين و فعالين حقوق بشر13

هستيم.
 6 نوامبر (روز جهانی نفی خشونت عليه زنان) و 25 مارس (روز جهانی زن) 8- خواهان به رسميت شناختن 14

 فوریه (روز کارزار جهانی عليه ناقص سازی زنان) و اعلم روز جهانی کارگر به عنوان تعطيل رسمی در ایران
هستيم.

 - خواهان آزادی ایجاد تشکل، اعتصاب، برگزاری مراسم مستقل برای زنان، کارگران، اصناف و سایر قشرهای15
جامعه هستيم.

زنده باد اول ماه مه روز همبستگی طبقاتی

 گزارش سالنه: زندان و دادگاه پاسخ مطالبات کارگران

 - با فرا رسيدن روز جهانی کارگر در ايران1389 ارديبهشت 11کميته دانشجويی دفاع از زندانيان سياسي، 
 همچنان شاهد تضييع و زير پا گذاشته شدن حقوق کارگران و نيز تداوم زندانی شدن رهبران نهادهای کارگری

 هستيم. فعالن کارگری به همين دليل با بلند کردن فرياد خود از طريق اجتماعات مسالمت آميز، اعتصابات
 کارگري، رسانه ای کردن و يا روش های ديگر مطالبات خود را مطرح مي کنند، اما همواره حاکميت و ناقضان حقوق
 کارگر به اين مطالبات توجهی نکرده اند بلکه با طرح های اقتصادی غير کارشناسی موجب ستم مضاعف بر قشر

 کارگر و ديگر اقشار مردمی شده اند.
 منصور اسانلو رئيس سنديکای کارگران شرکت واحد که يکی از سرشناس ترين زندانيان کارگری در ايران است ،

 سال گذشته را نيز در زندان به سر برد و در عين حال او در غياب وکيل و با اتهامی تازه به يک سال حبس محکوم
 شد که اجرای آن از پايان محکوميت فعلی او آغاز مي شود. اين در حالی است که منصور اسانلو از انواع بيماري ها

 در زندان رنج مي برد و خانواده او در بيرون از زندان مورد آزار و اذيت نهادهای امنيتی قرار دارند. برادر او، افشين
 اسانلو نيز در آذرماه مدتی بازداشت شد.

  با کارگران و فعالن مدافع حقوق کارگر روند صعودی داشته و عده89حجم برخورد های امنيتی و قضايی در سال 
 زيادی دستگير، بازداشت، و يا دادگاهی شده اند و يا به دادگاه های انقلب و اداره های حراست احضار شده اند.

  کارگر و فعال کارگری از جمله؛ هاله صفر زاده، همايون جابري، مهدی فرحی شانديز، عليرضا اخوان،60بيش از 
 سعيد ترابيان، بهنام ابراهيم زاده، محمد اشرفي، پدرام نصرالهي، کاوه، کوروش و کيانوش گل محمدي، عمر

 اسماعيل پور، صديق خسروي، ابراهيم اسماعيلي، رضا رخشان، اميد شجاعي، افشين نديمي، غلمرضا
 غلمحسيني، رضا شهابي، علی نجاتی و خالد حسينی در سال گذشته دستگير و روانه بازداشتگاه ها شدند.
 از سويی تعدادی از فعالن کارگری از جمله سلم قادري، خالد اسدي، آزاد حسيني، اسعد مولود زاده، محمد
 اسماعيل وندي، آزاد منيرنيا، خسرو بوکاني، پژمان رحيمي، صديق کريمي، فؤاد کيخسروی و بهزاد عرب گل

 احکام زندان دريافت کرده اند. رقم کارگرانی که به دادگاه ها فراخوانده شده و با پرونده سازی روبرو شده اند بالغ بر
  نفر مي باشد.30

 در همين ارتباط ، حسن زارع زاده اردشير سخنگوی برون مرزی کميته دانشجويی دفاع از زندانيان سياسی و
 سردبير سايت کميته دفاع گفت: بيشتر کارگران زندانی و يا آن دسته که به دادگاه ها احضار شده اند و برخی نيز
 احکام زندان دريافت کرده اند از اعضای تشکل های کارگری مي باشند که اين تشکل ها نيز در معرض سرکوب قرار
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 دارند.
 شرکت نيشکر هفت تپه، کانون مدافعان حقوق کارگر ، فعال اتحاديه آزاد کارگران ايران، سنديکای کارگران شرکت

 واحد تهران ، کميته هماهنگی برای کمک به ايجاد تشکل های کارگری نهادهايی هستند که در ارتباط با حقوق
 کارگران فعاليت مي کنند اما جمهوری اسلمی حاضر به تحمل فعاليت های قانونی و انسان دوستانه اين نهادها

 نيست.
 به گفته حسن زارع زاده اردشير، اسامی درج شده در اين گزارش از زندانيان کارگری و يا فعالنی که به دادگاه ها
 احضار شده و برايشان پرونده سازی شده است، اغلب اعضای تشکل های کارگری هستند که در تهران يا غرب

 کشور فعالند و امکان پوشش خبری دارند. در حاليکه در برخی نقاط از جمله جنوب شرقی و مناطق مرکزی
 بسياری از اخبار سرکوب کارگران به درستی پخش نمي شوند.

 با اين حال جمهوری اسلمی نه تنها اعضای تشکل های مذکور را در برابر تهديدات امنيتی قرار داده، بلکه
 نهادهای کارگری نيز از برخوردهای امنيتی و قضائی در امان نيستند.

 حسن زارع زاده اردشير گفت: کارگران قشر آسيب پذير جامعه هستند و تحولت و طرح های اقتصادی مستقيما� بر
 زندگی آن ها تأثير مي گذارد. از اين رو و با توجه به گستردگی اين قشر در جامعه، جمهوری اسلمی مطالبات

 کارگری را تنها با سرکوب پاسخ مي دهد که در نتيجه عده قابل توجهی نيز روانه زندان ها مي شوند.
 کميته دانشجويی دفاع از زندانيان سياسی بر اين باور است که کارگران زندانی و آن دست از کارگران و فعالنی

 که احضار، تهديد و يا دادگاهی شده اند، به دنبال اعاده حقوق خود و ديگر کارگران قدم برداشته اند و به بند
 کشيدن آن ها به بند کشيدن وجدان و انسانيت است. مدافعان حقوق کارگران بر اساس حق قانونی و انسانی

 خود تلش مي کنند و بر همين مبنا سرکوب آن ها اقدامی غيرانسانی و برای خاموش کردن هر نوع صدای
 اعتراضی و مخالف تعبير مي شود. مقامات جمهوری اسلمی بايد هر چه زودتر کارگران زندانی را آزاد کنند.

کميته دانشجويی دفاع از زندانيان سياسی
 

 روز جهانی کارگر به صحنه نبرد تمام عيار کارگران خوزستان با یگان های ویژه
شد پاسداران مبدل

  اردیبهشت ( اول ماه می روز جهانی کارگر ) کارگران با11اتحادیه مستقل کارگری شمال خوزستان: امروز و در 
 غيرت شهر های مختلف استان خوزستان به طور چشم گير به همراه خانوادهایشان دست به تجمعات اعتراضی

 کارگران با سر دادن شعارهایی خواستار پرداخت مطالبات و حقوق قانونی خود شدند و شعار : زدند.

  اردیبهشت روز جهانی ماست تشکل اعتصاب حق مسلم ماست – کارگران جهان11کارگر کارگر اتحاد اتحاد- 
اتحاد اتحاد

 امپریاليسم جهانی دیگر کارش تمام است               کارگران جهان این اخرین پيام است 

 قرار داد موقت دیگر کارش تمام است               کارتهای اعتباری دانه توی دام است 

 شروع به شعار دادن کردند و در ميادین شهرهای اندیمشک ، دزفول ، شوشتر ، مسجد سليمان ، ماهشهر ،
بندر امام دست به تجمع گسترده زدند .

  هزار کارگر که قصد به هم پيوستن درمنطقه مرکز شهر را داشتند با بستن خيابان3در شهر اهواز حدود بيش از 
 های فرعی از سوی ماموران و پرتاب گاز اشک آور و پاشيدن اسپره های حاوی پودر فلفل به صورت کارگران با

  رسيده به اتحادیه مستقل کارگری شمال خوزستان حاکی از دستگيری انان به مقابله برخواستند .گزارش های
 عده زیادی از کارگران دارد . در شهر اندیمشک ماموران در حالی که سعی در پراکنده کردن کارگران داشتند با

 استفاده از باتون و پاشيدن آب فشار قوی به کارگران باعث پراکنده شدن انها گردیدند .گزارشها از شوشتر
 حاکيست درگيری شدید ميان کارگران و عده زیادی از جوانان بيکار منطقه و مامورین یگان ویژه پاسدارن رخ داده

  مامورین لباس شخصی با مراجعه به منزل ریئس اتحادیه مستقل کارگری5است . بعد از ظهر امروز ساعت 
 دزفول آقای فرشيد محمد زاده اقدام به دستگيری وی و سه تن از اعضای هيئت رئيسه این اتحادیه به نام های

رضا گرجی ، جعفر تقی نژاد ، حميد رضا سلوکی نمودند .

 همچنين در شهر های رامهرمز و ایذه گزارش هایی از تجمعات کارگری گزارش شده است . در ماهشهر و بندر
 امام مامورین با پرتاب گاز اشک آور به صف کارگران معترض مجتمع های پترو شيمی حمله ور شدند و انان را مورد

ضرب و شطم قرار دادند .

گزارشهای تکميلی متعابقا اعلم خواهد شد .
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اتحادیه مستقل کارگری شمال خوزستان

تجمع اعتراضی کارگران مسجد سليمان در مقابل فرمانداری 

 تن از کارگران شاغل در بخش هاى مختلف شهرستان مسجد سليمان و للى با تجمع در مقابل فرماندارى ۴٠٠
مسجد سليمان به پرداخت نشدن حقوق معوقه خود اعتراض کرده اند.

 به گزارش اتحادیه مستقل کارگران شمال خوزستان، این کارگران روز پنجشنبه نيز خواستار لغو قراردادهاى موقت
و جلوگيرى از اخراج بى رویه کارگران شدند.

 در روزهاى اخير و در آستانۀ روز کارگر اعتراض هاى صنفى کارگران به پرداخت نشدن حقوق معوقه شان افزایش
یافته است.

اذعان دبير اجرايی تشکل حکومتی خانه کارگر  به بی حقوقی کارگران خوزستانی  

  اردیبهشت می نویسد: دبير اجرايي خانه کارگر خوزستان با بيان اينکه مهم11روزنامه دولتی مردمسالری در 
 ترين مشکل کارگران، امنيت نداشتن شغلي و در مرحله دوم پايين بودن سطح دستمزدها است، گفت: در حال

حاضر کارگران امنيت شغلي نداشته و هر زمان کارفرما اراده کند از کار اخراج مي شوند. 
 آقايار حسيني در گفت وگو با ايسنا، عنوان کرد: با توجه به نرخ تورم و وضعيت خصوصي سازي، حداقل دستمزد

  هزار توماني توسط شوراي عالي کار براي کارگران حتي پاسخگوي نيازهاي اساسي يک330تعيين شده 
خانواده نيست. 

 وي، مشکلت بدي آب و هوا و گرد و غبار را نيز از مسايل ويژه کارگران خوزستاني دانست و افزود: در اين زمينه
 دولت هيچ امتيازي براي کارگران اين مناطق در نظر نگرفته است; همچنين مشکل ديگر کارگران خوزستان تاخير

  تا سه ماه حقوق معوق دارند و کارگران بعضي شرکت2در پرداخت حقوق است; به طور ميانگين کارگران استان 
ها حقوق پنج ماه خود را دريافت نکرده اند. 

 دبيراجرايي خانه کارگر خوزستان همچنين با اشاره به اعتصاب کارگران شهرداري منطقه پنج اهواز به علت
 پرداخت نشدن چهار ماه حقوق از هفته گذشته، تصريح کرد: متاسفانه کارگران با توجه به وضعيت بيکاري استان

جرات اعتراض ندارند. 

  ارديبهشت (روز جهاني کارگر) تعطيل11 قانون کار بايد تمام کارگران روز 63حسيني با بيان اين که طبق ماده 
باشند، خاطرنشان کرد: اين موضوع هنوز براي مديران و کارفرمايان نهادينه نشده است و رعايت نمي شود. 

  هزار نفر عنوان کرد و ادامه داد: از نظر500وي، جمعيت کارگري استان اعم از بيمه شده يا نشده را حدود 
 جمعيت کارگري، خوزستان مقام سوم کشور را دارد. البته گرچه تعداد بيمه شدگان اصلي تامين اجتماعي در

  هزار نفر است اما تعداد کارگران بيمه نشده نيز کم نيست و از اين افراد آمار450استان که همگي کارگر هستند 
دقيقي وجود ندارد. 

 دبير اجرايي خانه کارگر خوزستان درباره برنامه هاي امسال خانه کارگر براي کارگران بيان کرد: امسال آموزش
 هاي کوتاه مدت رايگان براي کارگران در اولويت برنامه ها قرار دارد ; همچنين برنامه ديگر آشنايي کارگران با

 خدمات و امکانات خانه کارگر است. حسيني در زمينه فعاليت هاي خانه کارگر در سال گذشته، تصريح کرد: سال
 ، پنج هزار نفر از کارگران استان تحت پوشش بيمه تکميلي قرار گرفت و تعداد زيادي از کارگران ساختماني89

 براي دريافت گواهي مهارت به سازمان فني و حرفه اي معرفي و پس از آن براي بيمه شدن به سازمان تامين
 اجتماعي معرفي شدند. البته سهميه خوزستان نسبت به جمعيت کارگران ساختماني پايين بود و سازمان تامين

 اجتماعي به دليل تکميل ظرفيت با وجود دارا بودن گواهي مهارت، از بيمه شدن اين افراد خودداري کرد. وي
 افزود: سال گذشته همچنين پنج هزار نفر از کارگران ساختماني از سوي خانه کارگر براي دريافت سهام عدالت

 کارگران ثبت نام شدند و اين فرآيند از اسفندماه سال گذشته تا نيمه اول ارديبهشت امسال ادامه دارد.
 دبيراجرايي خانه کارگر خوزستان، مشکلت کنوني کارگران را در نتيجه ضعف و يا اشکالت قانون کار ندانست و

 تصريح کرد: در قانون فعلي هنور بسيار از بندها و مواد، اجرايي نشده است; مشکل قانون نيست; نظارت نکردن
 دستگاه هاي مرتبط با مسايل کارگري و قانون کار، آگاهي نداشتن کارگران نسبت به حقوق قانوني خود، مناسب

 نبودن وضعيت اشتغال و دستمزد و در نهايت نرخ بيکاري استان منجر به ايجاد شرايط فعلي براي کارگران شده
 است. حسيني با اشاره به دستور رييس جمهور در سال گذشته مبني بر حذف استفاده از کارگران از طريق

 شرکت هاي پيمانکاري و در مقابل عقد قرارداد مستقيم با کارگران، بيان کرد: اين موضوع هنوز در مجموعه نفت،
 ملي حفاري، پتروشيمي ها و شهردار ي هاي استان اجرايي نشده و کارگران پتروشيمي ماهشهر نيز به همين

علت اعتصاب کردند. 
 وي ادامه داد: در واقع در صورت عقد قرارداد مستقيم با کارگران، اين قشر علوه بر تامين شغلي از نظر دريافت و
 پرداختي ها نيز در شرايط مطلوب تري قرار مي گيرند زيرا پيمانکار تنها يک واسطه و دلل است که هيچ حضور و

  هزار تومان را400 هزار تومان دريافت کند، پيمانکار 700وجودي در مجموعه ندارد و اگر قرار باشد کارگر هر ماه 
خود برداشت مي کند و در نتيجه اين نوع قرارداد تنها به ضرر کارگران است. 
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 دبير اجرايي خانه کارگر خوزستان افزود: البته اين موضوع در بعضي از استان هاي کشور اجرايي شده اما هنوز در
خوزستان اقدامي در اين باره صورت نگرفته است. 

برپایی مراسم سالگرد جانباخته "فرزاد کمانگر" در کامياران 

  آمده است :  مراسم سالگرد1390  اردیبهشت ماه  11بنا به گزارش آژانس ایران خبر، یکشنبه   
  اردیبهشت توسط خانواده و دوستان و اقوام و یاران19جانباختن معلم انقلبی "فرزاد کمانگر" در روز 

وی برگزار می گردد.
 این بزرگداشت از طرف "سلطنه رضایی" مادر "فرزاد کمانگر" و سایر اعضای خانواده این معلم انقلبی

 در کامياران، منزل شخصی آنان برگزار می گردد. مادر فرزاد گفته بود که فرزاد متعلق به همه مردم
 ایران و بخصوص کردستان بوده و تمامی همشهریان و سایر اقشار مختلف در کردستان، همچنين

شاگردان و خانواده های شاگردانش در این روز سالگرد  وی را گرامی خواهند داشت.
 19 زندانی سياسی دیگر در بامداد روز یکشنبه 4زندانی سياسی جانباخته "فرزاد کمانگر" به همراه 

 اردیبهشت ماه سال گذشته در زندان اوین تهران توسط رژیم اسلمی اعدام شد. اما رژیم اسلمی از
 بازپس دادن پيکر این زندانيان جانباخته به اعضای خانواده آنان خودداری نموده است و در نقطه

نامعلومی توسط به خاک سپرده شده اند.

 آنکارا - تجمع اعتراضی ایرانيان در حمایت از جنبش کارگری

 بر پایه گزارش دریافتی به روز شمار کارگری آمده است : با توجه به فراخوان انجمن همبستگی فعالن تبعيدی
 از گروههای حامی جنبش سبز که توسط فعالن جنبش سبز در ترکيه شکل گرفته تا بتواند در پی گيری

 مبارزات مردمی ایران به اتحاد گروههای خارج از کشور جهت مبارزه با استبداد و دیکتاتوری و اگاهی بخشی در
 راه آزادی ایران همراه باشد. انجمن همبستگی فعالن تبعيدی که طی یک سال اخير با دادن فراخوان هایی در
 حمایت از جنبش اعتراضی مردم ایران و برگزاری تجمعاتی اعتراضی مقابل سفارت ایران در حمایت از روز کارگر

 و جنبش کارگری ایران نيز با دادن فراخوانی خواستار تجمع ایرانيان مقابل سفارت ایران شد. به همين جهت
 ایرانيان مقيم ترکيه عليرغم ممانعت نيروهای امنيتی از چند شهر برای حضور مقابل سفارت، عده قابل توجهی
 از ایرانيان مقابل سفارت حضور به هم رساندند. شروع این تجمع همانند تجمعات قبل ایرانيان، از پارک نزدیک به
 سفارت ایران آغاز و با خواندن سرود یار دبستانی و سرود ای ایران به سمت سفارت آغاز گشت. این تجمع نيز
 مانند تجمعات قبل با حضور گسترده نيروهای امنيتی ترکيه همراه بود که با ایجاد دیوار امنيتی از نزدیک شدن
 مردم به سفارت جمهوری اسلمی ممانعت به عمل می آوردند. با رسيدن تجمع کننده گان مقابل سفارت که

 از حاميان جنبش سبز و گروههای مختلف فکری سياسی حضور داشتند با در دست داشتن عکس های
 زندانيانی همچون منصور اصانلو، رسول بداغی، علی مليحی، اميرخسرو دليرثانی ،تقی رحمانی، محمد داوری
 ، احمد زیدآبادی، عبدال مومنی، بهاره هدایت با سردادن شعارهایی همچون کار، حقوق، اعتراض حق مسلم

 ماست. معلم، کارگر، دانشجو اتحاد اتحاد عليه ظلم و بيداد. برادر کارگر برخيز عليه ظلم و غارت. مرگ بر
 دیکتاتور . کارگر زندانی آزاد باید گردد. کارگر می ميرد ذلت نمی پذیرد و در ادامه تجمع کننده گان با سر دادن

 شعارهایی خواستار آزادی رهبران جنبش آزادی خواهی ایران شيخ مهدی کروبی و مهندس ميرحسين
موسوی و همچنين آزادی تمامی زندانيان جنبش سبز شدند.

 در پایان این تجمع بيانيه ای نيز توسط یکی از اعضای انجمن قرائت گردید. که در آن خواستار آزادی تمامی
 زندانيان سياسی علی الخصوص کارگران زندانی، پرداخت حقوق معوقه تمامی کارگران و به رسمت شناخته

شدن تشکل های کارگری وآزادی رهبران جنبش سبز و زندانيان سياسی شدند.

تجمع اعتراضی کارگران پارس متال مقابل ساختمان وزارت کار

  اردیبهشت آمده است: اين کارگران با برپايی اين تجمع در مقابل ساختمان12به گزارش سایت فرارو در تاریخ 
 يکی از کارگران حاضر در  ماه حقوق به تعويق افتاده خود هستند.9وزارت کار و امور اجتماعی خواستار دريافت 

 محل تجمع، در اين باره به “فرارو” گفت: «با وجود آنکه خط توليد کارخانه فعال است ولی مديريت تاکنون حاضر
 ماهه اخير را پرداخت کند»9نشده معوقه حقوق 

 اين کارگر همچنين افزود: «علوه بر اين مديريت کارخانه، عيدی امسال و بخشی از عيدی پارسال و همچنين بن
  را نپرداخته است ». کارگران شرکت کننده در اين تجمع، پلکارد بسيار بزرگی در دست داشته و طی آن88سال 

 همچنين در اين تجمع شعارهايی نيز عليه مديريت کارخانه از دولت خواسته اند تا به مشکل آنها رسيدگی کند.
توسط کارگران معترض سرداده شد.
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 شش کارگر ساختمانی درمشهد زنده در شعله های آتش سوختند

 طی یک حادثه آتش سوزی گسترده در یک اردیبهشت آمده است : 12  در تاریخ به گزارش روزنامه خراستان 
  تن نيز٧ کارگر ساختمانی زنده در شعله های آتش سوختند و ۶بلوک آپارتمانی در حال ساخت در مشهد، 

  منطقه٧ بعدازظهر روز گذشته در خيابان پایداری ٢ این سانحه تاسف بار حدود  به شدت مصدوم شدند.
 رضاشهر مشهد هنگامی رخ داد که تعداد زیادی کارگر ساختمانی در این بلوک مشغول کار بودند.

 «محمدرضا. چ» یکی از شهروندانی که از ابتدای وقوع این حادثه در محل بود، به خراسان گفت: در یک لحظه
 کارگری به طرف ایستگاه آتش نشانی که رو به روی بلوک ساختمانی بود دوید و با فریاد از آن ها کمک

  کارگر را در طبقه چهارم دیدم که از پنجره سرشان را بيرون آورده و فریاد می زدند٣خواست. وی افزود: من 
 سوختيم! سوختيم! کمکمان کنيد!!وی اضافه کرد: با فریادهای کارگران و رهگذران خودروی آتش نشانی به
 محل رسيد اما در عرض چند دقيقه آب تانکر خودرو آتش نشانی تمام شد. این در حالی بود که شعله های

 سرکش آتش زبانه می کشيد و دود فضای این محل را سياه کرده بود. مردم ترسيده بودند و هر کسی دست
 نزدیکانش را گرفته بود و خانه ها را تخليه می کردند. این شهروند گفت: شعله های آتش پس از دقایقی

  کارگر که در مقابل پنجره کمک می خواستند، به هم چسبيدند و سوختند. شهروند دیگری٢فروکش کرد اما 
 نيز گفت: کارگرانی که توانسته بودند خود را از مهلکه نجات دهند، با طناب، اجساد را تکه تکه از طبقه چهارم

 و از روی داربست پایين آوردند. «مجيد. د» شهروند دیگر نيز گفت: پس از آتش سوزی ترافيک سنگينی در
 محل به وجود آمده بود و توقف خودروها امکان تردد خودروهای امدادی و نيروهای انتظامی را با مشکل مواجه

 کرده بود. وی افزود: این حادثه طوری رخ داد که حتی ماموران انتظامی هم مبهوت شده بودند. صدای جيغ
 کارگرانی که در شعله های آتش گير کرده بودند و هيچ کس نمی توانست به آن ها کمک کند رنج آور بود،
 حتی ماموران آتش نشانی روی خودشان آب می ریختند تا بتوانند به داخل واحدها بروند. یکی از کارگران

  نفر در طبقه هفتم در حال جمع آوری نخاله های ساختمانی بودیم که۵نجات یافته نيز به خراسان گفت: ما 
 صدای جيغ کارگران دیگر را شنيدیم که فریاد می زدند آتش گرفتيم! فرار کنيد. ما تا طبقه سوم آمدیم اما

 سياهی همه جا را فرا گرفته بود به شدت ترسيده بودیم که خودمان را از روی داربست ها به روی ماسه ها
 پرت کردیم.یکی از افرادی که قرار بود یک واحد از ساختمان های در دست احداث را تحویل بگيرد نيز گفت:

 چند روز قبل مهندسان ساختمانی در پی اعتراض ما که آکاسيوهای مورد استفاده استاندارد نيستند آمدند و
 تعدادی از آکاسيوها را در مقابل چشمان ما آتش زدند و گفتند این ها ضد حریق است اما حال شما می بينيد

 که همه آکاسيوها سوخته و حتی یک آکاسيو سالم هم نيست. این درحالی بود که یکی از مهندسان
 ساختمانی حاضر در محل گفت: این آکاسيوها وارداتی و استاندارد است و برای همه آن ها گواهينامه صادر
 شده است اما چون آن ها در کنار پنجره، سيم کشی برق، لوله های آب و غيره بودند موجب اشتعال شده

 است.مدیرعامل سازمان آتش نشانی نيز که در محل حادثه حضور یافته بود هم درباره این حادثه به خراسان
  روبه روی محل حادثه٢٣ به آتش نشانی اعلم شد و با توجه به این که ایستگاه ٣١:٩٥گفت: حادثه ساعت 

 ثانيه بعد به محل رسيد و متعاقب آن به دليل گستردگی آتش سوزی خودروهای آتش١٠بود اولين خودرو 
  ایستگاه به محل اعزام شدند و در اولين مرحله برای جلوگيری از سرایت شعله های آتش به٧نشانی از 

  نيروی آتش۴۵ساختمان های مجاور اقدام به مهار آتش سوزی کردند.معاون عمليات آتش نشانی نيز گفت: 
 نشان در عمليات این حادثه شرکت کردند که برخی از آنان نيز مصدوم شدند. وی اضافه کرد: انبار آکاسيو که
 قابليت اشتعال زیادی دارد و گاز حاصل از سوختن آن ها نيز بسيار کشنده است موجب گسترش شعله های
 آتش به همه واحدها شده بود. شيرکوبيان افزود: در این گونه ساختمان ها که مساحت زیادی دارند حتی به

 طور موقت باید از سيستم اطفای حریق استفاده شود که در این مورد متاسفانه این اقدام انجام نشده است.
 دکتر اسحاقی رئيس مرکز ارتباطات و مرکز فرماندهی عمليات اورژانس هم به خراسان گفت: حادثه در

  به محل رسيد اما با توجه به وسعت١۴:۶ به اورژانس اعلم شد که اولين خودرو در ساعت ١۴:١ساعت 
  آمبولنس دیگر به محل اعزام شد.١٣محل و کارگرانی که در شعله های آتش دچار سوختگی شده بودند 

 تن دیگر که به شدت دچار سوختگی٧نفر از کارگران به دليل شدت سوختگی در دم جان باخته و ۶وی گفت: 
 شده بودند برای مداوا به بيمارستان های امام رضا(ع) و فارابی اعزام شدند. گزارش خراسان حاکی است:

 شدت این آتش سوزی به حدی بود که تعداد زیادی از آهن ها از سقف واحدهای ساختمان جدا شده و حتی
 چند دستگاه موتورسيکلت نيز در ميان شعله ها ذوب شده بود. بوی سوختگی لستيک، آکاسيو و غيره در

 واحد آپارتمانی این بلوک بودند. شعله های آتش۶۶فضا پيچيده بود و بسياری از شهروندان نگران ریزش 
 بيشتر از طریق راه پله ها به واحدهای بالتر کشيده شده بود و کارگران راه گریزی نداشتند تا بتوانند خود را

 نجات دهند. برخی از افراد حاضر علت وقوع این آتش سوزی را برش کاری و یا جوشکاری در محل عنوان می
 کردند اما معاون عمليات آتش نشانی درباره علت این حادثه گفت: علت قطعی این حادثه هنوز مشخص

نيست و کارشناسان درحال بررسی هستند.

زنان زحمتکش در برنجزار های شمال ایران ، بدون هيچ تضمين کاری 

 ارديبهشت در فارس با عطر بهار نارنج همراه است و در مازندران سرسبز با اميد عطر برنttج. مازني هttا ارديبهشttت
 را فصل شاليكاري مي دانند. شاليكاران برنج را به رنج دانسته و مصرف كنندگان شهر آنttرا غttذايي متمttولنه. برنttج
 به راستي به رنج خوانده مي شttود؛ از نشttاء  تttا برداشttت. شttالي كاري در ارديبهشttت زيبttا، عمttدتا توسttط زنttان و
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  ساعت به نشاندن نشاء برنج مشغولند. اگر هttم ايttن دسttته كttارگران11دختراني انجام مي شود كه روزانه حدود 
 11 ساعت رفت و برگشttت را بايسttتي بttه 6نشاء كار در جستجوي كار از شهر و روستاي دورتري به اينجا بيايند، 

ساعت كار روزانه افزود.

 زنان و دختراني كه به دليل متعددي همچون فقر، بدسرپرستي يا بي سرپرستي و اعتياد شttوهران سttاعت ها را
 بايستي در دمادم صبح طي تا به شاليزار برسند. رطوبت،  سرما، شرايط فيزيكي بدن حين نشاء، ارتباط مسttتقيم
 با آب هاي آلوده به سموم و كودهاي شيميايي، اينها تنها بخشي از محيط كار آنهاست. مادراني كttه شttايد بttراي

  هزار تومان دستمزد، آينttده اي همtراه بtا سttقط جنيttن و معلttوليت جسtمي و ذهنtي را بtراي فرزنttدان در13روزي 
راهشان يا سرطان و بيماريهاي بدخيم را بدليل فيزيك شغليشان هرگز نمي خواهند.

 زنان كارگر در عين توليد پررنج برنج صد چندان توليد شادي مي كنند، زيرا احساس مفيد و شريف بttودن ، احسttاس
 موثر بودن و خودشكوفايي، احساس خود ابرازي و پttر معنttي بttودن را در خttود و ديگttران زنttده مي كننttد و بttذر آن را

مي پراكنند و چنين است كه اين، "برنج تلخ" نخواهد بود.

 اطلعيه مشترک گروه های آنارشيست به مناسبت اول ماه مه

 پروسه ی بوجود آمدن روز اول ماه مه بازتابی از تکامل جنبش کارگری است. بحث وگفتگو درمورد اينکه يک روز را
  برمی گردد. اولين قدم اين مهم از طرف اتحاديه های فدرال در آمريکا و1884کارگران دست از کار بکشند به سال 

  کارگران1886کانادا برداشته شد. اصلی ترين مطالبه کارگران کم کردن ساعت کار بود. از اينرو در اول ماه مه 
 مبارزات خود را برای تقليل ساعت کار تشديد کردند.

  کارگر آمريکايی دست از کار کشيدند. تنها در شيکاگو تعداد اعتصاب340.000، بيش از 1886در اول ماه مه سال 
  به ضرب و شتم و کشتار کارگران پرداخت کهHaymarket نفر بود. چند روز بعد پليس در ميدان 40.000کنندگان 
  پليس ديگر بوسيله6 کارگر کشته شدند. اما دررسانه های دولتی اعلم گرديد که يک افسرپليس و 7بيش از 

 بمب دستی يک آنارشيست در درگيريها کشته شدند.
  نفر از آنارشيستها محاکمه و به اعدام محکوم گرديدند. آنها8بعد از آن دادگاهی نمايشی تشکيل شد که درآن 

  محاکمه شدند. از،در رابطه با آنارشيستی که طبق گزارش رسانه های دولتی با بمبش يک پليس را کشته بود
  اعلم حکمJoseph Gary عاقبت قاضی ، نفر به دادگاه ارائه نشد8آنجايی که هيچ مدرکی دال بر محکوميت اين 

  نفر را اينگونه توجيه کرد: مردی که بمب را انداخته به رهنمود دستگيرشدگان عمل کرد. اگر چه مدرکی دال8اين 
 بر همدستی مستقيم محکومين وجود ندارد.

 از نظر قاضی دادن اين رهنمود مثل اين می ماند که محکومين خودشان اين بمب را انداختند.
August Spiest، Albert Parsons ، Georg Engel و Adolph Fischerدو نفر آخری از سردبيران روزنامه کارگران)  

 ، در سلولش خودکشی کردLouis Lingg Begingسوسياليست بودند) به چوبه دار سپرده شدند، 
Oscar Neebeبه پانزده سال حبس محکوم گرديد ، 

Michael Schwab و Samuel Fielden.محکوم به اعدام شدند که بعدا“ حکم اعدام آنها به حبس ابد تقليل يافت  
  در کنگره بين، به مناسبت گراميداشت ياد جانباختگان شيکاگو1889 ژوئيه 14يک هئيت آمريکايی در تاريخ 

 المللی کارگران در پاريس اول ماه مه را روز جهانى کارگر اعلم کرد.
  روز اول ماه مه را آنچنان که،ما بايد به عنوان آنارشيستهايی که به اتحاديه های مستقل کارگرى گرايش داريم

 به يک روز مبارزاتى جنبشهای کارگری جهانی تبديل کنيم.،قبل“ بود
  بلکه بيشتر مبارزه با سرمايه داري، با،اهميت اول ماه مه صرفا در مبارزه کارگرى و مبارزات اقتصادی نيست

 نژادپرستي، با نظامی گري، با مردسالری و در جهت همبستگی جهانی است.

 جمعی از آنارشيستها / صدای آنارشيسم
www.anarchoanarchia.tk 

 فروم آنارشيستهای کردستان
www.anarkistan.tk 

 شبکه خبررسانى آنارشيستى خاورميانه
www.anarchistan.co.cc

 بيانيه ی اعلم موجوديت جنبش دموکراتيک کارگری

 با مالکيت خصوصی چند شرکت انگشت شمار امپرياليستی فرامليتی بر ابزار توليد و تمامی نعمات مادی و
 معنوی جهان، دو و نيم ميليارد کارگر، سه ميليارد کشاورز و بقيه ی مردم جهان در نابرابری و بی حقوقی مطلق
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 در چنگال بی کاري، گرسنگي، اعتياد، فحشا و .... با مرگ تدريجی گذران زندگی می کنند. آمار زير خط فقر بودن
  ميليون کودک از بيماری و16دوسوم بشريت و فقر مطلق يک ميليارد و شش ميليون نفر، مرگ سالنه 

  ميليون دختر و زن فلکت زده توسط چند شرکت بزرگ45گرسنگي، خريد و فروش يا برده داری جنسی 
  ميليارد دلر ( منهای مواد200امپرياليستي، رواج و پخش مواد مخدر توسط سرمايه داری جهانی با سود سالنه 

 مخدر صنعتی ) به بهای اعتياد صدها ميليونی زحمت کشان و... گوشه هايی از اوضاع کنونی هستند. سرمايه
 داری جهانی اين سيستم سود و انباشت سرمايه هرچه بر سرمايه اش افزوده شده و بزرگ تر می شود به

 همان اندازه درجه ی بهره کشی آن بال می رود. هر چه پيشرفت و تکامل ابزار توليد بال می رود به همان اندازه
 بر بيکاری و خانه خرابی ميلياردها انسان افزوده می گردد. برای سرپوش گذاشتن به اين تناقضات ذاتی است که

 سرمايه ی داری جهانی به کار ارزان و زنان و کودکان، رباخواری و رانت خواری و بورس بازي، فروش مواد مخدر،
 برده داری جنسي، فروش اعضای بدن و ... روی می آورد و سياست های نئوليبرالی شرکت های امپرياليستی

 که از طرف سازمان اقتصاد جهانی و سازمان های وابسته به آن مانند بانک جهانی و صندوق بين المللی پول
 ديکته می شود، مانند تعديل اقتصادی و خصوصی سازی و پيمان کاری و پولی کردن کليه ی عرصه های توليد،
 خدمات، بهداشت و درمان و آموزش و تحصيل و ... ، بيکار سازی ميليونی از طريق نابودی اشتغال دائم با رواج
 قراردادهای سفيد امضا و موقت، برداشتن گمرکات مرزی در جهت نابودی توليدات داخلي، برداشتن يارانه ها و

 همه و همه برای سرپانگه داشتن اين ديو آدم خوار يعنی سيستم ضدبشری سرمايه داری است که بحران مرگ
 سراسر وجودش را فرا گرفته است. زحمت کشان جهان در مقابل اين يورش سازمان يافته با مبارزات قهرمانانه ی

 خود پاسخ می دهند و روز به روز بر گستردگی و سازمان يافتگی نبرد طبقاتی آنان افزوده می گردد. کل
 کشورهای سرمايه داری بزرگ، شاخ آفريقا و خاورميانه شاهد اين مدعاست. با شدت يابی نبرد طبقاتی اردوی

 سرمايه تمامی تعارفات و عوام فريبی های مردم پسندانه مانند انتخابات آزاد، رای همگاني، حق اعتراض و
 تشکل و تجمع برای زحمت کشان و ... را کنار گذاشته و با افزايش بودجه های نظامی و با تقويت بازوی نظامی
 خود يعنی ناتو با لشکرکشی های خود ( عراق، افغانستان، آفريقا و ...) دنيا را به ميدان جنگ تبديل کرده است

 که يادآور دوران بربريت می باشد. صدالبته چاره ای هم جز اين ندارد چرا که با بحران مرگ دست و پنجه نرم می
 کند و هر گونه شک و ترديد به معنی مرگ فوری آن است. در ايران، هندوراس، تايلند، افغانستان، ساحل عاج و

 خود آمريکا (نشاندن بوش به جای کری با رای الکترال) شعبده ی رای و انتخابات را با کودتا و تقلب کنار می
 گذارد، در فرانسه پارلمان اين تجلی دموکراسی سرمايه داری و اراده ی مردم، در مقابل اراده ی اکثريت مردم

  سال بر سن بازنشستگی می افزايد و خلصه اين که نظام2يعنی کارگران به نفع چند شرکت امپرياليستی 
 سرمايه داری ماهيت واقعی خود را در معرض ديد همگان قرار داده است و به خواب رفتگان و ناآگاهان را بيدار می

 کند.
 نظام سرمايه داری ايران به عنوان جزئی جداناپذير از سرمايه داری جهانی در تامين مواد خام (نفت) و نيروی کار
 ارزان و حکومت جمهوری اسلمی به عنوان پاسدار اين نظام و سگ زنجيری سرمايه ی جهانی مجری کليه ی
 طرح های نئوليبرالی گفته شده مانند خصوصی سازی و پيمان کاری کردن کليه ی عرصه های توليد، خدمات،

 بهداشت و درمان، تحصيل و آموزش و در نهايت طرح شيکاگو (حذف يارانه ها) می باشد. بهای اين مزدوری و از
 طرفی غارت عمومي، بيکاری يازده و نيم ميليونی از بيست و چهار و نيم ميليون جمعيت فعال کشور، زير خط فقر

  ميليوني، نابودی کامل توليد داخلی از جمله پوشاک، کفش، قند و شکر،20 درصد مردم و گرسنگی 80بودن 
 فرش، چای و برنج با حذف گمرکات مرزی به دستور اربابان امپرياليست و برای کسب سودهای ميلياردی توسط

  ميليونی کودکان طبقات محروم به4سرداران سپاه و سران حکومتی از طريق رانت های دولتي، اضافه شدن 
  سال و کسب رتبه ی پنجم جهان در صادر کردن زنان و دختران9خيل بی سوادان, رسيدن سن فاحشگی به 

 محروم به نقاط مختلف و... است. حکومت فاشيستی-مذهبی ايران، حاکميت قرون وسطايی عهد عتيق، دشمن
 هرگونه آزادی و اراده ی مستقل، خصم جانی کارگران، زنان و ملل تحت ستم، حکومت تازيانه، اعدام، زندان و
 سنگسار، رژيم گرسنگي، بيکاری و اعتياد و فحشا است، که فقط با سرنگونی آن توسط انقلب و با اعتصابات

 عمومی سياسی و با قيام مسلحانه ی توده های ستم کش و حاکميت بلواسطه ی شورايی زحمت کشان می
 توان به آزادی و عدالت اجتماعی دست يافت.

 ما جمعی از فعالين ضد استبدادی و ضد بهره کشی همگام با تمامی قيام کنندگان عليه بهره کشی و استبداد
 در جهان پيمان می بنديم که

 تا نابودی کليه ی اشکال نابرابری طبقاتي، ملي، جنسيتی و تا نابودی کامل نظام ديکتاتوری و استثمار به مبارزه
  و کليه ی انقلب های1357ی خود تا پای جان ادامه بدهيم و در اين راه تجارب و درس های بزرگ انقلب 

 مردمی را چراغ راه خود قرار دهيم.-کارگری
 اين درس ها کدامند:

 . انقلب کار توده هاست و آزادی کارگران و ستم کشان به دست خودشان ميسر است. هيچ گروهی نمی1
 تواند به جای توده ها انقلب کند و يا قيم آن ها باشد و بزرگ ترين تجلی مبارزه و انقلب، اعتصاب عمومی

 سياسی و قيام توده ای مسلحانه می باشد.
 . نابودی قطعی نظام های بهره کشی و استبدادی فقط و فقط با حاکميت بل واسطه و مستقيم کارگران و2

 ستم کشان از طريق شوراها، کميته ها و ... انقلبی به عنوان تنها ابزار اعمال حاکميت ممکن است.
 . تنها ضمانت تداوم انقلب و حفظ دست آوردهای آن و حاکميت زحمت کشان نابودی کليه ی ارگان های3

 سرکوب از طريق قيام مسلحانه و وجود مليشيای توده ای در قالب شوراها و کميته های انقلبی مسلح بيرون
 آمده از دل انقلب می باشد.

 . آگاهی انقلبی (شناخت دوستان و دشمنان انقلب، راه ها و اهداف انقلبی و شناخت شرايط جامعه و قوانين4
 تکامل آن) و تشکل های انقلبی-رزمنده (اتحاديه ها، سنديکاها، شوراها و کميته های انقلبی و احزاب
 سياسی) تنها وسيله ی تشکل يا سازمان يابی و هدايت نيروهای مبارزاتی توده ها در شرايط خفقان و
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 ديکتاتوری هستند که بدون آن ها سکان انقلب به دست و در نتيجه دام نيروهای ارتجاع و ضدانقلب افتاده و
  استبداد ديگری جای گزين خواهد شد.1357همانند تجربه ی 

 . رهبری طبقه ی کارگر به عنوان رزمنده ترين نيروی جبهه ی ضداستبدادی که هيچ منافعی در حفظ وضع5
 موجود ندارد و خواهان ريشه کنی آن می باشد و نيز تنها نيرويی که تير خلص واقعی را بر استبداد و بهره کشی

 می زند و هم چنين نيرويی که در ساختن جامعه ی عاری از بهره کشی به عنوان نيروی اصلی توليد نقش
 اساسی دارد تنها ضامن پيروزی قطعی انقلب به معنی اجتماعی آن است.

  خواسته های خود را به صورت يک منشور1357. جبهه ی نيروهای انقلبی ضد استبدادی بايد بر خلف سال 6
 کامل به عنوان پرچم مبارزه ی خود قرار داده و صف خود را از تمامی کاسه ليسان، سازش کاران و کسانی که به

 جای انقلب سازش و اصلح را تبليغ می کنند و برای رسيدن به آزادی و برابری به جای مبارزه، کاسه ی گدايی
  که1357به دست می گيرند جدا کند. ليبرال ها اين وردستان حکومت اسلمی در به شکست کشاندن انقلب 

 الن نيز در ترس از انقلب آينده همراه تمامی دارو دسته های اصلح طلبان حکومتی و تمامی سوسيال دموکرات
 های وطنی به جای نابودی قطعي، انقلبی و مسلحانه حکومت قرون وسطايی که زبانی جز سرکوب، زندان،

 شکنجه، تجاوز و اعدام ندارد به اصطلح عدم خشونت، رفراندوم و خيانت به انقلب را تبليغ می کنند. بدون خنثی
 کردن نقش دللي، نوکر صفتی و سازش کاری و عوام فريبی آن ها در بين مردم انقلب آينده راه به جايی نخواهد

 برد.
 . مهم ترين مساله در شرايط موجود بر خلف خيانت و توهم پراکنی ليبرال ها و سوسيال دموکرات ها در هم7

 سويی کامل با بنگاه های خبر پراکنی بی بی سی و صدای آمريکا وجود ديکتاتوری هايی مانند سرداران سپاه،
 خامنه اي، حسنی مبارک، بن علي، قذافي، خاندان آل سعود و ... به خاطر ادامه ی بهره کشی و غارت توسط

 شرکت های امپرياليستی و سياست های ديکته شده نئوليبرالی آنان است که بشريت را به خاک سياه
 نشانده. وقتی مردم به جان آمده از بی کاری و گرسنگی در سايه ی پياده کردن سياست های نئوليبرالی

 امپرياليستی مانند خصوصی سازی و برداشتن يارانه ها توسط همين ديکتاتورها به خيابان می ريزند اربابان
 امپرياليست و نوکران ليبرال آنان دموکرات شده لليی دموکراسی برای مردم تشنه ی آزادی و نان می خوانند تا
 آن ها را از انقلب واقعی و ريشه کن کردن مناسبات بهره کشی و برقراری حاکميت خودشان بازداشته و نوکران

 ديگری جای گزين کنند، دست پيش می گيرند تا پس نيفتند.
 با توجه به شرايط و تجارب برشمرده در بال " جنبش دموکراتيک کارگری" با اعلم منشوری پايه و اساس جمعی

 را می نهد که هم گام با تمامی رزمندگان راه آزادی و برابری و حاکميت زحمت کشان و به عنوان بخشی
 متشکل از آنان در جهت ايجاد کميته ها و تشکل های انقلبی در محل کار و زندگی آن ها اقدام به سازمان دهی

 مبارزات شان می کند.
 پيش به سوی ايجاد تشکل های توده ای زحمت کشان

 زنده باد اعتصاب عمومی سياسی زحمت کشان
 زنده باد انقلب

 زنده باد حاکميت شورايی زحمت کشان

اذعان دبير اجرايی تشکل حکومتی خانه کارگر  به بی حقوقی کارگران خوزستانی  

 روزنامه دولتی مردمسالری گزارش داد : دبير اجرايي خانه کارگر خوزستان با بيان اينکه مهم ترين مشکل
 کارگران، امنيت نداشتن شغلي و در مرحله دوم پايين بودن سطح دستمزدها است، گفت: در حال حاضر کارگران

امنيت شغلي نداشته و هر زمان کارفرما اراده کند از کار اخراج مي شوند. 
 آقايار حسيني در گفت وگو با ايسنا، عنوان کرد: با توجه به نرخ تورم و وضعيت خصوصي سازي، حداقل دستمزد

  هزار توماني توسط شوراي عالي کار براي کارگران حتي پاسخگوي نيازهاي اساسي يک330تعيين شده 
خانواده نيست. 

 وي، مشکلت بدي آب و هوا و گرد و غبار را نيز از مسايل ويژه کارگران خوزستاني دانست و افزود: در اين زمينه
 دولت هيچ امتيازي براي کارگران اين مناطق در نظر نگرفته است; همچنين مشکل ديگر کارگران خوزستان تاخير

  تا سه ماه حقوق معوق دارند و کارگران بعضي شرکت2در پرداخت حقوق است; به طور ميانگين کارگران استان 
ها حقوق پنج ماه خود را دريافت نکرده اند. 

 دبيراجرايي خانه کارگر خوزستان همچنين با اشاره به اعتصاب کارگران شهرداري منطقه پنج اهواز به علت
 پرداخت نشدن چهار ماه حقوق از هفته گذشته، تصريح کرد: متاسفانه کارگران با توجه به وضعيت بيکاري استان

جرات اعتراض ندارند. 
  ارديبهشت (روز جهاني کارگر) تعطيل11 قانون کار بايد تمام کارگران روز 63حسيني با بيان اين که طبق ماده 

باشند، خاطرنشان کرد: اين موضوع هنوز براي مديران و کارفرمايان نهادينه نشده است و رعايت نمي شود. 
  هزار نفر عنوان کرد و ادامه داد: از نظر500وي، جمعيت کارگري استان اعم از بيمه شده يا نشده را حدود 

 جمعيت کارگري، خوزستان مقام سوم کشور را دارد. البته گرچه تعداد بيمه شدگان اصلي تامين اجتماعي در
  هزار نفر است اما تعداد کارگران بيمه نشده نيز کم نيست و از اين افراد آمار450استان که همگي کارگر هستند 

دقيقي وجود ندارد. 
 دبير اجرايي خانه کارگر خوزستان درباره برنامه هاي امسال خانه کارگر براي کارگران بيان کرد: امسال آموزش

 هاي کوتاه مدت رايگان براي کارگران در اولويت برنامه ها قرار دارد ; همچنين برنامه ديگر آشنايي کارگران با
 خدمات و امکانات خانه کارگر است. حسيني در زمينه فعاليت هاي خانه کارگر در سال گذشته، تصريح کرد: سال

 ، پنج هزار نفر از کارگران استان تحت پوشش بيمه تکميلي قرار گرفت و تعداد زيادي از کارگران ساختماني89
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 براي دريافت گواهي مهارت به سازمان فني و حرفه اي معرفي و پس از آن براي بيمه شدن به سازمان تامين
 اجتماعي معرفي شدند. البته سهميه خوزستان نسبت به جمعيت کارگران ساختماني پايين بود و سازمان تامين

 اجتماعي به دليل تکميل ظرفيت با وجود دارا بودن گواهي مهارت، از بيمه شدن اين افراد خودداري کرد. وي
 افزود: سال گذشته همچنين پنج هزار نفر از کارگران ساختماني از سوي خانه کارگر براي دريافت سهام عدالت

 کارگران ثبت نام شدند و اين فرآيند از اسفندماه سال گذشته تا نيمه اول ارديبهشت امسال ادامه دارد.
 دبيراجرايي خانه کارگر خوزستان، مشکلت کنوني کارگران را در نتيجه ضعف و يا اشکالت قانون کار ندانست و

 تصريح کرد: در قانون فعلي هنور بسيار از بندها و مواد، اجرايي نشده است; مشکل قانون نيست; نظارت نکردن
 دستگاه هاي مرتبط با مسايل کارگري و قانون کار، آگاهي نداشتن کارگران نسبت به حقوق قانوني خود، مناسب

 نبودن وضعيت اشتغال و دستمزد و در نهايت نرخ بيکاري استان منجر به ايجاد شرايط فعلي براي کارگران شده
 است. حسيني با اشاره به دستور رييس جمهور در سال گذشته مبني بر حذف استفاده از کارگران از طريق

 شرکت هاي پيمانکاري و در مقابل عقد قرارداد مستقيم با کارگران، بيان کرد: اين موضوع هنوز در مجموعه نفت،
 ملي حفاري، پتروشيمي ها و شهردار ي هاي استان اجرايي نشده و کارگران پتروشيمي ماهشهر نيز به همين

علت اعتصاب کردند. 
 وي ادامه داد: در واقع در صورت عقد قرارداد مستقيم با کارگران، اين قشر علوه بر تامين شغلي از نظر دريافت و
 پرداختي ها نيز در شرايط مطلوب تري قرار مي گيرند زيرا پيمانکار تنها يک واسطه و دلل است که هيچ حضور و

  هزار تومان را400 هزار تومان دريافت کند، پيمانکار 700وجودي در مجموعه ندارد و اگر قرار باشد کارگر هر ماه 
خود برداشت مي کند و در نتيجه اين نوع قرارداد تنها به ضرر کارگران است. 

 دبير اجرايي خانه کارگر خوزستان افزود: البته اين موضوع در بعضي از استان هاي کشور اجرايي شده اما هنوز در
خوزستان اقدامي در اين باره صورت نگرفته است. 

شهابی ملقات اعضای سندیکای شرکت واحد با خانواده رضا

 اعضای سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه در روز جهانی کارگربا حضور در منزل آقای رضا
  در بازداشت به سر می برد ضمن١٣٨٩ خرداد ٢٢شهابی عضو هيپت مدیره سندیکا که از تاریخ 

گراميداشت روز جهانی کارگر با خانواده این عضو در بند خود همدردی نمودند .
سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه

١٣٩٠اردیبهشت 

  ساله در شبانکاره20حوادث کار در روز کارگر:مرگ يک کارگر 

  اردیبهشت آمده است : کارگر اتفاقات برق شبانکاره در شهرستان12خبرگزاری دولتی مهر در تاریخ به گزارش 
 دشتستان استان بوشهر در حين انجام کار جان خود را از دست داد.

  ساله عصر يکشنبه هنگام انجام تعميرات به علت برق20به گزارش خبرنگار مهر در شبانکاره، جواد حاجبی 
 گرفتگی و سقوط از تير چراغ برق دچار خونريزی داخلی شد.

 وی پس از انتقال به برازجان به علت خونريزی داخلی جان باخت.
 شهر شبانکاره در شهرستان دشتستان و در شمال شرق استان بوشهر واقع شده است

 کشته و زخمی شدن تعدادی در انفجار مهيب در بنيان كال شيميايى قزوين

  اردیبهشت آمده است : انفجار مهيب در يك واحد صنعتى در شهر12به گزارش خبرگزاری دولتی فارس در 
 صنعتى البرز قزوين چند كشته و زخمى برجاى گذاشت.

 ظهر امروز در پى انفجار مخزن در يك واحد توليدى در شهرك صنعتى البرز قزوين چند كشته و زخمى شدند.
 فرماندار شهرستان البرز در اين خصوص گفت: در پى انفجار يكى از مخزن هاى شركت بنيان كال شيميايى تعدادى

 كشته و زخمى شدند كه هنوز از تعداد دقيق كشته ها و زخمي ها گزارش دقيقى در دست نيست.
  نفر نيز مجروح11فرج ال فصيحى رامندى اضافه كرد: تاكنون كشته  شدن دو نفر در اين حادثه تاييد مي شود و 

 شدند كه حال سه نفر از آنان وخيم است.
 وى تصريح كرد: يكى از كشته شدگان از ماموران آتش نشانى شهرك صنعتى البرز است.

 فرماندار شهرستان البرز خاطرنشان كرد: با توجه به وخامت حال تعدادى از مجروحان احتمال استفاده از بالگرد
 براى اعزام مجروحان به تهران وجود دارد.

  واحد نان سنتی در تهران پس از اجرای قانون هدفمندی يارانه ها۳۰۰تعطيلی 
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  اردیبهشت آمده است :رييس اتحاديه نانوايان سنتی تهران از تعطيلی حدود12به نوشته سایت کلمه در تاریخ 
  واحد نان سنتی در شهر تهران خبرداد و گفت: عوامل متعددی پس از اجرای قانون هدفمندی يارانه ها در٣٠٠

 بروز چنين وضعيتی موثر بوده که افزايش نرخ حامل های انرژی يکی از آن موارد است.
 به گزارش ايرنا؛ حسين نظری اين موضوع را نيز يادآورشد که براساس ماده شش قانون هدفمندی يارانه ها دولت

 موظف است با اتخاذ تمهيدات مناسب از خسارت ديدگان اجرای قانون حمايت کند.
  واحد بود که با٨٠٠يادآور می شود: پيش از اجرای قانون هدفمندی يارانه ها تعداد نانوايی های تهران سه هزار و 

  واحد شد. هم اکنون بيش از٣٠٠پيوستن واحدهای مجاز آزادپز به اين صنف، مجموع آنها افزون بر چهار هزار و 
  واحد نانوايی غيرمجاز آزاد پز در سطح شهر تهران مشغول فعاليت هستند.۵٠٠

 رييس اتحاديه نانوايان سنتی ، مرحله دوم افزايش نرخ نان در سراسر کشور طی هفته های اخير را مورد توجه
 قرار داد وگفت: با وجود وعده های مسئولن مبنی براينکه نرخ حامل های انرژی تغييری نمی کند اما هم اکنون

  درصدی نرخ دستمزد از ابتدای سال و به تبع آن بالرفتن بيمه و٩قيمت گاز واحدها بالست که در کنار افزايش 
 سايرعوامل موثر به مشکلت آنها افزوده است.

 وی از يکشنبه ها به عنوان روز اعتراض نانوايان نام برد و گفت: صاحبان واحدهای سنتی که بسياری از آنها افراد
 سالمند هستند ،يکشنبه هر هفته با مراجعه به اتحاديه از مشکلت خود می گويند، مسائلی که اتحاديه تاکنون

 از حل آن عاجز بوده است.
 * سه عامل اصلی در بروز مسائل کنونی

 به اعتقاد نظری در زمان حاضر سه عامل مهم مشکلت نانوايان را افزايش داده که يکی از آنها پيوستن واحدهای
 آزاد پز به ساير فعالن اين حوزه است.

 رييس اتحاديه صنف نانوايان توضيح داد: پيش از اجرای قانون هدفمندی يارانه ها، واحدهای آزاد پز ، نان را به نرخ
 آزاد به فروش می رسانند که در آن زمان نزديکی آنها به نانوايی های سنتی يارانه گير مشکلی ايجاد نمی کرد

 اما حال که آرد از دو نرخی بودن خارج شده و آنها نيز تحت پوشش اتحاديه نانوايان سنتی قرار گرفته اند ، طبيعی
 است که نزديکی واحدها به يکديگر در کاهش مشتری اين واحدها تاثير بسياری بگذارد.

  واحد آزاد پز غيرمجاز را در سطح تهران يادآور شد و گفت: ساماندهی۵٠٠وی درعين حال وجود بيش از 
 واحدهای آزاد پز يکی از تکاليف اتحاديه نانوايان سنتی پس از اجرای قانون هدفمندی يارانه ها است ، بنابراين به

 نظر می رسد با توجه به مستندات قانونی اتحاديه و نامه های ارسالی به نيروی انتظامی آنها بايد به تکاليف
 قانونی خود مبنی برتعطيلی واحدها عمل کنند که اين اقدام به طور قطع در ساماندهی وضعيت موجود بسيار

 موثر خواهد بود .
 * فروش آرد به همکاران

 نظری سپس گفت: در گذشته اگر برخی واحدهای سنتی به اندازه آرد تحويلی از دولت فروش نان نداشتند با
 عرضه چند لنگه آرد به همکاران خود قدری از هزينه ها را جبران می کردند که با توجه به آزاد شدن نرخ آرد ديگر

 چنين اتفاقی نمی افتد و طبيعی است که در آمدش کمتر و کمتر می شود .
 به گزارش ايرنا ، با وجودی که نظری فروش آرد به همکاران خود را توجيه می کند اما اين موضوع که پيش ازاين
 برخی واحدها آرد يارانه ای خود را به نرخ آزاد به قنادان می فروختند را نيز تکذيب نمی کند و می گويد: مواردی

 وجود داشت.
  درصدی مصرف ضايعات نان که ناشی از دقت مردم در٣٠رييس اتحاديه نانوايان تهران در ادامه، کاهش حدود 

 خريد نان شده را نيز از ديگر مسائلی برشمرد که در کاهش فروش نانوايان موثر بوده است .
 ** دولت تا پايان ماه آرد می فروشد

 نظری سپس با بيان اينکه قانون هدفمندی يارانه ها امکان خريد آرد کيفی تر را برای نانوايان فراهم کرده و هيچ
 اجباری به خريد آرد از دولت وجود ندارد گفت: شرکت بازرگانی دولتی از طريق سايت خود اعلم کرده که تنها تا

  روزه ) آرد مورد نياز نانوايان را تامين می کند.١٠پايان ارديبهشت ماه ( دو دوره 
 وی گفت : با توجه به يکسان سازی نرخ آرد درسراسر کشورو تلش نانوايان برای جذب مشتری بيشتر طبيعی

 است که نانوا ترجيح دهد آرد کيفی را حتی با قيمت بالتر خريداری کند.
 رييس اتحاديه نانوايان تهران افزود: واردات گندم کيفی و مخلوط کردن آن با توليدات داخلی درعرضه نان با کيفيت

نقش موثری دارد.

 پنجاه سالگی روز معلم در ايران و مشکلت واقعی فرهنگيان

  که ابوالحسن خانعلی در تظاهرات صنفی معلمان در تهران کشته شد روز١٣۴٠ ارديبهشت ١٢دويچه  وله:از 
  ارديبهشت١١معلم خوانده مي شود. جمهوری اسلمی ايران مناسبت اين روز را ترور مرتضی مطهری که شب 

  اتفاق افتاد وانمود مي کند.١٣۵٨
  جمع بزرگی از معلمان تهران در اعتراض به پايين بودن سطح حقوق و ليحه ای که زير عنوان١٣۴٠در ارديبهشت 

 "اشل حقوقی جديد فرهنگيان" به محلس شورای ملی ارائه شده بود در ميدان بهارستان گردآمدند. تلش پليس
 برای متفرق کردن معترضان و استفاده از ماشين های آب پاش جو را متشنج تر کرد.

  ارديبهشت اين سال رئيس کلنتری ميدان بهارستان ظاهرا برای ترساندن معلمان با١٢بنابر گزارش ها، در 
 اسلحه ی کمری به سوی آنها تيراندازی کرده و يکی از گلوله های او به سر ابوالحسن خانعلی اصابت مي کند.

 ترور مطهری و جعل مناسبت روز معلم
  ساله ی دبيرستان جامی تهران بود بر دامنه ی اعتراض ها و تندتر شدن شعارها٢٩کشته شدن خانعلی که دبير 

 افزود. معلمان از همان روز يک اعتصاب يک هفته ای را آغاز کردند و در مراسم يادبودی که در تهران و ديگر شهرها
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 برگزار مي شد عليه نخست وزير وقت، شريف امامی شعار دادند. در يکی از گردهمايي های پايانی معلمان،
  ارديبهشت روز معلم ناميده شد.١٢قطعنامه ای صادر و 

 جنبش صنفی معلمان در سال های بعد به دليل تغيير شرايط سياسی کشور و افزايش سرکوب ها توش و توان
  ارديبهشت، هرچند غيررسمي، روز معلم باقی ماند. در آستانه ی١٢خود را به ميزان زيادی از دست داد اما 

 نخستين روز معلم پس از سقوط سلطنت پهلوي، مرتضی مطهری که از او به عنوان يکی از اصلي ترين
 نظريه پردازان جمهوری اسلمی نام مي برند توسط گروه فرقان ترور شد.

  ترور شده، اما دستگاه تبليغات جمهوری اسلمی با دادن لقب "معلم١٣۵٨ ارديبهشت ١١در حقيقت مطهری 
 شهيد" به او، ضمنا، مناسبت تازه ای نيز برای "روز معلم" جعل کرده است.

 تغيير مناسبتی صنفی به تبليغات حکومتی
 مطهری در شکل گيری تشکل هايی مانند هيات های مؤتلفه اسلمی و جامعه ی روحانيت مبارز، که از پايه های

 اصلی حکومت جمهوری اسلمی محسوب مي شوند، نقشی اساسی بر عهده داشته است. او به ويژه در
 شکل دادن به بنيادهای نظری حکومت اسلمی و تفکر و تشکل های اصلی جمهوری اسلمی سهم بسزايی
 دارد. مطهری يکی از مورد اعتمادترين نزديکان روح ال خمينی به شمار مي رفت و در زمان اقامت او در پاريس،

 مسئول تشکيل "شورای انقلب" شد.
 ارتباط دادن روز معلم با کشته شدن مرتضی مطهری تنها در حکومتی کردن يک مناسبت صنفی محدود

 نمي شود. جنبه ی مهم، رويکرد متفاوتی است که اين روز با توجه به خاستگاه آن مي توانست داشته باشد، و
 امروزه با توجه به پيوند زدن آن با ترور مطهری دارد؛ حرکتی که برآمده از فعاليت اعتراضی يک صنف بوده اکنون به

 مناسبتی برای تبليغ ايدئولوژی حکومت بدل شده است.
 مشکلت واقعی فرهنگيان

 نگاهی به مشکلت، اعتراض ها و مطالبه های معلمان در پنجاه سالگی روز معلم و برنامه های دولتی به مناسبت
 اين روز، نشان از تفاوت و تقابل رويکردها در اين عرصه دارد. اکنون اخراج های دست جمعی و گزينش دوباره ی

 معلمان قراردادي، حقوق های عقب افتاده و امتناع دولت از بال بردن حقوق بر مبنای ميزان تورم از جمله مسائل
 صنفی معلمان محسوب مي شود.

  هزار همکار اخراجی خود در سراسر کشور،١٢٠ ده ها معلم قراردادی به نمايندگی از طرف ٨٩شهريور سال 
  نيز تعدادی از زنان معلمی که به صورت٨٩مقابل مجلس شورای اسلمی تجمع کردند. اسفند ماه سال 

 قراردادی در "نهضت سوادآموزی" در نقاط محروم استان تهران مشغول به کار هستند، در اعتراض به پرداخت
  ماه حقوق شان دست به تظاهرات زدند.۵نشدن 

 با شروع سال جديد پنجاه درصد از "بيمه طليی فرهنگيان" که قرار بود توسط دولت پرداخت شود از حقوق
 فروردين ماه معلمان کسر شده است. در پی اين بدقولی دولت، تعداد زيادی از فرهنگيان با مراجعه به اداره های

 آموزش و پرورش در مناطق مختلف به اين امر اعتراض کردند.
 تغيير قانون کار

 قانون کار کارفرمايان و دولت را موظف مي کند ميزان دستمزد حقوق بگيران خود را متناسب با افزايش هزينه ها و
 تورم افزايش دهد. مقام های دولتی از جمله وزير کار مدعی هستند به دليل اجرای طرح موسوم به هدفمند کردن

 يارانه ها بايد در روش های تعيين دستمزد و ميزان افزايش آن تغييراتی ايجاد شود.
 ضمن حمايت از قانون کار تاکيد) ١٣٩٠ ارديبهشت ١١در قطعنامه پايانی مراسم روز جهانی کارگر (اول ماه مه/ 

 شده «هر تغييری در آن تنها درچارچوب افزايش حمايت از نيروی کار مورد قبول است». فرهنگيان نيز با تغييرات
 مورد نظر دولت در قانون کار مخالفت مي کنند. دولت مدعی است با پرداخت نقدی يارانه ها قدرت خريد شهروندان

 بال مي رود و افزايش دستمزدها به شکل سابق موجب بال رفتن تورم مي شود.
 اصناف و بسياری از کارشناسان اقتصادی اين ادعا را رد مي کنند. منتقدان با اتکا به آمار رسمی بانک مرکزی

  درصد در دي ماه به٢/ ۵تاکيد مي کنند که تورم در ماه های پايانی سال گذشته به شدت رو به افزايش بوده و از 
  درصد در اسفند ماه رسيده است.٣/ ۵

 "هفته ی معلم در راستای تحول بنيادين"
 روابط عمومی وزارت آموزش و پرورش ششم ارديبهشت خبر از تشکيل "ستاد مركزی بزرگداشت مقام معلم"

 داد. همزمان اسدی گرمارودي، قائم مقام وزير در اين ستاد در يک نشست خبری به تشريح برنامه های اين
 تشکيلت پرداخت. به گفته ی او «تلش مي شود تا فعاليت  های ستاد بزرگداشت مقام معلم در راستای تحول

 بنيادين در آموزش و پرورش صورت گيرد».
 رهبر جمهوری اسلمي، علی خامنه اي، بارها خواستار ايجاد "تحول بنيادين" در سيستم آموزش و پرورش ايران

  ارديبهشت در هفته ی١٢شده است. اسدی گرمارودی در ادامه به تشريح برنامه هايی پرداخت که قرار است از 
  معلم" در يکی از"موسوم به "هفته ی معلم" برگزار شود. بر اين اساس برنامه ها با نواختن "زنگ سپاس 

  تهران آغاز مي شود.١٨مدرسه های منطقه ی 
 برنامه های هفته معلم

 همزمان با نواخته شدن زنگ سپاس، برنامه های ديگری از جمله گلباران محل ترور مرتضی مطهری و حضور در
 آرامگاه خمينی برای آنچه "تجديد ميثاق با انديشه های امام راحل" عنوان شده نيز برگزاری مي شود. روز بعد به

  ارديبهشت روز١۴ معلمی اختصاص دارد که "شهيدان فرهنگی سراسر کشور" ناميده شده اند. ۴٩٠٠تجليل از 
 "معلم و تحكيم خانواده" ناميده شده و برنامه های آن با مراسم ديدار با خامنه ای آغاز مي شود.

  ارديبهشت) روز "معلم و انقلب اسلمی" نامگذاری شده و برنامه ی اصلی روز جمعه سخنرانی١۵پنجشنبه (
 وزير آموزش و پرورش در نماز جمعه ی تهران است. حميدرضا حاجي بابايی قرار است در اين مراسم "گزارشی از

 فعاليت  های انجام شده در حوزه آموزش و پرورش" به نمازگزاران ارائه کند.
 «فرهنگ عفاف و بيعت با وليت»
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 به گزارش روابط عمومی وزارت آموزش و پرورش، در هفدهم ارديبهشت كه ... با عنوان "معلم t   بصيرت  و بيعت با
 وليت در سال جهاد اقتصادی" نامگذاری شده از "فرهنگ عفاف" در كشور تجليل مي گردد. اسدی گرمارودی در

 نشست خبری خود در مورد ارتباط عفاف با "بيعت با وليت" و "جهاد اقتصادی" توضيحی نداده است.
 بنابر گزارش ها هفتمين و آخرين روز، "معلم و پيشكسوتان" ناميده شده تا در آن مسئولن هر استان به تجليل از
 معلمان بازنشسته و پيشکسوتان فرهنگی بپردازند. منتقدان مي گويند برنامه های اعلم شده از سوی ستاد ياد

 شده بيش از پيش مشخص مي کند که حتا اگر يک هفته به معلمان اختصاص داده شود همه ی برنامه ها در جهت
 ناديده گرفتن مطالبات صنفی فرهنگيان و حقنه کردن باورهای ايدئولوژيک حکومت به حيات فرهنگی کشور تنظيم

 شده است.
 ده هزار مدرسه ی قرآن

 تلش های حکومت برای ايجاد آنچه تحولت بنيادين در آموزش و پرورش خوانده مي شود در برنامه های ديگری که
 اخيرا تشريح شده نيز به چشم مي خورد. وزير آموزش و پروش مي گويد برای اجرای دستور رهبر جمهوری

 اسلمی «تمام وزارت آموزش و پرورش بسيج خواهد شد تا به لطف خداوند همه مدارس كشور را به جلوه زيبای
 قرآن مزين كنيم.»

  هزار مدرسه قرآن خبر١٠مقامات وزارت آموزش و پرورش از راه اندازی ) ٩٠ فروردين ٢٨دو هفته پيش از روز معلم (
 دادند که هدف آن «توسعه و تعميق فرهنگ قرآنی در بين دانش آموزان و آحاد مردم» عنوان شده است. يکی ديگر

 از هدف های اين طرح چنين توصيف شده: «تحت پوشش قراردادن دو ميليون دانش آموز و اوليای علقه مند در
  هزار مدرسه قرآنی در سال های آتی.»۵٠سال اول اجرای طرح و افزايش تعداد مدارس تا 

 "علوم روز با رويکرد قرآنی"
  تغيير محتوايی در کتاب های١٣٩٠فاطمه قربان، معاون آموزش ابتدايی وزير آموزش و پرورش هشتم ارديبهشت 

 درسی کلس های ابتدايی را ضرورت ايجاد تحول عنوان کرده است. به گزارش خبرگزاری ايسنا، او با اشاره به
 تغيير کتاب های درسی از مهرماه سال جاری گفت: «بايد بپذيريم كه دانش آموز امروز را نمي توان با علم ديروز

 برای فردا آماده كرد، چرا كه دانش آموزان امروز نيازمند علوم روزهستند و ما بايد خود را با علم روز تطبيق دهيم.»
 معاون وزير در همان حال که از نياز به "علوم روز" سخن گفته از معلمان دوره ی ابتدايی مي خواهد «با رويكرد

  پس٨٩قرآنی در كلس ها حضور يابند تا دانش آموزان با فرهنگ و اخلق اسلمی تربيت شوند». مرداد ماه سال 
 از ماه ها بررسی سرانجام "سند تحول در آموزش و پرورش" آماده شد و به تصويب رسيد. مسئولن اين سند را

 پاسخی به "مطالبات رهبری" و هدف از آن را "اسلمي تر کردن مدارس کشور" عنوان کرده اند.
 ايمن سازی شهروندان به جای مدرسه ها

 در سراسر ايران کمتر از صد هزار فضای آموزشی وجود دارد که نيمی از آنها محتاج مقاوم سازی و بازسازی
 هستند. مرتضی رئيسي، معاون عمرانی وزير آموزش و پرورش آذر ماه سال گذشته اذعان کرد اختلف ميان
 اعتبارات اختصاص يافته و هزينه ی مورد نياز برای بازسازی و مقاوم سازی مدرسه های کشور بالغ بر پنج هزار

 ميليارد تومان است.
 صرف ميلياردها تومان برای راه اندازی مدرسه های قرآن در حالی انجام مي شود که در سال های گذشته طرح های
 مشابه فراوانی به اجرا گذاشته شده است. «طرح دارالقرآن، كانون های فرهنگی و تربيتی محله، طرح همگام با

 قرآن، مدارس مروج قرآن و آموزش قرآن در پايه سوم ابتدايی» بخش کوچکی از اين تلش ها هستند که ظاهرا
 نتايج مورد نظر حکومت را به دنبال نداشته اند.

 به نظر مي رسد کم  توجهی مسئولن جمهوری اسلمی به ضرورت ايمن سازی مدرسه های مخروبه از اين ناشی
 مي شود که خطرهای ديگری مهم تر تلقی شده است. يکی از دستاوردهای مورد انتظار مدرسه های قرآن چنين

 توصيف مي شود: «ترويج فرهنگ قرآنی و مصون سازی آحاد مختلف جامعه به ويژه نوجوانان و جوانان در برابر
 تهاجمات فرهنگی غربی و سكولر.»

 راه سبز اميد و "ترور استاد شهيد"
 همزمان با تلش های حکومت برای مسخ کردن خاستگاه اصلی روز معلم، انجمن صنفی معلمان كردستان از

  ارديبهشت، سالروز کشته شدن آرش کمانگر عضو هيات مديره انجمن، را١٩فرهنگيان کشور خواسته است روز 
 گرامی بدارند. اين انجمن با انتشار بيانيه ای شعار اين روز را «نفی خشونت سازمان يافته و دفاع از حق حيات»

 پيشنهاد مي کند و خواهان «آزادی بی قيد و شرط همکاران زندانی» شده است.
 به گزارش "آژانس خبری موکريان"، در پی انتشار اين بيانيه شماری از فعالن صنفی معلمان به ستاد خبری اداره

 اطلعات سنندج فرا خوانده و بازجويی شده اند. "شورای هماهنگی راه سبز اميد" نيز با انتشار بيانيه ای به
 مناسبت روز معلم خواستار آزادی معلمان زندانی شده و به دولت تذکر مي دهد «در مقابل خواسته های صنفی

 معلمان پاسخگو باشد نه سرکوبگر».
  ارديبهشت «سالگرد ترور استاد شهيد مطهری به دست خشونت طلبانی که١٢در اين بيانيه علت نامگذاری 

 به جای استفاده از منطق گفت وگوی نقادانه، مخالفان فکری خود را با گلوله از ميدان به در مي کردند» عنوان

 مي شود.

معلم عضو کانون معلمان برای تکذیب بيانيه نوزده اردیبهشت ۱۲احضار و  فشار به 

 بر پایه خبر دریافتی آمده است : سازمان امنيت و اطلعات رژیttم(وزارت اطلعttات) اعضttای کttانون صttنفی معلمttان
  اردی بهشت ماه، سtالروز اعtدام فtرزاد کمtانگر  را بttه عنttوان١٩کردستان را برای تکذیب بيانيه این کانون، که روز 

 «روز نفی خشونت سازمان یافته و دفاع از حق حيات» نامگtذاری کtرده اسtت، تحtت فشtار  قtرار داده اسtت. بttه
 گزارش آژانس خبری مکریان" سازمان امنيت و اطلعات رژیم در سttنندج در روزهttای اخيtر چنtد تttن از اعضtای ایttن
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 کانون؛ بهاألدین ملکی، رامين زندنيا، علی قریشی، مختار اسدی، پيمان نودینيان، حيدر زمان، رضا حاتمی، کمttال
 فکوریان، مصطفی سربازان، محمد صدیق صادقی، هيوا احمدی و عزت ال نصرت را احضار و بازجوئی کرده است.

این افراد را برای تکذیب بيانيه کانون تحت فشار قرار داده و آنها را تهدید به دستگيری و زندان کرده اند. 
 کانون صنفی معلمان کردستان در این بیانه از عموم معلمان ایران خواسته است در این روز با روشن ک��ردن ش��مع و نف��ی
 خشونت سازمان یافته و دفاع از حق حیات در کنار آموزش صلح و انسان دوس��تی ب��ه دان��ش آم��وزان« ی��اد و خ��اطره ف��رزاد

کمانگر، معلم جان باخته را گرامی بدارند.

 برگزاری گلگشت کارگری به مناسبت اول ماه مه

  کارگران شاغل در کارخانه های١٣٩٠ اردیبهشت ٩کميته هماهنگی برای ایجاد تشکل کارگری: روز جمعه 
 حوزه کرج به مناسبت اول ماه مه – روزجهانی کرج – در دشت "وسيه" در ابتدای جاده کرج - چالوس

 گلگشت کارگری برگزار کردند. در این گلگشت، که به همت گروه های کوهنوردی کارگران کارخانه های حوزه
 کرج برگزار شد، جمع وسيعی از کارگران کارخانه های سایپا، ایران خودرو، پارس خودرو و... شرکت داشتند.

  بعد از ظهر ادامه یافت و در جریان آن کارگران، ضمن نصب پلکاردهایی۴ صبح تا ٨این گلگشت از ساعت 
 مبنی بر تبریک روز جهانی کارگر در محل، برنامه های متنوع ورزشی و تفریحی و آموزشی اجرا کردند.

 یادآوری می کنيم که این گلگشت کارگری ادامه همان گلگشت هایی است که به مناسبت اول ماه مه از
  در جاده کرج - چالوس – ابتدا در همين دشت "وسيه" سپس در محلی به نام "کندور" و١٣٨۶ تا ١٣٨٠سال 

 ، با احضار فعالن١٣٨٧ سال پياپی در محل "آبشار خور" – برگزار می شد. در سال ۴سرانجام به مدت 
 برگزارکننده ی این گلگشت ها به حراست کارخانه های ایران خودرو و سایپا در روزهای پيش از اول ماه مه، از
 ادامه اجرای این گلگشت ها در دشت خور ممانعت به عمل آمد و کارگران به ناچار اعلم کردند که گلگشت را

 در پارک چيتگر در اتوبان تهران - کرج برگزار خواهند کرد. اما در روز اعلم شده، پارک چيتگر به محاصره انبوه
 عظيمی از نيروهای امنيتی و انتظامی درآمد و از حضور کارگران در این پارک جلوگيری شد. کارگران مجبور
 شدند گلگشت خود را در پارک جهان آرا در نزدیکی کرج برگزار کنند. از آن زمان به بعد تا امسال، به دليل

 ممانعت حراست کارخانه های محور تهران - کرج و در اختيار نگذاشتن امکاناتی چون اتوبوس و...، این
 گلگشت دیگر برگزار نشد. امسال دوباره به همت گروه های کوهنوردی کارخانه های محور کرج – تهران این

 سنت جنبشی برگزاری مراسم اول ماه از سر گرفته شد. لزم به ذکر است که همزمان با برگزاری این
 گلگشت، کارگران کوهنورد کارخانه های حوزه تهران نيز به ميزبانی گروه کوهنوری کارخانه پارس خودرو به

مناسبت اول ماه مه به قله دارآباد در شمال تهران صعود کردند. به قرار اطلع، همين کارگران در جمعه آینده (
 نيز به مناسبت روز جهانی کارگر در منطقه برغان کرج گلگشت برگزار خواهند کرد.) ١٣٩٠ اردیبهشت ١۶

١٣٩٠ اردیبهشت ١٢

  هزار22فروش برخی از اموال وزارت خانه ها به منظور جبران کسری بودجه 
 ميليارد تومانی

  هزار ميليارد تومانی دولت در نه ماهه سال22 اردیبهشت می نویسد :کسری بودجه 12وبلگ راديو کوچه در 
 گذشته باعث شده است که احمدي نژاد به منظور جبران کسری بودجه خود، دستور فروش برخی از اموال

 .وزارت خانه ها را صادر کند و حذف يارانه برخی ديگر از کالها را مورد بررسی قرار دهد
  هزارميليارد تومان پيش بينی شده50 بيش از 89بر اساس آمارهای منتشره داخلي، درآمد دولت در بودجه سال 

  ميليارد تومان آن محقق و ما به تفاوت آن با کسری844 هزار و 23 ماهه سال گذشته بيش از 9بود که طی 
  نيز تداوم خواهد داشت و90مواجه شد اين در حالی است که به اعتقاد کارشناسان، کسری بودجه در سال 

 . خواهد بود89حجم آن به مراتب بيش تر از سال 
 رييس ستاد تحول صنايع در گفت وگو با خبرگزاري های داخلی از مصوبه دولت برای فروش فولد هرمزگان برای

  ميليارد تومانی بخش صنعت، از محل هدف مندکردن يارانه ها خبر داده است. به1500تامين بخشی از تسهيلت 
  ميليارد تومانی که در مرحله اول بابت واگذاری فولد هرمزگان به فولد مبارکه دريافت شده است،850گفته وي، 

 .به عنوان يارانه به بخش صنعت اختصاص يافته است
 سرپرست وزارت راه و ترابری نيز درباره نحوه تامين بودجه پروژه های راه سازی گفته است: «مديران کل راه و

 ترابری استان ها مي توانند به منظور تامين بودجه مورد نياز خود برای تکميل و اتمام طرح های عمرانی اموال
 «.مازادشان را در سراسر کشور به فروش برسانند و از اعتبار آنان برای انجام پروژه های راه سازی استفاده کنند
 علی نيک زاد» اظهار داشت: «انجام و تکميل پروژه های ناتمامی که از سال های گذشته بر جای مانده است در»

 اولويت کاری اين وزارت خانه قراردارد و لزم است که از بخش خصوصی علقه مند نيز برای تامين بودجه های
 .عمرانی و راه سازی کشور استفاده شود
  درصد50 کم تر از 90عمليات اجرايی پروژه های عمرانی سال 

 يک اقتصاد دان و عضو هيت علمی دانش گاه اصفهان در اين باره به راديو کوچه گفت: «نوع بودجه ريزی دولت که
 منابع تامين آن را کاملن فرضی درنظر مي گيرد، خود نشان دهنده کسری بودجه در پايان سال است اما دولت

  هزار ميليارد تومانی دولت56اين بار حتا در پيش بينی درآمد های خود از محل يارانه ها نيز خطا کرده است و بودجه 
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 .از اين محل تاکنون برآورده نشده است
  درصد از درآمد مذکور بايد به بخش صنعت تعلق مي گرفت که چون عملن اين اتفاق نيفتاده30وی ادامه داد: «

 است، دولت دستور فروش کارخانه جات را برای تامين بودجه مورد نياز داده است که نمونه آن واگذاری فولد
 «.هرمزگان به فولد مبارکه اصفهان است

 اين اقتصاددان تصريح کرد: «چالش دوم دولت، بال رفتن قيمت حامل های سوختی و مصالح است که هزينه اتمام
 طرح های عمرانی کشور را به شدت افزايش خواهد داد و شعارهای ساخت و ساز عمرانی به خصوص

 راه سازي های روستايی که برای جلب توجه در شهرستان ها انجام مي شد، را تحت تاثير قرار خواهد داد و
 همان طور که اعلم شده، برای تامين بودجه اين بخش نيز دستور فروش اموال وزارت راه در استان ها صادر شده

 «.است
  تاکنون،89عضو هيت علمی دانش گاه اصفهان تصريح کرد: «آمار تخصيص بودجه های عمرانی وزارت راه در سال 

  درصد بوده است و در بهترين حالت،60منتشر نشده است اما طبق سال های گذشته، حداکثر تخصيص اعتبار 
 نيمی از طرح های مورد نظر به مرحله اجرا مي رسيده است، که اجرای همين ميزان نيز در سال جاری با

 «.ترديد های جدی رو به رو است
 برنج، روغن و شکر در مرحله بعد واقعی شدن يارانه ها

 کسری بودجه موجود، دولت را به اتخاذ راه کار ديگری نيز کشانده است که آن حذف يارانه برخی ديگر از اقلم
 خوراکی مردم است و يارانه کالهای اساسی که مي بايست طی پنج سال با شيب مليم حذف شود، اکنون بعد
 از گذشت چند ماه از آغاز آن، حذف يارانه های شير، برنج، روغن و شکر نيز در حال کارشناسی است و نکته قابل
 تامل آن که ممکن است پس از واقعی شدن قيمت اين کالها، يارانه آن نيز به حساب توليدکنندگان واريز شود نه

 .سرپرستان خانوار
 يک توليد کننده صنايع غذايی و فعال در صنعت شير در اين باره به راديو کوچه مي گويد: «هزينه ای که به

  درصد بيش تر از کارشناسی دولت و30توليد کنندگان شير، پس از واقعی شدن قيمت ها تحميل مي شود حداقل 
 تعيين يارانه توليد در اين بخش است که اغلب نيز با تاخيرهای بلند مدت پرداخت مي شود و گردش مالی

 «.توليد کنندگان را در شرايط نا به سامان اقتصادی کنونی کند تر مي کند
 وی ادامه داد: «از سوی ديگر، با حذف يارانه شير، بخشی از مصرف کنندگان اين کال که توان مالی پايين تری

 دارند، از گردونه مصرف خارج مي شوند و کاهش تقاضا نيز توليد کنندگان را متضرر مي کند علوه بر اين با توجه به
 «.اهميت مصرف شير در تندرستی افراد، اين روند بر سلمت مردم نيز تاثير منفی خواهد گذاشت

 او تصريح کرد: «حذف يارانه شير، شکر، برنج و اقلم خوراکی و پرداخت مابه تفاوت آن به صورت نقدی به مردم يا
 توليد کننده بر سلمت جسمی طبقات پايين دست جامعه تاثير بسيار مخربی خواهد گذاشت، زيرا آنان پول نقدی

 مواد خوراکی را صرف احتياجات ضروري تر خود مانند اجاره بهای مسکن مي کنند و از تغذيه درست غافل
مي شوند

 هزار معلم به دليل عدم وجود سياستهای روشن استخدامی25 
 .بلتکيلف هستند

268



هزار معلم که در قالب جذب شرکتی 25تعداد  اردیبهشت آمده است : 12در  به نوشته سایت کلمه  
 در کشور بر سر کلس ها حاضر می شوند به دليل عدم وجود سياستهای روشن استخدامی

 بلتکيلف هستند. درحالي که در پهنه گيتی معلم با واژه تکريم همتراز می شود و آموزگاران به
 عنوان چراغهای جامعه فردای روشن را ترسيم مي کنند جمع زيادی از اين قشر که در ايران

 .به کار تدريس مشغول هستند با بيم و اميد فردای نامشخص خود را رصد می کنند
 کشتی به گل نشسته

  رای موافق در حالی وارد بزرگترين وزارتخانه کشور شد که۲۱۷حميدرضا حاجی بابايی با 
 برخی کارشناسان معتقد بودند او قرار است کشتی به گل نشسته ای را سکان داری کند.او

 در حالي که به تحول بنيادين در آموزش و پرورش فکر می کرد ساماندهی نيرو، شايسته
 سالری و اجرای قانون حذف کنکور را در دستور کار خود قرار داد.وی زمانی اين وزارتخانه

  ميليون دانش آموز و بيش از يک ميليون فرهنگی چشم به۱۴بزرگ و تاثيرگذار را پذيرفت که 
 تغيير داشتند. اما ديری نپاييد که مجلسي ها رأی به عدم پذيرش معلمانی دادند که خود

 زمانی مشکل آموزش و پرورش را مرتفع و دل به کار مجدد دوخته بودند. آنها از وزير جديد
 انتظار داشتند آرزوهای بر بادرفته شان را مديريت کند و راه را بر ايشان هموار سازد، ولی
 نااميد و خسته به بهارستان رفتند، تجمع کردند تا قانونی به حمايت شان تصويب شود که

 .نشد
 حال آنها که در پی نظام معلمي اند اما جست وجوهاي شان بی نتيجه مانده است در فضای

 مجازی درد دلشان را برای جهانيان می نويسند. شيرزاد عبداللهی کارشناس آموزش و
  علی احمدی(وزير سابق آموزش۸۸-۸٩پرورش در اين خصوص می گويد: در سال تحصيلی 

  قانون مديريت خدمات کشوری در قالب۱۳ هزار معلم را بر اساس ماده ۲۳و پرورش) 
 شرکتهای خدمات آموزشی در مناطق محروم به کار گمارد.اين افراد از طريق گزينش احراز

 صلحيت شده و دوره های ضمن خدمت را در طول سال تحصيلی گذراندند اما حاجی بابايی
 از بدو تصدی اين وزارتخانه گفته که معلمان شرکتی را به عنوان معلم قبول ندارد و در سال

 . مانع ادامه کار آنها شد۸٩-٩۰تحصيلی 
  درباره نيروهای شرکت خدمات۳وی می افزايد: وزير بايد اين مصوبه را اجرا کند ماده 

  يک سال۸۸ / ۸٩آموزشی است. در قانون آمده است که اگر نيروهای شرکتی در سال 
 فعاليت کرده و دارای ليسانس باشند و قبل از آن هم با ابلغ آموزش و پرورش سه سال کار

 حق التدريس کرده باشند يا نيرويی دارای مدرک فوق ديپلم بوده و چهار سال کار حق
  هزار جا داشته باشد می تواند۶۰التدريسی کرده باشد در صورتی که سقف استخدام 

 استخدام شود.اين کارشناس تعليم و تربيت ادامه می دهد: شرط داشتن سابقه حق
 التدريسی به مدت سه يا چهار سال که در اين قانون آمده باعث تعجب معلمان شرکتی شده
 است زيرا همه معلمان شرکتی فاقد سابقه حق التدريس هستند.معلمان شرکتی می گويند
 که نمايندگان فرق بين معلم حق التدريسی و شرکتی يا خريد خدمتی را در اين مصوبه لحاظ

 .نکرده اند و با اجرای اين قانون، استخدام آنها به طور کامل منتفی می شود
 معلم شرکتی کيست؟

 محمدی که خود يک معلم خريد خدمات بوده در تعريف خودشان می گويد: ما با عشق و علقه
 سر کلس می رفتيم، حقوق باليی هم نداشتيم اما از کارمان لذت می برديم. وی می افزايد:

 مسئولن ميانبر زدند و بعد از اين که نتوانستند معلم حق التدريسی بگيرند با استفاده از يک
 رابط به نام پيمانکار ما را به کار گرفتند تا در آينده هيچ مسئوليتی در قبال ما نداشته

 باشند.اين قرارداد بر اساس نياز ساعاتی را تعريف کرده بود با اين اوصاف تابستان حقوق
 نداشتيم وضعيت سال بعدمان معلوم نبود و اگر می خواستيم بيمه باشيم بايد برای سه ماه

 . هزار توماني مان را کنار مي گذاشتيم۲۲۰ هزار تومان از حقوق ۸۰
 وی با ناراحتی می گويد: حتی در اين آزمون استخدامی اولويتی برای ما نيروهايی که سال
 قبل تدريس داشتيم اعمال نشد.از خودم می پرسم چرا هر فردی که بر اساس يک قرارداد

 وارد آموزش و پرورش می شود پس از مدتی احساس مالکيت می کند؟ آيا اين به علت
 طبيعت و يا حرفه معلمی است يا نرخ بالی بيکاری موجب شکل گيری چنين پديده ای شده

 است؟در جست وجوی اخبار می بينم در سال قبل آموزش و پرورش به رغم مخالفت شديد
 مجلسی ها و کارشناسان بر جذب نيروهای شرکتی اصرار داشته و برای آنها کلس ضمن

 .خدمت می گذارد
 معاون آموزش و نوآوری شهرستانهای استان تهران در اين باره گفته بود: استفاده از معلمان

  هزار دانش آموز در۱۴۰خريد خدمت آموزشی به دليل حضور بيش از يک ميليون و 
 شهرستانهای استان تهران است.اين در حالی است که اين نهاد با معلمان مازاد روبه رو و

، آموزش و پرورش و بهداشت نبايد به بخش خصوصی واگذار شوند.همچنين۴۴طبق اصل   
 اين کار تذکر مجلس به وزارت را در پی داشت: «اگر به معلم نياز داريد طبق قانون عمل کنيد،
 مجوز بگيريد و استخدام کنيد.» نايب رئيس کميسيون آموزش و تحقيقات مجلس معتقد است

 که خريد خدمات آموزشی سمی است که به بدنه اين وزارتخانه تزريق می شود و اين
 .دستگاه را با چالش های جدی مواجه می کند

 اسدال عباسی اظهار می دارد: کمبود نيرو بايد از طريق مراکز تربيت معلم و دانشگاه ها
 تأمين شود چون آنها در خصوص فن معلمي، فن بيان، روش تدريس و مديريت کلس آموزش
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 ديده اند.رئيس مجلس هم بيان می دارد: انتخاب معلمان از سياق کارهای آژانسی نيست که
 بتوان افراد را راحت انتخاب کرد. علی عباسپور رئيس کميسيون آموزش مجلس نيز در اين
 خصوص تصريح می کند: خريد خدمات آموزشی نگرانی هايی را برای خانواده های دانش

 آموزان ايجاد کرده است و بسياری فرزندان خود را به همين دليل به مدارس غيردولتی منتقل
 .کردند

 وی می افزايد: انتخاب معلم به لحاظ شأن باليی که دارد بايد در چارچوب قوانين و با دقت
 انجام شود، در غير اين صورت به جايگاه ايشان لطمه می زند.وی می گويد: جای تأسف است

 افرادی می خواهند امر خطير و مهم تربيت نسل آينده اين کشور را به دست شرکتهای
 .خدماتی بسپارند که ضوابط کارشان مشخص نيست

 نايب رئيس اين کميسيون هم تأکيد می کند: بايد آزمونی گذاشته شود و سنجشی صورت
 گيرد تا توانمندی های علمی و معنوی آنها سنجيده شود، برخی از فارغ التحصيلن

 دانشگاهی حتی يک ساعت هم آموزش نديده اند حميد يکی از معلمان شرکتی در پاسخ به
 اين سخنان شکوه می کند که شما که اين نکات را بيان می کنيد درست، اما ميان آنهايی که

 با عنوان معلم خريد خدمات وارد اين سيستم شدند فارغ التحصيلن کارشناسی علوم تربيتی
 دانشگاه های دولتی وجود دارد که فقط بايد در آموزش و پرورش کار کنند. به نظر من اينها

 خيلی ماهرتر و باسوادتر از نيروهايی هستند که با دو سال درس خواندن وارد نظام آموزشی
 .می شوند

 فاطمه، هم ديگر معلم از اين دست است که معترضانه ابراز می کند: پس بايد برويم بميريم
 آخر شما که آن بال نشستيد چه می دانيد به اين قشر چه می گذرد.قانون خوب است اما له
 شدن مردم خوب نيست! عدل و انصاف خوب است ليکن بيکاری و فقر و سرگردانی اسفناک

 است و ليل، معلم بيکار شده ديگری معتقد است: تا کی بايد مديران و وزيران بر اساس
 سليقه و عقيده خود با زندگی و شخصيت جوانان بازی کنند و يک روز استخدام و روز ديگر

 اخراج در بين معلمان شرکتی کسانی هستند که با رتبه عالی از دانشگاههای کشور فارغ
 .التحصيل شده اند و حال از گردونه خارج شدند

 قرار داد کار معين فقط برای خدمات
 پس از ساماندهی نيروهای خدماتی وزير گفت: نمی توان وضعيت معلمان شرکتی را به

 صورت کار معين تبديل کرد چرا که براساس قانون مصوب مجلس شورای اسلمی قرارداد کار
  هزار نفر از اين نيروها به عنوان۳۰معين برای آموزش نبوده بلکه برای خدمات است و 

 .سرايدار مدرسه مشغول به کار شدند
 فاطمه آجرلو عضو کميسيون آموزش و تحقيقات مجلس معتقد است: دولت و آموزش و

 پرورش بر اساس قانون، از ابتدا تعهدی برای جذب نيروهای شرکتی نداشتند و بايد با اصلح
 قانون اين نيروها را تعيين تکليف کرد.وی با اشاره به تجمع گذشته جمعی از اين نيروها مقابل

 مجلس می گويد: موضوع ممنوعيت به کارگيری نيروهای شرکتی در آموزش و پرورش بر
 اساس قانون مصوب مجلس بوده و دولت نيز ملزم به اجرای آن است.وی می افزايد:

 شرکت هايی که اين نيروها را در اختيار داشته اند در برابر آنان متعهد بوده اند نه آموزش و
 .پرورش اما به طور کلی بايد با اصلح قانون اين نيروها را تعيين تکليف کرد

حقوق معوقه کارگران کارگاه ماسه شویی یغباسی

  اردیبهشت آمده است :12به گزارش سایت کميته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل های کارگری در تاریخ 
  کارگر در آن مشغول به کار20 کيلومتری کاميارن است که 5کارگاه ماسه شویی واقع در روستای یغباسی در 

می باشند
کارگران این کارگاه ،دو ماه است که حقوق دریافت نکرده اند .

  ساعت کار می کنند و علوه بر11به گفته یکی از کارگران ، ساعت کاری آنها به گونه ای است که در طول روز 
 آن روز های جمعه نيز باید سر کار حاضر باشند و در طول ماه دو جمعه استراحت هستند که آن هم از

 ماهانه آنها کسر می شود . حقوق

 سال گذشته کارگران به آنها پرداخت نشده . همچنين بوده و تا به امروز نيز عيدی کارگران یک ماهه قرارداد کاری
به گفته این کارگر ،تعطيلت عيد نيز از حقوق ماهانه آنها کسر می شود .

کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل های کارگری

تجمع معلمان حق التدریسی مقابل  مجلس رژیم  

 جمعی از معلمان حق التدریسی در مقابل مجلس تجمع کردند و خواستار استخدام رسمی خود در آموزش و
پرورش شدند.
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 تجمع کنندگان که اکثرا زن معلم شاغل در آموزش و پرورش بودند با حضور در مقابل درب شمالی مجلس رژیم
 خواستار رفع مشکلت خود شدند. همچنين تعدادی از معلمان در سمت درب شرقی مجلس در گوشه ای از

 خيابان نشستند و نسبت به عدم استخدام خود در وزارت آموزش و پرورش اعتراض دارند. در نهایت و به دنبال
 فشار معلمان معترض نماینده اردبيل و عضو کميسيون آموزش و تحقيقات مجلس رژیم محبور شد در جمع

معترضان حضور یابد و با آنان گفتگو کند.
2011  مه 2 _  1390  اردیبهشت ماه  12دوشنبه   

تجمع اعتراضی کارگران پارس متال در مقابل ساختمان وزارت کار رژیم
  

  اریبهشت ماه جمعی از کارگران شرکت "پارس متال" در مقابل وزارت کار و امور12روز دوشنبه 
اجتماعی رژیم دست به تجمع اعتراضی زدند.

  ماه دستمزدهای به تعويق افتاده خود9کارگران معترض با برپايی اين تجمع اعتراضی خواستار دريافت 
 شدند. کارگران معترض می گویند با وجود آن که خط توليد کارخانه فعال است ولی کارفرما تاکنون

 حاضر نشده است دستمزدهای معوقه آنان را پرداخت کند. علوه بر اين کارفرمای شرکت پارس متال
  را کارگران را پرداخت نکرده88عيدی سال جاری و بخشی از عيدی سال گذشته و همچنين بن سال 

است.
2011  مه 2 _  1390  اردیبهشت ماه  12دوشنبه   

به چالش کشيدن رئيس خانه کارگر رژیم توسط کارگران بازنشسته
   

t عده ای از کارگران بازنشسته با شرکت در مراسمی که توسط خانه کارگر رژیم در دانشگاه علمی 
کاربردی طالقانی برگزار گردید، مقامات رژیم را به چالش کشيدند و مطالبات خود را مطرح ساختند.
 به گزارش ایران کارگر، در این مراسم بازنشستگان به شدت به "عليرضا محجوب" نماینده مجلس و

 رئيس خانه کارگر رژیم به خاطر عدم افزایش حقوق خود اعتراض کردند. آنان همچنين خواستار
 پاسخگویی وی نسبت به سوالت و اعتراضات خود شدند. اعتراض کارگران بازنشسته به قدری بال

گرفت که "محجوب" وادار شد بدون ایراد سخنرانی، این مراسم فرمایشی را ترک نماید.
2011  مه 2 _  1390  اردیبهشت ماه  12دوشنبه   

برهم زدن مراسم فرمایشی روز کارگر رژیم در تهران 

  
 در حالی که خانه کارگر رژیم تحت تدابير شدید امنيتی اقدام به برگزاری مراسم فرمایشی روز کارگر

نموده بود، کارگران معترض با بلند کردن صدای اعتراض خود این مراسم را برهم زدند.
 گزارش منتشره حاکی است عليرغم تدابير شدید خانه کارگر رژیم، کارگران معترض ریسندگی و

 بافندگی نساجی صدای اعتراض خود را به وضع موجود در مجموعه ورزشی معتمدی تهران محل
 برگزاری مراسم روز کارگر رژیم بلند کردند و این مراسم را برهم زدند. این کارگران با حمل پارچه نوشته
 بزرگی نسبت به شرایط بد کاری خود اعتراض کردند. گفته می شود به دليل حضور گسترده کارگران،

حراست قادر به بازداشت و مقابله با معترضان نبوده است.
2011  مه 2 _  1390  اردیبهشت ماه  12دوشنبه   

حرکت اعتراضی جمعی از کارگران اخراجی پالیشگاه آبادان 

   
  اردیبهشت ماه دهها نفر از کارگران اخراجی در مقابل12بر اساس خبر دریافتی از آبادان، روز دوشنبه 

درب اصلی پالیشگاه آبادان تجمع کردند و مانع از ورود و خروج وسائط نقليه شدند.
 تجمع اعتراضی کارگران مذکور که سال گذشته از سوی کارگزاران رژیم در پالیشگاه آبادان از کار اخراج

شدند با دخالت نيروی سرکوبگر انتظامی به درگيری کشيد و عده ای از کارگران بازداشت شدند.
2011  مه 2 _  1390  اردیبهشت ماه  12دوشنبه   

اطلعيه کميته هماهنگی در محکوميت ادامه بازداشت فعالين کارگری  

 کميته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل های کارگری با انتشار اطلعيه ای ادامه بازداشت فعالين
کارگری در شهرهای سنندج و سقز را محکوم کرد.
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  اردیبهشت ماه10در قسمتی از این اطلعيه چنين آمده است: کارگران و فعالين کارگری  که روز شنبه 
 و در آستانه اول ماه مه روز جهانی کارگر در شهرهای سنندج و سقز دستگير شدند، هنوز در بازداشت
 به سر می برند. ادامه بازداشت "نبی مومنی، وفا قادری، خالد حسينی، غالب حسينی، یدال قطبی
 و حسين مرادی" را محکوم می کنيم و خواستار آزادی بی قيد و شرط این فعالين کارگری هستيم. آنان
 جرمی جز دفاع از حقوق کارگران و مردم زحمتکش ندارند. کميته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل

 های کارگری همچنين از همه  کارگران، تشکل های کارگری و نهاد های مدافع حقوق بشر خواسته
 است تا نسبت به دستگيری کارگران و فعالين کارگری اعتراض نمایند و خواستار آزادی همه آنان و

 برگزاری آزادانه اول ماه مه شوند. کميته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل های کارگری در پایان
 تاکيد نموده روز جهانی کارگر متعلق به کارگران است و آنان حق دارند در این روز، مستقل و آزادانه،

مطالبات خود را مطرح کنند.
2011  مه 2 _  1390  اردیبهشت ماه  12دوشنبه   

جزئيات بيشتر درباره برگزاری مراسم روز جهانی کارگر در سنندج   

  اردیبهشت ماه مطابق قرار اعلم11 بعد ازظهر روز یکشنبه 6چنانچه قبل به اطلع رسيد، ساعت 
 شده قبلی تظاهراتی از تقاطع خيابان فردوسی و ناصرخسرو  در سنندج در بزرگداشت روز جهانی

کارگر آغاز شد که در آن نزدیک به یکهزار نفر از کارگران و مردم حق طلب شهر شرکت داشتند.
 جمعيت تظاهرکننده که در مسير مرتبا بر تعداد آنان افزوده می شد، پلکاردهایی در دست داشتند که
 بر آنها نوشته بود: "زندانی سياسی آزاد باید گردد، کارگر زندانی آزاد باید گردد، کارگر دانشجو اتحاد و
 اعتصاب اعتراض حق مسلم ماست". نيروهای امنيتی و لباس شخصی های رژیم خود را برای حمله

 به تظاهرکنندگان روز جهانی کارگر آماده کرده بودند و در طول مسير، آنان را تعقيب می کردند. اما قبل
 از آن که درگيری اتفاق بيفتد تظاهرکنندگان که پيام خود را با حضور جسورانه و شکوهمند خویش در

t خيابان های شهر سنندج نشان داده بودند، پراکنده شدند. لزم به یادآوری است این حرکت مبارزاتی 
 کارگری در حالی شکل گرفت که شماری از فعالين و پيشروان کارگران قبل از این توسط پليس

 بازداشت و در زندان به سر می بردند. برگزاری این مراسم و راهمپيایی انعکاس وسيعی در ميان مردم
شهرهای کردستان و دیگر شهرهای ایران به همراه داشته است.

2011  مه 2 _  1390  اردیبهشت ماه  12دوشنبه   

فهرست همه تجمع ها، اعتراض هاو اعتصابات کارگری در شهرهای مختلف ايران

  اردیبهشت آمده است : :فهرست همه تجمع ها، اعتراض هاو اعتصابات12به گزارش سایت مردمک در 
کارگری در شهرهای مختلف (به ترتيب حروف الفبا)

 /ده ها کارگر اخراجی دو شرکت ساختمانی در آبادان/تجمع برای درخواست١٣٩٠ فرورين ١۴آبادان - 
بازگشت به کار و گرفتن حقوق معوقه/در مقابل پاليشگاه آبادان

  نفر از کارگران تحت پوشش يک پيمانکار پروژه سيکل ترکيبی نيروگاه٨٠/حدود ١٣٨٩آبادان - اسفند 
گازی آبادان/اعتصاب به دليل پرداخت نشدن سه ماه حقوق

 /ده ها نفر از کارگران ساختمان نصب پاليشگاه آبادان/اعتراض به پرداخت نشدن چند١٣٨٩آبادان - آبان 
ماه حقوق معوقه و پاسخگو نبودن مسئولن/کارگران شيشه های محل کار خود را شکستند

 /کارگران پيمانکاری شرکت شاهين کاران، تحت پوشش شهرداری آبادان/تجمع١٣٨٩ مهر ٢۴آبادان - 
در اعتراض به عدم پرداخت چهار ماه دستمزد معوقه/در مقابل ساختمان مرکزی شهرداری آبادان

  تن از کارگران شرکت ساختمان نصب در شرکت پاليش نفت۵٠٠/حدود ١٣٨٩ تير ١۴آبادان - 
آبادان/اعتصاب به دليل پرداخت نشدن حقوق/در محل پروژه فاز سوم پاليشگاه آبادان

 /گروهی از کارگران پاليشگاه آبادان/تجمع در اعتراض به بيکاری/در مقابل پاليشگاه١٣٨٩ تير ٧آبادان - 
آبادان

 /کارگران منطقه يک شهرداری آبادان/اعتصاب در اعتراض به عدم پرداخت سه ماهه١٣٨٩آبادان - خرداد 
حقوق، مزايا و پنج ماه بيمه

 /گروهی از کارگران نساجی بابکان/تجمع در اعتراض به نبود امنيت شغلی در١٣٨٩ شهريور ١۶آمل - 
اين شرکت/در مقابل فرمانداری آمل

 /کارگران نيشکر هفت تپه و کشت و صنعت کارون شوشتر/تجمع در اعتراض به١٣٨٩ دی ٧اهواز - 
  به صورت قرارداد فصلی/در مقابل اداره کل تامين١٣۶٨محاسبه نشدن سنوات بيمه ای از سال 

اجتماعی استان خوزستان
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  کارگر شرکت ذوب و فلزات ابهر/اعتراض به پرداختن نشدن شش ماه٢٠٠/حدود ١٣٩٠ابهر - فروردين 
حقوق و دو ماه عيدی/در مقابل فرمانداری ابهر

 ١۶ کارگر کارخانه لوله سازی خوزستان/تجمع اعتراضی برای دريافت ٢۵٠/حدود ١٣٨٩ آبان ٣١اهواز - 
١٣٨٨ماه حقوق معوقه/در مقابل استانداری خوزستان و فرمانداری اهواز /تجمع اعتراضی مشابه: آبان 

 /کارگران شرکت سنگ آهن مرکزی ايران/اعتراض به انتصاب مدير غير١٣٩٠ ارديبهشت ۵ و ۴بافق - 
بومی در اين واحد صنعتی

  کارگر مجتمع پتروشيمی بندر امام/اعتصاب در اعتراض به١۵٠٠/حدود ١٣٩٠ فروردين ٢٠بندر امام - 
 اجرا نشدن مصوبه هيئت دولت برای بستن قرارداد دسته جمعی با کارگران و حذف شرکت های

 در برابر دفتر مرکزی پتروشيمی٨٩ اسفند ٢٨پيمانکاری/تجمع اعتراضی مشابه: 
  کارگر مجتمع فولد هرمزگان/تجمع اعتراضی در پی پرداخت٣٠٠/حدود ١٣٨٩ شهريور ١بندرعباس - 

نشدن بيش از سه ماه حقوق
 /صدها کارگر شرکت پاياپ کوثر شاغل در سد داريان پاوه/اعتصاب در اعتراض١٣٨٩ تير ٢٨ و ١٩پاوه - 

به پرداخت نشدن چهار ماه حقوق کارگران
  کارگر مجتمع پتروشيمی تبريز/اعتصاب در اعتراض به٨٠٠/ حدود هزار و ١٣٨٩ اسفند ١٢تبريز - 

 قراردادی نشدن خود توسط مديران مجتمع برخلف مصوبه هيئت دولت و همچنين درخواست افزايش
دستمزد متناسب با رشد تورم و افزايش قيمت کالها و خدمات و برخورداری از امکانات رفاهی و بيمه

 /گروهی از کارگران اخراجی شرکت توليد سازه های برق آذربايجان/تجمع در١٣٨٩تبريز - شهريور 
اعتراض به اخراج کارگران/در مقابل فرمانداری تبريز

/کارگران اخراجی معدن آق دره/ تجمع اعتراضی در مقابل فرمانداری تکاب١٣٩٠ ارديبهشت ۴تکاب - 
 /کارگران شرکت ذوب آهن اصفهان/اعتراض به پرداخت نشدن حقوق١٣٩٠ ارديبهشت ۴تهران - 

معوقه/در برابر مجلس شورای اسلمی
 /کارگران کارخانه لستيک البرز/در اعتراض به وضعيت نابسامان اين کارخانه١٣٩٠ ارديبهشت ۴تهران - 

 ماه حقوق/در برابر نهاد رياست جمهوری٩در ساليان اخير و پرداخت نشدن 
 /صدها تن از کارکنان شرکت ناز نخ قزوی/تجمع در اعتراض به پرداخت١٣٩٠ فروردين ٢٩ و ٢٨تهران - 
١٣٨٩ ماه حقوق خود/در مقابل مجلس شورای اسلمی/اعتراض مشابه: ماه های مهر و تير ١۴نشدن 
 /ده ها کارگر کارخانه نساجی قزوين/تجمع در اعتراض به پرداخت نشدن١٣٩٠ فروردين ٢٧تهران - 

بيش از يک سال حقوق و مزايا/در مقابل نهاد رياست جمهوری
 /گروهی از کارگران شرکت های کشت و صنعت کارون، شوشتر و١٣٩٠ فروردين ٢٣تهران - 

 هفت تپ/تجمع در اعتراض به اجرا نشدن مصوبه مجلس درباره بيمه اين کارگران/در برابر مجلس
شورای اسلمی

 /ده ها نفر از کارگران شرکت پارس متال/تجمع در اعتراض به پرداخت نشدن چند١٣٨٩ بهمن ۴تهران - 
  کارگر٣٠٠ تجمع١٣٨٩ماه حقوق معوقه/در برابر مجلس شورای اسلمی/اعتراض مشابه: تابستان 

 اين شرکت در اعتراض به پرداخت نشدن بيش از پنج ماه حقوق و تصميم کارفرما به اخراج کارگران
قراردادي، در مقابل نهاد رياست جمهوری

 /گروهی از کارکنان صنعت مخابرات/تجمع در اعتراض به کسر حق اضافه کار، حق١٣٨٩ دی ٢٨تهران - 
شيفت و مزايای رفاهی از پوشش بيمه/در مقابل ساختمان مديريت برق منطقه ای تهران

 تهران - تجمع کارگران کارخانه ايران خودرو/تجمع در اعتراض به شرايط سخت کار و درخواست تاسيس
 تشکل کارگری دفاع از حقوق خود/اين اعتراضات در پی حادثه رانندگی در اين کارخانه در روز پنجم

 زخمی برجای گذاشت، شکل گرفت١٣ که دست کم چهار کشته و ١٣٨٩بهمن 
 /ده ها تن از کارگران کفش بل/تجمع در اعتراض به عملکرد مديريت کفش بل/ در١٣٨٩ آبان ٢۴تهران - 

مقابل دفتر مرکزی اين شرکت در تهران
 /صدها کارگر کارخانه نورد و لوله صفا در جاده تهران-ساوه/اعتصاب غذا در اعتراض١٣٨٩ آبان ۶تهران - 

به پرداخت نشدن دو ماه حقوق/اعتراض های مشابه در ماه های پيش از آن
 /کارگران کارخانه کاغذسازی کارون/تجمع در اعتراض به پرداخت نشدن حقوق/در١٣٨٩ مهر ١٨تهران - 

مقابل مجلس شورای اسلمی
  کارگر کارخانه روغن نباتی پارس قو/اعتصاب در اعتراض به عملکرد۴٠٠/بيش از ١٣٨٩ مهر ۶تهران - 

مديريت شرکت و پرداخت نشدن حقوق کارگران از محل فروش املک شرکت
 /گروهی از کارگران کارخانه چينی البرز قزوين/تجمع در اعتراض به مشکلت در اين١٣٨٩تهران - مهر 

  برای لغو انحلل کارخانه چينی البرز و دريافت مطالبات٨٨واحد توليدی/اعتراض مشابه: ارديبهشت 
معوقه در مقابل وزارت صنايع و معادن و دفتر شرکت سهام  دار چينی البرز

 /کارگران کارخانه لستيک البرز/اعتصاب در اعتراض١٣٨٩تهران - اسفند، بهمن، دي، آبان، مهر و مرداد 
به پرداخت نشدن حقوق معوقه
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  کارگر کارخانه صنايع فلزی يک/اعتصاب در اعتراض به٢۵٠/حدود١٣٨٩تهران - خرداد و ارديبهشت 
پرداخت نشدن چند ماه حقوق

 /گروهی از کارگران مخابرات/تجمع به نمايندگی از همه کارگران مخابرات١٣٨٩ ارديبهشت ٢۶تهران - 
در سراسر ايران در اعتراض به پرداخت نشدن حقوق و دستمزد/در مقابل مجلس شورای اسلمی

 /گروهی از کارگران اخراج شده نوشابه  سازی ساسان/تجمع در اعتراض١٣٨٩ ارديبهشت ٢٠تهران - 
به پرداخت نشدن مقرری بيمه بيکاری/ در محل کارخانه ساسان

  راه آهن قزوين۵ کارگر شرکت تبريز ساختمان، مجری ساخت قطعه ١٠٠/حدود ١٣٨٩ دی ٢٧رشت - 
  ماه حقوق، عيدی و حق سنوات/در مقابل استانداری١١به رشت/تجمع در اعتراض به پرداخت نشدن 

گيلن
 /شماری از کارگران شرکت کنف  کار رشت/اعتراض برای گرفتن پنج سال حقوق١٣٨٩رشت - آذر 

معوقه/در مقابل سازمان صنايع و معادن گيلن
  کارگر کارخانه ريسندگی خاور رشت/چند تجمع اعتراضی برای٣٠٠/ حدود ١٣٨٩رشت - آذر و مهر 

گرفتن حقوق معوقه
 /کارگران کارخانه کنف کار/ تجمع و درخواست پرداخت حقوق معوقه/در مقابل١٣٨٩ مهر ۶رشت - 

استانداری گيلن
 /ده ها تن از کارگران اخراجی نساجی کردستان/تجمع در اعتراض به لحاظ١٣٨٩ دی ١١سنندج - 

 نکردن شرايط کار سخت و زيان آور در سوابق بيمه شان اعتراض کردند/در مقابل اداره کارو امور
٨٩ آذر ٢٠اجتماعی سنندج/اعتراض مشابه: تجمع در روز 

 /رانندگان مسکن مهر سنندج/اعتصاب برای گرفتن چهار ماه حقوق معوقه و لغو١٣٨٩ مهر ١۴سنندج - 
کاراجباری و شيفت اجباری شبانه

  تن از کارگران شرکت پرهون/اعتصاب و درخواست دريافت١٠٠/حدود ١٣٨٩ مهر ١١ تا ٩سنندج - 
حقوق معوقه

  تن از کارگران کارخانه گندله  سازی شرکت سنگ آهن گل گهر۴٠٠/حدود ١٣٨٩ خرداد ٢۴سيرجان - 
  نفر از کارگران۴٠سيرجان/اعتصاب در اعتراض به اعلم نتايج آزمون استخدامی و پذيرفته شدن تنها 

سابق اين شرکت
  نفر از کارگران يک واحد صنعتی همراه خانواده خود/اعتراض به١٠٠/حدود ١٣٩٠ ارديبهشت ۴شيراز - 

پرداخت نشدن شش ماه حقوق معوقه/در مقابل اداره صنايع و معادن شيراز
  کارگر شرکت مخابراتی راه دور ايران/راهپيمايی در اعتراض به١٠٠/بيش از ١٣٩٠ فروردين ٢٩شيراز - 

  ماه٢٠ ميليارد تومانی به اين واحد صنعتی و پرداخت نشدن ١۵عدم اجرای مصوبات دولت برای کمک 
٨٩حقوق/اعتراض مشابه: ماه های آذر و شهريور 

  همزمان با سفر محمود احمدی نژاد به شيراز/کارگران مجتمع صنعتی گوشت١٣٨٩ اسفند ١۶شيراز - 
  و پرداخت نشدن حق١٣٨٨ نفر از کارگران اين مجتمع از اسفند ١٠٧فارس/تجمع در اعتراض به اخراج 

سنوات و حقوق بازنشستگی به آنها/در مقابل استانداری فارس
 /صدها کارگر کارخانه کاغذسازی پارس خوزستان/اعتصاب در١٣٩٠ فروردين ٢٠شوش و هفت تپه - 

 نفر از کارگران قراردادی موقت اين کارخانه۶٠اعتراض به اخراج 
/کارگران شهرداری شوشتر/اعتصاب دراعتراض به کاهش ساعت اضافه کاری١٣٨٩ بهمن ١ -شوشتر 
  نفر از کارگران پروژه ساخت تصفيه خانه آب نوشيدنی طبس/تجمع در۴٠/حدود ١٣٨٩ بهمن ١۶طبس - 

اعتراض به عدم پرداخت حقوق هفت ماه/در مقابل ساختمان فرمانداری طبس
 /صدها کارگر کارخانه نساجی مازندران/اعتراض به پرداخت نشدن حقوق١٣٨٩ بهمن ٩قائم شهر - 

 با تحصن در مقابل فرمانداری قائم شهر٨٨معوقه/اعتراض مشابه: آبان 
 /کارگران اشکان چينی قزوين/اعتراض به پرداخت نشدن حقوق و تعطيلی اين١٣٨٩قزوين - اسفند 

کارخانه
 /گروهی از کارگران شرکت پوشينه بافت قزوين/تجمع در اعتراض به پرداخت١٣٨٩ آبان ١٨ -قزوين 
 ماه حقوق و عيدی/در مقابل استانداری قزوين١١نشدن 
 /کارگران ريسندگی و بافندگی کاشان/تجمع و درخواست پرداخت عيدی١٣٩٠ فروردین ١۶ -کاشان 

 ماه حقوق معوقه/در مقابل فرمانداری٣٠ و ٨٩سال 
 /کارگران سد ژاوه کامياران/اعتصاب در در اعتراض به پرداخت نشدن شش ماه١٣٨٩کامياران - اسفند 

حقوق معوقه، عيدی و سنوات
  کارگر کارخانه لستيک بارز/سه روز اعتصاب در اعتراض به شرايط کاری٣۵٠٠/حدود١٣٨٩کرمان - مهر 

و پرداخت نشدن اضافه کاری
 /کارگران کارخانه کرپ ناز کرمانشاه/تجمع های اعتراضی در اعتراض به توقف١٣٨٩ مهر ۴کرمانشاه - 

 توليد کارخانه و احتمال تعطيلی آن توسط نمايندگان بانک ملت/در مقابل اداره کار و امور اجتماعي،
استانداری و ساختمان مرکزی بانک ملت کرمانشاه
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 /ده ها کارگر کارخانه نئوپان شموشک/تجمع در اعتراض به پرداخت نشدن حدود١٣٨٩گرگان - بهمن 
 ماه حقوق و مزايای معوقه/در مقابل استانداری گلستان٢٠

 /صدها کارگر شرکت های پتروشيمی اميرکبير، خوزستان،١٣٩٠ فروردين ٢٧ تا ٢٠ماهشهر - 
 شيميايی رازي، تندگويان، بوعلی و اروند/اعتصاب در اعتراض به اجرا نشدن مصوبه هيئت دولت برای

بستن قرارداد دسته جمعی با کارگران و حذف شرکت های پيمانکاری
 /صدها کارمند حراست طرح های ساختمانی منطقه ويژه اقتصادی١٣٩٠ فروردين ١٨ماهشهر - 

ماهشهر/تجمع و تحصن در اعتراض به احتمال اخراج و تعديل/در محل فرمانداری ماهشهر
  پارس جنوبی/اعتصاب در در١۵ و ١۴ کارگر فازهای ۴٠٠/بيش از ١٣٨٩منطقه پارس جنوبی - آبان 

 اعتراض به پرداخت نشدن حقوق معوقه چند ماه/در مناطق واگذار شده به شرکت های وابسته به
سپاه پاسداران

 /کارگران سه کارخانه کاشی و سراميک سازی دولتی در ميبد/تجمع و١٣٨٩ اسفند ١۴ميبد - 
vدرخواست پرداخت حقوق معوقه/در مقابل دانشگاه آزاد ميبد

تجمع اعتراضی کارگران پارس متال مقابل ساختمان وزارت کار

 ارديبهشت، در محل وزارت کار و امور اجتماعی تجمع کرده اند.12ده ها تن از کارگران شرکت پارس متال، امروز، 
 9به گزارش فرارو؛ اين کارگران با برپايی اين تجمع در مقابل ساختمان وزارت کار و امور اجتماعی خواستار دريافت 

ماه حقوق به تعويق افتاده خود هستند.
 يکی از کارگران حاضر در محل تجمع، در اين باره به "فرارو" گفت: «با وجود آنکه خط توليد کارخانه فعال است ولی

 ماهه اخير را پرداخت کند.»9مديريت تاکنون حاضر نشده معوقه حقوق 
 اين کارگر همچنين افزود: «علوه بر اين مديريت کارخانه، عيدی امسال و بخشی از عيدی پارسال و همچنين بن

 را نپرداخته است.»88سال 
 کارگران شرکت کننده در اين تجمع، پلکارد بسيار بزرگی در دست داشته و طی آن از دولت خواسته اند تا به

مشکل آنها رسيدگی کند.
همچنين در اين تجمع شعارهايی نيز عليه مديريت کارخانه توسط کارگران معترض سرداده شد.

 تجمع معلمان حق التدريسی مقابل  مجلس

  اردیبهشت آمده است : در روز جهانی کارگر و در آستانه  روز معلم در12به نوشته سایت اصلح طلب جttرس در 
 ايران، جمعی از معلمان حق التدريسی از صبح يکشنبه يازدهم ارديبهشت مقابل مجلس تجمع کرده و خواستار

 استمداد از مجلس شده اند.
 به گزارش جام جم آنلين، تجمع کنندگان که اکثرا� معلمان زن آموزش و پرورش بودند با حضور در درب شمالی

 مجلس از نمايندگان خواستند تا نسبت به رفع مشکلت آنان اقدامات لزم را به عمل آورند.
 همچنين تعدادی از اين معلمان در سمت درب شرقی مجلس در گوشه ای از خيابان نشسته و نسبت به عدم

 استخدام خود در وزارت آموزش و پرورش اعتراض کردند.
 سيد کاظم موسوی نماينده اردبيل و عضو کميسيون آموزش و تحقيقات مجلس در جمع معلمان تجمع کننده

 حضور يافته و با آنان به گفتگو پرداخته است.

افزایش تعطيلت آخر هفته مدارس به دو روز 

 سایت دولتی باشگاه خبرنگاران اعلم می دارد: وزير آموزش و پرورش با اشاره به اينكه كار تحقيقاتي و مطالعاتي
 براي اجراي طرح تعطيلي مدارس در روزهاي پنج شنبه در مقاطع بالتر تحصيلي نيز شروع شده است ،گفت: در

 صورت بازدهي مطلوب اين طرح در مقاطع راهنمايي و دبيرستان طرح تعطيلي روزهاي پنج شنبه در اين مقاطع
نيز اجرا مي شود.

 حميدرضا حاجي بابايي در گفتگو با باشگاه خبرنگاران با اشاره به نتايج مثبت اجراي طرح تعطيلي مدارس ابتدايي
در روزهاي پنج شنبه، افزود:اين طرح از ابتداي مهرماه در تمامي مدارس ابتدايي اجرا خواهد شد.

 وي با اشاره به اينكه طرح تعطيلي مدارس ابتدايي در روزهاي پنج شنبه در اكثر مدارس كشور اجرا مي شود،
 افزود: فعاليت مضاعف و بهينه، نشاط روحي بيشتر و تحكيم بنيان خانواده از جمله نتايج مثبت اين طرح خواهد

بود.

 وزير آموزش و پرورش با بيان اينكه كار تحقيقاتي و مطالعاتي براي اجراي اين طرح در مقاطع بالتر تحصيلي نيز
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 شروع شده است، خاطرنشان كرد: در صورت بازدهي مطلوب اين طرح در مقاطع راهنمايي و دبيرستان طرح
تعطيلي روزهاي پنج شنبه در اين مقاطع نيز اجرا مي شود.

 وي به اجراي اين طرح در اكثر مدارس ابتدايي سطح كشور اشاره كرد و اظهار داشت: طرح تعطيلي مدارس در
روزهاي پنج شنبه از ابتداي مهرماه امسال در تمام مدارس ابتدايي اجرا مي شود.

برگزاری تجمع کارگری در مقابل "ستاد فرمان خمينی" در تهران
  

  اردیبهشت ماه کارگران کارخانه قطعات11 صبح روز یکشنبه 12 تا 9به گزارش آژانس ایران خبر، ساعت 
پلستيکی در تهران در مقابل ستاد فرمان خمينی در خيابان وزرای تهران تجمع اعتراضی برپا کردند.

  نفر از کارگران معترض کارخانه قطعات پلستيکی در تهران در این تجمع اعتراضی40بر پایه این گزارش بيش از 
 شرکت داشتند. آنان خواستار دریافت مطالبات معوقه خود از کارفرما شدند. در این تجمع از نمایندگان کارگران

 خواسته شد تا با مقامات رژیم گفتگو نمایند. کارگزاران رژیم در هراس از گسترش دامنه این اعتراض به کارگران
وعده دادند تا چند روز دیگر به مطالبات آنان رسيدگی نمایند.

 ۱٩احضار و تهديد اعضای کانون صنفی معلمان کردستان جهت تکذيب بيانيه 
 ارديبهشت

  اردیبهشت آمه است : در پی صدور بيانيه ای از سوی کانون صنفی معلمان که روز13به نوشته دانشجو نيوز در 
  ارديبهشت ماه (سالروز اعدام فرزاد کمانگر معلم کرد) را به عنوان ”روز نفی خشونت سازمان يافته و دفاع از١٩

 حق حيات“ نامگذاری کرده بودند، نهادهای امنيتی گروهی از فعالن فرهنگی و اعضای اين تشکل را احضار کرده
 و آنان را تحت فشار قرار داده اند.

 به گزارش جرس، در چند روز اخير بهاألدين ملکي، رامين زندنيا، علی قريشي، مختار اسدي، پيمان نودينيان،
 حيدر زمان، رضا حاتمي، کمال فکوريان، مصطفی سربازان، محمد صديق صادقي، هيوا احمدی و عزت ال نصرتی

 از سوی اداره اطلعات استان کردستان و بازجوهای اين اداره که از تهران به سنندج آمده بودند، احضار و مورد
 بازجويی و تهديد قرار گرفتند .

 بر اساس اين گزارش نيروهای امنيتی از معلمان احضارشده خواسته اند به لغو بيانيه صادر شده توسط اين
  ارديبهشت ماه ، سالروز اعدام فرزاد کمانگر و١٩انجمن صنفی اقدام نمايند، که اعضای انجمن بر اجرای مراسم 

  زندانی سياسی ديگر پافشاری کرده اند.۴
 بنا بر اين گزارش، نيروهای امنيتی بيشترين تهديدات را متوجه پيمان نودينيان و مختاراسدی نموده اند چرا که آنها

  سال٢ سال در تبعيد در استان زنجان و چندين ماه انفصال از خدمت و ٣بعنوان فعالن صنفی به ترتيب نزديک به 
  ماه انفصال از خدمت را گذرانده اند.۶تبعيد و 

 در بيانيه مورد اشاره، کانون صنفی معلمان کردستان از عموم معلمان ايران خواسته است در اين روز با روشن
 کردن شمع و نفی خشونت سازمان يافته و دفاع از حق حيات در کنار آموزش صلح و انسان دوستی به دانش

 آموزانö ياد و خاطره فرزاد کمانگر، آموزگار جانباخته را گرامی بدارند.

  برابر شده و دامپروري ها تعطيل، کشور مملو از اجناس۴نماينده يزد: قيمت گوشت 
 قاچاق

 بازارهای کشور مملو از اجناس قاچاق است و اين نتيجه اردیبهشت آمده است : 13در  به نوشته سایت کلمه
 بي برنامگی است و نتيجه ای جز تعطيلی بخش های توليدی ندارد. حتی برای بازرگانان نيز مقرون به صرفه

نيست که از راه قانونی فعاليت کنند و با اين روند کشور فلج خواهد شد.
  برابر شده اما اکثر دامپروري ها تعطيل است و اين به دليل۴ سال گذشته قيمت گوشت ۵علي رغم آنکه طی 

 سياستگذاری های اشتباه و به عبارتی متغير و غيرقابل اعتماد بخش کشاورزی و ساير بخش های مرتبط است
  درصد دامپروري های استان يزد٧٠که نمي توانند پشتيبانی لزم را از توليد داشته باشند. تا سال گذشته 

  درصد فعال نيز به شدت ضرر ديده اند و اعلم کرده اند که ديگر توليد نخواهند کرد چرا که٣٠غيرفعال بوده و 
 نمي دانند آينده چه خواهد شد. به دليل بي برنامگی در واردات گوشت، بخش توليد در حال از بين رفتن است .

 علی اکبر اولياء در گفت و گو با تابناک اظهار داشت: اين مشکلت را با بخش کشاورزی مطرح کرده ايم و آنها نيز
 اين موضوع را قبول دارند اما اعلم می کنند که از عهده آنها خارج است. ما دولت را مسئول اين قضيه می دانيم

 و انتظار می رود که سياستی منطقی و متناسب با شرايط کشور انجام شود که توليد کننده رغبت کار در اين
 بخش سخت را داشته باشد.

 وی خاطرنشان کرد: در بحث قاچاق نيز وضع به همين صورت است. نيروی انتظامی اعلم کرده است که اگر
  ساعت موضوع قاچاق را حل می کند. بازارهای کشور مملو از اجناس قاچاق است و اين۴٨دولت بخواهد، ظرف 

 نتيجه بي برنامگی است و نتيجه ای جز تعطيلی بخش های توليدی ندارد. حتی برای بازرگانان نيز مقرون به
 صرفه نيست که از راه قانونی فعاليت کنند و با اين روند کشور فلج خواهد شد.

 نماينده مردم يزد و صدوق در مجلس شورای اسلمی در ادامه افزود: با همت مردم و دامداران و در حاليکه در
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 اوايل انقلب، استان يزد وارد کننده گوشت از ساير استانها بود در اين زمينه خودکفا شديم، اما با شرايط موجود
 وارد کننده گوشت خواهيم بود.

 اوليا تاکيد کرد: ثبات سياستگذاري، تنظيم واردات با نگاه حمايت از توليد و ادامه روندی که مردم در گذشته
 داشته اند، تنها راه برون رفت از اين شرايط است. بايد صحبت های تشکل های مرتبط شنيده شود و ثباتی باشد
 که اين قشر زحمتکش بيش از اين اذيت نشوند که اگر از اين حرفه خارج شوند ديگر بر نمي گردند، چرا که کار

 بسيار سختی است.
 وی تصريح کرد: دولت به جای نگاه سطحی و مسکن به حل مسائل مردم، بايد نگاهی عميق داشته باشد. ساز

 و کارهای اداری بسيار مهم است که توليدکنندگان را راغب به ادامه کار کند، نه اينکه انواع و اقسام قفل ها زده
 شود تا به نحوی توليدکنندگان و سرمايه گذاران از صحنه خارج شوند. ما مزيت های نسبی بسيار زيادی داريم اما

 چون ساز و کار مناسبی وجود ندارد، در رقابتی ناعادلنه با واردات محصولت خارجی اين مزيت ها را از دست

 خواهيم داد

 پيام نسليت کارگران ایران خودرو به مناسبت درگذشت بهزاد کاظمی

 دوستان وهمکاران گرامی
 با نهایت تأسف با خبر شدیم که بهزاد کاظمی یکی چهره های شناخته شده جنبش کارگری و

 یکی از حاميان واقعی کارگران در عرصه بين الملی ویکی از مبارزین وکوشاندگان راه سوسياليستی ایران
  آوریل در٢٢بستری شدن بر اثر بيماری مننژیت، بعد از ظهر روز جمعه   روز١٢آزادی طبقه کارگر بعد از 

  سالگی با زندگی وداع کرد.۵٧بيمارستانی در شهر لندن در سن 
 بدون شک در گذشت نابهنگام بهزاد ضایعه ای برای جنبش کارگری ایران است. کارگران ایرانخودرو درگذشت

 بهزاد کاظمی را به خانواده ایشان و همه ی دوستان و کارگران و فعالين کارگری به اتحاد بين المللی در
 حمایت از کارگران ایران و دیگر رفقا و همرزمان اوتسليت می گویيم. بدون شک، یاد و خاطره و مبارزه و تلش
 مستمر این فعال دلسوز جنبش کارگری، برای دستيابی به دنيایی برابر و عاری از استثمار انسان از انسان،

 در یادها ماندگار و جاودانه است.

 راهش پوینده ویادش گرامی باد
 جمعی از کارگران ایران خودرو

٩٠اردیبهشت 

 تجمع آموزشياران اصفهانی درمجلس

 آموزشياران نهضت سواد آموزى استان اصفهان اردیبهشت آمده است : 13در  به گزارش خبرگزاری دولتی فارس
 كه از صبح امروز (سه شنبه) در مقابل مجلس تجمع كرده اند، در نامه اى به نمايندگان مجلس درخواست هاى خود

 در رابطه با استخدام آموزشياران را اعلم كردند.
 متن نامه آموزشياران نهضت سواد آموزى اصفهان به نمايندگان مجلس به شرح ذيل است:

 احتراما اينجانبان آموزشياران نهضت سواد آموزى كشور بعد از مدت ها رنج و سختى كه متحمل شده و در راه محو
 بي سوادى كشور بسيار كوشيده ايم، حال با آماج حملت از طرف مسئولين محترم روبه رو شده ايم.

  هزار نفر از آموزشياران واجد7معروض مي داريم كه بعد از مصوبه مجلس شوراى اسلمى مبنى بر به كارگيرى 
  هزار نفر در3 وارد اين مجموعه شده بودند تعداد 8/8/80شرايط استخدام در نهضت سوادآموزى كه بعد از تاريخ 

  هزار نفر از آنها باقى ماندند.4سال گذشته جذب آموزش و پرورش شدند و تعداد 
  هزار نفر نيز قرار بود در رديف هاى جارى كه امسال اعلم4طى صحبت هاى اخير وزير آموزش و پرورش اين 

 مي شوند به نيروهاى آموزش و پرورش اضافه شوند، اما چندى پيش ورق برگشت و اعضاى محترم كميسيون
  هزار نفر و به همراه آن از مابقى آموزشيارانى كه واجد شرايط قانون مصوبه4تصميم به اخذ آزمون مجدد از اين 

 مجلس مي باشند ولى در سهميه فوق نمي گنجند گرفتند. اين درحالى است كه تمامى آموزشياران ورودى سال
 ، آزمون داده و با مدارك بال مشغول به فعاليت شدند.82

 شايان ذكر است قانون مصوب مجلس آزمون را براى عده اى خاص از جمله آموزشياران و نيروهاى خريد خدمات
  به بعد به صورت غير مستمر فعاليت داشتند اعلم نمود.79آموزشى و نيروهاى حق التدريسى كه از سال 

 بدين وسيله ما آموزشياران واجد شرايط استخدام ابتدا اعتراض خود را جهت شركت كردن در آزمون اعلم
 مي داريم و به دنبال آن تقاضاى مهم خود را از شما نمايندگان محترم جهت تعيين تكليف مابقى آموزشياران واجد

  هزار نفرى به دليل سهميه كم نمي گنجند معروض مي داريم چرا كه7شرايط قانون مصوبه مجلس كه در سهميه 
 ما شرايط قانونى مصوب مجلس را دارا مي باشيم ولى بلتكليف هستيم.

 بيمارانی که از فقر مي ميرند
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  اردیبهشت از قول مریم صبا آمده است :کم تر کسي ست که نداند بيماران فقير13به نوشته مردمک از تاریخ 
 آسيب پذيرترند؛ به دليل ناتوانی در پرداخت هزينه های درمان، يک بيماری ساده آنها پس از مدتی به يک بحران

 تبديل مي شود. بحرانی که در نمونه ای از آن در روزهای اخير ابعاد اجتماعی و سياسی نيز به خود گرفته است.
 هفته پيش خبرگزاري های داخل ايران گزارش دادند که ماموران بيمارستان دولتی امام خمينی در تهران، سه

 بيمار بستری را که دچار اختلل حواس بودند «به دليل عدم توانايی در پرداخت هزينه های بيمارستاني، با
 آمبولنس در بزرگراه خليج فارس تهران   رها کردند».

 با آن که پس از انتشار اين اخبار، مسئولن بيمارستان امام خمينی اعلم کردند که عوامل اين اقدام را از کار
 اخراج کردند و آن ها دستگير و به مقامات قضايی تحويل داده شدند، اما اگر بخواهيم به ريشه اين اتفاق و دليل

 آن بپردازيم، بايد سيستم درمانی و بيمه ای ايران را مورد کنکاش قرار دهيم.
 دکتر نورالدين پيرموذن، مخبر کميسيون بهداشت و درمان مجلس ششم و هفتم درباره مشکلت سيستم

 درمانی ايران به مردمک مي گويد:  «اقتصاد درمان در ايران بيمار است. تعرفه های درمانی واقعی نيست، بيمه
 همگانی موثر و کارآمد وجود ندارد و شکاف بزرگی در اين زمينه بين بخش خصوصی و دولتی وجود دارد.»

 به گفته او، بودجه سلمت يک درصد کل بودجه ايران است و آرزوی تصميم گيرندگان بهداشت در ايران اين است
  درصد٣٠ درصد و سهم مردم از هزينه های درمانی به ٧.٢که سهم سلمت از درآمد ناخالص ملي، دست کم به 

 برسد.
 سازمان بهداشت جهانی بر مبنای دو شاخص، سهم سلمت از درآمد ناخالص ملی و سهم مردم از هزينه های

  شناور است.١١٣ تا ٩٧درماني، کشور ها را ارزيابی مي کند و رتبه ايران در اين شاخص بين 
  بال تر٢٠ است، در ايالت متحده از ٢٠ تا ١۵سهم سلمت از درآمد ناخالص ملی در کشورهای توسعه يافته بين 

  است.١٠و در کشورهای در حال توسعه، اين رقم بال تر از 
  درصد بود. براساس برنامه چهارم توسعه۶٠ تا ۵٠، بين ٢٠٠١سهم مردم از هزينه های درمانی در ايران تا سال 

  درصد از۵٠ درصد برسد، اما همچنان در آغاز برنامه پنجم توسعه، مردم ٣٠، به ٢٠١٠قرار بود اين رقم تا سال 
 هزينه های درمانی را، خود پرداخت مي کنند.

 «بهداشت و درمان اولويت دولت نيست»
 حسين علی شهرياري، رئيس کميسيون بهداشت و درمان مجلس هشتم، مي گويد: «بودجه امسال (سال

  دولت نيست. اين درحالی است که قانون١۵نشان مي دهد که بهداشت و درمان در اولويت های اول تا ) ١٣٩٠
 پنجم توسعه به طور شفاف اعلم کرده که بايد عدالت در سلمت رعايت شود.»

 دکتر پيرموذن، مخبر کميسيون بهداشت و درمان در مجلس اصلح طلبان نيز همين نکته را تاييد مي کند که «در
 شرايط فعلي، اقتصاد سلمت و سرمايه گذاری برای آن، همچنان جز́ء اولويت های برنامه ريزی دولت نيست».

  قانون اساسی جمهوری اسلمي، ارائه خدمات بهداشتی و درمانی برای همه ايرانيان۴٩ و ٢٩بر مبنای اصل 
 جزء ملزومات قانون اساسی است و برخورداری از خدمات بهداشتی و درمانی جزء حقوق اساسی ملت ها و

 تامين آن وظيفه اوليه دولت است.
 آقای پيرموذن درباره اجرايی نشدن اين قانون به مردمک مي گويد: «در ايران، سيکل معيوبی وجود دارد که به آن

 سيکل بيماری- فقر و فقر- بيماری گفته مي شود. به اين معنا که فقر، بيماري زا است و بيماری هم در جامعه فقر
 توليد مي کند. اين درحالی است که هرگونه سرمايه گذاری برای سلمت مردم، بهترين شيوه برای رفع فقر و

 تامين امنيت سلمت جامعه است.»
 سرانه درمان جواب گوی نياز بيماران نيست

 در واقع بخشی از مشکلت سيستم درمانی در ايران از آن جا شروع مي شود که دولت، سرانه درمان را مطابق
 با هزينه های درمانی افزايش نمي دهد و بنابراين تصميم گيران برای جبران افت کيفيت خدمات پزشکی و

 ورشکستگی بيمارستان ها و درمانگاه ها، تعرفه های خدمات پزشکی دولتی و خصوصی را افزايش مي دهند.
 ، سرانه درمان برای هر نفر هفت هزار تومان تعيين شده بود. سرانه درمان به بودجه٨٨به طور مثال در سال 

 سالنه ای گفته مي شود که سازمان های بيمه گر از منابع داخلی خود و کسر حق بيمه از حقوق ماهيانه
 بيمه شدگان، برای ارائه خدمات ارزان قيمت پزشکی اختصاص مي دهند.

 با اين حال، در شرايطی که سرانه درمان پاسخگوی نياز بيماران نيست، تعرفه ويزيت پزشک عمومی و
  و شش هزار٨٧، به پنج هزار تومان در سال ٨۶دندان پزشک در يک سير صعودي، از چهار هزار تومان در سال 

  رسيده بود.٨٨تومان در سال 
 در چنين شرايطی با گران شدن هزينه های درماني، ممکن است شاخص های سلمت شهروندان جامعه با بحران
 جدی روبه رو شود، چرا که بيشتر افراد جامعه و اقشار متوسط و پايين، توان پرداخت چنين هزينه هايی را ندارند و

 به مرور زمان مشکلت سلمت، جامعه را بيشتر تهديد خواهد کرد.
 هدفمندی يارانه ها و افزايش قيمت  درمان

 از سوی ديگر، در کنار ديگر مشکلت سيستم درماني، اجرای قانون هدفمندی يارانه ها هم احتمال موجب افزايش
 هزينه های درمانی خواهد شد. حسن امامی رضوي، معاون درمان وزارت بهداشت اعلم کرده که امسال شورای
 عالی بيمه در تعيين تعرفه های درمانی علوه بر تورم سالنه، تورم ناشی از اجرای قانون هدفمندی يارانه ها را نيز

 درنظر خواهد گرفت.
 به گفته آقای امامي رضوي، در طول زمستان گذشته و هم زمان با اجرای قانون هدفمندی يارانه ها، افزايش قيمت
 زيادی در بخش سلمت به وجود نيامد، اما مسلما امسال تغييراتی در هزينه های اين حوزه اتفاق خواهد افتاد که

 ميزان آن در شورای عالی بيمه در حال بررسی است.
  درصد درآمد حاصل از هدفمند کردن يارانه ها١٠برخی از کار شناسان حوزه بهداشت و سلمت براين نظرند که اگر 

  ميليارد تومان است به بودجه نظام سلمت اضافه شود،۶٠٠که بنا بر برخی گزارش ها، سالنه حدود پنج هزار و 
 تحول اساسی در بخش سلمت رخ خواهد داد.
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  گفته بود:٨٨سعيد کارآموز، مديرعامل سازمان بيمه خدمات درمانی در مورد افزايش تعرفه های درمانی در سال 
  درصد افزايش مي يابد و تعرفه هتلينگ اتاق های١٧«احتمال تعرفه دولتی اقلم دارويی نسبت به سال گذشته 

  درصد در سال جاری خواهد رسيد.»٨٠ تا ٧٠بيمارستانی به 
 وقتی همه بيمه نيستند

 علوه بر مشکلت مربوط به کمبود سرانه درمان و تعرفه های بال، بخشی از مشکل سيستم سلمت در ايران به
 دليل نبود پوشش بيمه همگانی است. اين موضوع موجب شده تا برخی بيماران به دليل فقر زياد حتی برای

 پرداخت هزينه های اوليه بيمارستان های دولتی نيز با مشکل مواجه باشند.
 دکتر نورالدين پيرموذن، مخبر کميسيون بهداشت مجلس ششم مي گويد: «در مجلس ششم به اين نتيجه
 رسيديم که بايد خل́ء نبود وزارت خانه ای را برای پوشش کامل و موثر بيمه همگانی و افزايش کيفيت خدمات

 درمانی پر کنيم و بنابراين پيشنهاد تشکيل وزارت رفاه و تامين اجتماعی مطرح و نهايتا تصويب شد.»
 او مي گويد: «در مجلس ششم که اکثريت آن با اصلح طلبان بود و همچنين مجلس هفتم که اکثريت آن با

 اصول گرايان بود، تصور مي کرديم با تشکيل وزارت رفاه خل́ء بيمه خدمات درمانی را رفع کرديم، اما چنين نشد.»
 به گفته آقای پيرموذن، اجرا و تشکيل اين وزارت خانه به دولت نهم و رياست  جمهوری محمود احمدي نژاد رسيد و

 رياست بر وزارت رفاه به پرويز کاظمی سپرده شد که از دانش در زمينه سلمت و بهداشت برخوردار نبود. با
 تصميم گيري های صورت گرفته، اين وزارت خانه نتوانست به هدف اصلی خود که پوشش کامل بيمه همگانی بود،

 دست پيدا کند.
 ميليون نفر تحت پوشش بيمه تامين اجتماعی هستند و حدود چهار١٨مطابق آمارهای رسمی وزارت رفاه، حدود 

 ميليون نفر هم توسط ديگر سازمان های بيمه گرمانند سازمان بيمه خدمات درماني، کميته امداد و سازمان
 بهزيستی تحت پوشش بيمه  قرار دارند.

 برخی شهروندان حتی با داشتن بيمه درماني، نمي توانند خدمات مطلوبی دريافت کنند، زيرا از طرفی برخی
 خدمات درمانی شامل اين نوع بيمه ها نمي شود و از طرف ديگر اگر هم بشود، خدمات دولتی کيفيت درمانی

 کافی و مناسب را در اختيار بيماران قرار نمي دهد.
 بيشتر کسانی که از اين بيمه ها برخوردارند برای اطمينان خاطر بيشتر، انواع قراردادهای بيمه مکمل را خريداری

 مي کنند و اين بيمه ها هم  گاه به دليل تبصره های بسيار و غيرشفاف، هزينه های درمانی را برای مشتريان خود به
 صفر نمي رسانند.

 هزينه های درمان در بيمارستان های خصوصی نيز خود حکايت ديگری است که تنها بخش ثروتمند جامعه قادر به
 پرداخت هزينه های آن است.

 اخراج کارگران رسمی شرکت صنعتی مهرآباد

 رييس شورای اسلمی کار شرکت صنعتی مهرآباد از  اردیبهشت آمده است : 13به گزار ش سایت آفتاب در 
  نفر از کارگران رسمی اين شرکت خبر داد.8اخراج 

 فرهاد کاظم زاده افزود: مديريت شرکت صنعتی مهرآباد بدون اين که نظر کميته انظباتی شرکت را جويا شود اقدام
 به اين کار کرده است که عملی غيرقانونی و برخلف سخنان وزير کار است.

  سال هستند و حتی يکی از کارگران اخراجی عضو شورا است24 تا 20وی تصريح کرد: کارگران اخراجی سابقه 
  قانون کار مصونيت قانونی و شغلی دارد.28و طبق ماده 

 رييس شورای اسلمی کار شرکت صنتعتی مهرآباد با اشاره به مراجعه کارگران به اداره کار، گفت: تا کنون که
 اين مراجعات نتيجه ای نداشته است.

  ميليارد تومان که کمتر از ارزش3 و با قيمت 82وی با اشاره به واگذاری اين شرکت به بخش خصوصی در سال 
  کارگر کاهش يافته است.140 کارگر اين شرکت حال به 570واقعی آن بود، اظهار داشت: 

هفتاد درصد کادر خبری ایلنا اخراج شدند

 منابع خبری دیگر اعلم کرده اند :که خبرگزاری دولتی کار ایران (ایلنا) که از خبرگزاری های تخصصی و
 غيرانتفاعی کشور و ارگان رسانه ای جامعه کارگری به حساب می آید، در اقدامی بی سابقه بيش از هفتاد

درصد نيروهای خود را اخراج کرد.
 روز سه شنبه سيزدهم اردیبهشت، در نوبت های صبح و عصر با بسياری از خبرنگاران خبرگزاری ایلنا تماس 

گرفته شده و به آنان اعلم شده است که از کار بيکار شده اند.
 این گزارش می افزاید “بيشتر خبرنگاران اخراج́ی ایلنا، در این خصوص به وزارت کار شکایت کرده اند.” همچنين 

 این منابع خبری اعلم کرده اند که پيش از این از خبرنگاران اخراجی خواسته شده بود که تا اردیبهشت ماه به
 سر کار نيایند.یکی از خبرنگاران ایلنا در مصاحبه ای به جرس گفت که طبق قانون کار ایلنا می خواهد کارگاهی
 باشد که با زیر ده نفر کارگر کار کند.وی گفت : طی روزهای اخير مدیرعامل خبرگزاری ایلنا فردی به نام یعقوبی
 شده که پيش از این در وزارت نفت سمت داشته و فردی بنام تقوی نيز، سمت سردبير را برخوردار شده است،

که طبق تصميم وی، اکنون تنها شش نفر اخبار خبرگزاری ایلنا را به روز می کنند.

  پاریس۲۰۱۱گزارشی از تظاهرات اول ماه مه 
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 روز اول ماه مه روز همبستگی جهانی کارگران برای اعتراض به تمامی نابرابری های طبقاتی، در سراسر
  نفر برگزار شد.١٢٠٠٠٠ تجمع و تظاهرات خيابانی با شرکت بيش از ٢٠٠فرانسه 

 در پاریس بدعوت ث. ژ. ت، سوليدر، ث. ف. د. ت، یو. اس. ن. آ و ف. اس. یو دهها هزار نفر با شعار کار،
 افزایش دستمزد، دفاع از بيکاران و بازنشستگان، تامين اجتماعی و اعتراض به بی عدالتی های اجتماعی از

 ميدان جمهوری تا ميدان ملت راهپمایی کردند.
 امسال چون دو دهه گذشته دهها فعال سياسی، کارگری، زنان، دانشجویی و.... بدعوت کميته موقت اول

 ماه مه پاریس دراین تظاهرات خيابانی شرکت کردند و ضمن پيشتيبانی از خواسته های تشکل های مستقل
 کارگری در ایران، همبستگی بين الملليشان را به نمایش گذاشتند.

 سردادن شعارهای زیر بزبان فرانسه در مسير راهپيمایی ضمن جلب نظر آنهایی که در مسير راهپيمایی
 بودند شور و حال خاصی در صف تظاهرکنندگان ایجاد کرده بود:

 - سرنگون باد جمهوری اسلمی ایران
 - فعاليت سندیکایی در ایران آزاد باید گردد

 - زنده باد همبستگی جهانی
 - زندان سياسی آزاد باید گردد

 - کارگر زندانی آزاد باید گردد
 - آزادی و برابری برای زنان

 - اعدام ها را قطع کنيد
 - به جنایت و شکنجه در ایران خاتمه دهيد

 و...

 همزمان با راهپيمایی خبر دستگيری تعدادی از فعالين کارگری در کردستان در رابطه با برگزاری مراسم اول
 ماه مه پخش شد و تظاهرکنندگان در مسير راهپيمایی بارها ضمن محکوميت این دستگيری ها ،شعار آزادی

 فوری و بدون قيد و شرط کارگران و فعالين کارگری را سر دادند.
  سندیکای۵از ویژه گی دیگر امسال تشکيل کلکتيو حمایت از کارگران مغرب و خاورميانه در فرانسه با شرکت 

 فرانسوی (ث.ژ.ت، سوليدر، ث.ف.د.ت، یو.اس.ن.آ و ف.اس.یو) بود.
 حضور جمع ایرانيان دعوت شده از طرف کميته موقت اول ماه مه پاریس در بينابين صفوف سندیکاهای

 فرانسوی و همکاری مشترک برای پخش اعلميه کلکتيو حمایت از کارگران مغرب و خاورميانه تحت عنوان (از
 آزادی فعاليت سندیکایی در ایران حمایت کنيم) نمایشی از همبستگی بين المللی در روز جهانی کارگر بود.

 در این تظاهرات هزاران نسخه از اولين اعلميه کلکتيو حمایت از کارگران مغرب و خاورميانه تحت عنوان (از
 آزادی فعاليت سندیکایی در ایران حمایت کنيم) بزبان فرانسه و فارسی که از طرف فعالين کارگری ایرانی

 مقيم پاریس و سندیکاهای سوليدر و ث.ژ.ت تکثير شده بود با همکاری مشترک در بين تظاهرات کنندگان و
 فرانسویانی که در پياده رو ناظر راهپيمایی بودند پخش شد.

٢٠١١ناصر- پاریس- اول ماه مه

 کارگر پارس متال ۲۶۰راه پيمائی اعتراضی 

  در اعتراض به خلف وعده کارفرما در١٣٩٠ اردیبهشت ماه ١٢اتحادیه آزاد کارگران ایران: کارگران پارس متال روز 
مورد پرداخت دستمزدهای جاری و معوقه خود دست به راهپيمایی ومع اعتراضی زدند.

  صبح دیروز از محل٩ کارگر پارس متال با در دست داشتن دو پارچه نوشته حدود ساعت ٢۶٠بنا بر این گزارش 
  جاده مخصوص خارج شدند و از آنجا تا سه راه بهنوش و سپس تا مترو چيتگرراهپيمایی٧کارخانه در کيلومتر 

 کردند و با اعلم اینکه پولی برای پرداخت هزینه مترو ندارند توانستند سوار مترو شده و در ایستگاه شادمان در
 خيابان آزادی پياده شوند. این کارگران همچنين از مترو شادمان تا وزارت کار را نيز با در دست داشتن پارچه

نوشته های خود راهپيمایی کردند و با رسيدن به مقابل وزارت کار دست به تجمع در مقابل این وزارتخانه زدند.
 با تجمع کارگران پارس متال در مقابل وزارت کار، مسيولين این وازرتخانه برای جلوگيری از گسترش اعتراض

 کارگران در این محل که یکی از مراکز پردد در خيابان آزادی است بلفاصله در ميان کارگران حاضر شدند و با دعوت
 آنان به آرامش با نماینده های کارگران اقدام به برگزاری جلسه کردند. در این جلسه که تا عصر ادامه داشت مقرر

 شد کارفرما بر اساس توافق قبلی با کارگران که در دی ماه سال گذشته صورت گرفته بود نسبت به پرداخت
 دستمزدهای معوقه و حقوق جاری آنان عمل نماید. در این جلسه کارگران یک اولتيماتوم سه روزه نيز به کارفرما
 برای عمل به وعده هایش دادند و اعلم کردند چنانچه طی سه روز آینده کارفرما به توافقات صورت گرفته عمل

نکند اینبار در مقابل نهاد ریاست جمهوری دست به تجمع اعتراضی خواهند زد.
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  ماه دستمزد معوقه از سال گذشته بعلوه دستمزد فروردین۵بنا بر اظهار کارگران این کارخانه، در حال حاضر آنان 
ماه سالجاری را از کارفرما طلبکار هستند.

 بر اساس توافقی که ما بين کارفرما و نماینده های کارگران و با حضور معاون وزیر کار در دی ماه سال گذشته
 صورت گرفته بود مقرر شده بود کارفرما برای پرداخت دستمزدهای معوقه کارگران و دستمزدهای جاری آنان هر

  هزار تومان به حساب کارگران واریز کند تا بدین ترتيب پس از مدتی مطالبات معوقه آنان به صفر٣٠٠هفته مبلغ 
 برسد اما این توافق فقط تا پایان سال گذشته از سوی کارفرما اجرا شد و همين امر باعث گردید کارگران پارس
 متال بار دیگر اعتراضات خود را از سر بگيرند. با شروع اعتراض در ميان کارگران پارس متال در سال جدید و برای

 جلوگيری از برگزاری تجمعات اعتراضی از سوی آنان در روز جهانی کارگر، دهم اردیبهشت ماه جاری حراست
 اداره کار و مدیریت کارخانه با نماینده های کارگران اقدام به برگزاری جلسه کردند. در این جلسه مدیریت کارخانه

 بر خلف توافق دی ماه سال گذشته اعلم کرد هيچ تعهدی جز پرداخت دستمزدهای جاری کارگران را نميتواند
قبول کند وهمين امر باعث شد کارگران پارس متال دیروز دوازدهم اردی بهشت ماه اعتراضات خود را از سر بگيرند.

  نفر از این کارگران که با قرارداد موقت١۴٠ کارگر داشت . سال گذشته ۴٠٠کارخانه پارس متال دو سال پيش 
 مشغول کار بودند به بهانه پایان مدت قرارداد از سوی کارفرما اخراج شدند. پس از اخراج این کارگران که هر کدام

  سال بودند کارفرما مبلغ ناچيزی به عنوان سنوات به آنان پرداخت کرد و برای٢٢ تا ٢از آن ها دارای سابقه کاری از 
 مابقی مطالبات کارگران اخراجی به آنان چک مدت دار داد که در حال حاضر این چکها بدليل عدم وصل از سوی

کارگران برگشت زده شده اند.

 اتحادیه آزاد کارگران ایران با حمایت از اعتراضات کارگران پارس متال خواهان تحقق فوری خواستهای این کارگران
 شده و اعلم کرده عدم پرداخت بموقع دستمزدهای کارگران یک دزدی آشکار از دستمزدهای زیر خط فقر آنان

 است و چنين عملی از سوی کارفرما باید یک جرم قابل تعقيب قضایی تلقی گردد و می باید خسارتهای ناشی از
عدم پرداخت بموقع دستمزد کارگران به آنان پرداخت شود.

 برابری بودجه مساجد5افزایش 

  برابری بودجه مساجد در سال5به گزارش خبرگزاری دولتی مهر آمده است : مخبر کميسيون فرهنگی از رشد 
  در این مراکز هزینه نشده89 خبر داد و تاکيد کرد بخشی از بودجه ارتقای شاخص فرهنگی استان ها در سال 90

است.

 ستار هدایتخواه  نماینده مجلس شورای اسلمی گفت: بودجه فرهنگی کشور با توجه به اهداف فرهنگی متعالی
 که نظام جمهوری اسلمی دارد، چندان بال نيست، هر چند در سال های اخير در این زمينه رشد محسوسی

داشته ایم و بودجه فرهنگی نسبت به گذشته افزایش داشته است.

  ميليارد تومان در نظر گرفته شده که اميدواریم این توجه25هدایتخواه ادامه داد: برای توليد آثار فاخر سينمایی 
 ویژه باعث توليد آثار قابل قبول سينمایی شود که فرهنگ و باورهای دینی و عقيدتی ما را نشان بدهد، با توجه
 به بررسی هایی که انجام داده ایم بودجه سازمان تبليغات اسلمی با توجه به فعاليت ها و کارکردهایش چندان

  به دنبال افزایش بودجه برای حوزه هنری هستيم و رقم دو ميليارد تومان90قابل توجه نيست، در بودجه سال 
افزایش بودجه برای حوزه هنری داریم.

 نماینده مردم کهگيلویه و بویر احمد در مجلس افزود: برای افزایش فعاليت مساجد و توجه به این مراکز هم
  ميليارد40 دویست ميليارد تومان می شود، این رقم سال پيش 90برنامه هایی داریم و بودجه مساجد در سال 

تومان بوده است.

 تجمع اعتراضی خانواده های کارگری در مقابل ستاد خبری اداره اطلعات سنندج

  خانواده های کارگران١٣٩٠ اردیبهشت ماه ١۴به گزارش سایت کميته هماهنگی .... آمده است : روز 
 بازداشت شده در سنندج با همراهی تعدادی دیگر از خانواده های کارگری دست به تجمع اعتراضی در مقابل

 ستاد خبری اداره اطلعات دراین شهر زدند و خواهان آزادی فوری و بی قيد و شرط غالب حسينی، وفا
 قادری، یدال قطبی و خالد حسينی از زندان شدند.

  صبح شروع شد. بدنبال این تجمع مامورین امنيتی سعی در پراکندن٩بنا بر این گزارش این تجمع از ساعت 
 تجمع کنندگان نمودند که با مقاومت آنان مواجه شدند و در پی آن ناچار شدند تعدادی از نيروهای یگان ویژه را

 به محل بياورند و با محاصره تجمع کنندگان مانع پيوستن مردم به آنان شوند.
  ظهر ادامه داشت. در این تجمع به خانواده های کارگران بازداشتی اعلم شد پرونده١٣این تجمع تا ساعت 
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 های این کارگران در حال طی کردن مراحل قانونی خود است و قول تماس تلفنی کارگران بازداشت شده با
 خانواده هایشان را دادند.

 خانواده های کارگران بازداشتی و دیگر خانواده های کارگری در شهر سنندج اعلم کرده اند تا آزادی بی قيد و
 شرط غالب حسينی، وفا قادری، یدال قطبی و خالد حسينی به تجمعات اعتراضی خود ادامه خواهند داد.

 اتحادیه آزاد کارگرآن ایران با حمایت قاطعانه از اعتراضات خانواده های کارگران بازداشتی در سنندج اعلم کرده
 است این کارگران هيچ جرمی مرتکب نشده اند و مامورین امنيتی با تداوم بازداشت آن ها قصد پرونده سازی
 واهی برای آنان را دارند و بدینوسيله خواهان آزادی فوری و بی قيد و شرط غالب حسينی، وفا قادری، یدال
 قطبی و خالد حسينی از زندان شده است و از عموم کارگران و نهادهای کارگری خواسته است تا با اعتراض

به تداوم بازداشت این کارگران در سنندج مانع پرونده سازیهای واهی برای آنان شوند.

 چهار وزارت خانه ادغام شدند

  اردیبهشت آمده است : در جلسه امروز هيئت وزیران14بر پایه گزارش خبرگزاری دولتی ایلنا در 
 وزارتخانه های کار و رفاه و نفت و نيرو با هم ادغام شدند.

 به گزارش ایلنا به نقل از پایگاه اطلع رسانی دولت، لطف ال فروزنده معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی
 ریيس جمهور از ادغام وزارتخانه های کار و رفاه و نفت و نيرو در جلسه امروز هيئت دولت خبر داد.

 گفتنی است پيش از این هيئت وزیران با ادغام وزارتخانه های صنایع و بازرگانی و مسکن و راه موافقت کرده
 بود.

 وزارتخانه کاهش می یابد.١٧ وزارتخانه به ٢٢براساس قانون برنامه پنجم توسعه ، وزارتخانه ها باید از 

 پرستار جوانی که به دليل عدم رعايت حجاب اخراج شده بود، با قرص
 برنج خودکشی کرد

 يکی از پرستاران بيمارستان امام حسين به دليل اخراج از کار اردیبهشت آمد است : 14در  به نوشته آخرين نيوز
 با خوردن قرص برنج خودکشی کرد.

 پيگيريهای خبرنگار ما نشان می دهد به دنبال اخراج آ. پرستار شاغل در بيمارستان امام حسين و بی نتيجه
 ماندن پيگيريهايش برای بازگشت دوباره به کار باعث شد وی با خوردن قرص برنج دست به خودکشی بزند .

 با انتقال فرد مذکور به بخش اورژانس بيمارستان امام حسين پزشكان و همکارانش بلفاصله تلش براى نجات
 جان وی را آغاز كردند اما تلش همکاران وی برای نجات جانش نتيجه نداد و او به خاطر شدت مسموميت جان

 سپرد.اين حادثه موجی از ناراحتی را در اين بيمارستان در پی داشته است.
 شنيده ها حاکی از آن است که علت اخراج اين پرستار عدم رعايت پوشش مناسب و بدحجابی بوده است .

 پيگيريهای خبرنگار ما از مسئولن بيمارستان امام حسين برای کسب علت اين حادثه و دليل اخراج پرستار بی
 نتيجه بوده و بعضا با تهديدهايی هم همراه بوده است.

 گفتنی است قرص های برنج به منظور حفظ و نگهدارى برنج در انبارها و جلوگيرى از تخريب آن ها توسط حشرات و
 همچنين دفع آفات ساير غلت انبار شده استفاده مي شود . به براساس اين گزارش، امروزه به دليل موجود بودن 

 اين قرص ها در منازل و دسترسى آسان،  به عنوان وسيله ايى براى خودكشى استفاده شده و جوانان با
 درگيري هاى بسيار جزيى به خوردن اين قرص ها اقدام مي كنند .

بدون شرح 

طرح بنگاه های زود بازده را کار اساسی نمی دانستم

  اردیبهت آمده است : هرکسی در جامعه کاری انجام دهد کارگر است14به گزارش سایت دولتی ایلنا در تاریخ 
 حال آن فرد می تواند پزشک باشد و یا مهندس این افراد هم کارگرند من هم کارگرم و در کل باید گفت خداوند

 متعال هم کارگر می باشد ویکسره درحال کار کردن می باشد.
 به گزارش خبرنگار ايلنا، آیت ال نورمفيدی نماینده ولی فقيه در استان گلستان دردیدار با تشکلت کارگری استان
 گلستان افزود: فرهنگ کار مابا فرهنگ کاری که در دنيا وجود دارد زمين تا آسمان فرق ميکند در فرهنگ ما کار یک

 امر مقدس است مانند دنيا نيست که کار را فقط برای امرار معاش و یا تامين زندگی بداند.
 وي گفت: امروزدنيا اقتصاد را وسيله قدرت خودش قرارداده است به عنوان مثال چين بدنبال این است که همه

 بازارهای دنيا را بگيرد. ما ميخواهيم در این دنيا کارکنيم . اصل می شود با این برداشتهایی که ما از اقتصاد داریم
 ميتوانيم کارکنيم

 اشکال در جای دیگر است.
 او اظهار داشت: در این دنيایی که چين بدنبال این هست که همه بازار دنيا را بگيرد ، حتی سيرچينی دربازار

 نعلبندان گرگان یافت می شود ، ما چکار داریم ميکنيم چگونه می خواهيم در این دنيا اقتصادمان را درست کنيم
 موتور پيکان را بردیم روی بدنه پژو و موتور پژو را بردیم روی پيکان ما می خواهيم با این اقتصاد اشتغال ایجاد
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 کنيم.
 وي با بيان اين كه با این تفکر که که ما پول نفت بدهيم و از بيرون جنس وارد کنيم با این چيزها کار درست نمی

 شود، گفت:
  زیر یک درصد بوده من نمی توانم بفهمم که با توجه89- 88بانک جهانی پول آمار داده که رشد اقتصادی در سال 

  ميليون شغل ایجاد کنيم .2.5به این رشد اقتصادی چگونه می توانيم 
 آیت ال نور مفيدی گفت: وقتی رهبر معظم انقلب امسال را به عنوان جهاد اقتصادی معرفی نمودند جهاد از نظر

 لغت به معنی تلش می باشد اما کلمه جهاد در فرهنگ دینی ما به معنی مبارزه می باشد یعنی در ميدانی
 دشمن در مقابل ما قرار دارد و ما می خواهيم دشمن را شکست دهيم در تمام زمينه ها وقتی دشمن ميبيند ما
 داریم پيشرفت ميکنيم سرو صدا ميکند همين الن ما در حال جنگ می باشيم در عراق ، لبنان ، افغانستان و... از

 نظر سياسی در حال جنگ می باشيم.
 وي گفت: حال باید ببينيم که این تفکر وجود دارد که ما در ميدان اقتصادی هم در حال جنگ می باشيم یا نه

 من فکر نميکنم که این تفکر وجود دارد.
 او تاكيد كرد: من وقتی ميبينم که سير چينی در بازار گرگان قرار دارد این را نوعی جنگ ميدانم چون با اینکار کار
 خودش را سرپا نگه ميدارد و کارگر ما را بيکار ،بخشهای صنعت و کشاورزی خود را رشد می دهد و به صنعت و

 کشاورزی ما لطمه وارد می کند.
 وي گفت: من برداشتم از جهاد اقتصادی این می باشد که ما در حال جنگيم حال باید ببينيم که درحال جنگ بودن

 را احساس ميکنيم یا نه اگر احساس ميکنيم سياست کلی ما چيست ؟ بنده همچين احساسی را ندارم .
 نماینده ولی فقيه در استان گلستان گفت: بنده یکبار به آقای حسينی وزیر اقتصاد گفتم شما از بال تصميم

 ميگيرید اما ما در پایين نتيجه آن را نمی بينيم و خروجی آن مشخص نيست . لذا بنده ميگویم تفکراتمان را ببریم
 به سوی مسائل اصلی بيایيم ببينيم که اقتصاد روی چه مسائلی حساب باز کرده ، آیا اقتصاد روی بخش

 کشاورزی به عنوان یک مبدا حساب باز کرده است.در همين استان گلستان که یک قطب در بخش کشاورزی می
 باشد کشاورزان ميگویند حاصل کارشان یا ضرر بوده است.

 وي با بيان اين كه مشخص نيست که اقتصاد ما می خواهد روی کاکل کدام بخش بچرخد آیا روی بخش صنعت
 حساب بازکرده و یا روی بخش گردشگری گفت: در بخش صنعت چکار کردیم ،بنده به هر حال فکر ميکنم این

 مساله اقتصاد مسئله مهمی می باشد و ما باید عميقا روی این موضوع فکر کنيم بنده الن ميبينم که روز به روز
 به عقب بر ميگردیم

 وي گفت: من با طرح بنگاه های زود بازده مخالف نبودم ولی آن را یک کار اساسی نمی دانستم اگر به دنبال
 سرمایه گذاری هستيم ميبایست به دنبال جاذبه های خاصی باشيم که بتواند سرمایه گذار را جهت سرمایه

 گذاری در بخش صنعت جذب کند .
 وي گفت: ما بارها گفتيم و زبانمان مو دراورد از بس گفتيم بيایيد جزیره آشورا ده را راندازی کنيد این جزیره می
 تواند یک جاذبه بزگ در بخش گردشگری و صنعت برای استان باشد ، متاسفانه بعضی تنگ نظری ها نميگذارد

 این اتفاق بيافتد.اگر این جزیره آشوراده درست شود جاذبه بسيار خوبی برای سرمایه گذاری در بخش صنعت می
 شود.

 در ابتدای این جلسه سهراب مهاجر رئيس اتحادیه انجمن های اسلمی کارخانجات استان گلستان و هادی
 رضازاده دبير اجرایی خانه کارگر استان گلستان به بيان مشکلت جامعه کارگری پرداختند .

پايان پيام

  ميليون شاغل در معرض تهديد عوارض ناشی از کار هستند10.

  اردیبهشت آمده است : مديرکل سلمت محيط کار وزارت بهداشت گفت:14به نوشته خبرگزاری دولتی مهردر 
  ميليون نفر از نيروی انسانی شاغل کشور در معرض تهديد عوارض ناشی از کار قرار دارند.10حدود 

 به گزارش خبرنگار مهر در قزوين هفتمين همايش سراسری بهداشت و ايمنی کار روز سه شنبه در دانشگاه بين
 المللی امام خمينی(ره) قزوين برگزار شد.
  درصد آنها در محيط کار50 ميليون نيروی کار در کشور وجود دارد که 20کاظم ندافی در اين همايش گفت: حدود 

 به نحوی درمعرض يکی از عوامل زيان آور قرار دارند.
  هزار ماده شيميايی در صنعت بکار گرفته75مديرکل سلمت محيط کار وزارت بهداشت تصريح کرد: درحال حاضر 

 می شود که آثار زيانبار بسياری از آنها هنوز شناخته نشده است.
 وی خاطرنشان کرد: حذف آزبست، جيوه وسيليس از بخش صنعت و اجرای طرحهای بهداشتی برای سلمت

 کشاورزان، قالی بافان، معدنکاران و کارگران ساختمانی از برنامه های آينده وزارت بهداشت در زمينه تامين
 سلمت کارگران و شاغلن اين بخشها دانست.

  مقاله به دبيرخانه همايش739گل بابايی رئيس انجمن بهداشت کار ايران و دبير اين همايش هم با بيان اينکه 
  مقاله در زمينه عوامل زيان آور فيزيکی و شيميايی محيط کار،412ارسال شده است گفت: در اين همايش 

 آلودگی هوا، سموم شيميايي، طب کار و کاربرد فن آوری های نوين در بهداشت حرفه اي، ايمنی و سلمت
 شغلی به صورت سخنرانی و پوستر ارائه می شود.
  ارديبهشت ماه در سالن اجتماعات دانشگاه بين المللی15هفتمين همايش سراسری بهداشت و ايمنی کار تا 

امام خمينی (ره) ادامه دارد.
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بيکاری اساسی ترین مشکل مردم گرمسار است

  اردیبهت آمده است : عضو کميسيون اقتصادی مجلس گفت: اکثر فارغ14به گزارش سایت دولتی ایلنا در تاریخ 
 التحصيلن دانشگاه ها در رشته های مختلف دانشگاهی بيکار هستند، این امر موجب می شود که بسياری از

 ناهنجاری های اجتماعی در جامعه شکل بگيرد.
 به گزارش ايلنا به نقل از خانه ملت، عبدالرضا ترابی گفت: نبود شغل مناسب برای جوانان شهر گرمسار باعث

 شده که سن ازدواج در ميان جوانان گرمسار بال برود، زیرا لزمه تشکيل زندگی مشترک برای جوانان داشتن
 درآمد مناسب است.

 نماینده مردم گرمسار در مجلس شورای اسلمی گفت: بيکاری می تواند بسياری ناهنجاری های  اجتماعی ازقبيل
 اعتياد و فساد اخلقی را در جامعه گسترش دهد.

 وی ادامه داد: حقوق افرادی که تحت سرپرستی کميته امداد امام خمينی و بهزیستی هستند، بسيار پایين
 است و این امر موجب شده که این افراد برای گذراندن زندگی شان با مشکلت جدی مواجه شوند.

 ترابی افزود: دانشگاه گرمسار کيفيت آموزشی مناسبی دارد، ولی متاسفانه دانشجویان ما بعد ازاتمام تحصيل
 نمی توانند شغل مناسبی پيدا کنند.

 وی درباره کمبود امکانات بهداشتی و درمانی گرمسار،گفت: باکمبود پزشک متخصص وکمبود تجهيزات پزشکی
 در شهر گرمسار مواجه هستيم، لذا اميدواریم دولت با افزایش اعتبارات این مشکلت رابرطرف کند.

پايان پيام

 ليست اجاره آپارتمان در تهران

  اردیبهشت آمده است : بازار اجاره بها که هرساله با شروع سال جديد و14به نوشته خبرگزاری دولتی مهردر 
  درصدی را تجربه20 تا 10افزايش تورم با قيمتهای صعودی همراه می شود امسال هم در ابتدای سال افزايش 

 کرد و همچنان در همين قيمت ثابت مانده است. گرچه افزايش قيمت اجاره ارتباط مستقيمی به منطقه و متراژ
 دارد، اما مالکان هم تاثير زيادی را در قيمت اجاره ايفا می کنند.

 البته اجاره بها در هر منطقه ای قيمت مشخصی دارد و در صورتی که قيمت از مقدار خاصی بالتر رود مستاجران
  هزار تومان افزايش می دهند و مستاجران40 تا 20حاضر به پذيرفتن آن نيستند، اما گاهی مالکان اجاره بها را 

 هم به دليل برخی از شرايط حاضر به پذيرفتن اين قيمت هستند.
 در واقع مستاجران ترجيح می دهند که واحد مسکونی مناسب را حتی بالتر از قيمت عرف بازار اجاره کنند اما

 گروه ديگری از مستاجران هم ترجيح می دهند که واحد خود را حتی در صورت بالبردن اجاره از سوی مالک، تغيير
 ندهند تا هزينه ای را بابت حمل ونقل اثاثيه و يا پيداکردن خانه مناسب صرف نکنند.

 باوجودی که اجاره بها در اوايل سال جديد با افزايش روبرو شد اما مشاوران املک معتقدند که اين افزايش قيمت
 طبيعی است و هرساله مالکان با شروع سال جديد اجاره بها را متناسب با تورم بال می برند.

 در همين حال، بسته حمايتی اجاره بهای مسکن هم که اخيرا به مشاوران املک برای اجرا ابلغ شده، هم مورد
 استقبال موجران و مستاجران قرار نگرفته است.

 يکی از فعالن بازار مسکن با بيان اينکه با شروع سال جديد و نزديک شدن به جابجايی ها هرساله قيمتها
 افزايش می يابد، گفت: کشور ما هر ساله با تورم روبروست بنابراين افزايش قيمت امری طبيعی به نظر می

 رسد.
  درصدی مواجه شده و در20 تا 10براساس اين گزارش، به نظر می رسد که اجاره بها مانند هر سال با افزايش 

 همين ميزان هم ثابت بماند؛ گرچه اين افزايش قيمت هرساله، زندگی را برای مستاجران با دشواری زيادی
 همراه می کند.

 ليست اجاره بها در تهران

 10 متری با عمر چند ساله در اميرآباد 100به گزارش خبرنگار مهر از سطح شهر هم اکنون اجاره يک آپارتمان 
  ميليون وديعه با10 هزار تومان اجاره داده می شود، همين متراژ در مجيديه شمالی 800ميليون وديعه با ماهيانه 

  هزار تومان است.600ماهيانه 
  ميليون رهن کامل بايد پرداخت شود و همين متراژ در شهرک غرب40 متری نوساز در خيابان گيشا هم 70برای 

 ميليون تومان رهن کامل است.50
  متری و45 ميليون رهن کامل تعيين و در اشرفی اصفهانی واحدی 16 متری در بلوار پروين 45برای آپارتمانی 

  ميليون تومان به اجاره گذاشته شده است.25نوساز با 
  ميليون تومان به رهن گذاشته شده است، ضمن اينکه برای16 متری در جواديه يک خوابه به قيمت 45همچنين 

  هزار تومان اجاره تعيين شده است.320 ميليون وديعه با ماهيانه 8 متری در خيابان خواجه نظام 50
  متری در خيابان58 ميليون تومان به رهن گذاشته شده و 16 متری در خيابان کميل با 51براساس اين گزارش، 

  هزار تومان به اجاره می رسد.430 ميليون وديعه با 10نامجو 
  هزار تومان اجاره تعيين شده450 ميليون وديعه با ماهيانه 7 شرقی هم 176 متری در تهرانپارس حوالی 60برای 

  هزار تومان به اجاره می350 ميليون رهن و ماهيانه 20 متری يک خوابه در سعادت آباد 65است، همچنين 
 رسد.
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 ،چهار هزار ميليارد تومان کسری دارد90بودجه سال

  خبر داد و90 اردیبهت آمده است : نماینده جاجرم از کسری تراز بودجه 15به گزارش سایت دولتی ایلنا در تاریخ 
 خطاب به هيات رئيسه مجلس گفت: به دليل برخی ایرادات، بودجه چهار هزار ميليارد تومان کسری دارد که

 برخی از اعضای کميسيون تلفيق تصميم گرفتند برای جبران آن از بودجه عمرانی کم کنند که هيئت رئيسه باید
 مانع این کار شود.

 به گزارش ايلنا به نقل از خبرگزاری خانه ملت، "موسی الرضا ثروتی" در آغاز جلسه علنی امروز مجلس -
  هزار4 اختصاص دارد از کسری 90 اردیبهشت - که به بررسی مواد مراعی مانده لیحه بودجه 15پنج شنبه 

  خبر داد و خواستار رفع این مشکل از سوی هيئت رئيسه مجلس شد.90ميليارد تومانی بودجه 
  آئين نامه داخلی مجلس درباره تصميم کميسيون تلفيق برای جبران182نماینده مردم جاجرم با استناد به ماده 

 کسری بودجه به وسيله کم کردن بودجه عمرانی کشور تذکر داد و گفت: هيئت رئيسه مجلس نباید اجازه دهند
 از بودجه عمرانی استان ها برای جبران کسری بودجه کم شود.

 یکی دیگر از موضوعات تذکر ثروتی به اجرای قانون خدمات مدیریت کشوری و افزایش حقوق کارمندان براساس
 تورم مربوط می شد.

  خواستار رسيدگی هيئت90وی در تذکر خود با اشاره به یکی از مصوبات مجلس درباره حقوق کارمندان در بودجه 
 رئيسه به این موضوع و شفاف شدن آن شد.

پايان پيام

ی تمدید قرار بازداشت یک معلم آذربایجان

 بنا به اطلع گزارشگران هرانا، خبرگزاری حقوق بشر ایرانآمده است :  قرار بازداشت الياس طالبی معلم
 روز از بازداشت به مدت دو ماه دیگر تمدید شد.٨٠آذربایجانی پس از گذشت 

  اردی١۴این فعال مدنی در مکالمه تلفنی با خانواده خود، از تمدید قرار بازداشت موقتش در روز چهارشنبه 
بهشت ماه خبر داد

بدون شرح 
افزایش دستمزد، تزریق مسکن موقت است

  اردیبهت آمده است :  رئيس فراکسيون کارگری مجلس شورای15به گزارش سایت دولتی ایلنا در تاریخ 
 اسلمی گفت: مشکلت عمده کارگران به نحوه مدیریت کلن در ایران باز می گردد، اگر ميزان بهروه وری کارگران

 بال نمی رود به این دليل است که برنامه ریزی منسجمی که منجر به افزایش بهره وری آنان شود در کشور، انجام
 نشده است و این ضعف به نوع مدیریت بازمی گردد.

 به گزارش ايلنا، عليرضا محجوب که در برنامه زنده تلوزیونی گفت وگوی اقتصادی از شبکه تهران با موضوع هفته
 کارگر، حضور یافته بود تصریح کرد: جامعه جهانی نسبت به وضعيت کارگران حساس شده است در کشورمان نيز

 معضلت ومشکلتی که کارگران به آن روبرو هستند با کمی تفاوت به عرصه جهانی شباهت دارد.
 نماینده مردم تهران، ری، شميرانات و اسلمشهر ادامه داد: امروزه مهمترین دغدغه کارگران مساله بيکاری،

 امنيت شغلی وقراردادهای موقت است که معضلتی را برای این قشر زحمت کش به وجود آورده است.
 دبير كل خانه كارگر در ادامه این مناظره تلوزیونی که با حضور سيد رمضان شجاعی کياسری عضو کميسيون

 فرهنگی انجام شد، افزود: مساله معاش در معنا و مفهوم در ميان کشورها و ملل مختلف تعبييرهای گوناگونی
 دارد، دستمزد کارگران و جایگاه آنان در همه عرصه یکسان نيست و تفاوت هایی را مشاهده می کند.

 عضو کميسيون اجتماعی شورای اسلمی با اشاره به نقاط مشترک معضلت کارگران در عرصه جهانی، اظهار
 کرد: پس از پيروزی انقلب اسلمی در راستای بهبود وضعيت کارگران تلش های بسياری انجام شده است، اما

 همانطور که در ابتدا به این مساله اشاره کردم امنيت شغلی و تنگناهای معيشتی اهم مشکلت کارگران است
 و در کنار اینها مسائل متعددی که به نحوه بازنشستگی این عزیزان باز می گردد که روح و روان کارگران را درگير

 خود کرده است.
 وی ادامه داد: درحال حاضر در مجلس شورای اسلمی با قيد فوریت به دنبال تصویب بيمه بيکاری برای شاغلن

 ومتقاضيان کار هستيم و این اميدواری را داریم که با تصویب این مورد همانند سال گذشته کمک شایانی را به
 قشر کارگری کنيم چرا که این مساله اقدام بسيار با ارزشی که عيار کشور، دولت و مجلس را برای احترام به

 کارگران مشخص می کند.
 رئيس فراکسيون کارگری در رابطه با افزایش ميزان بهره وری کارگران در جامعه تاکيد کرد: موضوع بهره وری اصل
 متوجه کارگران نيست و موضوعی مدیریتی در سطح کلن است، افزایش کيفيت یک شاخص در توليد است و

 شاخص در بهره وری نيست.
 2این نماینده مجلس گفت: افزایش بهره وری در جامعه امری کلن است که به مجلس یا دولت باز می گردد و این 

 نهاد باید در مورد بهروه وری پاسخ دهد .
 وی ادامه داد: افزایش دستمزد تزریق مسکن موقت است و با این شرایط نمی توان مشکلت این قشر را نادیده

 گرفت، اگر ميزان بهروه وری کارگران بال نمی رود به این دليل است که برنامه ریزی منسجمی که منجر به افزایش
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 بهره وری کارگران در کشور شود، انجام نشده و این ضعف به نوع مدیریت بازمی گردد.
 محجوب با اشاره به اجرای مدیریت صحيح در کشور گفت: مشکلت عمده کارگران به نحوه مدیریت کلن در ایران

 باز می گردد.
 دبير كل خانه كارگر در پایان این مناظره تاکيد کرد: باید به کارگران نگاه مدیریتی داشت و در همين راستا برنامه

 استراژیکی در قبال آنها پيش ببریم و از طرفی دیگر مشکلت معيشتی کارگران را حل شود تا در افزایش بهره وری
 به مشکل برنخوریم، مردم نيز عدم موفقيت در بهره وری را متوجه مسئولن و نه قشر کارگری بدانند.

پايان پيام

بيانيه شيرین عبادی و رهبران اتحادیه ها، و مدافعين حقوق بشر 

 در حمایت از منصور اسالو و کارگران ایران

 حقوق کارگران، حقوق بشر ميباشد
 کارگران ایرانی نيز مستحق برخورداری از حقوق بشر ميباشند

 ما کارگران، اعضاء اتحادیه کارگران و فعالن حقوق بشر و عضوی از جامعه انسانی بيش از پيش نگرانی خود
 را نسبت به نقض فزاینده حقوق کارگران ایرانی اعلم ميداریم در حاليکه که بسياری از کارگران جان خود را از
 دست داده اند و عده ای در حال حاضر در زندان بسر می برند و عده ای نيز با وجود بيماری از دسترسی به

 امکانات بهداشتی درمانی محروم هستند، گروهی که در پی درخواست شرایط کاری مناسب در صدد
 سازماندهی مستقل اتحادیه کارگران بودند نيز از این کار باز داشته شده اند.

 این مسأله با توجه به نقش ایران در ایجاد سازمان بين المللی کار و عضویت فعال ایران دراین سازمان بسيار
 دلسرد کننده است. بنا بر بيانيه سارمان بين المللی کار، کارگران در هر کشور از حقوق زیر برخوردار هستند:

 حق سازماندهی انجمن و تشکل
 حق مذاکرات دسته جمعی

 لغو کار اجباری
 لغو کار کودک

 عدم تبعيض دراشتتغال
 حق برخورداری از شرایط مناسب کاری

 مرگ، شکنجه، ارعاب ، آزار و اذیت و نقض حقوق کار گران به وضوح نشان دهنده نادیده گرفتن اصول اساسی
 سازمان بين المللی کار در ایران وهمچنين چشم پوشی از خواسته های کارگرانيست که تنها جرمشان

 مطالبه شرایط کاری مناسب و زندگی با عزت برای خانواده هایشان است.
  ميلدی، در بدو شکل١٩١٩ایران یکی  از قدیمی  ترین اعضای سازمان بين المللی کار می باشد که در سال 

 گيری این سازمان، به آن ملحق شد. اولين اتحادیه© بازرگانی مستقل در ایران بيش از یک قرن قدمت دارد. اما
 امروز کارگران و معلمان ایرانی  از بسياری حقوق تعریف شده توسط سازمان بين المللی کار محروم هستند.

 آنان هم تحت قانون کار ایران و هم در عمل از دسترسی به حقوق اوليه© خود باز مانده اند. آنان نمی توانند
 اتحادیه© بازرگانی مستقلی تشکيل دهند تا حقوق اوليه© خود از قبيل دستمزدهای معوقه که در برخی  موارد تا

  ماه پرداخت نشده اند را مطالبه کنند. حکومت به طور دائم کارگرانی را که به دنبال حقوق خود هستند٣۶
 بازداشت و محاکمه  می کند. نيروهای امنيتی غالبا� به تجمعات صلح آميز کارگران حمله می کنند، خانواده© آنان

 را مورد اذیت و آزار قرار ميدهند و همانطور که در تجمع کارگران معدن مس شهر بابک در نزدیکی کرمان در
  اتفاق افتاد، حتی آنان را به قتل می  رسانند.٢٠٠۴سال 

 رهبران اتحادیه ها، منصور اسانلو-سيندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه- ، محمود
 صالحی-کارگر نانوایی از شهرستان سقز در زندان به سر ميبرند. مجيد حميدی، فعال سر شناس حقوق

  به٢٠٠٨کارگران که هدف ترور قرار گرفته هم اکنون در بيمارستان بستری می باشد. یازده کارگر در فوریه 
  قانون٢٧ و ٢۶جرم شرکت در تجمع مسالمت آميز روز جهانی  کارگر زندانی و جریمه شدند. گرچه ماده 

 اساسی ایران آزادی تشکل را به رسميت ميشناسد، قانون کار ایران به صراحت در تضاد با این قوانين حقوقی
  هزاران یکی دیگر از٢٠٠٧می باشد ایجاد تشکلهای صنفی و فعاليتهای گروهی است در ماه مارچ سال 

 مظاهر جنبش کارگری تلش معلمان دبستان و راهنمایی برای معلم دست به تظاهرات در مقابل مجلس زده
 و خواستار رسيدگی به شکایات خود شدند که ازآن جمله تبعيض گسترده در مقایسه با دیگر کارکنان دولتی
 و دستمزد کم می باشد که آنها را مجبور به زندگی در زیر خط فقر نموده است. در پاسخ به این تلش برای

 جلب توجه نمایندگان مجلس، نيروهای امنيتی دست به خشونت زده و به آنها حمله کردند. از آن تاریخ به بعد
  سال محکوم به۵رهبران سازماندهنده این تشکلها در دادگاههایی ناعادلنه محاکمه شده ودرمواردی تا 

 زندان شدند.
 دولت به شدت معلمان شرکت کننده در تظاهرات را با شليک به آنان، بازنشستگی زودهنگام ، کم کردن
 دستمزد یا به تعليق در آوردن کارشان مجازات کرد. تنها نشریه مستقل معلمان با عنوان قلم معلم مورد
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 هجوم و چپاول ماموران امنيتی قرار گرفت و خبرنگاران و سردبيران نشریه به ميز محاکمه کشيده شدند. و
 می کوشد تا از تشکيل جلسات این انجمنها جلوگيری کند. وزارت کشور اعلم کرده است که همه انجمنهای

  صنفی معلمان غير قانونی است.
 تظاهرات عمومی کارگران بطور معمول با سرکوب شدید نيروهای امنيتی مواجه ميشود. یک مثال قابل توجه

 از این نمونه وضعيت کارگران شرکت رشت الکتریک، یکی از بزرگترین توليد کنندگان لوازم الکتریک و قطعات
 الکتریکی در خاورميانه، است. در سه سال گذشته کارگران رشت الکتریک در راستای احيای حقوق ابتدایی
 خود همواره کشيده اند تا اعتراض خود را در قالب تظاهرات و تجمعات مسالمت آميز نشان دهند هر چند که

 این تلش ها نتيجه ای در پی نداشته اند . از دیگرنمونه های این قبيل اعتراضات گسترده ميتوان به اعتراضات
 مجتمع هفت تپه در اهواز و اعتراضات کارگران نساجی در کردستان اشاره کرد. در تمامی نمونهای مذکور،

 سرکوب شدید و خشونت آميزنيروهای امنيتی به اجتماعات کارگران پایان داده است.
 نمونهای ارعاب، اذیت و آزار، و سرکوب شدید اعتراضات صلح آميز کارگری وبی توجهی به حقوق ابتدایی
 کارگران ، ما را بر آن داشت که طی نامه ای به دولت ایران خاطر نشان کنيم که حقوق کارگری جزئی از

 حقوق انسانی بوده و باید محترم شمرده شود.
 ما، مدافعان حقوق بشر،سازمان عفوبين الملل ایالت متحده آمریکا،سازمان عفوبين الملل ویسکانسون ،

 امضا کنندگان اتحادیه کار در ویسکانسون امریکا واتحاد برای ایران مصرانه از جمهوری اسلمی ایران، شورای
 کار اسلمی، و وزارت کار جمهوری اسلمی خواستاریم تا قانون بين الملل کار و اعلميه جهانی حقوق

 بشر(منشور سازمان ملل ) را اجرا کرده و به آنان احترام بگذارند.
 ما همچنين آزادی موقت کارگران بازداشت شده که نيازمند مراقبت پزشکی هستند را خواستاریم.

 بيانيه: امضا کنندگان
 دکتر شيرین عبادی – برنده جایزه صلح

 خانم دولورس هورتا موسس کارگران مزرعه آمریکا به همراه سزار چاوز و معاون سابق آن سازمان
 دکتر هادی قائمی، مدیر اجرایی، کمپين بين المللی حقوق بشر در ایران

 دکتر اعظم نيرومند راد رئيس عفوبين الملل ویسکانسون
 خانم انجی هوگس،سازمان عفو بين الملل آمریکا

 دکتر اليز اور باخ، متخصص ایران و اردن در سازمان عفو بين الملل آمریکا
 آقای جيم کاوانا، ریيس فدراسيون کار جنوب مرکزی ویسکانسون

 دکتر برایان کندی، رئيس، فدراسيون معلمان آمریکا – ویسکانسين
 خانم فيروزه محمودی، مدیر اجرایی سازمان اتحاد برای ایران

 گيرندگان:
 عليرضا آوایی ریيس کل دادگستری استان تهران

 صادق اردشير لریجانی
 دفتر حفاظت منافع ایران در واشنگتن دی سی

کميسر عالی  حقوق بشر سازمان ملل متحد

 کارگران کارخانه تاژ درمعرض اخراج

  کارگر در این٨٠٠کارخانه تاژ در شهر صنعتی قزوین قرار دارد. وابسته به بخش خصوصی است. درحال حاضر 
  کارگر در این کارخانه کار می کردند. تمامی٢٠٠٠کارخانه مشغول به کارند، در حالی که سال گذشته 

 کارگران قرارداد موقت دارند. کارفرمای کارخانه فردی به نام عابدی است. قرار است کارخانه به یک پاسدار
 تحویل داده شود و کارفرمای جدید اعلم کرده نيازی به کارگران ندارد. البته کارگران شاغل همراه کارگران
 اخراجی بارها در مقابل استانداری قزوین تجمع کرده اند اما نتيجه نگرفته اند. محصولت این کارخانه مایع

 ظرف شویی و مواد بهداشتی با مارک "تاژ" است. بهانه کارفرما برای اخراج کارگران گرانی مواد اوليه است.
 البته کارگران این داستان را دروغ می دانند، زیرا با گران شدن محصولت این کارخانه در بازار مابه التفاوت

 هزینه تحميل شده مواد اوليه تامين می شود. هدف کارفرمای ضدکارگر به تعطيلی کشاندن کارخانه، گرفتن
 وام کلن از بانک و بيکار کردن کارگران است و دیگر هيچ.

 جمعی از کارگران قزوین

منبع: سایت کميته هماهنگی برای ایجاد تشکل کارگری
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 یکی از کارگران سد ازگله در اثر سانحه جان باخ

  اردی بهشت یکی از کارگران سد ازگله بر اثر سانحه© در محل کار، جان باخت.١۵بعد از ظهر روز پنجشنبه  

  ساله اهل جوانرود و از کارگران سد ازگله واقع در بين٢٠بر پایه خبر دریافتی آمده است : فاضل صالحی، 
 شهرستانهای ثلث باباجانی و سرپل ذهاب بر اثر نقص فنی یکی از ماشين آلت و سقوط قطعات مستهلک

دستگاه دچار سانحه شده و بعلت شدت جراحات وارده پس از چند ساعت در بيمارستان جوانرود جان باخت.
 شايان ذکر است، سالنه ده ها کارگر بر اثر سانحه در محل کار و عدم رعايت ايمنی از سوی کارفرمايان نقص

عضو، کشته و يا زخمی مي شوند.

 سال سابقه بيمه تصويب شد10بازنشستگي با حداقل 

  اردیبهت آمده است :   با تصویب نمایندگان مجلس شوراي اسلمي،15به گزارش سایت دولتی ایلنا در تاریخ 
  سال حق بيمه پرداخت کرده اند، متناسب با سنوات10سازمان تامين اجتماعی موظف شد به افرادی که حداقل 

 پرداخت حق بيمه، حقوق بازنشستگی پرداخت کند.
 به گزارش ايلنا به نقل از خانه ملت ،نمایندگان مجلس شورای اسلمی در جلسه علنی امروز،در جریان بررسی

  این لیحه را اصلح کردند.79 بند الحاقی 90مواد باقي مانده لیحه بودجه 
  سال حق بيمه10طبق این بند الحاقی اصلح شده سازمان تامين اجتماعی موظف شد، به افرادی که حداقل 

  سالگی برای زنان رسيده اند، یا به هر دليلی به55 سالگی برای مردان و 60پرداخت نموده اند و به سن 
  اصلحات بعدی آن در سنين3/4/1354 قانون تامين اجتماعی مصوب 91تشخيص کميسيون های موضوع ماده 

 کمتر از موارد فوق از کار افتاده شده اند، ولی از حق مستمری برخوردار نمی شوند متناسب با سنوات پرداخت
 حق بيمه، حقوق بازنشستگی آنان را پرداخت نماید افرادی که کمتر از ده سال حق پرداخت کرده اند می تواند با

  سال به نرخ سال جاری از امتياز بازنشستگی10پرداخت مابه التفاوت حق بيمه اهم از حق کارگر و کارفرما تا 
 این بند برخوردار شوند.

 آئين نامه اجرایی این بند به پيشنهاد مشترک وزارت رفاه و تامين اجتماعی و معاونت برنامه ریزی و نظارت
  ماه به تصویب هيئت وزیران می رسد.3راهبردی رئيس جمهور حداکثر ظرف 

  رای موافق و135این بند به دليل مغایرت برنامه پنجم نيازمند رای دوسوم از نمایندگان بود. نمایندگان مجلس با 
  رای ممتنع این بند را تصویب کردند.11 رای مخالف و 22

  آمده است: برای  تعيين  ميزان  از کارافتادگی  جسمی  و روحی 3/4/1354 قانون تامين اجتماعی مصوب 91در ماده 
 بيمه شدگان  و افراد خانواده  آنها کميسيون های  بدوی  و تجدیدنظر پزشکی  تشکيل  خواهد شد. ترتيب  تشکيل  و

 تعيين  اعضاء و ترتيب رسيدگی  و صدور رأی  براساس  جدول  ميزان  از کارافتادگی  طبق آئين نامه ای  خواهد بود که  به 
 پيشنهاد این  سازمان  و سازمان تأمين  خدمات  درمانی  به  تصویب  شورای  عالی  می رسد.

پايان پيام

تجمع خانواده هادر سنندج 

 بنا بر گزارشهای رسيده به اتحادیه آزاد کارگران ایران برای دومين روز متوالی خانواده های کارگران بازداشتی در
 سنندج با همراهی دیگر خانواده های کارگری برای دومين روز متوالی در اعتراض به تداوم بازداشت غالب

 حسينی، وفا قادری، یدال قطبی و خالد حسينی دست به تجمع اعتراضی در مقابل ستاد خبری اداره اطلعات
  ظهر ادامه اشت تجمع کنندگان با امضای طوماری١٢ صبح تا ٩/۵این شهر زدند.در این تجمع که از ساعت 

 ١٨خواهان آزادی فوری و بی قيد و شرط کارگران زندانی شدند و تأکيد کردند چنانچه این کارگران تا روز یک شنبه 
اردیيبهشت ماه جاری آزاد نشوند اعتراضات خود را تشدید خواهند کرد و دست به تجمعات بزرگتری خواهند زد.

١٣٩٠ اردیبهشت ماه ١۵اتحادیه آزاد کارگران ایران – 

 وخامت وضعيت جسمی منصور اسانلو و انتقال او به بيمارستان

  اردیبهشت آمده است :در پی به15بنابه گزارشات رسيده به "فعالين حقوق بشر و دمکراسی در ايران" در
 وخامت گراييدن وضعيت جسمی منصور اسالو رئيس هيئت مديره سنديکای شرکت واحد اتوبوس رانی تهران و

 حومه به يکی از بيمارستانهای خارج از زندان منتقل شد.
 وضعيت جسمی فعال کارگری منصور اسالو به حدی به وخامت گراييد که مسئولين زندان ناچار به انتقال او به
 يکی از بيمارستانها شدند. دليل انتقال اين فعال کارگری ناراحتی حاد قلبی وی می باشد. او در حال حاضر در

 بيمارستان بستری می باشد. تا به حال چندين بار اين فعال کارگری به دليل فشارهای طاقت فرسا و غير
 انسانی و تشديد ناراحتی قلبی اش به بيمارستان منتقل شده است.

 منصور اسالو آخرين بار به مناسبت روز جهانی کارگر اقدام به انتشار رنج نامه ای نمود و در آن رنجنامه به شرايط
 و وضعيت حاد جسمی اش و همچنين فشارهای غير انسانی و قرون وسطايی که عليه او و هم بنديانش روا
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 داشته می شود اشاره کرده بود.
 بازجويان وزارت اطلعات با نگه داشتن زندانيان سياسی که در شرايط حاد جسمی در زندان بسر می برند و عدم
 درمان جدی آنها سعی در حذف فيزيکی و زجر کش کردن آنها را دارند. آخرين موردی که بازجويان وزارت اطلعات

 با روا داشتن درد جانکاه و عدم درمان که نهايتا منجر به زجرکش کردن او بر آمدند زنده ياد محسن دگمه چی
 بود.

 در حال حاضر تعدادی از زندانيان سياسی مانند ،ماشال حائري،شيرمحمد رضايي،محمد صديق کبودوند،کبری
 بنازاده اميرخيزي،فرح واضحان،عيسی سحر خيز،محمد رونقی ملکی و ده ها زندانی ديگر در چنين شرايطی

 بسر می برند.
 فعالين حقوق بشر و دمکراسی در ايران،نگه داشتن زندانيان سياسی که در شرايط حاد جسمی در زندان بسر
 می برند را محکوم می کند و کميسر عالی حقوق بشر و ساير مراجع بين المللی خواستار ارجاع پرونده جنايت

 عليه بشريت رژيم ولی فقيه علی خامنه ای به شورای امنيت سازمان ملل جهت گرفتن تصميمات لزم اجرا می
 باشد.

 فعالين حقوق بشرو دمکراسی در ايران
 2011 می 05 برابر با 1390 ارديبهشت 15

 گزارش فوق به سازمانهای زير ارسال گرديد:
 کميساريای عالی حقوق بشر

 کمسيون حقوق بشر اتحاديه اروپا
 سازمان عفو بين الملل

http://hrdai.net 
info@hrdai.net 

http://hrdai.blogspot.com 
pejvak_zendanyan10@yahoo.com 

pejvakzendanyan@gmail.com 
Tel.:0031620720193 

 استفاده از گزارشهای فعالين حقوق بشر و دمکراسی در ايران تنها با ذکر منبع مجاز است

آموزش و پرورش در مهلت ده روزه خواهان دفاعيه رسول بداقی شد

 برپایه خبر دریافتی آمده است :  - هيات تخلفات اداری آموزش وپرورش طی ابلغيه ای که در زندان تحویل آقای
 روز دفاعيه© خود را به این هيات ارسال نماید١٠بداقی گردید از ایشان خواست که حداکثر ظرف 

 بنا به اطلع گزارشگران هرانا، این هيات در ابلغيه© مذکور اتهام آقای بداقی را اجتماع وتبانی به قصد ارتکاب جرم
عليه امنيت کشور و فعاليت تبليغی عليه نظام ناميده ا

  هزار بيکار و نداشتن قرارداد بيمه ای35انتقاد ماماها از مسئولن؛ 

  اردیبهشت آمده است : عضو شورای عالی نظام پزشکی کشور، از وعده15به نوشته ندای سبز آزادی در تاریخ 
 های بر زمين مانده مسئولن وزارتخانه های بهداشت و رفاه به ماماها انتقاد کرد و گفت: از روز ماما سال گذشته

  هزار مامای بيکار و قرارداد بيمه ای ماماها انجام نشده است.35تا امسال هيچ اقدامی برای جذب 
  هزار جمعيت50به گزارش مهر نوشين زنده زبان در آستانه روز جهانی ماما به خبرنگار مهر گفت: متاسفانه از 

  هزار نفر آنها همچنان بيکارند.35مامای کشور بيش از 
  هزار زايمان در300وی با انتقاد از اينکه ماماها هنوز رديف استخدامی ندارند، افزود: سالنه بيش از يک ميليون و 

  ماما تعريف شده است،50 تا 30کشور انجام می شود و بر اساس استانداردهای جهانی که به ازای هر زايمان 
  ماما به ازای هر زايمان در کشور جذب کنيم، مامای بيکار نخواهيم داشت.30اگر بتوانيم 

  درصد90زنده زبان به نبود جايگاه تعريف شده برای ماماها در بيمارستانها اشاره کرد و گفت: ماماها عامل 
 زايمانها در بيمارستانهای دولتی هستند اما به دليل نبود جايگاه مامايي، پرونده ها به نام متخصص زنان و زايمان

 امضا می شود که اين موضوع باعث دلسری ماماها شده است.
  سال12عضو شورای عالی نظام پزشکی کشور با اعلم اينکه دو سوم جمعيت کشورمان را زنان و کودکان زير 

 تشکيل می دهند، افزود: اگر جايگاهی برای ماماها تدوين شود و رديف استخدامی برای آنها در نظر گرفته شود،
 ماماها می توانند خدمات بهداشتی و درمانی را با کمترين قيمت به اين قبيل افراد جامعه ارائه دهند.

 وی با اشاره به اينکه ماماها در خط اول درمان بکار گرفته می شوند، ادامه داد: برای کاهش آمار سزارين که
 هدف وزارت بهداشت است، اولين کسانی که می توانند به تحقق اين برنامه کمک کنند ماماها هستند.

 زنده زبان با انتقاد از اينکه قانون سختی کار هنوز برای ماماها اعمال نمی شود، افزود: ماما با جان دو انسان سر
 و کار دارد و همين مسئله استرس زيادی به ماما وارد می کند.

 وی در ادامه از نداشتن قرارداد بيمه ای ماماها گليه کرد و گفت: بيمه ها به بهانه بار مالی سالهاست که از
 پذيرفتن اين مسئوليت شانه خالی می کنند.

 نماينده ماماها در شورای عالی نظام پزشکی با اعلم اين مطلب که مسئولن وزارت رفاه اخيرا پذيرفته اند که
 ماماها در بخش سرپايی (مطب) با فرانشيز بيمه ای بيماران خود را ويزيت کنند، افزود: متاسفانه برای اجرای اين
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 موضوع نيز بهانه آورده اند و گفته اند که بايد پروتکل نظارتی نوشته شود. در حالی که چنين پروتکلی برای هيچ
 يک از رشته های پزشکی وجود ندارد.

  ماهه اول امسال اعمال شود، گفت:6زنده زبان ضمن ابراز اميدواری از اينکه فرانشيز بيمه ای ماماها تا 
 متاسفانه چون تعرفه های ماماها با بيمه محاسبه نمی شود، مراجعان به سراغ پزشکانی می روند که قرارداد

 بيمه ای دارند.

 فعالن ضدسرمایه داری گيلن
 گزارشی از کارخانه فولد گيلن

 کارخانه فولد گيلن در شهر صنعتی رشت واقع است. کارخانه متعلق به بخش خصوصی است و سهامداران
 عمده آن خاندان هاشمی هستند. البته فردی به نام حاج رسول دانيال زاده با اندک سهمی مدیر عامل کارخانه

 است. دانيال زاده ضدکارگر قبل� از عوامل اطلعات بوده و در بيشتر اوقات در دفتر مرکزی کارخانه واقع در تهران به
سر می برد.

  کارگر در دو قسمت فولد سرد و فولد گرم مشغول به کار هستند. در سال گذشته١١٠٠در حال حاضر حدود 
 برای مدتی به بهانه تحریم و کمبود مواد اوليه کارخانه در چهار شيفت کار می کرد. اما اکنون کارخانه دوباره در

  ماه است و پس از پایان6سه شيفت فعال است. همه کارگران قرارداد موقت دارند و قراردادهایشان از یک ماه تا 
  راننده نيز بر روی۵٠مدت قرارداد، بر خلف کارخانه های دیگر، با آن ها تسویه حساب خرید سنوات نمی شود. 

 تریلرهای کارخانه مشغول به کارند که همه پيمانی هستند. راننده ها مواد اوليه را به صورت شمش از بندر انزلی
 به کارخانه و ورق های رول شده محصول کارخانه را به کارخانجاتی در شهرهای صنعتی ساوه و سمنان حمل

 می کنند.
 مواد اوليه به صورت شمش از کشورهای روسيه و اوکراین وارد شده و در این کارخانه فولد شده و به ورق تبدیل

  ميليمتر است. آن ها را به صورت رول در آورده به بازار مصرف ارائه می دهند.٢۵می شود. قطر ورق ها یک تا 
  ميليمتر دریافت کرده که قرار است به صورت رول به٢۵کارخانه به تازگی سفارشی برای ساخت ورق با قطر 

 مشتریان خود در مراکز نفتی و پتروشيمی تحویل دهد. دستمزد کارگران اندکی بيشتر از دستمزد تعيين شده
  هزار تومان بيشتر از دستمزد کف اعلم شده که در مقابل سختی٢۵ تا ٢٠توسط وزارت کار است، مثل� با تفاوت 

 کار و کار طاقت فرسا در کارخانه به چشم نمی آید. کارخانه دارای وسيله ایاب و ذهاب و همچنين سرویس
نهارخوری است. غذا فقط به کارگرانی که اضافه کاری می کنند داده می شود.

 فعالن ضدسرمایه داری گیلن
 ۱۳۹۰ اردیبهشت ۱۵

کمیته هماهنگی برای ایجاد تشکل کارگری

  ميليارد ريال بودجه فيلترينگ پايگاه های اينترنتی در ايران۲۰۰

 رئيس مرکز فناوری اطلعات و رسانه های ديجيتال اردیبهشت آمده است : 16در تاریخ  به نوشته سایت کلمه
  هزار تخلف در فضای مجازی کشور ثبت مي شود.٣وزارت فرهنگ و ارشاد اسلمی گفت: روزانه 

  هزار٣به گزارش آنا، عيسی زارع پور در نشست شورای فرهنگ عمومی خراسان شمالی تصريح کرد: روزانه 
 تخلف در فضای مجازی کشور ثبت مي شود که در صورت عدم رعايت اين سايت ها فيلتر خواهند شد.

  ميليارد ريال به مرکز توسعه فناوری اطلعات و٢٠٠از سوی ديگر خبرگزاری شبستان در همين روز از اختصاص 
 رسانه های ديجيتال وزارت فرهنگ و ارشاد اسلمی برای اين مهم خبر داد.

 بر همين اساس به نظر مي رسد مرکز توسعه فناوری اطلعات و رسانه های ديجيتال وزارت فرهنگ و ارشاد
 اسلمی که در اجرای پروژه شبکه ملی فرهنگ در سال گذشته ناکام مانده است، اين بار قصد دارد تا به بهانه

 ساماندهی پايگاه های اينترنتی حرکت جديدی را در مسدود سازی پايگاه های اينترنتی شروع نمايد.
 لزم به ذکر است سايت های خبری تحليلی چندی پيش در ديدار با وزير فرهنگ و ارشاد اسلمی نسبت به

 برخوردهای سلبی و تهديد آميز مسئولن مرکز توسعه فناوری اطلعات و رسانه های ديجيتال با پايگاه  های
 اينترنتی اعتراض کرده بودند که در همين راستا مسئوليت ساماندهی کليه پايگاه های اينترنتی به معاونت امور

 مطبوعاتی و اطلع رسانی اين وزارتخانه واگذار شد اما به نظر مي رسد مسئولن مرکز قصد دارند همچنان به
 ادبيات تهديد آميز خود در برابر پايگاه های خبری ادامه دهند.

ماه حقوق عقب افتاده کارگران شرکت نيرو رخش کردستان 9

  اردیبهشtت آمtده اسtت :16به گزارش سایت کميته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل های کارگری در تاریخ 
  در زمينttه سttاخت سttيم و كابttل و1380در سttال  شهرصttنعتی سttنندج شttرکت نيرورخttش کردسttتان واقttع در

 این شرکت طی چند سال اخير به بهttانه هttای گونttاگون کارفرمای  نفر کارگرشروع به کار کرد.70ترانسفورماتور با 

290

http://www.khamahangy.com/index.php?option=com_content&view=article&id=141:9-&catid=10:1389-12-23-23-55-18&Itemid=26


  نفttر کtارگر زن ومttرد در دو شttيفت کttاری35دست به اخراج کارگران خود زده است و در حال حاضtراین شtرکت بtا 
مشغول به کار می باشد .

  نيtز بtه آنهtا پرداخtت1389 ماه است که حقوق دریافت نکرده اند و علوه بر آن عيدی سttال 9کارگران این شرکت 
. نشد است

 لزم به ذکر است که کارگران بارها به اداره کار و استانداری مراجعttه کttرده انtد امtا جttواب قttانع کننttده ای از طttرف
مسئولين مربوطه به آنها داده نشده است.

کميته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل های کارگری

  نفر بعلت بستن کارخانه استحصال طل200بيکار شدن 

 با تعطيلى دومين کارخانه استحصال و فرآورى اردیبهشت آمده است : 16در  به گزارش خبرگزاری دولتی ايسنا
  نفر از کارگران آن، در200"طل"ى كشور در "آق دره" شهرستان تکاب در جنوب استان آذربايجان غربي، بيش از 

 حال حاضر شغل خود را از دست داده اند و کارگران اين کارخانه براى انعكاس مشكلت خود به گوش مسئولن
 مربوطه و رفع آنها، اقداماتى از قبيل ديدار و گفت وگو با مسئولن سازمان صنايع و معادن آذربايجان غربي،

 ادارات كل کار و امور اجتماعى و تامين اجتماعى استان، رايزنى با مسئولن کارخانه "پويا زرکان" آق دره و فرماندار
 تکاب، نامه نگاريهاى متعدد و حتى دادخواهى از مسئولن رده بالى نظام را تاكنون انجام داده اند.

 به گزارش خبرگزارى دانشجويان ايران(ايسنا)، مسئولن کارخانه طلى آق دره، شکستگى يکى از قطعات اصلى
 دستگاه فعال در کارخانه را، علت تعطيلى اين مشكل عنوان و اعلم كرده اند كه اين قطعه تا چهار ماه آينده تعمير

 و مشکلت شغلى کارگران رفع خواهد شد.
 اما برخى از کارگران و کارکنان کارخانه طلى آق دره تکاب، طى چند روز گذشته از انتشار شايعاتى مبنى بر
 تعطيلى دائمى اين کارخانه يا تعديل نيروى کار و حتى از سرگيرى فعاليت کارخانه با حداقل نيروى کار خبر

 داده اند.
 "على سروى"، يكى از كارگران اين كارخانه، در گفت وگو با خبرنگار خبرگزارى دانشجويان ايران(ايسنا)، گفت: از

 وقتى كه خبر تعطيلى كارخانه به گوش كارگران رسيد تا زمان رسمى تعطيلي، همه كارگران در تكاپوى به دست
 آوردن دوباره شغل خود بوده  و نگران چگونگى تامين معاش خانواده شان هستند.

 وى افزود: ما از تمام مسئولن استانى و كشورى مي خواهيم كه اگر به فكر قشر كارگر هستند، نسبت به اين
 قشر بي تفاوت نباشند و به وعده هاى خود در خصوص ايجاد اشتغال عمل كنند و مانع افزايش بيكارى كارگران

 شوند.
 "حسن قربانى"، نماينده کارگران کارخانه طلى آق دره تکاب نيز، در گفت وگو با ايسنا، اظهار داشت: مسئولن
 کارخانه طل هنگام تعطيلي  آن، مدت بيکارى كارگران را، موقتى و چهار ماهه اعلم کرده اند و در زمان تعطيلى

 فعاليت آنان نيز، به تمامى کارگران تعهدنامه بازگشت به کار، پس از تعمير قطعه اصلى دستگاه فعال در کارخانه
 را داده اند.

 وى يادآور شد: البته بر اساس اين تعهدنامه، کليه کارگران کارخانه طل پس از تعمير و راه اندازى دستگاه آن، بر
 سر کار خود حاضر خواهند شد، اما شايعاتى كه در بين كليه كارگران مبنى بر تعديل نيروى كار بعد از به راه

 افتادن دوباره كارخانه وجود دارد، تمام كارگران را نااميد و ناراحت كرده است.
 قربانى خاطرنشان كرد: طى اين مدت کارگران بيكار شده، مي توانند طبق ضوابط از مزاياى بيمه بيکارى بهره مند

 شوند.
 بر اساس اين گزارش، با توقف فعاليت کارخانه استحصال و فرآورى طلى "پويا زرکان" "آق دره" تکاب، فعل بيش از

  درصد کارکنان فعلى کارخانه را95 نفر از کارگران و کارکنان آن، شغل خود را از دست داده اند و اين ميزان 200
  درصدى کارگران خبر داده اند.30شامل مي شود البته، مسئولن کارخانه از بيکارى 

 "عباس احمدى نيرى"، مديرعامل کارخانه فرآورى و استحصال طلى آق دره تکاب نيز، از وجود برخى موانع براى
 خريد يکى از قطعات اصلى دستگاه فعال در کارخانه طل خبر مي دهد و مي گويد: چرخ دنده آسياب بزرگ که

 به عنوان قلب دستگاه کارخانه عمل مي کند، دچار نقص فنى شده است و به علت وجود برخى مشكلت، خريد آن
 از کشورهاى خارجى مشکل و زمان بر خواهد بود.

 وى افزود: تا پيش از خريد اين قطعه اصلي، بخشهاى آسيب ديده دستگاه کارخانه طلى آق دره به طور موقت
 تعمير خواهد شد و کارخانه بازگشايى مي شود.

  ماهه به مسئولن کارخانه براى تعمير و تجهيز2فرماندار شهرستان تکاب نيز، از تعيين ضرب الجل و مهلت ويژه 
 کارخانه طلى آق دره خبر داد.

 "محمدعلى داعى"، در گفت وگو با خبرنگار خبرگزارى دانشجويان ايران(ايسنا)، افزود: طى تماسها و ديدارهايى
 که با مسئولن کارخانه استحصال طل انجام شده و بر اساس مصوبات کميسيون کارگري، بايد عمليات تعمير و

 تجهيز قطعات آسيب ديده کارخانه، تا مدت دو ماه آينده صورت گيرد.
  ماهه، حتما� فعاليت2وى با تاکيد بر اينکه مسئولن کارخانه طلى آق دره تکاب موظفند در پايان اين مدت 

 استحصال و فرآورى طل را از سر بگيرند، افزود: با بازگشايى مجدد کارخانه طلى آق دره تکاب، کليه کارگران و
 کارکنان بيكار شده اين کارخانه، سر کار خود باز خواهند گشت.

 وى از مسئولن کارخانه طلى آق دره تکاب خواست، نسبت به تعمير، تجهيز و راه اندازى مجدد فعاليت کارخانه
 طلى آق دره تکاب، سرعت عمل و جديت به خرج دهند.
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 داعى گفت: دستگاههاى اجرايى تکاب به طور مستمر مسايل مربوط به کارگران کارخانه طلى آق دره و تحقق
 مطالبات آنان و ضرورت بازگشت به کار کليه کارگران را، پيگيرى مي كنند.

 فرماندار تکاب همچنين برخى شايعات پيرامون توقف دائم فعاليت کارخانه طلى آق دره را رد كرد و خبر تعطيلى
 قطعى اين کارخانه را تکذيب کرد.

 وى يادآور شد: کليه شايعات مربوط به تعطيلى دائمى اين کارخانه صحت نداشته و اين تعطيلى موقتى بوده و با
 انجام تعميرات اساسي، فعاليت آن از سر گرفته خواهد شد.

  کيلومترى شهر تکاب در جنوب30 در 1383به گزارش ايسنا، کارخانه فرآورى و استحصال طلى آق دره، از سال 
  عيار فعاليت مي كند كه بعد از معدن "موته"24 تن طلى 2.2استان آذربايجان غربي، با ظرفيت توليد سالنه 

 اصفهان، به عنوان دومين معدن طلى کشور و يکى از معادن بزرگ طلى خاورميانه محسوب مي شود.
  به مدت1378فعاليت معدن طلى آق دره در حالى متوقف شده كه پروانه بهره بردارى از اين معدن در سال 

 1393سال صادر شده است و اجازه بهره بردارى و استخراج از اين معدن طل، تا سه سال ديگر يعنى تا سال 15
 وجود دارد.

 معافيت کارفرمايان از پرداخت حق بيمه

  قانون برنامه چهارم103 اردیبهشت آمده است : اين موضوع به ماده 16به گزارش آتی نيوز به نقل از خبر در تاریخ 
 مربوط می شود که براساس آن، کارفرمايانی که توسط اداره های کار نيروی کار جذب می کردند، از پرداخت

  درصدی که بايد برای کارگر پرداخت می کردند معاف می شدند.23 درصد از 20سهم بيمه به ميزان 
 اين قانون تا سال گذشته هم اجرا می شد اما در اوايل سال گذشته رييس کانون انجمن های صنفی کاريابی
 های کشور اعلم کرده بود: «نه تنها اکنون ديگر اين قانون اجرا نمی شود بلکه توسط سازمان تامين اجتماعی

  درصد سهم بيمه کارگر و جريمه اين20کارفرمايانی هم که تا قبل از اين، از اين مزيت بهره برده بودند بايد آن 
 ديرکرد پرداخت، را پرداخت کنند.»

 بابک هاشمی پور از جمله آثار توجه نکردن به اين قانون را کاهش ميزان به کارگماری نيروهای کار متقاضی کار
  هزار نفر طی چهار سال گذشته420ذکر کرده و آمار داده بود: طبق اعلم خود سازمان تامين اجتماعی بيش از 

  بهره مند شده اند که اکنون با بخشنامه جديد سازمان تامين اجتماعی از اين افراد جرايمی103از مزايای ماده 
 دريافت خواهد شد.

 با وجود اين، هم اکنون به نظر می رسد ديگر اين مشکل حل شده و کارفرمايانی که به آن ها اعلم شده بايد
 جرايمی را پرداخت کنند با مراجعه به ديوان عدالت اداری و مطرح کردن اين موضوع مجدد می توانند از مزيت ماده

  قانون برنامه چهارم بهره ببرند.103
 رييس کانون انجمن های صنفی کاريابی های کشور در اين مورد عنوان می کند که در برنامه پنجم توسعه نيز

 دولت مجدد پيشنهاد اين موضوع را به شيوه پلکانی مطرح کرده است. وی در مورد مشکل پيش آمده در اين مورد
 نيز توضيح می دهد: براساس قانون برنامه چهارم کارفرمايانی که از اداره کار نيروی کار می گرفتند می توانستند
 از اين امتياز بهره ببرند و اگر واحدی مجوز تاسيس نداشت و نيروی کار به کار می گمارد با تاييد بازرس بيمه و يا

 تاييد اداره کار می توانستند از اين معافيت استفاده کند اما چند سال پس از اجرای اين قانون، سازمان تامين
 اجتماعی اعلم کرد کارگاه هايی که پروانه کار ندارند شامل اين قانون نمی شوند و بايد سهم بيمه ای که در اين

 سال ها پرداخت نکرده اند و مجازات آن را پرداخت کنند.
 وی تصريح کرد: با پيگيری های انجام شده ديوان عدالت اداری تاييد کرد که سازمان تامين اجتماع اين قانون را

 رعايت نمی کند و کارفرمايانی که از اين امتياز بهره برده اند در صورت جريمه شدن می توانند با تاييديه اداره های
 عدالت مراجعه کنند تا به مانند قبل از اين تخفيف بيمه ای بهره مند شوند.کار به ديوان 

آخراج هزار و دویست کارگر کارخانه تاژ در یک سال  

 جمعی از کارگران قزوین : کارخانه تاژ در شهر صنعتی قزوین قرار دارد. وابسته به بخttش خصوصttی اسttت. درحttال
  کارگر در این کارخttانه کttار مttی٢٠٠٠ کارگر در این کارخانه مشغول به کارند، در حالی که سال گذشته ٨٠٠حاضر 

 کردند. تمامی کارگران قرارداد موقت دارند. کارفرمای کارخانه فردی به نام عابدی است. قرار است کارخانه به یttک
 پاسدار تحویل داده شود و کارفرمای جدید اعلم کرده نيازی به کارگران ندارد. البته کارگران شاغل همtراه کtارگران
 اخراجی بارها در مقابل استانداری قزوین تجمع کرده اند اما نتيجه نگرفته اند. محصttولت ایttن کارخttانه مttایع ظttرف
 شویی و مواد بهداشتی با مارک "تاژ" است. بهtانه کارفرمtا بtرای اخtراج کtارگران گرانtی مtواد اوليttه اسtت. البتttه
 کارگران این داستان را دروغ می دانند، زیرا با گران شدن محصولت این کارخانه در بازار مابه التفاوت هزینه تحميل
 شده مواد اوليه تامين می شود. هدف کارفرمای ضدکارگر به تعطيلی کشاندن کارخانه، گرفتن وام کلن از بانtک و
بيکttttttttttttttttttttار کttttttttttttttttttttردن کttttttttttttttttttttارگران اسttttttttttttttttttttت و دیگttttttttttttttttttttر هيttttttttttttttttttttچ. 

منبع: سایت کميته هماهنگی برای ایجاد تشکل کارگری 

معافيت کارفرمايان از پرداخت حق بيمه
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  قانون برنامه چهارم مربوط می شود که103به گزارش آتی نيوز به نقل از خبر  آمده است :اين موضوع به ماده 

 20براساس آن، کارفرمايانی که توسط اداره های کار نيروی کار جذب می کردند، از پرداخت سهم بيمه به ميزان 
 درصدی که بايد برای کارگر پرداخت می کردند معاف می شدند.23درصد از 

 اين قانون تا سال گذشته هم اجرا می شد اما در اوايل سال گذشته رييس کانون انجمن های صنفی کاريابی
 های کشور اعلم کرده بود: «نه تنها اکنون ديگر اين قانون اجرا نمی شود بلکه توسط سازمان تامين اجتماعی

  درصد سهم بيمه کارگر و جريمه اين20کارفرمايانی هم که تا قبل از اين، از اين مزيت بهره برده بودند بايد آن 
ديرکرد پرداخت، را پرداخت کنند.»

 بابک هاشمی پور از جمله آثار توجه نکردن به اين قانون را کاهش ميزان به کارگماری نيروهای کار متقاضی کار
  هزار نفر طی چهار سال گذشته420ذکر کرده و آمار داده بود: طبق اعلم خود سازمان تامين اجتماعی بيش از 

  بهره مند شده اند که اکنون با بخشنامه جديد سازمان تامين اجتماعی از اين افراد جرايمی103از مزايای ماده 
 با وجود اين، هم اکنون به نظر می رسد ديگر اين مشکل حل شده و کارفرمايانی که به آن دريافت خواهد شد.

 ها اعلم شده بايد جرايمی را پرداخت کنند با مراجعه به ديوان عدالت اداری و مطرح کردن اين موضوع مجدد می
 قانون برنامه چهارم بهره ببرند.103توانند از مزيت ماده 

 رييس کانون انجمن های صنفی کاريابی های کشور در اين مورد عنوان می کند که در برنامه پنجم توسعه نيز
 دولت مجدد پيشنهاد اين موضوع را به شيوه پلکانی مطرح کرده است. وی در مورد مشکل پيش آمده در اين مورد
 نيز توضيح می دهد: براساس قانون برنامه چهارم کارفرمايانی که از اداره کار نيروی کار می گرفتند می توانستند
 از اين امتياز بهره ببرند و اگر واحدی مجوز تاسيس نداشت و نيروی کار به کار می گمارد با تاييد بازرس بيمه و يا

 تاييد اداره کار می توانستند از اين معافيت استفاده کند اما چند سال پس از اجرای اين قانون، سازمان تامين
 اجتماعی اعلم کرد کارگاه هايی که پروانه کار ندارند شامل اين قانون نمی شوند و بايد سهم بيمه ای که در اين

سال ها پرداخت نکرده اند و مجازات آن را پرداخت کنند.

 وی تصريح کرد: با پيگيری های انجام شده ديوان عدالت اداری تاييد کرد که سازمان تامين اجتماع اين قانون را
 رعايت نمی کند و کارفرمايانی که از اين امتياز بهره برده اند در صورت جريمه شدن می توانند با تاييديه اداره های

کار به ديوان عدالت مراجعه کنند تا به مانند قبل از اين تخفيف بيمه ای بهره مند شوند.

 صدور احکام قضايی برای معلمان و فعالن فرهنگی همدان

  اردیبهشت آورده است;بر اساس گزارش های منتشر شده، حکم يک سال حبس جواد امام،16راديو کوچه در
  دادگاه تجديد۵۴ در تهران توسط شعبه 1388رييس ستاد ميرحسين موسوي، در انتخابات رياست جمهوری سال 

 نظر تهران عينن تاييد شده است.
  در محل سکونتش توسط ماموران امنيتی بازداشت و روانه٨٨ خرداد ماه ٢۴به گزارش جرس، جواد امام در تاريخ 

 زندان شد.
 وی پس از سه ماه بازداشت با قيد وثيقه دويست ميليونی آزاد شد.

 اتهام اين فعال سياسی اصلح طلب تبليغ عليه نظام عنوان شده است.
 گفتنی است متعاقب تاييد حکم يک سال زندان آقای امام، مسوولن با قطعی خواندن آن، نام برده را جهت اجرای

 حکم به زندان فرا خوانده اند.

  درصدی اجاره مسکن12.6گزارش مرکز آمار از افزايش 

  اردیبهشت آمده است :وزارت مسکن و شهرسازی اعلم کرد که براساس16به نوشته خبرگزاری دولتی مهر در  
 12.6 معادل 1388 نسبت به مدت مشابه در سال 1389آمارهای مرکز آمار ايران، اجاره بها در تابستان سال 

 درصد افزايش يافته، ضمن اينکه قيمت مسکن در همين مدت با کاهش مواجه شده است.
 به گزارش خبرنگار مهر، وزارت مسکن در گزارشی اعلم کرد: براساس آمارهای مرکز آمار ايران متوسط قيمت يک

  ريال بوده که755 هزار و 16 درمناطق بيست و دوگانه شهر تهران معادل 1388متر مربع مسکن در زمستان سال 
  ريال رسيده است.919 هزار و 16 و 589 هزار و 16 به ترتيب به 1389اين ميزان برای فصل بهار و تابستان سال 

  کاهشی معادل يک درصد را نشان می1388 نسبت به زمستان، 1389همچنين ميزان نرخ رشد قيمت در بهار 
  درصد افزايش داشته و تغييرات سالنه2، 1389 نسبت به بهار 1389دهد. از سويی قيمت مسکن در تابستان 

  درصد بوده است. بنابراين براساس قيمت5.9 به ميزان 1388 نسبت به تابستان 1389قيمت مسکن در تابستان 
 واقعي، قيمت مسکن کاهش داشته است.

 در اين دوره حجم معاملت انجام شده در شهر تهران دارای روند صعودی قابل توجهی بوده است بطوريکه با
  مواجه بوده ايم.1389 نسبت به بهار 1389 درصدی حجم معاملت مسکن در تابستان 11.5افزايش 

293



 براساس اين گزارش سطح قيمتها در مناطق مختلف شهر تهران متفاوت بوده بطوريکه قيمت در مناطق شمالی
  برابر مناطق جنوبی شهر بوده است. اما نکته قابل توجه ثبات قيمت بيشتر در مناطق شمالی شهر2بيش از 

است بطوريکه قيمت در برخی از مناطق رشد منفی را تجربه کرده است.
 اجاره بهای مسکن در شهر تهران

 هر چند اطلعات ثبت شده از حجم مطالعات اجاره بهای مسکن در سامانه اطلعات املک و مستغلت کشور
 1389بسيار کم است اما براساس اطلعات به دست آمده متوسط اجاره بها به همراه وديعه مسکن در بهار 

  هزار ريال بوده است که نرخ رشدی98 معادل 1389 هزار ريال در متر مربع و اين ميزان در تابستان 90معادل 
  درصد رشد داشته است. براساس آمارهای ارايه شده نرخ رشد سالنه اجاره مسکن در تابستان8.9معادل 
  درصد است.12.6 معادل 1388 نسبت به تابستان 1389

 قيمت زمين در شهر تهران
 براساس اطلعات سامانه مديريت اطلعات املک و مستغلت کشور تعداد معاملت صورت گرفته و يا ثبت شده

 در سطح شهر تهران بسيار کم بوده و به دليل نقصان آماري، ارائه يک متوسط قيمت که بيان کننده اطلعات
 متوسط شهر يا منطقه باشد را با مشکل موجه کرده است. با اين حال بررسی روند قيمت ها نشان می دهد که

 قيمت زمين در شهر تهران با روند قيمت مسکن همخوانی بسيار زيادی دارد.
 قيمت مسکن در مراکز استانهای کشور

 براساس اين گزارش متوسط قيمت يک مترمربع مسکن در سطح کشور براساس متوسط حسابی قيمت ها در
  ريال877 هزار و 6 ريال و در تابستان همان سال در سطح مراکز استان ها معادل 962 هزار و 6 معادل 1389بهار 

 بوده است که نشان دهنده ثبات نسبی قيمت ها در سطح مراکز استان های کشور است.
  بسيار متفاوت است بطوريکه1389آمارها نشان می دهد دامنه قيمت ها در سطح مراکز استانی در تابستان 

 5 ريال و کمترين متوسط مربوط به ساری و معادل 919 هزار و 16بالترين متوسط قيمت مربوط به تهران و معادل 
 ريال بوده است.282هزار و 

انقلب احضار جمعی از فعالن فرهنگی و معلمان استان یزد به دادگاه
 چند روز بعد از احضار جمعی از فعالن فرهنگی همدان و سنندج، دادگاه انقلب شهر یزد نيز، گروهی از اعضاء
 کانون فرهنگيان یزد را مورد احضار و بازپرسی قرار داد. به گزارش منابع خبری جرس، دادگاه انقلب محمدعلی

 شيرازی، چنگيزی، ميرزائی، صدیقی، دهقانپور، حسامی فر، قوچانی، شاهدی و نجاتی، از اعضاء کانون
 اردیبهشت احضار کرد.١۴فرهنگيان یزد را در تاریخ 

 این گزارش می افزاید، این احضارها که در حوالی روز معلم انجام شد، بدليل صدور بيانيه بزرگداشت روز معلم در
 بود، که پرونده ای در دادسرای انقلب یزد برای این افراد تشکيل گردید.٨٩سال 

 همچنين آمده است “این افراد بدون تفهيم اتهام، در مراحل بازپرسی، به اتهام نشر اکاذیب در دادگاه حاضر شدند
 ١٨و قاضی که بدون مطالعه پرونده در دادگاه حاضر شده بود، از متهمان خواست آخرین دفاعيه خود را تا تاریخ 

 اردیبهشت تحویل دادگاه دهند. “ قاضی به متهمان گفته است که پس از دریافت آخرین دفاعيه و مطالعه پرونده،
ظرف یک هفته حکم را صادر خواهد کرد.

 60کوره پزيهای شبستر در آستانه تعطيلی به علت گرانی سوخت/ 
 هزار نفر بيکار می شوند

  اردیبهشت آمده است : رئيس اتحاديه فخاران (کوره پزان) شهرستان17به نوشته خبرگزاری دولتی مهر در 
 شبستر در آذربايجان شرقی با اشاره به افزايش نرخ سوخت و عدم تامين سوختهای ارزان جايگزين گفت:

 بسياری از کوره های آجرپزی اين شهرستان به دليل افزايش هزينه ها در آستانه تعطيلی قرار دارند.
 احد جعفری وايقان، در گفتگو با خبرنگار مهر در شبستر افزود: درحاليکه مسئولن محلی سال گذشته بر رفع

 مشکلت آجرپزی های منطقه قول مساعد داده بودند اما با توجه به شروع فصل کار، اقدامی که رضايت اين قشر
 را جلب کند ديده نشده است.

  درصد آنها از95 واحد کوره آجرپزی دارد که 400وی يادآور شد: اتحاديه فخاران شهرستان شبستر نزديک به 
 نفتکوره (مازوت) استفاده می کنند.

 رئيس اتحاديه فخاران شهرستان شبستر با اشاره به دليل بروز مشکل در فعاليت اين قشر يادآور شد: با اجرای
  ريال افزايش يافت که موجب بروز شوک در2000 ريال به 94.5هدفمندی يارانه ها قيمت هر ليتر سوخت مازوت از 

 اين حوزه گرديد.
 جعفری تصريح کرد: بر اين اساس نامه ای از طريق بازرگاني، فرمانداری و ادارات مربوطه نوشتيم و نمايندگان ويژه

 رئيس جمهور پاسخ نامه را به سازمان بازرگانی آذربايجان شرقی ابلغ کرده و تصميماتی برای حمايت از کوره
 -2- افزايش قيمت آجر متناسب با تغييرات قيمت گاز مجاز است. 1پزان ابلغ کردند که بدين شرح است: "

 وزارتخانه های صنايع و معادن و بازرگانی مجازند به واحدهای صنفی و صنعتی دارای سوخت مازوت يا نفتگاز
 - شرکت3 ميليون تا يک ميليارد ريال تسهيلت يارانه ای پرداخت کنند. 500متناسب با تغييرات ساختاری مبلغ 

 گاز موظف است نسبت به گازکشی واحدهای توليدی آجر اقدام کند."
 رئيس اتحاديه فخاران شهرستان شبستر با بيان اينکه تغيير قيمت نسبت به سوخت گاز انجام شده اظهار
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 داشت: از تسهيلت ياد شده تا الن هيچ خبری نيست و گازکشی هم در حال اجرای مراحل قانونی بوده اما
 تاکنون اجرايی نشده است.

 جعفری با اشاره به خواسته های کوره پزان منطقه برای خروج از مشکلت پيش آمده تصريح کرد: با قيمت جديد
 350 ريال می شود در صورتيکه با قيمت جديد مازوت هر قالب آجر 120گاز،  هزينه سوخت هر قالب آجر حداکثر 

 ريال تمام می شود.
 وی ادامه داد: پيشنهااد ما اين است که تا اتمام عمليات طرح گازکشی به اين کوره ها، قيمت نفتکوره را به

 سطحی برسانند که بشود با کوره های گاز سوز رقابت کرد.
 رئيس اتحاديه فخاران شهرستان شبستر با بيان اينکه با روند فعلی کوره های مازوت سوز منطقه تعطيل می

  هزار نفر در شهرستان شبستر به طور مستقيم و يا غير مستقيم از اين راه امرار معاش60شوند افزود: حدود 
 می کنند و در صورت تعطيلی اين کوره ها، بيکاری گسترده ای منطقه را دربر می گيرد.

  به89.9.28جعفری در ادامه خاطرنشان کرد: بخشی از توليد سال گذشته به دليل گران شدن نفت کوره از 
 صورت خام مانده و مردم منتظرند دولت سياستهای حمايتی را در نظر گيرد تا اين مواد خام به چرخه توليد

 بازگردد.
  بعضی از کوره داران برای رفع مقطعی مشکلت خود با فروختن کاميون و وسايل90به گفته وي، از اول سال 

 ديگر و يا با اخذ وام مضاربه ای و حتی با اخذ وام با بهره بال از بازار آزاد نفت خريداری کرده اند.
 جعفری هشدار داد: در صورت ادامه اين روند، کوره داران دچار ورشکستگی شده و قشر عظيمی از نيروی کار در

 منطقه بيکار خواهند

ما مادران همه مبارزان کردستان و ایران هستيم؛ فراخوان اعتصاب سراسری 

تمامی مردم قهرمان کردستان و ایران را به برگزاری اعتصاب سراسری در روز اردیبهشت فرا می خوانيم 

 مادران صلح کردستان : اولين سالگرد شهادت فرزندانمان فttرزاد ، شttيرین ، فرهttاد و علttی و مهttدی را پttاس مttی
 داریم .ما مادران هرگز از دست دادن این فرزندانمان را باور نکرده ایم . آنها امروز فرزندان همه ی مردم کردسttتان و

ایران هستند ، همان طور که ما هم مادر همه ی مبارزان هستيم .
 این فرزندان به اسوه ی مقاومت و آزادی خواهی همه ی زجرکشيدگان مبدل گشته اند . آنها فریاد رهایی و غttرور

ایستادگی همه ی ستم دیدگان هستند .

 آنها فریاد ما مادران و نشانی از صبر و ایستادگی همه ی مادران هستند ، ما به داشتن چنيttن فرزنttدانی سttربلند
 هستيم . آنها را از دست نداده ایم ، چرا که آنها به فریاد ما مبدل شده اند ، اما آیا آنهttا مttا را از دسttت داده انttد ؟
 این سوالی است که ما مادران صلح از همه کسانی که فریادی برای بttرآوردن و مشttتی بttرای گttره کttردن دارنttد ،

می پرسيم ؟
 ما مادران صلح بttه عنttوان مtادران رنttج جtامعه ، بtه عنttوان مtادران فریtاد و بttه عنttوان مttادران ایسtتادگی و غtرور ،

انتظاراتمان را اینچنين بيان می کنيم :

  اردیبهشttت را بttه روز ایسttتادگی در برابttر سttتم و١٩اولين خواسته ما از مردم کردستان و ایران این است که روز 
 ترور دولت مبدل نمایند .فرزندانمان در چنين روزی چشم در چشttم جلدان خttود ، تنهttا بttرای گفتttن " نttه " و بttرای

تسليم نشدن ، با سربلندی شهادت را به جان خریدند .
 این " نه " را آنها به جای همه ی ما گفتند . زمان آن رسيده است که همه با هم بttه ایttن ظلtم وسttتم و سtرکوب

پایان دهيم .
  اردیبهشت ، روزی است کttه ميttان سttر بزیttری و سttر بلنttدی انتخttاب خttود را بنمttایيم .در ایttن روز همttه ی١٩روز 

 فرزندان سربلندمان چشم در چشم سرکوبگران در یک اعتصاب سراسری ایسttتادگی مttردم مttا را نشttان خواهنttد
داد .

 دومين خواسته ی ما از مردممان این است که نگذارند فرزندان مبارزمان را تروریست ، جنایت کار و خشونت طلttب
بنامند .

 ما فرزندانمان را در ميان درد و رنج و با آزادگی بزرگ کرده ایم ، هيچ مادری مرگ فرزند خود را نمی خواهد ، اما مtا
 مادران این را نيز به خوبی می دانيم که تسليم شدن و قبول خفت خود ، سtاه تریttن و دردنtاک تریttن مtرگ اسtت

.فرزندانمان نه تنها زایيده جسم مان که زایيده مقاومت مادرانه هستند .
 هنگامی که تنها برای یttک ملقttات بtا عزیttزان مtان متحمttل بttزرگ تریttن تحقيرهttا مttی شtدیم ،بttا دیttدن روح بلنttد

فرزندانمان را در نگاه ، لبخند و گفتارشان حقير بودن جلدان را به خوبی درک می کردیم .

 آنان که فرزندانمان را به جرم محارب و تروریست بودن در زندان ها به دار می آویزند و یا در کوهسttتان هttا بttه قتttل
 می رسانند ، حرف ها و نگاه های مزدورانه اشان از نوع همان نگاه هایی است که در تلویزیون هtا ، نوشttته هtا و

در محافل فرزندانمان را تروریست می نامند .
 ما مادران این نگاه ها و این سخنان را خttوب مtی شناسttيم ، روی سttخنمان بttا کسtانی اسttت کttه مttی خواهنttد
 ایستادگی ، شجاعت و عزت مادران را در راه منافع خفت بارشان بفروشند . شما از نوع همان هایی هسttتيد کttه
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 فرزندانمان را شکنجه کردید ،طناب دار به گردنشان انداختيد ، صندلی را از زیر پایشان کشيدید و جنازه فرزنttدنمان
را به ما برنگردانيدید .

 قلم هایتان ، گفتارتان ، نگاه هایتان از نوع همان پاسداری است که در مقابل اصرار گرفتن جنازه عزیزانمان ، مttا را
 کشان کشان بيرون انداخت . شما با این سخنانتان می خواهيد که دستاویز لزم بttرای اعttدام دیگttر فرزنttدانمان را
 به دولت بدهيد ، در حالی که فرزندانمان شيرکوه معارفی ، حبييب ال لطيفی و زینب جلليان در پای چوبه ی دار
 هستند و در حالی که روی لوله ی توپ و تانک دولت به فرزندانمان در کوهستان ها نشانه گرفته ، سttخنان شttما

به معنای تایيد همه ی این کشتارهاست .
شما که از مقاومت فرزندانمان در هراس هستيد اینبار از خشم مادران باید که در هراس باشيد .

 ما مادران صلح ، مادران شهيدان و مادران ایستادگان ، از همه ی مردم کردستان و ایران می خواهيم که با
  اردیبهشت ، نشان دهند که راه مقاومت فرزاد ، فرهاد ، شيرین و علی را١٩شرکت در اعتصاب سراسری 

برگزیده اند ، نه راه یاوه گویان فرصت طلب را .

١٧/٢/١٣٩٠ 

 بيانيه ی نهادهای همبستگی با جنبش کارگری در ایران – خارج کشور در
 اعتراض به بازداشت کارگران

 خواهان آزادی فوری و بی قيد وشرط کارگران دستگير شده اول ماه مه هستيم!

 امسال به مناسبت اول ماه می به مانند گذشته و حتی گسترده ترشاهد فراخوان ها و بيانيه ها و در نهایت
 برگزاری مراسم اول ماه مه بودیم. فضای سرکوب و اختناق نتوانست جلو عزم کارگران برای برگزاری مراسم
 این روز را به شيوه های مختلف بگيرد زیرا برای کارگران این روز یک عرصه مهم از مبارزه برای تحقق مطالبات

 سياسی و رفاهی شان است. اما از طرفی همه ما انتظار برخورد و سرکوب از طرف رژیم زخم خورده سرمایه
 داری با حرکت اول ماه می کارگران را داشتيم و در نهایت هم دیدیم که چگونه رژیم دیگرباره به صف کارگران و

 زحمتکشان این جامعه هجوم آورد و آنانی که خوشنامان و فعالين دلسوز این طبقه بودند را به بند کشيدند.
 هنوز فعالين کارگری همچون رضا شهابی، ابراهيم مددی، منصوراسانلو، بهنام ابراهيم زاده و... در بند بودند

 که در اول ماه می امسال هم فعالين خوشنامی همچون وفا قادری، غالب حسينی و یدال قطبی و خالد
 حسينی در سنندج و نيز فعالين اتحادیه کارگری دزفول با نامهای فرشيد محمدزاده، رضا گرجی، جعفر تقی
 نژاد، و حميد رضا سلوکی در بند رژیم اسلمی ایران افتادند. این اولين باری نيست که رژیم دست به چنين

 تهاجمی عليه کارگران می زند بنای این رژیم به مانند هر رژیم سرمایه داری دیگر بر استثمار و سرکوب
 کارگران استوار بوده و هست و خواهد بود. اما اینبار حمله رژیم سرمایه داری از ضعف و چند پارگی اش

 ناشی می شود نه از قدرت ثبات سياسی و اقتصادی اش، هر سرکوبی نشان از قدرت و اقتدار ندارد بلکه
 چنگ و دندان نشان دادن گاهی از ترس و وحشت ناشی می شود. در این ميان، مبارزه متحد و یکپارچه

 کارگران و زحمتکشان این جامعه است که می تواند دست رژیم سرمایه داری را از روی سر کارگران و
 زحمتکشان و نيز فعالين کارگری زندانی و سایر زندانيان سياسی دیگر کوتاه کند.

 نهادهای همبستگی با جنبش کارگری ایران ضمن اعلم حمایت و پشتيبانی خود از کارگران دستگير شده در
 اول ماه می امسال و نيز سایر فعالين کارگری زندانی، با تمام توان در راه آزادی این عزیزان خواهد کوشيد
 وآزادی بی قيد و شرط تمامی این فعالين را خواستار است و از همينجا از تمامی دوستداران و همراهان

 جنبش کارگری می خواهد که با هر شيوه ممکن و بر اساس توانایی و امکانات محلی خود به کمپين آزادی
 فعالين و کارگران زندانی بپيوندند و صدای آنها را به گوش طبقه کارگر محلهای زیست و کار خود برسانند و

 خواهان آزادی فوری کارگران دستگير شده در اول ماه می شوند.

 زنده باد اول ماه می روز جهانی کارگران
 نابود باد رژیم سرمایه داری ایران

 کارگران زندانی باید فورا� آزاد گردند!
 نهادهای همبستگی با جنبش کارگری در ایران – خارج کشور

 2011می 

nhkommittehamahangi@gmail.com 
 kanonhambastegi@gmail.comکانون همبستگی کارگران ایران و کانادا –

 tproletarianunite@gmail.com کميته همبستگی با جنبش کارگری ایران- استراليا 
 cdkargari@gmail.com- کميته دفاع از کارگران ایران – نروژ 

 sstiran@yahoo.fr- همبستگی سوسياليستی با کارگران ایران – فرانسه 
 kanoonhf_2007@yahoo.de- کانون همبستگی با کارگران ایران – فرانکفورت و حومه 
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 kanon.hannover@yahoo.de- کانون همبستگی با جنبش کارگری ایران – هانوفر 
 isask@comhem.se- کميته همبستگی کارگران ایران و سوئد 

 kanounhambastegi@gmail.com- کانون همبستگی با کارگران ایران – گوتنبرگ 
 info@ijcwa.com- انجمن کارگری جمال چراغ ویسی 

 iranwsn@fastmail.fm- شبکه همبستگی کارگری 
 toronto_committee@yahoo.ca- کميته حمایت از کارگران ایران تورنتو کانادا 

 solidarity.labor@googlemail.comکانون همبستگی با کارگران در ایران – ایالت نورد راین وستفالن (آلمان) 
iran.turkey.workers@gmail.comکميته همبستگی کارگران ایران و ترکيه  

leftalliance@yahoo.comاتحاد چپ ایرانيان - واشنگتن -       

  اوين209وضعيت وخيم جسمی رضا شهابی در بند 

  زندان اوين رسيده209بر اساس خبری که به تاييد يکی از اعضای خانواده ی رضا شهابی کارگر زندانی دربند 
 است رضا به مدت بيش از يک هفته است که به دليل نامعلوم و به طور مداوم و شديد و روزانه چند بار دچار

 ريزش خون از بينی ميشود تا جايی که به هنگام ملقات با خانواده اش نيز دچار خونريزی شده است.
 بر اساس اين خبر خونريزی های مداوم باعث شده نواحی اطراف چشم وی به طور کامل کبود شود؛اين در حالی
 است که در تمام اين مدت مقامات امنيتی و زندان هيچ گونه اقدام جدی برای بررسی و رفع اين مشکل نکرده اند
 و تنها وعده های انجام نشده برای ارسال وی به بهداری يا مراکز درمانی را داده اند که در هنگام ارسال اين خبر

 يعنی بيش از يک هفته پس از آغاز اين مشکل به اين وعده ها عمل نشده است.
  از محل کارش ربوده89 خرداد 22شهابی کارگر و عضو هيات مديره ی سنديکای کارگران شرکت واحد که در 

  ميليون تومانی نيز توديع شده و در60شده ،اکنون در حالی در زندان اوين محبوس است که برای وی وثيقه ی 
 واقع هم اکنون هم خودش و هم وثيقه ی توديع شده برای او در بازداشت ميباشد.

  ماه بازداشت بی دليل و تنها به خاطر دفاع از حقوق خود و ديگر12 و پس از 1390 خرداد ماه 4رضا شهابی در 
  دادگاه انقلب دادگاهی خواهد شد.13کارگران در شعبه ی 

 90 ارديبهشت 13

 تجمع جمعی از کارکنان تعاونی مسکن اداره برق تهران مقابل مجلس

  اردیبهشت آمده است : جمعی از کارکنان تعاونی مسکن اداره برق تهران با18به نوشته سایت آفتاب در تاریخ 
 تجمع مقابل مجلس نسبت به ضايع شدن حقوق خود اعتراض داشته و خواستار باز پس گيری حق و حقوق خود

 هستند.
  هزار نفر از اعضای تعاونی مسکن برق30 نفر است تاکيد دارند که حدود 50تجمع گنندگان که تعدادشان حدود 

  سال است که بلتکليف هستند و خواستار رسيدگی به حق و حقوق خود مي باشند.20تهران بيش از 
  هشتگرد جديد قرار بود برای آنان مسکنی احداث شود.5تجمع کنندگان تاکيد دارند که در زمين های فاز 

 تجنع کنندگان که هم اکنون به صورت آرام در مقابل مجلس حضور دارند پارچه نوشته هايی خطاب به احمدي نژاد و
 رئيس قوه قضاييه با خود حمل مي کنند.

 در پارچه نوشته ی تجمع کنندگان خطاب به احمدي نژاد اينگونه آمده است: مقام محترم رياست جمهوری با توجه به
  هشتگرد «تعاونی مسکن5خدمات بزرگ شما مبارزه با مفسدين و زمين خواران، چرا دست اختلس کنندگان فاز 

 اداره برق تهران» را کوتاه نمي کنيد؟
 در پارچه نوشته ی ديگری خطاب به رئيس قوه قضاييه اينگونه آمده است: رياست محترم قوه قضاييه ما از تعاونی

  هشتگرد است، هستيم.5 متر زمين در فاز 220اداره برق تهران خواهان رسيدن به حق خود که 
 يکی از تجمع کنندگان گفت: ما از سال ها پيش مبالغ زيادی پول به اين تعاونی مسکن داديم اما هنوز هيچ چيز

 دريافت نکرديم.
  ميليون تومان به بال پول داده اند.4وی افزود: برخی از اين افراد از 

 قديمی ترين کارخانه خوزستان در معرض تعطيلی است

  اردیبهشت آمده است : نماينده مردم اهواز در مجلس با انتقاد از ناکارآمدی18در سایت خبرگزاری دولتی مهر در 
 بخش خصوصی فعال در کارخانه لوله سازی خوزستان از تعطيلی قريب الوقوع اين کارخانه به عنوان قديمی ترين

 کارخانه خوزستان خبر داد.
 ناصر سودانی در گفتگو با خبرنگار مهر در اهواز اظهار داشت: بعد از واگذاری کارخانه لوله سازی خوزستان به

 بخش خصوصی ناکارآمد، کارخانه لوله سازی خوزستان با مشکلت عديده ای مواجه شد.
 نماينده مردم اهواز در مجلس شورای اسلمی با بيان اينکه پس از واگذاری اين کارخانه تعداد کارکنان آن به
 شدت کاهش يافتند، ادامه داد: مديران کارخانه حتی قادر به پرداخت حقوق همين تعداد کارگر هم نيستند.
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 وی با اشاره به اينکه بعد از اجرای قانون هدفمندکردن يارانه ها، وضعيت اين کارخانه بسيار بدتر از قبل شده
 است،  تصريح کرد: علوه بر مشکل پرداخت نشدن حقوق کارگران، مشکلتی مثل پرداخت قبوض گاز و برق هم

 بر مشکلت افزود.
 سودانی تصريح کرد: با ادامه اين روند با سابقه ترين و قديمی ترين کارخانه صنعتی خوزستان به طور کامل

 ورشکسته خواهد شد و به زودی تعطيل می شود.
 عضو کميسيون انرژی مجلس گفت: در سفر يک سال پيش هيئت وزيران به خرمشهر، رسيدگی به وضعيت اين

 کارخانه از مصوبات اصلی آن سفر بود.
 پيش از اين عضوشورای کارگری کارخانه لوله سازی خوزستان اعلم کرده بود که به زودی بانک ملت به دليل

 طلب هشت ميليارد تومانی خود، کارخانه لوله سازی خوزستان را مصادره خواهد کرد.
 مالکيت اين شرکت که از معدود شرکتهای توليد کننده لوله های مورد نياز وزارت نيرو در کشور محسوب می شود

  از بانک صنعت و معدن سلب و به بخش1381و توليدات آن نياز اساسی کشور محسوب می شود در سال 
 خصوصی واگذار شد که دقيقا از همان زمان، روزهای تيره اين شرکت آغاز و حتی در مقاطعی با توقف توليد

 مواجه شد.
 نماينده مردم اهواز در مجلس شورای اسلمی در گفتگو با خبرنگار مهر در اهواز در اين خصوص گفت: اشتباه

 اساسی در خصوص اين شرکت واگذاری آن به افرادی بود که هيچ سر رشته ای از فعاليت اين شرکت بزرگ توليد
 نداشتند و اين يک اشتباه غير قابل بخشش محسوب می شود.

 سيد شريف حسينی افزود: بعد از آن مالکيت اين شرکت بارها و بارها دست به دست چرخيد و روز به روز
 وضعيت توليد و فعاليت آن بدتر شد و به روزی رسيد که حتی از پرداخت حقوق کارگران ناتوان شد.

 با تمام اين مشکلت اما نماينده اهواز در مجلس شورای اسلمی بر لزوم راه اندازی فاز دوم اين کارخانه تاکيد
 کرد و گفت: اکنون محصولت توليدی اين کارخانه که به شدت مورد نياز وزارت نيرو است تنها در اين کارخانه و

 تهران توليد می شود، بنابراين ادامه حيات اين واحد صنعتی برای خوزستان و کشور حياتی است ضمن اينکه از
 وزارت صنايع انتظار داريم فاز دوم اين کارخانه را نيز راه اندازی کند تا قدرت درآمدزايی اين کارخانه افزايش يابد.

 وی افزود: ولی يک مشکل در راه اندازی فاز دوم اين کارخانه وجود دارد و آن هم اين است که متاسفانه وام
 ساخت فاز دوم اين کارخانه چند سال پيش توسط بخش خصوصی دريافت شده ولی در جای خود هزينه نشده

 ولی اکنون اين موضوع يکی از موانع راه اندازی خط دوم توليد است.

  تومان500 تومان عمل 90پياز رسما 

  تومان/ دلل500 تومانی با نرخ 90فروش پياز   اردیبهشت آمده است : 18در سایت خبرگزاری دولتی مهر در 
 بازی در کرمان ادامه دارد

 با وجود اينکه مسئولن استان کرمان طی روزهای گذشته از برطرف شدن مشکل کشاورزان جنوب کرمان خبر
 دادند اما سود پنج برابری محصول پياز کشاورزان اين مناطق همچنان به جيب دللن می رود.

 به گزارش خبرنگار مهر در کرمان، با شروع فصل برداشت محصولت کشاورزی در جنوب کرمان و بروز مشکلت
 مختلف برای کشاورزان از جمله کاهش شديد قيمت محصول، افزايش نرخ حمل و نقل از يک سو و از سوی ديگر
 کمبود کاميون و اشباع شدن بازار از محصول برخی مسئولن استان کرمان در اظهارنظرهايی از لزوم حل مشکل

 کشاورزان پياز کار کرمانی خبر دادند.
 يکی از مهمترين اقداماتی که برای حل مشکل کشاورزان انجام شد صفر شدن تعرفه صادرات محصول پياز بود اما
 حقيقت اين است که برداشت تعرفه صادرات در درجه اول برای کشاورزان عمده و همچنين دللن مطلوب بود زيرا

 کشاورزان خرد توان صادرات اين محصول را ندارند و همچنان محصول پياز با قيمت بسيار اندک در زمينهای
  تومان فروش می رود، اين500 تا 450کشاورزی خريداری می شود و در نهايت همان پياز در بازار شهر کرمان 

 درحالی است که اين نرخ در بازارهای استانهای مجاور کرمان بيشتر است و اين تفاوت قيمت نيز درنهايت به
 جيب دللن می رود.

 دلل بازی مهمترين مشکل کشاورزی جنوب کرمان
 نکته قابل توجه اين است که برای حل مشکل کشاورزان نرخ خريد تضمينی از سوی سازمان تعاون روستايی

  تومان تعيين شد.90جنوب کرمان تنها 
 که درنهايت موجب می شود کشاورزان با نقدينگی بسيار کم مواجه می شوند و از سوی ديگر همان پيازها در

 بازار مصرف با قيمت بال فروش می رود.
 لزوم نظارت بر قيمت حمل و نقل / افزايش بی رويه نرخ های جابجايی محصول ادامه دارد

 از سوی ديگر عدم نظارت بر نرخ حمل و نقل کال در جنوب کرمان و از سوی ديگر برداشت اهمزمان نواع محصولت
 کشاورزی در جنوب کرمان موجب شده است کاميون داران خواستار قيمتهای بال برای حمل و نقل باشند و اين
 مسئله علوه بر مشکل کمبود کاميون افزايش بی رويه نرخ را نيز به دنبال داشته است و اين رويه موجب شده

 است کشاورزان علوه بر نرخ کارگر بخش قابل توجهی از سود محصول را نيز به کاميون داران پرداخت کنند و
 درنهايت نيز به دليل عدم رعايت استانداردهای حمل و نقل بخش قابل توجهی از محصول هدر می رود.

 معضل کمبود کاميون نيز تا حدودی در جنوب کرمان برطرف شده است اما با توجه به تقاضای فراوان اين مسئله
 بعضا مشکل ساز است و از سوی ديگر هيچ دستگاهی نيز بر قيمت و نرخ بارنامه ها نظارت ندارد.

 هر چند عدم مديريت در کشت محصول موجب بروز مشکل در نرخ گذاری محصول می شود اما بايد به اين نکته
 توجه کرد که مشکلت حمل و نقل محصول در جنوب کرمان در سالهای گذشته وجود داشته است و اين درحالی

 است که تمام محصول جنوب کرمان که ميليونها تن محصول تخمين زده می شود تنها از طريق کاميونها و در
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 مقادير کم جابجا می شود و از روی همين نکته می توان به بار ترافيکی بسيار سنگين جاده های جنوب کرمان
 نيز پی برد.

 روزانه هزاران کاميون از جاده های کم عرض جنوب کرمان عبور می کنند
 به همين دليل همزمان با آغاز برداشت محصولهای کشاورزی طرحهای ترافيکی ويژه در جنوب کرمان ايجاد می

 شود اما حضور هزاران کاميون در اين جاده ها بار ترافيکی بسيار سنگينی را به اين جاده ها می دهد اين درحالی
  سال قدمت بدليل دو طرفه بودن و عرض کم به يکی از خطرناکترين40است که جاده جيرفت به کرمان با بيش از 

 راهها کشور برای عبور و مرور تبديل می شود.
 ترافيک سنگين جاده ها در حالی به وجود می آيد که اين محور مهمترين جاده برای ارتباط بين بندرعباس و

 بندرچابهار با استانهای مرکزی است.
 نرخ خريد تضمينی بسيار پائين است

 محمد سالري، يکی از کشاورزان جنوب کرمان در خصوص ادامه مشکلت کشاورزان جنوب کرمان افزود: هم
  تومان خريداری90اکنون در بهترين حالت ممکن محصول پياز از سوی سازمان تعاون روستايی با قيمت هر کيلو 

  تومان فروخته می شود.500می شود اين درحالی است که همين محصول در بازار کرمان در حال حاضر 
  تومان محصول پياز را خريداری می کنند و درنهايت هم با چند برابر90وی گفت: برخی دللن با نرخ بيشتر از 

 قيمت محصول را در بازارهای استانهای ديگر می فروشند.
  سال انتظار برای بازگشايی مجدد فرودگاه جيرفت15

 سالری ادامه داد: درحاليکه هر سال ميليونها تن محصول در جنوب کرمان توليد و به بازار عرضه می شود
 همچنان تنها يک گزينه برای حمل و نقل محصول وجود دارد در حاليکه فرودگاه جيرفت بعنوان تنها فرودگاه منطقه

  سال تعطيل است.15
 وی گفت: در صورت بازگشايی فرودگاه جيرفت می توان بسياری از محصولت را به بازارهای مصرف منتقل کرد اما

 با وجود مصوبه هيئت دولت اقدامی در راستای حل مشکل اين فرودگاه نشده است.
 کشت تمام محصولت با مشکل کاهش نرخ مواجه می شود

 عباس شعبانی ديگر کشاورز پياز کار جنوب کرمان گفت: طی سالهای گذشته بارها در خصوص احداث خط راه
 آهن به جيرفت صحبت شده است اما با وجودی که خط راه آهن تنها چند کيلومتر با جيرفت فاصله دارد اما اين

 وعده هنوز عملی نشده است.
 اين کشاورز افزود: خشکسالی و کمبود آب از يک سو، افزايش نرخ گازوئيل برای موتور پمپها از سوی ديگر و

 افزايش نرخ کود و سم و بذر در حالی در سال جاری روی داده است که نرخ محصول با سال گذشته هيچ تغييری
 نکرده است.

 وی در خصوص کشت هماهنگ کشاورزان گفت: در جنوب کرمان گزينه های خاصی برای کشت وجود دارد که
 همه به سمت آنها روی می آورند در حال حاضر هم پياز کاران و هم گوجه کاران با مشکل مواجه هستند وقتی

 فصل خيار سبز هم می شود وضعيت همين گونه است.
 شعبانی گفت: هم اکنون برداشت محصول گندم نيز شروع شده که برای حمل و نقل گندم نيز مشکلتی وجود

 دارد و درنهايت خواهيم ديد قيمت گندم نيز پائين می آيد.
 شعبانی افزود: بايد با توجه به پتانسيلهای بالی جنوب کرمان در راستای استفاده از اين توانمندی برنامه ريزی

 شود نه اينکه بگويند کم توليد کنيد چرا کسی نمی رود که بازار جديدی برای اين محصولت پيدا کند؟ چرا کارخانه
 های فراوری محصول در جنوب کرمان افزايش نمی يابد؟ مگر نه اينکه می گويند بايد به سمت صادرات غير نفتی

 برويم پس چرا کسی در راستای استفاده از اين توانمندی کاری نمی کند.
 نرخ خريد تضمينی بايد افزايش يابد

  تومانی خريد تضمينی پياز گفت: اين نرخ بسيار پائين90احمد صدقي، ديگر کشاورز جنوب کرمان با اشاره به نرخ 
 است و عمل اين نرخ از کمترين نرخهای پيشنهادی برای فروش محصول است.

 وی ادامه داد: با اين نرخ کشاورز هيچ گونه سودی نمی کند و فقط از ورشکستگی نجات می يابد و ضرر کمتری
 می کند.

 اين کشاورز از مسئولن خواست قيمت خريد تضمينی پياز را افزايش دهند.
 صدقی گفت: بلخره کی بايد مشکل وجود دللن در بازار رفع شود زيرا تمام سود و تلش ما درنهايت به جيب

 دللن می رود و دليل اصلی آن اين است که سيستم مشخصی برای ارائه محصول به بازار مصرف وجود ندارد و
 هر سال دللن سود تلش ما را به جيب می زنند.

 برای حل مشکلت کشاورزان جنوب کرمان اقداماتی نيز از سوی مسئولن استان کرمان صورت گرفته است و
 برخی مشکلت تا حدودی رفع شد اما بدليل بنيادی بودن اين مشکلت اين اقدامات هم تاثير چندانی در حل

 مشکلت نداشته است.
 سهميه سوخت کاميونهای جنوب کرمان افزايش يافت

 معاون برنامه ريزی استاندار کرمان چندی پيش از افزايش ميزان ورود کاميونهای باربری برای حل مشکل حمل و
 نقل جنوب کرمان خبر داد و گفت: اين مسئله در پی مذاکرات انجام شده صورت گرفته است.

  ليتر180محمد تکلوزاده افزود: از سوی ديگر سهميه سوخت کشاورزان هم افزايش يافته است و عمل بجای 
  ليتر گازوئيل در اختيار کشاورزان قرار می گيرد.250گازوئيل 

 وی همچنين گفت: با هماهنگی پليس راه و نيروی انتظامی کار نظارت بر ترافيک و امنيت منطقه نيز بخوبی انجام
 می شود.

 تکلوزاده همچنين از صفر شدن تعرفه صادرات محصول پياز خبر داد.
 نرخ خريد تضمينی را وزارتخانه تعيين می کند

  تومانی برای محصول را کارشناسی های90از سوی ديگر رئيس تعاون روستايی جنوب کرمان نيز دليل اعلم نرخ 
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 انجام شده دانست و گفت: با اين اقدام قيمت محصول از اين نرخ پائين تر نخواهد آمد و نرخ نيز توسط وزارتخانه
 تعيين شده است.

 غلمرضا مير کهنوج افزود: اين اقدام در راستای جلوگيری از افت شديد محصول انجام گرفت که درحال روی دادن
 بود.

 وی ادامه داد: اين خريد نيز از محصول سالم و بسته بندی انجام می شود و کشاورزان هم بايد معرفی نامه از
 جهاد کشاورزی مناطق محل زندگی خود داشته باشند.

 مشکلت کشاورزان کرمانی در خصوص محصول گوجه فرنگی ادامه دارد و برخی از گندم کاران منطقه نيز
 درخصوص فروش محصول خود با نرخ پائين توسط دللن ابراز نگرانی می کنند.

  تومان3500قيمت موز ناگهان دو برابر شد/ سيب ايرانی کيلويی 

  اردیبهشت آمده است : مديرعامل تعاونی ميوه و تره بار استان تهران با18در سایت خبرگزاری دولتی مهر در  
  تومان رسيده است، گفت: قيمت هر کيلوگرم موز3500بيان اينکه هم اکنون قيمت هرکيلوگرم سيب درختی به 

 هم به طور ناگهانی دو برابر شده است.
 حسين مهاجران در گفتگو با مهر با اشاره به گرانی نوبرانه ها در بازار، اظهار داشت: قيمت نوبرانه ها همچنان

  هزار7 تومان و هرکيلوگرم گوجه درختی با قيمت 500 هزار و 6بالست به طوريکه هرکيلوگرم توت فرنگی تا حدود 
 تومان به فروش می رسد.

 مهاجران با بيان اينکه قيمت سيب درختی همچنان رکورد می زند، افزود: ميوه های زمستانه مانند سيب درختی
  تومان و سيبهای3500با قيمتهای باليی به فروش می رسند به طوريکه هر کيلوگرم سيب داخلی با قيمت 

 تومان در بازار ميوه و تره بار به فروش می رسند.2700وارداتی با قيمت 
  رسيده1700 تومان به 900وی به گرانی عجيب موز اشاره کرد و گفت: قيمت موز به طور ناگهانی از هر کيلوگرم 

  هزار تومان است که اين قيمت واقعی موز نيست.2که حتما در خرده فروشی ها 
 مديرعامل تعاونی ميوه و تره بار استان تهران درپاسخ به اين پرسش که آيا واردکنندگان عامل گرانی موز هستند،

 اظهار داشت: اين بار واردکنندگان در اين فاجعه نقشی نداشته اند و بايد ديد که اين قيمت غير کارشناسی از
 سوی چه نهادی اعلم شده است.

 مهاجران در خصوص قيمت پياز در بازار ميوه وتره بار گفت: الن قيمت پياز از قيمت عادی هم پايين تر رفته و در
  تومان به فروش می رسد.200بازار تهران حداکثر هرکيلوگرم 

 وی افزود: تمامی پيازها هم توليد داخل است، زيرا در کشور ده ها منطقه توليد اين محصول وجود دارد که به
 زودی هم از استان اصفهان وارد تهران می شود.

 به گزارش مهر، در برخی از استانها قيمت پياز با افزايش زيادی مواجه شده و حتی گران تر از تهران به فروش می
 رسد

 تجمع جمعی از کارکنان تعاونی مسکن اداره برق تهران مقابل مجلس

  اردیبهشت آمده است : جمعی از کارکنان تعاونی مسکن اداره18به نوشته سایت اصلخ طلب جرس در تاریخ 
 برق تهران با تجمع مقابل مجلس نسبت به ضايع شدن حقوق خود اعتراض داشته و خواستار باز پس گيری حق

 و حقوق خود هستند.
  هزار نفر از اعضای30 نفر است تاکيد دارند که حدود 50به گزارش جام جم، تجمع گنندگان که تعدادشان حدود 

  سال است که بلتکليف هستند و خواستار رسيدگی به حق و حقوق خود20تعاونی مسکن برق تهران بيش از 
 مي باشند.

  هشتگرد جديد قرار بود برای آنان مسکنی احداث شود.5تجمع کنندگان تاکيد دارند که در زمين های فاز 
 تجمع کنندگان که هم اکنون به صورت آرام در مقابل مجلس حضور دارند پارچه نوشته هايی خطاب به احمدي نژاد و

 رئيس قوه قضاييه با خود حمل مي کنند.
 5در پارچه نوشته ی تجمع کنندگان خطاب به احمدي نژاد اينگونه آمده است: چرا دست اختلس کنندگان فاز 

 هشتگرد «تعاونی مسکن اداره برق تهران» را کوتاه نمي کنيد؟
 در پارچه نوشته ی ديگری خطاب به رئيس قوه قضاييه اين گونه آمده است: رياست محترم قوه قضاييه ما از

  هشتگرد است، هستيم.5 متر زمين در فاز 220تعاونی اداره برق تهران خواهان رسيدن به حق خود که 
 يکی از تجمع کنندگان گفت: ما از سال ها پيش مبالغ زيادی پول به اين تعاونی مسکن داديم اما هنوز هيچ چيز

 دريافت نکرديم.
  ميليون تومان به بال پول داده اند.4وی افزود: برخی از اين افراد از 

 سالروز حمله عوامل خانه کارگر و شوراهای اسلمی کار به دفتر سندیکا - داود
 رضوی
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 اردیبهشت سالروز حمله وحشيانه عوامل خانه کارگر و شوراهای اسلمی کار به دفتر سندیکای کارگران١٩
 ١٣٨۴شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه در سال 

 اگر بخواهيم به جامعه کارگری و تشکل های کارگری در کشور بپردازیم و علت وضعيت بد اقتصادی و
 اجتماعی و فرهنگی کارگران را بررسی کنيم یکی از مهم ترین علت این درماندگی جامعه کارگری وجود

 همين تشکل های به اصطلح کارگری مورد حمایت دولت است که نه تنها در سی سال گذشته نتوانسته اند
 سر سامانی به جامعه کارگری بدهند بلکه دستاوردهای گذشته کارگران را که با خون و دل و هزینه های

 بسيار بدست اوردند را از بين بردند. متاسفانه در کارگاهها و شرکتهائی که شوراهای اسلمی به اصطلح کار
 نمایندگی کارگران را به عهده ميگيرند و نفوذ خانه کارگر درآنجا زیاد است .کارگران هيچگونه امنيت شغلی و
 حق اعتراضی ندارند و اگر کارگرانی بخواهند اعتراضی نسبت به حق و حقوق خود داشته باشند شوراهای
 اسلمی کار ان واحد. نه تنها انها را شناسائی بلکه با همکاری مستقيم کارفرما و حراست اقدام به صدور

 رای اخراج برای معترضان ميکند و اگر بخواهيم نگاهی به برگزاری انتخابات این تشکل های شوراهای
 اسلمی بياندازیم متوجه خواهيم شد که نحوه اینگونه انتخابات انتصابی و یا سلطنتی است و مستقيم از

 کارفرما و حراست جهت برگزاری دستور ميگيرند و حتی بازرسان اداره کار هم با انها همکاری ميکنند و مورد
 حمایت وزرات کار هم هستنند بطور نمونه شرکت واحد اتوبوسرانی تهران.

 با توجه به شکایت مکرر رانندگان شرکت واحد جهت برگزاری متقلبا نه انتخابات شوراهای اسلمی که حتی
 با اسناسنامه خود شورا هم مغایرت دارد نه تنها رسيدگی نشد بلکه مسئول بازرسی وقت انموقع با صراحت

 گفت حق با شما است ولی دستور این است که رسيدگی نکنيم و اینطور ميشود که اکبر عيوضی که از
 تاسيس شوراهای اسلمی کار در شرکت واحد حضور داشته سالها بعنوان رئيس شورا و ناظر بر انتخابات و

 کاندید و حق نظر بر اعضای شورا و یا تعيين رد صلحيت شوراها در شرکت واحد یک تنه اقدام به نصب و عزل
 در حال شکل گيری١٣٨۴نمایندگان به اصطلح کارگران ميکرده . از انجائی که سندیکای شرکت واحد در سال 

 بود چون احساس خطر کردند با هماهنگی اعضای برجسته خانه کارگر و مدیریت وقت شرکت واحد و حراست
 صبح با حمله به دفتر سندیکای شرکت واحد و ضرب و شتم کردن کارگران و١٠ساعت ١٩/٢/١٣٨۴در روز 

 مضروب ساختن رئيس و نایب رئيس سندیکا و به غارت بردن اموال سندیکا به خيال از بين بردن این تشکل
 دستگاه اتوبوس و پرداخت حقوق و١٢مستقل و نوپا با خوشحالی در حالی که از امکانات دولتی از قبيل 

 اضافه کاری به چماقداران استفاده ميکردند به پيش اربابان خود بازگشتنند که این عمل زشت باعث اتحاد و
 همدلی در بين اعضای سندیکا و رانندگان شد و با یک انتخابات سالم سندیکای شرکت واحد شکل گرفت.

 هر چند هنوز تعدای از اعضای سندیکا از جمله منصور اسالو و ابراهيم مددی و رضا شهابی در زندان هستنند
 و تعدادی در همين اردیبهشت و خرداد قرار است محاکمه شوند و تعدادی از اعضای هيئت مدیره و اعضای

 فعال بيکار هستنند و در پيچ و خم دادگاههای دیوان عدالت سرگردان هستنند ولی اعضای این تشکل
 همچنان محکم و استوار در راه منافع کارگران تلش ميکنند . وجود این تشکل های شوراهای اسلمی و حزب

 خانه کارگرمانعی بوده در راه شکل گيری تشکلهای واقعی و مستقل کارگری و با پائين نگه داشتن اگاهی
 کارگران و داشتن وسایل امکانات و فراهم بودن ابزار سرکوب عليه کارگران بيدار و حق طلب . که این ابزار هم

 چنان موفق نبوده از شکل گيری این تشکل ها جلوگيری کند. ولی همچنان که اگاه هستيد بعد از شکل
 گيری سندیکای شرکت واحد تشکلهائی چون سندیکای نيشکر هفتپه و اتحادیه ازاد کارگران سندیکای

 ساختمانی نقاشان و ...دیگر تشکل ها در حال شکل گيری هستنند به اميد افزیش اگاهی کارگران و شکل
 گيری تشکل های واقعی و مستقل کارگری در ایران

 داوود رضوی
 عضو هيئت مدیره سندیکای شرکت واحد

١٣٩٠/٠٢/١٨

  درصد نيروی کاردر85 روز کاهش يافته است/10امنيت شغلی کارگران به کمتر از 
  درصد آنها فاقد بيمه اجتماعی اند50مازندران باقرارداد موقت کار ميکنند و 

  اردیبهشت آمده است :  نصراله دريابيگى18به گزارش نوشته شده در سایت خبرگزاری دولتی ایلنا در 
 دبيراجرايى خانه كارگر مازندران گفت:در شرايطى هفته كارگر در مازندران به پايان رسيد كه كارگران در غالب

 تجمعات وديدار با مسئولين استان عمده مطالبات خود را مطرح نمودند .
 به گزارش خبرنگار ايلنا، دريابيگى عمده مشكلت كارگران را واگذارى كارخانجات به بخش خصوصى ،پائين بودن

 دستمزد كارگران ونداشتن قدرت خريد اين قشر،جلوگيرى از واردات و ورود كالهاى قاچاق ذكر كرد و افزود: در اين
 واگذاري ها كه بايد نظارت و مديريت توانمند همراه باشد تا به رهاسازى منج و تعبير نشود.

  قانون اساسى بايد زمينه هاى قانونى حمايتى آن نيز درنظر گرفته شود،44وى با اشاره به اينكه دراجراى اصل 
 تصريح كرد: اجراى قوانين بايد براى كارگران امنيت شغلى به همراه داشته باشد.

  قانون اساسى بايد لحاظ شود، افزود: اين نوع44دريابيگى با اعلم اينكه حمايت از توليد ملى دراجراى اصل 
 خصوصي سازى بايد با ابزارهاى حمايتى همراه باشد نه با رها سازى و بي بند و بارى اقتصادى.
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 به گفته وى زمانى مي توانيم اين اصل را به خوبى محقق كنيم كه همه دستگاه هاى اجرايى از اين قانون حمايت
 كنند.

 وى با بيان اينكه اولين موضوع دراجراى اين اصل بايد حمايت از نيروى كارآمد باشد، خاطرنشان كرد: در اجراى
 قانون بايد اخراج و ناامنى جامعه كارگرى حذف شود تا با شكست مواجه نشود.

 دريابيگی با انتقاد از نحوه واگذاری کارخانه ها افزود: آنچه اکنون در واگذاری کارخانه ها به بخش خصوصی صورت
 گرفته و مي گيرد، چيزی جز رهاسازی بي محابا و واگذاری از اين دست به آن دست نبوده است.

 دبيراجرايى خانه كارگر استان مازندران خصوصي سازى در ايران را به نفع كشورندانست و يادآور شد: اين روند از
 نظر اقتصادى نيز به سيستم اقتصادى كشور لطمه وارد كرده و بهره ورى را كاهش داده است.

 روز كاهش يافته است، يادآور شد: كارگران قراردادى10وى با اعلم اينكه اكنون در كشور امنيت شغلى به كمتر از 
 نيازمند يك تشكل صنفى با حضور خودشان هستند.

  درصد نيروى كار مازندران در قالب قراردادهاى موقت كار مي كنند، اظهار داشت:85دريابيگى با اشاره به اينكه 
 اغلب اين افراد كارگران جوانى هستند كه حقوق قانونى دريافت نمي كنند و امنيت شغلى نيز ندارند.

  درصد اين كارگران نيز زير  پوشش بيمه تامين اجتماعى نيستند، افزود:50وى با بيان اينكه بعضى مواقع نزديك به 
 وضعيت اين افراد در واحدهاى توليدى و صنعتي، خدماتى و كشاورزى استان نگران كننده است.

 وی قانون کار را يکی از اسناد مهم نظام برای حمايت از حقوق نيروی کار دانست و افزود: متاسفانه از
 ظرفيت های اين قانون به طورکامل استفاده نمي شود.

 دريابيگی اظهار داشت: همواره در دولت های گذشته و کنونی بحث جامع و کامل نبودن قانون کار مطرح بوده
 است، در حالي که اين مسائل تنها به نفع سرمايه داری عنوان مي شود.

 وی با اشاره به اينکه بخش سرمايه داری کشورمشکلت اقتصادي، صنعتی و توليدي، موانع موجود درتسهيلت
 بانکی و صادرات و واردات را مربوط به قانون کارمي دانند، تصريح کرد: دولت  به دليل عدم تنظيم مشکلت اقتصادی

 و معيشتی به ويژه کاهش نرخ بيکاری همواره نيازمند سرمايه گذاری و ايجاد اشتغال بخش خصوصی است.
 وی با تاکيد بر اصلح درجهت بهترشدن قانون کار اظهارداشت: اصلح قانون کارنبايد برای قشری خاص که به

 عنوان سرمايه دار هميشه مورد توجه دولت ها بوده اند به صورت يک طرفه انجام شود بلکه نفع طرفين بايد
 درنظرگرفته شود.

  درصدی از قانون کار درجامعه معقول بوده و نتيجه مطلوبی را برای کارگر و۵٠دريابيگی گفت: اجرای يک ظرفيت 
 کارفرما به دنبال دارد.

 وی افزود: از دولت دهم انتظار مي رود با حضور و مشورت شرکای قانونی از جمله کارفرما، کارگر و در قالب
 سه جانبه گرايی اقدام به اصلح قانون کند .

 وى با بيان اينکه جامعه کارگری برای انقلب و نظام هزينه های فراونی داده اند، گفت: در اصلح قانون کار بايد از
 حقوق آحاد نيروی کار و توليد کشورحمايت شود و منافع کارفرما و کارگرمورد توجه قرار گيرد.

 وی با انتقاد از طرح بررسی تغيير قانون کار به بهانه حمايت از صنعت و توليد افزود: همچنان که بارها تاکيد شده،
 قانون کار مانعی سر راه توليد نيست بلکه موانع اقتصادی و سياسی بسياری سر راه توليد و صنعت کشور وجود

 دارد که دولتمردان نمي خواهند و يا قدرت آن را ندارند که آنها را از سر راه توليدات داخلی بردارند.

 ميليون ايرانی در فقر مطلق بسر۱۴٫۵رييس کميسيون اقتصادکلن اتاق بازرگانی: 
 مي برند

 رييس کميسيون اقتصاد کلن اتاق بازرگانی و صنايع و  اردیبهشت آمده است : 19به نوشته سایت کلمه در 
 معادن ايران تاکيد کرد: کشوری که اقتصادش بر مبنای توليد قرار نگرفته باشد، بر روی آب حرکت مي کند!

  “بحرينيان” در جلسه کميسيون- منطقه خراسان -به گزارش خبرنگار خبرگزاری دانشجويان ايران(ايسنا) 
 تخصصی توسعه صادرات خراسان رضوی که در سالن اجتماعات اتاق بازرگانی و صنايع و معدن خراسان رضوی
 برگزار شد، اظهار داشت: پس از اجرای چهار برنامه توسعه در کشور، هنوز نتوانسته ايم در نرخ بيکاری به روند

 باثباتی برسيم.
  ميلدی و جلوتر از کشورهايی نظير هند، چين، تايلند، ترکيه و مالزی١٩۴٨وی تصريح کرد: ايران از سال 

  ميليون١۴.۵، در حدود )٨٩برنامه ريزی را شروع کرد ولی به گفته رييس مرکز آمار ايران در خرداد سال گذشته(
 نفر در کشور در فقر مطلق بسر مي برند.

 رييس کميسيون اقتصاد کلن اتاق بازرگانی و صنايع و معادن ايران با تاکيد بر اين که واژه “عدالت” در کشور ما
 ، نرخ)٨٩تعريف نشده است، افزود: براساس گفته معاون وزير کار و امور اجتماعی در مهر ماه سال گذشته(

  درصد بوده است.١۴.٣بيکاری کشور بالغ بر 
 ٨.٧ درصد، برزيل ١١ ميلدي، رشد توليد ناخالص ملی چين ٢٠١٠ تا ١٩٨٠وی يادآور شد: در طول سال های 

  درصد بوده است.٧.٠۶درصد و ترکيه 
 بحرينيان با اشاره به اين که نيازمند راه اندازی کارخانجات فولد و سيمان فراوان در کشور نيستيم، خاطرنشان کرد:

 تکثرگرايی در اقتصاد منجر به عدالت نخواهد شد.

 فعال کارگری دستگير شده به صدور وثيقه4 خانواده های اعتراض
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 بر اساس خبر ارسالی به کميته هماهنگی، مقامات قضایی برای آزادی چهار فعال کارگری دربند در شهر سنندج
 قرار وثيقه صادر نمود. بر اساس این گزارش، مقامات قضایی برای خالد حسينی، وفا قادری و غالب حسينی

  ميليون تومانی صادر کرده اند. لزم به ذکر است که30 ميليون تومانی و برای یداله قطبی وثيقه ی 50وثيقه ی 
این موضوع با اعتراض خانواده های این چهار فعال کارگری روبرو شده است.

 اعضای خانواده های این چهار تن اعلم کرده اند که به هيچ وجه امکان تودیع این وثيقه ها را ندارند و همچنين از
 آنجایی که افراد نامبرده مرتکب هيچ جرمی نشده اند دستگاه امنيتی و قضایی باید بدون هيچ قيد و شرطی آنان

 را آزاد کند و در غير اینصورت آنان به همراه دیگر کارگران و خانواده هایشان به تجمع اعتراضی خود ادامه خواهند
داد.

  تن ازاعضای4کميته ی هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل های کارگری ضمن محکوميت ادامه ی بازداشت 
 خود،خواهان آزادی بی قيد و شرط آنان و توقف پيگرد های قضایی عليه سایر کارگران و فعالن کارگری ميباشد.

هزار پزشك عمومي بيكار هستند12

  هزار پزشك12جام جم آنلين: قائم مقام سازمان نظام پزشكي گفت: دو سوم ماماهاي كشور بيكار هستند و 
عمومي نيز يا بيكار هستند يا در رشته اي غير از تخصص خود فعاليت مي كنند. 

 به گزارش ايسنا، دكتر عليرضا زالي در ميزگرد اقتصاد سلمت در كنگره جامعه جراحان، افزود: راهكار مناسبي
 بايد براي اشتغال جامعه پزشكي انديشيده شود؛ البته بحث اشتغال فقط محدود به جامعه پزشكي نيست بلكه

در اين زمينه بايد رشته هاي داروسازي و علوم آزمايشگاهي را نيز در برگيرد.
 قائم مقام سازمان نظام پزشكي درباره ماليات پزشكان گفت: ماليات پزشكان در شهرهاي بزرگ را از ماليات

هزار نفر را از ماليات معاف كرده ايم.20پزشكان تهراني جدا كرده ايم و پزشكان شهرهاي زير
 وي تاكيد كرد: تعرفه گذاري بدون توجه به فضاي اقتصاد عمومي و اقتصاد سلمت نبايد تعيين شود و بايد به

  درصد كاهش پيدا كند و ميزان مشاركت30گونه اي پيش برويم كه سهم بيمار در پرداخت هزينه سلمت به
 5/14 درصد از توليد ناخالص ملي و 7 درصد افزايش پيدا كند كه براي تحقق اين امر لزم است 83عادلنه به 

درصد از اعتبارات عمومي به اين بخش اختصاص پيدا كند.
  درصد از درآمد ناشي از هدفمند كردن يارانه ها به بخش سلمت اختصاص پيدا كند كه10زالي اظهاركرد: قرار بود

 200بالغ بر پنج هزار ميليارد تومان مي شد؛ اما اين كار صورت نگرفت و با تلش هاي انجام شده سه هزار و
ميليارد تومان از اين محل به بودجه سال جاري وزارت بهداشت افزوده شد.

 نتيجه هدفمندی يارانه ها: توليد کمتر، سوءتغذيه و بيکاری بيشتر

  ماه پس از اجرای طرح هدفمند کردن يارانه ها،۴ اردیبهشت گزارش می دهد :19رادیو دويچه  وله در تاریخ 
 نمايندگان مجلس شورای اسلمی معتقدند که دولت به تعهدات قانونی خود عمل نکرده و ورشکستگی صنايع،

 بيکاری و سوء تغذيه مردم تشديد شده اند.
 خبرگزاری مهر و روزنامه های "شرق" و "روزگار" در گزارش هائی جداگانه از اثرات مخرب اجرای طرح هدفمندی

 يارانه ها، چهار ماه پس از اجرای آن مي نويسند.
 افزايش بهای مواد غذائی

 حسينعلی شهرياری رئيس کميسيون بهداشت مجلس شورای اسلمي، در مقاله ای که در روزنامه روزگار منتشر
 شده، از نگرانی نمايندگان مجلس نسبت به رشد سوء تغذيه مي نويسد و توضيح مي دهد:«دولت قول داد به

  ماه از اجرای طرح، آن طور که بايد به قانون عمل نکرده۴مفاد قانون پاي بند باشد، اما به رغم گذشت حدود 
 است.»

 به نوشته شهرياري، قيمت مواد غذائي، به ويژه مواد پروتئينی در يکی دوماه گذشته سير صعودی داشته و
 باعث نگرانی نمايندگان مجلس شده است. تا جائی که اغلب نمايندگان مجلس نسبت به سلمت مردم نگران

 هستند و معتقدند با افزايش قيمت ها دسترسی مردم به مواد غذائی کمتر خواهد شد.
 رئيس کميسيون بهداشت مجلس شورای اسلمی مي افزايد:«در حال حاضر مردم برخی از مناطق حاشيه
 شهرها، روستاها و مناطق محروم گرفتار سوء تغذيه هستند. ما اميدوار بوديم که با اجرای طرح هدفمندی

 يارانه ها، سوء تغذيه در اين مناطق به حداقل برسد، اما اين موضوع همچنان در بخشی از مناطق سيستان و
 بلوچستان به چشم  مي خورد و احتمال افزايش نيز خواهد يافت.»

  درصد از درآمد٣٠شهرياری در بخشی ديگر از مقاله خود توضيح مي دهد که «براساس قانون هدفمندی يارانه ها 
 ناشی از اجرای اين طرح بايد به توليد اختصاص مي يافت،اما اين بخش از قانون نيز تا به حال اجرا نشده است. در

 بخش کشاورزی نيز، در شرايطی که هزينه توليد بال رفته، پولی به توليدکنندگان نرسيده است.»
  مورد قانون شکنی دولت٩

 همزمان، خبرگزاری مهر متن نامه سرگشاده احمد توکلی رئيس مرکز پژوهش های مجلس را منتشر کرده که در
 آن دولت به ارتکاب اشتباهات فاحش در زمينه اجرای طرح هدفمندی يارانه ها متهم مي شود.
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  درصد درآمد ناشی از اجرای طرح را برای٣٠توکلی نيز از جمله به اين نکته اشاره دارد که دولت قرار بود 
 جلوگيری از تعطيلی واحدهای توليدی و بيکاری کارگران در اختيار اين واحدها قرار دهد، اما اين کار را نکرده

 است.
  درصد از درآمد های ناشی از اجرای طرح را به۵٠در قانون هدفمند کردن يارانه ها، دولت موظف شده بود تنها 

 صورت يارانه نقدی در اختيار خانواده ها قرار دهد. علوه بر اين، قرار بود يارانه نقدی متناسب با درآمد خانواده ها
 پرداخت شود. اما دولت همه درآمدها را صرف پرداخت کمک نقدی کرده و اين کمک ها را بدون محاسبه درآمد

 خانواده ها به همه داده است.
 رئيس مرکز پژوهش های مجلس، در بخشی ديگر از نامه سرگشاده خود مي نويسد:« دولت اجازه نداشت برای
 پرداخت کمک نقدی به مردم از رديف های بودجه ديگر استفاده کند، اما پول کم آورده و از منابع ديگر بودجه نيز

 استفاده کرده است. اين امر منتهی به افزايش کسر بودجه خواهد شد و بحران بزرگ تری خواهد آفريد.
  درصدی۴٠در راه تورم 

  هزار ميليارد۶٢توکلی پيش بينی مي کند که با توجه به سبد قيمت سه ماهه آخر، دولت برای دست يابی به 
 درآمد پيش بينی شده حاصل از اجرای طرح هدفمندي، ناچار خواهد شد بهای حامل های انرژی را دو برابر کند.

 اين امر خطرات تورمی و رکودی جدی را به دنبال خواهد داشت.
  درصد٣ / ۴ تا ٢ / ۵در نامه توکلی همچنين اعلم شده که نرخ تورم ماهانه در ديماه تا اسفندماه امسال بين 

  تا آذر اين سال است. به نوشته رئيس مرکز پژوهش های مجلس، اگر١٣٨٨بوده که يک و نيم تا دو برابر اول سال 
  مورد به٩ درصد خواهد رسيد. توکلي، با ذکر جزئيات، دولت را در ۴٠اين روند ادامه يابد، نرخ تورم سالنه به حدود 

 زيرپا گذاشتن قانون هدفمندی يارانه ها متهم کرده است.
 سال دشوار توليد کنندگان

 روزنامه شرق در گزارشی با عنوان «سال دشوار توليد کنندگان» مصوبه هفته گذشته مجلس را مورد انتقاد قرار
  درصد درآمد ناشی از حذف يارانه ها را٨٠داده است. به موجب اين مصوبه، دولت مي تواند برخلف قانون يارانه ها، 

 بين مردم توزيع کند. شرق مي نويسد:«با محدوديت های قانونی و عملی جديد، درآمدهای حاصل از حذف يارانه ها
  هزار تومان سهم هر ايرانی بکاهد و يا به کسری بودجه۴۵برای امسال چنان کاهش مي يابد که دولت يا بايد از 

  درصد تورم بيشتر نسبت به امروز تن بدهد.»٢٠و 
  درصد درآمد حاصل از حذف يارانه ها به مردم، سبب٨٠برپايه گزارش شرق، مصوبه مجلس در مورد پرداخت 

  درصد سهم پشتيبانی از توليد را نداشته باشد.٣٠مي شود که دولت عمل امکان پرداخت 

 60با افزایش قيمت سوخت، کوره پزیهای شبستر در آستانه تعطيلی قرار گرفتند/ 
هزار نفر بيکار می شوند

  رئيس اتحادیه فخاران (کوره پزان) اردیبهشت آمده است : 19به گزارش خبرگزاری دولتی مهر در تاریخ 
 شهرستان شبستر در آذربایجان شرقی با اشاره به افزایش نرخ سوخت و عدم تامين سوختهای ارزان جایگزین

گفت: بسياری از کوره های آجرپزی این شهرستان به دليل افزایش هزینه ها در آستانه تعطيلی قرار دارند.
 احد جعفری وایقان، در گفتگو با خبرنگار مهر در شبستر افزود: درحاليکه مسئولن محلی سال گذشته بر رفع

 مشکلت آجرپزی های منطقه قول مساعد داده بودند اما با توجه به شروع فصل کار، اقدامی که رضایت این قشر
را جلب کند دیده نشده است.

  درصد آنها از95 واحد کوره آجرپزی دارد که 400وی یادآور شد: اتحادیه فخاران شهرستان شبستر نزدیک به 
نفتکوره (مازوت) استفاده می کنند.

 رئيس اتحادیه فخاران شهرستان شبستر با اشاره به دليل بروز مشکل در فعاليت این قشر یادآور شد: با اجرای
  ریال افزایش یافت که موجب بروز شوک در2000 ریال به 94.5هدفمندی یارانه ها قيمت هر ليتر سوخت مازوت از 

این حوزه گردید.
 جعفری هشدار داد: در صورت ادامه این روند، کوره داران دچار ورشکستگی شده و قشر عظيمی از نيروی کار در

منطقه بيکار خواهند شد.

 اعتصاب ده روزه کارگران نيرو گاه سيکل ترکيبی سنندج "پرهون طرح

 کارگران شرکت اردیبهشت آمده است : 19کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل های کارگری در تاریخ به گزارش 
پرهون طرح وابسته به نیرو گاه سیکل ترکیبی سنندج همچنان در اعتصاب به سر می برند.

 سيکل ترکيtبی سtنندج مtی باشtد کttه کtارگران شرکت پرهون طرح، یکی دیگر از شرکت های وابسته به نيروگاه
 ماه حقوق معوقه دست به اعتصاب زدند .4شرکت به مدت ده روز در اعتراض به عدم پرداخت  این

  روز به خواست آنها رسيدگی نشده و کارگران نيز اعلم کرده انttد کttه تtا زمttان10در حال حاضر نيز پس از گذشت 
رسيدگی به خواست و مطالباتشان همچنان به اعتصاب خود ادامه خواهند داد.
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 اعتصاب کارگران نيروگاه سيکل ترکيبی سنندج"پارسيان" در اعتراض به عدم
پرداخت حقوق معوقه

  اردیبهشت، کارگران شرکت پارسيان که در نيروگاه١٩به کميته هماهنگی، روز دوشنبه  بر اساس گزارش رسيده
سيکل ترکيبی سنندج مشغول به کار هستند، دست به اعتصاب زدند .

  ماه حقوق معttوقه از طttرف مپنttا (کارفرمttای نيروگttاه ) در مقابttل دفttتر تجمttع4کارگران در اعتراض به عدم پرداخت 
  نفر بودند، اعلم کردند که در صورت عدم رسيدگی به خواست آنهttا بttه40کردند .تعداد شرکت کنندگان که حدود 

اعتصاب خود ادامه خواهند داد.

 کار فرما مبنی به پرداخت حقوق معوقه کارگران، اعتصاب کارگران نيز که تا ظهttر روز با وعده بر اساس این گزارش،
دوشنبه ادامه داشت، به پایان رسيد .

کميته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل های کارگری

 

تن ازپرسنل وكارگران كارخانه پاك پي100اعتصاب 

  نفر از پرسنل100آژانس ايران خبtttttttttttttر: در پی عدم پرداخت حقوق پرسنل و کارگران کارخانه پاک پی حدود  
این شرکت دست به اعتصاب زدند. 

این افراد خواهان دریافت حقوق معوقه و سایر مزایای خود شدند . 
  درصد از محصولت لبنی استان را توليد ميکند و اعتصاب کارگران10لزم به ذکر است این شرکت حدود 

مشکلتی را برای صنعت لبنيات به وجود آورده است.

ماهه حقوق کارگران شرکت نيرو رخش کردستان ٩ عدم پرداخت

 کارگران شرکت نيرو رخش کردستان نه ماه است دستمزد ماهيانه خود را دریافت ننموده اند. کارگران شرکت نيرو
 ماه است حقوق و دستمزد ماهيانه خود را نگرفته و عليرغم مراجعات مکرر به اداره کار، ٩ رخش کردستان

فرمانداری و استانداری برای دریافت حقوق و رفع مشکلتشان، تاکنون پاسخ مناسبی دریافت نکرده اند.

 به گزارش آژانس خبری موکریان، این تأخير چند ماهه در دریافت حقوق، این کارگران را در اداره امور خانواده با
 مشکلت فراوانی روبرو کرده است. یاد آور می گردد شرکت نيرو رخش کردستان که در شهر صنعتی سنندج واقع

 تن از ٣۵ کارگر شروع به کار کرد که طی سالهای اخير ٧٠ در زمينه ساخت سيم و کابل با ١٣٨٠ است از سال
این افراد به بهانه های مختلف از سوی کارفرما اخراج شده اند.

ر مرگ یک کارگر در کرمانشاه بر اثر سقوط آسانسو

- "فرامرز عليزاده"، کارگر قراردادی کارخانهµ آرد کرمانشاه، که می نویسد: خبرگزاری هرانا  
 چندی پيش بر اثر سقوط½ آسانسور محل کارش دچار مصدوميت شدید شده بود، در

 .بيمارستان جان باخت
 بنا به اطلع گزارشگران هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالن حقوق بشر در ایران، فرامرز

  فرزند و اهل "کندوله"  جوانرود، حدود دو هفته پيش بر۵عليزاده  فرزند عباس، متاهل، دارای 
.اثر سقوط½ آسانسور کارخانهµ آرد کرمانشاه ار طبقهµ سوم، دچار مصدوميت شدید

روستائيان و مشکلت کم ابی

  روستای خراسان جنوبی آب شرب بهداشتی ندارند267

  اردیبهشت آمده است : مديرعامل شرکت آب و فاضلب روستايی20به گزارش خبرگزاری دولتی مهر در تاریخ 
  خانوار فاقد آب شرب20 روستای بالی 267 خانوار در 507 هزار و 11خراسان جنوبی گفت: در حال حاضر 

 بهداشتی هستند.
  روستا از آب267علی اکبر بسکابادی در گفتگو با خبرنگار مهر در بيرجند اظهار داشت: برای برخورداری 

  ميليارد تومان اعتبار مورد نياز است.68آشاميدنی سالم 
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 5وی افزود: به دليل پراکندگی روستاها در اين استان برای آبرسانی هر مشترک روستايی به طور متوسط 
 ميليون تومان هزينه می  شود.

  روستا از نعمت آب شرب بهداشتی بهره  مند26 خانوار در 433بسکابادی بيان داشت: در سال گذشته دو هزار و 
 شدند.

 89 درصد در سال 67 به 88 درصد در سال 64وی بيان کرد: ضريب برخورداری روستاها از شبکه آبرسانی از 
 افزايش يافته است.

 700 ميليارد و 14مديرعامل شرکت آب و فاضلب روستايی خراسان جنوبی ادامه داد: در سال گذشته مبلغ 
 ميليون تومان برای آبرسانی به روستاهای استان هزينه شده است.

  روستای خراسان جنوبی از آب آشاميدنی سالم بهره مند می شوند54
 15 روستای استان در سال جاری خبر داد و افزود: برای اجرای اين طرح، مبلغ 54بسکابادی از آبرسانی به 

  خانوار از نعمت آب شرب بهداشتی بهره66ميليارد تومان مورد نياز است که در صورت تأمين اين مبلغ چهار هزار و 
  مند می  شوند.

 وی با اشاره به فرسوده بودن شبکه آبرسانی شهر طبس مسينا گفت: زير ساخت های موجود در اين شهر به
 هيچ عنوان جوابگوی نياز کنونی مردم نيست و بايد اين شبکه مرمت و بازسازی شود.

 مديرعامل شرکت آب و فاضلب روستايی خراسان جنوبی از آمادگی واگذاری شبکه  های شهرهای طبس
 مسينا، گزيک و قهستان به شبکه آبرسانی شهری پس از طی مراحل قانونی خبر داد و تصريح کرد: تمام

 زيرساخت های اين سه شهر پس از طی مراحل اداری به آب و فاضلب شهری واگذار می  شود.
  ليتر در روز است302متوسط آب مصرفی خراسان جنوبی در روستاها به ازای هر مشترک 

  ليتر در روز اعلم کردو302بسکابادی متوسط آب مصرفی خراسان جنوبی در روستاها به ازای هر مشترک را 
  ليتر آب مصرف می کند.70افزود: به طور متوسط مصرف هر نفر در روز حدود 

  متر800مديرعامل شرکت آب و فاضلب روستايی خراسان جنوبی ادامه داد: در طول سال حدود دو ميليون و 
  درصد مشترکان در کمترين رنج مصرف قرار دارند.52مکعب آب مصرف شده که از اين ميزان آب مصرفی 

 بسکابادی بيان کرد: کمتر از دو درصد مشترکان خانگی در بالترين رنج مصرف قرار دارند و اين نشان از مديريت
 صحيح مصرف در بين خانوارهای روستايی است.

 مديرعامل شرکت آب و فاضلب روستايی خراسان جنوبی گفت: در سال گذشته حدود چهار هزار مورد انشعاب
 در سطح روستاها بازسازی شده و حدود شش هزار کنتور فرسوده نيز تعويض شده و کنتورهای جديد با دقت بال

 جايگزين شده است.

 تبديل باغهای چای به مخروبه های جنگلی !

  اردیبهشت آمده است : رئيس اتحاديه چايکاران کشور بابيان اينکه20به گزارش خبرگزاری دولتی مهر در تاریخ 
 چای مورد حمايت دولت نيست، گفت: اغلب باغهای چای به مخروبه های جنگلی تبديل شده اند.

 ايرج هوسمی در گفتگو با مهر گفت: خريد برگ سبز چای از سوی کارخانجات شروع شده است اما کشاورزان در
 مورد نرخ خريد تضمينی با مشکلتی مواجه هستند.

 7وی افزود: در جلسه ای که سال قبل با حضور معاون اول رئيس جمهور و استاندار برگزار شد، وعده افزايش 
 درصدی نرخ خريد تضمينی برگ سبز چای را دادند اما اين موضوع در سال قبل اجرا نشد و امسال هم نرخ خريد

  درصد افزايش يافت.3تضمينی 
 رئيس اتحاديه چايکاران کشور تصريح کرد: به منظور رعايت حقوق کشاورز و با درنظرگرفتن ديگر کالهای مصرفی

  بايد قيمتی تعيين می شد که انگيزه بيشتری در کشاورزان برای توليد برگ با کيفيت ايجاد شود.90در سال 
 هوسمی با بيان اينکه چای مورد حمايت دولت نيست، افزود: نرخهای اعلم شده برای برگ سبز چای اقتصادی

 نيست و اگر چای هم مانند اغلب محصولت کشاورزی هرساله کشت می شد مطمئنا ديگر باغ چای وجود
  سال به بهره برداری می رسد و حتی از نهال هايی که کاشف السلطنه100نداشت اما نهال برگ سبز چای تا 

 به کشور وارد کرده بود هنوز برگ سبز برداشت می شود.
  دسته باغدار چای وجود دارد، اظهار داشت: دسته اول باغدارانی هستند که از يکهزار متر2وی با اشاره به اينکه 

  هزار متر باغ دارند که اين باغداران به اجبار برای امرار معاش مجبورند به کشت و زرع ادامه دهند اما دسته10تا 
  هکتار زمين دارند که اين باغ ها تبديل به مخبروبه های جنگلی10دوم مربوط به باغدارانی است که بيشتر از 

 شده اند.
 رئيس اتحاديه چايکاران کشور افزود: مسئولين می خواهند تا به واردات چای مانند ديگر محصولت کشاورزی

ادامه دهند پس حمايتی از صنعت چای داخلی نمی شود.

  هزار نفر بر تعداد بيکاران افزوده مي شود۶۰۰سالنه يک ميليون و 

  اردیبهشت آمده است : عضو کميسيون کشاورزي، آب و منابع طبيعی گفت: با21به نوشته سایت آفتاب در 
 توجه به اين که بر خلف ساير کشورها، اکثريت اقشار جامعه ايرانی را جوانان و نوجوانان تشکيل مي دهند،

 اشتغال جوانان يکی از دغدغه های اصلی نمايندگان مجلس است.
 جلل محمودزاده افزود: بر خلف سايرکشورها، اکثريت اقشار جامعه ايرانی را جوانان و نوجوانان تشکيل مي دهند

 و اصول جامعه ايرانی جامعه ای جوان است.
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 نماينده مهاباد در مجلس شورای اسلمی ادامه داد: با توجه به خيل عظيم فارغ التحصيلن دانشگاه های دولتی و
 خصوصی کشور و عدم ايجاد کارگاه های اشتغال زايی با توجه به جمعيت رو به رشد جوانان جويای کار و اشتغال و

 همچنين با توجه به سرمايه گذاری کمتر در مناطق محروم، متأسفانه خانواده ای در ايران وجود ندارد که جوان
 تحصيل کرده بيکار نداشته باشد.

 وی تصريح کرد: با افزايش ميزان تحصيل جوانان، توقع ونگاه آنان به مقوله اشتغال نيز بال مي رود؛ بر اساس
  ميليون نفر بيکار(!) در کشور وجود دارد و هر٢.۵آمارهای اعلمی از سوی دستگاه های متولي، هم اکنون حدود 

  ميليون نفر به اين جمعيت افزوده مي شود.١.۶سال نيز حدود 
 به گفته محمودزاده، آمار بيکاری جوانان رقم باليی است و اگر آمار افراد نيمه شاغل و يا بيکاران پنهان را هم
 اضافه کنيم، رقم بالتر خواهد بود؛ برای مثال در بخش کشاورزی و روستاها مي بينيم که با توسعه کشاورزی

 صنعتی و افزايش ماشين های کشاورزی مديريت مزارع با افراد کمتر تحقق پيدا مي کند و يک خانواده هفت نفره
 کشاورز که در گذشته همه مشغول کار در مزارع بودن حال مي توانند با دو نفر نيز اين مقدار اراضی در اختيار را

 مديريت کنند.
 وی ادامه داد: بنابراين مي توان گفت ساير افراد خانواده عمل� يا بيکار هستند يا خود را در روستا سرگرم کرده اند با

 توجه به اين که شغل و کار ديگری وجود ندارد؛ يا اين که جوانان تخصص ويژه ای ندارند که روستا را ترک کنند و با
 آن مشغول به کار شوند شوند.

 عضو کميسيون کشاورزي، آب و منابع طبيعی مجلس يادآور شد: متأسفانه در آمارهای اعلمی افراد شاغل
 فصلی و بيکار پنهان را منظور نمي کنند، از اين رو وزارت کار و امور اجتماعی بايد به سرعت با اعتبارهای در اختيار

 عمل� نسبت به ايجاد اشتغال مولد برای جوانان بر اساس تجربه و رشته تحصيلی اقدام کند و با تزريق اعتبارات
 بيشتر به روستاها، اشتغال جوانان روستايی را تضمين کرده تا از مهاجرت جوانان به شهرها جلوگيری کند.

  هزار داروخانه در مرز ورشکستگی و سرگردانی بيماران۱۰

  اردیبهشت آمده است : تاخيرهای چند ماهه سازمان های بيمه گر در پرداخت21به نوشته سایت کلمه در تاریخ  
 سهم خود از مبالغ نسخه های پزشکی بيمه شده، داروخانه های کشور را با مشکلت متعدد مالی رو به رو کرده
 است به طوری که برخی از صاحبان داروخانه ها معتقدند در صورتی که اين مطالبات پرداخت نشود، قادر به ادامه

 فعاليت نيستند.
 به گزارش آفتاب تاخير پنج ماهه بيمه تامين اجتماعي، چهار ماهه بيمه خدمات درمانی و پنج ماهه بيمه نيروهای

  هزار داروخانه سراسر کشور منجر به بدهي های کلن بيمه ها به داروخانه ها شده١٠مسلح در پرداخت مطالبات 
 است.

 به گفته برخی از مسئولن داروخانه ها، داروخانه هايی که با رقم های بيشتری از مطالبات مواجه بوده در مرز
 ورشکستگی قرار دارند و نمي توانند داروهای مورد نياز بيماران را تهيه کنند و بيمار برای تهيه آن، دفترچه به

 دست از اين داروخانه به آن داروخانه سرگردان است.
 به گفته آنان، ضرر اين بدقولي ها و تاخيرها در پرداخت بدهي ها، نه تنها گريبان داروخانه ها را گرفته بلکه تبعات آن

 بيماران را نيز درگير مي  کند.
 به گفته رئيس انجمن داروسازان ايران، تاخير در پرداخت مطالبات داروخانه ها، آنان را ناچار به استقراض از بانک ها

 و ناتوانی در تهيه داروهای مورد نياز بيماران کرده و علوه بر اين، برخی از داروخانه ها به شرکت های پخش دارو
 بدهکارند و از بانک ها برای پرداخت بدهی خود، قرض گرفته اند.

  هزار داروخانه کشور به دليل تاخير در دريافت مطالبات از سازمان بيمه گر، تقريبا�١٠رهبر مژدهی آذر افزود: حدود 
 ورشکسته شده اند و حتی برخی از آن ها، نسخ بيمه تامين اجتماعی را از بيماران قبول نمي کنند.

 وی اظهار داشت: مطالبات داروخانه ها در سراسر کشور، موجب تحميل خسارت های جدی به داروخانه ها شده
 است به طوری که بسياری از آن ها را به مرز ورشکستگی کشانده است.

 مژدهی آذر گفت: هر داروخانه کشور به طور متوسط، ماهانه حدود يک ميليون تومان نسخه تامين اجتماعی
  ميليون تومان مي رسد بنابر اين در اين۵٠ تا ٢٠داشته که البته رقم اين نسخه برای برخی از داروخانه ها به 

 مدت، در مجموع داروخانه ها ده ها ميلياردها تومان از صندوق تامين اجتماعی طلب دارند.
 وی گفت: مشکلت مالی داروخانه های کشور، بسيار جدی است بطوری که بسياری از آن ها در تامين هزينه

کارکنان خود با مشکل مواجه شده اند.
 مژدهی آذر به مهلت پرداخت صورت حساب های سهم سازمان های بيمه گر در قانون اشاره کرد و افزود: براساس

  درصد مطالبات را هنگام ارائه صورت حساب های طرف قرارداد مراکز۶٠قانون بيمه خدمات درماني، بيمه ها بايد 
  ماه به اين مراکز٢ درصد بقيه آن را حداکثر تا ۴٠درماني، پاراکلينيکي، پيراپزشکی و داروخانه ها بپردازند و 

 پرداخت کنند.
 وی خاطر نشان کرد، اين قانون تا کنون مورد بي توجهی سازمان های بيمه گر قرار گرفته و پرداخت مطالبات،

  ماهه روبه رو بوده است.٧ تا ۶همواره با تاخيرهای 
 رئيس کميسيون بهداشت مجلس شورای اسلمی نيز پيش از اين با اشاره به نامه انجمن داروسازان به مجلس

 شورای اسلمی برای پيگيری وضعيت نابسامان پرداخت مطالبات داروخانه ها، گفته بود: متاسفانه عمل نکردن به
 تعهدات از سوی بيمه ها، يکی از موارد گليه مجلس به بيمه ها و عملکرد نامناسب آن ها است.

 حسين علی شهرياری افزود: بررسي ها حاکی از آن است که پرداخت های برخی از سازمان های بيمه گر نسبت
  ماه در پرداخت اين مطالبات تاخير وجود دارد و اين۴ تا ٣به گذشته، بهتر شده است اما همواره به طور متوسط 

307



 مسأله باعث ايجاد مشکلت متعدد برای داروخانه ها و ساير مراکز درمانی شده است.
  فروردين ماه امسال اعلم کرد، رقم مبالغ همه اسناد واصله٣١اين درحالی است که صندوق تامين اجتماعی نيز 

  ميليارد تومان بوده است.۴١۶ تاکنون ٨٩از داروخانه های طرف قرارداد تامين اجتماعی در سال 
  ميليارد تومان١٨٨ ميليارد تومان آن پرداخت شده است و همچنين ٢٢٨اين صندوق اعلم کرد، از اين ميزان مبلغ 

 از اسناد نيز آماده پرداخت و درحال رسيدگی است.
 در اين گزارش آمده است: مبلغ يک هزار ميليارد ريال اعتبار برای پرداخت مطالبات به مراکز طرف قرارداد اختصاص

 يافته که به منظور پرداخت به مديريت درمان استان ها ابلغ شده است.
  هزار ميليارد ريال نيز در سال٢٠اين صندوق همچنين اعلم کرد، علوه بر اعتبار اختصاص يافته اخير، مبلغ 

 گذشته به منظور پرداخت به مراکز درمانی طرف قرارداد اعم از بيمارستان های دانشگاهي، داروخانه ها،
 موسسات پاراکلينيک، پزشکان، دندانپزشکان و بيمارستان های خصوصی طرف قرار داد تأمين  اجتماعی پرداخت

 شده است.

فعال جنبش زنان در شيراز دستگير شد

 ، مریم بهرمن فعال جنبش زنان در شيراز دسttتگير شttد.1390 اردیبهشت 21براساس یک گزارش دریافتی، امروز، 
 ساعت هفت و نيم صبح امروز چند تن از مٱموران امنيتی با در دست داشتن حکم دستگيری به منزل این فعال زن
 مراجعه کرده و بعد از سه ساعت بازرسی منزل (اتاق شخصی) و ضبط بعضی از امtوال شخصtی،  از جملtه تلفttن

همراه، چند جلد کتاب، لپ تاپ و...، وی را به اتهام «اقدام عليه امنيت ملی» دستگيرکرده  اند.

  ماه حقوق معوقه۳۲اعتراض کارگران ريسندگی کاشان به 

  ماه حقوق٣٢ اردیبهشت می نوسيد :کارگران ريسندگی کاشان ابراز داشتند به رغم اينکه 21رهانا در تاریخ 
  هزارتومان به کارگران اين شرکت پرداخت می کرد وبعد اين مبلغ٨٠معوقه طلب داريم وشرکت قبل هفته ای 

  هزار تومان هم۴٠ هزار تومان متاسفانه ازاوايل سال جاری تاکنون از پرداخت هفته ای ۴٠تبديل شد به هفته ای 
 مضايقه کرده واز آن زمان تا کنون حتی يک ريال هم به ما پرداخت نکرده است.

 ٣٢به گزارش خبرگزاری ايلنا، کارگران دراين تجمع اعتراض آميز از مسئولين مربوطه خواستند تا نسبت پرداخت 
  نفرازکارگران اين شرکت مشکلت پيش روی آنها هرچه سريع ترپيگيری۴٠٠ماه حقوق معوقه وبازنشست نمودن 

 و اقدام نمايند.
 دراين تجمع اعتراض آميزکه که کارگران خيابان اصلی روبروی فرمانداری ويژه را مسدود کرده بودند وپلکاردی که

  ماه حقوق معوقه چه کسی پاسخگوست “ باعث مختل شدن سيستم ترافيک دراين٣٢روی آن نوشته بود ”
 نقطه ازشهر شده بودند .

  نفرمی باشد ازابتدای سال جاری تاکنون١٢٠٠شايان ذکراست که کارگران اين شرکت که درحال حاضر بالغ بر
  ماه حقوق معوقه دست اعتصاب زده واين شرکت همچنان تعطيل می باشد .٣٢دراعتراض به عدم دريافت 

 خودسوزی و جان باختن يک زن کرد در سلماس

  اردیبهشت می نویسد : - يک زن کرد به نام "طيران مامدی قزل کند"، روز گذشته بر21خبرگزاری هرانا در تاریخ 
 اثر خودسوزی به زندگی خويش خاتمه داد.

 بنا به اطلع گزارشگران هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالن حقوق بشر در ايران، طيران مامدی قزل کند، فرزند
 مجيد، متاهل و اهل روستای اشناک از توابع شهرستان سلماس روز سه شنبه بيستم اردی بهشت ماه سال

 جاری اقدام به خودسوزی کرد.
 نامبرده بر اساس جراحات شديد ناشی از سوختگی جان باخت.

 گفته می شود علت اين اقدام مشکلت و اختلفات خانوادگی بوده است.
 شايان ذکر است نبود زير ساخت های فرهنگی در مناطق محروم به چنين اقداماتی دامن زده و هر ساله شاهد

موارد متعدد خودکشی و خودسوزی خصوصا در بين زنان اين مناطق هستيم.

  هزار درخت در محدوده پاليشگاه12فاجعه بزرگ زيست محيطی :خشک شدن 
 اصفهان

  اردیبهشت آمده است : شهردار اصفهان گفت: در صورت تاييد مرگ21به گزارش خبرگزاری دولتی مهر در تاریخ 
 درختان محدوده پاليشگاه اصفهان، يک فاجعه بزرگ زيست محيطی در اين شهر روی داده است.

 به گزارش خبرنگار مهر در اصفهان، سيد مرتضی سقاييان نژاد صبح چهارشنبه در جمع خبرنگاران با اشاره به
  هزار درخت در محدوده پاليشگاه اصفهان افزود: در صورتی که مرگ درختان در اين منطقه به12خشک شدن 

 دليل نشت مواد نفتی از سوی کارشناسان تاييد شود، فاجعه بزرگ زيست محيطی در اين کلن شهر رخ داده
 است.
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  هزار اصله12وی با اشاره به اين رخداد زيست محيطی در شهر اصفهان، اظهار داشت: دليل خشک شدن 
 درخت در محدوده پاليشگاه اصفهان در حال بررسی و کارشناسی است.

 شهردار اصفهان با تاکيد بر اينکه اگر درختان به دليل آلودگي های آب، خاک و هوای اين منطقه بر اثر نشت مواد
 نفتی خشک شده باشد، فاجعه بزرگ زيست محيطی در اصفهان به وقوع پيوسته است، تصريح کرد: با توجه به
 اينکه فضای سبز محدوده پاليشگاه در کاهش آلينده های متعدد نقش بسزايی دارد، در صورتی که موضوع مرگ

  هزار اصله درخت در اين منطقه به دليل نشت نفت تاييد شود، به يقين در محافل و مجامع قضايی مطرح12
 خواهد شد.

 وی تاکيد کرد: همچنين سازمان محيط زيست در اين رابطه پيگيري های لزم را به انجام خواهد رساند.
 سقاييان نژاد با تاکيد بر لزوم پاسخ گويی در اين ارتباط به افکار عمومي، بيان داشت: در صورتی که تخلف

 پاليشگاه اصفهان در اين خصوص اثبات شود، اين نهاد بايد پاسخگوی مردم شهر اصفهان باشد.
 وی ادامه داد: اين موضوع در مرحله بررسی قرار دارد و هنوز کار کارشناسی به اتمام نرسيده و قطعی نشده

 است.
 شهردار اصفهان درباره توسعه پاليشگاه اصفهان نيز گفت: در صورتی که بدون توسعه پاليشگاه چنين مشکل

 زيست محيطی ايجاد شده باشد، لزم است مسئولن استان و شهر اصفهان برای حفظ و حراست از مردم اين
 کلن شهر تدابيری بينديشند تا سلمت شهروندان به علت توسعه ناپايدار تهديد نشود.

 وی با تاکيد بر اينکه در توسعه پايدار بايد تمام جوانب انساني، زيست محيطی و اقتصادی مدنظر قرار گيرد، افزود:
 شهرداری در رابطه با توسعه پاليشگاه از حق و حقوق مردم دفاع خواهد کرد زيرا سلمتی شهروندان از هر

 مسئله ای برای ما مهم تر است.

 بيانيه جمعی از دانشجویان دانشگاه تربيت مدرس در حمایت از فراخوان اعتصاب
  اردیبهشت۲۵

 در آستانه خرداد پر حادثه، فراخوان دانشجویان دانشگاه تهران و پلی تکنيک به اعتصابات و اعتراضات گسترده
  اردیبهشت، رستاخيز تازه ای را در جنبش دانشجویی موجب شده است.این فراخوان و٢۵دانشجویی در روز 

  ماه سرکوب وحشيانه رژیم کودتا٢٣استقبال گسترده ای که از آن صورت گرفته نشان می دهد که بيش از 
 عليه دانشگاه، اعم از اخراج اساتيد و دانشجویان، احکام ظالمانه بيدادگاههای حکومتی و قرق دانشگاه به

 وسيله چکمه پوشان وابسته به نهادهای نظامی و امنيتی نتوانسته است دانشگاه را از پای درآورد و
 دانشگاه همچنان سنگر فتح ناشدنی آزادی باقی مانده است.

 دانشگاه تربيت مدرس نيز مانند دیگر دانشگاههای کشور از تعرض رژیم کودتا در امان نمانده است.ممنوعيت
 هر گونه فعاليت سياسی مستقل، حضور پر رنگ نيرو های حراست در تمامی فضای دانشگاه، بر خوردهای
 توهين آميز آنان با دانشجویان به ویژه دانشجویان دختر و اخراج و تعليق فعاليت اساتيدی مانند؛ دکتر عليرضا

 بهشتی، دکتر بهزادیان نژاد و دکتر شکوری، تنها گوشه ای از وضعيت این دانشگاه تحت سيطره عمال
 حکومت کودتا است.

 با توجه به آنچه گفته شد ما جمعی از دانشجویان دانشگاه تربيت مدرس، با اعتقاد راسخ به اینکه مقاومت
 بدون خشونت در برابر کودتاچيان حاکم بر کشور یک وظيفه اخلقی است، حمایت خود را از فراخوان اعتصاب

  اردیبهشت اعلم می کنيم. ما اعتقاد داریم در شرایطی که بر اثر سياست های ویرانگر حکومت،٢۵در روز 
 فقر و بيکاری هر روز گسترش می یابد و در شرایطی که با تشدید سرکوب سياسی، اخبار هولناکی از فجایع

 حکومت کودتا در زندان های کشور، اعم از اوین، رجایی شهر و دیگر زندان های بی نام و بدون نظارت به
 گوش می رسد، این اعتصاب می تواند اميد به رهایی را در سينه های مردم ایران زنده نگاه دارد. ما بر این

 باوریم که این اعتصاب می تواند گام بلندی به سوی تحقق استراتژی " تبدیل محل کار و زندگی به محل
 منازعه با رژیم کودتا" باشد.این استراتژی بدون تردید ماشين سرکوب کودتاچيان حاکم بر کشور را ناکارآمد
 کرده و آنان را مجبور به پذیرش خواست بر حق مردم ایران برای آزادی و عدالت خواهد کرد. در نهایت ما با

 اعتقاد به اینکه در چهارچوب یک حکومت استبدادی، تنها امکان زندگی انسانی "مقاومت" است همگان را به
 ادامه نامشروط مقاومت فرامی خوانيم.

 جمعی از دانشجویان دانشگاه تربيت مدرس
١٣٩٠سه شنبه بيستم اردیبهشت 

بيانيه دانشجویان قروین در حمایت از مبارزات کارگران و زنان و ....

  بنابراین گزارش دانشجویان قزوین ضمن حمایت از این حرکت اعتراضی خواستار پيوستن اقشار مختلف به این   
 اعتراضات گشته اند در این بيانيه آمده است که: «دانشجویان هميشه صدای اعتراض کارگران، معلمان و تمامی

 اقشار جامعه بوده اند و ایجاد فضای امنيتی در دانشگاهها در واقع برای خاموش کردن این صدای اعتراض بوده
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  اردیبهشت روز اعتراض و اعتصاب سراسری دانشجویان در تمام دانشگاههای ایران بر عليه فضای٢۵برای همين 
 امنيتی در دانشگاهها اعلم شده است. ما دانشجویان دانشگاه ازاد واحد باراجين، دانشگاه بين الملل قزوین،

 دانشگاه ازاد واحد نواب، دانشگاه پيام نور قزوین، دانشگاه دهخدای قزوین، دانشگاه تربيت معلم قزوین، حمایت
  اردیبهشت تمام کلسها را تعطيل٢۵خود را از این فراخوان اعلم کرده و همينطور اعلم می کنيم که ما نيز در 

 کرده و در ميدان قلم دست در دست هم جمع می شویم و فریاد مرگ بر دیکتاتور سر ميدهيم و خواهان برچيده
 شدن حراست و بسيج و تمام ارگانهای سرکوب در دانشگاهها هستيم. همچنين ما دانشجویان دانشگاههای

 قزوین تمامی جوانان، زنان، معلمان، کارگران، پرستاران و تمام مردم را به حمایت از دانشجویان فرا می خوانيم و
  اردیبهشت را بر عليه فقر، تبعيض، استبداد و اعدام ،به روز فریاد٢۵از آنها می خواهيم که همراه دانشجویان 

 سراسری تبدیل کنيم».

 ۲۵بيانيه دانشجویان دانشگاه آزاد خرم آباد در حمایت از اعتراض در روز 
 اردیبهشت

 به نام خدای رحمان و رحيم
 به نام شهدای سبز راه آزادی

 در برابر ظلم هرگز زانو نخواهيم زد حتی اگر سقف آسمان از بلندای قامت ما کوتاهتر باشد.

 ما دانشجویان دانشگاه آزاد خرم آباد در کنار یاران دبستانی خود در دانشگاه های تهران و امير کبير و علمه
  اردیبهشت بيان می داریم که ما از این راه٢۵سراسر کشور ضمن اعلم حمایت خود از اعتصاب سراسری 

 هرگز عقب نمينشينيم و خواستار آزادی هرچه سریعتر رهبران جنبش سبز و سایر عزیزان در بندمان هستيم
 و این چيزی جز یکی از سه اصل اساسی جمهوری اسلمی ایران یعنی استقلل آزادی جمهوری اسلمی

 نيست و هشدار می دهيم که نگذارند راه ما هم مانند مصر و سوریه و ... بيانجامد. و بر آنيم که از موج آزادی
 که به خاورميانه وزیده, ایران را بی نصيب نگذاریم , و بار دیگر دانشگاه این سنگر آزادی و مقاومت را به

 ایستادگی و پایداری در مقابل ظلم و بيداد فرا ميخوانيم.
 چرا که وقتی بيداد بر سریر قدرت می تازد, خاموشی تقوای ما نيست که همانا تاریخ اثبات می کند که هيچ

  شهيد از سال قبل تا کنون در کشور ثابت٢٠٠جا ظلم پایدار نخواهد بود و ما نيز با دادن هزینه بيش از حدود 
 کرده ایيم هرگز از راه سبز آزادی نمی گذریم.

 گيرم که در باورتان به خاک نشسته ام
 و ساقه های جوانم از ضربه های تبرهاتان زخم داراست

 با ریشه چه می کنيد؟

 گيرم که بر سر این بام
 بنشسته در کمين پرنده ای

 پرواز را علمت ممنوع می زنيد
 با جوجه های نشسته در آشيانه چه می کنيد؟

 گيرم که می زنيد
 گيرم که می بöرید

 گيرم که می  کشيد
 با رویش ناگزیر جوانه چه می کنيد؟

 باید نشان بدهيم که ما ایستاده ایم و روی زانوهایمان با طرح ضد دانشجویی تفکيک
 جنسيتی و فشارهای صنفی و اخراج و تعليق دانشجوها به بهانه های واهی زندگی نمی

 کنيم .آری دانشگاه پادگان نيست .
 قانون ما آزادی است و برای تحقق آن لحظه ای از پای نمی نشينيم .

  جلوی ساختمان فنی مهندسی١٣ تا ١٠:٣٠ اردیبهشت از ساعت ٢۵وعده دیدارمان, یکشنبه 
 باشد که این روز برگ زرینی را بر تاریخ جنبش دانشجویی خرم آباد رقم بزند.

 از خاک سکوت آتش فریاد بسازیم
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 من با تو و ما ميهنی آباد بسازیم
 این موج به پا خاسته دریا شود آخر

 دریا شده و ميهنی آباد بسازیم

 دانشجویان دانشگاه آزاد خرم آباد
 اردیبهشت٢٠/٢/١٣٩٠

اشتغال زایی بهتر از یارانه نقدی است

  اردیبهشت  آمده است : مردم اشتغال زایی کند، گفت:20ايلنا در تاریخ به نوشته خبرگزاری دولتی کار ایران – 
 دولت باید با فراهم کردن بستر مناسب برای حضور صنایع در بازار رقابتی، از افزایش کاذب قيمت محصول های

 صنایع جلوگيری کند.
 به گزارش ايلنا به نقل از خانه ملت، "شکور اکبرنژاد" با بيان این که هدف اصلی اجرای قانون هدفمندی یارانه ها،

 جلوگيری از هدر رفتن سرمایه های کشور است، تصریح کرد: تدبير اشتباه مسئولن در نحوه اجرای این قانون،
 کشور را از هدف اصلی دور کرده است.

 نماینده مردم تبریز، اسکو و آذرشهر در مجلس شورای اسلمی اظهار کرد: دولت باید به جای پرداخت پول نقد به
 مردم، راهکارهای مناسب برای کسب درآمد را به آن ها معرفی کند.

  قلم359وی درباره نرخ تورم موجود در جامعه افزود: بانک مرکزی برای محاسبه نرخ تورم کلی کشور، نرخ تورم 
 کال و خدمت را محاسبه می کند و این در حالی است که مردم کالها و خدمات بيشتری را مورد استفاده قرار

 می دهند.
 نرخ تورم واقعی در جامعه بالتر از آمار رسمی بانک مرکزی است

 اکبرنژاد با بيان این که نرخ تورم کالهای مورد استفاده مردم بالتر از آمار رسمی بانک مرکزی است، گفت: به
 طور حتم نرخ تورم در جامعه بالتر از آمار رسمی بانک مرکزی است.

 دولت برای کنترل قيمت صنایع به قيمت مواد اوليه توجه کند
 این نماینده مردم با بيان این که دولت باید بعد از اجرای قانون هدفمندی یارانه ها با تدبير مناسب، نرخ تورم را

 کنترل کند، تصریح کرد: دولت برای جلوگيری از افزایش قيمت محصول های صنایع باید به قيمت مواد اوليه و مورد
 نياز آن صنایع هم توجه داشته باشد و زمينه را برای تثبيت قيمت در صنعت فراهم کند.

 عضو کميسيون اقتصادی مجلس اظهار کرد: اقتصاد دستور نيست و دولت باید با فراهم کردن زمينه مناسب برای
 حضور صنایع در بازار رقابتی از افزایش کاذب قيمت محصول های صنایع جلوگيری کند.

  اردیبهشت) در جمع رؤسای بانک های استان مرکزی در شهرستان18رئيس بانک مرکزی روز گذشته (یکشنبه 
  درصد اعلم کرده است.12.4شازند نرخ تورم کنونی در کشور را 

 بر اساس قانون دولت باید در راستای اجرای قانون هدفمندی یارانه ها، برای حمایت از بخش صنعت و کشاورزی،
  درصد از دوآمد حاصل از اجرای این قانون را به این بخش ها اختصاص دهد.30

پايان پيام

دلیل تعطيلی بزرگترین پتروشيمی خصوصی ایران

 على محمد بساق زاده در گفتگو با خبرگزاری دولتی مهر، در هيکل یک يك مقام مسئول در شركت ملى صنايع
 پتروشيمى با تشريح دليل توقف توليد محصولت در بزرگترين پتروشيمى خصوصى ايران از راه اندازى فاز نخست

خط لوله اتيلن غرب براى تامين كمبود خوراك در منطقه ويژه اقتصادى پتروشيمى (ماهشهر) خبر داد.

 درباره دليل توقف توليد محصولت در واحد پلى اتيلن سبك مجتمع پتروشيمى اميركبير در منطقه ويژه اقتصادى 
 پتروشيمى (ماهشهر)، گفت: در حال حاضر انجام تعميرات دوره اى منجر به تعطيل شدن اين مجتمع پتروشيمى

.شده است
 مدير نظارت بر توليد شركت ملى صنايع پتروشيمى در پاسخ به سئوال مهر كه انجام تعميرات با توجه به اينكه

 كمتر از سه ماه از افتتاح اين واحد پتروشيمى مى گذرد توجيه دارد؟ اظهار داشت: با توجه به اينكه خوراك واحد
.پلى اتيلن پتروشيمى اميركبير اتيلن بوده از اين رو تعميرات واحدهاى فرآيندى اجتناب ناپذير است

 وى در خصوص عامل كمبود خوراك در تعطيلى اين مجتمع پتروشيمى، بيان كرد: هم اكنون كمبود خوراك اتيلن در
 پتروشيمى هاى منطقه ماهشهر وجود دارد كه براى مرتفع شدن اين مشكل روزانه بخشى از اتيلن توليدى

.عسلويه با كشتى به ماهشهر ارسال مى شود
  تن اتيلن از عسلويه به منطقه ويزه اقتصادى پتروشيمى (ماهشهر)١٠ تا ۵اين مقام مسئول از ارسال روزانه 

 توسط كشتى خبر داد و افزود: به زودى با راه اندازى فاز نخست خط اتيلن غرب مشكل كمبود خوراك در ماهشهر
.مرتفع مى شود

 بساق زاده با تاكيد بر اينكه توقف توليد محصولت پتروشيمى در مجتمع اميركبير موقتى بوده است، تاكيد كرد:
 پيش بينى مى شود به زودى با انجام تعميرات دوره اى مشكل كمبود خوراك اتيلن در اين واحد پتروشيميايى
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.مرتفع شود
  آغاز شد كه براى ساخت و راه١٣٨۴به گزارش مهر، عمليات ساخت واحد پلى اتيلن پتروشيمى اميركبير از سال 

 ميليون دلر سرمايه گذارى شده است٣٠٠اندازى اين واحد شيميايى بيش از 
 ليسانس و مهندسى اصولى اين پروژه پتروشيمى توسط شركتهاى بازل و تكنى مونت ايتاليا، مهندسى تفصيلى

 و تداركات توسط دايلم كره جنوبى و پيمانكاران داخلى، ساخت عمده تجهيزات توسط سازندگان داخلى انجام
.شده است

  هزار تن اتيلن از پتروشيمى اميركبير و مارون و پنج هزار٣٠٣خوراك اين واحد پلى اتيلنى سبك سالنه به ميزان 
.تن پروپيلن توسط پتروشيمى اميركبير تامين مى شود

  ميليون دلر در۴٢٠شركت ملى صنايع پتروشيمى بازگشت سرمايه طرح پلى اتيلن سبك پتروشيمى اميركبير 
 سال اعلم كرده، ضمن آنكه با راه اندازى اين واحد جديد در مجموع ظرفيت توليد پلى اتيلن پتروشيمى اميركبير

. هزار تن در سال افزايش يافته است٧۴٠به 
  ميليون تن اتيلن مجتمع٢پيش بينى مى شود امسال با ساخت فاز اول خط لوله اتيلن غرب و انتقال سالنه 

پتروشيمى كاويان به منطقه ماهشهر كمبود خوراك در اين هاب انر́ژى ايران به طور كامل مرتفع شود

 !کارگران شرکت نفت و گاز کنسرسيوم بينا عسلویه
! ماه دستمزد معوق، تهدید به اخراج۳

  نفر از کارگران شرکت پيمانکاری نفت و گاز کنسرسيوم بينا در عسلویه٢٠٠ بيش از ،بنا به خبر دریافتی
  ماه ميشود٣دستمزدهای بهمن و اسفند ماه سال گذشته و همچنين فروردین ماه امسال را که جمعا 

 دریافت ننموده اند. پيگيری و اعتراضات تاکنونی کارگران برای نقد شدن دستمزدهای معوق متاسفانه تا امروز
 نتيجه ای نداده و کارفرما با گستاخی از ارائه هر گونه جواب منطقی به کارگران طفره ميرود. علوه بر

 نپرداختن دستمزدها در طی چند روز گذشته عوامل کارفرما با صراحت به کارگران گفته اند: بعلت بحران و
 مشکلت مالی نه تنها فعل قادر به پرداخت دستمزدهای شما کارگران نيستيم بلکه به احتمال بسيار زیاد در
 آینده نزدیک بعلت ورشکستگی و کسری بودجه پروژه کاری در حال احداث در عسلویه نيز تعطيل خواهد شد
 و در نتيجه همه کارگران از کار بيکار و اخراج خواهند شد. به کارگران گفته اند: از همين امروز به فکر کاری و

 .جایی برای خودتان باشيد
 یکی از کارگران ميگفت: دستمزدهایمان را نميدهند، از صبح تا شب وحشيانه از ما کار ميکشند، آخر سر هم
 ميگویند بفرمایيد اخراج. همه بهانه هایشان دروغ است، اینها فقط دنبال کارگر ارزان و مفت ميگردند تا بيشتر
 برایشان کار کند. تا دست آ خر دستمزدش را هم ندهند و بعد از کار اخراجش کنند. حال سرگذشت کارگر و

  با گرسنگی و بی هيچ حمایت قانونی چه،خانواده اش با دست و جيب خالی، با بيکاری با بيماری و فقر
 خواهد شد؟ نه به حکومت اسلمی مربوط است نه به سرمایه دار و کارفرما، اینها مسئوليتشان محدود

 است! باید پولهای ميلياردی به جيب بزنند، حسابهای بانکيشان انباشته شود و توبره و آخورشان هم
 .هميشه پر باشد و خانواده های ما کارگران را متلشی نمایند

  کارگر قراردادی با قراردادهای٢٠٠شرکت کنسرسيوم بينا مستقر در منطقه صنعتی عسلویه با بيش از 
  هزار تومانی (که تا بحال کسی رنگش را هم ندیده) و ساعت کاری از اول٣٣٠سفيد امضا و دستمزدهای 

  مجری انواع پروژه های نفت و گاز ميباشد. دفتر مرکزی،صبح تا آخر شب و کار اجباری در همه ایام تعطيل
.شرکت نيز در خيابان گاندی تهران واقع است

 اعتصاب ده روزه کارگران نيرو گاه سيکل ترکيبی سنندج

  اردیبهشت می نویسد : کارگران21سایت کميته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل های کارگری در تاریخ 
 شرکت پرهون طرح وابسته به نيرو گاه سيکل ترکيبی سنندج همچنان در اعتصاب به سر می برند.

 شرکت پرهون طرح، یکی دیگر از شرکت های وابسته به نيروگاه سيکل ترکيبی سنندج می باشد که کارگران
  ماه حقوق معوقه دست به اعتصاب زدند .۴این شرکت به مدت ده روز در اعتراض به عدم پرداخت 

  روز به خواست آنها رسيدگی نشده و کارگران نيز اعلم کرده اند که تا١٠در حال حاضر نيز پس از گذشت 
زمان رسيدگی به خواست و مطالباتشان همچنان به اعتصاب خود ادامه خواهند داد.

  زرافشان دچار سانحه رانندگی شددکتر

  اردیبهشت ماه، دکتر ناصر زرافشان هنگام رانندگی با ماشين شخصی خود در نتيجه ی برخورد21روز چهارشنبه 
 با یک دستگاه وانت نيسان که در عرض تونلی در مسير کرج – چالوس قرار گرفته بود! به شدت آسيب دید و به
 اغما فرو رفت اما خوشبختانه پس از چندی از حالت اغما خارج شد. ایشان همچنين دچار شکستگی گسترده

 های دیگری شدند. دکتر زرافشان پس از تصادف به بيمارستانی در کرج و پس ازها و آسيباستخوان ران پا و زخم
هوشيار شدن به بيمارستان ایران مهر تهران منتقل و تحت عمل جراحی قرار گرفتند.
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اخراج کارگران ایران خودرو دیزل 

  نفر از کارگران کارخانه ایران خودرو٢٠٠ طی یکماه گذشته و بتدریج تا به امروز بيش از ،بنا به خبر دریافتی
  شيفت بوده تبدیل به یک٢دیزل بنا به دستور کارفرما از کار اخراج شده اند. ساعت کاری کارخانه که قبل 

 شيفت کاری شده و سياست اخراج و بيکار سازی کارگران همچنان کماکان ادامه دارد. کارفرما از دادن هر
 گونه جواب روشن و شفاف به کارگران اخراجی معترض خود داری نموده و فقط ميگویند: فعل به نيرو و کارگر

نيازی نداریم! 
 طی هفته های گذشته کارگران برای بازگشت به کار و حتی برای نقد نمودن بخشهائی از دستمزدهای

 معوق خود به اداره فرمایشی و فاسد کار و دیگر ارگانهای حکومت اسلمی سرمایه داران مراجعه نموده اند.
 اما از قرار به دليل تبانی و پرداخت رشوه از جانب سرمایه داران و کارفرما به عوامل حکومتی در اداره کار و

 دیگر ارگانهای اعتراض و شکایات کارگران اخراجی عمل به نتيجه ای نرسيده و کارگران اخراجی با جيب
 خالی، با کابوس فقر و بيکاری همچنان در زیر دست و پای سرمایه داران و ادارات حکومت اسلمی

سرگردانند. 
 یکی از کارگران ميگفت: به هر جا ميرویم با در بسته روبرو ميشویم، انگار نفرین شده ایم، حرف ما هيچ جا
 خریدار ندارد، قانون مال پولدارهاست، حکومت خودش دزده و نوکر سرمایه داره، با دزدی و جنایتشان دنيا را

برایمان تنگ و تاریک نموده اند. 
  نفر کارگر قراردادی، با٨٠٠کارخانه ایران خودرو دیزل واقع در جاده ساوه، شهر صنعتی چهار دانگه با بيش از 

  هزار تومانی هنوز پرداخت٣٣٠ هزار تومانی (دستمزدهای ٣٠٣قرار دادهای سفيد امضا و دستمزدهای فعل 
  سازنده انواع، عصر و انجام اضافه کاری اجباری تا شب و در ایام تعطيل۴ صبح تا ٨نشده) و ساعت کاری از 

قطعات و لوازم کاميون و خودروهای دیزلی و سنگين برای شرکت ایران خودرو ميباشد.

 به: دبير کل آی تی یو سی - در رابطه با دستگيری فعالين کارگری در ایران- محمود
صالحی

 اردیبهشت می نویسد :21سایت کميته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل های کارگری در تاریخ 

آی تی یو سی دبير کل خانم شارن بارو محترم،

با درودهای گرم

فعالين کارگری در ایران دستگيری موضوع: در رابطه با

 در آستانه اول ماه مه و پيش از برگزاری مراسم روز جهانی کارگر، چند تن از فعالين کارگری در شهرهای سنندج
و سقز توسط نيروهای امنيتی و انتظامی احضار و بازداشت شدند.

 در شهر سقز آقایان علی حسينی ، حسين مرادی و اینجانب، محمود صالحی، بازداشت شدند. این در حالی بود
 که من بيمار بودم و چند روز قبل از بازداشت، از ناحيه دست چپ توسطدکتر منصور عليزاده، جهت دیاليز عمل

  سانت رگ مصنوعی برایم پيوند زده بودند. در چنين شرایطی و در بستر بيماری در تاریخ35جراحی شده بودم و 
  ساعت بدون هيچ گونه تفهيم اتهامی در یک اطاق8 ساعت یک و نيم بعد از ظهر مرا بازداشت و مدت 11/2/90

سرد محبوس بودم، طوری که بر اثر سرمای شدید، دستم دچار مشکل شده است.

 ، چند تن از فعالين کارگری را احضار و10/2/90در شهر سنندج نيز نيروهای امنيتی و انتظامی در روز 
 کرده اند و هم اکنون آقایان وفا قادری، خالد حسينی، غالب حسينی و یدال قطبی از فعالين کارگری و  بازداشت

اعضای کميته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل های کارگری در زندان به سر می برند.

 این کارگران و فعالين کارگری در حال حاضر تحت فشار بوده و از آنها خواسته شده که عضویت خود را در کميته
 هماهنگی که یک نهاد علنی مرکب از فعالين کارگری است، استعفا داده و عضویت خود را ملغی کنند. هم چنين

 این کارگران توان تهيه آن را ندارند. برای آزادی آنها قرار وثيقه های سنگينی صادر کرده اند که خانواده

  ، برگزاری مراسم روز٩٨ و ٨٧دولت ایران علی رغم عضویت در سازمان جهانی کار و پایبندی به مقاوله نامه های 
 جهانی کارگر از طرف کارگران را ممنوع اعلم کرده و کارگران و فعالين کارگری را به جرم شرکت در مراسم اول

 ماه مه بازداشت و زندانی می کند. کميته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل های کارگری، یک تشکل مستقل
 کارگری است و امسال نيز مانند هر سال همراه با دیگر تشکل ها و نهادهای کارگری سعی در برگزاری اول ماه

 مه داشت که با ممانعت نيروهای امنيتی و انتظامی روبرو شد و آنها با تهدید و احضار فعالين کارگری و اعضا
کميته هماهنگی سعی کردند مانع از برگزاری مراسم اول مه شوند.
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 اینجانب محمود صالحی کارگر بازنشسته و یکی از اعضای کميته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل های
 کارگری ، از شما تقاضا می کنم که ضمن اعتراض به این موضوع ناعادلنه، خواستار آزادی بی قيد و شرط همه ی

 و خواستار فعالين کارگری دربند و اعضای کميته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل های کارگری شوید
  رسما" از دولت ایران برای نقص حق تشکل های1389شکایت این کميته هستيم که در سال  رسيدگی به

کارگری در سازمان بين المللی کار مطرح و هنوز پيگيری نشده است.

با تشکر

محمود صالحی

١٣٩٠ اردیبهشت ٢١چهارشنبه 

 
 بنگاه توليدی در آستانه تعطيلی به دليل تغيير کاربری برخی واحدهای۱۰۰

پتروشيمی برای توليد بنزین داخلی

 آفتاب آمده است :محمد نهاوندیان در نامه ای به مهدی غضنفری و علی اکبر محرابيان هشداربه نوشته سایت 
  برای بسته بندی آب معدنیP.E.Tداد که بيش از یکصد واحد توليدی آب معدنی به دليل عدم دسترسی به مواد 

در شرف تعطيلی قرار دارند.

  از طرف کارخانه های پتروشيمی موجبP.E.Tنهاوندیان در نامه خود تذکر داده است که عدم توليد و عرضه مواد 
  موجود در بازار آزاد نيز درP.E.Tشده قيمت این مواد در بازار آزاد به دو برابر برسد، این در حالی است که مواد 

 ریيس اتاق ایران همچنين در تعطيلی واحدهای توليدی آب معدنی، انگشت اتهام را نيز به شرف اتمام است.
 سوی وزارت بازرگانی و سازمان حمایت گرفته و در نامه خود، خاطرنشان کرده است که “فشار سازمان حمایت از

 مصرف کنندگان و توليدکنندگان به شرکت بازرگانی پتروشيمی ایران و کارخانه های توليدکننده آب معدنی برای
جلوگيری از افزایش قيمت، واحدهای صنعتی مذکور را در آستانه تعطيلی و توقف توليد قرار داده است.”

 درخواست رسيدگی نهاوندیان از غضنفری و محرابيان برای کمک به حل مشکل واحدهای توليد آب معدنی به
 دنبال نامه ریيس انجمن توليدکنندگان آب معدنی به وی در اواسط فروردین ماه صورت گرفته است. شاهرخ

 ظهيری در نامه خود به نهاوندیان تذکر داده است که مکاتبات این انجمن با وزارت بازرگانی و وزارت صنایع بی نتيجه
 و عقيم مانده از این رو واحدهای توليدی آب معدنی دست به دامان ریيس اتاق ایران شده اند تا او به رایزنی با
 مسئولن دولتی پرداخته و خطر تعطيلی بيش از صد واحد توليدی را به آنان گوشزد کند.گفته می شود یکی از

 تغيير کاربری برخی واحدهای پتروشيمی برای توليد بنزین داخلی است.،دلیل اصلی این اتفاقات

 هزينه هاى کمرشکن درمان و ناکارآمدى دفترچه هاى بيمه

 وقتى براى تهيه گزارشى از وضعيت ويزيت پزشکان اردیبهشت آمده است : 22در  به نوشته روزنامه خراسان
 سرى به مطب ها مى زنيم به واقعيتى مى رسيم که بيشتر از نابه سامانى ويزيت پزشکان به چشم مى آيد و

 آن رقم هاى متفاوت بيمه اى است و سهم باليى که بيمه شده از هزينه هاى درمان به ويژه در ويزيت مى
 پردازد.

 وقتى بيمه شده با در دست داشتن دفترچه بيمه به مطب ها يا مراکز درمانى مراجعه مى کند، انتظار دارد بارى
 از هزينه هاى کمرشکن درمان از دوش او برداشته شود اما وقتى دفترچه بيمه را روى پيشخوان منشى پزشک

  هزار تومان است و شايد١١ هزار تومان بپردازد در حالى که ويزيت آزاد ٩مى گذارد براى يک پزشک متخصص بايد 
 يک لحظه اين فکر به ذهنش خطور کند که ميان او که ماهانه مبلغ حق بيمه را مى پردازد، با کسى که بيمه

  هزار تومان باشد.٢نيست چه تفاوتى است و آيا تفاوت او با فرد فاقد بيمه در پرداخت هزينه هاى درمان بايد 

 البته ناکارآمدى بيمه و کم ارزش بودن دفترچه هاى بيمه بحث امروز و ديروز نيست بلکه سال هاست که
 کارشناسان، نمايندگان و حتى مسئولن بر ناکارآمدى بيمه اذعان دارند و سهم بيمه شده را در پرداخت هزينه

  برابر بيمه ها مى دانند در حالى که بنا به گفته يک مسئول در بيمه خدمات درمانى اين۴ حتى ٣هاى درمانى 
 روند نادرست و برخلف اهداف بيمه اى و قانون بيمه همگانى است براساس قانون برنامه چهارم که در برنامه
 ٣٠پنجم توسعه نيز تکرار شده است سهم بيمه شده در پرداخت هزينه هاى درمان بايد به مرور کاهش يابد و به 

  درصد هزينه ها را بپردازند تا فشارى از بابت هزينه ها به بيماران وارد نشود. اما آن چه٧٠درصد برسد و بيمه ها 
  درصد و حتى٧٠در حال حاضر در بحث بيمه و هزينه هاى درمان شاهد آن هستيم، اين است که سهم بيمار تا 

  درصد از هزينه هاى درمان است.٨٠گاه تا 

 گرچه اين مسئله در ويزيت پزشکان هم خودنمايى مى کند، اما وقتى بال بودن سهم بيمه شده ها از هزينه
 هاى درمان بيشتر به چشم مى آيد و باعث بروز مشکلت متعدد براى بيماران مى شود که پاى پرداخت هزينه
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 آزمايش، سونوگرافي، بسترى و جراحى و... به ميان آيد.

 به هر حال دفترچه بيمه که زمانى داشتن آن به معناى اين بود که مى توانى در مواقع ضرورى و بيمارى از چتر
 حمايت بيمه و از اندوخته اى که در قالب بيمه داشته اي، استفاده کنى و نوعى امتياز ويژه براى بيمه شده ها
 محسوب مى شد، امروزه به دفترچه اى کم ارزش و اعتبار و فاقد کارآيى تبديل شده است و هر روز نيز ارزش و
 اعتبار خود را بيش از پيش از دست مى دهد و شايد به همين دليل است که از بيمه ايرانيان که براى پوشش
 بيمه اى افراد فاقد دفترچه بيمه در حال اجراست استقبالى صورت نگرفته است. البته همان طور که ذکر شد

 مسئولن وزارت رفاه و بيمه نيز بر ناکارآمدى دفترچه هاى بيمه تاکيد و اذعان دارند و دليل اصلى را نبود اعتبارات
 لزم براى گسترش چتر بيمه اى و حمايتى از بيمه شده ها مى دانند. مشکلى که به نظر مى رسد لينحل

 باشد و دود آن به چشم بيمه شده ها مى رود.

چهار فعال کارگری بازداشت شده در سنندج، با قرار وثيقه آزاد شدند

 بر اساس گزارش رسيده، چهار فعال کارگری بازداشت شده در سنندج، با قtرار وثيقttه آزاد شtدند. بtر اسtاس ایtن
 ٣٠ ميليون تومان و یداله قطبی با قرار وثيقttه ٥٠ اردیبهشت ماه، وفا قادری با قرار وثيقه ٢١گزارش روز چهارشنبه 

 هر کدام با قرار وثيقttه  اردیبهشت ماه خالد حسينی و غالب حسينی٢٢ميليون تومان و نيز شامگاه روز پنجشنبه 
 ميليون تومان آزاد شدند.٥٠

 این گزارش حاکی است که نيروهای امنيتی، فعالين کارگری بازداشت شده را بيرون از شttهر رهttا کttرده و مttانع از
استقبال از بازداشت شدگان شدند.

 دهم اردیبهشت ماه، یدال قطبی، خالد حسينی و غالب حسينی و صبح روز لزم به ذکر است که روز شنبه
 پس از چند روز بی خبری از وضعيت کارگران و وفا قادری به اداره اطلعات احضار و بازداشت شدند. یکشنبه

  صبح تا ساعت یک بعد از ظهر، خانواده١٠ اردیبهشت ماه ساعت ١٤فعالي́ن کارگری در بند، روز چهارشنبه 
 بازداشت شدگان مقابل اداره اطلعات تجمع و خواستا́ر آزادی بی قيد و شر́ط آن ها شدند. بعد از این تجمع،

بازداشت شدگان با خانواده های خود تماس گرفتند.

 مامورین اطلعاتی به اعضای خانواده ها اعلم کردند که در صورتی که بازداشت شدگان تعهد کتبی بدهند که با
کميته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل های کارگری قطع ارتباط کنند، به زودی آزاد خواهند شد.

  نفر از دوستان و خانواده های چهار فعال کارگری بازداشت شده، صبح روز٣٠بعد از تجمع روز چهارشنبه، تعداد 
 اردیبهشت ماه، مجددا در مقابل اداره اطلعات سنندج دست به تجمع زدند.١٥پنج شنبه 

 در این تجمع آن ها دوباره خواستا́ر آزادی بی قيد و شر́ط وفا قادری، خالد حسينی، غالب حسينی و یدال قطبی
 شدند. تجمع کنندگان با نوشتن خواست های شان و تحویل آن به اداره ی اطلعات گفتند: "در صورت ادامه
. بازداش́ت فعالين کارگری، اعضای خانواده آن ها با تعداد بيشتری مقابل اداره اطلعات تجمع خواهند کرد"

 هم چنين در این تجمع نيروهای انتظامی و لباس شخصی ها حضوری گسترده داشتند و خواستار متفرق شدن
تجمع کنندگان بودند.

 متعاقبا جمع کثيری از کارگران و خانواده هایشان در شهر سنندج، ضمن اعلم همبستگی با خانواده های چهار
 فعال کارگری دربند، برای پيوستن به تجمع و تحصن اعتراضی این چهار خانواده اعلم آمادگی کردند. سرانجام

فعالين کارگری بازداشت شده با قرار وثيقه آزاد شدند.

 دستگيری و بازدشت فعالين کارگری و آزادی آنها با قرار وثيقه و نيز ممانعت از برگزاری مراسم اول ماه مه در
 شرایطی است که طرح خواسته ها و مطالبات کارگران، از نظر سرمایه داری ایران، گناهی نابخشودنی و جرم

 محسوب می شود. این در حالی ست که کارفرمایان و صاحبان سرمایه، با استفاده از تمامی امکانات و
 ظرفيت های قانونی، به شکل ها و عناوین مختلف، حقوق کارگران را پایمال می کنند. دستمزدها، ماه های طولنی

 پرداخت نمی شود و با اخذ مجوز از قانون قراردادهای موقت، به راحتی کارگران را اخراج کرده و آنها را به
 راهروهای ادارات دولتی، حواله می دهند. از یک سو بيکاری و دستمزدهای ناچيز و از سوی دیگر تورم و افزایش

 قيمت کالها، کارگران و خانواده های انها را با انواع مشکلت و نابسامانی های اجتماعی مواجه کرده است. اما در
 برابر این بی حقوقی ها، کارگران حق اعتراض و طرح مطالبات خود و حق ایجاد تشکل مستقل را ندارند تا مدافع

 آنها و خواسته های شان باشد. جای کارگران، این توليدگران و سازنده گان همه ی نعمت های بشری در زندان
نيست. زندانيان کارگر، هيچ جرمی جز دفاع از حقوق خود و دیگر کارگران مرتکب نشده اند.

 کميته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل های کارگری ضمن تبریک آزادی چهار فعال کارگری بازداشت شده در
 از همه ی کارگران، تشکل ها و نهادهای کارگری و مدافع حقوق انسان داخلی و بين المللی، می خواهد سنندج،

که از هر طریق ممکن، خواستار آزادی همه ی کارگران زندانی شوند.

کميته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل های کارگری
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معلم فعال به بيدادگاه احضار شد 

 اسماعيل عبدی، معلم فعال عضو کانون صنفی معلمان تهران و معلم ریاضی دبيرستان های اسلمشهر و تهران،
 بيدادگاه اسلمی احضار شد. طبق این احضاریه  وی باید روز شنبه ٢۶امروز چهارشنبه به صورت تلفنی به شعبه 

 صبح به بيدادگاه مراجعه کند.  ٩هفته آینده و در ساعت 
  روز را در زندان اوین۴۴ پس از گفت و گو با یکی از رسانه های خارجی، دستگير شد و مدت ٨٩عبدی، در تابستان 

 گذراند وی هم اکنون با قرار وثيقه به صورت موقت آزاد است. به گزارش هرانا، پرونده© این عضو کانون صنفی
 معلمان بار ها در بيدادگاه های  اسلمشهر و کرج و تهران جابجا شده و نامبرده  بار ها به این شعبه ها احضار شده

است.
 در احضار اخير مشخص نيست جلسه© روز شنبه، برگزاری بيدادگاه است و یا جلسه ای برای تکميل پرونده است.

گفتنی است که اسماعيل عبدی افزون بر آموزش ریاضی آموزشگر شطرنج نيز می باشد.

  کارخانه توليد آب معدنی ايران در آستانه تعطيل۱۰۰

  کارخانه١٠٠ اردیبهشت آمده است :به گفته رئيس اتاق بازرگانی ايران، بيش از 22به گزارش رادیو دويچه  وله در 
 توليد آب معدنی کشور، به دليل عدم دسترسی به بطري های پلستيکی در آستانه تعطيل قرار گرفته اند. در

  هزار نفر بيکار مي شوند.۵٠صورت تعطيل اين کارخانه ها، 
 به گزارش خبر آنلين، محمد نهاونديان رئيس اتاق بازرگانی ايران، در نامه ای به مهدی غضنفری و علي اکبر

  واحد توليدی آب معدنی کشور، در١٠٠محرابيان وزيران بازرگانی و صنايع و معادن، هشدار داده است که بيش از 
 ) برایPETآستانه تعطيلی قرار گرفته اند. دليل اين بحران، عدم تامين مواد اوليه بطري های پلستيکی (

  هزار۵٠کارخانه ها اعلم شده است. به گفته رئيس اتاق بازرگاني، با از کار افتادن واحدهای توليد آب معدني، 
 کارگر و کارمند اين واحدها بيکار مي شوند.

  کارخانه توليد آب معدنی در شرق تهران قرار دارند. نهاونديان در نامه هشدار آميز خود، اعلم کرده که١٠٠بيش از 
  در بازار آزاد به دو برابر رسيده و اين ماده در بازار آزاد هم رو به پايان است.PETقيمت ماده خام 

 نتيجه کنترل دستوری قيمت ها
 رئيس اتاق بازرگاني، وزارت بازرگانی و سازمان حمايت از مصرف کنندگان و توليدکنندگان را مسئول بحران

 کارخانه های توليد آب معدنی دانسته و نوشته است:«فشار به شرکت بازرگانی پتروشيمی ايران و کارخانه های
 توليدکننده آب معدني، برای جلوگيری از افزايش قيمت، اين واحدهای صنعتی را در آستانه توقف توليد قرار داده

 است.»
 رسانه های ايران، در ماه های اخير گزارش های متعددی در اين مورد منتشر کرده اند که همزمان با اجرای طرح

 هدفمندی يارانه ها، دولت احمدي نژاد برای جلوگيری از افزايش قيمت ها، فشارهای شديدی را بر توليدکنندگان
 وارد آورده و حتی برخی از آن ها را به مجازات زندان تهديد کرده است.

 بحران صنعت پتروشيمی
  در کارخانجات پتروشيمی توليد مي شود. زمانی که دولت برای مقابله مصنوعی با تحريم هایPETمواد 

 بين المللی اين کارخانه ها را مامور توليد بنزين داخلی کرد، بسياری از کارشناسان پيش بينی کرده بودند که اين
 کار باعث کاهش توليد مواد و مصنوعات پتروشيمی مي شود و بحران ديگری مي آفريند. اما احمدي نژاد به اين

 هشدارها توجه نکرد.
 همزمان با بروز بحران شديد در کارخانه های توليد آب  معدني، تارنمای "تجارت نيوز" هم گزارش داد که واحد توليد

 پلی اتيلن سبک شرکت پتروشيمی اميرکبير نيز، سه ماه و نيم پس از گشايش پر سروصدای آن به وسيله
 احمدي نژاد، اکنون به دليل نرسيدن مواد خام تعطيل شده است.

  ماه دوام آورد٣نهضت بزرگی که تنها 
  در مراسمی ويژه، واحد توليد پلی اتيلن شرکت پتروشيمی١٣٨٩ بهمن ٢٨رئيس دولت های نهم و دهم، روز 

 اميرکبير را افتتاح کرد. وی در اين مراسم گفت که گشايش کارخانه عظيم پلی اتيلن، آغاز نهضت ايجاد صنايع
 پائين دستی پتروشيمی است که مقدمه ريشه کنی بيکاری در کشور خواهد بود. برای ايجاد و راه اندازی اين

  ميليارد دلر سرمايه گذاری شده است.۴کارخانه، به نوشته تجارت نيوز نزديک به 
  هزار تن مواد خام مورد نياز خود را از دو واحد پتروشيمی٣٠٠واحد پلی اتيلن سبک پتروشيمی اميرکبير، قرار بود 

 اميرکبير و مارون دريافت کند. اما اين دو مجتمع عظيم اکنون به علت عدم دريافت خوراک، توانائی توليد مواد خام
 پلی اتيلن را ندارند.

 صدور مواد خام به خارج
 برپايه گزارش آينده نيوز، کارخانه مهم پلی اتيلن در شرايطی تعطيل شده که دو واحد پتروشيمی "آريا ساسول"

 و "پتروشيمی جم" اتيلن مازاد بر نياز خود را به صورت خام به خارج از کشور صادر مي کنند. اين مسئله سبب
 شد که سهامداران مجتمع پتروشيمی اميرکبير با نوشتن نامه ای به احمدي نژاد خواستار رفع مشکل شوند. تعداد

  نفر مي رسد. در صورت٢٣٠٠ نفر و تعداد کارکنان آن به ٣٣٠٠سهامداران کارکنان مجتمع پتروشيمی اميرکبير به 
 عدم رسيدگی به مشکلت، کارکنان اين مجتمع نيز تهديد به بيکاری مي شوند.

 احمدي نژاد، در بهمن ماه سال گذشته، هنگام گشايش کارخانه توليد پلی اتيلن سبک و هفت واحد پتروشيمی
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 ديگر در بندر ماه شهر، وجود اين واحدها را برای اشتغال زائی بسيار مهم خواند. وی وزارت نفت را مامور کرد که
 يک ستاد عملياتی برای پشتيبانی از صنعت پتروشيمی ايجاد کند. اما اکنون دولت تصميم گرفته وزارت نفت را در

 وزارت نيرو ادغام کند. بنابر اين معلوم نيست که واحد های پتروشيمی چه آينده ای خواهند داشت.
 آيت ال خامنه ای رهبر جمهوری اسلمی ايران، امسال را سال جهاد اقتصادی ناميده است. اما بسياری از

 کارشناسان اقتصادی معتقدند در نتيجه اجرای نسنجيده طرح هدفمندی يارانه ها، امسال سال ورشکستگی
 بيشتر صنايع و واحدهای توليدی ايران خواهد بود.

 کارخانه ای که قرار بود بيکاری را ریشه کن کند، تعطيل شد

 به نوشته روزنامه دولتی تجارت نيوز آمده است : کارخانه معظمی که به گفته احمدی نژاد؛ قرار بود در کنار دیگر
 واحدهای توليد در نهضت صنایع پایين دستی پتروشيمی، بيکاری را ریشه کن کند، سه ماه بعد از افتتاح تعطيل

 رزونامه در این باره می نویسد:  محمود احمدی نژاد در حالی واحد پلی اتيلن سبک شرکت پتروشيمی شد.
  افتتاح کرد که از آغاز نهضت ایجاد صنایع پایين دستی پتروشيمی برای٨٩ بهمن ماه ٢٨اميرکبير را در پنج شنبه 

 ریشه کنی بيکاری در کشور سخن گفت و افتتاح و راه اندازی این واحد را با وجود کارشکنی و سنگ اندازی
 مخالفان پيشرفت ملت ایران و با تکيه بر دستان توانمند متخصصان داخلی اعلم کرده بود. اما فعاليت های این

  ميليارد ریال برای افتتاح و راه اندازی اش هزینه شده بود در کمتر از سه ماه فعاليت، به۴٠٠٠واحد که در حدود 
خاطر کمبود خوراک تعطيل و متوقف شد. 

 ) در شرکت پتروشيمی اميرکبير در ماهشهر در حالی به تعطيلی کشانده شده کهLDPEواحد پلی اتيلن سبم (
  هزار تن پلی اتيلن سبک توليد و به کشورهایی نظير چين، ترکيه و کره جنوبی صادر٣٠٠قرار بود سالنه بالغ بر 

کند. 
  به مدیرعاملی پتروشيمی اميرکبير منصوب شده بود نيز در سخنانی٨٩از طرفی "عادل نژاد سليم" که از دی ماه 

  هزار تن از فعاليت کامل این واحد خبر داده بود. نژاد سليم٣٠در فروردین ماه با اعلم رسيدن توليد این واحد به 
  ميليون دلر نيز۴٢٠درصد ظرفيت خود در حال فعاليت است و سالنه ١٠٠گفته بود که واحد پلی اتيلن سبک با 
ارزش توليدات سالنه آن خواهد بود. 

  هزار تن خوراک مورد نياز خود را از دو واحد٣٠٠واحد پلی اتيلن سبک پتروشيمی اميرکبير قرار بود طبق برنامه 
  هزار تن به ترتيب فراهم کند. اما در حال حاضر هر دوی این٢٢٠ و ٨٠پتروشيمی اميرکبير و مارون به مقدار 

 مجتمع های عظيم ملی، خود دچار کمبود خوراک هستند و نمی توانند خوراک لزم برای این واحد را در اختيار قرار
دهند. 

 خط توليد این واحد در حالی متوقف شده است که واحدهای پتروشيمی دیگری نظير "آریا ساسول" و
 "پتروشيمی جم" در عسلویه، اتيلن مازاد بر نياز خود را به صورت خام صادر می کنند. این موضوع سهامداران

 پتروشيمی اميرکبير را برآن داشت تا طی نامه ای از آقای احمدی نژاد بخواهند تا برای رفع این مشکل و کمک به
 سهام دار دارد، وارد عمل شود. ٣٣٠٠ نفر نيروی انسانی و ٢٣٠٠پتروشيمی اميرکبير که قریب به 

  واحد پتروشيمی دیگر در بندر ماهشهر با تاکيد٧احمدی نژاد در بهمن ماه گذشته و در مراسم افتتاح این واحد و 
 بر ضرورت توسعه واحدهای پایين دستی صنعت پتروشيمی با هدف ایجاد ارزش افزوده بيشتر و اشتغال، وزارت
 نفت را مامور کرده بود تا یک ستاد عملياتی برای پشتيبانی صنعت پتروشيمی ایجاد کند. اما اکنون نه تنها این

 ستاد ایجاد نشده که یکی از واحدهایی که قرار بود در ریشه کنی بيکاری و ایجاد ارزش افزوده نقش آفرینی کند،
خود به محاق تعطيلی رفته است. 

 تعطيلی خط توليد این کارخانه بزرگ که باید آن را یکی از افتخارات دولت آقای احمدی نژاد دانست، ازا ین جهت
 نگران کننده است که دولت تصميم دارد وزارت نفت را در وزارت نيرو ادغام کند و هنوز مشخص نيست چه آینده ای

در انتظار واحدهایی نظير پتروشيمی اميرکبير قرار دارد.

 ابراز نگرانی دررابطه با وضعيت جسمی منصوراسالو و رضا شهابی

 گزارش دریافتی: اظهارات خانم ربابه رضایی همسر رضا شهابی ،مک اورتا ونامه دیوید کاکرافت، دبيرکل
 فدراسيون جهانی کارگران حمل و نقل دراین رابطه.

 دیوید کاکرافت، دبيرکل فدراسيون جهانی کارگران حمل و نقل، در نامه ای به آیت ال خامنه ای، رهبر جمهوری
 اسلمی، نسبت «وضعيت جسمانی رو به وخامت» منصور اسانلو، دبيرکل سندیکای کارگران شرکت واحد

 اتوبوسرانی تهران و حومه، و رضا شهابی عضو این سندیکا، هشدار داد.
  هزار عضو فدراسيون جهانی کارگران حمل و نقل خواستار۶٠٠او همچنين به نمایندگی از چهار ميليون و 

 معالجه فوری و همچنين آزادی آقایان اسانلو و شهابی شد.
 آقای کاکرافت با اشاره به اینکه منصور اسانلو که از ناراحتی جدی قلبی رنج می برد، در بيمارستان به سر

 می برد، افزود که پزشکان معالج رئيس زندانی هيئت مدیره سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران
 و حومه توصيه کرده اند که او فورا� تحت عمل جراحی قرار بگيرد.

 براساس گزارش ها، سه رگ قلب منصور اسانلو بسته شده است و پزشکان معالج به این فعال کارگری که از
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  اردیبهشت ماه در بيمارستان به سر می برد، وضعيت او را خطرناک دانسته اند.١١
 مک اوراتا، دبير بخش زمينی فدراسيون جهانی کارگران حمل و نقل، در این خصوص به رادیوفردا می گوید: «بر
 اساس گزارش هایی که از ایران دریافت کرده ایم، به خوبی می دانيم که منصور اسانلو شرایط جسمانی خوبی

 ندارد و بيماری قلبی اش بدتر و بدتر شده است. دولت ایران باید سریعا� باید او را آزاد کند تا بتواند از معالجات
 پزشکی اش برخوردار شود و جراحی مورد نياز قلب را انجام دهد.»

 دیوید کاکرافت در نامه خود به آیت ال خامنه ای نوشت که حکومت جمهوری اسلمی ایران در اردیبهشت
 سال گذشته به کميته آزادی بيان سازمان بين المللی کار اعلم کرد که رئيس زندانی هيئت مدیره سندیکای

 کارگران شرکت واحد به زودی عفو و آزاد خواهد شد، اما این قول به رغم گذشت یک سال تحقق نيافته
 است.

  بازداشت و به اتهام های امنيتی، مانند اقدام عليه امنيت ملی، به پنج سال زندان٨۶آقای اسانلو در تير سال 
 محکوم شد. وی در تابستان سال گذشته به همان اتهام ها به یک سال زندان دیگر محکوم شد.

 دیوید کاکرافت در مورد رضا شهابی نيز با اشاره به خونریزی بينی او در روزهای اخير نوشت که تاکنون این
 فعال کارگر زندانی تحت معالجه قرار نگرفته است.

 ربابه رضایی، همسر آقای شهابی، با تأیيد این موضوع به رادیو فردا می گوید که او در این مدت تحت معالجه
 پزشکی قرار نگرفته است و می افزاید: «اگر رسيدگی بوده که تنها در حد دادن مسکن و داروهای معمولی

 بوده است. اگر واقعا� می خواستند در مورد معالجه خونریزی بينی همسرم نيز که شدید است، اقدام کنند، که
 این کار نباید برای روزها طول می کشيد.»

 آقای شهابی که در خرداد سال گذشته بازداشت شد، تاکنون زندانی بوده است. قرار است که وی در خرداد
 سال جاری به اتهام های امنيتی محکمه شود.

 دبيرکل فدراسيون جهانی کارگران حمل و نقل همچنين در نامه خود نوشته است: بی توجهی مسئولن به
 بيماری های منصور اسانلو و رضا شهابی موجب نگرانی خانواده های آنان شده است.

 آقای کاکرافت در نامه خود اشاره کرد که منصور اسانلو و رضا شهابی به دليل فعاليت های سندیکایی شان
 زندانی شده اند.

  سازمان بين المللی کار،٩٨ و ٨٧ایران به رغم عضویت در سازمان بين المللی کار و پایبندی به مقاوله نامه های 
 مانع ایجاد تشکل های کارگری از سوی کارگران می شود.

 این سياست جمهوری اسلمی ایران انتقادهای سازمان های حقوق بشری و اتحادیه های کارگری را به دنبال
داشته است.

پزشکان مسافرکشی می کنند 

 روزنامه دولتی صنایع نيوز گزارش می دهد: عضو کميسيون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلمی در تشttریح
 مشکلت جامعه پزشکی گفت: بعضا مشاهده شttده اسttت کttه برخttی پزشttکان در مشttاغلی غيttر از آنچttه در آن
 تحصيل کرده اند مشغول به کارند، به عنوان مثال برخی از پزشکان تا جایی پيش رفتttه انttد کttه بttه جttای حضttور در

مطب و بيمارستان به عنوان راننده تاکسی در خيابان ها مسافرکشی می کنند.

 "عبدالعزیز جمشيد زهی" درگفتگو با خانه ملت در خصوص مشکلت موجود در جامعه پزشکی کشور خاطر نشان
 کرد: یکی از مهمترین مشکلت حttوزه سtلمت کمبtود بttودجه اسtت. از هميtن رو بایtد بtودجه جttامعه پزشtکی از

گذشته ویژه تر شود.

 نماینده مردم سراوان در مجلس شورای اسلمی در ادامه افزود: از سوی دیگر در تربيت نيttروی انسttانی نيttز بایttد
 قوی تر گذشته ظاهر شویم، اما این نيروها بایtد بtه صtورت اسtتانی و شهرسtتانی گزینtش شtده و در شtهرها و
 روستاهای خودشان به فعاليت بپردازند. چرا که یکی از مشttکلت اساسtی مtا کمبttود پزشttک در منttاطق محtروم

است.

 وی اظهار کرد: بعضا مشاهده شده که برخی پزشکان در مشاغلی غير از آنچه در آن تحصيل کرده اند مشغول به
 کارند، به عنوان مثال برخی از پزشکان تا جایی پيش رفته اند که به جای حضور در مطttب و بيمارسttتان بttه عنttوان

راننده تاکسی در خيابان ها مسافر کشی می کنند.
 عضو کمسيون بهداشت و درمان مجلس جذب نيرو را یکی دیگر از فعاليت های ضروری در جامعه پزشکی خواند و
 عنوان کرد: تا کنون جذب نيرو برای پزشکی بر اساس نياز نبوده است، پزشttکان امttروزه دوسttت ندارنttد بttه غيttر از
 شهر خود در شهری دیگر مشغول کار شوند و حاضرند بيکار باشند ولی در مناطق محروم مشغول به کار نشttوند،

از همين رو تعداد پزشکان در شهرها زیاد و در مناطق محروم و روستاها کم خواهد بود.

 جمشيد زهی در پایان به راهکارهای مورد نياز برای بهبود وضعيت جtامعه پزشtکی اشtاره کtرد و گفtت: بایtد بيttن
 پزشکان رقابت ایجاد شود، با افزایش امکانات در بخش خصوصی پزشکانی که بهتر کار می کنند را حمایت کنند تا

بازدهی آنها افزایش یابد.
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  هزار12 هزار پزشک عمومی در رشته ای غير از رشته خود شاغل هستند و به طور کلی 4گفته می شود حدود 
پزشک عمومی یا فاقد کار و یا دارای درآمد کافی هستند

 حمایت از آزادی های سندیکایی در ایران

  ژوئن، تظاهرات ایستاده ای را٩سندیکاهای فرانسوی به مناسبت برگزاری کنفرانس سازمان جهانی کار در • 
در حمایت از کارگران ایران در مقابل دفتر این سازمان فرا خوانده اند ...

  «کلکتيو سندیکائی حمایت از کارگران مغرب و خاورميانه» که متشکل از بزرگترین سندیکاهای اخبار روز:
  ژوئن برای حمایت از آزادی های سندیکایی در ایران، منتشر کرده٩کارگری فرانسه است، فراخوانی برای روز 

 است. این کلکتيو شامل سندیکاهای فرانسوی س.اف.د.ت، س.ژ.ت، اف.اس.او، همبستگی "سود" و اونسا
می باشد.

 به گزارش "همبستگی سوسياليستی با کارگران ایران – پاریس" و "اتحاد بين المللی در حمایت از کارگران در
ایران – پاریس" متن فراخوان کلکتيو سندیکایی حمایت از کارگران مغرب و خاورميانه به شرح زیر است:

حمایت از آزادیهای سندیکایی در ایران
  ژوئن همه را به شرکت٩ما سندیکاهای فرانسوی در حمایت از سندیکاليست های زندانی در ایران، در روز 

در یک تظاهرات ایستاده در برابر دفتر سازمان جهانی کار در ژنو فرا ميخوانيم.
 اقدامات سرکوب گرایانه عليه مبارزین سندیکایی در اول ماه مه امسال در ایران و دستگيری سندیکاليست ها

در کردستان، عدم رعایت و لگدمال کردن آشکار حقوق اوليه است.
 ما سندیکاليست های فرانسوی، همراه با جنبش بين المللی سندیکائی، همبستگی خود را نسبت به این
 مبارزان ایرانی اعلم می داریم، زنان و مردان مبارزی که عليرغم تمام خطراتی که فعاليتهای سندیکایی در

ایران به همراه دارد، درگير مبارزه برای دفاع از کارگران ایران شده اند.
 ما به کليه مبارزین زندانی که در طی ماهها و سالهای گذشته، به جرم مبارزه برای احقاق حقوق ابتدائی

 سندیکایی زندانی شده اند، می اندیشيم. مبارزه آنان بسيار تحسين آميز و موجب افتخار آنان و خانواده های
شان که حمایتشان می کنند، است.

 زمان آن فرا رسيده که مچ آن کشورهایی که مقاوله نامه های سازمان جهانی کار را امضا می کنند وليکن در
عمل آنها را زیرپا ميگذارند، گرفته شود. در این رابطه حکومت ایران یک مورد بارز است.

 از جمله تعهدات و وظایف تشکلت سندیکایی در سراسر دنيا است که همبستگی خود را نسبت به کارگران
 در ایران اعلم کرده و تمام قوا و امکانات خود را برای پایان دادن به سرکوب و اختناق کسانی که خواستار

ایجاد تشکلت سندیکایی مستقل خود هستند، به کار گيرند.
 به دلیل فوق است که ما به مناسبت برگزاری کنفرانس سالنه سازمان جهانی کار، تظاهرات ایستادهای را

 ژوئن در مقابل دفتر سازمان مزبور در ژنو فرا ميخوانيم.٩در 

عليه رژیم سرمایه داری جمهوری اسلمی، 
از حقوق کارگران در سازمان جهانی کار دفاع نمائيم!

 طبقه کارگر ایران چون هميشه با تهاجمات گسترده سيستم سرمایه داری روبرو است و در فقدان حقوق مسلم و ابتدایی طبقاتی، از
 خود دفاع مينماید و در مبارزه ای مستمر با کارفرمایان و رژیم سرمایه داری جمهوری اسلمی قرار دارد. هر روزه در گوشه و کنار ایران با

 اعتراضات کارگران مواجه ميشویم، اعتراضاتی عليه حقوق معوقه، پيمانکاری، برگه های سفيد امضا، اخراج های دسته جمعی، فقر و
 تنگدستی ناشی از افزایش تورم و پائين ماندن سطح دستمزدها، فقدان بيمه های اجتماعی و نيز بيمه بيکاری و پرداخت فرانشيز

درمانی و غيره، معضلت اوليه ی کارگران را تشکيل ميدهد و آنها را از حقوق ابتدایی خویش محروم ميسازد. 
 کارگران در شرایطی اعتراضات فوق را عليه نظام ستمگر سرمایه داری به پيش ميرانند که فاقد تشکلت مستقل کارگری اند. ولی طبقه
 کارگر ایران در مبارزه و در مصاف با ظلم و استثمار طبقاتی، تنها نيست بلکه از پشتيبانی هم طبقه ای هایش در سطح جهانی برخوردار
 است. طبقه کارگر ایران بمثابه بخشی از طبقه کارگر جهانی به همبستگی بين المللی نياز وافر دارد. در چنين راستایی پس از یک دوره

319



  سندیکای بزرگ فرانسه شامل: (س اف د ت) ، (ث ژ ت) ، (همبستگی5بحث های طولنی که از ماهها قبل آغاز شده بود، بالخره 
 سود) ، (اف اس یو) و (یو ان اس آ) همراه با دو نهاد کارگری ایرانی در فرانسه، متحد گشتند که در نتيجه  "کلکتيو حمایت از کارگران

مغرب و خاورميانه" تشکيل شد و موجودیت آن در سطح افکار عمومی اعلم گردید.
 ژوئن خواهد بود. 9اولين آکسيون اعتراضی کلکتيو مذکور در پروسه اجلس سازمان جهانی کار در روز پنجشنبه 

 نهادهای همبستگی با جنبش کارگری در ایران t خارج کشور با حمایت قاطعانه از "کلکتيو..." ، خود را در پيشبرد امر مذکور شریک
 ميدانند و به سهم خود از همه ی کارگران و فعالين کارگری، نيروهای سياسی و ایرانيان مترقی ميخواهد که در چنين روزی در ژنو حضور

 به هم رسانيم و عليه نمایندگان سه جانبه گرا و دروغين کارگری جمهوری اسلمی در سازمان جهانی کار اعتراض کنيم و از حقوق طبقه
 کارگر دفاع نموده و با افشای ر́ژیم سرمایه داری اسلمی، صدای حق طلبانه آنان را به گوش جهانيان برسانيم و خواهان محکوميت رژیم

اسلمی سرمایه شده و آزادی بی قيد وشرط کارگران زندانی و سایر زندانيان سياسی را خواستار شویم.
زنده باد همبستگی بين المللی کارگران! 

بخشی از نمایندگان واقعی کارگران در زندانهای 
رژیم ضد کارگر اسلمی ایران هستند!

کارگران زندانی و تمامی زندانيان سياسی را آزاد کنيد!
نهادهای همبستگی با جنبش کارگری در ایران – خارج کشور

nhkommittehamahangi@gmail.com
2011می 

kanonhambastegi@gmail.com– کانون همبستگی کارگران ایران و کانادا
 proletarianunite@gmail.comـ كميته همبستگى با جنبش كارگرى ايران- استراليا 

 cdkargari@gmail.com- کميته دفاع از کارگران ایران – نروژ 
 sstiran@yahoo.fr- همبستگی سوسياليستی با کارگران ایران – فرانسه 

 kanoonhf_2007@yahoo.de- کانون همبستگی با کارگران ایران – فرانکفورت و حومه 
 kanon.hannover@yahoo.de- کانون همبستگی با جنبش کارگری ایران – هانوفر 

 isask@comhem.se- کميته همبستگی کارگران ایران و سوئد 
 kanounhambastegi@gmail.com- کانون همبستگی با کارگران ایران – گوتنبرگ 

 info@ijcwa.com- انجمن کارگری جمال چراغ ویسی 
 iranwsn@fastmail.fm- شبکه همبستگی کارگری 

toronto_committee@yahoo.ca- کميته حمایت از کارگران ایران تورنتو کانادا 
 کانون همبستگی با کارگران در ایران – ایالت نورد راین وستفالن (آلمان)

solidarity.labor@googlemail.com
iran.turkey.workers@gmail.comکميته همبستگی کارگران ایران و ترکيه 

leftalliance@yahoo.comاتحاد چپ ایرانيان - واشنگتن -     

شمسی ۸۰نگاهی تحليلی به برگزاری مراسم اول ماه مه در دهۀ 
 ١٣٧۶ جöنب و جوش کارگران – که خود بر جöنب و جوش سراسری مردم پس از انتخابات سال ١٣٨٠با شروع دهه 

  به بعد متوقف شده١٣٦٠مبتنی بود – برای ازسرگير́ی برگزاری مستقل مراسم اول ماه مه (که در تهران از سال 
 ، مراسم دولتی «خانۀ کارگر» برگزار می شد و از آنجا که این١٣٨٠بود) شدت گرفت. البته در سال های پيش از 

 مراسم تنها امکان مöجاز برای به خيابان آمد́ن کارگران و راه پيمایی و تظاهرات آنان برای بيان مطالباتشان بود،
 کارگران بسياری در آن شرکت می کردند. از همين رو، فعالن کارگری مستقل برای طرح مطالبات واقعی (و نه

 فرمایشی) و تاثيرگذاری بر شعارها و حتی به دست گرفتن ابتکار عمل مراسم در آن شرکت می کردند. این روند
 به ترتيب در ورزشگاه آزادی، خيابان طالقانی (٨۶ و ٨۵، ٨۴ نيز ادامه یافت و به ویژه در سال های ١٣٨٠پس از 

 مقابل سفارت سابق آمریکا و ورزشگاه شيرودی) فعالن کارگری مستقل تاثير چشمگيری بر مراسم «خانۀ
 کارگر» گذاشتند و در مواردی توانستند جمعيت زیادی از کارگران شرکت کننده را از بدنه مراسم دولتی جدا کنند
 به طوری که این کارگران توانستند مستقل از «خانۀ کارگر» راه پيمایی و تظاهرات کنند و مطالبات واقعی خود را

 .فریاد زنند

  نيز فعالن کارگری در١٣٨٠تا آنجا که به مراس́م مستقل از دولت مربوط می شود، در سال های پيش از 
 کردستان و به طور مشخص سنندج و سقز مراسم اول ماه مه را برگزار می کردند. اما بحث ما در اینجا به مراسم

  مربوط می شود. بدیهی است که نتيجه گيری این بحث، مراسم٨٠غيردولتی و مستقل کارگران در دهه 
. را نيز شامل می شود١٣٨٠غيردولتی فعالن کارگری کردستان در سال های پيش از 

  کارگران برخی از کارخانه های جاده مخصوص کرج و در٨٠در تهران، آغازگر مراسم مستقل اول ماه مه در دهه 
 راس آنان کارگران خودروسازی های سایپا، ایران خودرو و پارس خودرو بودند. برنامه ریزی و هدایت این مراسم را،

  به صورت گلگشت خانوادگی و اجرای برنامه های تفریحی و ورزشی و آموزشی در١٣٨٠که در اردیبهشت 
 دشت «وسيه» در ابتدای جاده کرج- چالوس برگزار شد، هيئت های کوهنوردی کارگران کارخانه های فوق
 ،١٣٨٢برعهده داشتند. سال بعد نيز کارگران در همين محل گلگشت کارگری اول ماه مه را برگزار کردند. در سال 
 این گلگشت در محل دیگری از جاده کرج – چالوس به نام «کندور» برگزار شد. در این مراسم، صدها تن از

 کارگران و خانواده هایشان روز جهانی کارگر را گرامی داشتند. در این سال، علوه بر گلگشت فوق، دو مراسم
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 دیگر در تهران و کرج برگزار شد. مراسم تهران در سالنی ورزشی در ابتدای جاده تهران – ساوه و از سوی جمعی
 از فعالن کارگری برگزار شد که در ميان آنان هم اعضای بازمانده از سندیکاهای قدیمی اصنافی چون کفاشان،
 خياطان و بافندگان دیده می شدند(که بعدا به عنوان «هيئت موسسان سندیکاهای کارگری» اعلم موجودیت

 کردند) هم فعالن بازمانده از سندیکای فلزکارومکانيک و هم برخی فعالن کارگری «چپ» که به ویژه
 سندیکاليست های گروه اول را از نظر سياسی «راست» می دانستند و با آنان مرزبندی سياسی داشتند. با این

 همه، این مراسم هم از نظر اجرایی (مرحوم مهدیون از اعضای قدیمی و پيشکسوت سندیکای کفاشان در طول
 مراسم در کنار سخنرانان قرارداشت و در واقع نماد مراسم تلقی می شد) و هم به لحاظ محتوا و مطالبات مندرج
 در قطع نامه ای که در پایان مراسم خوانده شد نظرات فعالن گروه نخست را منعکس می کرد. همين امر باعث
 جدایی فعالن دو گروه اخير از این جمع شد و این فعالن در سال های بعد مراسم اول ماه مه را مستقل از گروه

 اول برگزار کردند. مراسم کرج نيز در کارگاهی در جاده ملرد برگزار شد و در آن هم فعالن سندیکاليست، هم
 فعالن «چپ» و هم فعالن گرایشی که بعدا به «ضدسرمایه داری» معروف شد( درواقع استارت این گرایش

 ، گلگشت١٣٨٣درهمين مراسم و توسط محسن حکيمی زده شد) حضور داشتند و سخنرانی کردند. در سال 
 کارگران کارخانه های جاده مخصوص کرج در دشت گستردۀ «خور» (بالتر از «وسيه» و «کندور») با شمار

 بيشتری از کارگران و خانواده هایشان برگزار شد و در آن کارگران به شيوۀ سال های قبل روز جهانی کارگر را
 گرامی داشتند. همچنين در این مراسم محسن حکيمی، که چند روز پيش از آن به عنوان مترجم در دیدار محمود

 ) در هتل للهICFTUصالحی با خانم آنا بيوندی نمایندۀ «کنفدراسيون بين المللی اتحادیه های آزاد کارگری» (
 ، چنان١٣٨٣تهران شرکت کرده بود، گزارشی از این دیدار را به کارگران شرکت کننده در گلگشت ارائه داد. سال 

 که گفتيم، درعين حال سال جدایی فعالن کارگری دارای گرایش های سياسی مختلف از یکدیگر و برگزاری
 چندین مراسم اول ماه مه جداگانه بود. همزمان با گلگشت «خور» و در عصر همان روز، مراسمی در تالر «پيام»

 در جادۀ ساوه از سوی فعالن فلزکارومکانيک برگزار شد. در این سال، همچنين مراسمی از سوی «هيئت
 موسسان سندیکاهای کارگری» در تالر «یاقوت» در خيابان کارگر تهران (اميرآباد سابق) برگزار شد. فعالن

 کارگری گرایش «چپ» نيز (که بعدا کميته های پيگيری و هماهنگی را برپا کردند) برای تصویب قطع نامه و اجرای
  ماده ای با امضای٢٣مراسم چندین جلسه در کوه و خانه های خود برگزار کردند که حاصل آن قطع نامه ای 

 «شورای کارگران برگزار کننده اول ماه مه (تهران، رشت، سقز، بوکان، مریوان، بانه)» بود. برخی از این فعالن
 کارگری با آن که زیر این قطع نامه را امضا کرده و متعهد شده بودند که آن را در مراسم خود بخوانند به آن پشت پا

 زدند و در مراسمی که در سنندج برگزار کردند قطع نامه دیگری را خواندند(حذف نام فعالن کارگری«سنندج» از
  ماده ای فوق به همين دليل بود). اما اکثر فعالن کارگری طرفدار قطع نامۀ مصوب دو مراسم در٢٣زیر قطع نامه 

 تهران و سقز برگزار کردند. مراسم تهران در تالری در جاده مخصوص کرج برگزار شد و مراسم سقز- که قرار بود
 در پارک کودک شهر برگزار شود – پيش از برگزاری سرکوب شد و ده ها تن از کسانی که به قصد شرکت در

  تن در چندین دادگاه٧ تن بقيه در همان شب آزاد شدند. این ٧مراسم آمده بودند دستگير شدند که البته جز 
  نفر از آنان (محمود صالحی، جلل حسينی،۴ سال به طول انجاميد و سرانجام ٣محاکمه شدند که جریان آن 

 برهان دیوارگر و محسن حکيمی) به زندان تعليقی محکوم شدند، به اضافه یک سال حبس تعزیری برای محمود
صالحی که او آن را در زندان سنندج متحمل شد.

 ، نخست «کميته پيگيری ایجاد تشکل های آزاد کارگری» سپس «کميته هماهنگی برای ایجاد١٣٨٣پس از سال 
 تشکل کارگری» و سرانجام «سندیکای کارگران شرکت واحد تهران و حومه» شکل گرفتند، و در سال های بعد
 فعالن کارگری مراسم اول ماه مه را با این نام ها برگزار کردند – البته به اضافه «هيئت موسسان سندیکاهای

 کارگری»، «هيئت بازگشایی سندیکای کارگران نقاش وتزئينات»، «هيئت بازگشایی سندیکای کارگران
 فلزکارومکانيک» و سرانجام «سندیکای کارگران نيشکر هفت تپه». آنچه در این سال ها تحت عنوان مراسم اول
 ماه مه – چه در خيابان و محل های عمومی و چه در سالن های سرپوشيده، خواه به صورت انفرادی و خواه به

 شکل ائتلفی – برگزار می شد چيزی نبود جز همان مراسم فعالن کارگر́ی که این بار زیر نام این تشکل ها اجرا
 می شد. عموم فعالن کارگری به اجرای مراسم به این شيوه یعنی بدون حضور توده های کارگر گرایش داشتند و

 در این مورد یک استثنا وجود داشت و آن «کميته هماهنگی برای ایجاد تشکل کارگری» بود. این کميته از همان
 ابتدا با این گونه برگزاری مراسم اول ماه مخالف بود و اصرار بر این امر و به ویژه پيشنهاد ائتلف با فعالن کارگری

 متشکل در تشکل های دیگر برای این گونه برگزاری مراسم از سوی آن دسته از اعضای این کميته صورت می
 گرفت که بعدا جدا شدند و بر مبنای اساسنامه ای متفاوت «کميته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل های

 ١٣٨٨کارگری» را ایجاد کردند. به هرحال، برگزاری مراسم فعالن کارگر́ی متشکل درتشکل های فوق تا سال 
 ادامه داشت. در این سال، اکثر این تشکل ها قرار بود مراسمی در پارک لله تهران برگزار کنند که در همان آغاز

 مورد سرکوب و ضرب و شتم وحشيانه قرار گرفتند و ده ها تن از فعالن آن ها بازداشت شدند. در همان روز،
 فعالن فلزکارومکانيک نيز که در محل تعاونی مصرف خود جمع شده بودند بازداشت شدند. در پی این سرکوب و

 و نيز امسال (١٣٨٩، در سال ١٣٨٨ خرداد ٢٢به ویژه به دليل فضای سرکوب و خفقان پس از حوادث انتخابات 
) فعالن کارگری نتوانستند مراسم خود را برگزار کنند.١٣٩٠

  گلگشت های کارگری با شماری فزاینده از کارگران و خانواده های١٣٨٦ تا ١٣٨۴از سوی دیگر، در سال های 
  جمعيتی چندین هزار نفره عمدتا از توده١٣٨٦آنان همچنان در دشت «خور» برگزار شد، به طوری که در سال 

 های کارگر کارخانه های اطراف تهران همراه خانواده هایشان و در همان حال فعالن کارگری متشکل در بسياری
 از تشکل های فوق در این گلگشت شرکت کردند. اعضای حراست کارخانه های خودروسازی، که خود به «خور»
 آمده بودند، چند تن از کارگران عضو هيئت های کوهنوردی برگزارگنندۀ مراسم را در همان جا احضار کردند و مورد

 ، حراست کارخانه های سایپا و ایران خودرو و پارس خودرو مانع١٣٨٧مواخذه و تهدید قرار دادند. سال بعد، یعنی 
 حضور کارگران در «خور» شد و، به همين دليل، کارگران برگزارکنندۀ گلگشت اعلم کردند که گلگشت در پارک

 چيتگر در اتوبان تهران- کرج برگزار خواهد شد. اما در روز موعود، پارک چيتگر به محاصره انبوه عظيمی از نيروهای
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 امنيتی و یگان های ضدشورش نيروی انتظامی درآمد، و اتوبوس های حامل کارگران که راهشان به داخل پارک
 بسته شده بود به سوی پارک جهان نما در نزدیکی کرج حرکت کردند و گلگشت کارگر́ی آن سال زیر سرنيزه و

 محاصره نيروهای سرکوبگر در این پارک برگزار شد. و این آخرین سال گلگشت کارگران کارخانه های محور تهران –
 بود.٨٠کرج در دهه 

 ، وجود دو گرایش و دو نوع برگزاری مراسم اول ماه٨٠دراین گزارش خلصه از برگزاری مراسم اول ماه مه در دهه 
کامل مشخص است:

 - مراسمی که هرچند سازمان یافته و دارای قطع نامه و مطالبات مشخص است و در خيابان و مرکز شهر برگزار١
 می شود اما ازسوی فعالن کارگری ای برگزار می گردد که به دنبال گرایش سياسی شان (اعم از راست و چپ)
 به فعاليت در جنبش کارگری از جمله برگزاری مراسم اول ماه مه کشيده شده اند و، به همين دليل، صرف نظر از

این که می خواهند یا نه، می کوشند این مراسم را به قالب ایدئولوژی این یا آن جریان سياسی درآورند.
 - مراسمی که اگرچه کمترسازمان یافته است، مطالبات و قطع نامه مشخصی در آن خوانده نمی شود و به٢

 صورت گلگشت در دشت و بيابان برگزار می شود اما شرکت کنندگان در آن نه به دنبال گرایش به این یا آن جریان
 سياسی بلکه در پی انگيزه های اقتصادی و اجتماعی ای که محيط های کار و زیست در آنان به وجود آورده به

 ضرورت برگزاری مراسم اول ماه مه رسيده اند و اگر قرار باشد به عرصه سياست کشيده شوند از مسائل مادی
کار وزندگی شان عزیمت می کنند و به عرصه سياست می رسند.

 بدیهی است که هرکدام از این دو نوع مراسم محاسن و معایب خاص خود را دارد. شرکت کنندگان در مراسم نوع
 اول درک مشخص و روشنی از اهداف و مطالبات خود دارند، خود را حول این اهداف سازمان داده اند و برای بيان

 مطالبات خود آن ها را به قالب یک قطع نامه درآورده اند و این قطع نامه را در خيابان و مرکز شهر با صدای بلند
 خطاب به دولت و کارفرمایان می خوانند. این حöسن این گونه مراسم است. اما عيب این مراسم آن است که

 اهداف و مطالباتی که در آن بيان می شوند نه از دل زندگی مادی توده های کارگر بلکه از دل ایدئولوژی جریان
 های سياسی بيرون آمده است. به عنوان مثال، برای توده های کارگر مطالبۀ افزایش دستمزد از دل زندگی

 مادی و عينی آنان بيرون آمده است، حال آن که درمورد فعال کارگری ای که به دنبال مسائل سياسی به ضرورت
 طرح افزایش دستمزد رسيده است این مطالبه از دل ضدیت ایدئولوژیک او با سرمایه داری بيرون می آید. بی

 تردید، مطالبه توده های کارگر در مورد افزایش دستمزد یک مطالبه ضدسرمایه داری است. اما این ضدیت نه یک
 ضدیت ایدئولوژیک بلکه یک ضدیت مادی و عين́ی خودانگيخته است. نقطه قوت و حöسن مراسم نوع دوم همين

 ضدیت مادی و عين́ی خودانگيخته و فقدان ضدیت ایدئولوژیک با سرمایه داری است، و همين نقطه قوت است که
 آن را به یک مراسم جنبشی (به تفکيک از مراسم فرقه ای – ایدئولوژیک) تبدیل می کند. آنچه این مراسم کم

 دارد، و در واقع نقصی است که باید به همت کارگران فعال و پيشرو محيط های کار و زیست برطرف شود، ارتقای
 این خودانگيختگی به سطح خودآگاهی و سازمان یافتگی است. به عبارت دیگر، اگرچه این دو نوع برگزاری

 مراسم اول ماه مه معایب خاص خود را دارند، اما عيب مراسم نوع اول عيبی است که رفع آن بعيد به نظر می
 رسد، چرا که این عيب برگزارکنندگان این مراسم را ́دفرمه کرده و آنان را از کارگر به مامور پياده کردن یک

 ایدئولوژی خاص در جنبش کارگری تبدیل کرده است. حال آن که عيب مراسم نوع دوم یعنی فقدان خودآگاهی و
 سازمان یافتگی قابل رفع است، البته با پشت کار و جدیت و فعاليت مستمر کارگران فعال و پيشرو جنبش

 اجتماعی طبقه کارگر. اگر روی زمين مستقر باشيم می توانيم به آسمان صعود کنيم، به شرط آن که خود را به
 وسائل آن مجهز کنيم. اما کسی که پا در هواست و چتر نجاتی هم برای او متصور نيست نه تنها نمی تواند از
 زمين به آسمان صعود کمک کند بلکه به گونه ای محتوم و البته نافرجام دچار این توهم می شود که گویا می

 تواند زمين را به قالب آسمان درآورد. احتمال داستان آن شخصيت اسطوره ای یونان باستان به نام
 «پروکروستس» را شنيده اید که سر راه مردم را می گرفت، آن ها را روی تخت خوابش دراز می کرد و قدشان را

 به اندازه تخت خواب درمی آورد : اگر بلندتر از تخت خواب بودند سر یا پایشان را می بöرید و اگر کوتاه تر از آن بودند
 آن ها را آن قدر می کشيد تا اندازۀ تخت خواب شوند. آن که از زاویه ضدیت ایدئولوژیک با سرمایه داری به ضرورت

 مطالبه افزایش دستمزد رسيده است به گونه ای محتوم اما نافرجام خواهد کوشيد که مراسم اول ماه مه و به
 طور کلی جنبش کارگری را به قالب یک ایدئولوژی خاص درآورد. گرایش برگزاری مراسم اول ماه به شيوۀ نخست

 به گونه ای اجتناب ناپذیر می کوشد آدم ها را اندازۀ تخت خواب کند، حال آن که گرایش دوم می خواهد تخت
خواب را اندازۀ آدم ها کند، اگرچه برای این امر لزم است شيوۀ دقيق اندازه گيری آدم ها را یاد بگيرد.

کميته هماهنگی برای ایجاد تشکل کارگری

١٣٩٠ اردیبهشت ٢٣

  هزار تنی توليد چای خشک40کاهش بيش از 

 20 هزار تن به 68توليد چای در سالهای اخير از  اردیبهشت آمده است : 23در  به نوشته خبرگزاری دولتی مهر
 هزار تن کاهش يافته است.
  ساله گذشته، افزايش واردات چای خارجی به کشور و تغيير ذائقه مردم در کنار نرخ20به گزارش خبرنگار مهر، در 

 خريد تضمينی برگ سبز چای پايين تر از تورم، باعث شده اند که توليد برگ سبز چای با کيفيت با کاهش زيادی
 مواجه شود و اين موضوع بر کيفيت چای و ميزان توليد چای خشک تاثير زيادی داشته است.

  درصد برگ سبز درجه يک بود14.47 از ميزان کل چای خريداری شده 1358براساس اين گزارش در سال 
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  درصد رسيد که نشانگر کاهش توليد برگ سبز درجه يک در اين سال ها6.24 به 1380درحاليکه اين رقم در سال 
 بوده است. هرچند که آمارهای زيادی از سوی نهادهای مسئول در خصوص درصد خريداری برگ سبز چای اعلم

  سال20نشده است اما چايکاران عنوان می کنند که اين رقم در سالهای اخير با کاهش زيادی نسبت به 
 گذتشته همراه بوده است.

 اين در حالی است که کاهش توليد برگ سبز با کيفيت منجر به کاهش چای خشک توليدی درکارخانجات می
 شود و همين امر بازار خوبی را نصيبت چايهای وارداتی کرده و بازار ايران سرشار از چايهای خارجی است.

 همچنين در اين سالها نرخ خريد تضمينی برگ سبز چای عليرغم افزايش تورم تغيير چندانی نداشته است به
  ريال بوده که اين رقم50 ريال و درجه دو 55، 1358طوريکه نرخ خريد تضمينی برگ سبز چای درجه يک در سال 

  تومان تعيين شده است، اين درحالی است که در اين سالها تورم به290 و درجه دو 560امسال برای درجه يک 
 طور چشمگيری با افزايش زيادی مواجه شده و قيمت تعيين شده حتی مزد کارگران باغ های چای را هم تامين

 نمی کند.

 باوجودی که در تمام اين مدت چايکاران به نرخ خريد تضمينی معترض بودند اما مسئولن عليرغم وعده های
 هرساله افزايش چندانی در قيمت ها ندادند و همين امر انگيزه چايکاران را برای توليد باکيفيت چای از بين برده

 است.

 آمارها حاکی از آن است که ميزان توليد چای خشک با کاهش مواجه شده است که اين ميزان در سال های
  هزار تن رسيده67 به بيش از 1378 هزار تن و در سال 64 به بيش از 1377 هزار تن، درسال 70 به بيش از 1376

  هزار تن25 تا 20 رو به کاهش گذاشت، بطوريکه توليد چای خشک به حداکثر 1379بوداما اين ميزان از سال 
 رسيده است و براساس پيش بينی کارشناسان هرساله کاهش بيشتری خواهد يافت.

 در کنارکاهش کيفيت برگ سبز چای ميزان ضايعات هم بيشتر شده است. براين اساس ميزان ضايعات در سال
  درصد رسيد. پس12.93 به 1372 درصد و در سال 12.12 به 1367 درصد بود که اين ميزان در سال 9 حدود 1358

  رسيد اما پس از اين سال ها آمار1378 درصد در سال 11.71از اين سالها ضايعات چای با کمی کاهش به 
 رسمی از ميزان ضايعات چای منتشر نشده است که به نظر می رسد در طول اين سال ها افزايش بيشتری هم

 داشته است.

 رئيس اتحاديه چايکاران در گفتگو با مهر با بيان اينکه نرخ خريد تضمينی برخلف وعده مسئولن با افزايش زيادی
 مواجه نشده است، گفت: پايين بودن نرخ خريد تضمينی از عواملی است که چايکاران رغبت زيادی به برداشت

 کيفی برگ سبز ندارند.

 ايرج هوسمی افزود: توليد چای هر روز با کاهش بيشتری مواجه می شود که سال به سال هم اين ميزان پايين
 تر می رود.

 وی با بيان اينکه توليد چای برای چايکاران صرفه اقتصادی ندارد، اظهار داشت: بايد دليل اين امر ريشه يابی شود
 و چای از اين بحران نجات پيدا کند.

   درصد  مي رسد۴۰تورم تا سالگرد  هدفمندی  يارانه ها   به

 عضو کميسيون اقتصادی مجلس با بيان اين که اردیبهشت آمده است : 23در  به نوشته سایت اصلح طلب کلمه
 دولت مکانيزم هايی برای جلوگيری از افزايش تورم دارد، تأکيد کرد: اين مکانيزم ها مقطعی است و برای هميشه

  درصد خواهد رسيد.۵٠ تا ۴٠پاسخ گو نيست و با ادامه روند کنونی سرانجام تورم به 
 به گزارش خانه ملت، ”محمدرضا خباز“ تصريح کرد: کارشناسان اقتصادی پيش بينی کرده بود که در سال گذشته

  درصد١٢.۵ درصد روبه رو خواهيم شد، اما با مکانيزم های دولت نرخ تورم در سال گذشته به ٣٠با تورم بالی 
 رسيد.

 نماينده مردم بردسکن و کاشمر در مجلس شورای اسلمي، در تشريح مکانيزم دولت برای جلوگيری از افزايش
 های عمرانی مي کاهد و با تزريق آن در بازار تلش مي کند، نرخ تورم راتورم توضيح داد: قوه مجريه از بودجه پروژه

 کنترل کند.
 وی با بيان اين که اين مکانيزم دولت موقتی و مقطعی است و بايد به دنبال راهکاری دائمی بود، تأکيد کرد:

 امسال نيز مرکز پژوهش ها مجلس با توجه به روند افزايشی تورم به علت اجرای قانون هدفمندی يارانه ها
  درصد برسد.۴٠ آذر) تورم به ٢٨پيش بينی کرده است که در سالگرد اجرايی شدن اين قانون (

 تورم، فنر فشرده شده ای است که بالخره از کنترل خارج مي شود و مي جهد
 خباز ادامه داد: نرخ تورم مانند فنری است که مي خواهد بپرد، اما با فشار و کنترل جلوی آن را مي گيريم؛ نبايد

 فراموش کرد که اين فنر و نرخ تورم زير فشارها دوام نمي آورد و روزی از کنترل خارج خواهد شد.
 عضو کميسيون اقتصادی مجلس با بيان اين که تحقيق مرکز پژوهش ها با توجه به روند افزايشی نرخ تورم درست

 است، يادآور شد: مسئله اين است که تحقيق علمی با اتفاقی که در جامعه رخ مي دهد متفاوت است، اما
  درصدی تحقق يابد.۴٠پيش بينی مي شود بالخره تورم 
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 احمد توکلي، رئيس مرکز پژوهش های مجلس، در نامه سرگشاده ای در باره نحوه اجرای قانون هدفمندی يارانه ها
  درصد بود؛ در حالی که از۴/٣ تا ۵/٢تأکيد کرده است که ارقام نرخ تورم ماهانه از دی تا اسفند سال گذشته بين 

  در نوسان بود.٨/١، نرخ های تورم ماهانه بين صفر و ٨٩ تا آذر ٨٨اول سال 
  تا آخر آذر٨٩اگر در ماه های بعدی سال جاری نرخ تورم ماهانه در همين حدود باشد، نرخ سالنه (از اول دي ماه 

  درصد خواهد شد.۴٠، حدود )٩٠

 پلمپ تمامی قهوه خانه ها در قم

 در طی يکی دو هفته اخير مامورين نيروی  اردیبهشت آمده است :23به نوشته وبلگ فراسوی بی سو در 
 انتظامی و اماکن در طی حکمی از سوی دادستان استان قم آقای گنجی تمامی قهوه خانه های قم را تعطيل و

 پلمپ کردند .
 عليرغم تمام تلشهای قهوه خانه داران جهت رفع پلمپ اين امر تا اين لحظه امکان پذير نبوده و همچنان مغازه ها

 تعطيل می باشند و در طی اين پيگيريها مسئولين مربوطه هر روز قول فردا را می دهند اما همچنان اين مشکل
 حل نشده است و قهوه خانه داران با هر روز تعطيلی خسارات زيادی را متحمل می شود .

  در طی حکمی از سوی احمدی نژاد به وزيران بهداشت و کشور دستور جمع86اين در حالی است که در سال 
 آوری قليان ها را داد که با اعتراض شديد قهوه خانه داران و همچنين تذکر دو نماينده مجلس روبرو شد و در پی

 آن احمدی نژاد دستور به خود داری از برخورد با اين صنف را داد . در حال حاضر در تمام کشور به استثنا قم
 تمامی قهوه خانه داران باز و مشغول به کار هستند .

 اما اين در حالی است که در قم در طی حکمی از سوی دادستانی بدون مجوز از سوی دولت اقدام به پلمپ
 قهوه خانه ها در سطح شهر قم را داده است . همچنين در طی اين برخوردها جهت پلمپ مغازه ها مامورين با

 رفتار بد و نامناسب با صاحبان اين قهوه خانه ها برخورد کردند .
www.ansoyebisoo.blogspot.com 

www.farasoyebisoo.blogspot.com

محاصره کارگران معترض نساجی قائمشهر 

  ماموران انتظامی رژیم راهپيمایی اعتراضی کارگران نساجی١٩:۴٠ ساعت ١٣٩٠ ارديبهشت ٢٣جمعه 
قائمشهر به سمت فرمانداری این شهر را محاصره کردند.

  ماه دستمزدهای معوقه خود اقدام9دهها نفر از کارگران معترض نساجی قائمشهر در اعتراض به عدم پرداخت 
 به برپایی یک راهپيمایی اعتراضی به سمت فرمانداری این شهر کردند. ماموران انتظامی رژیم با

 استفاده از چندین دستگاه خودرو این تجمع اعتراضی را در هراس از پيوستن مردم به کارگران و گسترش
دامنه آن، به محاصره خود در آورده بودند

 ابراز نگرانی فدراسيون جهانی کارگران حمل و نقل، از وضع جسمی اسانلو و
 شهابی

  اردیبهشت امده است :  دبيرکل فدراسيون جهانی کارگران حمل و24جttرس در به نوشته سایت اصلح طلب 
 نقل، در نامه ای به آقای علی خامنه اي، رهبر جمهوری اسلمي، نسبت به وضعيت جسمی نامناسب منصور

 اسانلو و رضا شهابي، دو فعال سنديکايی زندانی در ايران، هشدار داد و خواهان درمان و آزادی سريع اين دو
 شد.

 ۶٠٠ ميليون و ۴به گزارش بی بی سی ديويد کاکرافت در نامه خود نوشته است: "اين نامه را به نمايندگی از 
 هزار کارگر حمل و نقل در سراسر دنيا و سنديکاهای کارگری آنها، به شما می نويسم تا نگرانی شديدمان را از

 وضعيت جسمی منصور اسانلو و رضا شهابی ابراز کنيم."
 منصور اسانلو، رئيس و رضا شهابي، عضو هيات مديره سنديکای شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه، هستند

 که اين سنديکا يکی از سازمان های مرتبط با فدراسيون جهانی کارگران حمل و نقل است.
  در زندان هستند.١٣٨٩ و آقای شهابی از خرداد ١٣٨۶آقای اسانلو از تير 
  ارديبهشت برای معالجه بيماری قلبی خود از زندان رجايی شهر به بيمارستانی در تهران١١منصور اسانلو روز 

 منتقل شده است.

 ميليارد توماني كارفرمايان البرزي به تامين اجتماعي120بدهي 

  اردیبهشت آمده است : مديركل تامين اجتماعي استان24ايلنا در تاریخ به نوشته خبرگزاری دولتی کار ایران – 
 البرزگفت: بدون شك كارفرمايان از شركاي اصلي اين سازمان هستند و نگاه مديران عالي سازمان نيز در راستاي

 مساعدت و كمك به منظور دوام و پويايي آنان است.
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 به گزارش ايلنا، مرتضي سلمي مديركل بيمه تامين اجتماعي استان البرز در حاشيه بازديد از شركت توليدي
 ميليارد ريال به اين اداره كل بدهكارهستند.200سه نان گفت: واحدهاي صنعتي و توليدي اين استان يك هزار و 

 وي گفت : درصورت پرداخت اين معوقه ها ازسوي واحدهاي توليدي و صنعتي ،خدمات دهي به بيمه شدگان بهتر
 خواهد شد.

 سلمي افزود: اين سازمان همواره تعامل با كارفرمايان در زمينه پرداخت بدهي حق بيمه كارگران را در اولويت كار
 خود قرار مي دهد.

  كرج3 و 2 و 1مدير كل تامين اجتماعي استان البرز اضافه كرد: اين اداره كل با هفت شعبه اصلي از جمله شعبه 
  هزار نفر بيمه شده320 شعبه اقماري به بيش از 5 كارگزاري و 5، فرديس ، هشتگرد ، نظرآباد و اشتهارد و تعداد 

 اصلي و حدود يك ميليون نفر افراد تحت پوشش خدمات ارائه مي دهد.
پايان پيام

در پشتيبانی از دانشجویان ایران 

 انجمن کارگران دموکراسی خواه روز شنبه - امروز - با انتشار فراخوانی از کارگران و سایر مردم ایران دعوت کرده
 اردیبهشت بپيوندند.٢۵است به حمایت از فراخوان دانشجویان برای اعتراض به اختناق در دانشگاه ها در روز 

متن این فراخوان به شرح زیر است:
  اردیبهشت، دانشجویان حمایت و با حرکت و خواست دانشجویان٢٥انجمن کارگران دمکراسی خواه از فراخوان، 

اعلم همبستگی می کند!
 زنان و مردان کارگر، هم ميهنان عزیز، تعداد زیادی از فعالن دانشجویی دانشگاه های تهران و امير کبير با انتشار

 فراخوانی از مردم دعوت کردهاند تا در اعتراض نسبت به تشدید فضای امنيتی - پادگانی در دانشگاه های کشور،
 اردیبهشت با انجام اعتصاب و اعتراض اعلم مخالفت کنند.٢٥در روز 

 این فراخوان تاکنون با استقبال گستردهای در ميان دانشجویان، اساتيد و سایر گروه های اجتماعی مواجه شده
و عده زیادی از این تصميم دانشجویان حمایت و با آن اعلم همبستگی و همراهی کردهاند.

 انجمن کارگران دمکراسی خواه نيز ضمن محکوم نمودن استقرار و تشدید جو خفقان و سرکوب در جامعه و در
 دانشگاه ها و کارخانجات، بهمراه سایر گروه های اجتماعی آزادی و ترقی خواه از فراخوان فعالن دانشجویی

 ،٢٥حمایت نموده و عموم مردم، بویژه کارگران و مزد بگيران را به همراهی و حمایت از دانشجویان در روز 
 اردیبهشت فرا می خواند.

١٣٩٠ اردیبهشت، ٢٤انجمن کارگران دمکراسی خواه 

  ارديبهشت۲۵اعلم حمايت چهل و پنج دانشگاه و مرکز آموزشی از اعتصابات 

  اردیبهشت امده است : در ادامه اعلم حمايت های گستردۀ24جttرس در به نوشته سایت اصلح طلب 
  ارديبهشت، با پيوستن دانشکده٢۵دانشجويان واحدهای دانشگاهی کشور از خيزش و اعتصاب پيشنهاد́ي 

 ادبيات فارسی و زبان های خارج́ي دانشگاه علمه طباطبايي، دانشجويان فعال دانشگاه ياسوج و همچنين
 جمعی از فعالين دانشجويی شهر بابل به اين آکسيون، چهل و پنج دانشگاه و تشکل دانشجويی تا کنون حمايت

 خود را از اين حرکت اعلم نموده اند.
 بنا به گزارش های رسيده به جرس، جمعی از دانشجويان دانشکده ادبيات فارسی و زبانهای خارجی دانشگاه

  ارديبهشت، بيانيه ای صادر نموده و٢۵علمه طباطبايی در حمايت از اعتصابات و اعتراضات دانشجويي
 خاطرنشان کرده اند: "...اين روزها را در حالی پشت سر می گذاريم که بسياری از همکلسيها يمان به جای

 حضور در کلسهای درس مشغول سپری کردن روزهای حبس خود در زندانهای تهران، کرج، اهواز و بهبهان می
 باشند و بسياری ديگر نيز به بهانه های واهی با احکام تعليق و اخراج مواجه شده اند. شايد بدتر از همه اين
 باشد که در راس جامعه دانشگاهی ما مردی ايستاده که علوه بر ايجاد فضای امنيتي، بارها به انحاء مختلف

 اقدام به توهين و تهديد اين نهاد سرافراز کرده و با بی پروايی کم نظيری سخن از با خاک يکسان کردن دانشگاه
 ها می راند و دانشگاه را نه نهادی سرزنده، پويا و پيشرو که آن را خدمت گزاری برای فرماندهان جنگ نرم می

 خواهد!
 بر اين اساس ما، جمعی از دانشجويان دانشکده ادبيات فارسی و زبانهای خارجی دانشگاه علمه طباطبايي، نيز

 همچون ديگر ياران مان در دانشگاه های ديگر از دانشجويان و اساتيد اين دانشکده دعوت می نماييم که در
  ارديبهشت راس٢۵همراهی با ديگر دانشگاه ها و جهت اعتراض به مسايل و مشکلت عديده دانشگاه در مورخ 

 ساعت يازده و نيم در محوطه دانشکده اقدام به برگزاری تجمع اعتراض آميز کرده و بدين طريق صدای اعتراض
 خود را به گوش مسئولين برسانيم."

  ارديبهشت آورده اند "... در دو٢۵همچنين جمعی از فعالين دانشجويی شهر بابل نيز، طی بيانيه ای در خصوص 
 سال اخير تعطيلی نشريات و تشکل ها، بازداشت و اخراج گسترده دانشجويان و اساتيد منتقد و مخالف حکومت

 را به کرات شاهد بوده ايم.همين امر و ترس حکومت از دانشجويان سبب شده تا محيط دانشگاه به شدت
 امنيتی شود و استقلل نهاد دانشگاه بيش از پيش مورد هجمه واقع گردد. لذا از کليه دانشجويان و اساتيد

  ارديبهشت از حضور در کليه کلسهای درس25آزادانديش دانشگاه های بابل درخواست می شود روز يکشنبه 
 ممانعت به عمل آورده و به حرکت اعتصاب سراسری در آن روز پرشکوه بپيوندند. به اميد آن که اين روز هم در
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 تاريخ ثبت شود و سندی باشد بر ظلم ستيزی و آزادگی مان."
 در همين راستا، جمعی از دانشجويان فعال دانشگاه ياسوج طی بيانيه ای نيز آمادگی خود را برای پيوستن به

 ٨٨ تا آذرماه ٨٨ ارديبهشت اعلم داشتند. در اين بيانيه با اشاره به اعتراضات زنجيره ای ارديبهشت ٢۵اعتراضات 
 چنين آمده است: "همانطور كه در سالهای پيش نشان داديم كه تحت شديدترين فشارها و خفقان مطلق نيمی

 از جمعيت دانشگاه بلند شديم و يك صدا به همگان و مخصوصا مردم شريفمان گفتيم كه چراغ دانشگاه فروزان
 است حتی اگر نياز باشد، از خونمان برای شعله ور كردن چراغ روشنايی استفاده می كنيم كه دوستانمان را در

  نفر تعليق و دو نفر اخراجي،همه در دانشگاهی٢۵راستای دانشگاه كردن زندان ها به زندان فرستادند، بيش از 
 هزارن نفر، نشانه ی پويايی و حركت شتابدار جنبش دانشجويی در اين دانشگاه می باشد."6با جمعيت 

 گفتنی است بنا بر اخبار انتشار يافته در صفحه رسمی فيس بوک بيست و پنجم ارديبهشت، در سه روز گذشته
 نيز، دانشجويان آزاديخواه دانشگاه شيراز، جمعی از دانشجويان دانشگاه سوره، جمعی از دانشجويان سبز

 دانشگاه صنعتی اصفهان، دانشجويان دانشگاه آزاد واحد بيضاء فارس، جمعی از دانشجويان معترض دانشگاه آزاد
 اراک، جمعی از دانشجويان دانشگاه بين المللی امام رضا مشهد، دانشجويان سبز دانشگاه های شهيد چمران و

 جندی شاپور اهواز، جمعی از دانشجويان سبز دانشگاه های اهواز، جمعی از سبز انديشان دانشگاه ملير،
 دانشجويان سبز دانشکده مديريت دانشگاه آزاد واحد تهران جنوب با صدور بيانيه هايی مجزا به اين حرکت

 اعتراضی پيوستند.
 طی دو هفته اخير، پس از فراخوان جمعی از فعالن دانشجويی و اعضای انجمن اسلمی دانشگاه تهران و علوم

 ٢۵پزشکی جهت برگزاری اعتصاب و تحصن اعتراضی نسبت به امنيتی شدن فضای دانشگاه در روز يکشنبه 
 ارديبهشت، دانشجويا́ن سب́ز دهها دانشگاه و مرکز آموزش عالی کشور، با صدور بيانيه هايی جداگانه اعلم

  ارديبهشت ماه دست خواهند زد.٢۵کردند که آنها نيز به اعتصاب و اعتراضی مشابه در روز 
 تشکل های متعددی از دانشگاههای سراسر کشور که در اولين روزهای فراخوان، طی صدور بيانيه هايی

  ارديبهشت حمايت کردند، عبارت بودند از جمله: دانشجويان سبز دانشگاه٢۵جداگانه و بعضا مشترک، از خيزش 
 امير کبير، علمه، بهشتي، علم و صنعت، هنر، بوعلی همدان، گيلن، آزاد ساري، دانشگاه آزاد رباط کريم،

 انجمن اسلمی دانشگاه آزاد پيشوا- ورامين، پيام نور مازندران، دانشگاه های چهارگانه شهر تبريز، آزاد واحد
 علوم و تحقيقات تهران، دانشجويان سبز دانشگاه آزاد لهيجان، دانشجويا́ن سب́ز دانشگاههای چندگانه «قزوين»،

 جمعی از فعالين دانشجويی و مدنی دانشگاه «سمنان»، دانشجويان سبز «دانشگاه آزاد مشهد»، جمعی از
 دانشجويان سبز «دانشگاه آزاد واحد خمينی شهر اصفهان» و جمعی از دانشجويان «دانشگاه تربيت معلم کرج»،

 «غير انتفاعی شمال»، «مازندران»، «تهران شرق (قيامدشت)» و «آزاد قائمشهر» .

 اعلم همبستگی ور.دی بزرگ ترین سندیکای مشاغل خدماتی آلمان در مبارزه
 برای آزادی اسالو

 برپایه گزارش دریافتی: هم زمان با روز جهانی کارگر و فراخوان مشترک از سوی انجمن ها و نهادهای ایرانی،
 )، بزرگ ترین سندیکای مشاغل خدماتی آلمان، نوشته شد که در آن وضعيتver.deنامه ای نيز به ور.دی (

 نابسامان کارگران دستگيرشده و اسالو شرح داده شد. در این نامه همچنين خواسته شده بود که اسالو را به
 عضویت افتخاری ور.دی در آورند.

  نهاد مدنی فراخوان دهنده ارسال٧٣) جوابيه زیر به نمایندگی ver.diاز سوی دفتر مدیریت کل ور.دی (
 گردید.

 وضعيت رئيس اتحادیه ی اتوبوسرانی تهران که شما توصيف کرده اید برای ما روشن است و ما نيز خشم خود
 را از بازداشت و آزار او توسط دولت ایران و قوه ی قضایيه اعلم می کنيم.

 یک بار دیگر دولت ایران ماهيت دیکتاتوری و ضداجتماعی خود را با تعقيب منتقدان دموکراتيک و ممنوعيت
 فعاليت های آزاد سندیکایی نشان داده است.

 ور.دی در مبارزه برای آزادی منصور اسانلو در کنار شما اعلم همبستگی می کند و این خواسته ی مشترک را
 از طریق تماس های خود با دولت آلمان، وزارت خانه ها، سفارت ها و نهادهای اروپایی دنبال خواهد کرد.

 (متأسفانه طبق اساسنامه ی ور.دی نمی توان او را به عضویت افتخاری در آورد).
 همچنين تلش خواهد شد که در چهارچوب فعاليت های همبستگی بين المللی سازمان «فورم بين المللی

 ] برای همکار ایرانی خود – مانند گذشته- یک نقش فعال ایفا نمایيم.ITFحمل و نقل» [

 با سلم های دوستانه
ماتياس فليکشو

کامياران اعتراض و اعتصاب تاکسيرانان شهرستان
  اردیبهشت ماه، تاکسيرانان شهرستان کامياران در اعتراض به٢٥بر اساس گزارش رسيده، صبح روز یکشنبه 

درآمد کم و هزینه زیاد، دست به اعتراض و اعتصاب زدند و از جابجایی مسافران خود داری کردند.
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 این گزارش حاکی است که تاکسيرانان از چهار راه اصلی شهر تا پل شيروانه، تاکسی های خود را خاموش کردند
 که موجب تجمع مسافران و نيز جلب توجه مردم واقع گردید. یک ساعت پس از اعتصاب تاکسيرانان، رئيس

 تاکسيرانی و عوامل شهرداری در محل حاضر شدند و به ناچار قول دادند که به مشکلت و مسائل آنان رسيدگی
 خواهند کرد.

 لزم به ذکر است که مسئولين دولتی، یکی از نمایندگان رانندگان معترض را به فرمانداری شهرستان کامياران
فراخواندند تا در جلسه ایی به مشکلت تاکسی رانان رسيدگی شود.

  دستگاه تاکسی، بيش از دو برابر ظرفيت خود، دارای تاکسی ميباشد. به٢٥٠شهرستان کامياران با وجود حدود 
خاطر وجود تاکسی های زیاد، روزانه چهار صف طویل تشکيل ميشود که همگی در انتظار مسافر هستند.

  دستگاه تاکسی۴٠ دستگاه و جاده سنندج و کرمانشاه هر کدام ٦٠در مسير شهرک بعثت بطور ميانگين حدود 
 در طول روز در انتظار نوبت هستند. قابل ذکر است که درآمد کم و هزینه های زیاد تاکسيرانان از جمله هزینه

تامين معاش زندگی و انواع هزینه های دیگر، رانندگان را در فشار و تنگنا قرار داده است.

شد كارخانه پارسيلون خرم آباد تعطيل

 رئيس كانون هماهنگي شوراهاي اسلمي كار لرستان افزود: اين واحد عظيم صنعتي از اواخر سال گذشته
 نفر از كارگران آن بيكار شده اند.500تاكنون به علت مشكل نقدينگي و مواد اوليه تعطيل شده و حدود 

 محمدحسن موسيوند افزود: در سفر سوم هيئت دولت به لرستان كه سال گذشته روي داد كارگران اين كارخانه
 خواستار رونق كارخانه شده بودند و رئيس جمهوري در سخنراني عمومي در اجتماع مردم قول حل مشكل اين

واحد توليدي را داده بود.
 وي گفت: وزير صنايع به عنوان معين هيئت دولت در خرم آباد مسئول اجراي دستور رئيس جمهوري شده بود اما
ناباورانه پس از انجام سفر هيئت دولت، اين واحد توليدي تعطيل شده و هم اكنون در بلتكليفي به سر مي برد.

  نفر از كاركنان پارسيلون خرم آباد چندي قبل به دنبال تعطيلي اين واحد توليدي، طي400وي اضافه كرد: حدود 
 ارسال طوماري به وزير صنايع، خواستار راه اندازي آن در سال جهاد اقتصادي شدند اما تاكنون اقدامي صورت

نگرفته است.

رييس كميسيون اجتماعي مجلس درگفت وگو با ايلنا:
فعاليت اشتغال زايي برخي استانداران فقط درحد ارايه آمار است

  اردیبهشت  آمده است : رييس كميسيون اجتماعي25ايلنا در تاریخ به نوشته خبرگزاری دولتی کار ایران – 
 مجلس شوراي اسلمي با بيان اين كه تمامي دولت ها درخصوص اشتغالزايي حساس بوده اند گفت: با اين وجود

 نياز به اشتغال زايي در دولت نهم و دهم بيش از گذشته احساس مي شود.
 سليمان جعفرزاده در گفت وگو باخبرنگارايلنا افزود: به دليل نگاه ويژه مجلس هفتم و هشتم به مقوله

 اشتغالزايي، دولت هم دراين زمينه حساس شد اما به دليل نبود مكانيسم كنترلي و نبود بانك اطلعات بيكاران
 زحمات دولت و مجلس آن گونه كه بايد به بارننشست.

 عضو شوراي عالي اشتغال تصريح كرد: عده اي از افراد به بهانه اشتغال زايي وام دريافت كرده و آن را طرف امور
 ديگري غير از اشتغال مي كنند.چرا كه به دليل نبود بانك اطلعات بيكاران نظارت برآنها عمل غير ممكن است.

  ميليون تومان يك فرد نمي تواند براي خود اشتغال15 و 10نماينده ماكو در مجلس شوراي اسلمي گفت: با 
 پايدار ايجاد كند.

 جعفرزاده خاطرنشان كرد: شوراي عالي اشتغال بيشترين جلسات را در بين شوراها داشته است كه در اين ميان
 حتي برخي از جلسات با حضور رييس جمهور بوده است.

 رييس كميسيون اجتماعي مجلس با اشاره به تصميمات خوب شوراي عالي اشتغاال گفت: برخي از آقايان اين
 تصميمات خوب را اجرا نمي كنند به طور مثال در اين شورا مقرر شده بود تا مشكلت سرمايه گذاران داخلي و

 خارجي طي يك ماه حل شود واگر مسوولن اين كار را نكنند فرد خاطي عزل شود اما در عمل شاهديم كه
  سال به دنبال دريافت زمين براي واحد خود هستند كه اين امر در استان آذربايجان غربي مشهود5افرادي فقط 

 است.
 وي گفت: در برخي استان ها فعاليت استانداران در ايجاد اشتغال فقط در حد ارايه آمار است اما برخي استانهاي

 ديگر در اين زمينه خوب عمل كرده اند.
 جعفرزاده خواستار تغيير نگرش شوراي عالي اشتغال شد و اظهار داشت: نياز به تحرك بيشتر شورا و عملياتي

 كردن مصوبات احساس مي شود.
 وي با اشاره به دولت هاي كميسيون اجتماعي مجلس درباره ادغام وزارت خانه ها گفت: دراين خصوص كارهاي

 خوبي انجام شده كه به عنوان مثال مي توان به موضوع ادغام رفاه و كار اشاره كرد.
پايان پيام

 افزايش بهای روغن، مواد شوينده و کره

 10 درصد، پودر شوينده 13 اردیبهشت آمده است :  افزايش قيمت روغن 26عصر ايران درتاریخ به نوشته سایت 
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تصویب شد.   درصد19 درصد و کره 9درصد، مواد شوينده 
 با توجه به افزايش قيمت گندم کارخانجات ماکارونی و با توجه به افزايش قيمت نفت و محصولت پتروشيمي،
 کارخانجات روغن موتور، لستيک و کاني های غير فلزی تقاضای افزايش قيمت خود را به سازمان حمايت ارائه

 داده اند.  
 معاون وزير بازرگانی با اعلم جزئيات درخواست های انجمن های توليدی برای افزايش قيمت محصولت با توجه به

  درصد،10 درصد، پودر شوينده 13 تا 12بال رفتن نرخ های جهاني، گفت: با موافقت سازمان حمايت، قيمت روغن 
  درصد افزايش مي يابد.19 درصد و کره 9مواد شوينده 

 به گزارش مهر محمد حسن نکويي مهر امروز يکشنبه در يک نشست خبری با اشاره به افزايش قيمت های
 60 درصد، مس 25 تا 20جهانی و بال رفتن نرخ تورم در بسياری از کشورها گفت: در زمينه محصولت فولدی 

  درصد، افزايش قيمت نفت و محصولت30 تا 25 درصد، روغن خام 40 درصد، کره 35درصد، سرب و روی 
  درصد افزايش را در بازارهای جهانی40 درصد و برخی قيمت فرآورده های نفتی حدود 100 تا 10پتروشيمی 

 شاهد هستيم.
 معاون وزير بازرگانی افزود: در بخش غلت نيز افزايش قيمت های جهانی وجود دارد، ضمن اينکه مواد اوليه برخی

 کالها از جمله کره، مواد شوينده و روغن خام در مذاکره با سازمان حمايت مصرف کنندگان در ايران نيز به تبع
 قيمت های جهانی افزايش يافت.

 وی اعلم کرد: با توجه به افزايش قيمت گندم کارخانجات ماکارونی و با توجه به افزايش قيمت نفت و محصولت
 پتروشيمي، کارخانجات روغن موتور، لستيک و کاني های غير فلزی تقاضای افزايش قيمت خود را به سازمان

 حمايت ارائه داده اند.  
  درصد، مواد10 درصد، پودر شوينده 13 تا 12معاون وزير بازرگانی خبر داد: بر اين اساس، افزايش قيمت روغن 

  درصد از سوی سازمان حمايت پذيرفته شده است.19 درصد و کره 9شوينده 
 نکويي مهر ادامه داد: روح حاکم بر تفاهم های ميان توليد کنندگان و سازمان حمايت مصرف کننده مبنی بر افزايش

 قيمت تدريجی و حمايت از حقوق مصرف کننده است به نحوی از شوک های قيمتی برحذر بوده و مصرف کننده
 دچار مشکل نشود، ضمن اينکه کارخانجات نيز بتوانند ادامه روند توليد را داشته باشند.

 رئيس سازمان حمايت مصرف کنندگان و توليد کنندگان افزود: در حال حاضر در حال مذاکره با برخی انجمن ها
 هستيم که بر اين اساس انجمن های مربوط به لستيک و روغن موتور افزايش قيمت را درخواست کرده اند، ضمن

 اينکه کانيهای غير فلزی و پتروشيمی نيز چنين درخواستی دارند که در حال مذاکره با آنها هستيم.
 وی ادامه داد: سازمان حمايت مصرف کنندگان بر اين باور است که بايد تغييرات قيمتی به صورت منطقی را

 بپذيريم و از اعمال فضای تورمی نيز جلوگيری کنيم، البته بايد توجه داشت که افزايش قيمت در مورد کالهايی
 پذيرفته است که با افزايش بهره وری و به کار بستن تکنيک های کاهش قيمت تمام شده نمي توانند به کار خود

 ادامه دهند.
 به گفته نکويي مهر، تغييرات قيمتی برخی کالها به صورت فصلی و مشمول عرضه و تقاضا است که در اين ميان

 قيمت ميوه از اين دسته است که برخی اوقات دولت به دليل افزايش قيمت مجبور به کار بستن تکنيک های
 تنظيم بازار و برخی اوقات مجبور به به کاربستن سياست خريد تضمينی است

 پيش فروش يارانه ها برای پرداخت وام

 يك وكيل دادگسترى با طرح و ابراز نگرانى اردیبهشت آمده است : 26در تاریخ  به گزارش خبرگزاری دولتی ايسنا
 از رايج شدن معاملت شرعى و غيرشرعى با يارانه هاى نقدى دولت كه ظاهرا اين روز ها برخى سرپرستان خانوار

 t بدون درنظر گرفتن حق ساير افراد خانواده t با انعقاد قراردادى مبالغى كه در آينده به حساب آنها واريز خواهد
 شد را واگذار مي كنند، خواستار ايجاد راهكارى قانونى و برخورد براى تبديل نشدن اين موضوع به يك معضل فراگير

 شد.
 كاظم اسپرهم در گفت وگو با خبرگزارى دانشجويان ايران (ايسنا) درباره اين معضل جديد گفت: امكان تصرف در

 منابع مالى بالقوه از دغدغه هاى اقتصادى اشخاص حقيقى و حقوقى است و تصرف در ذمه كه امروزه به عنوان
 معاملت اعتبارى مطرح هستند بهترين شاخص آن به شمار مي رود. از جديدترين منابع مالى بالقوه در كشور ما
 يارانه هاى نقدى است كه دولت به حساب مردم واريز مي كند و خواهد كرد و بديهى است كه اشخاصى كه به

 دنبال منابع مالى جديد براى هزينه كردن هستند و همچنين اشخاصى كه به دنبال جذب منابع مالى جديد و
 سودآور هستند روى اين يارانه ها هم حساب هاى شرعى و غيرشرعى باز كنند.

 وى با هشدار درباره فراگير شدن اين موضوع ادامه داد: شخصى كه بدهكار است ممكن است با پيشنهاد اينكه
 يارانه يك يا چند سال خود را پيش پيش واگذار مي كند بخواهد خود را از دست طلبكار سمج نجات دهد و يا فردى

 به قصد سودجويى بخواهد يارانه هاى نقدى اشخاص را براى سال آينده و يا سالهاى آينده به بهاء اندك از چنگ
 آنها در آورد. متاسفانه اين پيش بينى براى اولين بار به واقعيت پيوسته و شخصا تقاضاهايى براى انعقاد چنين

 قراردادهايى داشته ام، لذا لزم است علج واقعه را قبل از وقوع كرد تا از اين رهگذر پرونده هاى قابل توجهى به
 مراجع قضايى سرازير نشود.

 اين وكيل دادگسترى افزود: هرچند اين موضوع در خور تحقيق و تدقيق كافى بوده و لزم است به طور مفصل و با
 تمام ابعاد آن هم در ارائه راه كار مثبت براى بهره بردارى مردم از اين امكان و هم در ارائه راه كار منفى براى

 جلوگيرى از تبعات منفى آن بذل توجه شود. لكن اجمال چند نكته در اين خصوص قابل توجه به نظر مي رسد:
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 - به نظر مي رسد هدف قانونگذار در پرداخت يارانه ها صرف تامين مالى براى مردم نبوده بلكه سپردن مديريت1
 هزينه هاى حامل هاى انرژى و غيره به خود مردم بوده تا هركس به فراخور حال و مديريت خود بهره بردارى كند و

 بي عدالتى ناشى از پرداخت يارانه ها به صورت غيرهدفمند برچيده شود. بنابراين قراردادهاى واگذارى يارانه هايى
 كه قرار است در آينده به حساب واريز شود خلف اهداف قانون گذار است.

 - واريز يارانه هاى نقدى به حساب شخص واگذار كننده معلوم نيست تا چه زمانى ادامه يايد لذا قرارداد از اين2
 حيث غررى و باطل است زيرا مال موضوع موجوديت فعلى كه ندارد و اقتضاء موجود شدن آن در آينده نيز قطعى

 نيست.

 - حساب هاى يارانه اى قابليت نقل و انتقال به غير را ندارند و شخصى هستند. به علوه چه بسا حقوق خانواده3
 و صغار نيز در آن لحاظ شده است.

 - با انعقاد اين قرارداد ها هيچ حق مكتسبى براى واگذار شونده ثابت نمي شود مگر در حدود مبالغ واريز شده يا4
 نهايتا در حد مبالغى كه واريز آنها از سوى دولت قطعى شده است.

 - وكالت نامه هاى رسمى كه به منظور اجراى اين قراردادها منعقد مي شوند مستظهر به قرارداد قانونى نخواهند5
 بود و تنها مادامى كه در حساب موجودى باشد و تا مرز بسته نشدن حساب اعتبار دارند.

 - عقد صلح نيز در اين خصوص خالى از اشكال نيست.6

 - توقيف اين حساب ها صرفا براى پرداخت هزينه هاى مربوط به يارانه ممكن است وال تالى فاسد لزم مي آيد.7

 - اظهارنظر شرعى نسبت به انحاء تصرفات ممكن و غيرممكن در اين حساب ها با لحاظ احكام حكومتى و8
 انتظامى كه احيانا بر موضوع حكومت يا ورود دارند نيازمند دقت بيشتر است و بهتر است از مراجع عظام سوال

 شود.

 پروانه اسانلو: وضعيت عمومی همسرم مناسب نيست

 منصور اسانلو، فعال کارگری که  آمده اس : 90 اردیبهشت 26به گزارش سایت بی بی سی در 
 پيشتر برای درمان به يکی از بيمارستان های تهران منتقل شده بود تا تحت درمان پزشکی قرار

 گيرد، قرار است به زودی به زندان بازگردانده شود.
 اين در حاليست که پروانه اسانلو همسر اين فعال کارگری در گفت و گو با بی بی سی فارسی

 گفت:" وضعيت عمومی آقای اسانلو مناسب نيست و پزشکان معتقدند که او تحمل شرايط زندان
 را در اين وضعيت ندارد."

 خانم اسانلو با اشاره به ارسال نامه برای تمديد مرخصی استعلجی آقای اسانلو افزود که در
 اين خصوص به دادستان نامه نوشته است اما هنوز هيچ پاسخی دريافت نکرده و قرار است

 آقای اسانلو ظرف دو روز آينده به زندان منتقل شود.
  ارديبهشت برای معالجه بيماری قلبی خود از زندان رجايی شهر به۱۱منصور اسانلو روز 

  در زندان به سر می برد.۱۳۸۶اين فعال کارگری از سال  بيمارستانی در تهران منتقل شد.

کارگران ریسندگی کاشان در یک اقدام اعتراضی خيابان اصلی را بستند

  اردیبهشت آمده است : در کاشان تعدادی ازاین کارگران ابراز داشتند به26خبرگزاری دولتی کار ایران – ایلنا در 
  هزارتومان به کارگران این شرکت پرداخت٨٠ ماه حقوق معوقه طلب داریم و شرکت قبل هفته ای ٣٢رغم اینکه 

  هزار تومان متاسفانه از اوایل سال جاری تاکنون از پرداخت۴٠می کرد و بعد این مبلغ تبدیل شد به هفته ای 
 هزار تومان هم مضایقه کرده و از آن زمان تا کنون حتی یک ریال هم به ما پرداخت نکرده است.۴٠هفته ای 

 کارگران در این تجمع اعتراض آميز نسبت به عدم پرداخت حقوق هفتگی خود که کارفرمای این شرکت تعهد کرده
  هزارتومان که یک ششم حقوق ماهيانه هرکارگر می باشد پرداخت کند اعتراض داشته و۴٠بود هفته ای 

خواستار رسيدگی به این موضوع شدند.
 ماه حقوق معوقه و ٣٢کارگران در این تجمع اعتراض آميز از مسئولين مربوطه خواستند تا نسبت پرداخت 

 نفر از کارگران این شرکت مشکلت پيش روی آنها هرچه سریع تر پيگيری و اقدام نمایند.۴٠٠بازنشست نمودن 
 در این تجمع اعتراض آميزکه که کارگران خيابان اصلی روبروی فرمانداری ویژه را مسدود کرده بودند و پلکاردی که

  ماه حقوق معوقه چه کسی پاسخ گوست” باعث مختل شدن سيستم ترافيک در این٣٢روی آن نوشته بود “
نقطه ازشهر شده بودند.

  نفر می باشد از ابتدای سال جاری تاکنون١٢٠٠شایان ذکر است که کارگران این شرکت که درحال حاضر بالغ بر 
 ماه حقوق معوقه دست اعتصاب زده و این شرکت همچنان تعطيل می باشد.٣٢در اعتراض به عدم دریافت 
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خبرهایی از افزایش قيمت ها 

 اردیبهشت آمده است : 26اریخ تناصر پارسی در به نوشته سایت اخبار روز و از قول 

 ماهه سال گذشته ۵درصدی قيمت گاز خانگی نسبت به ٧١رشد -
 اردیبهشت درحالی مسئولن شرکت ملی گاز از اعلم رسمی ميانگين قيمت گاز٢۵به گزارش فارس بتاریخ 

  فروردین امسال نسبت به آخرین١۵ ماهه گرم امسال طفره می روند که قيمت گاز خانگی از ٧خانگی در 
 درصد رشد داشته است. ٧١قيمت سال گذشته بيش از 

 ۵ رسما� اعلم کرده بود که متوسط قيمت گاز خانگی در ٨٩ آذر ماه سال ٢٩جواد اوجی در نشست خبری 
 تومان تعيين شده است. ٧٠ماهه سرد سال 

 اردیبهشت تعدادی از مدیران عامل شرکتهای گاز استانی در سکوت خبری٢۴این در حالی است که 
  ماهه گرم سال را اعلم کردند که بر این اساس٧مسئولن شرکت ملی گاز تعرفه نهایی گاز خانگی در 

 تومان شده است. ١٢٠ ماهه ٧متوسط قيمت گاز خانگی در 
  ماهه گرم امسال نسبت به قيمت٧ تومان در ١٢٠بنابراین با توجه به افزایش متوسط قيمت گاز خانگی به 

 درصدی را شاهد هستيم. ٧٠ تومانی در زمستان سال گذشته رشد بيش از ٧٠

- قيمت آب هم افزایش می یابد 
  ریال افزایش داشته است، حال مدیرعامل شرکت آب و٢بعد از وزیر نيرو که اعلم کرد متوسط قيمت آب تنها 

 فاضلب کشور با بيان اینکه در قانون هدفمندی یارانه ها، آب کمترین افزایش قيمت را داشته است، می گوید:
 «با پيش بينی های صورت گرفته و رعایت الگوی مصرف از سوی مردم هيچ مشکلی در آب شرب کشور در

فصول گرما نداریم.» 
 به گزارش فارس «مهدی ثمره هاشمی» اظهار کرد: «در قانون هدفمندی یارانه ها که مصوب مجلس بوده،

اعلم شده است که تا پایان برنامه پنجم توسعه دولت می تواند قيمت آب را به قيمت تمام شده برساند.» 
  درصد یارانه ها،٢۵ تا ٢٠وی افزود: «در بخش آب، اجرای قانون هدفمندی یارانه ها به دليل حذف حدود 

کمترین افزایش قيمت را داشته است و تاثير قابل توجهی در افزایش قبوض آب مشترکان نداشته است.» 
 مدیرعامل شرکت آب و فاضلب کشور یادآور شد: «آزادسازی قيمت ها در بخش آب به طور کامل صورت نگرفته

است؛ به طوری که این افزایش قيمت برای مردم خيلی محسوس نبوده است.» 

-تقاضای واحدهای نساجی، گوشتی و کانی های غيرفلزی برای افزایش قيمت 
 معاون وزیر بازرگانی از قرار گرفتن کره، روغن و پودر شوینده در ليست افزایش قيمت ها بنا به درخواست
 انجمن های توليدی خبر داد و گفت: تاکنون واحدهای صنفی که مدارک برای افزایش قيمت ارائه کرده اند

کانی های غير فلزی، نساجی و فرآورده های گوشتی هستند. 
 محمد حسن نکویی مهر با بيان این مطلب در جمع خبرنگاران افزود: بنا به درخواست انجمن های توليدی

برای افزایش قيمت محصولت کره، روغن و پودر شوینده در ليست افزایش قيمت ها قرار دارند. 
 وی با اعلم جزئيات درخواست انجمن های توليدی برای افزایش قيمت محصولت داخلی در بازار و با توجه به

بال رفتن قيمتهای جهانی، گفت: 
 درصد، پودر١٣ تا ١٢با موافقت سازمان حمایت از حقوق توليدکنندگان و مصرف کنندگان، قيمت روغن حدود 

 درصد افزایش می یابد. ١٩ و کره ٩درصد، مواد شوینده ١٠شوینده 
 وی ادامه داد: طبق تفاهم های انجام شده ميان توليد کنندگان و سازمان حمایت تصميم بر افزایش تدریجی

قيمت ها و حمایت از حقوق مصرف کننده گرفته شده است تا ایجاد شوک های قيمتی به حداقل برسد. 
  درصد، مس٢۵ تا ٢٠وی خاطر نشان کرد:برای تایيد این مطالب باید اذعان شود که قيمت محصولت فولدی 

  درصد و محصولت پتروشيمی از٣٠ تا ٢۵ درصد، روغن خام ۴٠ درصد، کره ٣۵ درصد، سرب و روی ۶٠
 درصد افزایش یافته است. ١٠٠درصد تا ١٠

 وی اعلم کرد: با توجه به افزایش قيمت گندم کارخانجات ماکارونی و با توجه به افزایش قيمت نفت و
 محصولت پتروشيمی، کارخانجات روغن موتور، لستيک و کانی های غير فلزی تقاضای افزایش قيمت خود را

به سازمان حمایت ارائه داده اند. 
 معاون وزیر بازرگانی در مورد سپردن مسئوليت های تنظيم بازار به سازمان حمایت مصرف کنندگان و

 توليدکنندگان گفت: با توجه به مطرح بودن موضع ادغام و تصميمات اوليه در مورد تغيير در چگونگی انجام
 برخی امور در حوزه بازرگانی و بازار به نظر می رسد که موضوع سپردن مسئوليت تنظيم بازار به سازمان

حمایت از مصرف کنندگان و توليد کنندگان با تامل بيشتری صورت گيرد. 

-افزایش قيمت برنج، تخم مرغ و گوشت 
 در هفته گذشته آمارهای رسيده از بانک مرکزی بيانگر افزایش قيمت تخم مرخ، کره و ماست، برنج داخلی،

برخی از مواد حبوباتی، گوشت گوسفند، مرغ و چای است. 
 طی هفته گذشته، همچنين براساس اطلعات به دست آمده از آمارهای بانک مرکزی در طول یک هفته اخير

 ریال فروش می رفت. ۵۶٠٠٠ الی ۴۴۴٠٠درصد افزایش داشت و شانه ای ١.٩قيمت تخم مرغ معادل 
 قيمت برنج داخله درجه یک و درجه دو افزایش داشت. بهای برنج داخله درجه یک و درجه دو به ترتيب معادل
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درصد افزایش یافت. ١.٨ درصد و ١.٣
  درصد، پرتقال درجه یک و٣در هفته مورد گزارش، در گروه ميوه های تازه بهای سيب قرمز تخم لبنان معادل 

درصد افزایش داشت. ٢.٧درصد و نارنگی ١٢.٧درصد و ۵.٢درجه دو به ترتيب 
 در این هفته بهای گوشت گوسفند و گوشت مرغ افزایش یافت. به همين خاطر در هفته مورد بررسی، قيمت

درصد افزایش یافت. ٣.۶ درصد وگوشت مرغ %۶گوشت گوسفند معادل 

-پيشنهاد افزایش قيمت کاغذ 
 ابوالفضل روغنی گلپایگانی در یک نشست خبری در مورد تأثير طرح هدفمندی یارانه ها در قيمت تمام شده

 کاغذ و مقوا اظهار داشت: اجرای این طرح هزینه تمام شده ما را افزایش داده که برای تعدیل قيمت ها با
سازمان حمایت در حال مذاکره ایم تا مجوز افزایش قيمت را از آنها دریافت کنيم. 

 وی ادامه داد: صنعت کاغذ جزء صنایع انرژی بر کشور محسوب می شود و به همين دليل در دسته صنایع
تأثيرپذیر از هدفمندی قرار گرفته است. 

  برابر شده٧.۵ برابر و گازوئيل ٢.٧ برابر، برق ٣.٨به گفته وی، با اجرای طرح هدفمندی یارانه ها قيمت گاز 
است. 

.کارگران سد ورا، چهار ماه است که حقوق دریافت نکرده اند

  مttاه٤ اردیبهشttت آمttده اسttت :  کttارگران سttد ورا، حttدود 26بر اساس گزارش رسيده از کميته هماهنگی ... در 
است که حقوق دریافت نکرده اند.

 ده ها کارگر در آنجا مشغول به کار هستند. لزم به ذکر  کيلومتری شهرستان پاوه واقع شده است و٣٠سد ورا در 
 نفر از این کارگران که سابقه کار طولنی دارند، بيمه شده اند.٥٠است که تنها 

  فروردین مttاه حقttوق و مزایttای خttود را دریttافت٢٥گزارش مذکور حاکی است که کارگران سد ورا قرار بود که تاریخ 
کنند، اما تا به حال حقوق آنها پرداخت نشده است.

کميته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل های کارگری

 وزیر سابق گزارش داد
 وضعيت تکان دهنده ی اقتصاد کشور

  اردیبهشت آمده است : وزیر صنایع و معادن دولت سيد محمد27به نوشته سایت اصلح طلب کلمه در 
  یک هزار ميليارد١٣٨٩خاتمی می گوید: کل درآمد ایران از نفت، از آغاز اکتشاف نخستين چاه نفت تا سال 

  ميليارد دلر آن مربوط به پس۴٠٠ سال اخير، ميزان ۶ ميليارد دلر آن مربوط به ۴۵٠دلر بوده است که ميزان 
  ميليارد دلر هم متعلق به قبل از آن است .طبق قانون برنامه پنجساله١۵٠و ميزان ١٣٨۴از انقلب تا سال 

 ميليارد دلر در این حساب وجود داشت.٢٠٠چهارم، اگر به آن برنامه عمل می شد، باید بيش از 
 در چهل و چهارمين نشست تخصصی ماهانه این بنياد که به تازگی با حضور محمد خاتمی، ریيس و دیگر
 اعضای بنياد باران در تهران برگزار شد، اسحاق جهانگيری وزیر صنایع و معادن دولت اصلحات به بررسی

 وضعيت شاخص های مهم اقتصادی کشور، رویکردها و سياست های موجود و راه حل ها، پرداخت که سایت
بنياد باران متن این سخنرانی را منتشر کرد.

 وی در ابتدا فعاليت های اقتصادی را در کنار مقوله های فرهنگ، سياست و امور اجتماعی، چهار رکن اصلی
 دوام و قوام جامعه امروز دانست و گفت : نمی توانيم در صورت حساسيت نسبت به دیروز و فردایمان، نسبت

 به امور اقتصادی غافل باشيم. این فعاليتها بر سه بخش دیگر، هم تاثير گذار و هم تاثير پذیر هستند و مثل
رویکردهای سياست داخلی و خارجی عامل تعيين کننده هستند.

 به گزارش کلمه، جهانگيری معتقد است که در فعاليت های اقتصادی سه بازیگر تعيين کننده وجود دارد؛
 دولت، بنگاه ها و خانوار. به نسبت اینکه رویکردها، دولت محور، بنگاه محور یا مصرف محور باشد، نقش این

 بازیگران در اقتصاد کشور افزایش یا کاهش می باید. در اقتصاد کنونی ایران دولت نقش عمده را دارد و آن چه
مسلم است اینکه اقتصاد عامل تعيين کننده در اقتصاد ایران است.

 وی می گوید: اینکه اقتصاد در رکود یا رونق است و…، مربوط به سياست های دولت است که باید کالبد
شکافی شود. بررسی سياست های کلن دولت زمان بر و نيازمند آمار مفصل و بحث های تخصصی است.

کلی گویی و شعار دادن در امر اقتصاد در ميان مسئولين مرسوم است
 برابر دولتهای قبلی کار انجام شده؟١٠٠یعنی چه 

 به گفته این وزیر دولت سابق امروز، در امر اقتصاد، کلی گویی و شعار دادن که در ميان مسوولين مرسوم
  برابر دولت های قبلی کار انجام شده است، قابل قبول نيست، بلکه١٠٠است، مقبول نيست. اینکه بگویيم 

 باید با کميات در مورد اقتصاد توضيح داده شود. نکته دیگر در اقتصاد تراز و یا عامل سنجش است؛ اینکه گفته
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  درصدی خوب بوده است، صحيح نيست. بلکه باید چند شاخص سنجش وجود داشته باشد. در۵شود رشد 
 اقتصادی مانند ایران «برنامه» از جمله این شاخص هاست. عامل سنجش دیگر «مقایسه با سال های قبل»
 است، البته ممکن است این مقایسه صحيحی نباشد و شرایط داخلی و بين المللی و داده های برنامه قبل

با آن سال ها تفاوت داشته باشد. عامل دیگر هم «مقایسه با کشورهای هم تراز و همسایه» است.
در دولت نهم و دهم آمارها دچار تردید شد

 وی به مخدوش شدن آمار در این دوران اشاره می کند و می گوید: متاسفانه در دولت نهم و دهم، بعد از
  ساله آمار هم دچار تردید شد و هم از عرصه اطلع رسانی حذف شد. در حالی که آمار رشد٢،٣دوره ای 

 اقتصادی و بيکاری هر سال سه ماه یکبار از سوی بانک مرکزی منتشر می شد. هيچ گاه دولت ها فکر نمی
 کردند اگر آمار مغایر با سياست ها بود، متتشر نکنند، زیرا این آمارها مبنای پژوهش ها و نقد سياست ها می

شود.
 رشد اقتصادی صفر درصد خواهد بود٩٠سال 

 وی سپس به بررسی شش شاخص اصلی در اقتصاد ایران می پردازد و می گوید: «رشد اقتصادی» از اصلی
 ترین چهره های اقتصاد است و رفاه ملت را در بردارد و آینده یک ملت خود را در رشد اقتصادی نشان می

  درصد بود٨ درصد است، در برنامه چهارم هدف گذاری رشد ۵/۵ ساله سوم، متوسط رشد ۵دهد. در برنامه 
  بر٨٨ کاهش می یابد تا اینکه در ٨٧که در سه سال اول این رقم تا حدی قابل قبول است، اما از سال 

  هم صفر درصد٩٠اساس اعلم صندوق بين المللی پول به هشت دهم درصد می رسد. پيش بينی سال 
است که این موضع موجب نگرانی شده است.

  درصد رشد اقتصادی داشته٨ ميليارد دلر، ميزان ١٠٠وی می افزاید: قرار بود در برنامه چهارم با صرف 
 درصد است.٣.٩ ميليارد دلر هزینه شد، اما ميزان رشد ۴٠٠ سال) ۶باشيم. اما در عمل (در 

 وی شاخص دیگر را «واردات» می داند و می گوید: در برنامه سوم، قرار شد تا مهر عدم ساخت برداشته
 شود و واردات تعرفه ای صورت گيرد که یکی از گلوگاه های مهم فساد برداشته شود که شاید در یکی از

 ملقات های اول با رهبری، ایشان گفتند که یکی از گلوگاه های مهم فساد مهر عدم ساخت است. با انجام
 این کار هم به سرمایه گذارها علمت روشن دادیم و هم اینکه لزم نبود، واردکننده ها به وزارت صنایع و

  هزار رفت و آمد٢٠٠معادن مراجعه کنند و مجوز بگيرند. در همان موقع طی بررسی ها مشخص شد که 
 بخش خصوصی و وزارتخانه کم شده بود. اما ضوابط فنی هم قرار دادیم تا کالهایی در سطح کيفيت اروپا حق

  ميليارد دلر رسيد، در هيات دولت بحث شد که٢٧ورود دارند. اما در عين حال وقتی ميزان واردات به حدود 
ایران نبدیل به پایگاه کالهای خارجی نشود.

با پول نفت «چينی سازی» اقتصاد در حال انجام است
 وی معتقد است اکنون دولت می گوید، واردات را بخش خصوصی انجام می دهد، اما در پاسخ باید گفت که

 این عمل از طریق پول نفتی که در اختيار این بخش قرار گرفته، انجام می شود. لذا منابع نفتی به جای تبدیل
 شدن به زیربنای اقتصاد و پایه توسعه، تبدیل به واردات شد، به جای ایجاد اشتغال در داخل کشور در خارج

 اشتغال ایجاد شد و در نهایت «چينی سازی» اقتصاد انجام شد. در حالی که ما در دولت قبل بسياری از تجار
 را به توليدکننده تبدیل کردیم، اما امروز متاسفانه بسياری از صنعتگران توليدات خارجی را می آورند و چند

قطعه به آن اضافه می کنند که خودشان می گویند، جز از این راه نمی توانيم زندگی کنيم.
 ميليارد دلر رسيده، کسی هم حساسيت نشان نمی هد۵٣ ميليارد دلر به ٢۴واردات از 

درصد بود الن صفر درصد!!١٠٠تعرفه وارادت شکر در زمان اصلحات 
  ميليارد دلر بود که در٢۴وی به برنامه پنجم اشاره می کند و می گوید : متوسط واردات در برنامه پنجم هم 

  ميليارد دلر۵٣ درصدی بود، اما متاسفانه رقم متوسط واردات اکنون به ۴/۶برنامه چهارم پيش بينی رشد 
 رسيده است که بدترین اتفاق در کشور است و تعجب می کنم که حساسيتی به آن وجود ندارد. مثل تعرفه

  درصد بود که اکنون به صفر درصد رسيده است و چغندرکاری و… در کشور١٠٠شکر در زمان دولت اصلحات، 
وضع مطلوبی ندارد.

 هزار ایجاد اشتغال، جز تمسخر کردن مبانی علم اقتصاد، چيز دیگری نيست۶٠٠اعلم رقم یک ميليون و 
 وی درباره شاخص بعدی که «بيکاری» است می گوید: موضوع لشکر بيکاران و ایجاد سرمایه گذاری در کشور
 برای ایجاد اشتغال همواره مطرح بوده است. نرخ بيکاری با رشد توليد ناخالص داخلی و رشد سرمایه گذاری
 خارجی، نسبت معکوس دارد و فرمول سنجش آن مشخص است. با اجرای طرح های زودبازده و ضربتی که

 پمپاژ پول به جامعه و هدر دادن منابع را در پی دارد، هيچگاه مساله اشتغال قابل حل شدن نيست. در قانون
 برنامه چهارم نرخ بيکاری باید تک رقمی می شد. طبق اعلم مرکز آمار(که بعدا جلوی اعلم آمار آن گرفته

  بوده است. در حالی که این رقم در سال پایانی۶/١۴، ٨٩ درصد و در بهار ٩/١١ این رقم ٨٨شد) در سال 
 ٧ بود (با ٨٢ درصد بوده است. بهترین سال دولت آقای خاتمی از نظر رشد اقتصادی سال ٣/١٠برنامه سوم، 

  هزار شغل ایجاد کردیم. بهترین سال۶٠٠ درصد هم رشد سرمایه گذاری بود؛ با این آمار، ١١درصد) که حدود 
  درصد هم رشد سرمایه گذاری بوده است که بر٧ درصد و حدود ۶/٨ با ٨۶رشد اقتصادی در دولت نهم، سال 

  هزار۶٠٠ اعام می کنند یک ميليون و ٨٩ هزار شغل ایجاد کردند. اما یکباره در سال ۶٠٠اساس آمار رسمی 
 شغل ایجاد شده است. در حالی که بر اساس اعلم خودشان رشد اقتصادی یک درصد است و طبق آمار

 صندوق بين المللی پول، صفر است. رشد سرمایه گذاری هم اصل اعلم نمی شود؛ و اعلم رقم یک ميليون
 هزار، جز تمسخر کردن مبانی علم اقتصاد، چيز دیگری نيست.۶٠٠و 

 درصد٢۵ درصد تا تورم بالی ١١از تورم 
 وی ادامه می دهد: شاخص دیگر، «نرخ تورم» است که می تواند چهره اقتصاد را تا حدی نشان دهد.

 متاسفانه این رقم در کشور ما همواره دو رقمی بوده است، اما ما در اصلح ساختاری که در برنامه پنجم
 پيش بينی کردیم، تصور کردیم در برنامه چهارم می توان آن را تک رقمی کرد، لذا در این راستا هدف گذاری
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  درصد بود.۴٩ این رقم، ٧۴درصد رسيده بود، در حالی که تا سال ١١.۴ هم این رقم به ٨٠کردیم. در سال 
 ٣٠ اتفاق مهمی در اقتصاد کشور افتاد که تک نرخی کردن ارز بود که خيلی ها پيش بينی تورم ٨١سال 

 درصد رسيد. اما١۵.٣درصدی بود، اما با تدابيری که اندیشيده شد و ایجاد صندوق ذخيره ارزی، نرخ تورم به 
 ٨٧متاسقانه با پمپاژ کردن پول نفت به اقتصاد که انگار دیگران نمی توانستند از آن استفاده کنند!، در سال 

درصد رسيد که بعد ها تا حدی آن را کنترل کردند.٢۵نرخ تورم به بالی 
 وی بحث دیگر را «طرح های بزرگ» می خواند و در عين حال می گوید: این طرح ها عامل حيات و موتور

 محرک اقتصاد ایران است. البته این به معنای نادیده گرفتن طرح های کوچک نيست، زیرا در صنعت اکثر طرح
 ها کوچک و متوسط است. مهمترین طرح بزرگ در اقتصاد ایران نفت و گاز است که می تواند عامل رشد یا

 ٢/۴خلف باشد، اما با وجود استفاده بد از آن، اگر وجود نداشته باشد، اقتصاد دچار آسيب می شود. حدود 
  بود و قرار بود یا ظرفيت سازی از طریق منابع مشترک و ایفای٨٣ميليون بشکه توليد نفت کشور در سال 

  ميليون۴ ميليون بشکه در روز طی برنامه برسد. متاسفانه سال گذشته زیر ۵نقش در اوپک، این رقم به 
بشکه توليد شد که از این نظر وضعيت پارس جنوبی بدتر است.

 وی به پارس جنوبی دقت بيشتری نشان می دهد و می گوید: این منطقه یکی از بزرگترین نعمت هایی
  سال قبل از ما شروع١٠است که خداوند به ما عطاکرده است و ميدان مشترکی با قطر است که آن ها 

 کردند اما با سرعتی که در زمان آقای خاتمی پيدا کردیم، از نظر برداشت روزانه به آنها رسيدیم و اگر برنامه
 ها ادامه می یافت، ازقطر جلوتر می رفتيم، زیرا گاز سيال است و هر کشوری هرچه بيشتر برداشت کند، گاز

به سمت آن کشور می رود.
 وی می افزاید : مقام رهبری به پارس جنوبی رفتند و فکر می کنم گزارش های مربوط به این منطقه به گونه

  و١۵ای است که هرکس دلسوز باشد، حساسيتی نشان می دهد. در این ميدان گازی، مناقصه فاز های 
  درصد۵٠ درصد و بدبينانه زیر ۶٠ هم در زمان دولت اصلحات انجام شد، اما اکنون به طور خوشبينانه بالی ١۶

  را می خواهند به مناقصه٢٩پيشرفت فيزیکی داشته است، اما با این وضعيت می گویند که یکباره تا فاز 
  ماهه کار تمام شود. این اتفاق در فولد و فلزات وضع بدتری دارد و یکبار آقای احمدی نژاد در٣۵بگذارند تا 
  بهمن آمار بالیی را بيان کرد که آن را ناشی از ورود نيروهای ارزشی!! دانست. لذا در نامه ای٢٢سخنرانی 

 درخواست کردیم تا ادعای خود را ثابت کنند، بعد هم شروع به فحاشی کردند تا اینکه در نهایت گفتند منظور
 ما ظرفيت توليد است. در حالی که توليد باید مطابق با ظرفيت پيش بينی شده باشد و طبق برنامه چهارم

ظرفيت این طرح ها خيلی باید بالتر می رفت.
 هزار ميليارد تومان رسيده است۵٠هزار ميليارد تومان معوقات بانکی به ۵

شاهد موج چک های برگشتی هستيم
 وی به «معوقات بانکی» هم اشاره می کند و می گوید: ميزان پنج هزار ميليارد تومان معوقات بانکی در سال

  هزار ميليارد رسيده است. هرچند که در این سال ها تلش کردند تا این پولها را تبدیل۵٠ بود که اکنون به ٨٣
 به وام کردند تا حالت معوقه به خود نگيرد، لذا شاهد موج شدید چک های برگشتی هستيم. همچنين

 شاهدیم که فقط افرادی که پول ها را پرداخت نکرده اند محکوم می شوند، در حالی که این اتفاق ناشی از
سياستگذاری های غلط است.

 وی می افزاید :این شاخص ها در دوره ای بوده که طلیی ترین دوره اقتصاد ایران است. «درآمد افسانه ای
 نفت» از جمله دلیل مهم بودن این دوره است. کل درآمد ایران از نفت، از آغاز اکتشاف نخستين چاه نفت تا

 ۴٠٠ سال اخير، ميزان ۶ ميليارد دلر آن مربوط به ۴۵٠ ، یک هزار ميليارد دلر بوده است که ميزان ٨٩سال 
  ميليارد دلر هم متعلق به قبل از آن است.١۵٠و ميزان ١٣٨۴ميليارد دلر آن مربوط به پس از انقلب تا سال 

 یکی از بزرگترین کارها در برنامه سوم که البته با تاخير انجام شد، حساب ذخيره ارزی بود که در پایان دوره
  ميليارد دلر ذخيره در آن موجود بود. در یکسال پایانی دولت اصلحات، برخی دوستان به آقای١٢اصلحات 

 خاتمی فشار می آوردند که این پول را استقاده کند و کال به بازار وارد کند، اما ایشان گقتند که مگر این پول
 شخصی بنده است و با اعتبارات مملکت می توان این گونه برخورد کرد؟ ریيس جمهور بعدی طرح های بزرگ

را با آن اجرا می کند».
 ميليارد دلر در صندوق توسعه ملی است١۵ ميليارد دلر تنها ٢٠٠به جای 

 ٢٠٠به گفته جهانگيری ، طبق قانون برنامه پنجساله چهارم، اگر به آن برنامه عمل می شد، باید بيش از 
 ميليارد دلر در این حساب وجود داشت. کویت همين ميزان در حساب دارد و در عربستان هم چند برابر؛ آنها

 از این اعتبار برای ذخبره پول و استفاده از رکود جهانی با خرید سهام شرک تهای اروپا، استفاده کردند. اما ما
  ميليارد دلر در صندوق توسعه١۵ ميليون دلر در حساب ذخيره ارزی و ١٩٨فقط کال خریدیم و نتيجه اینکه 

ملی وجود دارد.
 وی دومين فرصت طلیی که این دولت از آن برخوردار بوده است را «حمایت تمام ارکان نظام» می نامد و می

 گوید: یعنی تمام دستگاه ها در خدمت منویات آن بودند. فرصت سوم این بود که سه برنامه توسعه بعد از
 جنگ اجرا شده بود و زیر ساخت ها شکل گرفته بود. فرصت چهارم هم اینکه در موارد اختلفی اقتصادی به

 تفاهم ملی رسيده بودیم، زیرا دولت آقای خاتمی آن را تدوین و مجلس با ریاست آقای ناطق نوری آن را
 درصد و… اختلف نظر داشتيم.۶٠تصویب کرد، در حالی که تا قبل از آن در مورد مناطق آزاد، ماليات بالی 

  سال تربيت شده بود و یا تحصيل کرده بودند یا اینکه در طول پس از انقلب تجربه کسب٢۶نيروی انسانی 
کرده بودند.

  قانون اساسی هم به عنوان دغدغه ما در برنامه سوم که می توانست تحولت۴۴وی ادامه می دهد: اصل 
 زیادی را ایجاد کند، پس از کار روی سياست های آن، در این دولت به نتيجه رسيد و ابلغ شد. سند چشم

انداز بيست ساله هم فرصت طلیی دیگری بود.
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 به گفته وزیر دولت اصلحات، با توجه به این فرصت ها و آن شاخص ها، مهمترین سوال این است که چرا
  آقای احمدی نژاد طی یک انتخابات، انتخاب شد؛ اما وی این روند را یک٨۴اقتصاد کشور چنين شد؟ در سال 

 انقلب دانست که این یک دید غلط و آغاز مشکلت بود. مشکل دیگر، تمرکز تمام قدرت در ریاست جمهوری
 بود، لذا شوراهای مختلف منحل شدند، وزرایی که نظر متفاوت داشتند، برکنار شدند، به علم اقتصاد اعتقادی

وجود ندارد و به توان شخصی افراد اعتماد می شود و از قانون عبور می شود.
می گفتند می خواهيم بودجه در جيب جا بگيرد! در حالی که بودجه باید شفاف و قابل بررسی باشد

 وی ادامه می دهد: این رویکردها منجر به سياست هایی شد که آن شاخص ها را در پی داشت. یکی از آن
 رویکردها کنار گذاشتن برنامه توسعه و سند چشم انداز بود؛ به صراحت گفتند که این برنامه ها غربی است
 و نيازی به آن نيست، در حالی که مجلس، شورای نگهبان و مجمع تشخيص آن را تصویب کرده بودند. رویکرد

  شورای تخصصی بود. سازمان مدیریت جلوی تمام سياسی٢٨دیگر انحلل سازمان مدیریت و برنامه ریزی و 
 کاری ها را می گرفت و نتيجه انحلل آن تورمی شدن بودجه و وابستگی شدیدتر به نفت است، تا جایی که

  دلر شود در هزینه های جاری دچار مشکل می شویم. دایم می گفتند می٨٠می گویند اگر نفت زیر 
 خواهيم بودجه در جيب جا بگيرد! در حالی که بودجه باید شفاف و قابل بررسی باشد. در نتيجه بودجه سال

 بدون برنامه توسعه می گذرد.٨٩ برای اولين بار پس از آغاز سال تصویب می شود یا سال ١٣٩٠
هر اقتصاددانی که انتقاد کرد گفتند یا طرفدار غرب است یا رانتخوار

 به اعتقاد جهانگيری رویکرد دیگر بی اعتمادی به اقتصاددانان است. هر اقتصاددانی که نقد کرد، یا گفتند که
 طرفدار اقتصاد غرب یا وابسته به دولت های قبلی یا رانتخوار است. تغييرات پی در پی مدیران هم رویکرد

دیگری است؛ سه مدیرکل بانک مرکزی، چند وزیر اقتصاد و… از جمله این موارد است.
 هزار ميليارد تومان، بدهی دولت به شرکت های پيمانکاری است١٧

 وی این سوال را مطرح می کند که اما چه باید کرد؟ و می گوید: فکر می کنم این شاخص ها، نشان می
 دهد وضعيت نگران کننده است. من از دغدغه های مقام معظم رهبری در اعلم سال جهاد اقتصادی خبر

 ندارم، اما در هر صورت این شاخص ها نيازمند جهاد است تا جمهوری اسلمی نسبت به کشورهای منطقه
 عقب نيفتد. راهکار هم «استفاده از تمام سرمایه های کشور» است. دارایی کشور فقط نفت نيست،

 نيروهای انسانی و سرمایه های اجتماعی هم هست و هيچ کس حق ندارد با دارایی انسانی یک نظام
 برخورد کند؛ ممکن است کسانی که در پست ها حضور نداشته باشند، اما در محافل علمی باید برای آنها

 فضا ایجاد کنيم، هچنين باید فضای کسب و کار را با محوریت بخش خصوصی ایجاد کنيم. بدترین فضای کسب
 و کار اکنون بر کشور حاکم است؛ باید به بخش خصوصی واقعی اعتماد کرد. خيلی از شرکت های پيمانکاری

  هزار ميليارد تومان،١٧سرمایه های کشور هستند، زیرا با شرکت های خارجی رقابت می کردند، اما اکنون 
 بدهی دولت به این شرکت هاست. مبارزه با فساد هم باید انجام شود، زیرا وقتی عده ای ببينند که از این

 طریق می توانند پول به دست آورند، دیگر تلشی انجام نمی شود. در کدام دولت، مقام های بالی آن متهم
 به فساد مالی بوده اند؟ حتی قبل از انقلب هم نبوده است، لذا دستگاه قضایی باید تکليف موضوع را روشن

کند. دليلی ندارد کارمندان پایين دست احساس کنند، مقام های بالتر، دست به این کارها می زنند.
 به اعتقاد جهانگيری اقتصاد هم باید به عنوان یک علم پذیرفته شود و با اتکا به نيروی انسانی، به آن عمل

 شود. در بررسی کشورهای آسيای شرقی می بينيم که حتی با انجام کودتا در یک کشور هم سياست های
  ميليارد دلر تجارت٢٠٠کلی تغيير نمی یابد. تعامل با اقتصاد جهانی هم باید صورت گيرد؛ زیرا اقتصادی که 

 دارد، اقتصاد بزرگی است که باید بتواند با دنيا تعامل کند. همچنين باید امکان نقد خشن صاحبنظران به
سياست ها، فراهم شود تا بتوان اشتباه ها را اصلح کرد.

 جهانگيری در پایان تاکيد کرد: “من معتقدم، کسانی که دلسوز این انقلب هستند باید حساسيت نشان
دهند و اشتباه ها را جبران کنند.”

قزوین وضعيت بحرانی کارخانه پوشينه بافت
 کارگران پوشينه بافت قزوین یک سال است که حقوق نگرفته اند و هيچ جوابی به کارگران معترض آن داده

 نميشود . وضعيت این کارخانه بسيار بحرانی است . به گزارش ایران کارگر مجددا کارخانه نساجی پوشينه بافت
  ماه ا ست که حقوق کارگران پرداخت نشده است. به١٣بدليل نداشتن مواد اوليه تعطيل گردید . از طرف دیگر 

 گفته یکی از کارگران احمدی نژاد در سفر استانی وعده قریب الوقوع حل وفصل مشکلت کارگران این کارخانه را
 داده بود ؛ هفته قبل کارگران در مقابل سازمان صنایع تجمع کردند ولی پاسخی دریافت نکردند. وضعيت این

کارخانه همچنان ملتهب است.وکارگران وضعيت انفجاری دارند

 پيام اتحاد بين المللی در حمایت از کارگران در ایران در مراسم یادمان رفيق بهزاد
کاظمی 

 آنچنان   از مرگ گریزی نيست و مرگ او دروغ نيست. اما پذیرش خاموشی یار و رفيقی چون بهزاد کاظمی
 سخت و سهگين است که با هيچ استدلل و منطقی نمی توانيم خود را تسکين دهيم و اندوه نبودن اش را
 اندکی بکاهيم. شاید زمان باید بگذرد تا با گذشت زمان بتوانيم این مرگ نا به هنگام را، این خسران بزرگ را

به خود بباورانيم. 
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 تا بود، جان سرکشی بود عليه نظمی که بنيادش بر استثمار و ستم بنا شده است. صدایی بود که از دل
 تباهی و تاریکی، نقبی به سوی نور می زد؛ آینده دیگری را طلب می کرد و تا انجا که می توانست از

 خویش، یعنی از هر چه داشت، مایه می گذاشت. مدافع صدیق کارگران و جنبش جهانی کارگری بود و خود
 رهایی کارگران را همانا رهایی انسان می دانست. مدافع مبارزات و جنبش زنان بود و از منظر برابری انسان،

 از حقوق برابر زنان با مرادن حمایت می کرد. مرزهای مصنوعی ملی و جغرافيایی را به رسميت نمی شناخت
 و از پناهندگان فعالنه پشتيبانی می کرد. سوسياليست بود و جهانی شایسته انسان را می خواست و در

گستره نظریه و عمل برای چنين جهانی پيگيرانه و خستگی ناپذیر می کوشيد. 
 به راستی، کمپين گر توانایی بود. با رفتن او، در کار و در کمپين های کارگری ما آنچنان فضای تهی ای ایجاد

 شده است که تنها او می توانست پرش کند. تلش برای همبستگی بين المللی کارگران و حمایت از جنبش
 کارگری و فعالين کارگری، به ویژه کارگران زندانی در ایران، دغدغه فکری و بخش مهمی از زندگی سياسی

 اش بود. یکی از پيشنهاداتش در آخرین لحظات زندگی اش برپایی کمپين گسترده و جهانی در اعتراض به
 بازداشت یک ساله و بدون محاکمه رضا شهابی، عضو هيئت مدیره سندیکای کارگران شرکت واحد تهران و

حومه و خواست آزادی کارگران زندانی و کليه زندانيان سياسی بود. 
 در یادمان او، تک تک ما، خود را در کنار شما می دانيم و همراه با شما، پاس می داریم و ارج می نهيم

زندگی و مبارزه او را؛ بهزاد کاظمی را. 
راهش ادامه دار و و یادش پایدار باد. 

اتحاد بين المللی در حمایت از کارگران در ایران 
 ٢٠١١ مه ١۶

داری فولد اميرکبير خزر : شدت استثمار و توحش سرمایه
 این کارخانه در شهر صنعتی رشت است. به بخش خصوصی تعلق دارد. کارفرما و مالک آن حاجی سعادت است.

  درA3 و A2مدیرعامل کارخانه مهرداد سعادت فرزند کارفرما است. محصول کارخانه توليد و نورد ميل گردهای 
  ميليون تن است. مواد اوليه آن به6 ميليمتر است. ظرفيت توليد در سال 32 ميليمتر تا 8سایزهای مختلف از 

 صورت شمش از روسيه و اوکراین وارد می شود، در بندر انزلی تخليه و با تریلر به کارخانه حمل می گردد.
  کارگر مشغول به کارند که همه270سوخت کوره های کارخانه با گاز تامين می شود. در این کارخانه حدود 

  روز) است.88 ماهه (3 روز) و 66 ماهه (2قرارداد موقت دارند. قرارداد ها به صورت 
  شب)9 صبح تا 9 روز (از ساعت 2 ساعته کار می کنند، یعنی کارگران 12 شيفت 2در بخش توليد، کارگران در 

 24 ساعت که در ماه می شود 12 روز بعدی استراحت می کنند که هر روز 2 روز شب کار هستند و 2روز کار و 
  ساعت کار به صورت فشرده و اجباری و نه طبق مصوبه ی قانون کار(48 ساعت و هفته 8ساعت معين روزانه 

  ساعت اضافه کاری اجباری روزانه فشار مضاعف و خستگی مفرط و خواب4 ساعت کار در هفته). در هر 44
 آلودگی همواره گریبان کارگران را می گيرد و منجر به حوادث دلخراش و حتی مرگبار در محيط کارخانه می شود.

 نمونه این حوادث سوختگی شدید ، شکستن دست و پای کارگران و حتی چندین مورد کشته شدن کارگران
است.

 کارگران عموما� در قسمت توليد، اداری، انبار، نگهبانی وخدمات مشغول به کار هستند. البته در این ميان کارگران
 ساختمانی که از خارج کارخانه جهت کارهای ساختمان به کار گرفته می شوند همگی روزمزد هستند. در مورد

  راننده به طور پيمان کاری برای کارخانه کار می کنند و در قبال دریافت و تحویل تریلر معادل10رانندگان تریلر، 
 قيمت این تریلر ها چک و سفته به کارخانه پرداخت کرده اند. راننده ها تحت پوشش بيمه کارخانه قرار دارند. البته

  ساعته بوده و زمان تعطيلت8 و برنامه ریزی تک شيفت PMکارگران بخش اداری کارخانه بخش فنی یا بخش 
 رسمی در این قسمت ها رعایت می شود. دستگاه های نورد کارخانه فرسوده و دست دوم است. این دستگاه

 های کهنه از کشورهای اروپای شرقی مانند اوکراین و حتی روسيه وارد شده و مداوم دچار نقص فنی شده و
 کارگران مجبور به تعمير و تکرار تعميرات آن می شوند و بخشی از حوادث در محيط کار ناشی از نقص فنی این

ماشين آلت و دستگاه هاست.
 کارخانه دارای سرویس ایاب و ذهاب است و محل سوار شدن کارگران ميدان های اصلی شهر است. یعنی

 کارگران مجبورند از منزل تا ميدان های اصلی شهر یک کرایه اضافه هم از جيب خود بپردازند. در زمان تعویض
 شيفت تا آمدن کارگران شيفت بعد، کارگران شيفت قبلی می بایست نيم ساعت اضافه تر بمانند تا دوستانشان

 وارد قسمتها شده و دستگاه ها را تحویل بگيرند. در بخش توليد تعطيلت رسمی به هيچ عنوان رعایت نمی
  ساعت تعطيل بود و حتی روز سيزده بدر نيز کارگران مشغول کار بودند.24شود. در طول ایام عيد کارخانه فقط 

 البته امسال عده ای از کارگران در روز سيزده بدر خانواده هایشان را به کارخانه آوردند تا در کنار هم در کارخانه
سيزده را در کنند. اما درمورد دستمزدها، دستمزد کليه کارگران حداقل دستمزد مصوبه وزارت کار است.

 تبعيض در ميان کارگران به شدت وجود دارد. هر فردی پاچه خوارتر باشد کمتر کار می کند و بيشتر عزیز کارفرما و
 مدیر کارخانه می شود. البته مسئولين قسمت ها و سرشيفت ها و مدیران داخلی جای خود دارند. پایه حقوقی

این حضرات چاپلوس و ضدکارگر بالست و از اضافه کاری های زیادی برخوردارند.
 گفتنی است سيستم طبقه بندی مشاعل در بين کارگران وجود ندارد و در محيط کار رعایت نمی شود. بخش
 توليد که قلب کارخانه است از اهميت فوق العاده ای برخوردار است و به شدت تحت کنترل مدیریت ضدکارگر

 کارخانه «مهرداد سعادت» است. در کارخانه سالن نهارخوری وجود دارد و نهار داده می شود. البته در شيفت
شب شام خيلی مختصری به کارگران می دهند.
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 لزم به ذکر است که کارگران با کوچک ترین اعتراضی به شرایط وحشتناک کار و عدم رعایت مسایل ایمنی در
 محيط کار توسط کارفرما قراردادشان لغو شده و از کار اخراج می شوند. قبل� کارخانه در سه شيفت کار می کرد

  شيفت کاری شد، با هدف صرفه جویی در هزینه های توليد، ایاب و ذهاب و سرویس دهی. نتيجه2که تبدیل به 
 آن فشار جسمی و روانی وحشتناکی است که بر کارگران اعمال می شود. این کارخانه به یک پادگان نظامی

 صنعتی شباهت دارد و مدیریت سنتی و ضدکارگر آن گویای این استثمار قرون وسطایی است. کارخانه فاقد
هرگونه تشکل کارگری است.

در پایان، خواسته ها و حداقل انتظارات کارگران شاغل در این بيغوله استثمار وحشيانه از اداره کار :
) امنيت شغلی و تبدیل قراردادهای موقت به قراردادهای دایم1
) برقراری ایمنی در محيط کار2
) بهداشت کار3
) برقراری امکانات رفاهی معيشتی و حداقل دادن سهام عدالت4
) آمدن بازرس اداره کار در جهت بررسی و کنترل شرایط وحشتناک محيط کار5
) بازگشت به حالت سابق کار روزانه به صورت سه شيفت.6

فعالن ضدسرمایه داری گيلن

  درصدی در راه است۴۰تورم 

  اردیبهشت آمده است  :محمدرضا خباز، عضو کميسيون اقتصادی مجلس،27به نوشته سایت مردمک در 
 عملکرد دولت در حذف يارانه ها را زيرسوال برده و گفته است که تورم تا سالگرد اجرايی شدن قانون هدفمندی

  درصد مي رسد.۵٠ تا ۴٠يارانه ها به 
 آقای خباز مکانيزم دولت در کاهش بودجه های عمرانی و تزريق آن در بازار برای کنترل نرخ تورم را «مقطعی»

 دانسته و تاکيد کرده است: امسال نيز مرکز پژوهش های مجلس با توجه به روند افزايشی تورم به علت اجرای
  درصد۴٠ آذر) تورم به ٢٨قانون هدفمندی يارانه ها پيش بينی کرده است که در سالگرد اجرايی شدن اين قانون (

 برسد.
 براساس گزارش پارلمان نيوز، وب سايت نزديک به فراکسيون اقليت اصلح طلب در مجلس، محمدرضا خباز، نماينده

 کاشمر، بردسکن و خليل آباد (در استان خراسان رضوی)، به دولت توصيه کرده است که مکانيزم های ديگری را
 برای کنترل نرخ تورم پيش بگيرد و دنبال «راهکار دائمی» باشد.

 هفته گذشته نيز احمد توکلي، رئيس مرکز پژوهش های مجلس، هشدار داد که اجرای طرح هدفمندی يارانه ها به
  درصدی ايجاد خواهد کرد.۴٠شيوه کنوني، تورم 

 آقای توکلي، نماينده شاخص اصول گرايان در مجلس، با نوشتن نامه سرگشاده ای که در مجلس خواند پيشنهاد
 دولت برای افزايش سهميه يارانه نقدی هر خانوار و کاهش سهم بخش توليد از يارانه ها را«غيرعلمی و

 غيرقانونی» دانست.
 اين نماينده مجلس در نامه خود با برشمردن موارد تخلف دولت در حذف يارانه ها، گفت که دولت مکلف بود

 به تدريج قيمت بنزين و گازوئيل، گاز و برق را زياد کند اما نکرد.

 به گفته آقای توکلی بنابر قانون مصوب مجلس، دولت قرار بود حداکثر نيمی از درآمدهای حاصل از افزايش
 قيمت ها را نقدی به خانوارها بدهد اما دولت «تقريبا همه درآمد» را به اين کار اختصاص داد.

 او تاکيد کرد که با شيوه مصوب اگر صد درصد درآمد هدفمندی نيز صرف پرداخت نقدی به مردم شود، باز هم
  هزار ميليارد تومان کم مي آورد.١٢دولت حدود 

  درصد آن را به بخش توليد و٣٠بر اساس قانون، دولت بايد نيمی ديگر درآمدها را به دو قسمت تقسيم مي کرد و 
  درصد را به بخش بودجه عمومی و پروژه های عمرانی اختصاص مي داد.٢٠

  ليحه حذف يارانه ها را تصويب کرد اما دولت اول دی ماه سال گذشته اين ليحه را اجرا٨٨مجلس در اواخر سال 
 کرد.

 افزايش نرخ تورم
  درصد رسيده است.١٣.٢به گزارش بانک مرکزي، نرخ تورم در ماه فروردين ماه به 

 نرخ تورم در کشور از شهريور ماه سال گذشته روندی صعودی گرفت و از دی ماه گذشته، هم زمان با اجرای قانون
  درصد رسيد.١٢.۴هدفمندی يارانه ها اين روند، شتاب بيشتری گرفت تا اين که در ماه اسفندماه به 

 ميل دولت برای افزايش حامل های انرژی چنان بال بوده که نمايندگان مجلس شورای اسلمي، هنگام بررسی
 ، بندی را به آن الحاق کردند که بر اساس آن دولت نمي تواند امسال قيمت حامل های انرژی٩٠ليحه بودجه سال 

  افزايش دهد.١٣٨٩ درصد نسبت به سال ٢٠و ساير کالهای يارانه ای را بيش از 
 محمود احمدى نژاد بارها در مصاحبه هاى خود، بال رفتن قيمت هاى جهانى و «دشمنان خارجى» را در افزايش نرخ

 تورم موثر دانسته است.

  ميليون کودک کار در ايران1.5کار سخت و دستمزد ناچيز، سرنوشت ناخواسته 

  اردیبهشت آمده است : اين جا گذر کارگران ساختمانى است. مردان کوچک و27به نوشته روزنامه خراسان در 
 بزرگ، نشسته بر لبه خيابان و گاه تکيه داده به کرکره هاى بال نرفته فروشگاه ها چشم به راه کارفرمايى
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 هستند که از خودرويى پياده شود - يا حتى پياده هم نشود و از همان داخل خودرو بوق بزند - و آن ها را براى کار
 امروز فرا بخواند.

  صبح - خيابان طبرسى - چهارراه گاز۶
 مردى ميانسال اين انتظار را با چاق کردن «ناس» در بريده يک دستمال کاغذى سر مى کند و ديگرى سيگار دم

 صبحش را مى کشد. دو کارگر جوان با چشم هايى قرمز يک بلوتوث خصوصى را پنهانى نگاه مى کنند و غلمرضا
  سال دارد با ظرف غذا در دست کنار پدرش چرت مى زند.١٢که به زحمت 

  صبح - ميدان بار نوغان٨
 از در شرقى که وارد شويد اولين کسى که مى بينيد هانيه ده ساله است که در سايه ديوار بساط کرده و واکس
 و وسايل کفاشى مى فروشد. بازار در اين ساعت از صبح فضايى کامل مردانه دارد و او در اين کنج غريبه به نظر

 مى رسد. من هم او را ناديده مى گيرم و قدم به بازارى مى گذارم که چندان هم مردانه به نظر نمى رسد.
  ساله بالى وانت هندوانه پايين مى اندازد و در هر فراغت کوتاهى موبايل صفحه لمسى اش را از جيب٨سجاد 

 شلوار بيرون مى آورد تا با حالتى کودکانه از سلمتى اش مطمئن شود. او براى پدرش کار مى کند که معتقد
 است مدرسه تلف کردن وقت است.

  صبح - انتهاى خيابان رسالت شمالى١٠
  سال دارند در يک تعميرگاه نه چندان بزرگ کار مى کنند. صاحب تعميرگاه با فحشى١۵چهار نوجوان که همه زير 

 رکيک به آن ها دستور مى دهد يک پيکان قراضه خاموش را از کنار خيابان تا داخل تعميرگاه هل دهند. هر چهار
  ساله هم هستند١٢ و ١١نفر مى خندند. فحش شنيدن عادت هر روزه شان است. در ميان آن ها دو برادر بور 

 که بازوهايشان در هل دادن خودرو مى لرزد. موها و ابروهاى بورشان هنوز به سياهى روغن خودروها عادت نکرده
 است.

  صبح - چهارراه محبى١١
  ساله بيرون از کارگاه و زير آفتاب داغ در حال سمباده زدن اسکلت مبل است. براده هاى چوب و بتونه١۴محمد 

 موهايش را پوشانده است. در انتهاى کارگاه، جايى که نه نور کافى دارد و نه سيستم تهويه هوا، مصطفى
 نوجوان به رويه کوبى مشغول است.

  ميليون کودک کار در ايران1.5
  سال در ايران مشغول کار هستند.١٨فقط همين ها نيستند. باز هم هستند. بيش از يک و نيم ميليون کودک زير 

 کودکان کار شامل کودکانى مى باشند که پيش از رسيدن به سن قانونى کار، ناگزير وارد بازار کار مى شوند و کار
 زودرس مانع رشد طبيعي، اجتماعى و روانى و جسمانى آن ها مى شود. اين ماجرا سابقه تاريخى دارد.

 در گذشته در بسيارى از جوامع کودکان از سنين پايين به کار خانوادگى مشغول مى شدند تا در بخشى از
 سرمايه خانواده به عنوان دستمزد نيروى کار صرفه جويى شود، اما با وقوع انقلب صنعتى در اروپا و بعدها با

 انتقال آن به ديگر نقاط جهان اين مشاغل خانوادگى کم کم نابود شدند. کارخانه ها و کارگاه هاى نوبنياد به يک
 باره پر شدند از زنان و کودکانى که حاضر بودند با کمترين دستمزد، بيشترين کار را انجام دهند.

 در اين ميان، کار کردن کودکان که به اجبار و همراه با محروميت آن ها از تحصيل، رشد طبيعى و حتى خانواده
 بود، سويه دردناک تر اين ماجرا را رقم زد.

  سال در١٨ ميليون کودک زير ٢١۵) بيش از ILOدر حال حاضر بر اساس گزارش سازمان بين المللى کار (
 کشورهاى در حال توسعه مشغول به کارند که حدود نيمى از آن ها را دختران تشکيل مى دهند. البته اين آمار

 فقط مربوط به کودکانى است که در آمارهاى رسمى به عنوان کودک کار ثبت شده اند. بسيارى از کودکان در
  ميليون نفر افزايش بدهد.٢۵٠جهان بدون هيچ نظارتى مشغول به کار هستند که آمار آن ها را شايد به بيش از 

  سال و نيز بهره کشى از کودکان به هر نحو، چه در١۵در پيمان نامه جهانى حقوق کودک، کار کودکان زير 
 مناسبات اقتصادى و چه در منازعات سياسى منع شده است. همچنين کودک بايد در برابر کارى که رشد و

 سلمت او را تهديد مى کند، حمايت شود.
 ١۵ سال ممنوع است. اين قانون همچنين براى کار کودکان ١۵مطابق قانون کار ايران، به کار گماردن کودکان زير 

  قانون کار به٧٩ ساله نيز شرايط خاصى را پيش بينى کرده است. به گفته يک جامعه شناس، در ماده ١٨تا 
  سال ممنوع است و کسانى که تخلف کنند و کودکان١۵صراحت اشاره شده است که به کار گماردن افراد زير 

  سال را به کار بگيرند، مشمول جريمه نقدى خواهند شد. اما در مقايسه با سودآورى به کار گرفتن اين١۵کمتر از 
 کودکان به دليل دستمزد پايينى که به آن ها داده مى شود، جريمه ناچيزى به کارفرمايان تعلق مى گيرد که

 اغلب آن ها اين ريسک را مى پذيرند.
 سوءاستفاده برخى کارفرمايان

  سال در قانون کار مى١۵طباطبايى نژاد، عضو کميسيون حقوقى مجلس با اشاره به ممنوعيت کار کودکان زير 
  سال نياز به تحصيل و آموزش دارند اما گاه مشکلت اقتصادى خانواده باعث مى شود١۵گويد: کودکان زير 

 کودکان در سنين پايين سرپرست و نان آور خانواده شوند.
 وى افزود: بسيارى از کارفرمايان نيز با سوءاستفاده از نيازهاى اقتصادى اين کودکان و خانواده هايشان، آن ها را

 بنا به گفته اين نماينده، در ساعات طولنى و در سخت ترين شرايط و با حقوق و دستمزد پايين به کار مى گيرند.
  سال، هنگام مراجعه مامور بيمه و کار، کارفرمايان اين کودکان را از ديد١۵به دليل غيرقانونى بودن کار کودکان زير 

 مامور مخفى مى کنند به همين دليل اين کودکان از بيمه محروم هستند و بدون هيچ آينده اى به کارهاى سخت
 و طاقت فرسا اشتغال دارند و گاه دچار نقص عضو مى شوند بدون اين که حمايتى از آ ن ها بشود يا جان خود را
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 در اثر حوادث از دست مى دهند.
 وى تصريح مى کند: اشتغال زودهنگام اين کودکان باعث محروميت آن ها از رشد اجتماعي، تحصيل و حتى بازى

 هاى کودکانه مى شود.
 مجازات هايى که بازدارنده نيست

 طباطبايى نژاد، در پاسخ به اين که چرا برخوردى با کارگاه ها يا کارفرمايانى که از نيروى کار کودکان استفاده مى
  سال را در حال کار در کارگاه ها ببينند با آن کارگاه١۵کنند، نمى شود، گفت: در صورتى که ماموران کودکان زير 

 برخورد مى شود اما همان طور که ذکر شد اين کودکان را از ديد بازرسان مخفى مى کنند و از سوى ديگر حتى
 اگر برخورد نشود، جرايم بازدارنده نيست و کارفرما با پرداخت جريمه باز هم از نيروى کار کودکان که ارزان است،

 استفاده مى کند.
  سال در کارهاى سخت و طاقت فرسا و آمارهايى که١۵وى اضافه مى کند: بنابراين وضعيت اشتغال کودکان زير 

 در اين زمينه وجود دارد، حاکى از آن است که مجازات و جرايم جنبه بازدارنده ندارد و بسيارى از کارفرمايان با دور
 زدن قانون، همچنان از نيروى کار ارزان، در دسترس و فرمانبردار کودک استفاده مى کنند.

 بررسى دليل کار کودکان در سنين پايين
 فقدان نظارت و عدم بازدارندگى قانون، مشکلت اقتصادى خانواده ها و هم چنين حذف نظام آموزشى در جذب

 کودکانى که دچار افت تحصيلى مى شوند و يا ترک تحصيل مى کنند ازجمله مهم ترين دليل وجود کودکان کار و
 افزايش تعداد آن ها در کشور مى باشد.

 ترابى عضو کميسيون اجتماعى مجلس با اشاره به دليل تن دادن کودکان به کارهايى با حقوق کم و شرايط
 سخت مى گويد: بايد به موضوع کودکان از اين زاويه بنگريم که مشکلت اقتصادى خانواده هاى اين کودکان، بى
 سرپرستى و کم بودن درآمد خانواده، کودکان را در سنين پايين از پشت ميز و نيمکت هاى کلس به کارگاه ها و

 کارهاى سخت و طاقت فرسا کشانده است.
 وى مى افزايد: خانواده اى که توان تامين نيازهاى روزمره زندگى را ندارد يا خانواده اى که پدر يا مادر يا هر دو
 معتاد هستند و يا خانواده اى که پدر فوت کرده يا در زندان به سر مى برد کودکش را به کار اجبار مى کند و او

 ناچار است به کار حتى با دستمزد پايين تن دهد.
 ترابى تصريح مى کند: از سوى ديگر کودکى که در مدرسه دچار افت تحصيلى است و ترک تحصيل مى کند باز

 هم به اجبار خانواده، براى تامين نيازهاى مالى و يا براى حرفه آموزى به بازار کار وارد مى شود.
 کودکان بى سرپرست و يا کودکان خانواده هاى طلق نيز از ديگر موارد ورود زودهنگام کودکان به بازار کارند.

 کودکان به دليل نيازهاى اقتصادى پا به بازار کار مى گذارند و براى دريافت دستمزد حاضر هستند در سخت ترين
 شرايط و حتى با حقوق ناچيز کار کنند. برخى کارفرمايان نيز با علم به اين نياز و هم چنين کاهش هزينه

 هايشان، استفاده از نيروى کار کودکان را در اولويت به کارگيرى نيروى کار قرار مى دهند.
  سال نتوانسته از کار کودکان جلوگيرى کند١۵ممنوعيت کار کودکان زير 

 ترابى با اشاره به اين که به کارگيرى کودکان حاصل عرضه و تقاضا براى نيروى ارزان قيمت است مى گويد:
 واقعيت اين است که چون تقاضاى کار از سوى کودکان به دليلى که ذکر شد وجود دارد، عرضه کار با هدف بهره

  سال نتوانسته با بهره کشى که از کودکان در١۵اقتصادى نيز وجود دارد و حتى قانون ممنوعيت کار کودکان زير 
 محيط هاى کارى مى شود، مقابله کند و با وجود اين قانون، آمار کودکان کار رو به افزايش است.

 وى با اشاره به اين که کودکان مردودى و ترک تحصيل کرده بيشترين آمار کودکان کار را به خود اختصاص مى
 دهند مى گويد: آموزش و پرورش به جاى استعداديابى و جذب کودکانى که دچار افت تحصيلى مى شوند آن ها
 را پس مى زند و به اين ترتيب چاره اى جز ورود به بازار کار و حرفه آموزى براى اين کودکان باقى نمى ماند. وى

  و حمايت١۵مى افزايد: از سوى ديگر نظارتى نيز وجود ندارد و اين قانون نتوانسته در جلوگيرى از کار کودکان زير 
  سال کارآيى لزم را داشته باشد.١٨ تا ١۵قانونى از کودکان 

 تهديدهاى پيش روى کودکان کار
 به هر روى کودکان کار با مشکلت زيادى روبه رو هستند که آن ها را تهديد مى کند. به گزارش بانک اطلعات

 تخصصى کودکان کار و خيابان مشکلتى مانند مشکلت اقتصادي، مشکلت خانوادگى (طلق، بى سرپرستي،
 بدسرپرستى و...) مشکلت اجتماعى( مهاجرت، اعتياد، نداشتن بيمه و...)، مشکلت فرهنگى (تبعيض،

 خشونت، آزار جسمى و جنسى و...)، مشکلت قانونى (نبود قانون، نارسايى قانون و...) و مشکلت مربوط به
 سلمت همه جانبه کودکان (تغذيه، بهداشت، آموزش، اوقات فراغت و...) از مهم ترين مشکلتى هستند که

 کودکان کار با آن ها درگيرند.
 به انبوه اين مشکلت باز هم مى توان افزود، اما بايد پرسيد آيا براى رفع پديده کودکان کار راهکارى هست؟

 شايد فقرزدايي، برطرف کردن مشکلت قانونى و ايجاد امکانات براى آموزش اجباري، عمومى و رايگان براى همه
 کودکان راهکارهاى واضح و بنيادى باشند.

 کودکى که کودکى نکرده و به اجبار زود بزرگ شده است در آينده با مشکلت و کمبودهاى بسيارى روبه رو
 خواهد شد. جامعه در قبال بازوهاى کوچکى که هنوز تحمل بار سنگين زندگى را ندارد مسئول است. مسئوليتى

 که کسى حاضر نيست به گردن بگيرد.
 کودکان کار؛ هيچ دستگاهى پاسخگو نيست

 ترابى عضو کميسيون اجتماعى نيز در اين باره مى گويد: يکى از دليلى که باعث شده معضل کودکان کار
 همچنان وجود داشته باشد نبود حمايت و متولى براى رسيدگى به اين کودکان است.

 وى مى افزايد: سازمان بهزيستى خود را موظف به حمايت و تحت پوشش قرار دادن کودکان خيابانى و بى
 سرپرست مى داند و آن ها را به مراکز نگهدارى و حمايت از کودکان بى سرپرست هدايت مى کند و معتقد است

 وظيفه حمايت از کودکان کار به عهده وزارت کار است در حالى که وزارت کار نيز در صورت مشاهده به کارگيرى
 کودکان با کارگاه يا کارفرما برخورد مى کند، اما حمايت لزم از کودکان کار به عمل نمى آورد و معتقد است
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 حمايت از کودکان کار وظيفه سازمان هاى حمايتى است.
 بنا به گفته ترابى ساير سازمان هاى حمايتى نيز در صورت تحت پوشش قرار دادن خانواده هاى اين کودکان،
 مستمرى ناچيزى مى پردازند که کفاف هزينه ها را نمى دهد به همين دليل تا در وضعيت و نحوه حمايت از

 اقشار کم درآمد و خانواده هاى بى سرپرست و بدسرپرست تغييرى حاصل نشود معضل کودکان کار همچنان
 وجود خواهد داشت.

 سازمان بهزيستى: کودکان کار نياز به حمايت ندارند
 محمدعلى زنگانه معاون اجتماعى سازمان بهزيستى در اين باره با اشاره به اين که تعريف کودکان خيابانى با

  درصد کودکان٧٠کودکان کار تفاوت چشمگيرى دارد به پانا مى گويد: بررسى ها حاکى از آن است که بيشتر از 
 کار داراى سرپرست هستند و نيازى نيست تحت پوشش سازمان بهزيستى قرار گيرند.

 وى افزود: ساماندهى کودکان خيابانى براساس آيين نامه هيئت وزيران به عهده سازمان بهزيستى است اما اين
 سازمان هيچ مسئوليتى در قبال کودکان کار ندارد.

 از سوى ديگر شيخ السلمى وزير کار نيز چنين نظرى دارد. وى مى گويد: براساس قانون، وزارت کار هيچ
 مسئوليتى در قبال کودکان کار ندارد و قانون در اين زمينه تکليفى براى وزارت کار مشخص نکرده است.

 وى نيز مى افزايد: در عين حال ما مخالف کار کودکان هستيم و لزومى ندارد کودکان کار کنند و بايد به فکر درس و
 تحصيل خود باشند.

 در حالى اين گزارش را رو به پايان مى بريم که مشکل کودکان کار همچنان وجود دارد و هيچ دستگاهى نيز
 حمايت از کودکان کار و دفاع از حقوق آن ها را وظيفه خود نمى داند در حالى که اين کودکان در سخت ترين

  سال را ممنوع کرده١۵شرايط کار مى کنند و قانون هم گرچه براساس معاهدات بين المللي، کار کودکان زير 
 است، ضمانت اجرايى لزم را ندارد و دو روى سکه کار کودکان و محروميت آن ها از بيمه و دستمزد مناسب
 همچنان وجود دارد. اين در حالى است که هر از گاهى شاهد نقص عضو يا مرگ اين کودکان به دليل شرايط

 نامناسب کار هستيم.
  ساله١٢ماجراى واقعى يک کارگر 

  سالگى اش بدجور توى ذوق مى زد. حتى سياهى روغن خودرو روى صورتش هم نمى توانست کودکى اش١٢
 را پنهان کند. در آن چاله جا خوش کرده بود و کم کم در تعويض روغن داشت به مهارت مى رسيد. دبستان را تمام
 کرده بود تا به عنوان تنها فرزند خانواده کمک خرج پدرش باشد. قدش هنوز به لبه چاله نمى رسيد. زياد پيش مى

 آمد که از ترس مامور بيمه به دستور کارفرما به ته چاله بخزد و مراقب باشد صدايى از او به گوش نرسد. چاله را
 به نيمکت ترجيح نمى داد اما چاره اى هم نداشت. دلش مى خواست از چاله بيرون بپرد و با بچه هاى کوچه

 پشت تعميرگاه که هميشه صدايشان مى رسيد فوتبال بازى کند. بالخره يک روز از چاله بيرون پريد. روغن خودرو
 به روى صورتش ريخت و او را خفه کرد. حسن از چاله بيرون آمد اما نه براى فوتبال...

 چکيده گزارش
  ميليون1.5«کودکان کار» يک پديده نيست، بخشى از زندگى تاريخى ملت هاست، آمار مى گويد که در ايران 

  ميليون نفر ذکر مى کند اما در کشور ما٢١۵کودک وجود دارد. همين آمار تعداد کودکان کار را در سراسر جهان 
 قوانينى وجود دارد که از اين کودکان حمايت مى کند و بهره کشى از کودکان را مردود مى شمارد اما متوليان امر

 چندان فعال نيستند و توپ را به زمين يکديگر مى اندازند.کارشناسان نيز از سوءاستفاده برخى کارفرمايان از
 نيازهاى اقتصادى کودکان کار خبر مى دهند و برخى آگاهان از واگذارى کارهاى سخت و طاقت فرسا به کودکان

 در برخى کارگاه ها سخن مى گويند. اين گزارش ضمن بررسى ميدانى کار کودکان در نقاط مختلف شهر به
 بررسى راه هايى پرداخته است که مى تواند به دفاع از حقوق اين کودکان منجر شود.

بيکاری انباشته در لرستان وجود دارد

  اردیبهشت آمده است : نایب رئيس اول کميسيون27ايلنا در تاریخ به نوشته خبرگزاری دولتی کار ایران – 
 اجتماعی مجلس گفت: اجرایی شدن و بهره برداری از طرح ها و مصوبات سفرهای استانی هيات دولت به

 لرستان موجب کاهش نرخ بيکاری خواهد شد.
 به گزارش ايلنا به نقل از خانه ملت، "هادی مقدسی" درباره اظهارنظر مدیرکل کار و امور اجتماعی لرستان که

  هزار شغل در این استان ایجاد شده است، به نشریه بامداد لرستان گفت:٢۶گفته بود در سال گذشته بيش از 
 حقيقت این است که متأسفانه به قدری ضریب بيکاری در استان بالست که اگر این ادعا را نيز درست بدانيم باز

 هم می توانيم بگویيم که هيچ اتفاقی در عرصه اشتغال زایی روی نداده است.
 نماینده مردم بروجرد در مجلس شورای اسلمی افزود: البته ما نسبت به این موضوع ادعایی نداریم و حتی

 مطرح می کنيم که با توجه به حرکت هایی که از سوی صندوق مهر امام رضا، صندوق تعاون و دیگر نهادها صورت
 گرفته اقداماتی در راستای اشتغال زایی صورت گرفته است اما با توجه به بيکاری انباشته ای که از سال های قبل

 در استان داریم باید اقدامات جدی تری صورت بگيرد.
 مقدسی در ادامه خاطر نشان کرد: گاهی شرکت ها زیان انباشته دارند و در ادامه هر چقدر هم که کار کرده و
 سود داشته باشند باز هم نمی تواند عقب ماندگی خود را جبران کنند، در استان لرستان نيز وضع همين گونه
 است و به قدری بيکاری انباشته وجود دارد که انتظار می رود همه مانند مدیرکل کار و امور اجتماعی لرستان

 حرکت چشمگيری را شروع کنند.
 نماینده مردم بروجرد یادآور شد: پيشنهاد ما این است که مدیریت ارشد استان با توجه به اعتبارات خوبی که

 برای طرح ها و طرح های عمرانی استان در نظر گرفته شده است، همه دستگاه ها را ترغيب کند تا شاید با شروع
 به کار دوباره آنها استان لرستان تا حدودی بتواند از وضعيت فعلی بيکاری رهایی یابد.
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 نایب رئيس کميسيون اجتماعی مجلس شورای اسلمی در ادامه درباره برگزاری نمایشگاه بين المللی کتاب در
 تهران نيز اظهار داشت: متأسفانه این هم یکی دیگر از مشکلت است که با وجود شعار تمرکز زدایی از تهران،

 تمام امکانات را در این شهر متمرکز می کنيم.
 وی در ادامه تاکيد کرد: انتظار ما از مسئولن و دستگاه های فرهنگی استانی مانند اداره فرهنگ و ارشاد

 اسلمی این است که این امکانات و تسهيلت را حتی اگر به صورت محدود هم که شده در گوشه و کنار کشور
 نيز برگزار کنند تا مردم نقاط دور افتاده از پایتخت هم بتوانند از انتشارات جدید و فعاليت های فرهنگی با خبر

 شوند.
 مقدسی تاکيد کرد: با برگزاری چنين نمایشگاه هایی در تهران امکان برخورداری از چنين فضاهایی را فقط به

 تهرانی ها و برخی شهرستانی های نزدیک به تهران داده ایم.
پايان پيام

 تحريم کلس های درس و اعتصاب گسترده در دانشگاه مازندران

  اردیبهشت نوشت : در ادامه اعتراضات گسترده دانشجويان دانشگاه مازندران،27سایت دانشجونيوز در تاریخ 
  ارديبهشت بسياری از دانشجويان در اقدامی هماهنگ و نمادين تحت فشار شديد نيروهای امنيتی و٢۵يکشنبه 

 حراستی سر کلس های درس حاضر نشدند تا اعتراض خويش را به شرايط اسفبار دانشگاه ها و اعمال فشار و
 تهديد از سوی نيروهای لباس شخصی و امنيتی نشان دهند.

  ارديبهشت در دانشگاه مازندران صورت گرفت و بسياری از25به گزارش دانشجونيوز، اعتصاب گسترده ای در 
 کلس های درس بصورت تعطيل و نيمه تعطيل درآمدند.

  ارديبهشت ليستی توسط نهادهای امنيتی در اختيار حراست اين24اين گزارش حاکی از ان است که روز 
 دانشگاه قرار گرفت که علوه بر فعالين سرشناس دانشجويی برخی از دانشجويان ورودی جديد و همچنين ترم

 های دو و سه را نيز شامل می شود که نشان دهنده ی عمق نارضايتی در اين دانشگاه می باشد.
 در ادامه اين گزارش آمده است، يکی از اساتيد دانشکده ی انسانی نيز برای دومين بار در هفته های اخير به

 حراست مرکزی اين دانشگاه احضار شده است. بسيج دانشجويی اين دانشگاه نيز با تيراژی وسيع برگه هايی
  ارديبهشت دانشجويان را بعنوان طرحی از سوی دول غربی مطرح25در سطح دانشگاه پخش نمود و.اعتصاب 

 نمود که طبق روال گذشته در ان، فحاشی هايی نيز به فعالين مستقل دانشجويی صورت گرفته بود.

 يکی از دانشجويان دانشگاه مازندران در اين باره می گويد:"يکشنبه همواره شلوغ ترين روز هفته در اين دانشگاه
 می باشد اما اين بار سکوتی مطلق در تمامی دانشکده ها حکمفرما بود گويی در روز تعطيل به دانشگاه رفته

 بوديم، بطوری که برخی از دانشجويان که از اين برنامه مطلع نبودند بسيار متعجب شده بودند ودليلش را از
 اطرافيانشان می پرسيدند."

 در ادامه وی می افزايد"بسياری از کلس ها در دانشکده های مختلف برگزار نشد و ان کلس هايی هم که
 تشکيل شد با حضور بسيار اندک دانشجويان همراه بود و کل تعداد کمی از دانشجويان در صحن دانشکده ها
 حضور داشتند وتنها بخشی از دانشگاه که دانشجويان بسيار زيادی در ان حضور داشتند، الچيق دانشکده ی
 انسانی بود و با وجود اين که بيانيه ی دوم در روز قبل از اعتصاب، فقط در سطح دانشگاه و خوابگاه ها منتشر

 شده بود و رسانه ها به ان نپرداخته بودند و بسياری از دانشجويان از موضوع حضور در اين مکان مطلع نبودند اما
 باز هم جمع کثيری از دانشجويان ساعت ها در الچيق حضور داشتند و با وجود حضور بی سابقه ی نيروهای
 حراست،لباس شخصی و بسيج،، اين دانشجويان پيوسته به همديگر علمت های پيروزی نشان می دادند."

 اين فعال دانشجويی در بخشی ديگر از سخنانش می گويد:"يکی از خوبی های اعتصاب در اين روز و حضور در
 الچيق اين بود که علوه بر ايجاد اتحاد بين دانشجويان اين دانشگاه، با توجه به کم هزينه بودن با مشارکت

 گسترده ای همراه بود وبرخی از دانشجويان و فعالين دانشجويی قديمی اين دانشگاه که مدت ها بود بدليل
 سرکوب زياد منفعل شده بودند در ان حضور يافتند."

 بر اساس اين گزارش، دانشگاه مازندران در ماه های اخير همچون گذشته يکی از پايگاه های قدرتمند جنبش
 دانشجويی ايران محسوب شده و بارها دانشجويان اين دانشگاه با عبور از حصارهای امنيتی به مقابله با دستگاه

 سرکوب پرداخته و مطالبات صنفی سياسی و اقتصادی خود را به گوش حاکمان رساندند.
 بر پايه گزارشات قبلی دانشجونيوز، در ماه های اخير بيش از هزار شبنامه در اين دانشگاه پخش گرديده که از
 جمله می توان به پخش گسترده ی منشور جنبش سبز در اين دانشگاه و همچنين اعلميه ای تک برگی که

 حاصل همفکری جمعی از دانشجويان اين دانشگاه بود،اشاره نمود.
 با توجه به گسترش فعاليت های دانشجويان اين دانشگاه و در ادامه ی برخوردهای پليسی حکومت ايران با

 دانشگاه ها،دانشگاه مازندران نيز يکی از امنيتی ترين روزهای خود در سال های اخير را می گذراند. و نيروهای
 بسيج و حراست به بهانه های مختلف، دانشجويان را به ساختمان مرکزی حراست و کميته ی انضباطی می

 کشانند.
 آنچنان که دانشجونيوز منتشر نموده بود، چندی پيش نيز به بهانه ی اجرای طرح "تفکيک جنسيتی" نيروهای

 انتظامی و لباس شخصی به دانشگاه مازندران وارد شده بودند که عملی کامل خلف قانون محسوب می گردد،و
 با اعتراض فعالين دانشجويی و مدنی سراسر کشور مواجه گرديد.

 همچنين در هفته های گذشته نيز اشکان ذهابيان که يکی از فعالين دانشجويی باسابقه ی استان مازندران
 محسوب می گردد بصورتی غيرقانونی توسط اداره ی اطلعات ساری بازداشت گرديد.گفتنيست اولين بازداشت

  و در مقابل چشمان بيش از صد نفر از88 خرداد 26اشکان ذهابيان که با ضرب و شتم شديدی نيز همراه بود، در 
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 داشجويان دانشگاه مازندران که خود نيز بصورت فله ای بازداشت شده بودند صورت گرفت و حکم شش ماه
 حبس تعزيری ذهابيان نيز بدليل حضور در تجمع ان روز صادر شد،تجمعی که ده ساعت ادامه داشت.

 در روزهای اخير نيز دو بيانيه ی دانشجويان دانشگاه مازندران علوه بر انتشار در رسانه های مجازي، به صورت
  ارديبهشت علوه25وسيع در خوابگاه ها و دانشکده ها پخش گرديد که در ان اعلم شده بود دانشجويان در روز 

  در الچيق دانشکده ی علوم انسانی تحصن خواهند11:30بر شرکت نکردن در کلس هايشان،در ساعت 
 کرد.البته در بخشی از بيانيه دوم تاکيد شده بود که فعل در اين روز دانشجويان اين دانشگاه تصميمی برای

 برگزاری تجمع و شعاردهی ندارند و اين کنش جمعی بصورت نمادين انجام خواهد شد،همچنين در بخش هايی از
 بيانيه ی اول امده بود:

 "سخن در اين روزهای ننگينی که که تماميت خواهان برای ملت ايران رقم زده اند،بسيار است اما ما هم اکنون
 25ترجيح می دهيم سخن را کوتاه کرده و با گذر از مقام نارضايتی که کسی در فراگير بودن ان ترديدی ندارد،، 

 ارديبهشت ماه را به فرصتی تبديل کنيم که در عمل کنش جمعی و اعتراضی مان به وضع موجود را به رخ
 مسببان ان بکشانيم.

 برخی از دولتمردان ايران شرايط کنونی را پيچ اخر تاريخ می نامند،اری ما نيز بر همين باوريم اما با رويکردی
 ديگر..به باور ما شرايط استبدادی کنونی اخرين پيچی ست که جنبش ديرپای دموکراسی خواهی در ايران با گذر

 از ان به سرمنزل مقصود خواهد رسيد."
 همچنين دانشجويان اين دانشگاه دو پيشنهاد را نيز با فعالين داخل و خارج از کشور مطرح نموده بودند که با

 استقبال بسياری از فعالين دانشجويی و سياسی مواجه گرديد که عبارتند از:
 " تاريخ در حال رقم خوردن است،خاورميانه ابستن حوادثی ژرف و تاريخ ساز هست،چهره ی ديگری از ان در حال
 شکل گرفتن است،ما بر اين باوريم در قرن بيست و يکم و در شرايطی که جنبش های اجتماعی در اقصی نقاط

 دنيا از هم الهام گرفته و به هم ياری می بخشند،همکاری خرده جنبش ها در کشورهای مختلف منطقه می
 تواند هزينه ی سرکوب برای اين دولت ها را بال برده و همچنين بر حمايت های بين المللی از ان ها بيفزايد.

 ما جمعی از فعالين دانشجويی دانشگاه مازندران با تاکيد بر اين که هيچ گونه مرزبندی بين فعالين داخل و خارج
 از کشور قائل نيستيم، اعلم می داريم انتظارو در خواستی بزرگ از فعالين دانشجويی خارج از کشور داريم و ان

 هم ايجاد پل های ارتباطی مستحکم بين جنبش دانشجويی ايران و ساير کشورها-علی الخصوص کشورهای
 همجوار-می باشد،شايد زيباترين تصاويری که مستعد خواهد بود در تاريخ مبارزه با ديکتاتوری ها درج گردند

 اعتصاب های دانشجويی ست که حتی بصورت نمادين و مقطعی با اهدافی مشترک در يک روز معين در چند
 کشور همجوار و حتی غيرهمجوار می تواند صورت گيرد.نيک می دانيم که براورده شدن اين خواسته اسان

 نيست اما توانايی اش را در بزرگانی که در خارج از کشور سکونت دارند می بينيم و به عملی شدن ان ايمان
 داريم."

 پيشنهادی نيز به همراهانمان در ديگر دانشگاه های ايران داريم،خرده جنبش ها و حتی جنبش کلن اجتماعی
 سياسی ايران بارها و بارها با حرکت ها و کنش های جمعی مقطعی ای مواجه بودند که بدليل استمرار

 نيافتن ،هزينه های تحميلی اش بر دستاورد ها فزونی گرفت،ما نيز معتقديم اعتصاب و تحريم کلس های درس
 طرحی ست معقول و کم هزينه،اما اميد داريم اين روند ادامه يابد و تنها برای خالی نبودن عريضه و قدرت نمايی

در برابر هيئت حاکمه تلقی نگردد.
 اين اعتصاب ها بايد بصورت هفتگی ادامه يابد و پيشنهادمان اين است که چون در بسياری از دانشگاه ها طی

 يک ترم بيش از يک غيبت در يک درس مجاز نمی باشد ،می توان تدابيری همچون تغيير روزهای اعتصاب بصورت
 گردشی انديشيد تا مشکلی متوجه دانشجويان کنشگر نگردد."

 همچنين اين گزارش ها از مازندران می افزايد در برخی ديگر از دانشگاه های اين استان از جمله دانشگاه صنعتی
 نوشيروانی بابل،غيرانتفاعی شمال امل،پيام نور بابل و دانشگاه کشاورزی ساری در اين روز تحريم کلس های

 درس از سوی برخی از دانشجويان مشهود بود.

یش از هشتاد در صد بازنشستگان حداقل بگير هستند

 وضعيت معيشتی مردم در نظام جمهوری اسلمی روز به روز بد و بدتر می شود. امروز فقط بيکاران نيستند که در
 وضعيتی فلکت بار روزگار سپری می کنند، بلکه کارگرانی که کار می کنند و آنانی که ده ها سال از عمttر خttود را

کار کرده اند و بازنشسته شده اند نيز در وضعيت اسف باری به سر می برند.
 در این زمينه رئيس کانون بازنشستگان و مستمری بگيران تأمين اجتماعی به خبرگزاری مهر گفت کttه هttم اکنttون

 بازنشستگان حداقل بگير هستند و مابقی کمی از حداقل بيtش تtر دریtافت مtی کننtد. علtی اکtبر  %٨٠ بيش از
 باید دو هزار و پانصد ميليtارد تومtان در قtالب سtهام بtه بازنشسttتگان ١٣٨٨ خبازها افزود که در قانون بودجه سال

پرداخت می شد که نشد و بازنشستگان یک هزار و نه صد ميليارد تومان طلبکارند.
 او همچنين گفت که تاکنون اعتبار همسان سازی حقوق بازنشستگان به صورت نسبی و سليقه ای اجttراء شttده

تومان بوده است. ١۴۵٠٠ و بيش ترین پرداخت به آنان
 در سال های اخیر و با توجه به بحران عمیقی که نظام سرمایه داری با آن مواجه است در عموم کشورهای سرمایه داری
 چه پیشرفته و چه عقب مانده مانند ایران اجحافات فراوانی علی��ه بازنشس��تگان ص�ورت گرفت��ه اس��ت. از آن ج��ایی ک��ه آن�ان
 دیگ��ر در محی��ط ه�ای ک�اری حض�ور ندارن��د ت�ا بتوانن��د متح��دانه از حق�وق خ�ود دف��اع کنن��د، برخ�ی از س��ندیکاها ب�ه تش��کیل
 اتحادیه برای بازنشس�تگان پرداخت�ه ان�د. ام�ا در ای�ران ن�ه فق�ط بازنشس��تگان ک�ه ش�اغلن نی��ز از داش�تن ح�ق تش�کل مس�تقل
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 محروم هستند و جمهوری اسلمی و نهاده�ایش همچ�ون س�ازمان ت�أمین اجتم�اعی ه�ر چ�ه م�ی خواهن��د ب�ا آن�ان م�ی کنن��د و
حقوق ابتدائی اشان را پایمال می نمایند.

  درصد مواد غذايى از اول خرداد70 درصدى 12 تا 9افزايش قيمت 

  اردیبهشت آمده است : رئيس اتحاديه كشورى بنكداران27به نوشته خبرگزاری دولتی فارس در 
  درصد مواد غذايى از اول خرداد خبر داد.70 درصدى 12 تا 9مواد غذايى از افزايش قيمت 

 قاسمعلى حسنى در واكنش به اين سؤال كه برخى شايعاتى مبنى بر كاهش كال در بازار
 مطرح مي كنند، گفت: هيچ گونه كمبودى وجود ندارد، انبارها مملو از كالست و در صنف مواد

 غذايى با فراوانى كال مواجهيم و به دنبال مشترى مي گرديم.
 وى در پاسخ به اين سوال كه در برخى كالها شاهد افزايش قيمت بي منطق هستيم، اظهار

  درصد12 تا 9 درصد مواد غذايى بين 70داشت: طبق توافقى كه با سازمان حمايت گرفته است، 
 از اول خردادماه افزايش قيمت خواهند داشت و كارشناسي هاى لزم صورت گرفته و دستور

 سازمان حمايت در حال ابلغ به واحدهاى صنفى است.
 رئيس اتحاديه كشورى بنكداران مواد غذايى گفت: تقاضا براى افزايش قيمت خيلى زياد بوده

 است،  اما با بسيارى از اين تقاضاها مخالفت شده و فقط در شرايطى كه توليدكننده متضرر
 نشود و مصرف كننده نيز قدرت خريد خود را از دست ندهد افزايش قيمت به صورت منطقى و بر

 اساس آناليزهاى سازمان حمايت صورت گرفته است.

  ساله گذشته تهران۵ تن در گودبرداری های  ۱۱۲مرگ 

  حادثه گودبرداری در سال گذشته در۵۵معاون حفاظت و پيشگيری سازمان آتش  نشانی تهران با اعلم وقوع 
 پایتخت، اظهار کرد: حادثه گودبرداری غيراصولی در «بلوار فردوس» یک زنگ خطر جدی بود که نشان می دهد

هنوز هم مساله ایمنی گودبرداری را جدی نگرفته و یا حوادث آن را باور نداریم. 
 داوود براتی در گفت وگو با ایسنا درباره حوادث گودبرداری در تهران که گزارش آنها به سازمان آتش نشی اعلم

  تن کشته و١۴ مورد حادثه گودبرداری در تهران رخ داد که طی آن ۵۵شده است، اظهار کرد: سال گذشته 
 ١۵مورد بود که ١٧٧، ٨٨ تن مجروح شدند، این درحالی است که ميزان وقوع حوادث گودبرداری درسال ٢١

 مصدوم داشت. ۵٨کشته و 
  مصدوم در پی٩١ کشته و ٣۴ مورد بود که ٢٣٣ آمار حوادث گودبرداری در تهران ٨٧وی ادامه داد: در سال 

 تن دیگر مصدوم شدند. ١٢۶ تن کشته و ٢٨ مورد بود که طی آن ٢٣٨ نيز ٨۶داشت این آمار در سال 
  مورد حادثه گودبرداری در١٣٠ اشاره کرد و گفت: در این سال ٨۵براتی به آمار حوادث گودبرداری در سال 

 تن شد. ۶٠ تن و مصدوم شدن ٢١پایتخت رخ داد که منجر به فوت 
  به دليل رشد غيرعادی این حوادث، سازمان آتش نشانی نتایج تجزیه و تحليل٨۶وی خاطرنشان کرد: در سال 

 حوادث و آمار نگران کننده آن را به سازمان ها و حلقه های مرتبط با حوادث همچون سازمان نظام مهندسی،
 وزارت مسکن و شهرداری منعکس کرد و با هدف پيشگيری از تکرار این حوادث، مقرر شد که در زمان صدور

 مجوز ایمنی پروانه ساختمان از مالکان تعهدنامه محضری اخذ شود که با توجه به مفاد آن، مالکان متعهد
 می شوند تا ضمن رعایت ضوابط و مقررات تحت نظارت مهندسين، مسوولن و ناظرساختمان، در صورت بروز

حوادث و قصور از طرف ایشان، این افراد باید پاسخگو بوده و خسارات را متحمل شوند. 
 معاون حفاظت و پيشگيری سازمان آتش نشانی تهران خاطرنشان کرد: با توجه به اقداماتی که سازمان

 آتش نشانی انجام داد آمارها بيانگر کاهش حوادث در ساليان پس از آن است، اما با توجه به اهميت موضوع و
 استانداردهای معتبر، هنوز گودبرداری با شرایط مطلوب فاصله داشته است به طوری که با رعایت این

استانداردها وقوع این حوادث بيش از پيش می تواند کاهش یابد. 
 وی به حادثه اخير گودبرداری در «بلوار فردوس» اشاره کرد و گفت: حادثه اخير مانند آینه ای واقعيت های

 ایمنی شهر و کيفيت ساخت و سازها را نشان داد و زنگ خطر جدی بود که نشان دهنده این مساله است
که هنوز هم عناصر ذیربط نقش مهم خود را در ارتقای کيفيت ساخت وسازها ایفا نکرده اند. 

 براتی ادامه داد: شاید مسوولين و متوليان امر توليد و تدوین مقررات و ضوابط ساختمانی، ضرورت اصلح و یا
 تکميل ضوابط و مقررات را احساس نکرده و یا آنکه مسوولن و متوليان نظارت مهندسان بر ساخت و ساز

اعتقاد دارند که بازرسی ها و کنترل های معمول کافی و اثرگذار است. 
 وی خاطرنشان کرد: همچنين ممکن است که پيمانکاران و مجریان عمليات گودبرداری و احداث سازه احساس
 می کنند که به درستی کار تخصصی خود را انجام می دهند و شاید مالکان نيز معتقدند که نقش و مسووليت

خود را بر اساس قانون و ضوابط بدون کمی و کاستی ایفا می کنند. 
با متخلفان در حوادث گودبرداری برخورد جدی صورت گيرد 

برخی ها معتقدند در صورت استفاده از بيمه نيازی به هزینه کردن در حوزه ایمنی نيست 
 براتی اضافه کرد: باید حلقه های ضوابط و مقررات ساختمانی، ساز و کار بازرسی و نظارت مهندسی بر
 ساخت و ساز، آموزش ها، تخصص ها و صلحيت پيمانکاران و مجریان، نقش و شرح وظایف مالکان مورد

بازنگری قرار گيرد. 
 براتی با این اعتقاد که برخورد جدی با متخلفان در حوادث گودبرداری ازجمله راهکارهایی است که در کاهش
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 چنين حوادثی تاثيرگذار است، همچنين گفت: سازمان آتش نشانی در نظر دارد مجددا نتایج مستندسازی و
تجزیه و تحليل حوادث را به مسوولين ذیربط منعکس کند تا در این زمينه برخورد جدی با متخلفان صورت گيرد. 
 معاون سازمان آتش نشانی تهران، به اهميت بيمه حوادث ساختمان ها در پيشگيری از بروز حوادث اشاره کرد

 و افزود: در تمام دنيا بحث بيمه به عنوان ابزاری برای افزایش سطح ایمنی مطرح است و شرکت های بيمه
 همکاری و تعامل مناسبی با سازمان های دیگر به ویژه آتش نشانی و خدمات ایمنی دارند اما متاسفانه در

 ایران برخی اعتقاد دارند که در صورت استفاده از خدمات بيمه ای نيازی به هزینه کردن در حوزه ایمنی نيست
 چون در صورت بروز حادثه خسارات مالی از سوی بيمه گذار پرداخت می شود البته این نگرش درست نيست

چون نمی توان تلفات انسانی را با پول جبران کرد. 
در اکثر ساختمان های در حال ساخت تهران، گودبرداری ها به صورت سنتی انجام می شود 

 معاون حفاظت و پيشگيری سازمان آتش نشانی تهران خاطرنشان کرد: بازدید و بررسی لزم از محل
 گودبرداری باید قبل از شروع عمليات صورت گيرد و با توجه به شرایط سازه ای و استحکام ساختمان های

 مجاور و مقاومت خاک، بهترین روش برای گودبرداری انتخاب شود که در این رابطه ممکن است که یک روش
 مناسب با صرف وقت بيشتر و هزینه بيشتری مدنظر قرار گيرد تا از وقوع حوادث بعدی جلوگيری شود اما

 متاسفانه چنين اقداماتی به صورت کامل در اکثر ساختمان های در حال ساخت تهران صورت نمی گيرد و به
 عبارت دیگر گودبرداری ها بيشتر به صورت سنتی و با به کارگيری پيمانکاران و مجریان فاقد صلحيت و تخصص

لزم و با ریسک بال انجام می شود. 
 براتی با بيان اینکه بر اساس هماهنگی های انجام شده با شهرداری ها، سازمان آتش نشانی بر رعایت ضوابط

 و مقررات ایمنی در برابر آتش سوزی در ساخت وسازها نظارت دارد، افزود: برای حصول به ایمنی در برابر
 حوادث گودبرداری نياز به مشارکت کليه حلقه ها و عناصر مرتبط است و باید در ساز و کار موجود تحول

 اساسی صورت گيرد تا گودبرداری توسط پيمانکاران مجرب و صلحيت دار و تحت نظارت مهندس مسوول انجام
شود. 

اعتصاب کارگران بخش مکانيک عسلویه

 کارگران بخش مکانيک در ده فاز عسلویه در اعتراض به عدم پرداخت چهار ماه دستمزد توسط شرکت پيمانکاری
."ایليا فولد" دست به اعتصاب زدند

 اعتصاب یک روزه کارگران در اعتراض به کلهبردارى آشکار کارفرماى شرکت پيمانى ایليا فولد و همراهى و بى
 مسئوليتى شرکت گاز یعنى کارفرماى اصلى صورت گرفت. در نتيجه این اعتصاب، کارفرماى شرکت گاز ناچار شد

 به کارگران قول دهد که دستمزدهای معوقه سال گذشته آنان را از محل طلب پيمانکار قبلى از شرکت گاز
 پرداخت خواهد نمود. با این عقب نشينى، کارگران به اعتصاب خود پایان دادند اما اعلم کردند در صورت عدم

.تحقق مطالبات شان مجددا وارد اعتصاب می شوند

 تهديد شهردارى: اگر يارانه مترو را ندهيد از مردم مي گيريم

 شهردار تهران گفت: اگر دولت تا پايان خرداد اردیبهشت آمده است : 28به نوشته خبرگزاری دولتی فارس در 
يارانه هاى بليت مترو را پرداخت نكند، مجبوريم سهم دولت را از مردم دريافت كنيم. 

 محمدباقر قاليباف امروز در حاشيه مراسم رونمايى از قطارهاى نسل جديد مترو در جمع خبرنگاران در خصوص
 تعيين تكليف براى افزايش نرخ كرايه حمل و نقل عمومى در تهران گفت: اگر دولت تا پايان خرداد يارانه هاى حمل و

نقل عمومى را بر اساس قانون پرداخت نكند، مجبوريم سهم دولت را از مردم دريافت كنيم. 
 وى ادامه داد: علقه اى نداريم هزينه  بيشترى به مردم تحميل كنيم اما اگر دولت سهم يك سوم خود را از هزينه

تمام شده مترو پرداخت نكند مجبوريم اين هزينه را از مردم دريافت كنيم. 
 شهردار تهران به لغو جلسه اخير وزارت كشور و شوراى شهر در مورد نرخ كرايه ها اشاره كرد و گفت: مهدى

 چمران رئيس شوراى شهر پيگير اين موضوع هستند و به نظر مي رسد دولت مشتاق است تا اين موضوع حل
 شود. اما اگر تا خرداد يارانه هاى حمل و نقل عمومى از سوى دولت پرداخت نشود مصوبه شوراى شهر را اجرايى

مي كنيم. 
 وى در پاسخ به پرسشى مبنى بر اينكه محمودى معاون عمرانى استاندار تهران ادعا کرده يارانه حمل و نقل

 پرداخت شده است، گفت: معاونت عمرانى استاندارى مسئوليتى در قبال پرداخت کردن و يا پرداخت نکردن يارانه
 حمل ونقل ندارد و اين موضوع را وزارت کشور پيگيرى مي کند و اگر دولت آن را پرداخت کند به طور قطع افزايش

هزينه اى اتفاق نمي افتد. 
  قطار جديد به ناوگان اضافه5قاليباف همچنين به رونمايى از قطارهاى نسل جديد مترو اشاره كرد و گفت: امروز 

مي شود. 
  قطار ديگر وارد خطوط مترو مي شود. با اين اقدام ظرفيت حجم31شهردار تهران ادامه داد: تا پايان سال جارى 

 ميليون در روز افزايش مي يابد. 3 ميليون در روز به 2جابه جايى مسافر در مترو از 
  ميليون مسافر در روز مي رسد و4به گفته شهردار تهران، تا سال آينده ظرفيت جابه جايى مسافر در مترو به 

 كيلومتر بيشتر كنيم. 15سعى خواهيم كرد در بخش عمرانى ساخت تونل را از سالى 
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  ايستگاه مترو تا پايان سال جارى خبر داد و گفت: براساس برنامه ريزي هاى انجام11وى همچنين از راه اندازى 
گرفته هر ماه يك ايستگاه مترو به بهره بردارى مي رسد. 

 شهردار تهران با بيان اينكه علوه بر اين امسال چند كيلومتر به خطوط مترو اضافه مي شود، اضافه كرد: در خط يك
و در جنوبي ترين نقطه آن ايستگاه كهريزك تا ماه آينده به بهره بردارى مي رسد. 

 قاليباف در بخش ديگر سخنانش در خصوص اسكان حادثه ديدگان آوار بلوار فردوس گفت: در اين زمينه ابلغ
 كرده ايم تا به مدت يك ماه به اين خانواده اسكان موقت داده شود تا خسارات جبران شود و مشكلت در اين زمينه

حل شود.

 تجمع کارگران نساجی مازندران برای چندمين بار

  اردیبهشت نوشت :کارگران که مسير محل کارخانه تا فرمانداری را پياده طی نمودند28خبرگزاری رهانا در تاریخ 
در اعتراضی آرام با در ددست داشتن پلکاردو پارچه خواستار مطالبات حقوق معوقه خود شدند. 

 چند تن از کارگران که نخواستند نامشان فاش شود در گفتگويی با ايلنا گفتند :هيچ مقام ومسئولی تاکنون جواب
 قانع کننده ای به ما نداده است وما قربانی سياسی بازی ورفع تکليف کسانی قرار گرفته ايم که با وعده ما را

سرگردان کرده اند. 
 نساجی مازندران يکی از کارخانه های بزرگ نساجی در کشور به شمار مي رود به دليل سوء مديريت و عدم

 سال گذشته دچار بحران شده است. ٢٠عوامل اقتصادی در طی 
 براساس مصوبه سفر نخست هيئت دولت به استان مازندران مقرر شد اين واحدهای نساجی بازسازی و احيا

شوند. 
 اين تجمع اعتراض آميز امروز در حالی صورت گرفت که کارگران طی يک ماه گذشته دو بار درمقابل دفتر اکبری

 نماينده مردم قائمشهر ،سوادکوه ،جويبار وکياکل تجمع نموده بودند وامام جمعه قائمشهر نيز در خطبه نماز جمعه
اين هفته اين شهر در تذکراتی جدی خواستار حضور جدی مسئولن وپاسخگويی آنان به کارگران شده بود . 
  هزار٧اين واحد توليدی يکی از شرکت های با سابقه نساجی کشور است که طی سال های گذشته با داشتن 

 نمايندگی فروش نقش مهمی در صادرات پارچه داشته است. ۵٠نيرو و 

 هند از يک طرح پتروشيمی ايران کناره گيری کرد

 با گذشت چند سال از امضای تفاهم نامه بين اردیبهشت آمده است : 28در  به گزارش خبرگزاری دولتی مهر
  هندوستان، اين شرکت آسيايی به دليل نا مشخصی ازSab Industriesشرکت ملی صنايع پتروشيمی ايران و 

 مشارکت در ساخت مجتمع پتروشيمی لوان انصراف داده است.
 " در حالSab Industries درصدی شرکت "53در حال حاضر مذاکرات با چند شرکت خصوصی برای واگذاری سهم 

 انجام است و پيش بينی می شود به زودی سهام اين شرکت خارجی به بخش خصوصی انتقال داده شود.
 هدف از ساخت مجتمع پتروشيمی لوان در منطقه ويژه اقتصادی انرژی پارس (عسلويه) توليد سالنه يک ميليون

  ميليون متر مکعب از657 هزار تن اوره و آمونياک است که خوراک اين واحد پتروشيمی سالنه به ميزان 35و 
 فازهای جديد ميدان مشترک پارس جنوبی تامين خواهد شد.

  درصد، شرکت مديريت سرمايه20 درصد، پتروشيمی اراک 20در حال حاضر شرکت ملی صنايع پتروشيمی 
 گذاری بانک ملی پنج درصد از مهمترين سهامداران اين واحد پتروشيمی هستند.

 علوه بر اين اخيرا با تاخير شرکت نفت عمان برای مشارکت در ساخت مجتمع پتروشيمی هرمز، شرکت ملی
 صنايع پتروشيمی با ارسال نامه ای خواستار تعيين و تکليف مشارکت اين شرکت عربی شده است.

  همزمان با سفر سلطان قابوس پادشاه عمان به تهران، دو کشور ايران و عمان برای ساخت1388مرداد ماه سال 
  هزار650 درصدی دو کشور و با ظرفيت توليد سالنه يک ميليون و 50يک واحد توليد اوره و آمونياک با مشارکت 

 تن محصول يک توافق نامه امضا کردند.
 در همين حال احمد حيدرنيا مدير طرحهای شرکت ملی صنايع پتروشيمی پيشتر با تاکيد بر اينکه قصد داريم
 وضعيت سرمايه گذاری عمان در ساخت پتروشيمی هرمز را روشن کنيم به مهر گفته بود: اگر طرف عمانی
 تمايلی به سرمايه گذاری در عسلويه را ندارد، ساير شرکتهای خصوصی و يا خارجی جايگزين اين مجموعه

 خواهند شد.
 وی با بيان اينکه به دنبال مکاتباتی که با عمان انجام شد، به نظر مي رسد اين کشور تمايلی برای سرمايه گذاری
 و مشارکت در ساخت مجتمع پتروشيمی هرمز ندارد، گفت: مطابق با تفاهم نامه امضا شده، طرف عمانی بايد به

 طور رسمی خروج و انصراف خود را از مشارکت در اين طرح پتروشيمی اعلم کند.
 در نهايت با به پايان رسيدن مهلت قانونی شرکت نفت عمان برای مشارکت و سرمايه گذاری در ساخت مجتمع

 پتروشيمی اوره و آمونياک هرمز، به نظر مي رسد احتمال کنار گذاشتن اين شرکت خارجی از اين طرح پتروشيمی
 قوت گرفته است.

  هزار تن اوره و آمونياک150به گزارش مهر، هدف از ساخت مجتمع پتروشيمی هرمز، توليد سالنه يک ميليون و 
  درصد سهام اين واحد به شرکت نفت عمان امضا شده بود.50بود که پيشتر توافق نامه ای برای واگذاری 
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 کارگر کارخانه مهرام165اخراج 

  نفر از کارگران خود را اخراج165به گزارش آژانس ایران خبر، کارفرمای کارخانه "مواد غذایی مهرام" شعبه قزوین 
کرده است.

کارفرمای این کارخانه دليل اخراج دسته جمعی این تعداد کارگر را کمبود مواد اوليه عنوان کرده است.

تجمع ملوانان بوشهری مقابل استانداری اين شهر با شعار ؛ گشنه ايم، گشنه ايم" 

  اردیبهشت آمده است : ملوانان و لنجداران معترض از خروج مديران از31به نوشته سایت آينده در تاریخ 
استانداری بوشهر جلوگيری كردند. 

 به گزارش "سوك" دقايقی پيش و پس از اتمام جلسه شورای اداری استان و زمانی كه مديران استانی قصد
خروج از استانداری بوشهر را داشتند با ممانعت برخی از تجمع كنندگان مواجه شدند. 

 گزارش خبرنگار ما حاكيست تجمع كنندگان شعار "استاندار محترم؛ گشنه ايم، گشنه ايم" را سرداده و خواستار
رسيدگی استاندار بوشهر شدند. 

 گفتنی است استاندار بوشهر نيز به نمايندگان معترضين قول داد تا در نشست چهارشنبه وی با معاون اول رييس
جمهور، اين موضوع به طور جد مطرح و هر چه زودتر تصميم گيری شود. 

 گفته می شود پنج تن از نمايندگان ملوانان به همراه پورفاطمي، ميگلی نژاد و استاندار بوشهر در نشستی به
 بررسی مشكلت موجود پرداخته و مهندس جهانبخش به آنان قول داد كه در نشست روز چهارشنبه وی با معاون

اول رييس جمهور حضور داشته باشند.
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گزارش تکميلی 

بوشهر تجمع اعتراض آميز ملوانان برابر استانداري

  اردیبهشت می31وبلگ اتحاد داوطلبانه ، وبلگ راه کارگر برای همبتسگی مليت های ایران در تاریخ  
 t حذف ته لنجي هديه فقر به ملوانان جمعي از ملوانان در اعتراض به حذف ته     نسيم جنوب  نویسد :

 لنجي در مقابل استانداري بوشهر تجمع نمودند. اين عده که از بخش ساحلي شهرستان تنگستان به
 بوشهر آمده بودند خواستار رسيدگي به مشکلت خود شدند. آنان معتقد بودند که با حذف و محدود کردن

 ته لنجي ملوانان فقيرتر شده و ادامه زندگي براي آنها مشکل مي شود. در ادامه اين تجمع، نمايندگان
 معترضين در استانداري حضور يافته و با معاون سياسي استاندار ديدار و مشکلت خود را با وي در ميان

 گذاشتند.در اين جلسه هاشمي معاون سياسي استاندار بوشهر وعده پيگيري مشکل ملوانان و انعکاس
 دقايقي پيش و پس از اتمام جلسه شوراي اداري استان و زماني “سوك” آن را به مرکز داد. به گزارش

 كه مديران استاني قصد خروج از استانداري بوشهر را داشتند با ممانعت برخي از تجمع كنندگان مواجه
 شدند. گزارش خبرنگار “سوك” حاكيست تجمع كنندگان شعار “استاندار محترم؛ گشنه ايم، گشنه ايم” را

 سرداده و خواستار رسيدگي استاندار بوشهر شدند. گفتني است استاندار بوشهر نيز به نمايندگان
 معترضين قول داد تا در نشست چهارشنبه وي با معاون اول رييس جمهور، اين موضوع به طور جد مطرح و
 هر چه زودتر تصميم گيري شود. گفته مي شود پنج تن از نمايندگان ملوانان به همراه پورفاطمي، ميگلي
 نژاد و استاندار بوشهر در نشستي به بررسي مشكلت موجود پرداخته و مهندس جهانبخش به آنان قول

داد كه در نشست روز چهارشنبه وي با معاون اول رييس جمهور حضور داشته باشند.
تجمع ملوانان مقابل استانداری بوشهر …. گشنه ايم، گشنه ايم

 خليج فارس: شماري از ملوانان استان صبح امروز (شنبه) مقابل استانداري تجمع كرده و خواستار
رسيدگي به مشكلت شان شدند كه در پي محدود سازي ته لنجي ايجاد گرديده است.

 به گزارش «خليج فارس»؛ اين گروه پس از پايان جلسه شوراي اداري، همزمان با خروج برخي مديران از
استانداري مانع آنها شده و خ…واستار انتقال مشكل شان به مسئولن مربوطه شدند.

 برپايه اين گزارش، ملوانان علوه بر پارچه نوشته اي كه در اختيار داشتند، شعار “استاندار محترم، گشنه
ايم گشنه ايم” سر داده و خواستار رسيدگي به مشكل شان شدند.

 گزارش «خليج فارس» مي افزايد: استاندار بوشهر نيز در ديدار با نماينده اين گروه وعده داد تا در جلسه
 اين هفته با رحيمي معاون اول رييس جمهور ديدگاه ملوانان بوشهري درباره ته لنجي را به اطلع وي

برساند.
 پيش از اين شنبدي معاون سياسي امنيتي استاندار بوشهر با بيان اينكه ته لنجي حذف نشده بلكه

 مصوبه قانوني دولت درباره سقف آن در حال اجراست، به «خليج فارس» گفته بود: پيشنهاد استان درباره
  برابري ميزان واردات كالي ملواني به دولت ارائه شده و منتظر تصميم گيري نهايي آ�نها3.5افزايش 
هستيم.

  سفر در سال و هر بار6هم اكنون براساس مصوبه دولت در سفر دوم خود به استان، ملوانان بوشهري 
  ميليون تومان حق واردات كال به استان را دارند كه برخي مسئولن از جمله نيروي انتظامي از برخي1.5

 تخلفات رخ داده در جريان اين موضوع خبر داده و مي گويند: محدوديت هاي اخير نيز با هدف اجراي مصوبه
 دولت و به خاطر واردات مشروبات الكي و كالهاي ممنوعه و نيز وارد كردن بيش از سهميه كال به كشور

در قالب ته لنجي است

آسمانی مملو از غبار سمی/ نابودی محيط زيست در دشت خاتون آباد کرمان 

 : کارخانه ذوب مس خاتون آباد به دليل توليد غبار اردیبهشت آمده است :31در  به گزارش خبرگزاری دولتی مهر
سمی مشکلت زيست محيطی جدی ايجاد کرده و زمينهای اين منطقه تا ده سال قابل کشت نيست. 

 به گزارش خبرنگار مهر در کرمان، استان کرمان بيشترين معادن کشور را درحالی در خود جای داده است که
 دومين ذخاير مس جهان نيز در اين استان پهناور قرار گرفته است که اين مسئله در کنار فرصتهای اشتغالزايی و

 توسعه استان تهديدهايی را نيز برای کرمان در زمينه زيست محيطی به همراه داشته است که می توان به
آلودگی های معادن و کارخانه مس سرچشمه و همچنين کارخانه ذوب مس خاتون آب در شهربابک اشاره کرد. 

 اما در اين ميان طی سالهای اخير بدليل ميزان قابل توجه آليندگی و همچنين تلفات دامی گسترده در شهربابک
 کارخانه مس خاتون آباد بعنوان يکی از آلوده کننده ترين صنايع کرمان مطرح شده است بطوريکه طبق اعلم اداره

  که اين کارخانه کار خود را در خاتون آباد آغاز کرده است تنها در بخش دامهای74کل دامپزشکی کرمان از سال 
  هزار دام سبک و سنگين بدليل آلودگی به40شهربابک که قطب اول دامپروری استان کرمان محسوب می شود 

غبارهای سمی اين کارخانه تلف شده اند. 
 ميزان آلودگی در منطقه به دليل کار اين کارخانه طی اين مدت به حدی رسيده است که عمل امکان کشت در

 زمينهای اين منطقه تا ده سال ديگر وجود ندارد و از سوی ديگر شاهد آلودگی شديد منابع آبی و خاکی اين
منطقه هستيم. 

گازهای سمی در محيط زيست پخش می شود / ماندگاری گازهای سمی تا ده سال 
 علت اصلی آلودگی کارخانه ذوب مس خاتون آباد در شهرستان شهربابک استفاده از برخی ماشين آلت چينی و
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 بی کيفت در اين مرکز صنعتی و همچنين استفاده از الکتروفيلترهای کارخانه سيمان بجای استفاده از فيلترهای
 کارخانه ذوب مس بوده است اين مسئله موجب شده است از ابتدای آغاز بکار کارخانه گازهای سمی ناشی از

 فعاليت اين مرکز صنعتی به همراه ذرات اسيدی در محيط زيست منتشر شود که تاکنون خسارات جبران ناپذيری
 به محيط زيست دامها و منابع خاکی و آبی وارد شود بطوريکه کارشناسان می گويند در صورتيکه آلودگيها از هم

اکنون متوقف شود حداقل ده سال طول خواهد کشيد تا وضعيت منطقه عادی و آلودگيها برطرف شود. 

کارخانه ذوب مس خاتون آباد مجوز زيست محيطی ندارد 

 اين درحالی است که محيط زيست کرمان نيز بارها اعلم کرده که اين کارخانه مجوزی از محيط زيست دريافت
نکرده است. 

 محمد اسدي، مسئول دامپزشکی شهربابک در پاسخ به سوال خبرگزاری مهر در خصوص ميزان خسارات به
 دامهای منطقه گفت: شهربابک قطب اول دامپروری استان کرمان است و بخش قابل توجهی از نياز دامی کرمان
 را برآورده می کند اما فعاليتهای صورت گرفته توسط کارخانه ذوب مس خاتون آباد خسارات زيادی را به دامپروری

شهرستان وارد کرده است. 
 وی که همچون برخی از مسئولن استان کرمان از اعلم ميزان خسارات کارخانه ذوب مس خاتون آباد خودداری
 کرد گفت: آنچه که مسلم است طی سالهای گذشته خسارات زيادی به دامهای شهربابک وارد شده است اما

شرکت مس با تائيد کارشناسان دامپروری به دامداران خسارات پرداخت می کند. 

 هزار راس دام در منطقه تلف شده اند 40

 در اين ميان مديرکل دامپزشکی استان کرمان در خصوص تلفات دامی در شهرستان شهربابک به خبرنگار مهر در
 کرمان گفت: حقيقت اين است که دامپروری در شهربابک بدليل فعاليت اين کارخانه دچار خسارات زيادی شده

  هزار راس دام سبک و سنگين50 تا 40است و ميزان تلفات دامی طی سالهای آغاز فعاليت کارخانه تاکنون بين 
گزارش شده است. 

 وی درخصوص اعلم مسئولن مس در زمينه کنترل آلودگيها گفت: صحبتهايی درخصوص راه اندازی الکترو
 فيلترهای مدرن در اين کارخانه شده است و به نظر می رسد اين امر صورت گرفته اما از سوی ديگر تلفات دامی

در منطقه همچنان ادامه دارد. 
 زيد آبادی گفت: اين کارخانه بدليل غبار سمی که ايجاد کرده بدون شک خسارت سنگينی به دامها، مراتع و

حيات وحش منطقه وارد کرده است. 
 وی ادامه داد: در اين خصوص پيگيريهای لزم را انجام داديم و به مراجع قضايی و دولتی نامه نگاری کرده ايم اما

تاکنون جوابی دريافت نکرده ايم. 
 زيد آبادی اضافه کرد: اگر همين امروز نيز جلوی آلودگی گرفته شود تا چند سال ديگر بدليل آلودگی منطقه تلفات

دامی ادامه خواهد داشت زيرا منابع آبي، خاک و علوفه آلوده شده است. 

شرکت مس خسارت دامهای تلف شده را پرداخت می کند 

 زيد آبادی در خصوص وجود چاله های دفن دامهای تلف شده گفت: در اين خصوص اطلعی ندارم اما کارشناسان
 دامپزشکی در منطقه حضور دارند و دامهای تلف شده را کالبد شکافی می کنند و در صورت تائيد مسموميت

شرکت مس غرامت لزم را پرداخت می کند. 
 وی با اشاره به اينکه شغل اصلی مردم اين منطقه دامپروری است گفت: دامها پس از مسموميت دچار زردی

کبد می شوند و کليه های دامها نيز از کار می افتد و درنهايت دام تلف می شود. 
 فرماندار شهربابک نيز در خصوص وضعيت اين کارخانه به خبرنگار مهر در کرمان اظهارداشت: بايد موضوع اين

کارخانه را به صورت شفاف برای مردم شرح دهيم تا بدانند چه اقداماتی برای رفع اين مشکل انجام شده است. 
حميد افضلی تصريح کرد: قبل کارخانه ای ناقص در اين منطقه احداث شده بود که آلودگيهايی را ايجاد کرده بود. 

  بخش دانست و گفت: يکی از مشکلت استفاده از الکتروفيلترهايی بود که برای اين2وی دليل آلودگی را در 
 کارخانه ساخته نشده بود دومين مشکل عدم ساخت کارخانه اکسيژن در کنار اين کارخانه بود که موجب اشتعال

ناقص و توليد گاز سمی می شود که موجب شد در اين مقطع حجم گازهای آلينده نيز افزايش يابد. 

آلودگی کارخانه ذوب مس کاهش يافته است 

 فرماندار شهربابک افزود: طی سالهای اخير و با مديريت جديد شرکت مس اقدامات خوبی در راستای حل مشکل
 در شهربابک صورت گرفته است و با قطعيت می توان گفت ميزان آلودگی کارخانه کاهش يافته بطوريکه با چشم

غير مسلح و بدون آزمايش نيز می توان دريافت که آلودگی کاهش چشمگير دارد. 
  درصد آلودگی کنترل شده است اما ميزان آلودگی به شدت کاهش100اين مسئول ادامه داد: نمی توان گفت 

يافته است و برخی تلفات و آلودگی موجود نيز ناشی از آلودگيهای سالهای گذشته است. 

بايد از مديران وقت پرسيد چرا اين کارخانه را راه اندازی کرده اند 
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 افضلی اين سوال را مطرح کرد که چرا کسی برای پيگيری آلودگی مس سراغ سرچشمه نمی رود و همچنين
چرا کسی دنبال مديران وقت که اين کارخانه را راه اندازی کرده اند نمی رود. 

  درصد کنترل80 تا 70وی ادامه داد: حساسيت در شهربابک بدليل غبار کارخانه است که خوشبختانه هم اکنون 
شده است. 

 وی گفت: در گذشته هر چه حرف در اين زمينه زده شده بود همه در حد شعار بود اما مديريت جديد مس با کلنگ
 زنی و احداث کارخانه های اکسيژن و اسيد در مجاورت کارخانه اصلی از غبار موجود استفاده صنعتی کرده است

و با راه اندازی اين دو کارخانه عمل آلودگی نزديک به صد درصد متوقف خواهد شد. 

 راس دام در منطقه تلف می شد 40در گذشته روزانه 

 فرماندار شهربابک ادامه داد: زمانی وقتی ماشين در اين منطقه تردد می کرد غبار مس از سطح زمين بلند می
  راس دام تلف40 تا 30شد درحال حاضر شاهد کاهش غبار هستيم در گذشته قبل از انجام اين اقدامات روزانه 

  مورد در روز رسيده است که شرکت مس غرامت آنها را پرداخت می4 تا3می شد اما هم اکنون اين تعداد به 
کند. 

 وی گفت: نبايد صورت مسئله را پاک کنيم و اين حقيقت است که آلودگی در گذشته روی داده است و امروز بايد
دنبال اين باشيم که برای حل مشکل چه کنيم که در اين زمينه هم گامها بزرگی برداشته شده است. 

 فرماندار شهربابک اضافه کرد: من تائيد می کنم که تمام تلش مسئولن مس در شهربابک رفع مشکل آلودگی
  نفر اشتغالزايی نقش مهمی در اقتصاد منطقه دارد و حتی خود500است ضمن اينکه اين کارخانه با هزار و 

 دامداران هم که تلفاتی در اين زمينه داده اند راضی نيستند فعاليت اين کارخانه متوقف شوند چون بچه های اين
افراد در کارخانه درحال فعاليت هستند. 

 وی ادامه داد: در واقع راحت ترين کار پاک کردن صورت مسئله و تعطيلی کارخانه است اما راه حل منطقی نيست
و رفع مشکل آليندگی بايد در دستور کار قرار گيرد که کار مسئولن شرکت مس هم اکنون قابل دفاع است. 

 فرماندار شهربابک با اشاره به انکه گفته می شود اين کارخانه مجوز ساخت از محيط زيست ندارد نز گفت: در
 واقع در زمان ساخت اين کارخانه قانونی در راستای گرفتن مجوز وجود نداشت که اين کارخانه بخواهد مجوزی در

اين راستا بگيرد. 
وی ادامه داد: در حال حاضر هم مسئولن مس در راستا رعايت استانداردها تلش می کنند. 

آلودگی کشاورزی و دامپروری منطقه را تهديد می کند 

اين درحالی است چندی پيش نيز نماينده مردم شهربابک در خصوص وضعيت آلودگی خاتون آباد هشدار دارد. 
 مصطفی رضا حسينی در اين زمينه گفت: طی سالهای گذشته هزاران راس دام در منطقه تلف شده و محيط

زيست هم آلوده شده است و کشاورزی و دامپروری منطقه تهديد می شود. 
استفاده از فيلتر کارخانه سيمان در کارخانه ذوب مس 

 وی ادامه داد: در اين کارخانه از فيلترهای کارخانه سيمان بجای الکتروفيلترهای تخصصی اين کارخانه استفاده
شده است و طی سالهای گذشته به تدريج آلودگی افزايش يافته است. 

 وی خواستار فع نقص اين کارخانه شد و گفت: در صورتيکه بارندگی مطلوبی در منطقه روی بدهد بعد از بارندگی
طی چندين سال بعد می توان اميدهايی در راستای آغاز مجدد کشاورزی در منطقه داشت. 

 برابر استاندارد جهانی است 28آلودگی 

 رئيس دادگستری شهربابک نيز در اظهار نظری که از سوی روابط عمومی دادگستری کرمان منتشر شد گفت:
کارخانه ذوب مس خاتون آباد روزانه سيصد ميليون ريال سرمايه ملی را در هوا پخش می کند. 

  برابر استاندارد جهانی اعلم کرده28غلمرضا محمدی پور افزود: کارشناسان محيط زيست اين ميزان آلودگی را 
 برابر حد استاندارد است. 30ومقدار ذرات خروجی نيز 

  تن غبار آلينده توسط اين کارخانه در هوا پخش می8وی گفت: بدليل استفاده از فيلترهای غير استاندارد روزانه 
 درصد آن را گرده های مس تشکيل می دهد. 50شد که قريب 

 وی گفت: با بررسی انجام شده ارزش ريالی اين ميزان مس روزانه سيصد ميليون ريال است که به عنوان ثروت
 ملی در هوا پخش می شود و ضمن خسارت اقتصادي، باعث آلودگی محيط و بيماری مردم، گياهان و حيوانات

می شود. 
 محمدی پور با اشاره به اينکه پرونده ای نيز در همين رابطه در دادگستری شهرستان مفتوح است، گفت: دستگاه

 قضايی همواره بنا بر تعامل و رفع مشکلت بانگاه غير قضايی داشته و اگر احساس شود شيوه های برخوردی و
قضايی کار ساز است از آن استفاده خواهد کرد. 

آلودگی کارخانه ذوب مس خاتون آباد برطرف می شود
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 وزير بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در جريان سفر دور سوم هيئت دولت به استان کرمان در جلسه
 شورای اداری اين شهرستان با اشاره به آليندگی کاخانه ذوب مس خاتون آباد گفت: با توجه به ميزان

 .آليندگی کارخانه، رفع آليندگی اين واحد صنعتی ضروری است
 مرضيه وحيد دستجردی افزود: کارخانه ذوب مس خاتون آباد مشکلتی را در خصوص آليندگی محيط

 .زيست ايجاد کرده است که در خصوص رفع اين مسائل پيگيری لزم را انجام می دهيم
 .وی رفع آليندگی اين کارخانه را در راستای بهداشت محيط ضروری دانست

 دستجردی گفت: در راستای حل اين مشکل بزودی کارخانه اسيد و اکسيژن در اين منطقه تاسيس می
 .شود که در کاهش آلودگی تاثيرگذار خواهند بود

 وزير بهداشت در اين زمينه اظهار نظر نکرده که فعاليت اين کارخانه طی سالهای گذشته روی سلمتی
 .ساکنان شهربابک چه تاثيری گذاشته است

تداوم تجمع و اعتراض کارگران شرکت نساجی کاشان
بر اساس خبر ارسالی به کميته هماهنگی، اعتراض کارگران نساجی کاشان همچنان ادامه دارد.

 این گزارش حاکی است که کارگران شرکت نساجی کاشان پس از چندین ماه اعتراض، مجددا در محيط کارخttانه،
محوطه و در مقابل دفاتر اداری این شرکت، تجمع کرده اند.

  ماه است حقوق نگرفته اند و در اعتراض به این وضعيت، بارها تجمttع32لزم به ذکر است که کارگران این شرکت 
  هزار تومان، قصد خنثی کردن اعتراض کttارگران را50کرده اند اما کارفرما هر بار تنها با پرداخت مبالغ ناچيز در حدود 

داشته است.

 تجمع و اعتراض کارگران نساجی کاشان بttرای پرداخttت حقttوق معttوقه خttود کماکttان ادامttه دارد و فریttب کاریهttای
کارفرما نتوانسته است که به اعتراض و تجمع کارگران پایان دهد.

کميته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل های کارگری

گزارشی از گروه شرکتهای پارسيان در تهران
 نيروگاه، بر اساس گزارش رسيده، شرکتهای گروه پارسيان در تهران متشکل از پنج شرکت ( به نام های پارسيان

 توسعه پست پارسيان، توسعه ریل پارسيان، پيمان خطوط گستر و کارخانه پارس صنعت پرند) است کttه در زمينttه
ایجاد پستهای برق و نيروگاه و خرید تجهيزات برقی فعاليت دارند.

  متعلttق بttه شttرکت تttوانير بودنttد کttه در1389 نفر پرسttنل دارد. ایttن شttرکتها تttا تابسttتان 400این مجموعه حدود 
 تابستان توسط بخش خصوصی خریده شده است. در این مجموعه همه افراد به صورت قراردادهای با مدت معيttن
 مشغول به کار بوده اند (اکثرن یکساله) . مدیریت جدید در پی خریttد شttرکتها شttروع بttه کttاهش مزایttای کارکنttان
 مانند حق تحصيل فرزندان پرسttنل، اضtافه کاریهtا وپtاداش هtا، کtاهش مرخصtی هtای ذخيtره کارکنtان، همچنيttن

  نفttر از30 مدیریت حدود 1389برقراری جریمه های ساعتی برای ورود و خروج کارکنان نموده است. در پایان سال 
پرسنل را تعدیل نيرو نمود.

 

  مttاه اسttت2 هيچ کدام از مجموعه پنج شرکت گروه قراردادی با کارکنان نبسته اند و پرسttنل حttدد 1390در سال 
 کttه بttدون قttرارداد کttار و حقttوق مشttغول بttه کttار هسttتند. مttدیریت شttرکت در اواخttر اردیبهشttت اقttدام بttه ارائه

  ماهه همراه با کاهش حقوق برای همه کارکنان نموده است. این کاهش حقttوق شttامل6 تا 3قراردادهای موقت 
تمام سطوح دستمزدی شده است.

 در بعضی از سطوح حقوقی، حقوق پيشنهادی مدیریت شرکت برای افراد با سابقه کار بال حداقل دسttتمزد وزارت
 کار است. در پی این اقدام اکثریت کارکنttان ایttن مجمttوعه، متحttدانه قراردادهttای جدیtد را نپttذیرفته انttد و خواهttان

برقراری افزایش حقوق خویش مطابق قوانين وزارت کار در سال جدید هستند.

1390 اردیبهشت 31

کميته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل های کارگری

اعتصاب کارگران شرکت تاسيسات دریایی خرمشهر

  نفر از کارگران قراردادی شرکت تاسيسات دریایی خرمشهر، کارگران شاغل در این شرکت به37در پی اخراج  
حمایت از همکاران اخراجی خود دست از کار کشيدند و اعتصاب کردند.
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  اردیبهشت ماه به27طبق گزارش آژانس ایران خبر به دليل دستوری که پيمانکار به انتظامات شرکت داده بود از 
 نفر از کارگران اجازه ورود به محوطه شرکت داده نشد که به دنبال آن تعداد زیادی از کارگران تاسيسات دریایی 37

 عمل کار شرکت خرمشهر، دست به اعتراض زدند و کار را تعطيل کردند. به دليل تعداد زیاد کارگران اعتصابی،
 شرکت را تا اطلع ثانوی تعطيل اعلم متوقف شده است و روز یکشنبه اول خردادماه، مدیریت شرکت مجبور شد

کند.
 

تجمع کارگران در برابر شهرداری اهواز

  نفر از کارگران سازمان پارک های شهرداری اهواز در مقابل ساختمان100 اردیبهشت ماه بيش از 31روز شنبه 
شهرداری مرکزی این شهر دست به تجمع زدند.

  ماه دستمزدهای معوقه خود4کارگران معترض که از کارگران شرکت های پيمانکاری هستند خواستار دریافت 
هستند.

حرکت اعتراضی کارگران کارخانه توليد قطعات لستيکی تهران 

 جمعی از کارگران کارخانه توليد قطعات لستيکی تهران در اعتراض به عدم پرداخت دستمزدهای معوقه، اخراج
سازی ها، حذف سرویس ایاب و ذهاب و قطع سایر مزایای شغلی خود دست به تجمع زدند.

 با تجمع در مقابل ساختمان "ستاد فرمان خمينی" واقع در خيابان وزرای تهران خواستار تحقق کارگران معترض
 مطالبات و خواست های خود شدند. همزمان کارگزاران و عوامل رژیم با حضور در محل، اقدام به تهدید کارگران

نمودند اما وقتی با مقاومت آنان روبرو شدند، وعده دادند که مشکلت کارگران را حل خواهند کرد.

 حمله به تجمع اعتراضی کارگران اخراجی پالیشگاه آبادان

 خبر رسيده از برپایی مجدد تجمع اعتراضی توسط کارگران اخراجی پالیشگاه آبادان و یورش ماموران انتظامی
رژیم به تجمع آنان حکایت دارد.

 شته از کار اخراج شده اند بار دیگر در مقابل اریبهشت ماه صدها کارگر پالیشگاه آبادان که سال گذ31روز شنبه 
 دفتر مرکزی این پالیشگاه تجمع اعتراضی برپا کردند. کارگران معترض با حمل پلکاردهایی که بر روی آنان

 شعارهایی از قبيل "کارگران اتحاد اتحاد و مرگ بر استثمارگر" نوشته شده بود، خواستار بازگشت مجدد بکار
 شدند. خبر رسيده حاکی است تجمع اعتراضی مذکور با یورش ماموران انتظامی رژیم سرکوب و تعدادی از

شدند کارگران معترض زخمی و بازداشت

منصور اسالو از بيمارستان به زندان منتقل شد 

 جهت درمان از زندان به بيمارستان مهر تهران منتقل و١٣٩٠ اردیبهشت ماه سال ١١منصور اسالو که از تاریخ 

  ساعت١٣٨٩ اردیبهشت ماه ٣١توسط تيم های متخصص پزشکی تحت درمان قرار گرفته بود روز شنبه 

 دقيقه به زندان منتقل شد . ٣٠.١۶

سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه 

 ١٣٨٩ اردیبهشت ماه ٣١شنبه 

 جنبش کارگری ومروری براعتصابات واعتراضات کارگران
ودیگرجنبش های اجتماعی در ایران

2011 - 1390روزشمار کارگری یک ماهه خرداد سال 
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 تجمع تعداى از معلمان قراردادى و مربيان پيش دبستانى در مقابل مجلس

  آمده است :جمعى از معلمان قراردادى و نيز مربيان پيش1390به نشته خبرگزاری دولتی ايسنا در اول خرداد
 دبستانى براى روشن شدن وضعيت استخدامى خود مقابل درب مجلس شوراى اسلمى تجمع كردند.

  سال سابقه كارى هنوز به صورت رسمى15 سال يا بعضا 10به گفته تجمع كنندگان آنها علي رغم داشتن بيش از 
 استخدام نشده اند.

 براساس اين گزارش، نقوى حسينى و موسوى نماينده مباركه با حضور در ميان تجمع كنندگان به اعتراضات و
 سوالت آنها پاسخ دادند.

  استاد شناخته شده علوم انسانی در معرض اخراج و بازنشستگی۱۵۰

 به نوشته سایت اصلح طلب کلمه در اول خرداد آمده است : با نزديک شدن به ششمين سال رياست صدرالدين
 شريعتی بر دانشگاه علمه، دور جديد اخراج، بازنشستگی اجباری و خانه نشينی استادان علوم انسانی کليد

 می خورد.
  و١٣٨٩-١٣٩٠به گزارش خبرنکار کلمه، حجت السلم صدرالدين شريعتی با نزديک شدن به پايان سال تحصيلی 

  استاد علوم انسانی که برخی از آنها از استادان١۵٠آغاز تعطيلی تابستانی دانشگاهها،پرونده نزديک به 
 برجسته و عالی رتبه در رشته های مديريت، جامعه شناسي، ارتباطات، اقتصاد، حقوق و علوم سياسی هستند
 را برای اخراج يا بازنشستگی اجباری آماده کرده است تا با شروع تعطيلت و در غيبت استادان و دانشجويان کار

 اين دانشگاه را تمام و مقدمات ادغام آن در موسسه آموزشی مصباح يزدی در قم را فراهم کند.

  سالگی و حتی٣٠تعداد زيادی از اين استادان با محاسبه سنوات خدمتی و حتی مرخصی های ذخيره شده در
  سالگی خدمت خود بازنشسته خواهند شد. در اين گروه اسامی کسانی چون دکتر فرقاني،٢۵عده ای در 

 دکترپيران، دکتر زاهدی اصل، دکتر پناهي، دکتر خانيکي، دکتر باباجاني، دکتر شاکري، دکترشريف، دکتر مشيري،
  نفر از استادان به بهانه تبديل۵٠را می توان نام برد. درگروهی ديگر نزديک به  .....دکتر تقوي، دکتر موذن زادگان و

 وضعيت از پيمانی به رسمی آزمايشی يا از رسمی آزمايشی به رسمی قطعی و يا از پژوهشی به آموزشی و
 مجددا مورد گزينش قرار گرفته اند و رد صلحيت آنان قطعی شده است. در اين گروه نيز اسامی استادانی چون
 دکتر ابوالفضل دلوري، دکتر گل محمدي، دکتر سلمي، دکتر عبدالهي، دکتر افخمي، دکتر محمد شيخي، دکتر

 احمد نيا، دکتر فرشاد مومني، دکتر ميرزائي، دکتر جهانگرد به چشم می خورد. عده ای ديگر نيز با پرونده سازی
 های اداری و اخلقی تحت فشار بسيار شديدی برای استعفا از دانشگاه قرار گرفته اند.

 صدرالدين شريعتی که همزمان با استانداری احمدی نژاد در اردبيل و مديرکلی مشائی در وزارت کشور، معاون
 وزير کشور بود و ازحمايت گسترده مقامات حکومتی از جمله شخص احمدی نژاد و مشائی و وزير علوم برخوردار
 است، با اعمال خشونتی بی سابقه و بی توجه به همه نقدها و اعتراضات استادان و دانشجويان، تاکنون دهها

  سال گذشته اخراج يا بازنشسته کرده است، تعداد زيادی از رشته های۶استاد برجسته علوم انسانی را طی 
 منحصر بفرد را در مقاطع دکتری و کارشناسی ارشد تعطيل کرده و چندين گروه آموزشی را هم منحل کرده

 است. در همين دوره وی دهها نفر از دانشجويان نزديک به خود را که عمدتا در شبکه «خبر رسانی» به وی فعال
 بوده اند، با بورسيه تحصيلی روانه دانشگاههای خارجی از روسيه تا اروپای غربی و کانادا نموده است.

  ميليون در کشور و يک ميليون در7ويرانی روستاها،بيکاری و حاشيه نشينی:
 مشهد

  در حالی مسئولن مشهد از حاشيه نشينی به عنوانخرداد آمده است :1به نوشته خبر گزاری دولتی مهر در 
 مشکل جدی اين شهر نام می برندکه مهاجران خزنده و آرام شهرها و روستاهای خود را ترک و در گوشه و کنار

 مشهد اقامت می کنند.
 به گزارش خبرنگار مهر ، مشهد دومين کلن شهر مهاجر پذير ايران است، در سه دهه اخير تعداد حاشيه نشينان

  هزار نفر رسيده است.820 هزار نفر به مرز 15اين شهر از 
 ساکنان شهرهای کوچک و روستاهای خراسان رضوی به اميد درآمد بيشتر و فرار از بيکاری ها و خشکسالی ها

  سال گذشته زمينه رويش چند شهرک را30محل اقامت خود را ترک و روانه مشهد می شوند اين مهاجرت ها در 
 در حاشيه مشهد فراهم آورده است که برخی از آنها از نظر جمعيت از شهرهای دارای فرماندار هم متراکم تر

 هستند.
  سال کاهش بارندگی در سراسر استان روند ترک روستاها در خراسان رضوی را شتاب بخشيد که مقوله و8

 متروکه شدن روستاها و مراکز توليد نيازمند توجه مديران اجرايی است.
 رضا حسينی فر، کارشناس اجتماعی می گويد: تقاضا برای صاحبخانه شدن در اين حاشيه ها، موجب رونق

 دللي، تخريب زمين های کشاورزي، اشتغال کاذب و سودجويی و سوداگری شده است.
  هزار بساط را در حاشيه خيابان های پر تردد و اصلی شهر ساماندهی می کنند200ساکنان اين خانه ها هر روز 
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 تا ترافيک و راه بندان در اين شهر زيارتی روز به روز بيشتر شود.
 وی می افزايد: ساکنان اين مناطق که چهره حق به جانبی دارند، گرانی مسکن در کانون مرکزی شهر را دليل
 رفتن خود به حاشيه شهر اعلم می کنند، هر چند اين اظهارات درست است، اما هرگز به اين پرسش پاسخ

 نمی دهند که چرا آبادی خود را رها کرده و روانه شهر شلوغ و گران شده اند.

  هکتار زمين در حاشيه مشهد تصرف شد3200

  هکتار از حاشيه شهر مشهد برای خانه سازی تصرف شده است، افراد شبانه با تلش3200در دو دهه اخير 
 فاميلی و بدون مشورت تلش می کنند تا شايد دخمه يا آلونکی را برای خود بسازند.

 در اين فضاهای تنگ و نا ايمن خانواده هايی با جمعيت پنج تا هشت نفر زندگی می کنند، اين جماعت خوش
  شهر و شهرک جديد در حاشيه شهر مشهد ساخته اند که60 سال اخير 30نشين با زيرپاگذاشتن مقررات طی 

 جمعيت برخی از جمعيت يک شهر بزرگ بيشتر است، در برخی از اين مناطق حاشيه اي، در يک منطقه تا يکصد
 هزار نفر هم زندگی می کنند.

 حاشيه نشينی در مشهد تابع نقطه خاصی نيست و همه جهت های جغرافيايی اين شهر را در بر می گيرد در
 اين هسته های جمعيتي، فقدان خدمات زيربنايي، مقاوم نبودن سازه ها، نامناسب بودن ساختمان ها و

 نامشخص بودن وضعيت مالکيت از شاخص های منفی است.

 حاشيه نشينی در مشهد رو به افزايش است

 از سال ها پيش برخورد با روند حاشيه نشينی در دستور کار مديران اجرايی استان قرار داشته و مديريت شهری
 نيز تلش کرده است تا با همکاری نهادهای قضايی و انتظامی از شتاب اين اقدامات بکاهد، اما حقيقت اين است
 که کمتر توفيق يار مديران بوده است و وضعيت موجود حاکی از حفظ روند ساخت و ساز، خريد و فروش و عبور از

 مقررات در اين نواحی است.
 اگر اين روال تداوم يابد به طور قطع شمار حاشيه نشينان در مشهد در آينده خيلی نزديک به مرز بحران می

 رسد.
  هزار نفر حاشيه نشين، از حيث برخورداری از جمعيت های ساکن در مناطق غيرمجاز رتبه اول820مشهد با 

 کشور را دارد.
 اين آمار که براساس آخرين بررسی ها به دست آمده و توسط مديريت بافت های فرسوده و حاشيه شهر مشهد

  درصد نفوس مرکز استان خراسان رضوی در نقاط30در اختيار افکار عمومی قرار گرفته، بيانگر حضور افزون بر 
 پراکنده خارج از محدوده شهرداری است.

  سال قبل می200مشهد به لحاظ تاريخی از شهرهای پرآوازه ايران است سکونت در اين شهر حداقل به هزار و 
 رسد، اما واقعيت آن است که اين شهر همه شهرت خود را مديون زيارتی بودن و سفر زائران است.

  هجری - قمری برمی گردد، کارشناسان اين300 تا 203صرف نظر از دوره پيدايش مشهد که به سال های 
 منطقه را به شهرکی نوبنياد تشبيه می کنند که از تلفيق نوغان و سناباد پديد آمده بود، رونق اوليه اين شهر به

 قرن چهارم يعنی دوره ديالمه مربوط می شود.
 در اين دوران بافتی همگون در اطراف حرم و نيز کوچه های گلی سناباد و نوغان پذيرای تعداد کمی زائر بود که از

 طريق پيشه وری و اداره کاروانسراها، آب انبارها و عطاری های اطراف حرم روزگار می گذراندند.
  هجری - قمری که با همت علء الدوله فرامرز کارگزار سلطان سنجر اولين بازسازی515اين شهر حتی در سال 

  هزار نفر جمعيت داشت، اما20شهری را تجربه کرد و ديواری مستحکم و قطور را بر دروازه های خود ديد کمتر از 
 اين شهر نوپا و جمعيت اندک آن، در جريان حمله چنگيز به کلی ويران شد و سکنه آن متواری شدند.

  هجری - قمری توسط سلطان محمد خدابنده آغاز734براساس اسناد تاريخی اولين بازسازی مشهد در سال 
  سال، توسعه شهری و بافت800شد و اين شهر طعم نوسازی و بافت شهری نوين را چشيد، ولی با گذر 

 جمعيتی در اين شهر روندی کند و آهسته داشت.
  سال است که تجربه می کند و در اين نيم قرن جمعيت آن چهار50مشهد نخستين تراکم جمعيتی خود را فقط 

 برابر شده است.
  يعنی زمان رسيدن راه آهن به اين شهر آغاز1336وسعت و توسعه مشهد با تعريف شهرسازی جديد از سال 

  به بيش از چهار صد هزار تن رسيد که در آن دوران سومين قطب جمعيتی کشور1346شد و جمعيت آن در سال 
 محسوب می شد.

 از آن سال به بعد جاذبه های شهر و تبليغات کاذب آتشی بود که بر خرمن ساختار جمعيتی خراسان رضوی افتاد
 و اين ديار نيز به مثابه ساير نقاط کشور تحت تأثير شديد مهاجران روستايی قرار گرفت در اين سال ها تعداد

 زيادی روستا تخليه و جمعيت مولد روانه مشهد شدند.

 بيشترين حاشيه نشينی

  هزار نفر آن در820 ميليون حاشيه نشين در کل کشور دارد که نزديک به 7آمارهای رسمی حکايت از وجود 
 مشهد اقامت دارند.

 با اين رقم، بالترين ميزان حاشيه نشينی به شهر مشهد تعلق می گيرد اين جمعيت افرادی هستند که به اميد
 پيدا کردن کار و دسترسی به درآمد بيشتر روانه مرکز استان خراسان رضوی شده اند، برخی از آنها اندوخته اندک

 خود را به زمين خوارانی سپرده اند که طی سه دهه اخير مثل قارچ در حواشی مشهد فعال شده اند تا هر روز
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 تيشه به ريشه درختان باغ ها و مزارع بزنند، خانه و فاقد استحکام در اراضی کشاورزی بسازند.
 به گفته اکبريان کارشناس ارشد شهرداری مشهد، هم اکنون هزاران واحد مسکونی درحاشيه شهر مشهد بنا

  متر مربع50 درصد زير 28 متر و 100 درصد زير 75 درصد آنها فاقد استحکام هستند از اين تعداد 95شده است که 
 مساحت دارند.

 صادرات گاز ايران به بحرين متوقف شد

 به گزارش خبرگزاری پانا در اول خرداد آمده است :  شاهزاده "خالد بن أحمد بن محمد آل خليفه" وزير امور خارجه
 بحرين روز گذشته طی اظهاراتی از توقف صادرات گاز جمهوری اسلمی ايران به بحرين تا اطلع ثانوی خبر داد.

 وی در ادامه اظهارات خود که توسط خبرگزاری رسمی دولت بحرين منتشر شد، در مورد علت اين مسأله گفت:
 تيره شدن روابط سياسی ميان دو کشور موجب اين تصميم شد.

 وزير امور خارجه بحرين در ادامه افزود: اظهارات و موضع گيری های تحريک آميز مقامات تهران موجب به تعليق
 درآمدن قرارداد ميان طرفين گرديد.

 شاهزاده "خالد بن أحمد بن محمد آل خليفه" همچنين گفت: البته اين قرارداد لغو نشده بلکه به تعليق درآمده
  منامه مجددا بهبود بخشد زيرا ما دست دوستی خودمان را به سوی همه-است، زيرا ما اميدواريم روابط تهران 

 همسايگان خود دراز می کنيم.
 وی در مورد زمان آغاز مجددا صادرات گاز ايران به بحرين، گفت: ما زمان دقيق اين مسأله را نمی دانيم اما

 اميدواريم که اين کار هر چه سريع تر آغاز شود.
 شايان ذکر است به موجب قرارداد امضا شده ميان جمهوری اسلمی ايران و بحرين، کشورمان بايد يک ميليارد

 متر مکعب گاز به بحرين صادر کند.

 الگوی اجباری برای لباس زنان کارمند به زودی ارائه ميشود

 مديرکل امور اجتماعی استانداری تهران از مراحل نوشت :90خرداد 9در تاریخ اول  به گزارش خبرگزاری دولتی مهر
 پايانی طراحی الگوی لباس فرم زنان کارمند خبر داد و افزود: به زودی زنان کارمند لباس فرم متناسب با اصول

 ملی و اسلمی بر تن می کنند.
 محمد علی عرفان منش در گفتگو با خبرنگار مهر از مراحل پايانی طراحی طرح لباس فرم ويژه زنان کارمند خبر داد
 و افزود: طراحان مد و لباس نوع دوخت، پارچه و حتی رنگ لباسها را ارزيابی کرده و الگوهای پيشنهادی خود را به

 هيئت داوری ارائه کرده اند.
 وی افزود: هيئت داوری که با حضور فعالن سازمانهای مردم نهاد و مسئولن وزارت ارشاد برگزار می شود به

 زودی نتيجه نهايی انتخاب الگوی لباس کارمندان زن را اعلم می کنند.
 مشاور استاندار تهران گفت: هم اکنون شورای راهبردی ترويج فرهنگ حجاب و عفاف در استانداری تهران تشکيل

 شده که اعضای اين شبکه را سازمانهای مردم نهاد تشکيل می دهند.
 " در حوزه ترويج فرهنگ عفاف و حجاب در استان تهران ثبت شده وNGO "12عرفان منش با بيان اينکه تاکنون 

 فعال هستند گفت: در نظر داريم تا شبکه گسترده اجتماعی را برای ترويج حجاب و عفاف در سطح جامعه
 تشکيل دهيم.

  ده نفر از کارگران کارخانه آرد قزلدشت مهاباداخراج

  کيلومتری جاده مهاباد – اروميه جنب سه راه دارلک،17بر اساس گزارش رسيده، کارخانه آرد قزلدشت واقع در 
 یکی دیگر از کار خانه هایی می باشد که به دنبال حذف یا رانه ها ، تصميم به تعطيلی یک شيفت کاری

 کرده است 

  نفر از کارگرن این واحد را بدون هيچ بهانه ای از کار اخراج کرده10بر اساس این گزارش، کارفرمای کارخانه تعداد 
است .

  نفر از کارگران کارخانه آرد سنبل مهاباد نيز12لزم به ذکر است که در پی این اخراج سازی ها، چندی پيش تعداد 
 از کار اخراج شدند. اخراج و فشار بر کارگران طی چند ماه گذشته دو چندان شده و هر روز شاهد بيکار سازی

 کارگران هستيم .

کميته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل های کارگری

ادامه اعتراضات کارگران نساجی کاشان 

 کميته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل های کارگری: بدنبال اجتماعات اعتراضی مکرر کارگران نساجی
 اردیبهشت جلسه ای درمحل٢۶ماه حقوق معوقه ،جلسه ای روز ٣٢کاشان بدليل عدم دریافت بيش از 

353

http://www.komitteyehamahangi.com/index.php?option=com_content&view=article&id=159:1390-03-01-19-28-59&catid=10:1389-12-23-23-55-18&Itemid=26


 فرمانداری ویژه این شهرستان با حضورمدیران کل کارواموراجتماعی ،صنایع ومعادن وتامين اجتماعی استان
 اصفهان ومعاون مدیرکل سياسی استانداری اصفهان ،معاون استانداروفرماندارویژه واعضای کميسيون کارگری

وتعدادی ازنمایندگان این شرکت وکارگران این شهرستان تشکيل شد. 
 اردیبهشت سيد هوشنگ قادریان" مدیرکل کارواموراجتماعی استان اصفهان درحاشيه نشست٢٧روز

 بالدرگفتگویی با ایلنا گفت: تصميم نهایی برای رفع مشکل کارگران ریسندگی کاشان باحضورمسئولين وزارت
  اردیبهشت ماه سالجاری دراصفهان گرفته می٢٧رفاه،استانداروشورای عالی کارگری استان درسه شنبه 

شود. 
 نامبرده درادامه ضمن دادن وعده و وعيد دررابطه با حل مشکلت این کارگران اظهار اميدواری کردودرپایان ابراز

 وحشتش را از تدوام اعتراضات کارگران نساجی کاشان به نمایش گذاشت ودراین باره گفت: تجمع
 درانظارمردم وبه این شکل به هيچ وجه جایز نيست، کارگران همانطورکه تاکنون بهانه ای به دست دشمنان

 نظام ومملکت نداده اند انتظارداریم که ازاین به بعدنيزسعی نمایند که با دیپلماسی راحت ترصحبتهای
 خودشان را به وسيله نمایندگان خود بيان نمایند ولی اینگونه برخورد کردن درخيابان درانظارمردم ممکن است

خدای نکرده دشمنان نظام فکرکنند که کارگران ما عنادی با نظام خودشان دارند. 
 مدیرکل کارواموراجتماعی استان اصفهان درپاسخ به سوال دیگر خبرنگارایلنا نسبت به بازنشست نمودن

 روز نيزجزءمواردی است که درجلسه امروز مسئولين وزارت٧٣٠٠نفرازکارگران این شرکت گفت :موضوع ۴٠٠
رفاه دراصفهان مطرح ونتيجه آن نيز به اطلع کارگران این شرکت خواهدرسيد . 

 اردیبهشت :"سيد محمد مهدی اسماعيلی" معاون سياسی امنيتی استانداری اصفهان درگفتگویی با٣٠روز
 خبرنگارایلنا درکاشان با اشاره به اینکه حل مشکل ریسندگی کاشان با روش های عادی تاکنون قابل حل
 نبوده است اعلم کرد: مصوبه روزهای آینده دولت، مشکل عمده کارگران ریسندگی کاشان را حل خواهد

کرد. 
 وی افزود: هرآنچه که تا امروزبرای حل مشکل این شرکت انجام شده است استفاده ازاختيارات وراه های

ميان بر بوده است 
 بنا به همين گزارش معاون سياسی امنيتی استانداری اصفهان با اشاره به اینکه استانداری اصفهان دررابطه

 با حل مشکلت کارگران شرکت ریسندگی بافندگی ونساجی کاشان قبل ازعيد تاکنون چندین جلسه را
 دراین رابطه برگزارنموده است افزود: بيشتر مشکلتی وگره های کارگران این شرکت را مربوط به تامين

اجتماعی عنوان کرد 
 وادامه داد: با توجه به مشاهداتی که نو دیدیم که این مشکل درتامين اجتماعی دچار گره شده که این

موضوع را درکميسيون کارگری شورای امنيت ملی بردیم ومصوباتی را گرفتيم 
 وی با اشاره به جلسه اخير کميسيون کارگری استان اصفهان که با حضور مدیران ارشد تامين اجتماعی
 بررسی ومطرح شد گفت: دراین جلسه به چند گزینه خوب دست یافتيم که این بخشی از این گزینه ها

 نيازمند گرفتن مصوبه بود که طی هماهنگی هایی که مجموعه وزارت کشور انجام داده ایم اميدواریم
 اگرخداوند متعال کمک کند وموانع برطرف شود طی روزهای آینده مصوبه ای را ازدولت بگيریم که می تواند

مشکل بخش عمده ای ازکارگران این شرکت را حل کند 
 وی با اشاره به اینکه برای حل بقيه مشکلت کارگران این شرکت دوگزینه جدید را درنظرداریم که قرارشد این

گزینه ها سه شنبه هفته آینده که مجددا کميسيون کارگری دراستان تشکيل می شود بررسی ومطرح شود 
 اردیبهشت سایت کميته هماهنگی برای کمک به ایجاد٣١دررابطه با مبارزات کارگران ریسندگی کاشان 

 تشکل های کارگری طی گزارشی از تداوم تجمع واعتراض کارگران نساجی کاشان خبر داد:بر اساس خبر
ارسالی به کميته هماهنگی، اعتراض کارگران نساجی کاشان همچنان ادامه دارد. 

 این گزارش حاکی است که کارگران شرکت نساجی کاشان پس از چندین ماه اعتراض، مجددا در محيط
کارخانه، محوطه و در مقابل دفاتر اداری این شرکت، تجمع کرده اند. 

  ماه است حقوق نگرفته اند و در اعتراض به این وضعيت، بارها٣٢لزم به ذکر است که کارگران این شرکت 
  هزار تومان، قصد خنثی کردن اعتراض۵٠تجمع کرده اند اما کارفرما هر بار تنها با پرداخت مبالغ ناچيز در حدود 

کارگران را داشته است. 
 تجمع و اعتراض کارگران نساجی کاشان برای پرداخت حقوق معوقه خود کماکان ادامه دارد و فریب کاریهای

کارفرما نتوانسته است که به اعتراض و تجمع کارگران پایان دهد. 

انتقال هاشم خواستار معلم زندانی به بند قاتلن و مجرمان خطرناک 

 به نشته سایت سحام نيوز آمده است : بنا به گزارش منابع حقوق بشري، هاشم خواستار فعال فرهنگی و
  زندان وکيل آباد مشهد۶.١معلم بازنشسته و زندانی در مشهد، که طی يکسال اخير در بند امنيتی- سياسی 

  اين زندان منتقل شده است، که مربوط به مجرمان مواد مخدر و قاتلين۵ بند ١٠٢نگهداری مي شد، به سالن 
می باشد و بنا بر اصل تفکيک مجرمين در زندان، زندانيان عقيدتی و سياسی در اين بند نگهداری نمی شوند. 
 در همين زمينه يک فعال حقوق بشر در شهر مشهد به کمپين بين المللی حقوق بشر در ايران گفته است ”تا

  زندانی عقيدتی ديگر نگهداری می شد، اما اخيرا به سالن۴٠هفته گذشته آقای هاشم خوستار همراه حدود 
  ،١٠٣ ، ١٠٢ ، ١٠١ زندان وکيل آباد مشهد شامل سالنهای ۵ زندان وکيل آباد منتقل شده است.. بند ۵ بند ١٠٢
  است که بيشترين مجرمان مربوط به مواد مخدر و قاتلين در اين بند نگهداری ميشوند که اکثر انها١٠۵ و ١٠۴

 محکوم به اعدام هستند.» وی با ابراز نگرانی در رابطه با سلمتی آقای خواستار افزود:«با توجه به سن و سال
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 زياد اقای خواستار ، بيماری هايی که ايشان در دو سال گذشته در زندان به آنها مبتل شده اند و وضعيت
  زندان وکيل آباد مشهد احتمال وقوع هر اتفاقی برای اين معلم بازنشسته زندانی که۵ بند ١٠٢وحشتناک سالن 

  سالگی است وجود دارد . هم اکنون مسئوليت جان آقای خواستار با دادستان مشهد و ديگر۶٠در آستانه 
  ، بند مخوف زندان وکيل آباد را صادر کرده۵ بند ١٠٢مقامات قضايی مشهد است که دستور انتقال وی به سالن 

اند.“ 
 اين فعال حقوق بشر درباره علت انتقال ناگهانی اين زندان́ي سالخورده به بند مجرمين خطرناک، ادامه داد

  به علت نامه هايی است که آقای۵ بند ١٠٢”مسئولن زندان گفته اند که انتقال مهندس خواستار به سالن 
 خواستار اخيرا از داخل زندان منتشر کرده اند و در راستای تنبيه ايشان است. يکی از مسئولين گفته است

 چه خبر است.“ ۵خواستار که اينقدر در نامه هايش در رابطه با زندان مينويسد حال برود ببيند که در بند 
 وی افزود: ”نگهداری زندانيان سياسی در کنار مجرمين عادی و مجرمين خطرناک خلف آيين نامه سازمان زندان

 های ايران است. اين اقدام غيرقانونی در جهت شکستن روحيه اقای خواستار ميباشد که تا کنون دربرابر
فشارهای روحی و جسمی فزاينده دستگاه های امنيتی و قضايی مشهد مقاومت کرده است.“ 

  زندان وکيل آباد گفت : ”اين بند از مخوف ترين بندهای زندان وکيل آباد و کل۵اين منبع در توضيح ويژگی های بند 
 زندان های سراسر کشور است که به دليل اعدام های دسته جمعی هفتگي، وضعيت بسيار اسفباری از نظر

  زندان وکيل آباد گرد مرگ پاشيده اند. هر هفته لاقل ده زندانی در زندان وکيل آباد۵روحيه زندانيان دارد. در بند 
  زندان وکيل آباد مشهد از اين نظر با بند۵ است. بند ۵اعدام می شوند که بيشتر آنها از سالن های مختلف بند 

  زندان وکيل آباد مشهد نزديک به دو هزار زندانی۵ زندان قزلحصار کرج قابل مقايسه است. گفته ميشود در بند ٢
  اين بند که اقای خواستار در آن نگهداری می١٠٢محکوم به اعدام نگهداری می شوند. هم اکنون تنها در سالن 

  برابر ظرفيت آن است. در تابستان سال هشتاد و۴ زندانی نگهداری ميشوند که بيشتر از ٧٠٠شود، بالغ بر
  نفر رسيده است. بيشتر٧٠٠ نفر بوده که در عرض کمتر از دو سال به ٣٧٠هشت تعداد زندانيان اين سالن 

زندانيانی که در اين سالن نگهداری ميشوند محکوم به اعدام می باشند.“ 
  نفر در۶٠ نفر است ، حال آنکه ١۵وی افزود: ”ظرفيت اتاقی که اقای خواستار در آن نگهداری می شوند ، تنها 

 اين اتاق نگهداری می شوند. به گفته اقای خواستار به علت تعداد زياد زندانيان ، برای استفاده از سرويس های
 بهداشتی و آشپزخانه مشکلت زيادی وجود دارد. گاهی تا صد نفر در صف استفاده از دستشويی و توالت قرار

دارند.“ 
 اين فعال حقوق بشر در خصوص وضعيت کنونی اين زندانی عقيدتی گفت: ”هم اکنون آقای خواستار روی يک

 تخت به صورت مشترک با يک زندانی ديگر می خوابد. بسياری زندانی های ديگر به علت کمبود مکان به صورت
 کفخواب در اتاق ها ، راهروها ، نمازخانه ، پاگرد پله ها و حتی در توالت ها ميخوابند.  وضعيت بهداشتی اين بند

 به مراتب بدتر از ديگر بندهای زندان وکيل آباد است. مواد مخدر در اين بند به وفور استفاده می شود و جرايم
 جنسی نيز در حد بسيار باليی در اين بند وجود دارد. به علت اينکه مجرمان خطرناک در اين بند نگهداری ميشوند

 آمار قتل ، درگيری و تجاوز در اين بند زندان بسيار زياد ميباشد. فضای کل بند مملو است از دود سيگار و انواع
مواد مخدر که زندانی ها مصرف می کنند.“ 

اينجا گرگر جان روستاييان را مي گيرد! 

 روستانشينانی که در مناطق کوهستانی کهگيلويه و خرداد آمده است :2به نوشته خبر گزاری دولتی مهر در 
 بويراحمد مجبورند برای عبور از رودخانه مارون و ارتباط با دنيای خارج، از تله کابينی دستی به نام گرگر استفاده

کنند کم نيستند. بسياری از آنها به جای انگشت به گرگر جان می دهند! 
 به گزارش خبرنگار مهر، وقتی خبر قطع انگشتان روستاييان گاودانه به دليل استفاده از تله کابين دستی "گرگر"
 برای نخستين بار توسط خبرگزاری مهر منتشر شد شايد برخی تصور می کردند که اين روستا تنها مکانی است

 که مردمش برای ارتباط با دنيای خارج از روستا مجبورند از رودخانه عريض مارون بگذرند و مرگ عزيزان و قطع
 انگشت کرايه استفاده آنها از تله کابين دستی (گرگر) باشد. اما گاودانه ای ها تنها روستاييانی با انگشتان بريده
 نيستند. روستاهای ديگری هم در مجاورت رودخانه عريض مارون قرار دارند که مجبورند برای عبور از اين رودخانه و

ارتباط با دنيای خارج از گرگر استفاده کنند برخی از اين روستاها اندرون بيدانجير و آبريز نام دارد. 
 از شهرستان دهدشت کهگيلويه و بوير احمد به سمت روستای اندرون بايد سه ساعت و نيم با يک خودروی

 مناسب راههای کوهستانی را بال رفت. تازه اگر ماشين شاسی بلند يا پيکان سرحال پيدا شود بايد بابت رفت و
برگشت به روستا هشتاد هزار تومان پرداخت درغير اين صورت بايد عطايش را به لقايش ببخشيد. 

 چهار ساعت به سمت داخل کوههای شهرستان دهدشت همان جايی که غير از کوه و درختهای بلوط و دور از
شهر، هيچ تکنولوژی ديگری را نمی بيني، خانه های کپرنشينان روستای اندرون بيد انجير و آبريز پيداست. 

  خانوار دارد. اغلب دامپرور و کشاورز هستند و خودشان همه مايحتاجشان را تهيه می کنند.37روستای اندرون 
 روستای آبريز هم با جمعيت کمتری نسبت به اندرون در طرف ديگر رودخانه قرار دارد. اين روستاييان نيز بايد مانند

اهالی روستای گاودانه برای گذر از رودخانه و رفتن به شهرستانهای دهدشت و لوداب از گرگر استفاده کنند. 
 آبريزی ها برای رفتن به شهرستان دهدشت و اندرونی ها برای رفتن به لوداب چاره ای ندارند جز اينکه از رودخانه

رد شوند. 
 در اين رفت و آمدها بودند و هستند بسياری از روستاييانی که گرگر برای اينکه آنها را به طرف ديگر رودخانه

برساند، يا انگشت دستشان را به يغما برد يا جانشان را. 
تعداد فوت شدگان روستای اندرون بيشتر از نقص عضو شده هاست 
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 اما تفاوت اين روستا با روستای گاودانه در اين است که اهالی اندرون دستان سالمتری دارند. چون به
 کودکانشان اجازه نمی دهند به تنهايی از اين وسيله استفاده کنند اما در عوض تعداد افرادی که از بالی گرگر به

داخل رودخانه افتاده و فوت کرده اند بيشتر از نقص عضو شده هاست. 
 با اين حال مدتها پيش يکی از کودکان اين روستا يک شبانه روز بين آسمان و زمين درست وسط رودخانه گير
 کرده بود و کسی نمی توانست گرگر را به سمت ديگر رودخانه بکشاند از آن به بعد بود که روستايی ها يک

 طناب محکم به گرگر بستند تا اگر دوباره چنين اتفاقی افتاد، فرد ديگری طناب را بکشد و گرگر را به سوی ديگر
رودخانه هدايت کند. 

 چون گرگر در مسير رفت از روستای اندرون به سمت آبريز به دليل شيب زياد سريع حرکت می کند و بيشتر در
 همين موقع است که انگشتان دست روستاييان لبه لی چرخهايش گير می کند اما در راه برگشت آنقدر کند

می رود که بايد افراد ديگر روستا به کمک فرد نشسته در گرگر بيايد. 
 برخی از افراد روستا برای اينکه مشکلت سوارشدن روی گرگر را نداشته باشند از داخل رودخانه رد شده اند اما

چون جلبکهای کف رودخانه زياد است، ليز خورده و با دست و پاهای شکسته به آن سو رسيده اند. 
 محمد طل چرسي، عضو شورای روستای اندرون به خبرنگار مهر می گويد: هر از گاهی انگشتان دست

 روستاييان به وسيله گرگر قطع می شود. خيلی از افراد بعد از اينکه اين حادثه برايشان رخ داد از روستا به شهر
 مهاجرت کردند و بسياری ديگر جزو مهمانان و عابرانی بودند که يا نقص عضو شدند و يا فوت کردند. بنابراين آمار

دقيقی از افراد حادثه ديده وجود ندارد. 
  نفر در روستا باقی مانده اند که يا انگشت ندارند و يا انگشت دستشان زخمی شده است.6به گفته چرسي؛ 

  نفر ديگر را تا جايی که مردم روستا می توانند به ياد بياورند، يا از گرگر سقوط کرده اند و يا رودخانه12اما حدود 
  ساله، عين اله فرزند محمد علي، پسر گرجعلي،عين ال و45مارون آنها را در خود غرق کرده است. سهراب 

 سيف ال ، م  ژگان فرزند عبدالکريم. سيفي، و يک زن برخی از افرادی هستند که جسدشان هنوز به خانه
نرسيده است. 

 چرسی می گويد: اهالی اين چند روستا فاصله زيادی با شهر دارند به همين دليل فقط برای کارهای ضروری به
 شهر می روند. چون در اين منطقه نه ماشينی هست که جاده های کوهستانی را تا شهر طی کند و نه کسی

 که بتواند اين راه را پياده برود و بيايد. به همين دليل برخی از افراد اين روستا مانند پيرمردها و پيرزنهای ناتوان
هنوز شهر را نديده اند. 

روستاييان خوزستان و چهارمحال هم از گرگر استفاده می کنند 
 اشکان رحيمی زاده، مديرکل سازمان امور عشاير استان کهگيلويه و بويراحمد به خبرنگار مهر می گويد: سازمان

 امور عشاير سالها پيش در استانهای مختلف برای رفت و آمد عشاير در مناطق صعب العبور تله کابين دستی
  سال پيش که من اين سمت را بر عهده گرفتم به ياد ندارم گرگر جديدی در مناطق17نصب می کرد اما از حدود 

صعب العبور نصب شده باشد. 
 وی با بيان اينکه هنوز بسياری از روستانشينان در استانهای زاگرس نشين مانند کهگيلويه و بويراحمد، خوزستان

 و چهارمحال و بختياری از گرگر استفاده می کنند می گويد: رسيدگی به عشاير به عهده سازمان امور عشاير
 بوده و هست اما رسيدگی به مسائلی از جمله مشکلت رفت و آمد آنها در مناطق صعب العبور عشايری که

سالهاست روستانشين شده اند به امور روستاييان استانداری ها مربوط می شود. 
تنها بشکه نفت روستاييان شهرستان دهدشت،مدتهاست خالی مانده است 

 اما مشکلت روستاييان آبريز و اندرون بيدانجير تنها استفاده از گرگر و قربانی دادن به اين تله کابين دستی
 نيست. به گفته عضو شورای روستای اندرون بيدانجير؛ هفت سال پيش سازمان امور عشاير برای استفاده مردم
 از نفت يک بشکه بزرگ نزديک ميان دو روستای آبريز و اندرون قرار داد و هر زمستان آن را برای استفاده مردم پر
 از نفت می کرد اما مدتهاست که اين بشکه ديگر رنگ نفت را به خود نديده است چون راننده نفتکش می گفته

راه خراب است و ماشين نمی تواند تا اينجا بيايد آن هم برای پر کردن فقط يک بشکه نفت! 
از خانه بهداشت روستا فقط يک ساختمان خالی باقی مانده است 

 رئيس شورای روستای اندرون هم می گويد: تا چند سال پيش دختر خانمی در خانه بهداشت اينجا به داد
 مريضانمان می رسيد اما او هم شوهر کرد و از اينجا رفت. بنابراين مدتهاست که از خانه بهداشت تنها يک

 ساختمان باقی مانده است اين درحالی است که اگر مريضی را به شهر ببريم مسئولن بيمارستان می گويند
بايد دفترچه درمان شما توسط مسئول خانه بهداشت مهر زده شود! 

 کرامت خليلی می گويد که اين موضوع را از اداره بهداشت شهرستان دهدشت پيگيری کرده است اما آنها جواب
 داده اند که چون جمعيت روستا کم است نمی توانيم نيروی جايگزين برای روستا بفرستيم به همين دليل

پيرمردان و پيرزنان مريض روستا روی دستمان می مانند! 
آب تصفيه خانه اندرون به مارگون می رود 

 در کنار رودخانه مارون و ما بين روستای آبريز و اندرون شرکت آب و فاضلب استان کهگيلويه و بويراحمد کارگاه
 تصفيه آب را راه اندازی کرده است تا آب رودخانه مارون را برای استفاده مردم شهرستان لوداب و مارگون و بعد از
 آن برای روستای آبريز تصفيه کند برخی از روستاييان اين محدوده در اين کارگاه کار می کنند. اما حتی يک قطره

 هم از اين آب تصفيه شده نصيب روستاييان اندرون که آن سوی رودخانه هستند نمی شود چون اداره آب و
 فاضلب لوداب اعلم کرده که مسئوليت تهيه آب تصفيه شده روستای اندرون با شهرستان دهدشت است نه

آنها! 
 کودکان اين روستاييان برای پر کردن اوقات فراغتشان کمتر از تنقلت معمول شهری استفاده می کنند. بيشتر

 مدت سال اصل ميوه ای پيدا نمی کنند که بخورند چون در اين منطقه درخت ميوه کشت نمی شود.. اينجا فقط تا
 چشم کار می کند درخت بلوط است. اين ميوه سهم عمده ای در تغذيه روستاييان دارد به صورتی که نان بلوط
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قوت اصلی زندگی آنهاست. 

 معاون عمرانی کهکيلويه ضمن دروغ خواندن خبرقطع انگشتان: رسانه ها پول بدهند
تا پل بسازيم! 

  خرداد آمده است :معاون عمرانی اداره راه و ترابری استان کهگيلويه و3به نوشته خبر گزاری دولتی مهر در 
 بويراحمد اخبار منتشر شده درباره قطع انگشتان روستاييان اندرون بيد انجير و آبريز به دليل استفاده از گرگر برای
 عبور از رودخانه را کذب دانست و گفت: طبق اطلعات دريافتی دقيق از اين روستاها حتی يک مورد قطع شدگی

انگشت هم گزارش نشده است. 
 منوچهر حبيبی معاون عمرانی اداره راه و ترابری استان کهگيلويه و بويراحمد درباره قطع انگشتان و مرگ

 روستاييان اندرون بيد انجير و آبريز به دليل استفاده از وسيله حمل و نقل گرگر برای عبور از رودخانه مارون به
 خبرنگار مهر گفت: اگر خبرگزاری هايی مانند شما که چنين اخباری را منتشر می کنند می توانند هزينه ساخت

 پل برای مردم روستاهايی شبيه به روستاهای گاودانه، اندرون يبدانجير و آبريز را بپردازند اعلم کنند تا ما هم
برای آنها پل بسازيم! 

 حبيبی اظهار کرد: طبق بررسی های انجام شده برای ايجاد پل صد متری روی رودخانه وحشی و عريض مارون
  خانوار هستند چنين هزينه ای30بايد چهار ميليارد تومان هزينه شود اما از آنجايی که اين چند روستا جمعا فقط 

توجيه اقتصادی ندارد. 
  کيلومتری بخش سرفارياب شهرستان چرام واقع35حبيبی تصريح کرد: روستاهای اندرون بيد انجير در فاصله 

  کيلومتر محور ارتباطی اين روستا به بخش سرفارياب آسفالت و عمليات اجرايی آسفالت پنج کيلومتر23است که 
ديگر آن در دست اجراست. 

 وی با بيان اينکه تردد خودرو تا اين روستا به راحتی انجام می شود افزود: برخی از خانوارهای اين روستا متقاضی
ايجاد پل يکصد متری بر روی رودخانه مارون برای ارتباط با بخش لوداب شهرستان بويراحمد هستند. 

 وی در ادامه گفت: نمونه اين روستاها که در کنار رودخانه مارون زندگی می کنند و گرگر وسيله عبور و مرور
 آنهاست در استان کهگيلويه زياد است بنابراين اگر قرار باشد برای همه آنها پل ساخته شود بايد اعتبار زيادی را

در اختيار داشته باشيم. 
 حبيبی ادامه داد: آيا تا به حال پرسيده ايد که روستاييان برای چه می خواهند در آن محدوده پل ساخته شود؟
 من رفته ام و آنجا را ديده ام. شايد سالی ده نفر بخواهند از اين پل عبور کنند! بنابراين خودتان بگوييد آيا احداث

چنين پلی ضرورت دارد؟ 
 معاون عمرانی اداره راه و ترابری استان کهگيلويه و بويراحمد اخبار منتشر شده درباره قطع انگشتان روستاييان و

 مرگ آنها به دليل استفاده از گرگر را کذب دانست و گفت: طبق اطلعات دريافتی دقيق از اين روستاها، حتی يک
 مورد قطع شدگی انگشت هم گزارش نشده است. شايد افرادی برای تفريح يا گوسفند چرانی به کنار رودخانه

   رفته و در حادثه ای انگشتانشان را از دست داده باشند اما نبايد اين اتفاقات را به حساب ما بگذاريد

اعتصاب کارگران کوره پزخانه های منطقه بوکان 

  خرداد آمده است :خبر رسيده از منطقه2به نوشته سایت آژانس خبری موکريان سرويس حقوق بشر در 
  ارديبهشت ماه31ساروقاميش بوکان حاکی از آن است که کارگران کوره های آجر پزی اين منطقه از روز گذشته 

سال جاری دست به اعتصاب زده اند. 
 به گزارش آژانس خبری موکريان، کارگران کوره پزخانه های ساروقاميش بوکان خواستار افزايش ميزان دستمزد

های خود شده اند. 
  تومان برای کوره1000 تومان برای چرخ کش و 3500کارگران اعتصابی خواهان افزايش مبلغ دستمزدهای خود به 

چين به ازای ساخت هر يکهزار آجر می باشند. 
 گفته می شود فردا دوشنبه قرار است نمايندگان کارفرما و کارگران در فرمانداری بوکان جهت بررسی مطالبات

کارگران مذاکره و گفتگو نمايند.

در جلسه شوراي عالي اشتغال،
 صورت گرفت90پيش بينی منابع مورد نياز برای اشتغالزایی سال 

  خرداد آمده است : معاون اول رئيس جمهور لزمه عملی2ايلنا در تاریخ به نوشته خبرگزاری دولتی کار ایران – 
 شدن طرح ها و برنامه های دولت برای اشتغالزایی را هماهنگی همه بخش ها و تقسيم کار بر اساس جدول

 زمان بندی دانست و خواستار نهایی شدن هرچه سریع تر برنامه ریزی ها برای تحقق هدفگذاری تعيين شده در
 سال جاری شد.

 به گزارش ايلنا،در جلسه شورای عالی اشتغال که ظهرروز گذشته (یکشنبه) به ریاست محمدرضا رحيمی معاون
 اول رئيس جمهور برگزار شد، ضمن پيگيری مباحث مطرح شده در جلسات گذشته این شورا برای تحقق

  ميليون و پانصد هزار فرصت شغلی در سال جاری، گزارشات و2هدفگذاری تعيين شده مبنی بر ایجاد 
 پيشنهادات مختلف مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.
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 در این نشست همچنين گزارشی از سوی معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئيس جمهور در خصوص پيش
  و برآورد منابع مالی90بينی سرمایه گذاری و منابع مالی مورد نياز بخش های اقتصادی برای اشتغالزایی سال 

 مورد نياز به ازای ایجاد هر فرصت شغلی ارائه شد.
 نماینده بانک مرکزی نيز در این جلسه گزارشی از تصميمات و توافقات صورت گرفته در باره توزیع منابع

  ارائه کرد.90قرض الحسنه بانک ها برای حمایت از اشتغالزایی در سال 
 تشریح وضعيت اشتغال استان های آذربایجان شرقی و کردستان و ارائه توضيحات در خصوص طرح ها و برنامه های

 استان برای اشتغالزایی در سال جاری از دیگر گزارشاتی بود که در این جلسه توسط استانداران این دو استان
 ارائه شد.
پايان پيام

عضو كميسيون انرژي مجلس درگفت وگو با ايلنا:
فقط با پول دادن اشتغال ايجاد نمي شود

  خرداد آمده است :نماينده مردم مرند و جلفا با اشاره به2ايلنا در تاریخ به نوشته خبرگزاری دولتی کار ایران – 
 ميليون شغل گفت: بهتر است مسوولن سرمايه لزم براي ايجاد اين تعداد2.5وعده دولت براي ايجاد سالنه 

 شغل را نيز بگويند تا مشخص شود كه آيا اين كار عمل مي شود يا فقط شعار است.
 سيروس سازدار درگفت وگو با خبرنگار ايلنا افزود: به طور مثال در همين شهرستان جلفا بنابر آمار كميته اشتغال

  مورد ديگر آن نيز توسط153 مورد آن توسط صندوق مهر امام رضا و 296 شغل ايجاد شده كه 604شهرستان 
 كميته امداد بوده كه اين بيانگر اعطاي وام اين دونهاد به افراد است و نمي توان به اين كار اشتغالزايي گفت.
 عضو كميسيون انرژي مجلس شوراي اسلمي گفت: بهتر است مسوولن وزارت صنايع و يا وزارتخانه هايي

 مشكل جهاد كشاورزي اعلم كنند كه چه تعداد شغل ايجاد كرده اند چرا كه شغل ايجاد شده توسط اين
 وزارتخانه ها پايدار است.

  چيز را نمي شود از مردم پنهان كرد2وي با بيان اين كه فقط با پول دادن اشتغال ايجاد نمي شود تصريح كرد: 
  موضوع را در زندگي روزمره خود لمس مي كنند.2يكي بيكاري و ديگري تورم است چون مردم اين 

  هزار شغل پايدار ايجاد كنند بهتر است تا اين كه250 ميليون شغل پيشكش مسوولن 2.5سازدار تاكيد كرد: 
 شعارهايي بدهند كه قابليت اجرا ندارد.

 عضو كميسيون انرژي مجلس تاكيد كرد: بهترين شاخص اشتغالزايي در كشور افزايش تعداد بيمه شدگان
 سازمان تامين اجتماعي است.

  سال شدني نيست اما اگر مسوولن برنامه اي2نماينده مردم مرند و جلفا گفت: حل مشكل بيكاري در يك يا 
 مدون داشته باشند مي توان اين مشكل را كه خواسته بيشتر مردم است را حل كرد.

پايان پيام

رئيس مرکز امور زنان و خانواده ریاست جمهوری خبر داد :
90 هزار زن در سال 100پيگيری اشتغال 

  خرداد آمده است :رئيس مرکز امور زنان و خانواده ریاست2ايلنا در تاریخ به نوشته خبرگزاری دولتی کار ایران – 
 90 هزار زن را در سال100جمهوری گفت: بنياد تعاون و توسعه کارآفرینی زنان با همکاری وزارت تعاون، اشتغال 

 در استان های کشور پيگيری خواهد کرد.
  بانوی بصير، به گزارشی از فعاليت های مرکز امور زنان50به گزارش ايلنا، مریم مجتهدزاده در همایش تجليل از

 اشاره کرد و افزود: در سال های اخير با حذف فعاليت های متفرقه و موازی، جلوگيری از اعمال سلیق، تعامل
 ميان سه قوه و طراحی سامانه نظارت مستمر، اقدامات مؤثری در حوزه زنان و خانواده شده است.

 وی گفت: مرکز امور زنان ریاست جمهوری در اجرای طرح بازنگری و اصلح ساختار تشکيلتی و معرفی معاونت
 جدید در حوزه تحکيم بنيان خانواده تلش داشته و جایگاه مشاوران امور زنان و خانواده را در دستگاه های اجرایی

 به تصویب رسانده است.
 مشاور رئيس جمهور از تهيه سند راهبردی طوبی برای ارتقای وضع زنان و خانواده خبر داد و گفت: مرکز امور زنان
 و خانواده ریاست جمهوری گام مؤثری برای تقویت نهاد خانواده و استيفای حقوق شرعی و قانونی زنان از طریق

 تصویب برنامه جامع توسعه امور زنان و خانواده اجرا خواهد کرد.
 مجتهدزاده ادامه داد: این مرکز با استخراج و طبقه بندی مطالبات زنان، پایگاهی به چهار زبان ایجاد کرده است و

 با زنان دیگر کشورها تعامل دارد.
 رئيس مرکز امور زنان و خانواده ریاست جمهوری ارتقای منزلت زن را نيازمند بهره گيری از فقهی پویا خواند و

  هزار حدیث در حوزه مسائل زنان و خانواده9افزود: به همين منظور، بانک اطلعاتی جامع الحادیث زنان شامل
 ایجاد شده است.

 وی در ادامه به ایجاد تشکيلت تعاونی و ساختارهای کارآفرینی، حمایت از طرح های اشتغال زا و برپایی
 نمایشگاه های ادواری در استان ها اشاره کرد و از تدوین منشور زن فاطمی به منظور تحکيم خانواده خبر داد.

پايان پيام
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بازداشت عضو انجمن اسلمی معلمان در اصفهان 

  خرداد آمده است :ظهر امروز شش نفر از ماموران امنيتی بدون هيچ گونه توضيحی2به نوشته سایت رهانا در 
 وارد منزل رضا صفوی از مسئولن کميته فرهنگيان ستاد مهندس موسوی در اصفهان و همچنين عضو انجمن

 ساعت بازرسی خانه وی ، او را نيز بازداشت کردند. ٣اسلمی معلمان در اصفهان شده و بعد از 
 را نيز به همراه خود بردند. ...به گزارش کلمه ماموران امنيتی برخی وسايل شخصی وي، کامپيوتر، کتاب ها و 

 آتش سوزی در پاليشگاه آبادان همزمان با افتتاح واحد بنزين سازی توسط
 نفر مجروح شدند 6احمدي نژاد/

  خرداد آمده است : بروز اشكال فنی در يكی از واحدها سبب ايجاد انفجار و3به نوشته سایت آفتاب در تاریخ 
آتش سوزی در پاليشگاه  آبادان شد. 

 در جريان افتتاح فاز سوم واحد بنزين سازی پاليشگاه آبادان كه با حضور محمود احمدي نژاد صورت گرفت، بروز
اشكال فنی منجر به ايجاد انفجار و آتش سوزی در يكی از واحدهای اين پاليشگاه شد. 

 خبرگزاری فارس نوشت که با اقدام سريع دست اندركاران آتش سوزی مهار شده است و اين حادثه هيچگونه
وقفه ای در برنامه های احمدي نژاد ايجاد نكرده است. 

  مجروح به دنبال داشته است دود غليظی در پاليشگاه و بخش گسترده ای از شهر آبادان6وقوع اين حادثه كه 
پراكنده كرد.

  سال پس از آزاد شدن با مشکل آب شرب و فاضلب، گرد و غبار، قطع۲٩خرمشهر
برق، بيکاری و ناامنی روبروست. 

  سال از آزاد شدن خرمشهر پس از اشغال در٢٩ خرداد آمده است :3به نوشته سایت دولتی دويچه  وله آمان در 
 جنگ ايران و عراق مي گذرد. اين شهر که روزی از بزرگترين بنادر خاورميانه بود، افزون بر ويراني های گسترده

جنگ، با مشکل آب شرب و فاضلب، گرد و غبار، قطع برق، بيکاری و ناامنی روبروست. 
 ، تنها چند هفته پس از تهاجم نظامی عراق به ايران به اشغال نيروهای اين١٣۵٩خرمشهر در پنجم آبانماه سال 

 روز آزاد شد. ۵٧٨ پس از ١٣۶١کشور درآمد و در سوم خرداد سال 
  هزار واحد۴٠ اسکله و ١٣ سينما، ۶ بيمارستان، ١٢ هزار نفر جمعيت، ٢٢٠اين شهر که پيش از جنگ دارای 

 مسکونی بود، اينک با جمعيتی به مراتب کمتر، با آسيب های اجتماعی گسترده، محروميت های ناشی از
 ،١٣٨۵توسعه نيافتگي، کشاورزی نابود شده و آب شرب شور، تصفيه نشده و آلوده روبروست. طبق آمار سال 

 هزار نفر بوده اند. ١٢۴ساکنان خرمشهر بالغ بر 
 آب آشاميدنی خرمشهر بسيار آلوده و آغشته به فاضلب است. اين آلودگی زمانی که بادهای سرخ موسمی

 شهرهای خوزستان را در مي نوردند، بيشتر نيز مي شود. مردم شهر از قطع مداوم آب در گرمای بالی چهل درجه
 نيز در رنجند. آنها هزينه زيادی صرف خريد آب آشاميدنی مي کنند و داد و ستد دستگاه های تصفيه آب در

خرمشهر بازار گرمی دارد. 
 سال گذشته، محمود احمدي نژاد در سفر استانی خود به خوزستان در سالروز "فتح خرمشهر"، اعلم کرد که

 تصفيه خانه اين شهر و فاز يک طرح آب رسانی آبادان و خرمشهر افتتاح شده اند. اما سيد ابوالحسن نوري، امام
 جمعه خرمشهر در گفت وگو با خبرنگاران اظهار کرده که قضيه آب رسانی به خرمشهر و آبادان دروغی بيش نبوده

است. 
 به گزارش وبسايت "خبرآنلين"، سيد ابوالحسن نوری سال گذشته نيز در اعتراض به نارسايي های موجود در
 خرمشهر و هدر رفتن اعتبارات دولتی استان، به سخنرانی احمدي نژاد در اين شهر نرفته است. وی خطاب به
 رييس دولت دهم گفته است: « چند بار بايد پروژه آب را افتتاح کنيد، چند ميليارد برايش خرج نماييد، چقدر بايد

برای پروژه ای که مردم از آن نصيب نبردند، پول پرداخت شود؟» 
 سخنان ابوالحسن نوری در حالی بيان مي شود که آب خرمشهر در روزهای پنج شنبه و جمعه گذشته و در آستانه

 ساعت قطع بوده است.١٢سوم خرداد، در برخی مناطق و در اوج گرمای استان، بيش از 
آثار جنگ و خرابی در خرمشهر 

  سال از پايان جنگ، هنوز در خرمشهرو ديگر نقاط خوزستان ترميم نشده اند.٢٧ويراني های جنگ با گذشت حدود 
 عليرضا دهقاني، عضو کميسيون فرهنگی مجلس و نماينده ايذه و باغمک گفته که عادلنه نيست پس از آن همه

 زحمت برای شکستن محاصره اين بندر و تقديم ده ها هزار کشته در اين راه، خرمشهر و شهرهای ديگر استان
همچنان ويراني های جنگ را به نمايش بگذارند. 

 دهقانی افزوده که سياست های غلط موجب شده که منابع آب خوزستان به استان های ديگر رفته و کشاورزان
 خوزستانی از نعمت آب محروم شوند. او هم چنين با اشاره به وضعيت نامساعد آب آشاميدنی خرمشهر،

 خاطرنشان کرده که « شايسته نيست مردم استانی که بزرگ ترين و پرآب ترين رودهای ايران را در خود جای
داده، از آب شرب مطلوب برخوردار نباشند.» 
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 اشاره دهقانی به پروژه انتقال آب کارون و سرشاخه های آن به ساير استان های ايران در فلت مرکزی است. اين
پروژه با وجود اعتراض و انتقاد مردم و نمايندگان خوزستان توسط دولت در حال اجراست. 

دود سياه آبادان را فرا گرفت؛احتمال انفجار مجدد در پاليشگاه 

  خرداد آمده است :با مهار کامل آتش سوزی و انفجار در پاليشگان نفت3به نوشته خبر گزاری دولتی مهر در 
آبادان، بار ديگر يک يک دود و هاله سياه اين پاليشگاه نفت را فرا گرفته است. 

 به گزارش مهر، در يکی از مشعل های پاليشگاه آبادان به طور غيرطبيعی نفت خام در حال سوزاندن است که
سوختن اين مواد منجر به ايجاد يک دود سياه در اطراف پاليشگاه شده است. 

 از سوی ديگر، همزمان با خروج احمدي نژاد از پاليشگاه آبادان، نيروهای امنيتی مديريت پاليشگاه آبادان را برای
بررسی دليل حادثه بر عهده گرفته اند. 

 به گفته يکی از مسئولن شرکت ملی پاليش و پخش فرآورده های نفتي، علت اصلی حادثه نشت گاز از واحد
گاز مايع پاليشگاه نفت آبادان بوده است. 

 در همين حال، با حضور نيروهای امنيتی بررسی دليل ايجاد اين حادثه آتش سوزی در سطح پاليشگاه آغاز
 شده، اين در حالی است که با توجه به نامشخص بودن دليل انفجار، احتمال آتش سوزی و انفجار مجدد در اين

پاليشگاه قديمی وجود دارد. 
 در حال حاضر تمامی نيروهای امدادی و آتش نشانی برای مهار هرگونه آتش سوزی و انفجار احتمالی در

پاليشگاه آبادان در آمادگی کامل به سر مي برند. 
کاتوزيان اعلم کرد: خطر انفجار در پاليشگاه آبادان را هشدار داده بودم 

انفجار عمدی نبود 
 حميد رضا کاتوزيان در حاشيه جلسه علنی امروز سه شنبه مجلس در جمع خبرنگاران با اشاره به انفجار رخ داده

 در مراسم افتتاح پروژه بنزين سازی پاليشگاه آبادان در حضور احمدي نژاد که چندين کشته و زخمی بر جای
 گذاشت، گفت: اين انفجار خرابکاری و يا کاری عمدی نبوده و صرفا به دليل عدم آمادگی پاليشگاه برای افتتاح

بوده است. 
وی تاکيد کرد: پاليشگاه با شرايطی راه اندازی شده بود که پيش بينی مي شده با خطراتی همراه باشد. 

  نفر مجروح و يک نفر کشته١٧رئيس کميسيون انرژی مجلس گفت: طبق اخباری که به ما رسيده در اين حادثه 
شده و حادثه پس از افتتاح توسط رئيس جمهور بوده است. 

دستور ويژه احمدي نژاد پس از حادثه آبادان 
هواپيما به آبادان اعزام شد 

 با دستور دکتر محمود احمدي نژاد، سرپرست وزارت نفت يک فروند هواپيما برای انتقال مجروحان و مسمومان
حادثه انفجار گاز در پاليشگاه ابادان از تهران به اين شهر پرواز کرد. 

 صبح سه شنبه همزمان با حضور محمود احمدی نژاد برای افتتاح پروژه بنزين سازی پاليشگاه آبادان، بخشی از
اين پاليشگاه دچار انفجار شد. 

 ٢ نفر مجروح و ١٢هنگامی که يک دستگاه برای تست در محل پروژه قرار گرفت دچار انفجار شد و تا اين لحظه 
نفر نيز کشته شده اند. 

 بلفاصله پس از اين انفجار، افراد حاضر در اين مراسم محل را ترک کردند.

تعداد کشته شدگان پاليشگاه آبادان افزايش يافت 

  خرداد آمده است : عليرضا ضيغمی مدير عامل شرکت ملی پاليش و پخش3به نوشته سایت آفتاب در تاریخ 
 فرآورده های نفتی ايران امروز پس از وقوع حادثه انفجار و آتش سوزی در پاليشگاه آبادان از بازسازی کامل

 روز خبر داده است. 15واحدهای آسيب ديده اين پاليشگاه نفت حداکثر در مدت 
 4.5 تا 4با بهره برداری از طرح بنزين سازی پاليشگاه نفت آبادان پيش بينی مي شود به طور متوسط روزانه 

 ميليون ليتر به ظرفيت توليد بنزين کشور افزوده شود که حداقل تا دو هفته آينده امکان اين افزايش توليد بنزين
وجود ندارد. 

  ميليون ليتر بنزين در پاليشگاه های مختلف کشور توليد مي شود که56 تا 55در حال حاضر به طور متوسط 
 قرار بود با راه اندازی واحد کت کراکر آبادان، امکان صادرات بيشتر برای بنزين و ساير فرآورده های نفتی کشور

فراهم شود. 
 از سوی ديگر پيگيري های خبرنگار مهر نشان مي دهد که تعداد کشته شدگان حادثه امروز در پاليشگاه نفت

  نفر از مجروحان به صورت سرپايی انجام13 نفر افزايش يافته است. ضمن آنکه تاکنون مداوای 4آبادان به 
شده است. 

 تعداد مجروحان بستری شده اين حادثه هنوز به طور رسمی اعلم نشده است اما گزارش های غيررسمی از
 نفر حکايت دارد. 20مجروحيت و سوختگی شديد بيش از 

 در حال حاضر محدوده يک هاله و توده هوا سياه رنگ در سطح پاليشگاه آبادان در حال کوچکتر شدن است و
پيش بينی مي شود تا ساعات آينده به طور کامل از بين برود. 

 در همين حال در ساعات اوليه حادثه در پاليشگاه ابادان يک توده گاز در سطح شهر آبادان پراکنده شده بود
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که در شرايط فعلی انتشار اين توده گاز سمی به طور کامل از بين رفته است. 
 هم اکنون فضای شهر آبادان و خرمشهر کامل عادی بوده ضمن آنکه با حضور مسئولن دستگاه های مختلف

در سطح پاليشگاه نفت دليل اصلی بروز اين حادثه در مرحله کارشناسی و بررسی است. 
  تن250، توليد روزانه 93هدف از طرح توسعه  پاليشگاه نفت آبادان علوه بر توليد بنزين سوپر با عدد اکتان 

 تن خوراک گازی صنايع پتروشيمی و يکصد تن گوگرد است. 330پروپيلن، 
  هزار45با اجرا و تکميل اين طرح ظرفيت توليد فرآورده های نفتی در قديمي ترين پاليشگاه نفت خاورميانه 

 هزار بشکه است، افزوده خواهد شد. 430بشکه به ظرفيت فعلی آن که حدود 
  ميليون ليتر بنزين به ظرفيت توليد کشور4.5پيش بينی مي شود با راه اندازی کامل اين پروژه نفتی روزانه 

افزوده شود. 

رمز گشایی از حادثه امروز پالیشگاه آبادان 

  خرداد می نویسد : در شرایطی که نمایندگان مجلس بالخص اعضای3آذرجزایری - خبر آنلین در تاریخ 
 کميسيون انرژی مجلس از احتمال حادثه در پالیشگاه آبادان هشدار داده بودند و خواستار عدم افتتاح

 زودهنگام این پالیشگاه شده بودند اما این پالیشگاه امروز با بی اعتنایی به نظر بهارستانی ها و توسط
 احمدی نژاد افتتاح شد که نتيجه این افتتاح غيرکارشناسانه انفجار و ازدست دادن یکی از کارکنان و

 تن از کارکنان صنعت نفت شد. ٢٩مصدوميت
 عماد حسينی سخنگوی کميسيون انرژی مجلس با اشاره بر اینکه رئيس کميسيون انرژی مجلس و دیگر
 اعضای این کميسيون نسبت به عدم افتتاح رسمی این پروژه ملی هشدار داده بودند اما دولت به دلیلی

 نامعلوم افتتاح زودهنگام پالیشگاه آبادان را در برنامه قرارداد تاکيد کرد: همين امر امروز باعث حادثه ای شد
که بهره برداری از این پروژه ملی را با تاخير چندماهه مواجه خواهد کرد. 

 این در حالی است که شنيده ها حاکی از آن است که امروز به دليل مخالفت با این افتتاح رئيس پالیشگاه
آبادان در این مراسم شرکت نکرده است. 

 در عين حال بر اساس اظهارات سخنگوی کميسيون انرژی مجلس در گفت وگو با خبرآنلین، تا کنون قصد
 دولت از این افتتاح زودهنگام که پيش از این نسبت به آن هشدار داده شده بود مشخص نيست و همين امر

 باعث شده در حال حاضر بهارستانی ها به شدت نگران توسعه این اقدامات عجولنه دولت شود.به گفته
 حسينی خيلی از تست های مهم برروی تجهيزات این طرح توسعه صورت نگرفته تا هرچه زودتر این پالیشگاه

 وارد مدارشود.وی در پاسخ به این سوال خبرآنلین که آیا افتتاح زودهنگام این پالیشگاه به دليل کمبود بنزین
 بوده است، متذکرشد:بالخره همه ما می دانيم که به افزایش توليد بنزین نياز داریم اما این دليل این اقدام

عجولنه دولت نيست هر چند که مقصود دولتمردان برای این اقدام عجولنه هنوز برای ما هم روشن نيست. 
 براساس اظهارات سيد عماد حسينی،پيش از این کارشناسان و بهارستانی ها می دانستند که افتتاح

زودهنگام این پالیشگاه عواقب ناخوشایندی به همراه خواهد داشت و هشدار آن به دولت داده شده بود. 
 این در حالی است که گفته می شود پس از مهار آتش سوزی در نهایت احمدی نژاد چند دقيقه ای از وقت

خود را صرف بازدید از محل حادثه دیه کرده است و سپس از این پالیشگاه خارج شده است. 
 در حال حاضر براساس گفته های عبدالرضا مهربان مدیرعامل شرکت پالیش نفت آبادان ،این پالیشگاه با

  هزار بشکه ای مواجه شده که تلش می شود تا چند روز آینده این ميزان کاهش جبران۴٠٠کاهش ظرفيت 
شود. 

محاکمه ی رهبران کارگری ترکيه را محکوم می کنيم 

 بر اساس خبرهای منتشره، دولت سرمایه داری ترکيه برای مقابله با جنبش کارگری در این کشور می خواهد
  نفر از فعالين و رهبران111جمعی از رهبران و فعالين کارگری را به پای ميز محاکمه بکشاند. این کارگران که 

  در پایتخت این کشور، آنکارا که در اعتراض و2010اتحادیه ای می باشند به جرم اعتراض و مبارزه در تاریخ 
  هزار کارگری انجام گرفت که در مدت یک شبانه روز از کار اخراج شده بودند. این12اعتصاب به پشتيبانی از 

هنگامی بود که شرکت تکل ( تنباکو ترکيه) خصوصی گردید. 
 کارگرانی که قرار است به اتهام شرکت در اعتراض های آنکارا محاکمه شوند، عبارتند از: سخنگوی اتحادیه

  نفر از4) مصطفی ترکل به همراه TEKGIDA-ISکارگران خواربار، رستوان، هتل و کشاورزی بخش تر کيه (
  نفر از روسای کنونی و سابق شاخه های مناطق مختلف مرکز ملی کارگران12کارمندان ملی اتحادیه و 

  ) و دیگر فعالين کارگری وKESK ) و دو نفر از رهبران بخش خدمات عمومی اتحادیه کسک (DISKدیسک (
 برگزار شود. JOEN) 2011 یونی (3فعالين اجتماعی. دادگاه این کارگران قرار است که در 

 دولت سرمایه داری ترکيه با محاکمه و سرکوب کارگران می خواهد از یک سو دستاوردهای تاکنونی طبقه ی
 کارگر این کشور را باز پس گيرد و از سوی دیگر مانع پيشروی جنبش کارگری شود. کارگران ترکيه سالهاست
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 با اتکا به نيروی خود توانسته اند تشکل های کارگری را ایجاد کنند تا به دفاع از حقوق و مطالبات شان بپردازد.
 اما حاکميت سرمایه داری ترکيه با راه اندازی این دادگاه، می خواهد گامی به سوی ممنوعيت مبارزات کارگری

و جلوگيری از روند رو به رشد آن بردارد. 
 کميته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل های کارگری که جمعی از کارگران و فعالين کارگری ایران در آن

 متشکل هستند، ضمن پشتيبانی از اعتراض و مبارزه هم طبقه ای های خود در ترکيه، محاکمه جمعی از
 رهبران و فعالين کارگری این کشور را محکوم می کند. بدون شک طبقه ی کارگر ترکيه با اتکا به نيروی اتحاد و

 مبارزه خود و حمایت از تشکل های کارگری خود ساخته و همبستگی بين المللی کارگری، قادر خواهند بود که
مانع تعرض سرمایه داری ترکيه شوند. 

زنده باد اتحاد و همبستگی بين المللی کارگری 
 2011 مه 24/ 1390 خرداد 3کميته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل های کارگری – 

 اعضای ارشد شرکت فياک کيش از ایران خارج شدند

  خرداد آمده است : در پی افشای اسناد و مدارک تخلفات سنگين مربوط به3به نوشته سایت تابناک در تاریخ 
 پروژه تالرهای بين المللی کيش از سوی برخی رسانه ها و البته تعلل برخی دستگاه های مربوطه، «پانته آ

فيوضی»، دختر مدیرعامل شرکت فياک کيش، به همراه دیگر مدیران ارشد این شرکت از کشور خارج شدند. 
 بنا بر این گزارش، مدیران ارشد شرکت نامبرده که با هماهنگی مشایی و بقایی، پروژه چهارصد ميلياردی

 تالرهای بين المللی کيش را با ترک تشریفات و بدون هيچ گونه ضمانت معتبر بانکی در اختيار گرفته بودند،
سوار بر پول بيت المال از کشور خارج و به یحيی فيوضی در بيرون از کشور پيوستند. 

پروژه ميلياردی سالن اجلس کيش با ترک تشریفات 
 تابناک: پروژه چهارصد ميليارد تومانی مجتمع تالرهای بين الملی ایران t کيش بنا به توافقی سه  نفره با حضور

  به صورت ترک تشریفات٨٩مشایی، حميد بقایی و ابراهيم عزیزی در تاریخ سوم تير ماه سال اسفندیار رحيم
 به شرکت فياک کيش با مدیریت یحيی فيوضی واگذار شد که بر پایه قانون ترک تشریفات این اقدام روال

قانونی را نگذرانده است... 
  اردیبهشت ماه در مطلبی پرده از یکی از تخلفات اقتصادی بزرگ از سوی٢١پس از آنکه «تابناک» در تاریخ 

 عوامل جریان انحرافی برداشت، این موضوع در دیگر رسانه ها نيز پيگيری و منجر به اعلم موضع سازمان
بازرسی کل کشور در این باره شد. 

 به گزارش «تابناک»، همان هنگام، روابط عمومی سازمان مناطق آزاد با انتشار به اصطلح جوابيه هایی
 عجولنه، تلش کرد بر این رسوایی سرپوشی گذاشته و رسانه های افشا کننده را به انواع و اقسام اتهامات
 متهم کند؛ افزون بر اینکه مدعی شد این رسانه ها و از جمله «تابناک»، اگر مستندی داشتند، حتما رو می

 کردند! که البته به فاصله چند روز، بخشی از اسناد مربوطه در «تابناک» و برخی دیگر از رسانه ها منتشر
شد. 

 در ادامه پيگيری مصرانه رسانه ای این تخلف اقتصادی، امروز خبرگزاری فارس بخشی دیگر از این اسناد را
منتشر کرده است: 

 صورت ترک تشریفات مناقصه بهدر حالی پروژه چهارصد ميليارد تومانی تالرهای بين المللی ایران t کيش به 
  قانون برگزاری مناقصات، ترک٢٨شرکت خانوادگی یحيی فيوضی واگذار شده که بنا بر بند «و» ماده 

تشریفات مناقصه، بسته به تأیيد شورای اقتصاد، معاون برنامه ریزی و وزیر اقتصاد است. 
 پروژه چهارصد ميليارد تومانی مجتمع تالرهای بين الملی ایران t کيش بنا بر توافقی سه  نفره با حضور

  به صورت ترک تشریفات٨٩مشایی، حميد بقایی و ابراهيم عزیزی در تاریخ سوم تير ماه سال اسفندیار رحيم
 به شرکت فياک کيش با مدیریت یحيی فيوضی واگذار شد که بنا بر قانون ترک تشریفات این اقدام روال

قانونی را نگذرانده است. 
  قانون برگزاری مناقصات، رئيس جمهور نيز به تنهایی حق صدور دستور ترک تشریفات٢٨بنا بر بند «و» ماده 

 مناقصه را ندارد و ترک تشریفات مناقصه «منوط به تأیيد شورای اقتصاد و پس از آن منوط به تأیيد هيأتی مرکب
 از رئيس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور (دبير هيأت)، وزیر امور اقتصادی و دارایی و بالترین مقام مذکور

در بند (ه) خواهد بود». 
 در این موافقتنامه اصولی تصریح شده است که همزمان با مبادله این موافقتنامه، مبلغ پنج ميليارد تومان به
 شرکت طرف قرارداد پرداخت شود. این در حالی است که در این زمان، هنوز پروژه مراحل قانونی از راه ترک

تشریفات را پشت سر نگذاشته است. 
 شرکت فياک کيش با مدیریت خانواده فيوضی یوسفی (یحيی ریيس هيأت مدیره و پانته آ دختر یحيی، نایب

  به ثبت می رسد و موافقت اصولی مذکور دقيقا� دو روز بعد به ارزش١٣٨٩ریيس هيأت مدیره) در تاریخ اول تير 
چهارصد ميليارد تومان به این شرکت امضا می شود. 

 در متن موافقتنامه اصولی واگذاری این پروژه آمده است: با توجه به تصميم نمایندگان ویژه رئيس جمهور
 آقایان اسفندیار رحيم مشایی، ابراهيم عزیزی و حميد بقایی در خصوص اجرای پروژه های مجتمع تالرهای

١٣٨٩/٢بين الملی ایران t کيش و جزیره کيش و با عنایت به صورتجلسه ها و توافقات انجام شده در تاریخ های 
  با حضور افراد یاد شده به صورت ترک تشریفات مطابق قانون برگزاری مناقصات و واگذاری١٣٨٩/٣/٩ تا ١٨/

 مسئوليت اجرای پروژه مذکور به سازمان منطقه آزاد کيش، موافقتنامه حاضر در محل مرکز امور مناطق آزاد
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 تجاری t صنعتی و ویژه اقتصادی ميان سازمان منطقه آزاد کيش و نمایندگی آقایان محمدعلی محبی، فریدون
  کيش بهFIACانتظاری و حسين فاضلی به نشانی کيش سازمان منطقه آزاد به عنوان کارفرما و شرکت 

  به نمایندگی آقای یحيی فيوضی یوسفی رئيس هيأت مدیره و به نشانی: کيش t برج٨٣٨۵شماره ثبت 
 منعقد گردیده است. EPC، به عنوان پيمانکار ٣ صندوق پستی شماره ٣٠١صدف، طبقه سوم، واحد 

بندهای این موافقتنامه اصولی به شرح زیر است: 

  به صورت طراحی،FIACتوافق گردید فضاهای مورد نياز پروژه اجلس به شرح جدول پيوست از سوی . ١
 ) اجرا گردد. (پيوست شمارهEPCمهندسی، مدیریت، تأمين تجهيزات، مازومات و مصالح و ساخت به صورت (

یک) 

 برنامه فيزیکی پروژه، فضاها و احجام و سایت پلن کلی پروژه بر اساس جدول کل به تأیيد کارفرما: ١تبصره 
رسيده و به عنوان مصوبه این توافقنامه تلقی می گردد (پيوست دو) 

 turn پایه انعقاد قرارداد به صورت کليد در دست (٣کليه قيمت های مندرج در جدول پيوست شماره : ٢تبصره 
key بوده و پيمانکار (EPCمتعهد می گردد، پيش نویس قرارداد کامل و پيوست های آن را طبق استانداردهای  

 بين المللی ظرف مدت سی روز برای مبادله ارایه نماید. مفاد قرارداد با توافق طرفين نهایی خواهد شد.
(پيوست سه) 

 : نظر به اینکه اسناد اجرایی این پروژه در حال تکميل می باشد، مشخصات و نقش های تفصيلی و٣تبصره 
اجرایی و برآورد آن در انطباق با کاربری ها به موازات عمليات اجرایی تهيه و ارایه خواهد شد. 

  باEPC تعيين شده و پيمانکاران ۵ ماه از زمان پرداخت پيش پرداخت موضوع بند ٢۵مدت زمان اجرای پروژه . ٢
 علم به شرایط جغرافيایی و محيطی کيش متعهد می گردد، پروژه را ظرف مدت مقرر قابل تحویل نماید. در

 ریال از سوی١.٠٠٠.٠٠٠.٠٠٠صورت تأخير، تأخيرات حاصله موجب پرداخت خسارت به ازای هر روز معادل 
  به کارفرما خواهد بود و متقابل کارفرما متعهد می گردد به ازای هر روز تسریع در تحویل پروژهEPCپيمانکار 

 پرداخت نماید. EPC ریال به عنوان پاداش به پيمانکار ١.٠٠٠.٠٠٠.٠٠٠مبلغ 

  مکلف به تسليم تضمين های مورد نظر کارفرما می باشد. نوع و ميزان این تضمين ها در قراردادEPC. پيمانکار ٣
اصلی تعيين خواهد شد. 

 تبصره: کليه پرداخت های پروژه بر اساس پيشرفت فيزیکی خواهد بود و تأخيرات پيش آمده در پرداخت از طرف
 عينا موجب افزایش در مدت زمان تحویل پروژه خواهد بود. EPCکارفرما به پيمانکار 

  و نظارت بر عمليات موضوع موافقتنامه بهEPCکنترل پيشرفت برنامه فيزیکی جهت پرداخت ها به پيمانکار . ۴
عهده مدیر پروژه تأیيد شده از سوی کارفرما خواهد بود که مکلف به تصميم گيری است. 

 مقرر شد به منظور راه اندازی پروژه و سفارش ساخت کمپ استقرار کارگران و پرسنل پروژه و نيز استقرار. ۵
 قسمتی از تجهيزات در کارگاه و تسطيح سایت یکصد هکتاری، مبلغ پنج ميليارد تومان همزمان با مبادله

 موافقتنامه حاضر در مقابل اخذ تضمين معتبر پرداخت گردد. تضمين مذکور پس از اجرای کامل تعهدات و تأیيد
 اسناد هزینه تا سقف مبلغ مذکور مسترد می گردد. در صورتی که به هر علتی قرارداد اصلی منعقد نگردد،

هزینه های انجام گرفته توسط پيمانکار تسویه و نامبرده مکلف به استرداد وجوه باقی مانده می باشد. 

 مقرر شد کارفرما در چهارچوب قوانين و مقررات منطقه آزاد کيش اقدامات لزم برای اخذ روادید و مجوزهای. ۶
 کار برای کارکنان خارجی و نيز تسهيلت برای ترخيص از گمرک و سایر مواردی که پيمانکار به کارفرما اعلم

می نماید را فراهم نماید. 

  قانون اساسی نظر داور١٣٩در صورت بروز اختلف در تفسير یا اجرای این موافقتنامه، با رعایت اصل . ٧
 منتخب دبير شورای هماهنگی آزاد تجاری - صنعتی ویژه اقتصادی به عنوان داور مرضی الطرفين مورد قبول

طرفين خواهد بود. 

 . نشانی های مندرج در صدر قرارداد اقامتگاه قانونی طرفين تلقی و ارسال هر گونه اوراق از طریق پست یا٨
 مرجع قضایی یا فاکس و یا ایميل به منزله ابلغ به طرفين تلقی می گردد. تاریخ ابلغ از طریق پست یا مرجع
 قضایی تاریخ تایيد شده توسط مراجع مذکور و تاریخ ابلغ از طریق فاکس یا ایميل اولين روز غير تعطيل بعد از

تاریخ ارسال فاکس یا ایميل خواهد بود. 

  تعيينEPCجزیيات اجرای پروژه و تعهدات و اختيارات طرفين و سایر روابط قراردادی متعاقبا و در قرارداد . ٩
 خواهد گردید. ضمنا هر گونه قرارداد قبلی تنظيم شده بين پيمانکار و وزارت مسکن یا سایر دستگاه های ذیربط

تعهدی برای کارفرمای حاضر ایجاد نمی کند. 
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در پيوست های این موافقتنامه اصولی جزیيات پروژه و برآورد هزینه آن به شرح زیر آمده است: 

 ميليون تومان ۵٨۶ ميليارد و ١٠٧ هزار متر مربع و هزینه ttt٣۶ ساختمان اجلس به مساحت 
 ميليون تومان ۴٧ ميليارد و ۵٣ هزار متر مربع و هزینه ٢۵ ستاره و مبلمان به مساحت ttt۵ هتل 

 ۴٨٢ ميليارد و ١٧ متر مربع و هزینه ttt۵٨۵٠ رستوران و مرکز خرید (به همراه تجهيزات و مبلمان) به مساحت 
ميليون تومان 

 ميليون تومان ۴٢٩ ميليارد و ٢ متر مربع و هزینه ttt٩٠٠ کلوپ ساحلی مارینا و مبلمان به مساحت 
  هزار متر مربع و هزینهttt١٠٠ مجموعه دفاتر اداری و تجاری و هتل ( فقط سازه و پوسته بيرونی) به مساحت 

 ميليون تومان ٩١ ميليارد و ۵١
  هزار متر مربع با۶۴ متر مربع) به مساحت ٣٢٠ ویل، مساحت متوسط ttt٢٠٠مجموعه ویلیی و مبلمان ( 

 ميليون تومان ٧٩٨ ميليارد و ١٠١هزینه 
 ttt ساختمانهای جانبی ( ساختمان های وابسته، انتظامات، نمازخانه، نگهبانی، پزشکی، آتش نشانی و

 ميليون تومان ٧١١ ميليارد و ٣ متر مربع و هزینه ٣۵٠٠خدمات) به مساحت 
 ميليون تومان ۵١٩ ميليارد و ٧ هزار متر مربع با هزینه ١٣ اتومبيل) به مساحت ttt٣٠٠ پارکينگ ( برای 
 ميليون تومان ٧٨۴ ميليارد و ttt۵ مارینا با هزینه 

 ٨۴۵ ميليارد و ١۴ هزار متر مربع و با هزینه ttt١۴٠ باغ ایرانی، محوطه سازی و پارکينگ محوطه به مساحت 
ميليون تومان 

 ميليون تومان ٧٠۴ ميليارد و ttt٣۴ عمليات زیربنایی و مولدهای برق و آب شيرین کن با هزینه 

  شماره٨٣٨۵بنا بر این گزارش، آگهی تأسيس شرکت فياک کيش (با مسئوليت محدود) ثبت شده به شماره 
ک.ح به شرح زیر در روزنامه رسمی کشور درج شده است: /۴١/٨٩/١١٩٧

  در این اداره به ثبت٨٣٨۵ تحت شماره ١/۴/١٣٨٩خلصه اساسنامه و شرکتنامه شرکت فوق که در تاریخ 
رسيده، جهت اطلع عموم به شرح ذیل در روزنامه  رسمی و کثيرالنتشار آگهی می شود. 

  t موضوع شرکت: ارایه خدمات مشاوره، مهندسی، طراحی، نقشه برداری، مطالعات ژئوتکنيک و مطالعات١
 ساخت و ساز، تأسيسات زیربنایی توسعه پایدار، راه و بنادر و فرودگاه ب) مدیریت قراردادها و مدیریت اجرا و

 ساخت پ) نظارت و ساخت و ساز اماکن مسکونی، اداری و تجاری، سياحتی و ساخت بنادر، اسکله،
 فرودگاه و ساخت تأسيسات زیربنایی از جمله تالرها و هتل ها و معماری، باغ سازی و مناظر و مرایا و غيره
 ث) طراحی داخلی و اجرا و امور گرافيکی س) طراحی و اجرای امور تأسيساتی مربوط به ساختمان از قبيل

) و انرژی های تجدیدپذیر (BMSمکانيکی و برق ج) مطالعات و طراحی سامانه مدیریت هوشمند ساختمان (
CCHPو انرژی های نو چ) خرید و فروش، واردات و صادرات و توزیع مصالح ساختمانی، ماشين آلت، تجهيزات ( 

 و غيره د) خرید و فروش سهام سایر شرکت ها و به طور کلی مشارکت و انعقاد قرارداد با اشخاص حقيقی و
 حقوقی داخلی و خارجی ر) شرکت در مناقصات و مزایدات ز) انجام کليه امور خدماتی و رایانه ای و خدمات

  ص) ترخيص کال از گمرکات داخلی و خارجی ض) اخذ وام و تسهيلت از بانک ها و موسساتITشبکه و 
 مالی و اعتباری و گشایش اعتبارات اسنادی ط) به طور کلی انجام کليه امور بازرگانی و خدماتی که به نحوی

با موضوع شرکت مرتبط بوده و باعث سوددهی خواهد شد. 

 t٣ صندوق پستی شماره ٣٠١ t مرکز اصلی شرکت: جزیره کيش  t برج صدف  t طبقه سوم  t واحد ٢

 ریال. ٠٠٠/٠٠٠/١٠ t ميزان سرمایه شرکت: مبلغ ٣

 t مدت اعتبار شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود. ۴

  t مدیران شرکت: آقای سيد احمد موسوی  بجنوردی (خارج از شرکا) به سمت مدیرعامل، آقای یحيی۵
 فيوضی یوسفی به سمت رئيس و عضو هيأت  مدیره، خانم پانته آ فيوضی یوسفی به سمت نایب رئيس و عضو

هيأت مدیره برای مدت نامحدود انتخاب شدند. 

  t دارندگان حق امضا: کليه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبيل چک، سفته، بروات و قرارداد عقود۶
 اسلمی و نامه های عادی و اداری با امضای رئيس هيأت  مدیره به تنهایی (با حق توکيل به غير) همراه با مهر

شرکت معتبر است. 

اتحاديه اروپا نام تحريم شدگان جديد ايرانی را اعلم کرد 

  نهاد جديدی را که روز١٠٠ خرداد آمده است :اتحاديه اروپا، نام افراد و حدود 3به نوشته سایت بى بى سى در 
گذشته به ظن ارتباط با برنامه هسته ای ايران مشمول تحريم شده اند، اعلم کرد. 
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  مه) اين تحريم ها را عليه ايران تصويب٢٣ کشور عضو اتحاديه اروپا، روز دوشنبه دوم خرداد (٢٧وزرای خارجه 
کردند. 

 شرکتهای کوچک و بزرگ صنعتي، مثل شرکتهای صدرا و گروه صنعتی ندا، نهادهای وابسته به سپاه پاسداران
 مانند بنياد تعاون، بانک مهر و بانک انصار و موسسه های مالی و کشتيراني، از جمله نهادهای هستند که در

فهرست جديد تحريم شدگان قرار گرفته اند. 
 اتحاديه اروپا در تصميم جديد خود ممنوعيت سفر علی اکبر صالحي، وزير امور خارجه ايران را که در زمان رياست

او بر سازمان انرژی اتمی ايران اعمال شده بود، تعليق کرده است. 
 بنا به تصميم اتحاديه اروپا، چهار نفر از مسئولن سازمان انرژی اتمی ايران مشمول تحريم هايی از قبيل ممنوعيت

سفر به کشورهای اروپايی و مسدود کردن دارايي هايشان شده اند. 
 محمد احمديان، ناصر رستخواه، بهزاد سلطانی و مسعود اخوان فرد چهار معاون رئيس سازمان انرژی اتمی

هستند که اين تحريم ها در خصوص آنها اعمال خواهد شد. 
 همچنين نام محمد حسين داجمر، مدير عامل کشتيرانی جمهوری اسلمی در فهرست جديد اتحاديه اروپا

گنجانده شده است. 
چندين شرکت حمل و نقل وابسته به کشتيرانی ايران نيز از سوی اتحاديه اروپا تحريم شده اند. 

  خرداد در واکنش به اعلم تحريم های٣رامين مهمانپرست، سخنگوی وزارت امور خارجه ايران امروز سه شنبه 
جديد عليه ايران در يک نشست خبري، تصميم اخير اتحاديه اروپا را "غيرمنطقی" خواند. 

او گفت که تصميم برای اعمال تحريم های جديد و در عين حال آغاز دور تازه مذاکره با ايران با يکديگر تناقض دارد. 
 اتفاق جديدی رخ نداده است. ۵+١ به گفته او در مورد مذاکرات نمايندگان ايران با نمايندگان کشورهای 

 آقای مهمانپرست گفت که اشاره مستقيمی هم در مورد اينکه روند مذاکرات به بن بست رسيده باشد دريافت
 نشده است و افزود: "اميدواريم طبق توافقات انجام شده براساس رويکرد همکاری برای گفت وگو در مورد

 موضوعات مشترک، طرف مقابل هر زمان آمادگی داشت اين آمادگی را اعلم کند تا مذاکرات ادامه داشته باشد."

 ويليام هيگ، وزير خارجه بريتانيا در حاشيه اجلس وزاری خارجه اتحاديه اروپا در روز دوشنبه تحريم ايران توسط
 کشورهای اروپايی را اقدامی مهم ارزيابی کرد و گفت: "اين که در ميان اتفاقات و تحولت خاورميانه، برنامه

هسته ای ايران را فراموش نکنيم، مسئله مهمی است." 
هفته گذشته آمريکا و اتحاديه اروپا از ايران خواسته بودند که به مذاکرات هسته ای بازگردد. 

 با اين که ايران از ادامه مذاکرات با نمايندگان جامعه بين الملل استقبال کرده، اما اختلفات موجود مانع از تعيين
تاريخی دقيق برای انجام اين مذاکرات شده است. 

  در ژانويه گذشته و به دنبال عدم توافق طرفين بر سر طرح مبادله۵+١آخرين دور گفت وگوهای اتمی ايران و گروه 
سوخت و نيز مسئله توقف غنی سازی اورانيوم با شکست روبه رو شد. 

 مقام ايرانی را به دليل نقض حقوق بشر تحريم کرد. ٣٢ماه گذشته ميلدی نيز، اتحاديه اروپا 
 شورای امنيت سازمان ملل متحد طی سال های گذشته با صدور چند قطعنامه خواهان شفاف سازی در برنامه

هسته ای ايران و اقداماتی از جمله توقف غني سازی اورانيوم شده است. 
 قدرت های غربي، ايران را به دنبال کردن يک برنامه مخفيانه برای دستيابی به تسليحات هسته ای متهم

مي کنند. 
 ايران هنوز غني سازی اورانيوم را که می تواند مصرفی دوگانه، هم برای تامين انرژی و هم توليد سلح داشته
باشد، متوقف نکرده است. اين کشور همواره تلش برای دستيابی به تسليحات هسته ای را رد کرده است. 

، غير واقعی است ۸٩آمار اشتغال زايی در سال 

  خرداد آمده است : عضو کميسيون اقتصادی مجلس با بيان اينکه دولت3به گزارش خبرگزاری کار ایران – ایلنا در 
 با اعلم آمار اشتغال زايی در سال گذشته، سر مردم را کله مي گذارد، تأکيد کرد: آمارهای اعلم شده در زمينه

، غير واقعی است. ٨٩ايجاد فرصت های شغلی در سال 
  ميليون تومان٢به گزارش ايلنا به نقل ار خانه ملت،"فخرالدين حيدری" تصريح کرد: دولت، افرادی که با دريافت 

وام ، مجوز کسب گرفتند را در آمار ايجاد اشتغال وارد کرده است. 
 ٢نماينده مردم سقز و بانه در مجلس شورای اسلمی ادامه داد: بسياری از متقاضيان جواز کسب پس از دريافت 

  مدنظر گرفت٨٩ميليون تومان وام جواز خود را باطل کردند، اما دولت همچنان آنها را در ليست شاغلن سال 
است. 

 اين نماينده با تأکيد بر اينکه دولت سر مردم را کله گذاشته است، توضيح داد: اگر قوه مجريه ادعا مي کند، يک
ميليون فرصت شغلی ايجاد کرده است بايد اعلم کند اين افراد با اين کد ملی شاغل شده اند. 

 به گفته اين عضو کميسيون اقتصادی دولت در ارائه آمار اشتغال زايی همچنين بايد اعلم کند چه تعداد دفترچه
بيمه صادر شد و سرپرست خانواده ها تحت پوشش بيمه تأمين اجتماعی قرار گرفته اند. 

 حيدری با بيان اينکه شغل های ايجاد شده در سال گذشته پايدار نبودند، تصريح کرد: منظور ما از ايجاد اشتغال،
شغل پايدار بود نه شغل هايی که عمر کوتاهی دارند. 

 نماينده مردم سقز و بانه ادامه داد: به طور مثال، قوه مجريه اعلم کرده است که در ساخت مسکن مهر چندين
 مهندس ناظر مشغول به کار شدند، اما نبايد فراموش کرد اين افراد خيلی سر کار باشند دو سال است و بعد از

دو سال باز در فهرست بيکاران قرار مي گيرد. 
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 عضو کميسيون اقتصادی با بيان اينکه ايجاد دو و نيم ميليون فرصت شغلی در سال جاری بعيد به نظر مي رسد،
 گفت: با توجه به آمار و ارقامی که استانداري های حوزه های انتخابيه نمايندگان اعلم مي کنند، بعيد مي دانم

دولت بتواند امسال دو ميليون و پانصدهزار شغل ايجاد کند. 

اتاق بازرگانی بحرين روابط با ايران را قطع کرد 

  خرداد آمده است : به گزارش عصر ايران به نقل از روزنامه الوطن چاپ منامه ،4به نوشته سایت عصر ايران در 
 اين شوراهای بازرگانی مشترک از سوی اتاق بازرگانی و صنايع بحرين برای تقويت روابط بازرگانی با اين سه

کشور تشکيل شده بودند. 
 اتاق بازرگانی بحرين پيش از اين نيز در بيانيه ای خواستار تحريم کالهای ايرانی در بحرين و ساير کشورهای

جنوب خليج فارس و توقف دادوستد با بازرگانان ايرانی شده بود. 
 در مقابل ، وزارت خارجه ايران ديروز سه شنبه با احضار کاردار بحرين، نسبت به صدور حکم اعدام برای يکی از

اتباع ايرانی مقيم بحرين ، اعتراض کرد. 
 اتاق بازرگانی بحرين تاکيد کرده است که اين تصميم تا زمان تغيير سياست های ايران، لبنان و عراق در برابر

بحرين ادامه خواهد داشت. 
 چند روز پيش از اين وزير خارجه بحرين نيز از توقف برنامه های اين کشور برای واردات گاز طبيعی از ايران خبر داده

بود. 
 دليل اين اقدام،عدم پذيرش اقدام عليه حاکميت، رهبران و وحدت ملی بحرين از سوی ايران، لبنان و عراق ذکر

شده است. 
 بحرين از چند ماه گذشته تاکنون با موجی از اعتراضات مسالمت آميز برای اصلحات سياسی عميق روبه رو

است اما اين اعتراضات با سرکوب خشن و خونين دولتی روبه رو شد. 
دولت بحرين برای سرکوب معترضين داخلی حتی از نظاميان سعودی و اماراتی نيز بهره برد. 

 دولت ايران در بالترين سطح، ضمن مخالفت با اين اقدامات، خواستار خويشتنداری دولت بحرين در برابر مردم
معترض خود شد. 

 شماری از نمايندگان پارلمان عراق و حزب ال لبنان هم پيش از اين از رفتار دولت بحرين در برابر معترضين انتقاد
کرده بودند.

 افشين ندیمی، فعال کارگری و عضو کميته هماهنگی از زندان آزاد شد

 ، افشين ندیمی از فعالين کارگری و عضو کميته٩٠ خراد ماه ۴بر اساس گزارش رسيده، روز چهارشنبه 
 هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل های کارگری، از زندان آزاد شد.

  ماه حبس، خود را به دادگاه۴، افشين ندیمی جهت گذراندن ١٣٨٠ اسفند ٩لزم به ذکر است که روز دوشنبه 
 شهرستان کامياران معرفی کرد و سپس ماموران امنيتی او را به زندان مرکزی شهر سنندج انتقال دادند.

  روز در بازداشت به سر برد. در دورانی که وی٢٨ نيز دستگير شد و به مدت ١٣٨٨افشين ندیمی تابستان سال 
  بار دادگاهی شد و آخرین بار توسط شعبه یک دادگاه انقلب سنندج به اتهام٣در بازداشتگاه به سر می برد، 

  ماه حبس تعزیری محکوم گردید.۴"اقدام عليه امنيت ملی از طریق نوشتن مقاله"، به 
  خرداد ماه، افشين ندیمی باید مجددا جهت تسویه حساب به زندان برگردد.٧قابل ذکر است که روز شنبه 

 کميته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل های کارگری ضمن تبریک آزادی افشين ندیمی، خواستار آزادی بدون
قيد و شرط کليه فعالين کارگری دربند است.

تجمع کارگران نساجی در مقابل استانداری مازندران 

  خرداد آمده است : دراين تجمع اعتراض آميز تعدادی از کارگران با ابراز4به گزارش خبرگزاری کار ایران – ایلنا در 
 نگرانی از وضعيت معيشيتی خود وخانواده هايشان خواهان پيگيری وجديت استاندارمازندران در برخورد با کسانی

شدند که تا کنون عليرغم وعده ها به تعهدات خود عمل ننموده اند. 
 به گزارش خبرگزاری ايلنا، يکی از کارگران که نخواست نامش فاش شود گفت :طبق آخرين قراری که با فرماندار

 قائمشهر انجام پذيرفت کارفرما متعهد شده بود با پرداخت حقوق بصورت ماهانه وهردوماه يکبار نيز با پرداخت
 معوقات ،بدهی به کارگران را به صفر برساند ولی متاسفانه تا کنون کارگران نساجی مازندران حقوق

  وحقوق فروردين وارديبهشت ودوسال بن کارگری را نيز دريافت نکرده٨٩ و ٨٨آذر،دي،بهمن،اسفندوپاداش سال 
 اند وعليرغم کشمکش ها کارفرما معتقد است که اين تعداد از کارگران بايد در ليست بيمه بيکاری قرار بگيرند
واين راه حلی که از سوی کارفرما پيشنهاد ميدهد نوعی قانون گريزی وشانه زير تعهدات خالی کردن است. 

 بدنبال اين تجمع ابراهيمی معاون سياسی وامنيتی مازندران با حضور درجمع کارگران معترض با ابراز همدردی
 واشراف به مشکلت کارگران نساجی مازندران گفت:انصافا حقوق نگرفتن ده ماه وادامه زندگی عادی کاری بس

مشکل ودشوار است و هم چنين اضافه کرد که بايد تکليف کار کارگران نساجی هرچه زودتر مشخص گردد. 

366



دفاعيات شهابی و وکيل او در دادگاه امروز 

 90 خرداد 4- 14خبر شماره 

  زندان اوين رسيده209بر اساس خبری که به تاييد يکی از اعضای خانواده ی رضا شهابی کارگر زندانی در بند 
  بعد از يک سال تعلل و کارشکنی مقامات قضايی و امنيتی و ادامه ی90 خرداد 4است،امروز چهارشنبه 

  دادگاه انقلب به رياست قاضی صلواتی برگزار15بازداشت بی دليل وی ،دادگاه محاکمه ی رضا در شعبه ی 
گرديد. 

 در اين دادگاه رضا و وکيلش،آقای مسعود شفيعی با استدلل و بسيار صريح و محکم اتهامات واهی طرح شده
عليه رضا شهابی را رد کردند و خواستار اعلم حکم برائت و آزادی فوری نامبرده شدند. 

 قابل ذکر است که دستگاه قضايی در يک دروغ و تعلل آشکار علت ادامه ی بازداشت رضا را عدم توانايی خانواده
 برای توديع وثيقه اعلم کرده اند و اين موضوع با اعتراض وکيل مدافع قرار گرفته است و در واقع ادامه ی بازداشت
 شهابی تنها به دليل خواست غير قانونی مقامات قضايی و امنيتی بوده و اين موضوع که خانواده نميتوانسته اند

 60وثيقه توديع کنند دروغی آشکار و بهانه ای بيش نيست.اين در حالی است که هم اکنون برای رضا وثيقه ی 
 ميليون تومانی گرو گذاشته شده و اعضای خانواده پيشتر اعلم کرده بودند برای توديع وثيقه ی صد ميلون

تومانی نيز اعلم آمادگی ميباشند. 
 همچنين نماينده ی دادستان در يک اقدام خلف عرف قضايی جاری و حتا بر خلف به اصطلح قوانين خودشان

 هنگامی که استدللت رضا و وکيلش را در مورد دواتهام شنيده است درخواست اعلم يک ماده ی اتهامی ديگر
 خارج از کيفرخواست نموده که اين مورد مورد اعتراض وکيل قرار گرفته است؛ اما به نظر ميرسد نماينده ی

 دادستان و دستگاه قضايی برای ادامه ی آزار و اذيت شهابی و خانواده اش قصد دارد اين ماده ی اتهامی را نيز به
قاضی پيشنهاد کنند. 

 رضا شهابی در حالی که به شدت منع ميشده است تا با کسی صحبت نکند در ميان جمع خانواده و دوستان به
 محوطه ی دادگاه برده شد و تنها دختر خردسال وی توانست برای چند ثانيه و در حالی که به شدت گريه ميکرد
 وی را بغل کند.مامورين اطلعاتی از تماس ديگران با رضا جلوگيری کردند و حتا توسط قاضی صلواتی جازه داده

نشد که همسر و خواهر و برادر رضا او را ملقات کنند و يا در جلسه ی دادگاه حاضر شوند. 
 با اين حال رضا شهابی با روحيه ی بسيار عالی و در حالی که بر دستانش دستبند زده شده بود با چهره ای

خندان برای همگان دست تکان داد و پی در پی بوسه نثار جمع کرد. 
 رضا شهابی کارگر و عضو هيات مديره ی سنديکای کارگران شرکت واحد اکنون به مدت يک سال است که بی
 دليل و تنها به خاطر دفاع از حقوق کارگران دربند است و تا کنون به دليل واهی و بارها دادرسی وی به تعويق

افتاده بود.

 اوین ۳۵۰مجيد تمجيدی، فعال کارگری در بند 

  ساله، یکی از فعالن کارگری٣٧مجيد تمجيدی،  خرداد آمده است: 4به نوشته سایت اصلح طلب کلمه در 
  ماه حبس قطعی محکوم شده و هم اکنون به همراه یکصد و هفتاد نفر از زندانيان١٨کشور است که به 

 اوین نگه داری می شود. ٣۵٠سياسی در بند 
 براساس خبرهای رسيده به کلمه، یکی از اتهامات تمجيدی اجتماع و تبانی بر ضد امنيت ملی عنوان شده

 که وی هر بار این اتهام را رد و تاکيد کرده است که فقط برای تحقق خواسته های صنفی کاگران فعاليت می
کرده است. 

 تمجيدی از بسياری از حقوی زندانيان عادی نيز محروم است و اعتراض های خانواده وی در این زمينه به
نتيجه ای نرسيده است. 

 تجمع اعتراض آميز مرغداران در وزارت بازرگانی

 مديرعامل اتحاديه مرغداران کشور با اشاره به تجمع خرداد آمده است: 4به نوشته سایت اصلح طلب کلمه در 
 اعتراض آميز مرغداران در وزارت بازرگانی گفت: هم اکنون نمايندگان واحدها مشغول صحبت با يکی از مديران

 وزارت بازرگانی هستند.
 حسين مقدم نيا با بيان اينکه مرغداران در اعتراض به قيمت پايين مرغ زنده به وزارت بازرگانی آمده اند، گفت: هم

 اکنون چندين نماينده از سوی مرغداران مشغول صحبت با يکی از مديران وزارت بازرگانی در محل اين وزارتخانه
 هستند.

 وی افزود: البته معاون وزير بازرگانی در اين جلسه حضور ندارد و مرغداران معترض مشغول صحبت با يکی از
 مديران کل اين وزارتخانه هستند تا بتوانند از کاهش بيشتر قيمت مرغ جلوگيری کنند.

 مديرعامل اتحاديه مرغداران تصريح کرد: مرغداران به قيمت پايين مرغ معترض هستند و معتقدند که مرغداران از
 اين قيمت متضرر مي شوند.

  تومان به فروش مي رسد که با توجه به افزايش قيمت نهاده های توليد، اين٢١٠٠هم اکنون مرغ زنده با قيمت 
 رقم برای مرغداران صرفه اقتصادی ندارد.
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رها شدن ده ها تن نفت خام در بندرگاه نوشهر 

  خرداد آمده است : يک حادثه در هنگام تخليه نفت خام باعث رهاسازی ده ها تن نفت4به نوشته سایت ايرن در 
در حوضچه بندرگاه نوشهر شد. 

 به گزارش خبرگزاری محيط زيست ايران، اين حادثه از آنجا آغاز شد که شيلنگ انتقال يک نفتکش دچار ترکيدگی
 شد و در پی آن ده ها تن نفت خام حوضچه بندرگاه را پوشاند. گزارش های تکميلی در اين باره متعاقبا� اعلم می

شود.

نامه کارخانه داران به احمدی نژاد 
کارخانه ها دارند تعطيل می شوند! 

  خرداد آمده است: جمعی از کارخانه داران مهم کشور با ارسال4به نوشته سایت اصلح طلب کلمه در 
 نامه ای به نهاد ریاست جمهوری، با انتقاد از بلتکليفی پرداخت یارانه توليد به واحدهای صنعتی، اعلم کرده اند
 که از ابتدای سال تاکنون چندین ميليارد تومان هزینه برق و گاز داده اند ولی هيچ گونه یارانه ای بابت آن دریافت

نشده است که این روند منجر به تعطيلی کارخانجات می شود. 
 روزنامه خراسان نوشت: رئيس کميسيون طرح تحول اقتصادی نيز با بيان این که درآمد حاصل از اجرای قانون

  تنها کفاف پرداخت یارانه نقدی به مردم را می دهد، پرداخت سهم بخش توليد از این٩٠هدفمندی در سال
درآمدها را دور از دسترس دانست. 

 به گزارش آفتاب به نقل از ایلنا، غلمرضا مصباحی مقدم، درآمدهای ناشی از اجرای قانون هدفمندی در سال
  را تنها برای پرداخت نقدی یارانه ها کافی خواند و گفت: با توجه به قيمت حامل های انرژی که منبع اصلی٩٠

 درآمد دولت از اجرای قانون هدفمندی هستند، به نظر می رسد تنها مبلغ مورد نياز برای پرداخت یارانه نقدی
به مردم فراهم می شود. 

 نماینده تهران، ری، شميرانات و اسلمشهر در مجلس شورای اسلمی در تشریح این موضوع افزود: اگر بنا
 باشد پرداخت هایی را که دولت تا امروز به مردم داشته است، ادامه دهد و هيچ پرداخت دیگری نداشته

 باشند، در این صورت درآمد هدفمندی به ضميمه یارانه هایی که برای برق و آرد و نان در نظر گرفته شده برای
پرداخت به خانوارها کفایت می کند به شرطی که چيزی به این مبلغ اضافه نشود. 

 وی تأکيد کرد: با احتساب شرایط موجود سایر یارانه هایی که باید پرداخت شود مثل یارانه به توليد کنندگان و
 درصدی این بخش از هدفمندی قابل تحقق نخواهد بود. ٢٠کشاورزان از این منبع قابل تأمين نيست و سهم 

 عضو کميسيون اقتصادی مجلس با بيان این که پرداخت نشدن سهم صنعت و کشاورزی به توليد کشور لطمه
 می زند، تأکيد کرد: این اتفاق نقض هدف قانون گذار از تدوین قانون هدفمندی یارانه ها است؛ زیرا یکی از

مهمترین اهداف اجرای این قانون کمک به توليد و صنعت در کشور بود. 
 مصباحی مقدم همچنين افزود: اگر دولت بخواهد یارانه های بخش توليد و عوارض شهرداری ها را برای حمل و
 نقل شهری پرداخت کند؛ باید قيمت حامل های انرژی را حتی شده در ماه های پایانی سال افزایش دهد تا

درآمد لزم برای پرداخت این یارانه را کسب کند. 
 وی با بيان این که دولت در پی اجرای برنامه هایی برای کسب درآمد بيشتر از محل اجرای قانون هدفمند

 کردن یارانه هاست، اظهار کرد: اصلح قيمت گاز که برای تابستان صورت گرفته است را می توان یکی از
اقدام های دولت برای کسب درآمد بيشتراز اجرای قانون هدفمندی در نظر گرفت. 

  هزار ميليارد تومان درآمد برای دولت از محل اجرای قانون هدفمندی یارانه ها در نظر۵٠در بودجه امسال 
 ٩٠گرفته شده است؛ بر اساس قانون هدفمندی یارانه ها و با اصلحی که برای اجرای این قانون در بودجه 

  درصد از درآمدهای ناشی از اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها را برای پرداخت٨٠صورت گرفت، دولت باید 
 درصد باقيمانده را نيز برای حمایت از توليد در اختيار بخش صنعت و کشاورزی قرار دهد. ٢٠نقدی و 

اعتراض کارگران شرکت ریسندگی کاشان و اعتصاب غذای نامحدود گروهی از آنان

  خرداد آمده است : این کارگران بمدت سی ماه حقوق دریافت5جttرس در تاریخ به نوشته روزنامه اصلح طلب 
نکرده اند و تعدادی از کارگران این شرکت ریسندگی دست به اعتصاب غذای نامحدود زده اند.

 کارگران شرکت ریسندگی کاشان در روز سوم خرداد با تجمع در مقابل فرمانداری این شهر نسبت به حقوق
 به گزارش منابع خبری و وبلگ «نانموده های مدرسه»، این کارگران بمدت سی عقب افتاده خود اعتراض کردند.

ماه حقوق دریافت نکرده اند و تعدادی از کارگران این شرکت ریسندگی دست به اعتصاب غذای نامحدود زده اند.

 بر اساس این گزارش، تعداد این افراد (اعتصابيون) که به بيش از هفت نفر می رسد، همراه با دیگر کارگران، با
 برانکار و سرم بدست در مقابل فرمانداری این شهرستان تجمع کردند.گفتنی است کاشان که یکی از شهرهای
 کارگری ایران و از مراکز صنعت نساجی کشور می باشد هر از گاهی شاهد تجمع کارگران بيکار شده این صنعت
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 طی ماههای گذشته، بسياری از واحدهای توليدی و خدماتی کشور، بدليل عدم پرداخت حقوق می باشد.
 کارگران و کارکنان، تصميم به تعطيلی توسط مسئولين، همچنين شرایط طاقت فرسای کار و همچنين عدم تحقق

وعده های مقامات، شاهد اعتراضات و همزمان برخورد ماموران انتظامی و امنيتی بوده اند.

اعتصاب غذای نامحدود گروهی از کارگران شرکت ريسندگی کاشان

  خرداد  آمده است :5در تاریخ  به نوشته سحام نيوز
 کارگران شرکت ريسندگی کاشان در روز سوم خرداد با تجمع در مقابل فرمانداری اين شهر نسبت به حقوق

 عقب افتاده خود اعتراض کردند.
 به گزارش منابع خبری و وبلگ «نانموده های مدرسه»، اين کارگران بمدت سی ماه حقوق دريافت نکرده اند و

 تعدادی از کارگران اين شرکت ريسندگی دست به اعتصاب غذای نامحدود زده اند.
 بر اساس اين گزارش، تعداد اين افراد (اعتصابيون) که به بيش از هفت نفر می رسد، همراه با ديگر کارگران، با

 برانکار و سرم بدست در مقابل فرمانداری اين شهرستان تجمع کردند.
 گفتنی است کاشان که يکی از شهرهای کارگری ايران و از مراکز صنعت نساجی کشور می باشد هر از گاهی

 شاهد تجمع کارگران بيکار شده اين صنعت می باشد.
 طی ماههای گذشته، بسياری از واحدهای توليدی و خدماتی کشور، بدليل عدم پرداخت حقوق کارگران و

 کارکنان، تصميم به تعطيلی توسط مسئولين، همچنين شرايط طاقت فرسای کار و همچنين عدم تحقق وعده
 های مقامات، شاهد اعتراضات و همزمان برخورد ماموران انتظامی و امنيتی بوده اند.

انتقال معلم زندانی رسول بداقی در پنجمين روز اعتصاب غذا به سلولهای انفرادی

 بنابه گزارشات رسيده به “فعالين حقوق بشر و دمکراسی در ایران” معلم زندان رسول بداقی در پنجمين روز
 شکنجه گاه زندان گوهردشت کرج منتقل شد.1اعتصاب غذای خود به سلولهای انفرادی بند 

 معلم زندانی رسول بداقی در اعتراض به خفقان موجود،عدم آزادی بيان،وجود تشکلهای مستقل، دادگاه های
 فرمایشی،محدودیتهای غير انسانی عليه زندانيان سياسی ،تحت فشار قرار داد خانواده های زندانيان سياسی
 از روز یکشنبه اول خرداد ماه همراه با تعداد دیگری از زندانيان سياسی دست به اعتصاب غذا زد و طی نامه ای

به مسئولين زندان اعلم نمود که تا رسيدگی به مطالباتش به اعتصاب غذای خود ادامه خواهد داد.
  در پنجمين روز اعتصاب غذای 14: 15 خرداد ماه حوالی ساعت 5بدستور بازجویان وزارت اطلعات روز پنجشنبه 

  منتقل کردند تا1این معلم زندانی بجای رسيدگی به خواسته های به حق وی ،او را به سلولهای انفرادی بند 
تحت شکنجه های جسمی و شرایط قرون وسطایی قرار دهند.

 رسول بداقی در نامه ای مکتوب به مسئولين زندان ابراز کرد تا رسيدگی به مطالباتش اعتصاب خواهد نمود. وی
مطالباتش را بطور مشخص به این شکل عنوان کرده است :

 استفاده از مرخصی - اجرای آیين نامه زندانها بطور کامل شامل ملقات حضوری ،تلفن و حق1
- جلوگيری از فشار بر خانواده های زندانيان سياسی و امنيتی2
 - بهبود وضعيت صنفی و رفاهی زندانيان، وی همچنين در بخشی از نامه اش اعتصاب خود را اعتراض به دادگاه3

 های فرمایشی و مشخصا دادگاه خودش و وضعيت بد آموزش و پرورش از نظر کمی و کيفی و اعتزاض به خفقان
موجود و عدم آزادی بيان … و تشکلها عنوان کرد.

 کاتوزیان : به مردم می گویند بيایيد با پول یارانه هاخودرویی بخرید که پول بنزینش
را ندارید

  خرداد آمده است : رئيس کميسيون انرژی از عملکرد شرکت سایپا برای5به نوشته سایت خبر آنلین در تاریخ 
 تشویق مردم جهت خرید خودروی قسطی و پرداخت اقساط آن از طریق یارانه ها انتقاد کرد و از لریجانی خواست

تا با این موضوع برخورد شود.

  قانون اساسی اخطار داد و گفت: موضوع٣ اصل ١٢حميدرضا کاتوزیان در صحن علنی مجلس بر اساس بند 
 هدفمندی یارانه ها صرف نظر از این که در افت و خيز افتاد و مرتبا� دچار انحراف شد، به طور کلی مکانيزم جبرانی

 برای طبقات محروم بوده است اما امروز می بينيم مطبوعات تيتر زدند خودرو توسط خودروسازها و دریافت اقسط
توسط پول یارانه ها، آن هم خودرویی که نمی توانند پول بنزینش را بدهند.

 وی افزود: برخی شرکت های خودروسازی از جمله سایپا مردم را تشویق به خرید خودرو و پرداخت اقساط آن از
 طریق یارانه های نقدی می کنند که این خلف هدف قانون گذار از قانون هدفمندی یارانه ها است و این جای سوال

 دارد، زیرا مردمی که پول برق و گازشان را نمی توانند تامين کنند، چرا باید تشویق به خرید خودرو و صرف یارانه
نقدی آنها در این مسير کنيم.
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 رئيس کميسيون انرژی مجلttس ایttن کtار را تشttبيه بttه تلش بtرای نگهداشttتن کله قنtدی بttه صtورت وارونttه کttرد و
 هشداد داد: روش اجرای قانون هدفمندی یارانه ها تا امروز اشتباه بttوده امttا چنيttن رویکttردی در تشttویق مttردم بttه

هزینه یارانه های نقدی غلط اندر غلط است

  هزار نفر مانده اند۸ هزار نفر شاغل در پارس جنوبی فقط ٩۵از 

 نماينده دشتی و تنگستان در تذکری شفاهی از نمايندگان خرداد آمده است : 5در  به نوشته سایت سحام نيوز
 خواست تا تحقيق و تفحصی از آمار ارائه شده دولت در موضوع بيکاری را آغاز کنند.

 سيد محمدمهدی پورفاطمي، در اين تذکر با بيان اين که آمار اشتغال واقعی نيست، گفت: از مسئولن
 مي خواهيم از اين دروغ ها کمتر بگويند.

  هزار نفر در پارس جنوبی مشغول به کار بودند اما در حال٩۵اين نماينده مجلس با بيان اين که در استان بوشهر 
  هزار نفر مشغول به کار هستند، گفت: اقايان چطور مي گويند که بيکاری کم شده است.٨حاضر تنها زير 

 وی افزود: آمار اشتغال دولت غيرواقعی است و بايد از آقای احمدي نژاد بپرسيم اين آمار غلط را از کجا مي آورد؟
 وی با بيان اين که در شهرش جوان های فوق ليسانس دنبال شغل نگهبانی هستند، افزود: از نمايندگان

 مي خواهم تحقيق و تفحص کنيد که آمار بيکاری را از کجا آورده اند و سخنان شان در مورد اشتغال غيرواقعی
 هست و استدعا داريم مسأله بيکاری را رفع کنند.

  هزار نفر در بوشهر بيکار شدند و با٣٨٠وی تصريح کرد: از زمانی که کالی همراه ملوان در بوشهر تعطيل شده، 
  هزار شغل ايجاد کنند.۵٠٠ ميليون و ٢اين وجود رئيس جمهور مي گويد بنا دارد 

 شکور اکبرنژاد نماينده تبريز هم در تذکری شفاهی از بيکاری و رکود بازار به عنوان درد مشترک همه شهرهای
 ايران ياد کرد و از هر سه قوه خواست برای اين مشکل فکری کنند.

 به گفته وی جوان ها در دانشگاه ها تحصيل مي کنند و مدارک عالی علمی را به دست مي آورند حتی به کاری
 پايين تر از شأن خود راضی هستند اما همين کارها نيز برای آنان وجود ندارد.

 اين نماينده خطاب به مسئولن دولتی گفت: تا کی بايد فقط نظاره گر باشيم؟!
 اکبرنژاد در مورد اجرای ضعيف هدفمندی يارانه ها هم هشدار داد و افزود: با توجه به اخراج بسياری از کارگران و

 تعطيلی بسياری از کارخانه ها اين فرصت را برای مردم تبديل به يک تهديد شده است.
 وی با بيان اينکه بانک های تهران امکان پرداخت تسهيلت بيشتری به مراکز توليدی دارند، گفت: بسياری از

 قطعه سازان مجبورند برای خريد فولد مورد نياز خود به تهران بيايند

 قمي ها به آرزوي ديرينه خود دست يافتند
  خرداد آمده است : طرح بزرگ آب رساني به قم از سرشاخه هاي دز5به گزارش سایت تابناک در تاریخ 

  كيلومتر آن را خط لوله تشكيل مي دهد180 كيلومتر است كه بيش از 290(آبریزهای اليگودرز) در مجموع به طول 
./ طرح ياد شده، شامل چهار سد انحرافي و سه تونل انتقال آب در مجموع به طول سه هزار و هفتصد متر است

 صبح امروز، دکتر محمود احمد ي نژاد، طرح هاي انتقال آب دز به قم، كارخانه نورد فولد غرب آسيا و جاده قم به
.گرمسار را افتتاح كرد

 به گزارش «تابناک» محمود احمدي نژاد، رئيس جمهور، صبح امروز پنجشنبه به همراه علي نيكزاد، سرپرست
 وزارت راه و ترابري، مجتبي ثمره هاشمي، دستيار ارشد رئيس جمهور و مهدي غضنفري سرپرست وزارت صنايع
 و معادن براي انجام سفر يكروزه وارد استان قم شده و مورد استقبال استاندار و جمعي از مقامات ارشد قم قرار

.گرفت
 رود (آبرساني از آبریزهای اليگودرز به قم) واحمدي نژاد در اين سفر، پروژه هاي كارخانه فولد غرب آسيا، طرح قم

.جاده قم t گرمسار را افتتاح كرد
  ميليون متر مكعب آب در سال برای تأمين آب شرب شهرهاي خوانسار،181پروژه انتقال آب به قم با هدف انتقال 

 گلپايگان، خمين، محلت، سلفچگان، تابع و شهر مقدس قم از سرشاخه هاي رودخانه دز در حوزه اليگودرز به
.حوزه رودخانه قم رود است

  كيلومتر، كانال انتقال آب50طور كل، اين طرح شامل چهار بند انحرافي، تونل هاي انتقال آب به طول بيش از  به
  ميليون متر مكعب و سرانجام خط لوله انتقال آب به طول207 كيلومتر، سد مخزني با حجم 7سرپوشيده به طول 

. كيلومتر بوده است186
 اين طرح را مي توان بزرگترين كار عمراني طول تاريخ قم دانست كه به آرزوي ديرينه مردم اين استان براي شيرين

.شدن آب، جامه عمل پوشانده است
 اين طرح كه با هزينه نزدیک يك هزار و صد ميليارد تومان ايجاد شده، افزون بر رفع مشكل كيفيت آب قم، مشكل

.كمبود آب اين استان را هم برطرف مي كند
 كارخانه فولد غرب آسيا t كه با حضور رئيس جمهور به بهره برداري رسيد t ظرفيت توليد سالنه پاصند هزار تن

.فولد را دارد كه با سرمايه گذاري ريالي و ارزي دو هزار و دویست ميليارد ريال راه اندازی شده است
 اين كارخانه فولد با توليد سالنه پانصد هزار تن فولد و نورد سرد ورق هاي فولدي كه در صنايع خودروسازي،

 لوازم خانگي، قوطي سازي و ... كاربرد دارد، افزون بر تأمين نياز داخلي به كشورهاي اروپايي و آسيايي نيز
.صادرات خواهد داشت

  نفر مستقيم و شش هزار نفر، غيرمستقيم مشغول به كار550با افتتاح كارخانه فولد غرب آسيا در قم، 
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.مي شوند
  ميليارد ريال راه اندازی شده، در سه استان قم، سمنان و تهران قرار دارد كه230جاده قم t گرمسار كه با اعتبار 

  كيلومتر فاصله سمنان با استان160راه مواصلتي پنج استان را بدون گذر از تهران به مشهد رساند. اين جاده 
.هايي مانند قم، اصفهان، مركزي و لرستان و استان هاي جنوبي را كاهش مي دهد

  كيلومتر راه اندازی7 كيلومتر بوده و باند دوم كنارگذر گرمسار نيز به طول 150طول  راه اصلي قم t گرمسار به
.شده است

 گفتنی است، مزيت اصلي راه گرمسار t قم، كمربندي تهران است كه غرب، جنوب غرب، و جنوب كشور را از اين
  كيلومتري مسير قم به مشهد مي شود كه همين امر، باعث100جاده به شرق متصل مي كند و موجب كاهش 

  ساعت زمان سفر به مشهد شده است و تأثير بسزايي در كاهش ترافيك ورودي به تهران و جنوب2.5كاهش 
شرق تهران دارد

 بحران کمبود آب در ايران جدی است

  خرداد آمده است : معاون نظارت بهره برداری شرکت مهندسی آب و فاضلب5به نوشته سایت دادنا در تاریخ 
 کشور گفت: بحران کمبود آب در کشور جدی است و بايد برنامه هايی برای کاهش هدر رفت و مصرف مدون آب

 تنظيم شود.
 24به گزارش مهر،  محمد تشيعی بعد از ظهر پنجشنبه در گردهمايی ائمه جمعه گلستان، با اشاره به کاهش 

  در صد صرفه جويی کنيم، مشکل10 افزود: اگر در مصرف آب کشاورزی 89درصدی بارندگی نسبت به سال آبی 
 آب شرب ما حل می شود.

 معاون نظارت بهره برداری شرکت مهندسی آب و فاضلب کشور در ادامه با بيان اينکه دستکاريها و مصارف
 غيرمجاز غير شرعی است افزود: اگر قبوض آب به موقع پرداخت شود، خدمات رسانی مسئولن به مردم

 نيزتسهيل خواهد شد.
 وی در ادامه با اشاره به اينکه منابع آبی در کشور ما در مرحله بحرانی قرار دارد تصريح کرد: مشکل کمبود آب و

 کيفيت آن مسائل عديده يی را برای مسوولن ذيربط و کارشناسان امر به وجود آورده اس.
  حدود هفت1335وی افزود: با توجه به رشد جمعيت در ايران، سرانه سالنه منابع آب تجديد شونده که در سال 

  به دو هزارمتر مکعب کاهش يافته و پيش بينی می شود که تا سال1375هزار مترمکعب بوده است، در سال 
  متر مکعب ) است.1000 متر مکعب کاهش يابد که اين ميزان پايين تر از مرز کم آبی (800 به حدود 1400

 تشيعی گفت: هزينه های بالی تامين، انتقال و توزيع آب، افزايش بی رويه مصرف و منابع محدود آب قابل
 دسترس در آينده نزديک ، کشور را با بحران های جدی جديدی مواجه می سازد.

 ، نه تنها شرايط تنش و1400وی بيان داشت: با توجه به تقسيم بندی سازمان ملل متحد، کشور ايران در سال 
 فشار ناشی از کمبود آب را تجربه خواهد کرد، بلکه وارد شرايط کميابی شديد آب می شود.

 معاون نظارت بهره برداری شرکت مهندسی آب و فاضلب کشور در ادامه گفت: از هم اکنون در سال های
 خشک، شاهد کمبود و بحران آب هستيم که می تواند نه تنها خسارات اقتصادی بلکه تنش های اجتماعی و

 مخاطرات بهداشتی برای کشور به بار آورد.
 وی تهيه برنامه های عملياتی برای کاهش هدررفت در شبکه، تدوين استراتژی های هر بخش هدررفت تدوين

 برنامه های مديريت مصرف، پيگيری برای نصب تجهيزات کاهنده، پيگيری برای استقرار سيستم های قرائت از راه
 دورکنتور مشترکان برای مصرف مشترکان وپيگيری برای استقرار سيستم های کنترل خودکار برای مديريت بهينه

 توليد وتوزيع را از جمله اقدامات برای کاهش مصرف آب در کشور عنوان کرد.
 تشيعی در ادامه با توجه به نقش و جايگاه ائمه جمعه و جماعات در ترغيب مردم و ايجاد نگرش مثبت و ايجاد

 هنجارهای لزم در جامعه اظهار داشت: کمک برای ايجاد و توسعه فرهنگ مصرف بهينه آب ، بيان و ارزش نهادن
 به تلش های که جهت تامين، انتقال، توزيع آب و هزينه هايی که برای استحصال، انتقال، ذخيره سازي، تصفيه و
 توزيع آب توسط شرکت های آب و فاضلب انجام می شود از جمله اقداماتی است که ائمه جمعه می توانند برای

 رفع مشکل کم آبی کشور به نهاد های مسئول ياری برسانند.
 تشيعی تصريح کرد: گلستان استانی است که عليرغم ظاهرسرسبز از مناطق محروم کشور است و در زمينه

 رفع مشکلت آن از جمله کم آبی بايد تلش بسيار کرد.

  صنعت نفت۸٩ زخمی قربانی حوادث سال ۷۰ کشته و ۲۸بيش از 

  پالیشگاه آبادان توسط احمدی٣به بهانه آتش سوزی اخير در پالیشگاه آبادان که در روز افتتاح رسمی فاز 
  خرداد تحت عنوان (انفجار پشت انفجار، مسئول۴نژادبه وقوع پيوست، خبرنگارآتی نيوز طی گزارشی بتاریخ 

 ، برشمردن برخی از علت ها٨٩حوادث در نفت کيست؟) با اشاره به تعدادی از حوادث صنعت نفت طی سال 
 و ارائه آمار قربانيان این حوادث، مينویسد تا چه زمانی این حوادث باید رخ دهد و هيچ مسئولی پاسخگو

 نباشد؟ معلوم نيست.

  در سکوت رسانه های خبری به وقوع پيوست، اما٨٩ و ٨٨بعد از اتفاقات و حوادث نفتی که در سال های 
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 اینبار اتفاق در حضور شخص رئيس جمهور که اتفاقا چند روزی است که اعلم کرده سرپرست وزارت نفت نيز
 می باشد رخ داد، تا دیگر کسی نتواند این حادثه را تکذیب و یا رسانه ها را برای پوشش خبری آن تهدید

 کند.
  حادثه آتش سوزی در پالیشگاه آبادان و کشته و زخمی شدن٢بر اساس این گزارش شاهدان عينی از وقوع 

  نفر در این حادثه خبر می دهند و برخی از مدیران و کارکنان پالیشگاه آبادان در خصوص حادثه٢۶بيش از 
  پالیشگاه در عين آماده نبودن از لحاظ٣اخير این پالیشگاه می گویند: به دليل عجله کردن در راه اندازی فاز 

 فنی تلش های ناموفقی برای تنظيم و راه اندازی در شب قبل از حادثه انجام شد.
 بنابراین گزارش، خبرنگار ما سعی دارد تا با برشمردن برخی از علت های این حوادث به تعدادی از حوادث

 نفتی در سال گذشته نيز اشاراتی داشته باشد:
 *عدم بکارگيری نيروهای متخصص و گوشه نشينی بسياری از آنها در سال های گذشته به علت های

 گوناگون
 *بکاربردن تجهيزاتی که به لحاظ فنی در سطح بسيار پایينی قرار دارند.

 * عدم تجربه پيمانکاران داخلی در زمينه راه اندازی سایت های تخصصی
  در این صنعت بالخص در ميان بخش خصوصی فعال درHSE* رعایت نکردن موارد ایمنی و بها ندادن به قانون 

 این صنعت
 *عدم شناخت و تسلط بخش خصوصی بر مسایل امنيتی و حفاظتی در حوزه نفت و پتروشيمی

 * عدم ثبات مدیریت در شرکت های زیر مجموعه وزارت نفت و انتصاب مدیران غير نفتی
 *ادامه تحریم ها

  ساله خود در این سال١٠٢این گزارش می افزاید: صنعت نفت ایران یکی از پرحادثه ترین سال ها را در تاریخ 
 ها را پشت سر می گذارد. حوادثی که اگرچه زیان های مالی بسياری را برای این صنعت به همراه داشته

  نفر از این کارکنان٧٠ تن از کارکنان این صنعت و مصدوم شدن بيش از ٢۵است اما از دست دادن بيش از 
 بيشترین افسوس را به همراه داشت.

so نشست گاز در تاسيسات نفتی جزیره لوان که در این حادثه بعلت نشت گاز ٨٩*نهم فروردین ماه    در٢
 واحد آمين کارخانه خشکی لوان، شرکت نفت فلت قاره دو تن از بهترین کارکنان خود را از دست داد.

  نفت شهر به آتش کشيده شد و متاسفانه باز هم این٢۴ صبح هشتم خردادماه نيز چاه شماره ۶:٣٠*حدود 
  تن از این کارکنان شد.١٢ تن از کارکنان فعال در این منطقه و زخمی شدن ۴حادثه باعث جان باختن 

  شهریورماه نيز یک جایگاه بنزین در اراک آتش می گيرد که علت آن بی احتياطی یک راننده اعلم شد.١٨*
 اما با این حال فردی که در تلش بوده تا آتش را مهار کند زخمی می شود و این حادثه نيز یک مجروح به جای

 می گذارد.

 * آتش سوزی ناشی از شکستگی خط لوله گاز پالیشگاه شهيد هاشمی نژاد اعلم می شود که متاسفانه
 این حادثه هم به دليل بی دقتی و رعایت نکردن موارد ایمنی توسط پيمانکار شرکت مهندسی و توسعه گاز

  تن می١۶ نفر از کارکنان این شرکت پيمانکاری و زخمی شدن ۵اتفاق افتاده و در نهایت باعث جان باختن 
 شود.

  مهر) واحدهای تقطير در جو و خلء و گاز مایع شماره یک پالیشگاه اصفهان، در حين٢٠*صبح روز شنبه (
 اجرای عمليات تعميرات اساسی این واحد دچار حریق شد.

  آبان ماه یکی از مخازن طرح توسعه پالیشگاه امام خمينی شازند اراک منفجر شد. خسارت این انفجار١٢*
  ميليون تومان اعلم شد اما خوشبختانه این حادثه تلفات جانی به همراه نداشت.۵٠٠

 ٣٠٠ دی پتروشيمی خارک برای دومين بار در سالجاری بازهم حادثه ساز شد. در این حادثه مخزن ٢۴*در 
 تنی حاوی پروپان در آتش سوخت و یکی از کارکنان این شرکت نيز بر اثر این حادثه دچار سوختگی شد.

  بهمن ماه یک حادثه دیگر در پتروشيمی بندرامام به وقوع پيوست که منجر به کشته شدن یکی از١۵*
  که در حال٢ NF تن از آنان شد. این حادثه آتش سوزی در واحد ١١کارکنان این شرکت و مصدوم شدن 

 تعميرات اساسی بوده رخ داد.

  به عنوان بزرگترین جرثقيل دریایی صنعت نفت ایران به دليل۵٠٠٠ اسفند ماه، کشتی جرثقيل اچ ال ١۵*
 شکسته شدن بوم برای مدت طولنی زمين گير شد.

  تنی ميدان مشترک نفتی هنگام به دليل وجود اشکالتی در طراحی ساخت این سازه٩٠٠*جکت یکهزار و 
  متری آب دریا غرق شد.٨٠دریایی پس از چند ساعت غوطه ور شدن در آبهای خليج فارس در عمق 

 *وقوع سانحه آتش سوزی در یکی از دکل های فعال در نفت شهر باعث کشته و مجروح شدن تعدادی از
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 کارکنان فعال صنعت نفت کشور شد.

 *در استمرار حوادث مربوط به ترکيدگی خطوط انتقال فرآورده های نفتی در استان لرستان بار دیگر خط انتقال
گازوئيل در منطقه آسار شهرستان پلدختر دچار ترکيدگی و بخشی از اراضی منطقه دچار آلودگی نفتی شد.

 سندیکای سوئيسی به کارزار۲
 مبارزه برای آزادی های سندیکای در ایران پيوستند

 بر پایه خبر دریافتی آمده است : فراخوان سندیکاهای فرانسوی برای تظاهرات ایستاده در برابر مقر سازمان
 جهانی کار در ژنو، با حمایت های بيشتری مواجه شده است. این تظاهرات ایستاده قرار است همزمان با

 اجلس سازمان جهانی کار، و به منظور حمایت از فعاليت های سندیکایی در ایران و درخواست آزادی کارگران
  ژوئن صورت گيرد.٩زندانی در روز 

 به گزارش فعالين "همبستگی سوسياليستی با کارگران ایران – پاریس" دو سندیکای سوئيسی نيز به این
 فراخوان پيوسته اند. علوه بر آن چهار سندیکا از پنج سندیکای فرانسوی حمایت خود از این تظاهرات را

 قطعی کرده اند.
 متن فراخوانی که به امضای شش سندیکای فرانسوی و سوئيسی رسيده است به شرح زیر است:

 حمایت از آزادیهای سندیکایی در ایران
  ژوئن همه را به شرکت٩ما سندیکاهای فرانسوی در حمایت از سندیکاليست های زندانی در ایران، در روز 

 در یک تظاهرات ایستاده در برابر دفتر سازمان جهانی کار در ژنو فرا ميخوانيم.
 اقدامات سرکوب گرایانه عليه مبارزین سندیکایی در اول ماه مه امسال در ایران و دستگيری سندیکاليست ها

 در کردستان، عدم رعایت و لگد مال کردن آشکار حقوق اوليه است.
 ما سندیکاليست های فرانسوی، همراه با جنبش بين المللی سندیکائی، همبستگی خود را نسبت به این

 مبارزان ایرانی اعلم می داریم، زنان و مردان مبارزی که عليرغم تمام خطراتی که فعاليت های سندیکایی در
 ایران به همراه دارد، درگير مبارزه برای دفاع از کارگران ایران شده اند.

 ما به کليه مبارزین زندانی که در طی ماه ها و سال های گذشته، به جرم مبارزه برای احقاق حقوق ابتدائی
 سندیکایی زندانی شده اند، می اندیشيم. مبارزه آنان بسيار تحسين آميز و موجب افتخار آنان و خانواده های

 شان که حمایتشان می کنند، می باشد.
 زمان آن فرا رسيده که مچ آن کشورهایی که مقاوله نامه های سازمان جهانی کار را امضا می کنند وليکن در

 عمل آنها را زیرپا ميگذارند، گرفته شود. در این رابطه حکومت ایران یک مورد بارز است.
 از جمله تعهدات و وظایف تشکلت سندیکایی در سراسر دنيا است که همبستگی خود را نسبت به کارگران

 در ایران
 اعلم کرده و تمام قوا و امکانات خود را برای پایان دادن به سرکوب و اختناق کسانی که خواستار ایجاد

 تشکلت
 سندیکایی مستقل خود هستند، به کار گيرند.

 به دلیل فوق است که ما به مناسبت برگزاری کنفرانس سالنه سازمان جهانی کار، تظاهرات ایستاده ای را
  ژوئن٩در 

 در مقابل دفتر سازمان مزبور در ژنو فرا ميخوانيم.
  بعد از ظهر١۴ صبح الی ١١ ژوئن ساعت ٠٩زمان :پنجشنبه 

Place des Nationsمکان :  
١٢٠٢ Genève, Suisse 

 "کلکتيو سندیکائی حمایت از کارگران مغرب و خاورميانه"
 س.ژ.ت - فرانسه

 اف.اس.او - فرانسه
 اس.او.د "همبستگی" - فرانسه

 اونسا - فرانسه
 اونيا - سوئيس

س.ج.آ.اس – سوئيس

  ميليارد تومانی کيش را تکذیب کرد۴۵۰حميد بقایی ادعای قرارداد 

 ۴۵٠ خرداد می نویسد :  حميد بقایی معاون اجرایی احمدی نژاد قرارداد 6روز نامه جمهری اسلمی درتاریخ 
 ميليارد تومانی کيش را شایعه خواند و آن را تکذیب کرد. رسانه های وابسته به جریان ولیت گرا در هفته

373



 های اخير افشاگری های زیادی حول این قرارداد و نقش بقایی و مشایی در آن، به عنوان یکی از نمونه های
 بزرگ فساد اقتصادی «جریان انحرافی» صورت داده بودند.

  ميليارد تومانی ساخت مجموعه۴۵٠حميد بقایی در گفتگو با خبرگزاری جمهوری اسلمی گفت 'قرارداد 
 تالرهای بين المللی کيش اساسا وجود خارجی ندارد'.

 وی که دبيرشورای هماهنگی امور مناطق آزاد و وی ژه اقتصادی کشور است، روز جمعه در گفت وگویی
 اختصاصی با ایرنا، انتشار اخبار در این مورد را به منزله ریختن آب به آسياب رقبای اقتصادی ایران بویژه در

 منطقه خليج فارس دانست و تاکيد کرد که این رفتار ناهنجار رسانه ای به مایوس شدن سرمایه گذاران برای
 حضور فعال در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی ایران منجر می شود.

 معاون اجرایی احمدی نژاد اظهار داشت: من به صراحت عرض می کنم خبر انعقاد قرارداد سازمان منطقه آزاد
  ميليارد تومان اساسا دروغ است و اصل چنين قراردادی وجود خارجی ندارد. اینگونه خبرها۴۵٠کيش به مبلغ 

 که در آنها ادعا شده است چنين قراردادی را منطقه آزاد کيش منعقد کرده، اساسا غلط است.
 بقایی در ادامه این گفت وگو تصریح کرد: سه شایعه و اتهام در ارتباط با شخص من مطرح کرده اند اما همين

 مساله مجموعه تالرهای کيش نشان می دهد که بقيه حرف های آنها هم دروغ است.
 وی اظهارداشت: ابتدا یکسری از این شبه رسانه ها و برخی رسانه ها گفتند که بقایی و مشایی در شرکت

 سرمایه گذاری ميراث فرهنگی و گردشگری ایران 'سمگا' سهام دارند، شرکتی که سهامی عام و بخش
  هزار نفر سهامدار دارد.٢٠٠خصوصی است و بيش از 

 معاون اجرایی احمدی نژاد خاطر نشان کرد: در پاسخ به این ادعا ما اعلم کردیم که در این شرکت هيچ
 سهمی نداریم و من تصریح کردم که اگر سهمی به نام بنده وجود داشته باشد، آن را به مدعيان می بخشم.

 هرکسی ادعا دارد بقایی و یا حتی مشایی در این شرکت سمگا سهم و سرمایه ای دارند، برود پيدا کند و
 برای خودش بردارد، ما چنين سهامی در این شرکت نداریم. این شرکت هم کامل خصوصی است که به

 ماهم ارتباطی ندارد و مسئول فعاليتهای اقتصادی خودش است.
 بقایی با بيان اینکه' این اولين دروغی بود که متاسفانه از سوی یکی از نمایندگان مجلس مطرح شد و من

 واقعا تعجب می کنم'.
  ميليارد تومانی برای پروژه تالرهای کيش بسته اند بدون۴۵٠وی افزود: بعد اعلم کردند که یک قرارداد 

 رعایت مقررات و ترک تشریفات و این پول را می خواستند چنين و چنان کنند و ببرند در انتخابات و از این حرفها
 و حواشی ها که شنيده اید.

 دبير شورای هماهنگی امور مناطق آزاد و وی ژه اقتصادی کشور با بيان اینکه 'اصل چنين قراردادی وجود ندارد و
  ميليارد تومانی اصل وجود خارجی ندارد، حتی امروز شنيدم که۴۵٠اگر هست آن را بياورید'، گفت: قرارداد 

  ميليارد تومان است که چنين قراردادی هم وجود ندارد.۴٠٠می گویند رقم آن 
 بقایی در ادامه این گفت وگو اظهارداشت: برخی گفتند که بقایی به جرم تخلفات مالی در سازمان ميراث

 فرهنگی به چهار سال انفصال از خدمت محکوم شده که اینهم دروغ است، یک خانه تاریخی را شخصی در
  شکایت کرده و حکم رفع اثر از دیوان عدالت اداری گرفته که این موضوع۶۵ ثبت کرده و بعد در سال ٨١سال 

 در زمان من نبوده است.
  دادگاه تشکيل جلسه٨٩ریيس سابق سازمان ميراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری گفت: در سال 

 داد و اعلم کرد که به دليل استنکاف بقایی چهار سال انفصال می دهم اما این در حالی است که اصل
پرونده مربوط به ميراث فرهنگی است و یک تخلف مالی شخصی محسوب نمی شود.

 ادامه اعتصاب کارگران کوره پزخانه های منطقه ساروقاميش بوکان

 خبر رسيده از منطقه ساروقاميش بوکان حاکی از آن خرداد نوشت : 6در  به نوشته آژانس خبری موکريان
  ارديبهشت آغاز شده31است که اعتصاب کارگران تعدادی از کوره پزخانه های اين منطقه که از روز شنبه 

 بود، همچنان ادامه دارد.
 به گزارش آژانس خبری موکريان، خواسته کارگران کوره پزخانه های ساروقاميش بوکان افزايش دستمزد ها به

  تومان برای کوره چين می1000 تومان برای چرخ کش و 3500ازای ساخت هر يکهزار قالب آجر به ميزان 
 باشد.

 تا لحظه تنظيم اين خبر، کارفرمايان کوره پزخانه های ياد شده حاضر به قبول درخواست کارگران نشده اند و
 کارگران نيز اعلم نموده اند که تا دستيابی به خواست و مطالبات خود به اعتصابشان ادامه خواهند داد.

www.mukriannews.com 

 نتيجه حذف يارانه ها:بسياری از کارخانه ها درمعرض تعطيل،اخراج ها و افزايش
 سه شيفته کار برای کارگران شاغل
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  خرداد آمده است : عضو کميسيون اجتماعی مجلس با بيان اين که اجرای6ايلنا دربه گزارش خبرگزاری دولتی 
 نادرست هدفمندی يارانه ها در بخش حمايت از صنايع، موجب تعطيلی بسياری از کارخانه ها شده است، گفت:

 بيکاری بسياری از کارگران در جريان تعطيلی متوالی کارخانه ها، نگرانی مردم و کارشناسان را بيشتر کرده
 است.

 به گزارش ايلنا به نقل از خانه ملت،"سيدعلي محمد موسوی مبارکه" افزود: افزايش قيمت حامل های انرژی و بال
 رفتن هزينه های توليد صنعتی در کشور، هم زمان با کم توجهی دولت به اين بخش، آسيب های سنگينی را بر بدنه

 صنعت کشور وارد کرده است.
 نماينده مردم مبارکه در مجلس شورای اسلمي، تصريح کرد: بسياری از کارخانه های توليدی در کشور يا تعطيل

 شده اند و يا در معرض تعطيلی قرار دارند.

  برابري؛ سرنوشت تلخ سال ها کارگری٢اخراج يا کار 

 وی با بيان اين که افزايش هزينه ها، کارخانه داران را به فکر کار بيشتر کارگران و پرداخت حقوق کم تر به آنان
 انداخته است، ادامه داد: تعديل نيروهای انسانی در کارخانه ها موجب شده است کارگران يا مجبور به کار دو

 برابری باشند يا بيکار.
 موسوی تأکيد کرد: عادلنه نيست که کارگران زحمت کش به علت عدم حمايت دولت از بخش صنعت، از کارشان

 برکنار شوند.
 اين نماينده افزود: کارخانه ها سه نوبت کاری دارند و با اخراج کارگران يکی از اين سه نوبت کاري، بازماندگان

 مجبورند با افزودن چهار ساعت به ساعت های کاری پيشين، نقصان کاری کارخانه را جبران کنند.
 وی ادامه داد: نبايد هزينه اشتباه ها در اجرای هدفمندی يارانه ها از زندگی کارگران پرداخت شود.

 عضو کميسيون اجتماعی مجلس، با يادآوری اين که عملکرد دولت در پرداخت يارانه های نقدی به مردم قابل
 تقدير است، اظهار اميدواری کرد: با اصلح ساختارها، بسته های حمايتی دولت از بخش صنعت نيز هر چه 

 سريع تر به توليدکنندگان ارائه شود.

 نماینده کارگران اخراجی معدن طلی تکاب: ما ضد انقلب نيستيم

 آینانيوز - سيدهادی حسينی*: پس از چند هفته اعتراض به اخراج کارگران کارخانه طلی آقدره تکاب بالخره
 جلسه ای با حضور فرماندار تکاب وکارگران برگزار گردیدو با عنایت به اینکه جناب آقای فرماندار طراح و ميزبان این

 جلسه مبنی بر اطلع رسانی و شفاف سازی در مورد رسيدگی به مشکلت کارگران اخراجی شرکت فرآوری
  روز از بلتکليفی و سرگردانی کارگران که خواهان گفتگو و ملقات با فرماندار،٣٣طلی پویازرکان بودند با گذشت 

 در مورد مشکلت بوجود آمده اعم از اخراج و آلوده شدن به سموم شيميایی و فلزات سنگين و اقدامات انجام
 شده مطالبی در این جلسه مطرخ گردید.

 طی دو مرحله جلسه در محل فرمانداری و ارائه گزارش کار و پيگيری های سایر ادارات جلسه در روز دوشنبه
  با حضور تعدای از کارگران و نماینده آنها در محل سالن اجتماعات فرمانداری برگزار و کارگران به٢/٣/٩٠مورخ 
  دقيقه در انتظار جهت تشریف فرمایی آقای فرمانداربودند و جلسه پس از قرائت قرآن کریم با ایراد گزارش۴٠مدت 

 از طرف نماینده کارگران آقای حسن قربانی شروع شد و خواسته های اصلی کارگران که همان توقف کامل
 کارخانه تا روشن شدن تکليف اخراج و وضعيت آزمایشات ترک کار آنها توسط اینجانب مطرح گردید و متأسفانه در
 حالی که نيمی از خواسته ها ایراد نشده بودآقای فرماندار سخنرانی اینجانب را قطع و خود شروع به سخنرانی

 کردند با اینکه وقت در اختيار اینجانب بوده مجال صحبت کردن را از ما سلب و حرفهای خود را به کرسی می
 نشاند که اینجانب و آقای حسن شعبانی یکی دیگر از کارگران در پاسخ به فرماندار که فرمودند کارگران از

 اغتشاش وتجمع خودداری کنند اعلم کردیم تجمع های ما برای رساندن صدای مظلوميت کارگران اخراجی در
 جلوی فرمانداری بوده است وقصد اغتشاش نداشنه ایم . چون ما همگی فرزندان این انقلب و این مرزو بوم

 هستيم و به نظام مقدس جمهوری اسلمی پایبند و مقيد هستيم . نه ضد انقلب هستيم ونه اغتشاشگر. فقط
 به وضعيتی که کارخانه طل برایمان بوجود آورده از طریق تجمع اعتراض می کنيم تا مسوولن صدای ما را

 بشنوند.
 اما این امر با واکنش دور از ذهن فرماندار و اقدام به ترک جلسه توسط ایشان مواجه شدو ایشان در حضور

 اعضای کميته کارگری چنين اظهار نمودند که در صورت ادامه تجمع ها و رسانه ای شدن مشکلت کارگران از
 حمایت های خود از کارگران صرف نظرکرده وکارگران خودشان هر کاری که می خواهند بکنند . حال اینکه ميزبان
 خود فرمانداری بوده و از اینجانبان دعوت بعمل آمده تا جهت حل مشکل بوجود آمده چاره اساسی بيندیشند اما
 فرماندار حق قانونی کارگران مبنی برمشکلت صنفی وکارگری ومسایل بهداشتی را سياسی کردن خواسته ها

 دانسته غافل از اینکه خواسته کارگران مشخص کننده وضعيت شغلی آنها می باشد وقت کشی و تهدید به
 برخورد با کارگران که توسط فرماندار در همين جلسه مطرح و قطع همکاری با آنان اعلم گردید. در عين حال

 وظيفه شرعی و انسانی و مسئوليتی هر مسئول علی الخصوص فرماندار تکاب حل مشکل قشر زحمت کش
 کارگری بوده و در نظام مقدس جمهوری اسلمی ایران خدمت بی منت به مردم برای همه مشخص و عيان است

 و هر مسئولی در مقابل انجام کار خود که یک وظيفه است هيچگونه منتی به مردم نباید بکند و وظيفه شان
 جهت رفع مشکل مردم باشد .
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 *از کارگران باسابقه کارخانه طلی آقدره تکاب

 ادامه اعتصاب کارگران کوره پزخانه های منطقه ساروقاميش بوکان

 خبر رسيده از منطقه ساروقاميش بوکان حاکی از آن است که اعتصاب کارگران تعدادی از کوره پزخانه های این
 خرداد آژانس خبری۶ اردیبهشت آغاز شده بود، همچنان ادامه دارد. به گزارش ٣١منطقه که از روز شنبه 

 موکریان، خواسته کارگران کوره پزخانه های ساروقاميش بوکان افزایش دستمزد ها به ازای ساخت هر یکهزار
  تومان برای کوره چين می باشد. تا لحظه تنظيم این خبر،١٠٠٠ تومان برای چرخ کش و ٣۵٠٠قالب آجر به ميزان 

 کارفرمایان کوره پزخانه های یاد شده حاضر به قبول درخواست کارگران نشده اند و کارگران نيز اعلم نموده اند که
 تا دستيابی به خواست و مطالبات خود به اعتصابشان ادامه خواهند داد.

 برگزاری دادگاه رضا شهابي، فعال کارگری زندانی

  خرداد آمده است :بنا به گزارش منابع حقوق بشري، دادگاه7به نوشته سایت اصلح طلب سحام نيوز در 
 رسيدگی به اتهامات رضا شهابی عضو هيئت مديره سنديکای کارگران شرکت واحد روز چهارشنبه چهارم خرداد

 به رياست قاضی صلواتی و با حضور مسعود شفيعی وکيل مدافع وی برگزار گرديد.
  پس از يک٩٠به گزارش تارنمای کميته هماهنگی برای ايجاد تشکل های کارگري، روز چهارشنبه چهار خرداد 

 سال تعلل و ادامه ی بازداشت بی دليل وي، دادگاه محاکمه ی رضا شهابي، عضو هيئت مديره سنديکای
  دادگاه انقلب به رياست قاضی صلواتی برگزار گرديد.١۵کارگران شرکت واحد در شعبه ی 

  زندان اوين رسيده٢٠٩بر اساس خبری که به تاييد يکی از اعضای خانواده ی رضا شهابی کارگر زندانی در بند 
 است، در اين دادگاه رضا و وکيلش، آقای مسعود شفيعی با استدلل و بسيار صريح و محکم اتهامات واهی طرح

 شده عليه رضا شهابی را رد کردند و خواستار اعلم حکم برائت و آزادی فوری نامبرده شدند.
 قابل ذکر است که دستگاه قضايی در يک دروغ و تعلل آشکار علت ادامه ی بازداشت رضا را عدم توانايی خانواده

 برای توديع وثيقه اعلم کرده اند و اين موضوع با اعتراض وکيل مدافع قرار گرفته است و در واقع ادامه ی بازداشت
 شهابی تنها به دليل خواست غير قانونی مقامات قضايی و امنيتی بوده و اين موضوع که خانواده نميتوانسته اند

 ۶٠وثيقه توديع کنند دروغی آشکار و بهانه ای بيش نيست. اين در حالی است که هم اکنون برای رضا وثيقه ی 
 ميليون تومانی گرو گذاشته شده و اعضای خانواده پيشتر اعلم کرده بودند برای توديع وثيقه ی صد ميلون

 تومانی نيز اعلم آمادگی مي باشند.
  زندان اوين گذرانده است، وی در٢٠٩ بازداشت شده و مدت طولنی را در بند ٨٩ خرداد ماه ٢٢رضا شهابی در 

 طی يک سال بازداشت بارها دست به اعتصاب غذا زده است.

 خريد آب در ايران کارتی مي شود

  خرداد نوشته است :مسئولن شرکت آب و فاضلب ايران از اجرای طرح خريد7به نوشته سایت بى بى سى در 
 کارتی آب خبر داده اند.

 بهرام حيدري، يکی از معاونان اين شرکت، هدف از اجرای اين طرح را کاهش مراجعه مشترکان به بخش های
 مختلف شرکت آب و فاضلب و پرهيز از ورود به ساختمان مشتريان دانست.

 وی گفت که با نصب و راه اندازی کنتورهای جديد، مشترک می تواند به مقدار مصرف ماهانه و يا سالنه خود، آب
 خريداری کند.

 به گفته آقای حيدری اين طرح در استان تهران راه اندازی شده است و در حال حاضر گروهی از "مشتريان خاص"

 .ملزم به اجرای اين طرح هستند

 تجمع معلمان حق التدريسی  مقابل مجلس

  خرداد نوشت  :جمعی از معلمان حق التدريس وزارت آموزش و پرورش صبح امروز در مقابل8خبرگزاری هرانا در 
 ساختمان بهارستان تجمع کردند.

 به گزارش فارس، به گفته يکی از تجمع کنندگان، اين معلمان نسبت به بلتکليفی خود و عدم اجرای قانون
 استخدام معلمان حق التدريس اعتراض دارند و خواهان حل مشکلت استخدامی خود باتوجه به تصويب قانون

 تعيين تکليف معلمان حق التدريس هستند.
 معلمان حق التدريسی در طی سال گذشته نيز بارها در مقابل مجلس و آموزش و پرورش تجمعاتی برگزار

 کردند.
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 نگرانی کارمندان از بيکارسازی تحت عنوان ادغام و ترس آنها از شکستن سکوت

 نگرانی کارمندان از تعديل و ادغام   خرداد نوشته است :8به نوشته خبرگزاری دولتی مهرداد
 سياسی/ وزن کشی به سبک ادغام!

 - نام پروژه؛ ادغام سياسي، هدف واقعي؛ حذف وزيران منتقد جريان انحرافي، هدف رسانه اي؛
 مانور بر روی اقدام کارشناسی و ريشه تاريخی ادغام، نگرانی و دغدغه ؛ تعديل کارمندان.

  وزارتخانه صنايع، بازرگاني، نفت، نيرو، رفاه، کار و تامين اجتماعي، مسکن و8کارمندان و مديران 
 شهرسازی و راه و ترابری در ماه های اخير آرام و قرار نداشته اند. آنان هر روز و هر روز خبرهای
 جديدی از پروژه ادغام مي شنوند و تغييرات گسترده مديران و اين بر خروج از آرامش اين بخشها

 تاثير گذاشته است.
 کارمندان که از ابتدای دی ماه سال گذشته با هدفمندی يارانه ها دست و پنجه نرم مي کنند و

 اخيرا هم گرانی کالها آنان را در فکر فرو برده است، حال بايد دغدغه تعديل را با پروژه سياسی
 ادغام هر روز با خود مرور کنند.

 زمزمه تعديل کارمندان ادغامی

  وزارتخانه که حاضر نيستند به نام خود گفتگو کنند، زوايای جديدی از8گپ و گفت با کارمندان اين 
 نگراني های گسترده آنان از آينده شغلي شان را آشکار مي کند و آن هم در شرايطی که برخی

 کالها گران شده اند و برخی ديگر هم برای افزايش قيمتها خيز برداشته اند.
 اول به وزارت صنايع و معادن رفتيم. کارمندان زيادی را مي بينيم که پس از مطرح شدن پروژه

 ادغام وزارت صنايع در بازرگاني، به صورت خودمانی درحال صحبت کردن هستند. وقتی به آنان
 رسيديم و پرسيديم نظرتان درباره ادغام چيست، گفتند: "شايد کار خود را از دست بدهيم. خدا

 کند که اخراجمان نکنند. اگر اخراجمان کنند، جواب خانواده هايمان را چه بدهيم؛ در آن صورت بايد
 برويم با موتور مسافرکشی کنيم."

 در ادامه وقتی به آنان مي گويم من خبرنگارم، آن کارمندان يکدفعه شوکه مي شوند و اصرار
 مي کنند که چيزی به نقل از آنان نقل نشود اما چيزی که مشهود است اينکه نگرانی در وجود

 کارمندان موج مي زند و آنان در پی تلش برای اطلعات بيشتر درباره پروژه ادغام هستند و دائم
 سرنوشت خود را مرور مي کنند.

  وزارتخانه ديگر هم وجود دارد. کارمندان اين روزها علوه بر7همين نگرانی و دغدغه در کارمندان 
 زمزمه تعديل با طرح هايی به نام "دورکاری" و "خروج از تهران" هم مواجه اند و خلصه، وضعيت

 روحی کارمندان، وضعيت خوبی ارزيابی نمي شود و در اين ميان، بالترين مقامات وزارتخانه ها
 بايد به آنان تعهد بدهند که قرار نيست با پروژه ادغام تعديل شوند.

 البته زمزمه تعديل کارمندان با پروژه ادغام را با معاونان وزارتخانه های مختلف درميان گذاشتيم و
 آنان تنها برای کاهش ابهامات فقط آن را رد کردند اما هرموقع مسئولن با کارمندان نشستند و با

 8آنان تعهد کردند که تعديلی قرار نيست اتفاق بيفتد، آنوقت بايد منتظر بازگشت آرامش به اين 
 وزارتخانه بود.

 در همين حال، اگر قرار باشد پروژه تعديل کارمندان اتفاق بيفتد، چيزی که مهم مي شود، تعداد
 کارمندان تعديلی خواهد بود. هم اکنون آمار دقيقی از شغلهايی که کارکردشان در دو

 وزارتخانه ای که قرار است در هم ادغام شوند، يکی است، وجود ندارد اما برآوردهای رسانه ای
  نفر را نشان مي دهد، البته برخي ها اين رقم را چندين برابر مي دانند.1000رقم بالی 

 ادغام ؛ پروژه کارشناسی يا سياسی

 بحث و چالش مهم ديگر درباره ادغام وزارتخانه ها در يکديگر موضوع کارشناسی يا سياسی بودن
 آن است. کوچک سازی و چابک شدن دستگاه  های اجرايی همواره در طول ساليان گذشته مطرح

 بوده اما هيچگاه به درستی اجرا نشده است. برهمين اساس، بر روی ادغام وزارتخانه ها با
 يکديگر کارهای کارشناسی زيادی در اين سالها انجام شده است و به عبارتي، اين موضوع ريشه

 تاريخی دارد.
 اما نحوه ادغام وزارتخانه ها با يکديگر بايد عقلني، خارج از مباحث سياسی و در دايره کار

 کارشناسی انجام شود که به نظر بسياری از کارشناسان، نمايندگان مجلس و مديران، اين
 توجهات در ادغام های اخير ديده نمي شود.

 دولت در مصوبه ای تصويب کرده است که وزارت نفت در وزارت نيرو، وزارت صنايع در وزارت
 بازرگاني، وزارت راه و ترابری در وزارت مسکن و شهرسازی و وزارت رفاه و تامين اجتماعی در

 وزارت کار و امور اجتماعی ادغام شود.

 شما کدام راه را انتخاب مي کنيد؟
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  درصد انرژی کشور زير نظرش است، بايد در وزارت نيرويی85به نظر شما، وزارت نفتی که حدود 
  درصد انرژی کشور را مديريت مي کند، ادغام شود. يک مثال ساده نشان می دهد15که حدود 

  کيلوگرم است، بخواهد وزنه85که اين تصميم عقلنی است يا خير. فرض کنيد فردی که وزن آن 
  کيلوگرمی را بالی85 کيلوگرم است، بخواهد وزنه 15 کيلوگرمی را بالی سر ببرد و فردی که 15

 سر ببرد؛ کداميک بسيار راحت و کداميک بسيار سخت وزنه ها را جابه جا مي کنند.
 حال يک بحث درباره ادغام وزارت صنايع و معادن در وزارت بازرگانی مطرح مي کنيم. برای اقتصاد

 ملی توليد و صنعت کشور مهم است يا تجارت و يا هر دو در کنار يکديگر بايد ديده شوند.
 در شرايطی که مقام معظم رهبری در سالهای اخير تاکيدات خاص و ويژه ای بر اولويت توليد

 داخلی داشته اند، آيا بايد صنايع در بازرگانی ادغام و اين پيام به توليدکننده داده شود که تجارت
 از توليد و صنعت مهم تر است، آيا ديگر باز هم بايد منتظر خلقيت و نوآوری در توليد باشيم و به

 عبارتي، چه انگيزه ای برای توليد باقی می ماند و در اين شرايط ، طولی نخواهد شد که همه به
 سراغ واردات خواهند رفت!

 البته از پارلمان خبر می رسد که نمايندگان مجلس شورای اسلمی در پی رفع اين دغدغه ها و
  وزارتخانه با يکديگر هستند. براساس تفسير جديد شورای نگهبان، وزيران8نگراني ها در پروژه 

 وزارتخانه های جديد بايد پس از تصويب لوايح شرح وظايف وزارتخانه های جديد در مجلس به
 پارلمان معرفی شوند.

 ابهام ديگر و اما سياسی که درباره ادغام وزارتخانه ها در يکديگر مطرح است، حذف وزيران منتقد
 جريان انحرافی است، اين را نمايندگان سرشناس مجلس در روزها و هفته های اخير گفته اند. به

 عبارت ديگر، درست همان وزيرانی از دولت کنار گذاشته شدند که با جريان انحرافی اختلف
داشتند.

 حال بايد منتظر آينده ماند و ديد ادغام وزارتخانه ها در يکديگر پروژه ای کارشناسی بوده يا پروژه ای
 صرفا برای حذف منتقدان اين جريان که با حذف وزيران موردنظر، از اين پس هرچه بر سر پروژه

 ادغام بيايد، ديگر برايشان مهم نخواهد بود.

 هزار نفرازکارکنان صدا وسيما (نيروی برنامه ای) محروم از ابتدایی ترین۱۲
 حقوق کار هستند

  هزار نفر در بخش های مختلف صدا و سيما ، بدون هيچ گونه رابطه استخدامی، بيمه،١٢اعتدال: قریب به 
 مزایا و حقوق مشخص، مشغول به کار هستند.

 البته صدا و سيما از تعداد بسيار زیادی نيروی رسمی هم استفاده می کند ، اما غالب این نيروها در بخش
 های اداری و ستادی این سازمان مشغول به کارند و حقوق و مزایایی معادل کارمندان رسمی دولت دارند.

 واژه ابداعی مدیران صدا و سيما، برای بهره کشی از کارکنانی که حتی یک برگ قرارداد نيز در اختيار آنها قرار
 نمی گيرد، واژه «نيروی برنامه ای» می باشد.

 «برنامه ای» های صدا و سيما از هرگونه حقی محرومند . بر روی کارت شناسایی این نيروهای زحمت کش ،
 با فونت بسيار درشت و رنگ قرمز ، درج شده است: «فاقد رابطه استخدامی»! ، «فقط مخصوص تردد»!

 «برنامه ای» ها تمامی مراحل طاقت فرسای گزینش، حراست و... را طی کرده اند، اما اگر بعد از سالها کار،
 در جای دیگری کاری بيابند، سازمان مفخم صدا و سيما، حتی برگه ای مبنی بر سابقه کار نيز به آنها نمی

 دهد.
  سال سابقه خدمت روزانه و بدون انقطاع در صدا و سيما را دارند ، با١۵ تا ۵«برنامه ای» ها که بعضا از 

 ساعات کاری تقریبا دو برابر نيروهای رسمی این سازمان ، اشتغال در شيفتهای شبانه و روزهای تعطيل و به
 کارگيری در قسمتهایی که کارهایی سخت، فرسایشی و خطرناک دارد ، حقوقی کمتر از یک سوم نيروهای
 رسمی دریافت می کنند و هيچ گونه پایه حقوقی نيز ندارند، و صد البته چيزی به نام هرگونه «مرخصی» نيز

 واژه ای غریب برای این کارمندان است.
 «برنامه ای» ها که بخش اعظم برنامه سازی و کارهای توليدی صدا و سيما را در معاونت سيما ، معاونت
 صدا ، معاونت سياسی و بخش های خبری را بر عهده دارند ، هيچکدام از فردای خود خبری ندارد ، مدیر

 بخواهد فردا هم سر کار هستند و اگر مدیر نخواهد ، فردایی در کار نيست .
  کارمند ، در صورت خودداری از بيمه۵همه اینها درحالی ست که این روزها حتی یک کارگاه کابينت سازی با 

  هزار «برنامه ای»، بعضا از جوانی در١٢کارکنان خود با خطر تعطيلی و جریمه های سنگين روبروست ، اما 
 صدا و سيما مشغول به کارند ، در این مدت ازدواج کرده اند ، بچه دار شده اند ، برخی پير شده اند ، اما

 سازمان معظم صدا و سيما ، یک روز هم سابقه بيمه برای آنها رد کرده است و از هيچ گونه خدمات درمانی و
 بيمه ای نيز برخوردار نيستند. سازمانهای عظيم نظارتی کشور ، دستگاه قضایی، سازمان بازرسی و دیگر

 سازمانهای نظارتی در کشور هم که هميشه کارهای مهم دیگری برای انجام دادن ، دارند و استعمار گسترده
 ٩٠کارکنان در سازمانی به گستره ی صدا و سيما ، امر چندان مهمی به نظر نمی رسد! کميسيون اصل 
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 مجلس شورای اسلمی هم که هميشه امور مهمتری برای پرداختن دارد.
 امکانات عظيم صدا و سيما ، مرکز بهداشت مجهز صدا و سيما ، مجتمع های بزرگ سياحتی در سراسر

 کشور نظير زیبا کنار و مشهد ، مجتمع های ورزشی صدا و سيما و ... ؛ هيچکدام به این کارمندان «برنامه
 ای» خدمات نمی دهد.

 «برنامه ای» ها از عيدی مصوب کارمندان ، وام های اعطایی سازمانی و هرگونه مزایا محرومند ، استعمار
 می شوند و سخنی نمی گویند ، آخر تشکيلت حقوقی گسترده ی صدا و سيما ، با وکلیی زبده ، آماده
 است تا در مقابل هر شکایتی از این کارمندان از خود دفاع کند و صد البته ، هر «برنامه ای» به خوبی می

 داند که در صورت کوچکترین اعتراض ، «اخراج» ، انتظارش را می کشد.
 شاید به نظر خوانندگان، این مطالب کمی غلو آميز و غير قابل باور به نظر برسد، اما موارد ذکر شده، تنها

 گوشه ای از قصه پر غصه کارمندان «برنامه ای» شاغل در این سازمان است .
  سال سابقه کار تمام وقت در این سازمان دارد،١٣حسين، در شبکه اول سيما مشغول به کار است ، 

  سال سابقه کار دارد، آنها در طول این سالهای کار،٩همسر او هم کارمند شبکه دوم سيماست، همسر نيز 
 با هم ازدواج کرده و فرزندی نيز دارند، هر دو مدرک کارشناسی دارند، این زوج تقریبا تمامی ساعتهای روزانه
 خود را در صدا و سيما مشغول به کارند ، مجموع دریافتی هر دوی آنها به سختی کفاف زندگی را می دهد و

 تقریبا معادل یک کارمند رسمی این سازمان است ، مجموعه بزرگ درمانی صدا و سيما ، هيچ امکانی را
 برای تولد پسر حسين در اختيار آنها قرار نداده ، حسين به خبرنگار ما می گوید : «تمام این سالها احساس
 بردگی داشته ام» و وقتی می پرسم چرا به وزارت کار یا سازمان بازرسی شکایت نمی کنی؟ ، می گوید :

 «ای بابا! می خواهی از همين یک لقمه نان نيز بيفتم ؟ من زن و بچه دارم ...»
 ٩محمود در یکی از مهمترین بخشهای خبری صدا وسيما مشغول به کار «دبيری اخبار» اخبار است ، پس از 

  سال است که٣سال کار و با مدرک کارشناسی ، در دوران ميانسالی ، دختری را به عقد خود درآوره ، اما 
 ازدواج نکرده اند ، می پرسم چرا ؟ محمود می گوید : «بعد از اینهمه سال کار ، صدا و سيما حتی یکی از

 سالنهای مختلفی را هم که دارد ، برای عروسی در اختيار من قرار نمی دهد ، می گویند برای رسمی
 هاست، انگار ما آدم نيستيم ، برای پول پيش خانه و هزینه های عروسی نمی توانم وام بگيرم ، نامه برای

 بانک نمی دهند ، نامه اشتغال نمی دهند و ... »
  نفر نيروی٩سری به حال تاسف تکان می دهم ، وارد رژی (اتاق فرمان) یکی از شبکه ها می شوم ، از 

  نفر «برنامه ای» هستند ، می گویند قرار است یک روزی در طرحی که معروف به۶مشغول به کار ، 
 «ساماندهی» است ، سر و سامان یابند ، و روزی که معلوم نيست چند سال دیگر باشد ، تازه با آنها قرارداد

 یکساله بسته شود.
  نفر «برنامه ای» هستند!٣٩ نيروی مشغول به کار ، ۴۵وارد پخش شبکه اول سيما می شوم، از 

  نفر رسمی و یک نفر «ساماندهی» شده، به سراغ او می روم، تا می فهمد که خبرنگارم، آهی می کشد،۵
  سال سابقه کار، بالخره و با دوندگيهای زیاد و دستور مستقيم ضرغامی به خاطر اینکه نيروی١٧می گوید با 

 متخصصی هستم ، در طرح ساماندهی قرار گرفته ام و قراردادی (به طور ساليانه) شده ام ، اما یک روز هم
  نشان می دهد ، حساب کرده ام٨٩از سابقه ی کارم محسوب نشده ، کد پرسنليم ، آغاز به کار را در سال 

  سالگی بازنشسته می شوم ، بيمه ما «برنامه ای» های «ساماندهی» شده نيز با کارمندان صدا٧۵تازه در 
 و سيما فرق دارد و بيمه تامين اجتماعی است!

 برای پيگيری با دفتر ریاست محترم تماس می گيرم ، می گویند به ما مربوط نمی شود ، با دفتر معاون اداری
 و مالی تماس بگيرید ، آنجا تماس می گيرم ، می گویند بيخودی شلوغش نکنيد ، ما همه را ساماندهی می

 کنيم ، می گویم کی ؟ می گویند زمان آن مشخص نيست .
 به سراغ حجت السلم موسی قربانی ، عضو کميسيون حقوقی و قضایی مجلس می روم ، ابتدا تعجب می

 کند و در ادامه می گوید : اگر واقعا این جوری باشد که یک دستگاه دولتی، چه صدا وسيما و چه دیگر ارگان
 های دولتی که نيرویی را بگيرد و بيمه نکند ، قطعا هم خلف است و هم ظلم به آن کارمند که در این ارگان

 مشغول به کار است.
 وی تاکيد می کند: دستگاها باید بيشتر قانون را رعایت کنند و ظلم به کارمند نکنند.

 قول بررسی می دهد ، به او می گویم : دوباره برای پيگيری مراجعه می کنم.
  ، مقام مسوول در سازمان بازرسی و وزارت کار می روم ، وقت مصاحبه٩٠به سراغ اعضای کميسيون اصل 

 برای هفته بعد می دهند و مسوولن صدا و سيما ، همچنان از پاسخ اجتناب می کنند .

 ٢٠:٣٠پيشنهادی به 
  که بهتر و کاملتر از ما به مسائل فوق الذکر اشراف دارند ، پيشنهاد می کنيم تا٢٠:٣٠به سردبير محترم 

 لبلی اخبار خود و یا «صرفا جهت اطلع» که مدعی اند تمام مشکلت کشور را نشان می دهند ، و نيشگون
 از همه دستگاهها می گيرند ، اشاره ای هم به تراژدی غمباری که در صدا و سيما در جریان است ، داشته

 باشند ، باور کنيد ، راه دوری نمی رود!
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  هم به مانند دیگر بخشهای خبری و دیگر قسمتهای صدا و٢٠:٣٠لزم به ذکر است که در تحریریه خبر 
  نفر دیگر «برنامه ای» هستند که البته یک نفر۴سيما ، به جز سردبير این بخش که نيروی رسمی است ، 

 آنها در دست ساماندهی است! البته به این ليست اسامی بسياری از مجریان و تهيه کنندگان معروف سيما
 را هم اضافه کنيد ، از عمو پورنگ دوست داشتنی بچه ها ، احسان عليخانی ، فرزاد حسنی ، فرزاد

جمشيدی تا ... ، همه و همه «برنامه ای» هستند.

یارانه نقدی سال به سال کم می شود

  خرداد آمده است : این روز ها بسياری از کار شناسان اقتصادی و نمایندگان8به نوشته سایت ابتکاردر تاریخ 
 مجلس بر این عقيده هستند که تحقق کامل درآمدهای دولت از اجرای قانون هدفمندی در سال دور از دسترس

 به نظر می رسد و چيزی از سهم هزارميليارد تومانی صنعت و کشاورزی در سال، به این بخش پرداخت نخواهد
 شد. براین اساس در قانون بودجه امسال کشور، هزارميليارد تومان درآمد برای دولت از محل اجرای قانون

 هدفمندی یارانه ها در نظر گرفته شد که دولت باید درصد از درآمدهای ناشی از اجرای قانون هدفمندکردن
 یارانه ها را برای پرداخت نقدی یارانه به مردم و درصد باقيمانده را نيز برای حمایت از توليد در اختيار بخش صنعت و

کشاورزی قرار دهد.

 در این خصوص، رئيس کميسيون بررسی طرح تحول اقتصادی از برگزاری نشستی ميان مسئولن دولتی و این
 کميسيون، درباره چگونگی توزیع یارانه نقدی و بررسی شيوه های جایگزین شيوه کنونی خبر داد و هدف از
برگزاری این نشست را بازکردن راهی برای کمک به توليد از محل درآمدهای هدفمندی یارانه ها اعلم کرد.

 درصدی سهم خانواده٢٠غلمرضا مصباحی مقدم در گفت وگو با ایسنا،  با تشریح دلیل موافقت مجلس با افزایش 
 درصدی توليد و دولت از یارانه ها، تأکيد کرد: رأی مجلس به کاهش سهم توليد و دولت و٢٠و کاهش سهم 

 افزایش سهم خانواده ها از درآمدهای حاصل از هدفمندسازی یارانه ها به دليل تحميل واقعيت بر قانونگذاری بود.
 ميليون نفر در دور اول و۶٢ تومان به هر فرد است. افزایش ثبت نام ها از ۵٠٠هزارو۴۵واقعيت تحميل شده، پرداخت 

 هزارميليارد تومان بودجه نياز بود. حال آنکه۴٠ميليون نفر، گویای این مطلب است که به ٧۴دوم پرداخت ها به 
هزارميليارد تومان است.٢٧درآمد ناشی از اصلح قيمت ها در شرایط حاضر حدود 

 وی از «استمرارنيافتن پرداخت یارانه های نقدی» خبر داد و افزود: طبق قانون هدفمندسازی یارانه ها، از ميزان
 یارانه های نقدی طی پنج سال کاسته و بر سقف یارانه های غيرنقدی افزوده خواهد شد، مطمئنا� اگر اقشار

 کم درآمد جامعه مشمول نظام تأمين اجتماعی شوند، سهم فرانشيز بيمار از هزینه های سلمت کاهش یافته و
 تأثيرات بيشتر و بهتری برای خانواده ها در پی خواهد داشت. رئيس کميسيون طرح تحول اقتصادی «کاهش

درصدی سهم یارانه توليد و افزایش سهم خانوار ها را با هدف جلوگيری از نارضایتی خانواده ها» دانست.٢٠
 هزارميليارد تومان۴٠هزارميليارد تومان افزوده شود، ٢٧وی افزود: اگر یارانه برق، آرد، نان و سایر یارانه ها به این 

 تأمين می شود. در شرایط فعلی، وجوه حاصل از اصلح قيمت ها و سایر یارانه ها فقط باید به یارانه های نقدی
 اختصاص یابد. نماینده مردم تهران گفت: معنای این سخن این است که نمی توان از مبلغ یارانه نقدی، ریالی
 کاست؛ چراکه نارضایتی مردم را در پی دارد؛ پس باید این مبلغ تأمين و پرداخت شود؛ بنابراین سهمی برای

 سلمت و صنعت و دولت باقی نمی ماند. وی با ارزیابی عملکرد قانون هدفمندسازی یارانه ها، ابراز عقيده کرد:
 روندی که در اجرای قانون هدفمندسازی یارانه ها در پيش گرفت شد، تا حدودی حساب شده نبود، درحالی که با
 محاسبات دقيق، محل درآمد قابل اتکا باید مشخص می شد. این بی توجهی، مجلس را با واقعيت کاهش سهم

 درصد توليد و دولت مواجه کرد. وی با تشریح اقدامات بازدارنده مجلس برای بستن راه های تأمين مالی قانون٢٠
 هدفمندسازی یارانه ها، به ایسنا گفت: مجلس شورای اسلمی در قانون بودجه سال جاری، سایر راه های تأمين

 مالی برای پرداخت یارانه ها را مسدود کرد. فرق تأکيد این بار قانونگذار با مصوبه سال گذشته خود این بود که
 این بار صراحت و شفافيت و پافشاری نمایندگان مجلس بيشتر از قبل بود. رئيس کميسيون طرح تحول اقتصادی

 ابراز عقيده کرد: باوجوداین نگرانی خود از تخلفات اجتماعی در اجرای هدفمندسازی یارانه ها را مخفی نمی کنم؛
چراکه رفتار برخی حکایت از ادامه یافتن حرکت های خارج از چارچوب قانون دارد.

 وی تصریح کرد: در این صورت، همه ایرانيان تحت پوشش بيمه تأمين اجتماعی قرار گرفته و درصورت از کار
 افتادگی، مستمری، کمک هزینه تحصيلی، مسکن و بيماری های صعب العلج دریافت خواهند کرد. اگر این مسائل
 تأمين شود، حتما� انتظار مردم از دریافت پول نقد کاهش می یابد. مصباحی مقدم با اشاره به تأثير حذف یارانه شير

 بر سلمت جامعه، افزود: در وضعيتی که ممکن است کاهش یارانه شير منجر به کاهش مصرف شير و بروز آثار
ناگوار آن در سلمت جامعه شود، حذف این یارانه اقدام ناپخته ای است

 مصباحی مقدم گفت: روز دوشنبه خرداد، نشست مشترکی ميان مسئولن دولتی که در اجرای قانون
 هدفمندکردن یارانه ها درگير هستند، با اعضای کميسيون ویژه طرح تحول اقتصادی برگزار می شود که دستور کار

اصلی آن، یافتن راه حلی برای کمک به صنعت و کشاورزی از درآمدهای اجرای قانون هدفمندی یارانه هاست.
 نماینده مردم تهران، ری، شميرانات و اسلمشهر در مجلس شورای اسلمی، تصریح کرد: نحوه توزیع یارانه نقدی

 در ميان خانوارهای ایرانی، با اهداف قانونگذار از تدوین قانون هدفمندی یارانه ها فاصله دارد و به بيان دیگر،
 عادلنه نيست؛ زیرا فقير و غنی در شهر و روستا، به یک اندازه یارانه دریافت می کنند، درحالی که هدف از

 پرداخت یارانه، کمک به فقيران و اقشار محروم جامعه است. رئيس کميسيون ویژه بررسی طرح تحول اقتصادی
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 مجلس با بيان اینکه هم اکنون بخش چشمگيری از درآمدهای ناشی از اجرای قانون هدفمندی صرف پرداخت
 یارانه نقدی به شيوه ناعادلنه کنونی می شود، تأکيد کرد: اصلح نحوه پرداخت یارانه نقدی باعث می شود تا

 امکان کمک به صنعت و کشاورزی از درآمدهای ناشی از اجرای هدفمندی به وجود بياید و قسمتی از این
 درآمد ها، به جای اینکه صرف پرداخت به اقشار پردرآمد کشور شود، در اختيار بخش های توليدی قرار گيرند تا

موجب رونق اقتصادی کشور شود

 درصد صادر شد۱۰مجوز افزایش حقوق کارمندان تا سقف 

  خرداد آمده است :  معاون بودجه معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی8مهردر خبرگزاری دولتی به گزارش 
  درصد را دارد گفت: افزایش١٠رئيس جمهوری با بيان اینکه دولت امسال اجازه افزایش حقوق کارمندان تا سقف 

بيش از این رقم نيازمند تامين اعتبار است.

  کل کشور با بيان اینکه٩٠رحيم ممبينی دیروز در نشستی خبری در خصوص جزئيات تصویب قانون بودجه سال 
 معوقات حقوق فروردین و اردیبهشت برابر با ضریب ریالی جدید اعمال خواهد شد، تصریح کرد: باید در نظر داشته

  درصد مصارف هزینه ای دولت به پرداخت کارکنان باز می گردد در عين حال این نکته را نيز باید مد٨٠باشيم که 
 نظر قرار دهيم که در حقوق کارکنان دولت، دولت از همه دلسوز تر است ولی باید به محدودیت ها نيز توجه کنيم.
 معاون بودجه معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئيس جمهوری رشد مصارف هزینه ای دولت در لیحه بودجه

  ميليارد تومان مربوط به مصارف١۴٠ هزار و ۴ درصد اعلم کرد و گفت: ١١/٨ را ٨٩ در مقایسه با سال ٩٠سال 
هزینه ای است که نسبت به لیحه در قانون بودجه افزایش یافته است.

 نيز گفت: جمع کل این بودجه در لیحه ارائه شده به مجلس٩٠ممبينی در خصوص بودجه عمرانی سال 
  ميليارد تومان کاهش یافت. بر اساس لیحه٩٠٠ هزار و ٣۴ ميليارد تومان بود که در مجلس به ۶٠٠ هزار و ۴٧

  ميليارد تومان مربوط به پرداخت از حساب ذخيره برای طرح های مهم بود که از۴٠٠ هزار و ۶بودجه از این رقم 
برداشت های مهم محسوب می شد که مجلس در محل دیگری آن را پيش بينی کرده است.

  درصد است و به طور۵ بيش از ٨٩ممبينی در مورد نرخ رشد اقتصادی کشور گفت: رشد اقتصادی کشور در سال 
  بر اساس برنامه٩٠قطع کمتر از این رقم نخواهد بود، همچنين پيش بينی می شود که رشد اقتصادی سال 

 درصد باشد.۶ریزی های صورت گرفته واحکام قانون بودجه بيش از 
  وضعيت بهتری خواهيم داشت در مورد تورم نيز باید گفت وقتی که رشد اقتصادی٩٠در مورد اشتغال نيز در سال 

روندی افزایشی داشته باشد به طور قطع روند تورم نيز منطقی خواهد بود.
  هزار ميليارد٢٩ ميليارد تومان سهام در لیحه بودجه و افزایش آن به ٢٠٠ هزار و ٢٣وی از پيش بينی فروش 

 حدود٩٠تومان در مجلس خبر داد و در مورد بدهی دولت به سازمان تامين اجتماعی گفت: در بودجه سال 
  هزار ميليارد تومان بابت رد دیون از جمله صندوق تامين اجتماعی پيش بينی شده است که قرار است بعد از١٠

قطعی شدن مطالبات صندوق ها و با تایيد مراجع ذی صلح تامين شود.
  هزار ميليارد٢٩ ميليارد تومان سهام در لیحه بودجه و افزایش آن به ٢٠٠ هزار و ٢٣وی از پيش بينی فروش 

 حدود٩٠تومان در مجلس خبر داد و در مورد بدهی دولت به سازمان تامين اجتماعی گفت: در بودجه سال 
 هزار ميليارد تومان بابت رد دیون از جمله صندوق تامين اجتماعی پيش بينی شده است که قرار است بعد از

قطعی شدن مطالبات صندوق ها و با تایيد مراجع ذی صلح تامين شود

  ماه است حقوق نگرفته اند۳۲کارگران نساجی کاشان 

  خرداد آمده است : نماينده مردم کاشان در مجلس از حقوق عقب8ايلنا د ربه گزارش سایت خبرگزاری دولتی 
  ماهه کارکنان نساجی کاشان اطلع داد و اظهار کرد: صدای کارکنان نساجی کاشان به گوش کسی٣٢مانده 

 نمي رسد.
 ٨۶به گزارش ايلنا به نقل از خانه ملت،"اصغر گرانمايه پور"در تشريح تذکر کتبی خود به رئيس جمهور، گفت: سال 

 در سفر اول هيئت دولت به کاشان رئيس جمهوری در جمع صدهزار نفر از مردم کاشان، با صدای رسا اعلم کرد
 پس از اتمام سفر و برگشت به تهران به مشکلت کارگران ريسندگي، بافندگی و نساجی کاشان رسيدگی

 مي کند.
 نماينده مردم کاشان، آران و بيدگل در مجلس شورای اسلمی با بيان اينکه پس از گذشت چهار سال هنوز

  ماه٣٢اقدامی در جهت رفع مشکلت کارگران اين کارخانه صورت نگرفته است، اضافه کرد: کارگران اين کارخانه 
 است که حقوق نگرفته اند.

 وی شرايط فعلی کارخانه ريسندگی و بافندگی کاشان را بحرانی توصيف کرد و ادامه داد: برای رسيدن صدای
 کارگران به گوش مسئولن، اقدامات زيادی صورت گرفته ولی اين فريادها به جايی نرسيده است.

 گرانمايه پور افزود: تا سه ماه پيش کارگران اين کارخانه مشغول به کار بودند و به طور هفتگی مبلغ ناچيزی
 دريافت مي کردند؛ اکنون سه ماه است که اين کارخانه به طور کامل تعطيل شده است.

 تجمع کارگران کفن پوش نساجی در مقابل فرمانداری
 نماينده دو دوره اخير مجلس، از تجمع اعتراض آميز کارگران نساجی کاشان در مقابل فرمانداری خبر داد و اضافه
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 کرد: مردم کفن پوشان در مقابل فرمانداري، خواهان رسيدگی به وضعيت کارگران نساجی کاشان هستند.
 وی حل بحران فعلی کارخانه نساجی کاشان را کار پيچيده ای ندانست و تاکيد کرد: با برگزاری نشست

 وزارتخانه های مسئول در قبال با اين کارخانه و تمرکز روی کار، مشکلت قابل حل است.
  نفر را دليل ديگری برای راحتی١٠٠گرانمايه پور کاهش تعداد کارگران کارخانه نساجی از شش هزار نفر به هزار و 

 رفع بحران از کارخانه نساجی کاشان برشمرد و تصريح کرد: با اعلم بازنشستگی برخی از کارگران واجد شرايط و
 بيمه کردن ساير کارگران در حال کار، مي توان اين مسئله را تا حدی رفع کرد.

  ساله کاشان؛ روزهای سخت تر هم ديده است٧۵کارخانه 
  ساله کارخانه نساجی کاشان گفت و اظهار تاسف کرد: حيف است کارخانه ای با اين سابقه٧۵وی از قدمت 

 دچار اين حال و روز شود و مسئولن بايد نگاه ويژه ای به اين کارخانجات قديمی داشته باشند.
 عضو کمسيون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس، اکثر کارکنان کارخانه ريسندگی و بافندگی کاشان را جانباز و

 رزمنده برشمرد و ادامه داد: آنان در سال های دفاع مقدس در جبهه های جنگ حضور فعال داشتند و کارخانه
 نساجی کاشان هم کمک های فراوانی به جبهه های جنگ ارزانی داشته بود.

 ماه کارگران ريسندگي،٣٢ خرداد درباره اقدام و رسيدگی عاجل به مشکل معوقه ٣"اصغر گرانمايه پور" در جلسه 
 بافندگی و نساجی شهرستان کاشان به رئيس جمهور تذکری کتبی داد که از سوی هيئت رئيسه مجلس قرائت

 شد

 محکوميت اسانلو تمام شده اما او همچنان زندانی است/مصاحبه با
 همسراسانلو

  خرداد آمده است :همسر اسانلو می گويد که دادستان تهران هيچ توجهی به9در سایت اصلح طلب کلمه در 
 نامه هايشان در باره منصور اسانلو نشان نمی دهد .اسانلو با اتمام محکوميت پنج ساله اش بايد مرداد ماه
 امسال از زندان آزاد می شد اما دوران بازداشت اش را جزو محکوميت وی حساب نکرده اند و براين اساس

 محکوميت پنج ساله وی نه در مرداد ماه که دی ماه امسال به پايان می رسد اما اين همه داستان
 نيست.پيشاپيش مسوولن امنيتی برای وی پرونده جديدی ساخته و او را دوباره به يکسال زندان محکوم کرده

 اند.خانواده اسانلو بعد از اتمام محکوميت پنج ساله همچنان بايد وی را پشت ميله های زندان ببينند.
  توسط ماموران امنيتی در تهران بازداشت٨۶منصور اسانلو،رييس سنديکای کارگران شرکت واحد در تير ماه سال 

 و به اتهام هايی مانند اقدام عليه امنيت ملی به پنج سال زندان محکوم شد.وی هم اکنون در زندان رجايی شهر
 به سر می برد.

 خبرنگار کلمه با همسر منصور اسانلو مصاحبه ای کرده است که می خوانيد:
 خانم اسانلو، به نظر می رسد دوره حبس پنج ساله همسرتان بايد تمام شده باشد و يا به زودی تمام شود. آيا

 به آزادی ايشان در روزهای پيش رو اميدواريد؟
 اين اخبار را از کجا اعلم می کنند!

 با توجه به اتمام پنج سل حبس عرض کردم.
  آزاد بشوند. منتهی طبق پرينت٩٠بله، خواهش می کنم. ايشان با احتساب ايام بازداشت بايستی مرداد 

 ۵ دی محکوميت ١٧سازمان زندانها، ايام بازداشت درنظر گرفته نشده و بنابراين به نظر می رسد که ايشان 
  دی محکوميت يک ساله و جديد ش شروع می شود. ما اعتراض کرديم و برای١٨ساله شان تمام شود و 

 دادستان و اجرای احکام نامه نوشتيم اما هنوز به ما جوابی داده نشده است.
 در مورد محکوميت يک ساله آقای اسانلو بيشتر توضيح می دهيد؟

 مسئولين زندان برای ايشان در شعبه يک دادگاه کرج پرونده ای تشکيل دادند که در دادگاه بدوی به يک سال
 محکوم شدند و در دادگاه تجديد نظر نيز تاييد شد.

 اقای اسانلو مدتی برای درمان به بيمارستان منتقل شد؟آيا موفق به درمان شدند؟
 بله در ادامه پيگيريهای پزشکان زندان و خانواده، اجازه داده شد که ايشان بدون پابند و دستنبد و به هزينه

 خانواده در بيمارستان مورد مداوا قرار بگيرد. ما هم ايشان را در يک بيمارستان خصوصی بستری و مورد درمان
 قرار داديم. البته درمان شان کامل نشده است. برای اينکه باتوجه به شرايط قلبی بايستی درمان مستمر داشته

 باشند. پزشکان زندان و پزشکی که او را آنژيوگرافی کرده بود گفته بودند بايد در اسرع وقت مورد عمل جراحی
 قرار بگيرند. منتهی من مدارک را از زندان گرفتم و به چند پزشک مراجعه کردم. روزهای آخر يک تيم پزشکی در
 يک بيمارستان خصوصی در تهران نظر متفاوتی داشتند که در صورت عمل ريسک باليی دارد و بنابراين اول بايد

 دارو تراپی و فيزيوتراپی قلبی انجام شود و اگر نتيجه نداشت بعدا مورد عمل جراحی قرار بگيرند.
 شرايط آقای اسانلو در بيمارستان چگونه بود؟ ايا اجازه ملقات با خانواده و بستگان را داشتند؟و شما در کنارشان

 بوديد؟
 بله. ما به عنوان خانواده در کنار ايشان بوديم البته با محدوديت هايی. آقای اسانلو به لحاظ روحی عالی بودند اما
 از نظر جسمی ايشان مسلما به آرامش نياز دارند و اينکه به دور از استرس و تحت مراقبت های پزشکی باشند.

 چرا با وجود نياز آقای اسانلو به درمان ، دادستان تهران به ايشان مرخصی نمی دهد؟ اخرين پيگيری حقوقی
 شما چه بوده و چه نتيجه ای داشته است؟

 ما همچنان پيگير هستيم و نامه نوشته ايم. اما آقای دادستان تهران اصل به ما جوابی نمی دهند. هيچ جوابی!
 اقای اسانلو در دوره پيش از اعتصاب کنندگان رجايی شهر بودند.ايا همچنان تصميم دارند به اعتصاب گروهی هم
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 بندانش بپيوندند يا با توجه به شرايط حاد جسمانی شان منصرف شده اند؟
 ايشان که تازه به زندان برگشته اند و بعد از آن هم ما ارتباطی با ايشان نداشته ايم و ملقات هم هفته آينده

 است. ما از اين نظر خبر نداريم.
 کلم آخر؟

 با توجه به اين شرايط موجود که اجبارا کسی بايد در زندان باشد، خواستار اين هستيم که حداقل حقوق اوليه
 زندانی اعم از ملقات، تلفن و  رعايت بشود تا خانواده از وضعيت سلمتی زندانی باخبر باشند. من اين

 درخواست را به خاطر خانواده های هميشه نگران دارم نه فقط برای خودم.

  ماه حقوق معوقه دارند7كارگران قند اهواز 

  خرداد آمده است : دبيراجرايى خانه كارگراستان خوزستان از حقوق9ايلنا د ربه گزارش سایت خبرگزاری دولتی 
  ماهه كارگران قند اهواز خبر داد.7معوقه 

  كارگر شاغل درآن200آقايارحسينى درگفت وگو با خبرنگار ايلنا افزود: اين كارخانه در حال حاضر تعطيل است و 
 بلتكليف هستند.

 وى گفت: بيشتر كارخانه هاى بحران زده يا مشكل مديريتى دارند و با اين كه مشكل فروش دارند.
 دبيراجرايى خانه كارگر استان خوزستان با اشاره به تعطيل بودن شركت قند دزفول نيز گفت: تعطيلى و مشكل دار

 بودن واحدهاى قند استان خوزستان در حالى است كه اين استان استعداد زيادى در اين بخش دارد چون مواد
 اوليه كه نيشكر است به وفور در اين استان موجود است.

 حسينى گفت: از مسوولن دولت به خصوص استاندار خوزستان مي خواهيم كه به مشكلت كارخانه هاى قند اين
 استان رسيدگى عاجل كنند.

 پيرترين رفتگر شهرمان از گرسنگی بيهوش شد + عکس

 بدن نيمه جان عبدال مرحومی پيرترين رفتگر شهرمان خرداد آمده است : 9به نوشته خبرگزاری دولتی مهر در 
 عصر روز شنبه در پارک کودک شهر زيبا پيدا شد. پزشکان علت اين عارضه را ضعف عمومی ناشی از گرسنگی

 اعلم کردند.
  هزار200 سال داشت. ماهی 76به گزارش مهر، پيرترين رفتگر شهرمان را به خاطر داريد؟ همان آقا عبدال که 

 تومان حقوق می گرفت و هر شب تا صبح محدوده ميدان شهر زيبا و خيابان های اطرافش را جارو می کشيد.
 اوکه شب ها کار می کرد و روزها در مسجد می خوابيد. بی توقع بود و دنبال يک لقمه نان حلل و...

 خلصه همان آقا عبدال که شما و ما او را خوب می شناسيم و بعد از مصاحبه ای که مهر با او داشت، سوژه
 خيلی از روزنامه ها، صدا و سيما و ... شد، حال روی تخت بيمارستان افتاده و چند شبی است که ديگر کسی

 صدای خش خش جارويش را نمی شنود. آقا عبدال واقعا بی توقع بود. يادتان هست می گفت جارو سبک است
 17 ساله با وجود 10اما پاهايش مجال راه رفتن را ندارند. او خواسته ای جز بازنشسته شدن ( بازنشستگی 

 سال کار) را نداشت.
 کسی نمی داند که بالخره عبدال به آرزويش می رسد يا نه؟ آيا اجل امان می دهد جاروی رفتگری را در آستانه

  سالگی زمين بگذارد و تن پيرو عليلش را در خانه محقری که در شهرستان دارد به آغوش گرم خانواده اش77
 بسپارد...

 برای رفتگر پير شهرمان دست به دعا بر می داريم. برای او که بعد از سوژه خيلی از رسانه ها شدن، چيزی که
 به دست نياورد، خيلی چيزها را هم از دست داد؛ از جمله دلخوری پيمانکار، از دست دادن سر پناه، بی مهری

خادم مسجد و...!

 بيش از هفتصد نفر قربانی گازگرفتگی در ايران
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  خرداد آمده است ، جابر قره داغي، رئيس مرکز تحقيقات پزشکی قانونی9به گزارش خبرگزاری دولتی ايسنا در 
  نفر در سال گذشته بر اثر گازگرفتگی جان خود را از دست داده اند.٧٨٢گفت که 

  نفر مرد بوده اند و آمار مرگ و مير ناشی از گازگرفتگی در۵۵۶ تن زن و ٢١۶به گفته آقای قره داغی از اين تعداد 
 سال گذشته در مقايسه با مدت مشابه سال قبل افزايش پيدا کرده است.

 جابر قره داغی همچنين گفت: "تهران بيشترين مرگ ناشی از گازگرفتگی را داراست ولی در سال گذشته تهران
 ميزان آن نسبت به قبل کمتر شده است.

 ١٣٨۶بيشترين مرگ ناشی از گازگرفتگی بنابر اظهارات رئيس مرکز تحقيقات پزشکی قانونی مربوط به سال 
  نفر بوده است.٢۴است که بر اساس آمار منتشر شده يک هزار و 

 پول پارس جنوبی کجا هزينه مي شود؟

  خرداد آمده است :تهران امروز در گزارشی درباره پارس جنوبی نوشت:9به نوشته سایت اصلح طلب کلمه در 
 «درآمد اوراق مشارکت پارس جنوبی در جايی به غير از پارس جنوبی هزينه مي شود.» اين خبر به سرعت پيچيد.

 با توجه به اهميت خبر کمی باور آن دشوار بود. اخبار حاکی از آن بود که اين تخلف طی گزارشی به دست
 کميسيون انرژی مجلس رسيده است.

 کميسيون نيز پس از قرائت و تاييد آن، گزارشی را برای پاسخگويی به مسئولن ارجاع داده و هم اکنون نيز منتظر
 جواب است. اما اين پاسخگويی چقدر طول بکشد هنوز معلوم نيست. در همين زمينه سيد عماد حسينی

 نماينده قروه و سخنگوی کميسيون انرژی مجلس در گفت وگو با تهران امروز گفته است : چندی پيش گزارشی از
 نحوه عملکرد و هزينه کرد بودجه در پارس جنوبی به دست کميسيون انرژی مجلس رسيد که نشان مي داد،
 درآمد حاصل از فروش اوراق مشارکت پارس جنوبی در محلی غير از موضوع (پروژه های پارس جنوبی) هزينه

 شده است. سخنگوی کميسيون انرژی در مورد منبع اين گزارش گفت: منابع اين گزارش يکی ا زمنابع معتبر و
 قابل استناد برای مجلس است که لزومی ندارد نام آن افشا شود. اما با بررسی اين گزارش مشخص شد که اين

 گزارش قابل استناد است. اين گزارش به مسئولن مربوطه اطلع و ارجاع داده شده است اما هنوز از تاييد يا رد
 آن خبری داده نشده است. اميدواريم که هر چه زودتر پاسخ اين گزارش از طرف اين مسئولن برای مجلس

 ارسال شود. وی افزود:  قرار است به زودی پس از بازديد کميسيون انرژی از پاليشگاه آبادان، برای بازديد از پارس
 جنوبی به اين منطقه سفر کند.

 تهران امروز در ادامه گزارش خود به نقل از يک منبع آگاه در پارس جنوبی در مورد اوراق مشارکت پارس جنوبی
 نوشته :  در چند سال اخير، يعنی حداقل در سه سال اخير سه بار اوراق مشارکت برای پارس جنوبی منتشر

  ميليارد تومان بود که خود شرکت نفت و گاز پارس جنوبی با همکاری شرکت١۴٠٠شده است. يک بار نزديک به 
 نفت آن را طراحی کرده و در بانک های داخلی به فروش رساند. ديگری اوراق مشارکت ارزی بود که يک ميليارد

 دلر بود و با همکاری بانک مرکزی در بانک های خارج از کشور عرضه شد و سومين دوره که همين اواخر بود
  ميليارد تومان بود. همه اين اوراق توسط شرکت نفت و گاز پارس با٣٠٠متاسفانه استقبال زيادی از آن نشد که 

 همراهی وزارت نفت منتشر و به فروش رسيد. البته بايد توجه داشت در حال حاضر پارس جنوبی تشنه
  ميليارد دلر در پارس١١سرمايه گذاری است و نياز مبرمی به پول برای پيشبرد پروژه ها دارد. سال گذشته حدود 

  ميليارد دلر هزينه مي شد. حال اين مشکل هم به آن اضافه شده١۵جنوبی هزينه شد در حاليکه بايد حداقل 
 است!

 در اهميت اين منطقه بايد گفت؛ پارس جنوبی يکی از بزرگ ترين منابع گازی دنيا به حساب مي آيد و به گفته
  ميليارد دلر است.١۵٠موسی سوری مديرعامل نفت و گاز پارس ارزش توليدات پارس جنوبي، سالنه حدود 

 تاخير در برداشت از اين ميدان باعث مي شود تا دامنه مرزی خود را از دست بدهيم و در نخستين واکنش اين
 تاخير با افت توليد محصول با ارزش ميعانات گازی مواجه شويم و لزم است برای به دست آوردن دانش کاربردی

  سال گذشته روزهای پر فراز١٠ تا ٨جهاد فنی و تامين اعتبار، جهاد مالی داشته باشيم. پارس جنوبی طی 
 ونشيبی را پشت سر گذاشته است. در چند سال اخير نيز به دليل محدوديت های موجود و خروج شرکت های

 مهمی چون توتال، شل، رپسول، اني، آجيپ و. که از حرفه اي های حفاری و اکتشاف نفت هستند پارس جنوبی
 متاسفانه آن طور که بايد و شايد نتوانسته در جايگاه خود باشد و ايران نيز نتوانسته به طور کامل از اين ميدان

 همپای طرف قطری گاز برداشت کند.
 ميدان گازی پارس جنوبی (در قطر: گنبد شمالی) بزرگ ترين ميدان گازی جهان است که در خليج فارس و در
 آبهای سرزمينی ايران و قطر واقع شده است. اين ميدان گازی بين ايران و قطر مشترک بوده و در کشور قطر

  سال کل١٠ميدان گازی گنبد شمالی نام دارد. گفته مي شود در صورت برداشت کامل گاز اين ميدان، انرژی 
  ميليارد دلر سرمايه گذاری در صنايع نفت۴٠٠ساکنان کره زمين تامين مي گردد. به گفته مسئولن، قطر تاکنون با 

 پايان جنگ ايران و عراق) توانسته است از پارس جنوبی (گنبد شمالی قطر) به عنوان(١٩٨٨و گاز خود از سال 
 بهترين ميزان)ميليارد دلری در (٧٠ تا ۴٠بزرگ ترين ميدان گازی جهان، برداشت کند. اما ايران با سرمايه گذاری 
 پارس جنوبی و عسلويه فاصله زيادی تا ميزان برداشت قطري ها دارد.

  ميليون نفر بر اثر پرداخت هزينه هاى درمان براى3.5سالنه بيش از 
 هميشه به زير خط فقر مي روند

384



  خرداد آمده است :هزينه هاى درمان هر سال تعداد بيشترى را فقير مي کند و10به نوشته روزنامه خراسان در 
  ميليون نفر بر اثر پرداخت هزينه هاى درمان براى هميشه3.5 درصد جمعيت کشور يعنى بيش از 5اکنون سالنه 

 به زير خط فقر مي روند و مجبورند براى تأمين اين هزينه ها وسايل زندگى خود را هم بفروشند.محسنى بندپى
 نايب رئيس کميسيون بهداشت بابيان اين مطلب به فارس، افزود: در قانون برنامه توسعه چهارم دولت موظف

  درصد زمان شروع برنامه به زير يک3شده بود تعداد افرادى که بر اثر هزينه هاى درمانى زير خط فقر مي روند را از 
  درصد جمعيت کشور بر اثر6 تا 5درصد برساند اما اکنون نه تنها اين جمعيت کاهش نيافته بلکه سالنه بين 

 پرداخت هزينه هاى گزاف درمان براى هميشه به زير خط فقر مي روند .

تهران: اعتصاب و تجمع کارگران ساسان در محوطه کارخانه

 بنا به گزارش منتشر شده توسط اتحادیه آزاد کارگران ایران، صبح روز سه شنبه دهم خرداد کارگران کارخانه
 ساسان در اعتراض به عدم رسيدگی به خواستهای خود و اخراج نماینده هایشان دست از کار کشيده و در

 محوطه کارخانه اقدام به برپایی تجمع اعتراضی کردند. اعتراض كارگران به این بود كه کارفرمای این کارخانه صبح
  خرداد از ورود سه تن از نماینده های آنها به نامهای حسين مرزبان، حسين الهيار و مهندس سعيد رستمی٩روز 

 به کارخانه جلوگيری کرد و به آنان اعلم نموده بود كه حق نداشتيد به مدیریت کارخانه مراجعه کرده و خواستهای
 کارگران را مطرح کنيد. در خبر دیگری كه این تشكل كارگری منتشر كرده است، اعتصاب متحدانه کارگران ساسان

 و نيم صبح پایان گرفت.١١با عقب نشينی کارفرما و بازگشت نماینده های كارگران بر سر كارهایشان در ساعت 

 برنجهای وارداتی آلوده به انواع فلزات ميباشند

 با وجودى كه نزديك به دو سال از انتشار نخستين خرداد آمده است : 10در  به گزارش خبرگزاری دولتی ايسنا
 خبر درباره ى آلودگى برنجهاى وارداتى به كشور مي گذرد، هنوز هم افكار عمومى درباره سلمتى برنجهاى

 وارداتى به كشور شك و شبهه داشته و در اين بين برخى اظهارنظرها نيز نگراني ها را تشديد مي كند.
 به تازگى بهمن محمديارى - عضو كميسيون صنايع و معادن مجلس، با بيان اين كه آزمايشهاى انجام شده آلوده
 بودن برنج هاى وارداتى را تاييد كرده است، گفته كه براساس پيگيريهاى كميسيون كشاورزى مجلس، آلودگى

 برنجها به دليل بال بودن درصد آرسنيك، سرب و كادميوم است.
 از سوى ديگر محمدى - رئيس اتحاديه ى صادركنندگان مازندران، نيز گفته كه مردم فريب برنجهاى وارداتى را

 نخورند، چرا كه اين نوع برنج ها غيربهداشتى هستند.
 با وجود اين اظهارات، موسسه  استاندارد و تحقيقات صنعتى ايران مدتها است كه درباره استاندارد و كيفيت برنج

 وارداتى به كشور اظهار نظرى نكرده و به نظر هم مي رسد كه اين موضوع را فراموش كرده است.
 گويا اجراى قانون ارتقاى كيفيت خودرو و ساير توليدات صنعتى آن قدر ذهن و فكر مسئولن اين موسسه  را به خود

 مشغول كرده كه عمل ديگر جايى براى فكر كردن درباره  مسائلى مانند كيفيت برنجهاى وارداتى به كشور باقى
 نمانده است!

 آخرين بار مرتضى امامى - معاون برنامه ريزى و تدوين استاندارد موسسه استاندارد و تحقيقات صنعتى ايران، از
 تجديدنظر در استاندارد قبلى برنج خبر داده بود.

 به گفته وى در استاندارد جديد حد مجاز فلزات سنگين موجود در برنج مشخص شده است. براساس استاندارد
 تجديدنظر شده، حداكثر مجاز فلزات سنگين موجود در هر كيلوگرم برنج مشخص شده و براين اساس حد مجاز

  ميلي گرم تعيين شده است. البته در استاندارد0.15 ميلي گرم و آرسنيك 0.06 ميلي گرم، كادميم 0.15سرب 
 تجديدنظر شده بحثى درباره حد مجاز جيوه و قلع موجود در برنج نشده است.

  نوع برنج وارداتى به كشور را به دليل بال13 براى نخستين بار 1388اداره كل استان تهران شهريور ماه سال 
 بودن سطح فلزات سنگين در آنها غيراستاندارد و آلوده اعلم كرد. بعد از آن بسيارى از نهاد و دستگاههاى مختلف
 كشور درباره برنجهاى آلوده وارداتى اظهارنظر كرده و حتى مجلس نيز گزارش مفصلى در اين باره منتشر كرد؛ اما

 در آخر مشخص نشد كه آيا بالخره برنجهاى وارداتى به كشور استاندارد بودند يا خير و اين كه چه كسانى در
 رابطه با واردات برنجهاى وارداتى آلوده به كشور مقصر بودند.

 آتش سوزی در بزرگترين پتروشيمی ايران/ آمار تلفات صنعت نفت بال
 رفت

  خرداد آمده است :يک حادثه و آتش سوزی نه چندان گسترده در يکی از10به گزارش خبرگزاری دولتی مهر در 
 واحدهای فرآيندی مجتمع پتروشيمی بندر امام خمينی (ره) منجر به کشته شدن دستکم دو نفر از کارکنان اين

 مجموعه شده است.
 به گزارش خبرنگار مهر، يک حادثه در مجتمع پتروشيمی بندر امام خمينی (ره) به عنوان بزرگترين پتروشيمی

 ايران منجر به کشته شدن دستکم دو نفر در اين حادثه شده است.
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 پيگيری خبرنگار مهر از شرکت ملی صنايع پتروشيمی نشان می دهد که آتش سوزی به وقوع پيوسته در مجتمع
 پتروشيمی بندر امام در حد گسترده نبوده است.

 اين حادثه در يکی از واحدها در حين انجام تعميرات دوره ای به وقوع پيوسته است که به دليل گاز گرفتگی دو نفر
 از کارکنان اين مجتمع پتروشيمی کشته شده اند.

 بهمن ماه سال گذشته هم آتش سوزی در واحد ان اف سوم مجتمع پتروشيمی بندر امام منجر به کشته و
  نفر در اين واحد در دست ساخت شده بود.12زخمی شدن 

 درصد14.2افزايش نرخ تورم پايان ارديبهشت به 

  ماهه منتهی به12 خرداد آمده است : بانک مرکزی نرخ تورم منتهی به 11به نوشته سایت آفتاب در 
  درصد اعلم کرد.14.2ارديبهشت ماه امسال را به نسبت مدت مشابه سال قبل 

 بانک مرکزی شاخص بهای کالها و خدمات مصرفی در مناطق شهری ايران را طی ارديبهشت ماه سال جاری
 اعلم کرد.

 بر پايه اين گزارش، خلصه نتايج به دست آمده از شاخص بهای کالها و خدمات مصرفی در مناطق شهری ايران
 به شرح ذيل است: شاخص بهای1390 قلم کال و خدمت) در ارديبهشت ماه 359(1383=100براساس سال پايه 

  درصد افزايش يافت.1.7کالها و خدمات مصرفی در مناطق شهری ايران در ارديبهشت ماه نسبت به ماه قبل 
  درصد رشد داشته است.21.2در مقايسه با ماه مشابه سال قبل، شاخص مذکور 

 1388 ماه منتهی به ارديبهشت ماه 12 نسبت به 1390 ماه منتهی به ارديبهشت ماه 12همچنين نرخ تورم در 
  درصد است.14.2معادل 

نهادهای کارگری در خارج از کشور: 

 نمایندگان مزدور ایران از اجلس جهانی کار اخراج باید گردند!

 به فرمان اربابان، درهای زندان ها و دیوارهای بلندش را هم کارگران که سازنده ی تمام جهانند، برای به
 اسارت درآوردن خودشان ساختند، کارگرانی که حال خود پشت آن درها و دیوارهای خونبار، در اسارت رژیم

 کارگر کش جمهوری اسلمی می پوسند.
 درهای زندان شکسته باد!

 منصور اسالو، ابراهيم مددی، رضا شهابی، ... عبدالحسينی، بهنام ابراهيم زاده، کارگران آگاه، مبارز و
 نمایندگان واقعی طبقه ی کارگر ایران، هنوز در پشت آن درها، با مرگ تدریجی دست و پنجه نرم می کنند.

 منصور اسالو، کارگری که زبانش را بریدند تا نگوید کارگرم و خواهان زندگی انسانی و شرافتمندانه هستم را
  سال دوران "محکوميتش" مجددا� به یک سال دیگر محکوم کردند و اکنون در آستانه ی به پایان4پس از پایان 

 رسيدن این یک سال هم، پس از چندین بار انتقال به بيمارستان، در حالی که با مرگ دست و پنجه نرم می
 کرد، مجددا� به سلولش برگرداندند و از آزادی اش جلوگيری می کنند تا شاید با تشدید بيماریش، به طور

 "طبيعی" جان بسپارد و به ظاهر دستان ناپاکشان به خون او آلوده نشود.
 رضا شهابی را بدون هيچ دليل و مدرکی یک سال به اسارت و شکنجه های وحشيانه ی جسمی و روحی

  ميليون تومانی، او را آزاد نکردند و حال که پس از یک سال او را به "دادگاه60کشاندند و حتùا با گرفتن وثيقه ی 
 " بردند، دليل اسارت او را عدم پرداخت وثيقه اعلم می کنند! و در تلش هستند که با پرونده سازی های

 جدید، همچنان او را در زندان نگه دارند تا بپوسد.
 در همين اول ماه مه امسال، باز کارگران بسياری را در کردستان، خوزستان و جای جای دیگر این سرزمين

 آفت زده به اسارت کشيدند، کارگران کöرد در نتيجه ی فشار افکار عمومی، به ویژه کارگران و زحمتکشان مبارز
 کردستان، پس از چند روز از زندان آزاد شدند، اما از سرنوشت فرشيد محمدزاده، رضا گرجی، جعفر تقی نژاد

 و حميد رضا سلوکی کارگران خوزستانی هنوز اطلعی در دست نيست.
 کارگران آگاه، مبارز و نمایندگان واقعی کارگران را به بند کشيده اند و مشتی مزدور، حقوق بگيران و جيره خوار
 جمهوری اسلمی را به عنوان "نمایندگان" کارگران ایران به اجلس سازمان جهانی کار فرستاده اند. طبقه ی
 کارگر ایران هرگز چنين اهانت بزرگی را تحمل نمی کند. ما خواهان اخراج این مزدوران از سازمان جهانی کار

 بوده و از تمام نمایندگان واقعی کارگران جهان که در این اجلس حضور دارند و از تمامی آنها که ذره ای از
 شرافت کارگری برخوردارند، خواهانيم که از این خواست به حق پشتيبانی کرده و ما را در زدودن این لکه ی

 ننگ یاری دهند تا با اخراج این فضولت، کرسی های سازمان را برای حضور سمبليک نمایندگان راستين
 طبقه ی کارگر ایران پاکسازی کنند.

 کارگران زندانی آزاد باید گردند!
 "نمایندگان" مزدور، اخراج باید گردند!
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 نهادهای همبستگی با جنبش کارگری در ایران – خارج کشور
nhkommittehamahangi@gmail.com 

 2011می 

 kanonhambastegi@gmail.comکانون همبستگی کارگران ایران و کانادا –
 tproletarianunite@gmail.com کميته همبستگی با جنبش کارگری ایران- استراليا 

 cdkargari@gmail.com- کميته دفاع از کارگران ایران – نروژ 
 sstiran@yahoo.fr- همبستگی سوسياليستی با کارگران ایران – فرانسه 

 kanoonhf_2007@yahoo.de- کانون همبستگی با کارگران ایران – فرانکفورت و حومه 
 kanon.hannover@yahoo.de- کانون همبستگی با جنبش کارگری ایران – هانوفر 

 isask@comhem.se- کميته همبستگی کارگران ایران و سوئد 
 kanounhambastegi@gmail.com- کانون همبستگی با کارگران ایران – گوتنبرگ 

 info@ijcwa.com- انجمن کارگری جمال چراغ ویسی 
 iranwsn@fastmail.fm- شبکه همبستگی کارگری 

 toronto_committee@yahoo.ca- کميته حمایت از کارگران ایران تورنتو کانادا 
 solidarity.labor@googlemail.comکانون همبستگی با کارگران در ایران – ایالت نورد راین وستفالن (آلمان) 

iran.turkey.workers@gmail.comکميته همبستگی کارگران ایران و ترکيه  
leftalliance@yahoo.comاتحاد چپ ایرانيان - واشنگتن -  

 پيام محمود صالحی به سندیکاهای فرانسوی

 محمود صالحی از فعالين کارگری شناخته شده ی ایرانی در پيامی به سندیکاهای کارگری فرانسوی، از
 اقدام آن ها برای اعتراض به بازداشت کارگران ایرانی، قدردانی کرده است. در این پيام که خطاب به مسئولين

 )FSU) و اف.اس.یو (USNA)، یو.اس.ان.آ (SUD Solidaires)، س.و.د (CGTو اعضای سندیکاهای س.ژ.ت (
 نوشته شده، آمده است:

 دوستان عزیز؛
 ما کارگران ایران مطلع شدیم که شما برای دفاع از ایجاد تشکلهای خود ساخته کارگری (مستقل) و حمایت

  ژوئن در مقابل دفتر سازمان جهانی کار سازمان٩از کارگران زندانی در ایران، تظاهرات ایستاده ای را برای روز 
 داده اید. ما کارگران ایران، به عنوان یک گردان از ارتش بين المللی پرولتاریا و فعالين آن به خاطر این اقدام

 انترناسيوناليستی از شما تشکر و قدردانی می کنيم.
 همانطور که شما اشاره کرده اید، در روز جهانی کارگر ده ها تن ازکارگران و فعالين کارگری در شهرهای

 مختلف ایران و کردستان صرفا به خاطر اقدام به برگزاری اول ماه مه از طرف نيروهای دولتی احضار و در بعضی
 موارد بازداشت و بعدا" با قرار وثيقه های سنگين تا اطلع ثانونی از زندان آزاد شدند و هر لحظه در انتظار

 محاکمه و زندانی شدن هستند. همه شما می دانيد که در حال حاضر ده ها نفر از کارگران تنها به دليل دفاع
 از حق زنده ماندن در زندان و یا تحت تعقيب هستند و یا اجبارا" کشور ایران را ترک کرده و در خارج از ایران

 زندگی می کنند.
 ما کارگران ایران وقتی مطلع شدیم که تشکل های کارگری فرانسه برای دفاع از کارگران مغرب و خاورميانه در
 یک اقدام بی سابقه اقدام به تشکيل یک کلکتيو کرده اند تا به حمایت از کارگرانی که در کشور های خود حق

 تشکيل تشکل های خود را ندارند، خوشحال شدیم.

 دوستان و هم طبقه ای ها؛
 نظام سرمایه داری برای بهره وری هرچه بيشتر ما کارگران، هر روز اقدام به تشکيل یک ارگان می کند تا

 بيشتر ما را استثمار کنند. اگر ما با اتحاد و همبستگی طبقاتی خود و بدون توهم به قدرت های سرمایه داری
 و تشکل های دست ساخته آنان، حرکت های خود را سازمان دهيم، به طور قطع پيروزی از آن ماست.

 من مجددا از تک تک مسئولن و اعضای تشکل های فرانسه که در حمایت از کارگران مغرب و خاورميانه اقدام
 به تظاهرات ایستاده در مقابل سازمان جهانی کار کرده اند، تشکر و قدردانی کرده و دستشان را می

 فشارم.
 با این اميد که ما بتوانيم در تریبون بورژوازی، صدایمان را به گوش تمام هم طبقه های خود برسانيم نه اینکه

 خود ما به سخنگوی بورژوازی تبدیل شویم.

 زنده باشيد
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 محمود صالحی
١١/٣/١٣٩٠چهار شنبه، مورخ 

ر"هادهای همبستگی با جنبش کارگری درایران ـ خارج کشوبيانيه "ن
 2011 ژوئن 9پيش بسوی 

 روزاخراج نمایندگان مزدور رژ½یم سرمایه داری جمهوری اسلمی ایران، ازاجلس
سازمان جهانی کار

 
کارگران،سازمانها و نهادهای کارگری جهانی

 بttرای طبقttه کttارگرایران وهمttه مttدافعان آن درسراسttرجهان، بttاردیگر فرصttتی فراهttم آمttده تttا بttه همtراه فراخttوان
 "سندیکاههای فرانسوی به تظاهرات درحمایت ازفعالين کارگری زنtدانی درایtران وحمtایت اتحtادیه هtای سtوئيس

  ژوئن همه را به شرکت دریttک گردهمttائی اعتراضttی دربرابردفترسttازمان جهttانی کttاردر ژنttو فttرا خttوانيم. "٩درروز 
دربخشی ازفراخوان این تجمع جهانی دردفاع ازکارگران ایران آمده است : 

 " ما سندیکاهای فرانسوی، همراه با جنبش بين المللی سندیکائی، همبستگی خودرا نسبت به مبttارزان ایرانttی
 اعلم می داریم، زنان ومردان مبارزی که عليرغم تمام خطراتی که فعاليت های سندیکایی درایران به همراه دارد،

درگيرمبارزه برای دفاع ازکارگران ایران شده اند.
 ما به کليه مبارزین زندانی که درطی ماه ها وسttال هttای گذشttته، بttه جttرم مبttارزه بttرای احقttاق حقttوق ابتttدائی
 سندیکایی زندانی شده اند، می اندیشيم. مبارزه آنان بسيارتحسين آميزوموجب افتخارآنان وخttانواده هttای شttان

که حمایت شان می کنند، می باشد.
 زمان آن فرارسيده که مچ آن کشورهایی که مقاوله نامه های سازمان جهانی کاررا امضاء می کنند وليکن درعمل

آن هارا زیرپا می گذارند، گرفته شود. دراین رابطه حکومت ایران یک مورد بارزاست". 
 

 "کلکتيوحمایت ازکttارگرانبيان آزاد همين حد ازواقعيت غيرقابل انکار، توسط بزرگترین جنبش های سندیکایی یعنی
 هادهttایدرفرانسه ودرکنارمدافعان حقوق کارگران ایرانی درپاریس، فرصت استثنایی برای مttا "ن مغرب وخاورميانه"

 ر" فراهم آورده است کttه فریttاد برآوریttم : کtارگران و زحمتکشttانهمبستگی با جنبش کارگری درایران t خارج کشو
 ایران به همtراه خtانواده هtای زنtدانيان سياسtی و مttادران اعtدامی و تtوده ميليttونی درپيکtاری بtی امtان برعليttه
 دیکتاتوری وسرمایه داری حاکم دردل جنبش ضد اسtتبدادی موجttود بtرای گسtترش وتحکيtم جنبtش آزادیخttواهی
 وتقویت مبارزه ونبرد طبقاتی؛ درب های زندان ها رابازکنيم و کtارگران زنtدانی را آزاد سtاخته و مttامورین اطلعtاتی
 ومزدور و شبه کارگری رژیم جمهوری اسلمی وعوامل "خانه کارگر"جمهوری اسلمی و "شوراهای اسلمی کttار"

ویا "وزارت کار" جمهوری اسلمی را ازاجلس "سازمان جهانی کار " بيرون بریزیم!
 هم اینک فعالن کارگری همچون: منصوراسالو- ابراهيم مددی- رضttا شttهابی-عبدالحسttينی- بهنttام ابراهيttم زاده،

 کارگران آگاه، مبارز و نمایندگان واقعی طبقۀ کttارگرایران،ابراهيم اسماعيلی- حسين مرادی و ... ، مجيد تمجيدی- 
  کارگران زندانی واخراج ازکار،کنند. همچنينهنوزدرپشت درب های زندان ها، بامرگ تدریجی دست وپنجه نرم می

 اعضاء هيئت مtدیره سtندیکای کtارگران نيشtکرهفت تپttه رضtا رخشttان - علtی نجtاتی – فریtدون نيکttوفرد- جليttل
 احمدی – محمد حيدری مهر،همچنين ریئس اتحادیه مستقل کttارگری دزفttول آقttای فرشttيد محمttد زاده وسttه تttن
 ازفعالن این اتحادیه به نام های رضا گرجی- جعفر تقی نژاد- حميد رضا سلوکی هيچ خبری دردست نيسttت. نttام
 های غلمرضا قنبری ازفعالين کانون صنفی معلمان- هاشم خواستار- رسtول بtداغی وخtانم عtاليه اقtدام دوسtت
 معلttم اخراجttی وفعttال زنttان را دربرابرخttودداریم. درهميttن جttا ازشttما نماینttدگان شttرکت کننttده دراجلس جهttانی
 خواهانيم :که نماینttدگان غيرواقعtی کttارگران کttه همانttا مttاموران امنيttتی رژیtم ایtران مttی باشttند را بيttرون نمttوده

 های خالی اجلس جهانی کاررا برای حضورسمبليک نمایندگان راستين طبقۀ کارگرایران به نttام کttارگرانیکرسیو
 که در زندانهای جمهوری اسلمی ایران به خاطر دفاع ازابتدائی ترین حقوق کارگری که همانا حق داشتن تشttکل

مستقل خود می باشد ودرزیرشکنجه و دربدترین شرایط به سرمی برند، نام گذاری کنيد.
 به اطلع می رسانيم: تشکل های واقعی، مستقل وشناخته شده ایران – عليرغم شرایط امنيتی حاکم برفضttای

سياسی واجتماعی ایران - با نام و نشان خود، درقطعنامه مشترک اول ماه مه امسال یادآورشده اند :
 ما ضمن قدردانی ازتمامی حمایت های بين المللی کارگری ومردمی ازمبارزات کارگران درایران وحمttایت قاطعttانه"

 ازاعتراضttات وخواسttته هttای کttارگران درسراسttرجهان، خttود رامتحttد آنttان مttی دانيttم وبيttش ازهرزمttان دیگttری
برهمبستگی بين المللی کارگران برای رهایی ازمشقات نظام سرمایه داری تاکيد می کنيم " .

  ژوئن خttود را9لذا ما امضاء کنندگان این بيانيه؛ نهادهای همبستگی باجنبش کارگری ایران – در خارج کشور درروز
درکنارفعالن" کلکتيو سندیکایی درفرانسه وسویس" وهمه جای جهان، درژنومی یابيم. 

 ما بشکل پيگيرخواهان؛ اخراج نمایندگان مزدور وامنيتی سرمایه داری جمهوری اسttلمی ایttران ازاجلس سttازمان
 جهانی کارهستيم. باشد که این اقدام متشکل وهماهنگ درژنttو و درسttطح جهttان، زمينttه آزادی کttارگران زنttدانی

وزندانيان سياسی را فراهم آورد . 
 

کارگران ایران تنها نيستند!
پيروز باد مبارزات قهرمانانه کارگران بر عليه رژيم سرمایه داری جمهوری اسلمی ایران

 
نهادهای همبستگی با جنبش کارگری در ایران – خارج کشور
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kanonhambastegi@gmail.com– کانون همبستگی کارگران ایران و کانادا
 tproletarianunite@gmail.com كميته همبستگى با جنبش كارگرى ايران- استراليا 

 cdkargari@gmail.com- کميته دفاع از کارگران ایران – نروژ 
 sstiran@yahoo.fr- همبستگی سوسياليستی با کارگران ایران – فرانسه 

 kanoonhf_2007@yahoo.de- کانون همبستگی با کارگران ایران – فرانکفورت و حومه 
 kanon.hannover@yahoo.de- کانون همبستگی با جنبش کارگری ایران – هانوفر 

 isask@comhem.se- کميته همبستگی کارگران ایران و سوئد 
 kanounhambastegi@gmail.com- کانون همبستگی با کارگران ایران – گوتنبرگ 

 info@ijcwa.com- انجمن کارگری جمال چراغ ویسی 
 iranwsn@fastmail.fm- شبکه همبستگی کارگری 

toronto_committee@yahoo.ca- کميته حمایت از کارگران ایران تورنتو کانادا 
solidarity.labor@googlemail.comکانون همبستگی با کارگران در ایران – ایالت نورد راین وستفالن (آلمان) 

iran.turkey.workers@gmail.com کميته همبستگی کارگران ایران و ترکيه
leftalliance@yahoo.com  اتحاد چپ ایرانيان - واشنگتن

 عضو كارفرمايي ايران در اجلس سازمان جهاني كار5حضور 

  آمده است :  دبيركل كانون عالي انجمن هاي صنفي90 خرداد 11به نوشه خبرگزاری دولتی ایلنا در 
  نفر به عنوان نماينده كارفرمايان ايران در اجلس سازمان جهاني5كارفرمايي ايران گفت: از كارفرمايان كشور 

 ) در ژنو شركت كرده اند.I.L.Oكار (
 محمد عطارديان درگفت وگو با خبرنگار ايلنا افزود: بنده، شهره تصديقي، كتايون سپهري، سيد حسن

  عضو كارفرمايي ايران در اجلس سازمان جهاني كار هستند.5افتخاريان و محمد حسن احمدپور 
 وي گفت: اميدواريم با تشريك مساعي بتوانيم به نتايج خوبي در اين اجلس برسيم.

پايان پيام

 کارگر پتروشيمی بسپاران ماهشهر۲مرگ 

 اهواز ، به گزارش ایرنا : دو تن از کارگران واحد پتروشيمی بسپاران ماهشهر در جنوب خوزستان هنگام کار دچار
  اتفاق افتاد. یک تن از کارگران هنگام تخليه و١١/٣/٩٠خفگی شدند و جان باختند این حادثه در روز چهارشنبه 

 )، که حاوی ترکيبات پلی اتيلن سنگين است، بر اثر گرمای هوا و کمبودHDنظافت داخل مخزن های اچ دی (
 اکسيژن دچار خفگی شده و یکی از ماموران واحد ایمنی و آتش نشانی که برای نجات کارگر حادثه دیده وارد
 عمل شده بود نيز بر اثر خفگی جان سپرد. فعالن ضدسرمایه داری گيلن مرگ این عزیزان و همچنين مجددا�

مرگ چهار کارگر معدن کار را به خانواده های داغدار و سایر هم طبقه ای هایمان تسليت می گویند.

بدون شرح
از هر چهار جوان یکی بيکار است

  از قول عليرضا محجوب آمده است : عضو کميسيون اجتماعی90 خرداد 11به نوشه خبرگزاری دولتی ایلنا در 
 مجلس با بيان این که هر سازمان و دستگاهی بنا به مصالح خود تعریف منحصر به فردی از بيکاری ارائه کرده

 است، گفت: تنوع آمارهای اعلم شده از سوی این سازمان ها به قدری است که امکان هر گونه تحليل منطقی
 را از بين می برد.

 به گزارش ايلنا به نقل ازخانه ملت، "عليرضا محجوب" افزود: آنقدر از شغل تعاریف متعدد و متنوعی ارائه شده
 است که گاهی ما به ازای واقعی آن در ميان جمله ها و عبارت ها گم می شود.

 نماینده مردم تهران، ری، شميرانات و اسلمشهر در مجلس شورای اسلمی، تصریح کرد: برخی از سازمان های
 به جای تعریف شغل، بيکاری را تعریف کرده اند.

  درصد است، در حالی که٩.٨دبير كل خانه كارگر ادامه داد: مرکز آمار ایران اعلم کرده نرخ بيکاری در کشور حدود 
  درصد هم برشمرده اند.١٠دیگر منابع دولتی این شخص را بيشتر از 

  درصدی بيکاری در کشور خبر١۴ ماه اول سال گذشته نيز از آمار بيش از ۶محجوب گفت: سرشماری نمونه ای 
 می دهد.

 این نماینده اظهار کرد: محاسبه نرخ بيکاری با توجه به سن افراد بيکاری در نظر گرفته می شود و بر این اساس
  درصد است.٢٢.٣باید گفت که آمار بيکاری در ميان جوانان کشور در شرایط کنونی بيش از 

 وی تأکيد کرد: در ميان جوانان کشور از هر چهار نفر یکی بيکار است و این موضوع نگرانی کارشناسان اجتماعی
 و اقتصادی را برانگيخته است.

389

mailto:iran.turkey.workers@gmail.com
mailto:nhkommittehamahangi@gmail.com


 عضو کميسيون اجتماعی مجلس یادآور شد: نبود آمار و ارقام درست و متقن درباره نرخ بيکاری در کشور، امکان
 هر نوع برنامه ریزی دقيق و حساب شده را برای برطرف کردن این مشکل دو چندان دشوار کرده است.

 پايان پيام

 هزار كارگر در مشاغل سخت و زيان آور8بازنشستگي 

 8 از قول مديركل تامين اجتماعي غرب تهران آمده است : بيش از 90 خرداد 11به نوشه خبرگزاری دولتی ایلنا در 
  سال سابقه در كارهاي سخت و زيان آور پس از تاييد كميته استاني از طريق شعب20هزار نفر از كارگران بالي 

 تابعه اداره كل تامين اجتماعي غرب تهران بازنشسته شدند.
 به گزارش ايلنا، محمدرضا صفاهاني مديركل تامين اجتماعي غرب تهران بزرگ ، افزود: توجه به خواسته هاي به

 حق بيمه شدگان و پيگيري امور در چهارچوب قوانين از اولويت هاي كاري تهران بزرگ مي باشد كه در تحقق آن
 مسئولن و كارشناسان از هيچ كوششي دريغ نمي نمايند.

 مديركل تامين اجتماعي غرب تهران بزرگ عمده ترين مشكلت مطرح شده در كميته بررسي سوابق اداره كل
 غرب را عدم ارسال ليست هاي واقعي از سوي كارگاه ها دانست و تصريح نمود: بسياري از بيمه شدگان در

 كارهاي سخت و زيان آور مشغول به فعاليت بودند، ولي متاسفانه عنوان شغلي در ليست هاي ارسالي به عنوان
 كارگر ساده درج شده است كه اين موضوع با قانون برقراري مستمري در مشاغل سخت و زيان آور مغايرت دارد.

 وي تاكيد كرد: جهت صيانت از حق و حقوق بيمه شدگان، كارگران مدعي مي توانند با ارسال سوابق قبلي و
 حكم پرسنلي، زمان هاي مورد بحث را دركميته مطرح نمايند.

  قانون تامين76صفاهاني با اشاره به مشاغل سخت و زيان آور تعريف شده، افزود: براساس تبصره هاي ماده 
 اجتماعي كارگراني كه در شرايط محيطي نامناسب و غيراستاندارد يا در مناطق بد آب و هوا مشغول فعاليت

 باشند با ارسال نامه و تاييد بازرسي نوع شغل و شرايط كاري، درخواست بازنشستگي خود را ارائه و پس از تاييد
 در شعب به كميته استاني ارسال نمايند، كارهاي سخت و زيان آور كارهايي است كه در آنها عوامل فيزيكي،

 شيميايي، مكانيكي و بيولوژيكي محيط كار، غير استاندارد بوده و در اثر اشتغال كارگر، تنشي به مراتب بالتر از
 ظرفيت هاي طبيعي (جسمي و رواني) در وي ايجاد گردد كه نتيجه آن بيماري شغلي و عوارض ناشي از آن

 است.
  پايان پيام

 هزار تحت پوشش تامين اجتماعی، خدمات درماني دریافت نمی کنند۵۰

 نماینده مردم مهریز، بافق ، ابرکوه و خاتم در مجلس آمده است : 90 خرداد 11به نوشه خبرگزاری دولتی ایلنا در 
  هزار از مردم زیر پوشش تامين اجتماعی خدمات بيمه دریافت نمی کنند، گفت: مردم منطقه برای۵٠با بيان اینکه 

 رفع بيماری های خود باید به مرکز استان یزد بروند.
 به گزارش ايلنا به نقل از خانه ملت، "کاظم فرهمند" با بيان اینکه مشکل بهداشت ودرمان از مهم ترین معضلت

 حوزه انتخابيه است، افزود: مردم حوزه انتخابيه در چند سال اخير به دليل مشکلت درمانی منطقه صدمات
 بسياری دیده اند.

 نماینده مردم مهریز، بافق، ابرکوه و خاتم در مجلس شورای اسلمی، با بيان اینکه در بسياری از موارد مردم حوزه
 انتخابيه مجبورند به خاطر نبود امکانات درمانی صد ها کيلومتررا تا مرکز استان یزد بپيمایند، تصریح کرد: در این

 ميان صرف هزینه، زمان و بدی شرایط آب و هوایی و نبود وسيله نقليه در ساعاتی از شب این رفت و آمد را به
 شدت سخت و مشکل می کند به طوری که رنج های دیگری بر مشکلت بيمار افزوده می شود.

 فرهمند درباره مسافت شهرستان های حوزه انتخابيه خود با مرکز استان و مشکلت پيرامون این موضوع، توضيح
 داد: مردم منطقه برای حل مشکلت درمانی خود باید مسافت طولنی را طی کنند به عنوان مثال فاصله

  کيلومتر و١٠٠ کيلومتر، بافق ١۵٠ کيلومتر، ابرکوه ٢٠٠ کيلومتر، بهاباد ٢۵٠شهرستان خاتم تا مرکز شهر حدود 
  کيلومتر است.٣٠مهریز 

 وی با بيان اینکه خدمات سازمان تامين اجتماعی و به تبع آن بيمه درمانی تامين اجتماعی بسيار ضعيف است،
  هزار از مردم حوزه انتخابيه زیر پوشش تامين اجتماعی به دليل عدم احداث۵٠تاکيد کرد: متاسفانه حدود 

 بيمارستان های مناسب خدمات دریافت نمی کنند.
 عضو کميسيون کشاورزی، آب و منابع طبيعی، رفع محروميت در بخش بهداشت و درمان حوزه انتخابيه را

 وظيفه ای همگانی تمام مسئولن دانست و تاکيد کرد: مسئولن دولتی و استانی باید برای احداث
 بيمارستان های منطقه تعجيل کنند.

پايان پيام

مديريت ساسان مانع برگزاري انتخابات شوراي اسلمي  كار است

  آمده است : مديريت جديد شركت نوشابه  سازي ساسان كه در90 خرداد 11به نوشه خبرگزاری دولتی ایلنا در 
  ماه پيش به اين شركت ورود كرده است مزاياي كارگران مثل حق  اياب  و ذهاب، ناهارو محاسبه سنوات را18

 كاهش داده است.
 جمعي از كارگران شركت نوشابه سازي ساسان درگفت وگو با خبرنگار ايلنا افزودند: اين موضوع برخلف عرف
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 كارخانه است و بايد در آن تجديد نظر انجام شود.
  نفر از كارگران براي مذاكره با مديريت برگزيده شدند، خاطر نشان3آنان با اشاره به اينكه در پي اين مشكلت 

  كارگر را داد كه به همين دليل ما با اين خواسته3كردند: در پي اين موضوع مديريت شركت دستور اخراج اين 
 كارفرما مخالفت و وي نيز موافقت كرد تا اين سه كارگر به سركار خود برگرداند.

 اين كارگران خاطرنشان كردند: طبق آخرين گفتگو مقرر شده كه مذاكرات ما با مديريت شركت نوشابه سازي
 ساسان براي تحقق خواسته هاي صنفي مان در روزهاي آينده ادامه داشته باشد.

 آنان تاكيد كردند: مديريت ساسان مانع برگزاري انتخابات شوراي اسلمي كار در اين واحد مي شود در صورتي كه
 اين شركت پيش از اين شورا داشته است.

پايان پيام

اطلعيه سندیکای کارگران شرکت واحد و تبریک کارگران ایران خودرو

 روز پنجشنبه دوازدهم خردادماه ، سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه با انتشار اطلعيه ای
 از آزادی منصور اسالو رئيس هيئت مدیره این سندیکا از زندان خبرداد. در اطلعيه سندیکای کارگران شرکت واحد

چنين آمده است.
 “با پيگيری های مستمر سندیکای کارگران شرکت واحد و اتحادیه های بين المللی کارگری و سازمان جهانی کار

سال از زندان آزاد شد. ۴  منصور اسالو بعد از حدود١٣٩٠ خرداد ١٢شنبه  ۵ سرانجام روز
 سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه آزادی ایشان را به همه زحمتکشان عرصه کارگری
 تبریک گفته و ضمن تشکر از همه اتحادیه های کارگری و فعالين این عرصه و تمامی نهادهای حقوق بشری

اميدوار است هر چه زودتر شاهد آزادی آقایان ابراهيم مددی و رضا شهابی و همه فعالين کارگری دربند باشد.”
 در همين رابطه جمعی از کارگران ایران خودرو نيز با صدور اطلعيه ای تحت عنوان “آزادی منصور اسالو را تبریک

 و اعضای سندیکای کارگران می گوئيم” ضمن تبریک خبر مسرت بخش آزادی منصور اسالو به خانواده و بستگان
 که این آزادی در نتيجه مبارزات شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه و عموم کارگران ایران، تأکيد نموده اند

  بدست آمده است کارگران ایران خودرو در عين حال، احضار دوازده و دیگر کارگران و اعتراضات جهانی خانواده ها
تن از کارگران سنندجی به دادگاه را محکوم نموده و در ادامه اطلعيه خود از جمله چنين نوشته اند:

 بدست آمده است. و دیگر کارگران و اعتراضات جهانی “دوستان کارگر! آزادی اسالو در نتيجه مبارزات خانواده ها
با ادامه مبارزه و تلش و همبستگی بين المللی می توانيم درهای زندان ها را به روی دیگر زندانيان هم بگشائيم

 کارگران ایران خودرو ضمن تشکر از تلش های بين المللی در راستای مبارزه برای آزادی زندانيان دربند با پشتيبانی
  در ایران، با دعوت از سازمانها و نهادهای از فراخوان تظاهرات سندیکاهای فرانسه در حمایت از کارگران زندانی
 بقيه کارگران زندانی ابراهيم مددی، رضا کارگری ایران و سراسر جهان برای ادامه اعتراض عليه تداوم بازداشت

  سياسی” خواهان آزادی فوری و بی قيد و شرط تمامی کارگران و دیگر زندانيان شهابی و بهنام ابراهيم زاده،
زندانی و عموم زندانيان سياسی شده اند.

  تن از کارگران و فعالين کارگری به دادگاه انقلب شهر سنندج۱۲احضار 

  تن از فعالين کارگری و شرکت کنندگان١٢کميته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل های کارگری: 
 "گلگشت حمایت از فعالين کارگری زندانی" به دادگاه انقلب شهر سنندج احضار شده اند. بر اساس این

 گزارش، وفا قادری، صدیق سبحانی ، یدال صمدی، کيومرث قادری، حبيب ال کله کانی، عرفان نادری ،  کاوه
 بهرامی ، جمال گویلی، واحد خانی، فایق سبحانی، کيوان سبحانی و ظهير رضوی به دادگاه انقلب شهر

  در شعبه یک دادگاه٨:٣٠ در ساعت ١٣٩٠ خرداد ٢١سنندج فراخوانده شدند و نامبردگان باید صبح روز شنبه 
 انقلب شهر سنندج حضور یابند.
 ، گلگشتی در حمایت از کارگران زندانی توسط فعالين١٣٨٨ آذر ماه سال ١٣لزم به ذکر است که، روز جمعه 

 کارگری و اعضا کميته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل های کارگری در شهر سنندج برگزار شد که بعد از
  نفر از شرکت١۴اتمام مراسم و در حين برگشت، در روستای نایسر از توابع سنندج، یک اتوبوس که حامل 

 کنندگان گلگشت بود، توسط نيروهای امنيتی متوقف و سرنشينان آن را همراه با توهين و بی احترامی
 دستگير و بازداشت کردند.

١٣٨ آذر ماه ٢٢، اکثر بازداشت شدگان با قرار کفالت آزاد شدند و روز یکشنبه ١٣٨٨ آذر ماه ١٨روز چهارشنبه 
 ، وفا قادری و صدیق سبحانی بعد از چند روز بازداشت و تحمل اهانت و ضرب و شتم شدید، با قرار وثيقه٨

  ميليون تومانی آزاد شدند . این فعالين که در حين بازگشت از "گلگشت حمایت از فعالين کارگری دربند"،١٠٠
دستگير و آزاد شده بودند، مجددا به دادگاه انقلب شهر سنندج فراخوانده شده اند.

 دانيــال و هشــدار کــارگران کارخــانه “تبــد” تجمع اعتراضی کارگران شهرداری شوش
قزوین

 روز جمعه سيزدهم خرداد ماه حدود هشتاد نفtر از کtارگران مtوقت شtهرداری شttوش در اعttتراض بtه هشtت مtاه
 حقوق معوقه و همچنين عدم پرداخت حق بدی آب و هوا در مقابttل شttهرداری ایttن شttهر دسttت بttه تجمttع زدنttد.
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 و شttعارهای دیگttری نظيttر”کttارگر بيttدار کارگران در تجمع اعتراضی خود با سر دادن شعارهائی عليه قttرداد مttوقت
 است از استثمار بيزار است” خواستار پرداخت حقوق های معوقه و سایر مطالبات خود شدند. بر طبق اطلعيه ای
 که از سوی اتحادیه مستقل کارگران شمال خوزستان در این مورد انتشار یافته است، اجتماع اعتراضttی کttارگران،
 مورد یورش نيروهای نظامی و انتظامی و مزدوران لباس شخصی قرار گرفت. نيروهttای سttرکوب اقttدام بttه متفttرق

نمودن کارگران نموده و آن ها را به اخراج و بازداشت و زندان تهدید نمودند.
 همچنين کارگران کارخانه “تبد” قزوین که چندی پيش در اعتراض به عدم پرداخت دستمزدهای معوقه خود، دست

  خرداد بار دیگرهشدار دادند که در صورت عدم تحقق مطالباتشان، بttه اعتراضttات١٣به تجمع زده بودند، روز جمعه 
 خود ادامه خواهند داد. شایان ذکر اسttت کttه کارخttانه نسtاجی “تبttد” در شttهرک “صttنعتی الttبرز” قttرار دارد کttه از

 ماه دستمزد و عيدی خود محttروم مانttده ۵ تعطيل شده است و کارگران این کارخانه از دریافت ٨٩ اسفندماه سال
اند.

  برابر گرانتر از پارسال می شود۵قيمت برق 

 رئيس کميسيون انرژی آمده است :   -١٣٩٠ خرداد ١۴  به گزارش آزادی نيوز به نقل از شبکه خبر شنبه
 مجلس با اشاره به قيمت برق در مناطق گرمسير در فصول گرم نسبت به سال گذشته، گفت: قيمت برق

  برابر رشد خواهد داشت.۵ الی ۴نسبت به مدت مشابه سال گذشته ميزان 
 کاتوزیان همچنين درباره گازبها نيز تاکيد کرد: گازبها خيلی زیاد است و مردم تحت فشار هستند و کميسيون

 انرژی از صدور چنين قبض هایی نگران است.
 وی تصریح کرد: کميسيون به دنبال راهکاری برای کم کردن فشاری که بر دوش مردم است، دعوت های مکرری

 از دولتی ها به عمل آورده است.
 کاتوزیان با بيان اینکه دولت در بحث آزادسازی حامل های انرژی خلف نظر مجلس عمل کرده است، گفت:
 قيمت گذاری دولت در اقلم نفت، گازوئيل و برق فشار فزاینده  ای رابر مردم تحميل کرده است که از دولت

 می خواهيم این روش را اصلح کند.
 عضو فراکسيون اصول گرایان اضافه کرد: اگر دولت در قيمت گذاری اقلم فراورده های نفتی تجدیدنظر نکند

 پيشنهاد می دهم نمایندگان مجلس قانون هدفمند کردن یارانه ها را اصلح کنند؛ به طوریکه مجلس دولت را
 افزایش قيمت داشته باشد.%٢٠موظف کند سالنه فقط 

 علی پور سليمان، فعال صنفی معلمان و وبلگ نویس بازداشت شد

 خبرگزاری هرانا: علی پور سليمان، عضو سازمان معلمان ایران و مسئول وبلگ سخن معلم روز چهارشنبه
 یازدم هم خرداد ماه توسط نيروهای امنيتی بازداشت شد.

 بنا به اطلع گزارشگران هرانا، ماموران امنيتی وی را در یک کوهنوردی هفتگی بازداشت و به منزل ایشان
 مراجعه کرده و پس از ضبط برخی نوشته ها، یادداشت ها، کامپيو تر شخصی، وی را به مکان نامعلومی منتقل

 می کنند.
 یک روز پس از بازداشت ایشان مجددا به همراه پورسليمان به محل کسب ایشان مراجعه کرده و کامپيو تر

 موجود در آن مکان را نيز ضبط می کنند.
  روز از زمان بازداشت تاکنون با خانواده خود تماسی نداشته است.٣نامبرده علرغم گذشت بيش از 

گفتنی است ماموران امنيتی در مراجعه به منزل ایشان حکم دادستانی را به وی ارائه نموده اند.

 از هر چهار جوان یکی بيکار است

 عضو کميسيون اجتماعی مجلس با بيان این که هر سازمان و دستگاهی بنا به مصالح خود تعریف منحصر به
 فردی از بيکاری ارائه کرده است، گفت: تنوع آمارهای اعلم شده از سوی این سازمان ها به قدری است که

 امکان هر گونه تحليل منطقی را از بين می برد.
 به گزارش ایلنا "عليرضا محجوب" افزود: آنقدر از شغل تعاریف متعدد و متنوعی ارائه شده است که گاهی ما

 به ازای واقعی آن در ميان جمله ها و عبارت ها گم می شود.
 نماینده تهران، ری، شميرانات و اسلمشهر در مجلس شورای اسلمی، تصریح کرد: برخی از سازمان های به

 جای تعریف شغل، بيکاری را تعریف کرده اند.
  درصد است، در٩.٨دبير کل خانه کارگر ادامه داد: مرکز آمار ایران اعلم کرده نرخ بيکاری در کشور حدود 

  درصد هم برشمرده اند.١٠حالی که دیگر منابع دولتی این شخص را بيشتر از 
  درصدی بيکاری در کشور١۴ ماه اول سال گذشته نيز از آمار بيش از ۶محجوب گفت: سرشماری نمونه ای 
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 خبر می دهد.
 این نماینده اظهار کرد: محاسبه نرخ بيکاری با توجه به سن افراد بيکاری در نظر گرفته می شود و بر این

  درصد است.٢٢.٣اساس باید گفت که آمار بيکاری در ميان جوانان کشور در شرایط کنونی بيش از 
 وی تأکيد کرد: در ميان جوانان کشور از هر چهار نفر یکی بيکار است و این موضوع نگرانی کارشناسان

 اجتماعی و اقتصادی را برانگيخته است.
 عضو کميسيون اجتماعی مجلس یادآور شد: نبود آمار و ارقام درست و متقن درباره نرخ بيکاری در کشور،

امکان هر نوع برنامه ریزی دقيق و حساب شده را برای برطرف کردن این مشکل دو چندان دشوار کرده است.

واهر منصور اسانلو: اول گفتند او آزاد شده بعد متوجه شدیم فقط به مرخصیخ  
آمده است

10:37 ساعت 1390 خرداد 15یکشنبه, 

 منصور اسانلو، نماینده سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه پنج شنبه شب در حالی به
 مرخصی آمد که مسولن زندان از آزادی او گفته بودند. فرشته اسانلو، خواهر این زندانی صنفی با اعلم این که

 در ابتدا به آنها گفته شده بود او آزاد می شود به کمپين بين المللی حقوق بشر در ایران گفت: « ما هم
 فکرکردیم ایشان آزاد شدند اما بعد به ما گفتند که فقط برای مرخصی آمده است و بعد از تعطيلت باید به زندان

«.برگردد
 خواهر منصور اسانلو به کمپين گفت: « صبح چهارشنبه از زندان با ما تماس گرفتند که بياید برای آزادی منصور

 وثيقه بگذارید. از صبح به دنبال وثيقه بودیم و تا یازده و نيم شب منتظر آمدنش بودیم که گفتند نمی شود و فردا
 بگردید. دوباره فردا دنبال کفالت برایش بودیم تا اینکه شب تماس گرفتند و گفتند آزاده شده و دنبالش برویم.

«.وقتی به آنجا رسيدیم گفتند او فقط به مرخصی می آید وباید پس از تعطيلت دوباره به زندان برگردد
  در٨۶سندیکای کارگران شرکت اتوبوسرانی تهران و حومه شرکت واحد سوم تيرماه  منصور اسانلو نماینده 

 نزدیکی منزل خود توسط ماموران امنيتی دستگير شد و پس از محاکمه به اتهام اقدام عليه امنيت ملی و تبليغ
  سال زندان قطعی را دریافت کرد. او که کمتر از چند ماه از اتمام دوران حبسش باقی نمانده۵عليه نظام حکم 

 است بارها از سوی پزشکان به دليل بيماری قلبيش عدم تحمل حبس گرفت. او چندین بار به دليل گرفتگی سه
.رگ قلبش مجبور به بستری شدن در بيمارستان شده است

 نامه ی رئيس هيات مدیره ی سندیکای کارگران هفت تپه به سندیکاهای
 فرانسوی

  در مقابل سازمان جهانی کار٢٠١١ژوئن//٩رفقای عزیز، مطلع شدیم که سندیکاهای کارگری فرانسه درتاریخ 
 برای حمایت از کارگران زندانی در ایران آکسيون اعتراضی بر پا خواهند کرد تا بدین شکل حمایت خود را از

 مبارزات بر حق کارگری در ایران که هدفی انسانی و
 در راستای نيل به اهداف طبقاتی خود می باشد را اعلم نمایند. این اقدامی قابل ارج است و من مایلم مراتب

 تشکر خود را ازاین اقدام انسانی و کارگری به اطلع شما برسانم. همبستگی کارگری شما قطعا از جنبه
 معنوی و انسان دوستانه مفيد و مایه دلگرمی ماست و از این بابت ما از شما سپاسگزاریم.

 با این همه فرصت را غنيمت دانسته و به اطلع شما می رسانم که یکی از دلیل مهم مشکلت کنونی طبقه
 کارگر ایران فقدان تشکلهای توده ای کارگران در ایران و تبليغات شدید ضد سندیکائی است که از جانب

 بسياری از دوستداران ظاهری طبقه کارگر اعمال می شود. بسياری از کسانی که با ارسال پيام به شما
 سندیکاهای فرانسه با شما اظهار دوستی می نمایند، در داخل ایران خود نه تنها در ایجاد سندیکاها و

 اتحادیه های محيط کار فعال نيستند، بلکه در حد توانشان در مقابل سندیکاهای موجود به کارشکنی نيز می
 که کارگران ایران باید با توان و نيروی تشکلهای خود مشکلتشان   پردازند. حتما� برای شما نيز روشن است

 را حل نمایند و برای تحقق مطالباتشان که همانا دستيابی به یک زندگی انسانيست، بکوشند. بسيار از شما
 سپاسگزار خواهيم بود اگر که در کنار محکوم نمودن سياستهای ضد کارگری در ایران، نفوذ معنوی خود را

 برای تقویت تشکلهای درون محيط کار به کار بگيرید و ضرورت ایجاد سندیکاها و اتحادیه های مستقل را نيز به
 دوستان ایرانی خود گوشزد کنيد.

 با اميد به روزی که کارگران ایران بر پراکندگی و ضعف کنونی خود غلبه نمایند و خود دست در دست شما به
 حمایت از کارگران سایر کشورها برخيزند.

 با درودهای رفيقانه
 رضا رخشان

 رئيس هيأت مدیره سندیکای کارگران نيشکر هفت تپه
٢٠١١ ژوئن ۴تاریخ 
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ترس و وحشت مزدوران جمهوری اسلمی سرمایه
ازفعالين کارگری و آزادی قطعی منصور اسالو

  شنبه شب از زندان آزاد شد ، اما5منصور اسالو نماینده سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبو سرانی و حومه روز 
 مزدوزان اسلمی این آزادی را تحت عنوان مرخصی عوض کرده و کفته اند که باید بعد از تعطيلت دوباره به زندان

برگردد. 
 کارگران و فعالين کارگری بيشماری در زندانهای رژیم در بند هستند که تنها به جرم دفاع از حقوق طبقاتی خود و
 هم طبقه ای هایشان در برابر تهاجم یکی از هارترین و ضد کارگری ترین دولتهای سرمایه داری، به زندان محکوم

شده اند و زیر شدیدترین فشارهای ممکن قرار دارند. 
  توسط ماموران امنيتی دستگير شد و با اتهامات کذب و دورغين سالها دربند رژیم قرون86منصور اسالو سال 

 وسطایی جمهوری اسلمی سرمایه اسيرشد. مزدوران اسلمی با دریافت کفالت قرار بود که منصور اسالو را آزاد
کنند، اما این دژخيمان گفتند که فقط چند روزی به مرخصی می آید و آزادی اش موقت است. 

 کانون دوستداران کارگران سوسياليست ضمن محکوم کردن این حيله بازی این نوکران سرمایه، اعلم ميکند که
 فعالين کارگری ایران و جهان دست از مبارزه برای آزادی قطعی منصور اسالو و دیگران کارگران زندانی برنخواهند

داشت. 
 این رژیم ضد کارگر را هرچه بيشتر در افکارعمومی، نزد کارگران، سازمانها و نهادهای کارگری جهانی بی آبروتر

خواهيم نمود.
مبارزه تا آزادی تمامی کارگران زندانی بيوقفه ادامه خواهد داشت.

2011 جون 5
کانون دوستداران کارگران سوسياليست

kanonedostdaran@gmail.com
http://kargaranesocialist.blogspot.com/

علی پور سليمان، فعال صنفی معلمان و وبلگ نویس بازداشت شد

 خبرگزاری هرانا – علی پور سليمان، عضو سازمان معلمان ایران و مسئول وبلگ سخن معلم روز چهارشنبه یازدم
.هم خرداد ماه توسط نيروهای امنيتی بازداشت شد

 بنا به اطلع گزارشگران هرانا، ماموران امنيتی وی را در یک کوهنوردی هفتگی بازداشت و به منزل ایشان مراجعه
کرده و پس از ضبط برخی نوشته ها، یادداشت ها، کامپيو تر شخصی، وی را به مکان نامعلومی منتقل می کنند

  نفر از کارگران معدن طلی آق دره در استان آذربايجان غربی۱۵۰اخراج 

  ماهه با۶ خرداد آمده است :مهدی عيسي زاده افزود: متاسفانه کارفرماها به صورت 13به نوشته سایت آفتاب در
 کارگران قرارداد منعقد مي کنند، و اين درحالی است که بيمه به کارگرانی اختصاص مي يابد که يک سال قرارداد

 کاری داشته باشند.
 به گزارش آفتاب، نماينده تکاب، شاهين دژه، مياندوآب در مجلس شورای اسلمی گفت: دستگاه چرخ دنده معدن

  کارگر معدن طلی آق دره اخراج٧٠٠ نفر از ١۵٠طلی آق دره با مشکل مواجه شده است و به همين دليل 
 شدند.

 وی ادامه داد: اخراج کارگران بسيار کار غيرمنطقی و ناعادلنه ای است و بايد قانونی برای قرارداد با کارگران وضع
 شود که عدالت رعايت شود.

 به گفته وي، معدن طلی آق دره در آذربايجان غربي، به دليل نداشتن امکانات مالی مناسب و اخراج کارگران در
 حالی تعطيلی است.

 عضو کميسيون اجتماعی مجلس شورای اسلمی گفت: کارگران قشر بسيار زحمت کشی هستند، از اين رو
 دولت بايد اين قشر زحمت کش را در هر شرايطی حمايت کند.

گزارشی از یک کارگاه مونتاژ تابلو برق در کرمانشاه

  آمده است :١٣٩٠خرداد ١٣به نوشته سایت کميته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل های کارگری درتاریخ  
 سال های خيلی دور و شاید نيم قرن پيش،" علی اشرف درویشيان " با کتاب هایی که به زبانی شيرین برای

 کودکان نوشت، فاصله طبقاتی در شهر کرمانشاه را به تصویر کشيد. او از " نيازعلی ندارد " و زندگی مردم فقير
 در کنار نهر " آبشوران " گفت و " کلش قرمز " به پای " گل طل " کرد تا به شکلی رویایی در آسمان شهر پرواز

 کند و دو زندگی متفاوت را در محله های فقير نشين با محله های بالی شهر، تشریح کند. به نظر می رسد این
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 نویسنده ی بزرگ بار دیگر باید " سال های ابری " دیگری را در کرمانشاه توصيف کند که چگونه شرکت های مختلف
 و با عناوین پيمانی، قراردادی، روزمزدی، قطعه کاری، نيروی کار نسلی از طبقه کارگر این شهر را به ارزان ترین

 شکل ممکن، خریداری کرده و باز هم فاصله طبقاتی است که اوج می گيرد. با هم به کرمانشاه و یک مرکز
 توليدی در این شهر می رویم:

 " به کلن شهر کرمانشاه خوش آمدید "، این تابلویی است که نگاه هر تازه واردی را پس از ورود به شهر، به خود
 جلب می کند. شهری با وسعت زیاد که جمعيت ميليونی را در خود جای داده است. اما ساکنين این کلن شهر،

 مانند دیگر شهرهای بزرگ با مشکلت و مسائل متعددی روبرو هستند که مهم ترین آن بيکاری روزافزون است. اگر
 چه آمار دقيقی در این رابطه وجود ندارد، اما بر اساس همان ارزیابی های رسمی، کرمانشاه همواره در رده های

 بالی رشد بيکاری در سطح کشور قرار دارد. با این وجود، شاید نيازی هم به مراجعه به مراکز آماردهی درصد
 بيکاری در این شهر نباشد، کافی است گشتی در بين مردم شهر بزنيد و آمار را از زبان خود آنها بشنوید.

 خانوارهای بيشماری هستند که هر کدام یک یا چند نفر بيکار با تحصيلت مختلف در منزل دارند که بعضی از آنها
 با شغل های کاذب امورات خود را می گذرانند و بعضی  دیگر در مراکز مختلف توليدی و یا خدماتی، با پایين ترین

 سطح دستمزد و بدون هيچ مزایایی، کار می کنند.
 اینجا کرمانشاه است، شهری با شهرک های مسکونی متعدد که به هم پيوسته اند و این کلن شهر را به هم

 ارتباط داده اند. در ابتدای خروجی شهر به سمت سنندج، جنب شرکت نوشابه سازی زمزم، ورودی شهرک
 مسکونی " معلم " است که نسبتا بزرگ و پر جمعيت می باشد. ابتدای بلوار عطار و در یکی از کوچه های فرعی
 آن، تعدادی از زنان و دختران در زیرزمينی کار می کنند که کارگاهی بی نام و نشان است. آنها تابلوی برق، مونتاژ

 می کنند.
 حدود یک سال است که این کارگاه، فعاليت دارد و به گفته کارگرانی که در آنجا کار می کنند، یکی از شعبه های

 توليد و مونتاژ یک شرکت پله برقی و آسانسورسازی در تهران است که آنها حتی نام اش را هم نمی دانند. این
 شرکت که با شعار معروف " کارآفرینی " و " کار در منزل " فعاليت می کند، محصولت خود را در بازار داخلی و

 کشورهای همسایه به فروش می رساند.
 این کارگاه در زیرزمينی مسکونی قرار دارد و فاقد هر گونه امکانات ایمنی، رفاهی و بهداشتی بوده و کارگران با

  کارگر زن و دختر جوان که فقط نام شان در یک دفتر ثبت شده و بدون هيچ٢٠شکلی ابتدایی، کار می کنند. تعداد 
  نفر دیگر از این زنان١۵قرارداد و هيچ ظوابط قانونی، از جمله بيمه، در این مکان کار می کنند. علوه بر آنها، تعداد 

 و دختران، کارهای محوله را به منزل برده و بدون هيچ ایرادی، آن را تحویل می دهند و در صورتی که قطعه ای
 شکسته شود، باید خسارت آن را بپردازند.

 در این محيط کار، توهين و تحقير و اهانت به شخصيت کارگران امری رایج است و آنها در پاسخ به این سئوال که
 چرا چنين برخوردهایی را تحمل می کنند، می گویند با این هزینه های سرسام آور از قبيل کرایه منزل و خوراک و

 پوشاک، ناچاریم کار کنيم و صدای مان هم در نياید. مسئول فنی کارگاه می گوید که " چون دستمزد کارگر برق کار
 و فنی بالست و برای ما سودی ندارد، از نيروی کار این زن ها استفاده می کنيم. آنها تنها برای کمک خرج خانواده

اینجا می آیند و کار می کنند و دیگر وقت شان را به بطالت نمی گذرانند و مبلغی پول هم عایدشان می شود! "

 شرایط و تقسيم کار در این کارگاه
 سربندی سيم ها، کاپشو زدن، پرس کردن وایرها، سوکت زدن و دسته بندی کردن سيم ها در اندازه و رنگ های

 مختلف با ابزارهایی که خود کارگران باید تهيه کنند، بخشی از کار این زنان کارگر است. این ابزارها شامل
 سيم چين، پيچ گوشتی و پرس کاپشو و ... می باشند. این بخش از کار در این کارگاه را زنان و دخترانی انجام

 می دهند که در منزل کار می کنند.
  سرسيم بندی با پرس و بستن آن در سوکت یا ترمينال که انجام آن، یک٢٠٠صاحبان این کارگاه در ازای هر 

  تومان پرداخت می کنند. در حالی  که اگر این کار را یک کارگر برق کار انجام٢۵٠٠شبانه روز طول می کشد، مبلغ 
  هزار تومان اجرت بگيرد.١۵دهد، باید مبلغ 

 بخش دیگری از کار در این کارگاه توليدی، مونتاژ و سوراخ کاری با دریل و بستن داکت یا کانال روی سينی هایی
 است که بر اساس طرح مشخصی صورت می گيرد. هر کارگر از صبح تا عصر، فقط می تواند دو یا سه عدد از این

  تومان به کارگر می پردازند. در صورتی که اجرت واقعی این کار،١۵٠٠قطعات را آماده کند و بابت هر قطعه، مبلغ 
  هزار تومان است.٢٠حدود 

 بعد از آماده شدن سينی ها، آن را به قسمت نصب و مونتاژ لوازم برقی مانند کنتاکتورها و کليدها و کاپلژ سيم ها
 و دستگاه های اتوماسيون می برند. هر کارگر در صورت سرعت عمل بال، می تواند فقط دو یا سه عدد در روز آماده

  تومان به هر کارگر پرداخت می شود.١۵٠٠کند که برای نصب این لوازم در هر سينی و به عنوان کار پایانی، مبلغ 
  % قيمت٣٠این در حالی است که هر کدام از این تابلوها بر اساس قيمت ساخت در بازار، اجرت کار آن را 

  هزار تومان لوازم در آن به۴٠٠لوازمی است که در تابلو نصب می شود. به عبارتی هر کدام از این پانل ها بيش از 
  هزار تومان به کارگر پرداخت شود. اما در این کارگاه در مجموع٩٠کار می رود که باید برای ساخت هر تابلو، مبلغ 

  هزار تومان بابت اجرت کار، به کارگر می پردازند. این تفاوت فاحش در دستمزد ساخت این تابلوها١٠ الی ٧مبلغ 
 نشان می دهد که چه سود هنگفتی به جيب صاحبان سرمایه سرازیر می شود!

 این زنان کارگر، اگر منزل شان نزدیک محل کار باشد برای نهار به خانه رفته و سپس باز می گردند، در غير
 این صورت همان جا، غذایی که همراه خود آورده اند را بدون هيچ امکانات آشپزخانه ایی، می خورند.

 در این کارگاه بی نام و نشان و سازنده تابلوهای برق در شهر کرمانشاه، زنان کارگری وجود دارند که برای بدست
 آوردن مبلغ ناچيزی پول، به شکل قطعه کاری به شدت استثمار می شوند و از دستمزد بر اساس قانون، بيمه،

عيدی و پاداش و دیگر مزایای محيط کار خبری نيست!
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 آخرين وضعيت محمد سيف زاده حقوق دان برجسته پس از پنجاه رور بازداشت

  خرداد آمده است :همسر محمد سيف زاده، حقوقدان و از13به نوشته سایت اصلح طلب کلمه در تاریخ 
 موسسان کانون مدافعان حقوق بشر با اظهار اينکه همسرش حدود يک ماه پيش از زندان اروميه به زندان اوين
 منتقل شده است، به کمپين بين المللی حقوق بشر در ايران گفت که اطلعی در مورد پرونده وی ندارد. او از
 وضعيت سلمتی اين وکيل برجسته ايرانی ابراز نگرانی کرد و گفت که بيماری ديسک کمر برای وی مي تواند

 خطر جدی داشته باشد.
 فاطمه گلزار با اشاره به اينکه از وضعيت پرونده محمد سيف زاده هيچ اطلعی ندارند، در خصوص اتهام همسرش

 گفت: «اتهام همسرم خروج از کشور به قصد اقدام عليه امنيت ملی است که همسرم به دليل کامل حقوقی
 اين اتهام را نپذيرفتند. کسی که هنوز از کشور خارج نشده چطور مي توان قصد اقدام عليه امنيت ملی او را توجيه

 و ثابت کرد.
 وی در خصوص پيگيري هايش از وضعيت پرونده گفت: «ما هيچ پيگيری نکرديم، مثل از دادستانی. چون خود آقای

 سيف زاده تمايلی به اين کار نشان ندادند. ايشان يک  ماه پس از دستگيری آقای سيف زاده در اروميه ايشان از
  زندان اوين منتقل شدند، در آنجا هم يکماه حبس بودند که حال چند روزی است٢٠٩اداره اطلعات اروميه به بند 

 به بند عمومی اوين منتقل شده اند.»
  فروردين ماه امسال توسط٢٢محمد سيف زاده، حقوقدان و عضو هيات موسس کانون مدافعان حقوق بشر 

 ماموران امنيتی در اروميه بازداشت و به اداره اطلعات اروميه منتقل شد. او پس از گذشت دو هفته از دستگيری
 توانست با خانواده اش تماس بگيرد. پسر اين حقوقدان در ملقات چند دقيقه ای پدرش در اداره اطلعات اروميه

 وضعيت جسمی او را در گفتگو با وکيلش نامناسب توصيف کرده و از لنگيدن يکی از پاهای پدرش اظهار نگرانی
 کرده بود.

 فاطمه گلزار در خصوص وضعيت جسمی همسرش گفت: «کمی لغر شده است. ما دو بار با او ملقات داشتيم
 که يک بار ملقات حضوری بود و بار ديگر ملقات کابينی. درباره لنگيدن پا هايش بايد بگويم که او ديسک کمر دارد و

 وقتی دچار فشار عصبی و خستگی مي شود روی پا هايش هم تاثير مي گذارد و مي لنگد. به نظر وقتی پسرم او
 را ديده در شرايط بد ديسک کمرش بوده است.»

  سال محروميت١٠ سال حبس و ٩ دادگاه انقلب حکم ١۵آقای سيف زاده آبان ماه سال گذشته از سوی شعبه 
  دادگاه تجديد نظر در حال بررسی است. اتهامات وی۵۴از وکالت را دريافت کرد و پرونده ی او هم اکنون در شعبه 

 در اين پرونده، «تبانی و اجتماع به قصد برهم زدن امنيت داخلی»، «فعاليت تبليغی عليه نظام» و نيز «تاسيس
 کانون مدافعان حقوق بشر» عنوان شده است.

هشدار نمایندگان مجلس نسبت به افزایش بيکاری و عواقب آن

  نماینده تهران وعضو کميسيون اجتماعی مجلس در مورد نرخ بيکاری گفت ارقام مختلفی دراین “عليرضا محجوب”
 مورد از سوی مقامات و ارگان های دولتی اعلم شده است. وی گفت: مرکز آمار ایران اعلم کttرده نttرخ بيکttاری در

 درصttد اعلم کرده انttد. وی ١٠ درصد است، در حالی که دیگر منttابع دولttتی ایttن نttرخ را بيشttتر از ٩.٨ کشور حدود
 علوه بر اشاره به این تفاوت نرخ های اعلم شده توسط افراد و ارگttان هttای دولttتی، در ادامttه سttخنان خttود رقttم

  از آمttار بيttش مttاه اول سttال گذشttته ۶ دیگttری بttرای نttرخ بيکttاری اعلم نمttود و گفttت: سرشttماری نمttونه ای
 درصtدی بيکtاری در کشtور خtبر می دهtد. محجtوب از سtران تشttکل ضtد کtارگری خtانه کtارگر و از سtازمان ١۴ از

 دهندگان یورش به دفتر سندیکای شرکت واحد و ضرب و شتم فعالن این سttندیکا، در ادامttه سttخنان خttود چنيttن
 اعتراف نمود که نرخ بيکاری در واقع از این هم بيشتر است. وی ضمن ابراز نگرانی از عواقب بيکtاری جوانtان گفtت

 درصد است به نحوی که در ميان جوانان کشttور ٢٢.٣ “آمار بيکاری در ميان جوانان کشور در شرایط کنونی بيش از
از هر چهار نفر یک نفر بيکار است”

 اگرچه آمار دقيقی در مورد تعداد بيکاران وجود ندارد، امttا شttواهد موجttود حttاکی از افزایttش مttداوم شttمار بيکttاران
 است. تعداد بيکاران کشور در حال حاضر رقمی حدود هفت ميليون برآورد می شود. شمار بيکاران اکنون به حttدی
 رسيده است که نمایندگان مجلس ارتجاع نيز چپ و راست به آن اشاره و اعttتراف می کننttد و عttواقب بيکttاری، بttه
 ویژه از جنبه شورش ها و برآشوبی جوانان و بيکارانی که هيچ امکانی برای تأمين نيازهttای زنttدگی و امttرار معttاش

ندارند را پيوسته به دولت هشدار می دهند.

 سنديکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه خواهان آزادی بقيه
 زندانيان شدند

  خرداد آمده است : با پيگيری های مستمر سنديکای کارگران شرکت واحد و14بر پایه خبر دریافتی درتاریخ 
  منصور اسالو بعد١٣٨٩ خرداد ١٢اتحاديه های بين المللی کارگری و سازمان جهانی کار سرانجام روز پنج شنبه 

  سال از زندان آزاد شد.۴از حدود 
 سنديکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه آزادی ايشان را به همه زحمتکشان عرصه کارگری
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 تبريک گفته و ضمن تشکر از همه اتحاديه های کارگری و فعالين اين عرصه و تمامی نهادهای حقوق بشری
 اميدوار است هر چه زودتر شاهد آزادی آقايان ابراهيم مددی و رضا شهابی و همه فعالين کارگری دربند باشد.

تشدید بيش از پيش فشار بر کارگران نيشکر هفت تپه

  انتشtار یtافته اسtت: بر طبق خtبری کtه از سttوی کميتtه همtاهنگی بtرای کمtک بttه ایجtاد تشtکل های کtارگری
 کtارگر ٢۵٠٠ کttارگر انجttام شttود را بttر دوش ۶٠٠٠کارفرمای شرکت نيشکر هفت تپه، حجم کاری کttه بایtد توسttط

 تحميل نماید، شدت و فشار کار در این مجتمع را بttه طttرز خردکننttده ای بttال بttرده اسttت کttه یکttی از عttواقب ایttن
موضوع، افزایش سوانح کار در این واحد بوده است.

 در حttالی کttه کttار در شttرکت نيشttکرهفت تپttه جttزو مشttاغل سttخت و زیttان آور محسttوب می شttود و کttارگران
 سttاعت در ١٢ ساعت در روز کار کنند اما کارفرمای این شرکت به صورت اجباری، در حال حاضر از کارگران تا ۶ باید

 دقيقه بعد از ظهر کار می کشد. حال آن که این حجم کار، باید توسط ٣٠ و ۵ دقيقه صبح تا ٣٠ و ۵ روز و از ساعت
بيش از دو برابر تعداد کارگران فعلی، انجام گيرد.

 قابل ذکر است کttه مttدیرعامل شttرکت نيشttکر هفttت تپttه، بttا پشttتيبانی نيروهttای امنيttتی و بttا هميttاری مسttول
 حراست، به طور مرتب کارگران را تهدید ميکنند که چنانچه نسبت به وضعيت موجttود اعttتراض کننttد، ضttمن اخttراج

آنان از کار، برایشان پرونده سازی می شود و کارگران معترض را روانه زندان خواهند کرد.
 به رغم این تهدیدات اما با تشدید بيش از پيش فشار کار بر کارگران نيشکرهفت تپه که نارضtایتی شtدید کtارگران
 از وضعيت جاری را درپی داشته است، زمزمه آغاز دور جدیدی از اعتراضات کارگری در این واحد شنيده می شttود.
 کارگران هفت تپه برای مقابله با اجحافات و زورگوئی های کارفرما، هيچ راه دیگری ندارند جز آن که به طور متحttد و
 یکپارچه به اعتراض و اعتصاب روی آورند. سرمایه داران و دولت آن ها در طول سه سال گذشttته بيشttترین فشttارها
 را عليه کارگران هفت تپه اعمال نموده اند. اگر کارگران در برابر این تهاجمات و فشارها نایسttتند و مقttاومت نکننttد،
 آنان باز هم بر این فشارهای سيستماتيک خواهند افزود. نخستين گttام هttای تهttاجمی سttرمایه داران بttه کttارگران

 و اخراج اعضای هيئت مدیره سندیکای کارگران هفت تپه آغاز شد. یورش هttای هفت تپه، با دستگيری و بازداشت
 پی درپی آنها، به فلج شدن فعاليت های مؤثر ایttن سttندیکا منجttر گردیttد. سttرمایه داران، هميttن کttه خيالشttان تttا
 حدودی از جانب تشکل کارگران هفت تپه راحت شد، بttه یttورش گسttترده عليttه کttارگران روی آوردنttد و روز بttه روز
 فشار کار و استثمار را افزایش داده اند. کارگران هفت تپه زمانی خواهند توانست در برابر این فشttارها و یورش هttا
 اقدام مؤثری انجام دهند که مثل سال های گذشته به طور متحد و یکپارچه در اشکال مختلفی دست به اعttتراض
 بزنند و خواهان تحقق مطالبات خود گردند. علوه بر کtاهش سtاعات کtار، کtاهش فشtار کtار، افزایtش دسtتمزد و
 مطالبات دیگری نظير اینها، در این دوره از مبارزات، آزادی فوری و بی قيد وشرط کارگران زندانی، لغو احکttام اخttراج
 اعضای سندیکای کارگران هفت تپه، بازگشت به کارفوری آنها و پایان یافتن تعقيب و پيگرد قضائی و پرونده سازی

عليه کارگران و فعالن کارگری، مقدم ترین مطالبات کارگران هفت تپه را تشکيل می دهند.
 

اعلم حمایت کميته هماهنگی از تجمع اعتراضی کارگران در ژنو 

 در پی اعمال فشارهای گسترده ی دولت ایران بر کارگران و فعالين کارگری و اعضای تشکل های مستقل
 جنبش کارگری در ایران،چند سندیکای کارگری در فرانسه با حمایت و مشارکت چند نهاد کارگری دیگر،از

  ژوئن و در محل برپایی یکصدمين اجلس سازمان جهانی کار٩کارگران دعوت به برپایی تجمع اعتراضی در روز 
در شهر ژنو کرده اند. 

  سندیکای فرانسوی،"س.ژ.ت"، "اف.اس.او"، " همبستگی سود"، "اونسا" و۵اعلم دعوت توسط 
 "س.اف.د.ت" انجام گرفته و این اقدام از جمله توسط "اتحاد بين المللی در حمایت از کارگران در ایران" و
 "همبستگی سوسياليستی در حمایت از کارگران در ایران-پاریس" و نيز سندیکاهای سوئيسی "اونيا" و

"س.ج.آ.اس" و... و دیگر نهادها ، افراد و فعالين مورد حمایت قرار گرفته است. 
 کارگران در ایران حتا به خاطر برگزاری مراسم روز جهانی کارگر و هرگونه اقدامی جهت برپایی یا تقویت تشکل

 های خود ساخته ، مستقل و طبقاتی خویش، به شدت تحت فشار و پيگرد های امنيتی و قضایی قرار
  مورد جلسه١۶ميگيرند،از کار اخراج شده و یا به زندان افکنده می شوند. تنها در یکی tt دو ماهه پيش رو ، 

 ی دادگاهی برای اعضای این کميته در شهر سنندج برگزار خواهد شد. هم اکنون برخی دیگر ازاعضای این
 کميته ، هر یک به بهانه و ترفندی از جانب برخی نهاد های امنيتی و قضایی تحت پيگرد قرار دارند. در آستانه

 ی روز جهانی کارگر در شهرهای سنندج و سقزچند تن از اعضای این کميته را بازداشت و تحت فشار و
 بازجویی قرار داده و یا با قرار وثيقه آزاد کرده اند.محمود صالحی،یدال قطبی،افشين ندیمی،وفا قادری،خالد
 حسينی،صدیق سبحانی،غالب حسينی، یدال صمدی، کيومرث قادری، حبيب ال کله کانی، عرفان نادری ، 

 کاوه بهرامی ، جمال گویلی، واحد خانی، فایق سبحانی، کيوان سبحانی و ظهير رضوی تنها بخشی از فعالين
 و اعضای این کميته هستند که در ماه های جاری تحت پيگرد ها و فشارهای امنيتی و قضایی قرار گرفته و

 علی   بعضا� به زندان افکنده شده اند. برخی از اعضای دیگر تشکل های کارگری همچون رضا شهابی،
 نجاتی، منصور اسالو، ابراهيم مددی ، غلمرضا غلمحسينی ، بهنام ابراهيم زاده و همين طور برخی از

 کارگران متشکل در نهادهای صنفی معلمان ، همچون هاشم خواستار، رسول بداغی و... و بسياری دیگر از
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 فعالين کارگری هر کدام به نحوی و البته به بهانه ای یا به زندان افتاده ، یا از کار اخراج شده و یا در آستانه ی
دادگاهی شدن قرار دارند . 

 تشکل های فراخوان دهنده برای تجمع اعتراضی به دولت ایران و دیگر نهاد ها و تشکل ها و افرادی که از این
 دعوت اعلم حمایت کرده اند از کارگران خواسته اند تا با پيوستن به این اقدام، به اعمال فشارهای دولت

 ایران بر فعالين کارگری اعتراض کنند و همچنين پيام همبستگی بين المللی کارگران را به هم طبقه ای های
خود در ایران برسانند. 

 سازمان جهانی کار بنا بر ماهيت و ساختار سه جانبه ی خود (دولت ها – کارفرماها- نمایندگان کارگری)
 بازتاب دهنده و مجری منافع سرمایه داران است؛دولت ایران و نمایندگان فرمایشی و تحميلی و دروغين

 کارگری ( از سوی خانه ی کارگر و کانون عالی شوراهای اسلمی کار) نيز سالنه ضمن شرکت در اجلس
 این سازمان ، نهایت تلش خود را به کار می برند تا به طبقه ی جهانی کارگر و به افکار عمومی اینگونه

 وانمود کنند که در ایران هيچ کارگری بابت فعاليت ها کارگری و اقدام برای تشکل یابی مستقل کارگران ،
 تحت فشار و سرکوب نبوده و نيست . در حالی که مطابق موارد مطرح شده که تنها بخش کوچکی از موارد

واقعی از اعمال فشار بر کارگران و فعالين است این ادعا به هيچ وجه صحت ندارد. 
 "کميته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل های کارگری"، ضمن استقبال از اقدام تشکل های پنج گانه

 فوق الذکر و دیگر تشکل ها و نهاد ها و افراد حامی این اقدام،قویا از کارگرانی که برای اعلم همبستگی با
 کارگران در ایران در این اقدام اعتراضی مشارکت ميکنند تشکر و قدردانی کرده و خود را در این حرکت

 اعتراضی سهيم می بيند . ما اميدواریم که این اقدام سرآغاز قدم های استوارتری در همبستگی کارگری و
 اقدامات اعتراضی عملی ، در مقابله با سرکوب و فشار سرمایه و دولت ایران نسبت به کارگران باشد. ما
 انتظار داریم که بدنه ی کارگری این تشکل ها بيش از اینها می توانند برای تقویت اتحاد و همبستگی بين

الملی کارگران دست به کار شوند. 
  ژوئن ، در٩ما ضمن تشکر وحمایت مجدد از کارگران، فعالين و تشکل های شرکت کننده در اقدام اعتراضی 

 شهر ژنو، تنها چاره ی رهایی واقعی طبقه ی جهانی کارگر را در تقویت اتحاد و همبستگی طبقاتی ميان
 کارگران و ایجاد تشکل های مستقل و خودساخته ی کارگری از جانب آنان و در عين حال عبور از نسخه پيچی
ها و روش های سازشکارانه و آشتی طلبانه جریان ها و نهاد های سازشکار در عرصه ی جهانی می دانيم . 

کميته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل های کارگری 
 ١٣٩٠ خرداد ١۴ – ٢٠١١ ژوئن ۴ایران – 

نامه رضا رخشان به سندیکاهای کارگری فرانسه

  در مقابل سازمان جهانی کار2011/ژوئن/9رفقای عزیز، مطلع شدیم که سندیکاهای کارگری فرانسه درتاریخ 
 برای حمایت از کارگران زندانی در ایران آکسيون اعتراضی بر پا خواهند کرد تا بدین شکل حمایت خود را از مبارزات
 بر حق کارگری در ایران که هدفی انسانی و در راستای نيل به اهداف طبقاتی خود می باشد را اعلم نمایند. این

 اقدامی قابل ارج است و من مایلم مراتب تشکر خود را ازاین اقدام انسانی و کارگری به اطلع شما برسانم.
 همبستگی کارگری شما قطعا از جنبه معنوی و انسان دوستانه مفيد و مایه دلگرمی ماست و از این بابت ما از

شما سپاسگزاریم.
 با این همه فرصت را غنيمت دانسته و به اطلع شما می رسانم که یکی از دلیل مهم مشکلت کنونی طبقه

 کارگر ایران فقدان تشکلهای توده ای کارگران در ایران و تبليغات شدید ضد سندیکائی است که از جانب بسياری از
 دوستداران ظاهری طبقه کارگر اعمال می شود. بسياری از کسانی که با ارسال پيام به شما سندیکاهای

 فرانسه با شما اظهار دوستی می نمایند، در داخل ایران خود نه تنها در ایجاد سندیکاها و اتحادیه های محيط کار
 فعال نيستند، بلکه در حد توانشان در مقابل سندیکاهای موجود به کارشکنی نيز می پردازند. حتما� برای شما نيز

 روشن است که کارگران ایران باید با توان و نيروی تشکلهای خود مشکلتشان را حل نمایند و برای تحقق
 مطالباتشان که همانا دستيابی به یک زندگی انسانيست، بکوشند. بسيار از شما سپاسگزار خواهيم بود اگر که
 در کنار محکوم نمودن سياستهای ضد کارگری در ایران، نفوذ معنوی خود را برای تقویت تشکلهای درون محيط کار

به کار بگيرید و ضرورت ایجاد سندیکاها و اتحادیه های مستقل را نيز به دوستان ایرانی خود گوشزد کنيد.
 با اميد به روزی که کارگران ایران بر پراکندگی و ضعف کنونی خود غلبه نمایند و خود دست در دست شما به

حمایت از کارگران سایر کشورها برخيزند.
با درودهای رفيقانه

رضا رخشان
رئيس هيأت مدیره سندیکای کارگران نيشکر هفت تپه

2011 ژوئن 4تاریخ 

تجمع اعتراضی کارگران شهرداری شوش دانيال

 بر پایه خبر دریافتی از فعالن اتحادیه مسقل کارگری شمال خوزستان آمده است : روز گذشته حدود هشتاد نفر
 از کارگران موقت شهرداری شوش در اعتراض به هشت ماه حقوق معوقه و همچنين عدم پرداخت حق بدی آب و

 هوا در مقابل شهرداری این شهر تجمع نموده و اقدام به سردادن شعار: کارتهای اعتباری دانه توی دام است -
 قرارداد موقت دیگر کارش تمام است و کارگر بيدار است از استثمار بيزار است نمودند که در این هنگام نيروهای
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 نظامی و انتظامی با یورش به کارگران اقدام به متفرق نمودن آنها کردند همچنين نيروهای لباس شخصی کارگران
 را به اخراج - بازداشت و زندان تهدید نمودند.

 اتحادیه مستقل شمال خوزستان ضمن محکوم کردن اقدامات سرکوب گرانه حاکميت خواستار پرداخت تمام و
کمال حقوق معوقه و مطالبات بر حق کارگران ميباشد.

 عضو در کامياران7000پلمپ کتابخانه ای با 

 کتابخانه عمومی مرکزی شهر کامياران براساس حکم دادگستری این شهر پلمب
شد.

٢٠١١ ژوين ٠۵ - ١٣٩٠خرداد  ١۵ يکشنبه

کتابخانه عمومی مرکزی شهر کامياران براساس حکم دادگستری این شهر پلمب شد.
 به گزارش آژانس خبری موکریان، اجرای احکام دادگستری کامياران براساس حکم خلع ید دادگاه این شهر،

کتابخانه عمومی مرکزی کامياران را که هفت هزار عضو دارد پلمپ کرد.
 گفته می شود مالکين زمين این کتابخانه سال گذشته توانستند حکم قضایی را به نفع خود اخذ و مالکيت خود را

 اثبات نمایند که اخيرا� صاحبان زمين عليرغم در دست داشتن حکم قلع و قمع از سوی دادگاه، به پلمپ کتابخانه
رضایت داده اند.

 هزار نسخه کتاب دارد.12 احداث و 1352شایان ذکر است کتابخانه عمومی مرکزی کامياران سال 

گزارشی از یک کارگاه مونتاژ تابلو برق در کرمانشاه

 گزارشی که ملحظه می کنيد از شرایط کار تعدادی از زنان کارگر در یک کارگاه توليد و مونتاژ تابلوهای برق در
 شهر کرمانشاه می باشد که برای ما ارسال شده است. چنين مکان هایی در نقاط مختلف کشور و در موارد زیادی
 بی نام ونشان، به فراونی یافت می شود و این فقط مشتی از خروار است. کارگاه هایی که زنان و مردان، دختران
 و پسران ناچارند برای امرار معاش و به دست آوردن مبلغ ناچيزی پول، به شدید ترین شکل ممکن نيروی کار خود

 را به فروش برسانند. نبود قرارداد کار و بيمه، ناامنی محيط کار، قطعه کاری و دستمزد ناچيز، عدم وجود قوانين
موجود کار و ... از جمله شاخص های چنين کارگاه هایی است.

 هر کارگر آگاهی با آشنایی و مشاهده ی شرایط کار و زیست کارگران در چنين مکان هایی، به روشنی متوجه
 برده گی آشکار در قرن بيست و یکم می شود و البته با این تفاوت که این برده گان، داوطلبانه و با اختيار خود،

 نيروی کار و ساعت های طولنی از عمرشان را برای افزایش ثروت صاحبان سرمایه قرار می دهند! آنها در دنيایی
 بسر می برند که باید به شدید ترین شکل ممکن به این برده گی مزدی تن دهند تا بتوانند شکم خود و دیگر
 اعضای خانواده شان را سير کنند. این عدالتی است که نظام سرمایه داری برای بشریت رقم زده تا اکثریت

ساکنان آن برای امرار معاش، هست و نيست خود را در خدمت افزایش ثروت صاحبان سرمایه، از دست دهند.

 ما ضمن سپاس و قدردانی از دوست کارگری که این گزارش را از شهر کرمانشاه برای ما ارسال کرده، از همه ی
 دوستان کارگر و خواننده گان سایت می خواهيم که هر چه بيشتر از شرایط کار و زندگی کارگران برای ما بنویسند.
 از این طریق، هم طبقه ای های ما بيشتر با موقعيت و مشکلت یکدیگر آشنا شده و راه های سازمان یابی و حمایت

و همبستگی کارگری را پيدا می کنند.

*****

گزارشی از یک کارگاه مونتاژ تابلو برق در کرمانشاه

 سال های خيلی دور و شاید نيم قرن پيش،" علی اشرف درویشيان " با کتاب هایی که به زبانی شيرین برای
 کودکان نوشت، فاصله طبقاتی در شهر کرمانشاه را به تصویر کشيد. او از " نيازعلی ندارد " و زندگی مردم فقير
 در کنار نهر " آبشوران " گفت و " کلش قرمز " به پای " گل طل " کرد تا به شکلی رویایی در آسمان شهر پرواز

 کند و دو زندگی متفاوت را در محله های فقير نشين با محله های بالی شهر، تشریح کند. به نظر می رسد این
 نویسنده ی بزرگ بار دیگر باید " سال های ابری " دیگری را در کرمانشاه توصيف کند که چگونه شرکت های مختلف

 و با عناوین پيمانی، قراردادی، روزمزدی، قطعه کاری، نيروی کار نسلی از طبقه کارگر این شهر را به ارزان ترین
 شکل ممکن، خریداری کرده و باز هم فاصله طبقاتی است که اوج می گيرد. با هم به کرمانشاه و یک مرکز

توليدی در این شهر می رویم:

 " به کلن شهر کرمانشاه خوش آمدید "، این تابلویی است که نگاه هر تازه واردی را پس از ورود به شهر، به خود
 جلب می کند. شهری با وسعت زیاد که جمعيت ميليونی را در خود جای داده است. اما ساکنين این کلن شهر،

 مانند دیگر شهرهای بزرگ با مشکلت و مسائل متعددی روبرو هستند که مهم ترین آن بيکاری روزافزون است. اگر
 چه آمار دقيقی در این رابطه وجود ندارد، اما بر اساس همان ارزیابی های رسمی، کرمانشاه همواره در رده های
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 بالی رشد بيکاری در سطح کشور قرار دارد. با این وجود، شاید نيازی هم به مراجعه به مراکز آماردهی درصد
 بيکاری در این شهر نباشد، کافی است گشتی در بين مردم شهر بزنيد و آمار را از زبان خود آنها بشنوید.

 خانوارهای بيشماری هستند که هر کدام یک یا چند نفر بيکار با تحصيلت مختلف در منزل دارند که بعضی از آنها
 با شغل های کاذب امورات خود را می گذرانند و بعضی  دیگر در مراکز مختلف توليدی و یا خدماتی، با پایين ترین

سطح دستمزد و بدون هيچ مزایایی، کار می کنند.

 اینجا کرمانشاه است، شهری با شهرک های مسکونی متعدد که به هم پيوسته اند و این کلن شهر را به هم
 ارتباط داده اند. در ابتدای خروجی شهر به سمت سنندج، جنب شرکت نوشابه سازی زمزم، ورودی شهرک

 مسکونی " معلم " است که نسبتا بزرگ و پر جمعيت می باشد. ابتدای بلوار عطار و در یکی از کوچه های فرعی
 آن، تعدادی از زنان و دختران در زیرزمينی کار می کنند که کارگاهی بی نام و نشان است. آنها تابلوی برق، مونتاژ

می کنند.

 حدود یک سال است که این کارگاه، فعاليت دارد و به گفته کارگرانی که در آنجا کار می کنند، یکی از شعبه های
 توليد و مونتاژ یک شرکت پله برقی و آسانسورسازی در تهران است که آنها حتی نام اش را هم نمی دانند. این
 شرکت که با شعار معروف " کارآفرینی " و " کار در منزل " فعاليت می کند، محصولت خود را در بازار داخلی و

کشورهای همسایه به فروش می رساند.

 این کارگاه در زیرزمينی مسکونی قرار دارد و فاقد هر گونه امکانات ایمنی، رفاهی و بهداشتی بوده و کارگران با
  کارگر زن و دختر جوان که فقط نام شان در یک دفتر ثبت شده و بدون هيچ20شکلی ابتدایی، کار می کنند. تعداد 

  نفر دیگر از این زنان15قانونی، از جمله بيمه، در این مکان کار می کنند. علوه بر آنها، تعداد  قرارداد و هيچ ظوابط
 و دختران، کارهای محوله را به منزل برده و بدون هيچ ایرادی، آن را تحویل می دهند و در صورتی که قطعه ای

شکسته شود، باید خسارت آن را بپردازند.

 در این محيط کار، توهين و تحقير و اهانت به شخصيت کارگران امری رایج است و آنها در پاسخ به این سئوال که
 چرا چنين برخوردهایی را تحمل می کنند، می گویند با این هزینه های سرسام آور از قبيل کرایه منزل و خوراک و

 پوشاک، ناچاریم کار کنيم و صدای مان هم در نياید. مسئول فنی کارگاه می گوید که " چون دستمزد کارگر برق کار
 و فنی بالست و برای ما سودی ندارد، از نيروی کار این زن ها استفاده می کنيم. آنها تنها برای کمک خرج خانواده

اینجا می آیند و کار می کنند و دیگر وقت شان را به بطالت نمی گذرانند و مبلغی پول هم عایدشان می شود! "

شرایط و تقسيم کار در این کارگاه

 سربندی سيم ها، کاپشو زدن، پرس کردن وایرها، سوکت زدن و دسته بندی کردن سيم ها در اندازه و رنگ های
 مختلف با ابزارهایی که خود کارگران باید تهيه کنند، بخشی از کار این زنان کارگر است. این ابزارها شامل

 سيم چين، پيچ گوشتی و پرس کاپشو و ... می باشند. این بخش از کار در این کارگاه را زنان و دخترانی انجام
  سرسيم بندی با پرس و بستن آن در200می دهند که در منزل کار می کنند. صاحبان این کارگاه در ازای هر 

  تومان پرداخت می کنند. در حالی  که2500سوکت یا ترمينال که انجام آن، یک شبانه روز طول می کشد، مبلغ 
 هزار تومان اجرت بگيرد.15اگر این کار را یک کارگر برق کار انجام دهد، باید مبلغ 

 بخش دیگری از کار در این کارگاه توليدی، مونتاژ و سوراخ کاری با دریل و بستن داکت یا کانال روی سينی هایی
 است که بر اساس طرح مشخصی صورت می گيرد. هر کارگر از صبح تا عصر، فقط می تواند دو یا سه عدد از این

  تومان به کارگر می پردازند. در صورتی که اجرت واقعی این کار،1500قطعات را آماده کند و بابت هر قطعه، مبلغ 
 هزار تومان است.20حدود 

 بعد از آماده شدن سينی ها، آن را به قسمت نصب و مونتاژ لوازم برقی مانند کنتاکتورها و کليدها و کاپلژ سيم ها
 و دستگاه های اتوماسيون می برند. هر کارگر در صورت سرعت عمل بال، می تواند فقط دو یا سه عدد در روز آماده

 تومان به هر کارگر پرداخت می شود.1500کند که برای نصب این لوازم در هر سينی و به عنوان کار پایانی، مبلغ 

  % قيمت30این در حالی است که هر کدام از این تابلوها بر اساس قيمت ساخت در بازار، اجرت کار آن را 
  هزار تومان لوازم در آن به400لوازمی است که در تابلو نصب می شود. به عبارتی هر کدام از این پانل ها بيش از 

  هزار تومان به کارگر پرداخت شود. اما در این کارگاه در مجموع90کار می رود که باید برای ساخت هر تابلو، مبلغ 
  هزار تومان بابت اجرت کار، به کارگر می پردازند. این تفاوت فاحش در دستمزد ساخت این تابلوها10 الی 7مبلغ 

نشان می دهد که چه سود هنگفتی به جيب صاحبان سرمایه سرازیر می شود!

 این زنان کارگر، اگر منزل شان نزدیک محل کار باشد برای نهار به خانه رفته و سپس باز می گردند، در غير
این صورت همان جا، غذایی که همراه خود آورده اند را بدون هيچ امکانات آشپزخانه ایی، می خورند.

 در این کارگاه بی نام و نشان و سازنده تابلوهای برق در شهر کرمانشاه، زنان کارگری وجود دارند که برای بدست
 آوردن مبلغ ناچيزی پول، به شکل قطعه کاری به شدت استثمار می شوند و از دستمزد بر اساس قانون، بيمه،

عيدی و پاداش و دیگر مزایای محيط کار خبری نيست!

1390خرداد 13کميته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل های کارگری - 

 

 کشاورز گلستانی 6تب شاليکار.مرگ 
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  خرداد گزارش داد : گلستان جزء سه منطقه آلوده بيماری تب شاليزار است و15خبرگزاری دولتی مهر در تاریخ 
هر سال عده ای از کشاورزان با اين بيماری دست و پنجه نرم می کنند. 

 به گزارش خبرنگار مهر، تب شاليزار که نام علمی آن " لپتوسپيروز" است يک بيماری عفونی مشترک انسان و
حيوان است و در جوامعی که شغل غالب افراد آن کار کشاورزی يا ماهيگيری است ديده می شود. 

  درصد موجب مرگ20همچنين اين بيماری در مناطقی که وضعيت خدمات بهداشتی درمانی آن مطلوب نباشد تا 
و مير می شود. 

  معروفLeptospirosisاين بيماری به تب برنج، تب شاليزار، تب شاليکاران، تب مزارع، تب برنجکاران، لپتوسپيروز، 
است. 

 تب شاليزار با تب و لرز و سردرد (علئمی شبيه سرماخوردگی) شروع می شود و در مراحل شديدتر علئم
 ديگری مثل يرقان يعنی زردی و نارسايی کليه به آن افزوده می شود و ممکن است بيمار به دياليز احتياج پيدا

کند. 
 عامل بيماری اين بيماری از راه ادرار حيوانات آلوده دفع می شود و می توان ماه ها در آب زنده بماند آب راکد به

عنوان يک وسيله مهم برای انتقال اين بيماری است. 
 عامل بيماری که يک باکتری است از طريق ادرار حيوانات آلوده مثل گاو و گوسفند و .. و بعضی از جوندگان مثل

موش وارد آب ها و محيط اطراف می شود. 
 طبيعی است اگر فردی با پای برهنه خصوصا زخمی وارد اين آب ها شده يا دست خود را در آب های آلوده بشويد

يا در آن شنا کند عامل بيماری وارد بدن وی شده و پس از حدود يک هفته علئم بيماری ظاهر می شود. 
 دست زدن به طناب آلوده حيوان يا فضولت آن همچنين تماس با علف های آلوده می تواند موجب انتقال اين

بيماری شود. 
  هزار هکتار آن در اراضی13 هزار هکتار شالی در مزارع استان کشت می شود که حدود 55همه ساله بيش از 

نسق و مابقی به صورت کشت دوم در اراضی غيرنسق که نياز آبی فراوانی دارد، کشت می شود. 
 بر اساس اعلم متوليان بهداشت و درمان گلستان، سال گذشته شش نفر بر اثر ابتل به بيماری تب شاليزار

جانشان را از دست دادند. 
 کشاورز مشکوک به بيماری تب شاليزار 37شناسايی 

  مورد آن37 مورد مشکوک به بيماری تب شاليزار در گلستان نمونه برداری شد که 87همچنين در سال جاری نيز 
مثبت تشخيص داده شد. 

 به تاکيد کارشناسان بخش سلمت، در زمان درو برنج معمول دست و پای کشاورزان توسط ساقه های برنج
 زخمی می شود و در اين موقع دست و پای خود را نبايد توسط آب های اطراف مزرعه يا چاله های ايجاد شده

 شستشو دهند، زيرا اين آب ها ممکن است آلوده به ادرار جوندگان و حيوانات که در آن حوالی قرار دارند باشد و
باعث ابتلء به اين بيماری شود. 

 همچنين افراد بايد از شنا کردن در آب هايی که به سالم بودن آن مطمئن نيستند خودداری کنند و از راه رفتن با
پای برهنه در آب های رودخانه، چاله ها و گودال ها خودداری کرده و در اين آب ها چيزی نشويند. 

 علوه بر اين، در محيط هايی که گاو و گوسفند نگهداری می شود يا به منظور چراکردن در آن وارد می شود با
پای برهنه وارد نشوند و به علف های آن دست نزنند، در مواقع ضروری استفاده از دستکش الزامی است. 

 وجود هر نوع زخم يا خراش در دست و پا را جدی گرفته و از فروبردن آنها در آب های آلوده و يا وارد شدن با آنها
بدون محافظ به زمين های کشاورزی جدا� پرهيز کنند. 

بيماری تب شالزار بيماری عفونی است که در ماههای شاليکاری بين کشاوران و شاليکاران شيوع می يابد

 ترس و وحشت مزدوران جمهوری اسلمی سرمايه ازفعالين کارگری و آزادی
قطعی منصور اسالو 

  شنبه شب از زندان آزاد شد ، اما5منصور اسالو نماينده سنديکای کارگران شرکت واحد اتوبو سرانی و حومه روز 
 مزدوزان اسلمی اين آزادی را تحت عنوان مرخصی عوض کرده و کفته اند که بايد بعد از تعطيلت دوباره به زندان

برگردد. 
 کارگران و فعالين کارگری بيشماری در زندانهای رژيم در بند هستند که تنها به جرم دفاع از حقوق طبقاتی خود و
 هم طبقه ای هايشان در برابر تهاجم يکی از هارترين و ضد کارگری ترين دولتهای سرمايه داري، به زندان محکوم

شده اند و زير شديدترين فشارهای ممکن قرار دارند. 
  توسط ماموران امنيتی دستگير شد و با اتهامات کذب و دورغين سالها دربند رژيم قرون86منصور اسالو سال 

 وسطايی جمهوری اسلمی سرمايه اسيرشد. مزدوران اسلمی با دريافت کفالت قرار بود که منصور اسالو را آزاد
کنند، اما اين دژخيمان گفتند که فقط چند روزی به مرخصی می آيد و آزادی اش موقت است. 

 کانون دوستداران کارگران سوسياليست ضمن محکوم کردن اين حيله بازی اين نوکران سرمايه، اعلم ميکند که
 فعالين کارگری ايران و جهان دست از مبارزه برای آزادی قطعی منصور اسالو و ديگران کارگران زندانی برنخواهند

داشت. 
 اين رژيم ضد کارگر را هرچه بيشتر در افکارعمومي، نزد کارگران، سازمانها و نهادهای کارگری جهانی بی آبروتر

خواهيم نمود. 
مبارزه تا آزادی تمامی کارگران زندانی بيوقفه ادامه خواهد داشت. 
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 کانون دوستداران کارگران سوسياليست

kanonedostdaran@gmail.com 
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 خرداد.نماينده مجلس:يارانه ها در قياس با افزايش قيمت ها ناچيز است و مردم
 ناراضی اند

 ايلنا: عضو کميسيون اقتصادی بابيان اين که مردم از روند اجرای قانون هدفمندسازی يارانه ها راضی نيستند،
 گفت: عدم تمکين دولت به مصوبه های قانونی مجلس در پنج مرحله ای کردن شيب افزايش قيمت ها، موجب

 نارضايتی مردم از گراني ها و افزايش مشکلت شده است.
 به گزارش ايلنا "عبدالرضا ترابی" در گفت وگو با خبرنگار خانه ملت افزود: مبلغ يارانه های نقدی در قياس با افزايش

 قيمت  حامل های انر   ژی ناچيز است و مردم از وضعيت کنونی راضی نيستند.
 نماينده مردم گرمسار در مجلس شورای اسلمي، تصريح کرد: افزايش قيمت ها در همه بخش ها وضعيت زندگی

  هزار و پانصد تومانی که دولت به عنوان يارانه نقدی به مردم مي دهد کفاف۴۴مردم را دشوار کرده است و 
 پرداخت قبض گاز را هم در ماه نمي کند.

 وی ادامه داد: حتی روستانشينان هم با توجه به نيازشان به يارانه های بخش کشاورزی و دامداری و البته عدم
 پرداخت مناسب آن از سوی دولت، با مشکل روبه رو هستند.

 عضو کميسيون اقتصادی مجلس شورای اسلمي،  تأکيد کرد: اگر پرداخت يارانه های نقدی و يارانه های بخش
صنعت و کشاورزی ساماندهی نشود در آينده بسيار نزديک، کشور با بحران های جبران ناپذيری مواجه مي شود.

همگام با طبقه کارگر جهانی از حقوق پايمال شده خود دفاع کنيم

 حمایت جمعی از کارگران ایران خودرو ازفراخوان سندیکاهای کارگری فرانسه برای
تظاهرات نهم ژوئن در حمایت از کارگران درایران

 دوستان و همکاران گرامی

 چهار سندیکای کارگری فرانسه، شامل "س.ژ.ت"، "اف.اس.او"، "همبستگی سود" و "اونسا"، در اقدامی
 مشترک اعلم کرده اند که در حمایت از فعالين کارگری زندانی در ایران و در اعتراض به نقض حقوق پایه ای

  هم زمان با صدمين کنفرانس سالنه سازمان جهانی کار، در برابر مرکز این٢٠١١ ژوئن ٩کارگران ایران، در 
سازمان در ژنو دست به تظاهرات خواهند زد.

  کشور عضو این سازمان، متشکل از١٨٣هر ساله در کنفرانس سازمان جهانی کار، هيئت های نمایندگی از 
 نمایندگان دولت ها، کارفرماها و کارگران گرد هم می آیند و از جمله در مورد رعایت مقررات و موازین کار بر اساس

 ميثاق های این سازمان بحث و تصميم گيری می کنند هيئت نمایندگی دولت ضد کارگری ایران یکی از این
 شرکت کنندگان است. در حاليکه کارگران ایران از داشتن هر گونه تشکل کارگری محروم هستند ونمایندگان

 کارگران وفعالين آنها در زندانها ویا اخراج واز کار بيکار شده اند .عده ای به اصطلح به عنوان نمایندگان کارگران
 ایران هر سال در این کنفرانس ها حضور می یابند که تمام اعضای این هيئت را نوکران جمهوری اسلمی وابسته
 به نهاد هایی مانند خانه کارگر و شوراهای اسلمی وانجمن های صنفی که مشروعيت قانونی در ميان کارگران

 ایران ندارند تشکيل می دهند این به اصطلح نمایندگان که در سرکوب فعالين و مبارزات کارگری وتصویب
 دستمزدها وقوانين ضد کارگری در ایران نقش مستقيم داشته اند که فقط برای رفع اتهام وتوجيه کارهای

ضدکارگری ودفاع از دولت دیکتاتور در این کنفرانس حضور می یابند ، .
 با توجه به اینکه در سالهای اخير شکایت هایی در کنفرانس سازمان جهانی کار عليه جمهوری اسلمی طرح

 شده است،از جمله شکایت ما کارگران ایران خودرو دولت ایران با دروغ پردازی های آشکار، ارائه تصاویر وارونه از
 وضيعت کارگری در ایران و وعده های پوچ و بی پایه تلش می ورزد که ماهيت ضد کارگری و سرکوب گرانه خود را

 پرده پوشانی کند و با استفاده از تناقضات نهادینه شده واستفاده از همين هئيت های نمایندگان به اصطلح
 کارگری در این سازمان از تداوم عضویت خویش، همچون بسياری از دولتهای سرکوبگر، جهت اهداف سرمایه

دارانه خود بهره برداری نماید

دوستان کارگر
 برای آزادی زندانيان سياسی وفعالين کارگری ،برای پایان دادن به سرکو ب ها واختناق برای لغو جو پليسی

 ودیکتاتوری برای بازگشت کارگران اخراجی به سرکار برای بازگشت به كار همه دستگيرشدگانى كه از زندان آزاد
 مي شوند و پرداخت غرامت به همه کارگرانزندانی ،برای آزادی تشکل های کارگری ، برای لغو قرار دادهای

 موقت: انحلل شرکتهای پيمانکاری وکارهای پکيجي: پرداخت حقوق مساوی در مقابل کار مساوی با کارگران
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 استخدامی :عدم اخراج کارگران به بهانه های واهی و افزايش دستمزدها همگام با تمام کارگران آزاده بر عليه
سياستهای دولت ایران اعتراض می کنيم

 ما جمعی از کارگران شرکت ایران خودرو ضمن حمايت از فراخوان سندیکاهای کارگری فرانسوی در حمایت از
 حقوق کارگران و فعالين کارگری وکارگران زندانی در ایران با اعلم جرم عليه دولت جمهوری اسلمی خواستار

 اخراج جمهوری اسلمی وهئيت های نمایندگان آن از نهاد های جهانی کارو برای همبستگی با طبقه کارگر
 جهانی برای حمايت از خواستهای کارگران برای بدست آوردن خواستهای خود از همه دوستان کارگرو همکاران

 گرامی دعوت ميکند با حمايت از اين فراخوان و به هر شکل ممکن از حقوق پايمال شده خود دفاع نمايند.
زنده باد همبستگی کارگری

1390/03/16جمعی از کارگران ايران خودرو 

سندیکای کارگران شرکت واحد:
از همبستگی جهانی با کارگران ایران به خود می باليم!

 
 سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوس رانی تهران و حومه، در اطلعيه ای به مناسبت یکصدمين کنفرانس

 سازمان جهانی کار و اقداماتی که در همبستگی با کارگران ایران در جریان است، از همبستگی های بين المللی
با کارگران ایران قدردانی کرده است.

 
 به گزارش سایت سندیکا، متن نامه ی سندیکای شرکت واحد به سازمان جهانی کار و تشکل های کارگری،

حقوق بشری و انسان های آزادی خواه به شرح زیر است:
 
 

 کمتر کسی در ایران و جهان هست که از مبارزات صنفی و طبقاتی کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران با خبر
 نباشد و برای همگان روشن است که سندیکای کارگران شرکت واحد در جهت بهبود وضعيت معيشتی و آگاهی

 رسانی به کارگران در مورد حق وحقوق کارگریشان قدم به عرصه مبارزات طبقاتی وصنفی گذاشته و در این
مبارزه دستاورد های خوبی برای رانندگان و کارگران شرکت واحد به ارمغان آورد ه است.

 در چند سال گذشته سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه افت و خيز های فراوانی را پشت
 سر گذاشته است . در طول این چند سال تعداد زیادی از کارگران سندیکایی زندانی و هم اکنون آقایان رضا

شهابی و ابراهيم مددی در زندان بوده و بسياری از این کارگران در دادسرای انقلب پرونده های مفتوح دارند ، و
نفر از این کارگران در حال حاضر از نعمت کار محروم می باشند ٧

 خوشبختانه مبارزات کارگران و تشکلت مستقل کارگری در ایران توانست مدعيان دروغين نماینده کارگران ایران را
 از جمله خانه کارگر، شوراهای اسلمی کار و مجمع عالی شوراهای اسلمی کاررا هر سال بيش از سال

 که برای به عضویت در )WFTU( گذشته در سازمان جهانی کار منزوی کند و نهادهای بين المللی کارگری مانند
 آوردن این نهادهای غير کارگری اقدام می کنند را هر چه بيشتر بی اعتبار کند و رسوایی بيشتر برایشان به بار

آورد.
 در چند روز آینده در جلسات سازمان جهانی کار، سالنها و خيابانهای شهر ژنو ما شاهد حمایت از مبارزات

 کارگران ایران هستيم که از طرف نهادهای کارگری، حقوق بشری و انسانهای عدالتخواه برگزار ميشود، ما به
 خود ميباليم و از تمامی یارانی که ما را یاری ميدهند تا صدایمان خاموش نشود و اميدمان بيشتر شود تشکر

 ميکنيم و اميد داریم که ما هم بتوانيم روزی برای خواستهای انسانی و اقتصادی آنها همين کار را انجام بدهيم و
از راه دور دستشان را ميفشاریم و درودهای همبستگی نثارشان ميکنيم

 
با اميد به گسترش عدالت در همه جهان

سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه
١٣٩٠ خرداد

 پنج برابر شدن قيمت برق در ايران

 در آستانه فصل گرما، رئيس کميسيون انرژی مجلس خبر خرداد آمده است : 16در  به گزارش راديو آلمان
 ازافزايش قيمت برق داده است. نمايندگان مجلس از عدم تمکين دولت از مصوبه های کنترل قيمت ها شکايت

 و خواستار سهم بيشتری از درآمد اجرای قانون يارانه ها برای مردم هستند.دارند 
 ۴ کاتوزيان، رئيس کميسيون انرژی مجلس مي گويد که قيمت برق نسبت به مدت مشابه سال گذشته حميدرضا

  برابر رشد خواهد شد. به گفته کاتوزيان، کميسيون انرژی مجلس دنبال راه کارهايی برای کم کردن فشار بر۵تا 
 دوش مردم است و «دعوت های مکرری از دولتي ها به عمل آورده است.»

 طرح مجلس برای افزايش قيمت ها در پنج مرحله
 مجلس پيش از اجرای طرح هدفمند کردن يارانه ها مصوبه هايی را به تصويب رساند که دولت را موظف به کنترل

 افزايش قيمت ها مي کنند. کابينه محمود احمدي نژاد اما  توجهی به خواست نهاد قانون گذار کشور ندارد.
  خرداد) گفت: «عدم تمکين دولت به١۵عبدالرضا ترابي، عضو کميسيون اقتصادی مجلس، روز يکشنبه (
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 مصوبه های قانونی مجلس در پنج مرحله ای کردن شيب افزايش قيمت ها، موجب نارضايتی مردم از گراني ها و
 افزايش مشکلت شده است.»

 ترابی که نماينده گرمسار است در گفت وگو با خبرگزاری کار ايران (ايلنا) تصريح کرد: «مبلغ يارانه های نقدی در
 قياس با افزايش قيمت حامل های انر   ژی ناچيز است و مردم از وضعيت کنونی راضی نيستند.»

 «يارانه پرداختی کفاف قبض گاز را هم نمي کند»
  تومان در ماه است. اين در حالی است که قبض های گاز که در پايان فصل سرما۵٠٠ هزار و ۴۴مبلغ يارانه نقدی 

  هزار تومان برای مصرف١٠٠ تا ٨٠ هزار تومان به ١۶ تا ١٠به دست مردم رسيد افزايش قيمتی يکباره از مرز 
  نفره نشان مي داد. ن۵ تا ۴متوسط يک خانوار 

 يارانه پرداختی کفاف پرداخت قبض گاز را هم در ماه نمي کند.»ماينده مردم گرمسار بار ديگر تأکيد کرد: «
 در حالی که هنوز جوهر قبض های سنگين هنوز گاز خشک نشده، رييس کميسيون انرژی مجلس خبر از چند برابر

 ۵ تا ۴شدن قيمت برق در مناطق گرمسير ايران در فصل های گرم، داده؛ به گزارش سايت آفتاب او از افزايش 
 برابری قيمت برق در مقايسه به مدت مشابه سال گذشته سخن گفته است.

 وعده وزارت نيرو برای مناطق گرمسير
 افزايش قيمت برق در حالی پيش بينی شده است که وزارت نيرو اعلم کرده بود قيمت برق در هفت ماه نخست

 معاون وزير نيرو، محمد بهزاد دو ماه پيش اعلم کرد کهسال جاري، يعنی تا پايان فصل گرما ثابت خواهد ماند. 
 قيمت در مناطق گرمسير ايران، بر اساس جدول ويژ ه و تعرفه ديگری تعيين مي  شود.

  درصد٧٢بهزاد در گفت وگو با پايگاه اطلع رسانی وزارت نيرو در مورد هزينه برق در مناطق گرمسيری گفته بود: «
 هزار ريال برای صورت٢١٠ درصد مشترکان ماهانه به طور متوسط ٩٠ هزار ريال و ١٣٣مشترکان به طور متوسط 

 حساب برق پرداخت خواهند کرد.»
  مردم توان پرداخت قبض هایاکنون رئيس کميسيون انرژی مجلس با انتقاد از افزايش قيمت برق تأکيد مي کند که

 برق و گاز را ندارند و «کميسيون انرژی مجلس از صدور چنين قبض هايی نگران است.»
 درخواست افزايش سهم مردم از درآمد حاصل از اجرای قانون يارانه ها

 حميدرضا کاتوزيان با بيان اينکه دولت در بحث آزادسازی حامل های انرژی خلف نظر مجلس عمل کرده است،
 گفت: «اگر دولت در قيمت گذاری اقلم فراورده های نفتی تجديدنظر نکند پيشنهاد مي دهم نمايندگان مجلس

  درصد افزايش٢٠قانون هدفمند کردن يارانه ها را اصلح کنند؛ به طوريکه مجلس دولت را موظف کند سالنه فقط 
قيمت داشته باشد.»

 ناصر موسی لرگاني، نماينده فلورجان هم با اعتراض به افزايش قيمت گازو برق از اعضای کميسيون ويژه طرح
 تحول اقتصادی مجلس خواسته است راهکار مناسبی را برای نحوه و مبلغ پرداخت يارانه نقدی به مردم مشخص

 کنند.
 به گزارش خبرگزاری کار ايران، موسوی لرگانی که عضو کميسيون انرژی مجلس است گفته است: «با توجه به

  درصد از درآمد حاصل از اجرای اين٨٠مبلغ يارانه نقدی و تعداد افرادی که يارانه نقدی مي گيرند دولت بايد حدود 
  درصد درآمد حاصل از اجرا اين قانون به صورت يارانه به۵٠قانون را به مردم پرداخت کند. » در حال حاضر 

 شهروندانی که ثبت نام کردند پرداخت مي شود.

  ژوئن مقابل سازمان جهانی کار٩اطلعيه پنج سازمان در حمایت از گردهمآئی 
در ژنو 

 رژیم سرمایه داری جمهوری اسلمی ایران هيچ سطحی از مطالبات ساده شهروندی را تحمل نميکند، چه
 رسد به مطالبات طبقاتی و کارگری. استبداد سرمایه داری حاکم بر ایران به درازای عمر ننگينش در برابر این
 مطالبات، زندان و شکنجه و چوبه دار بر پا کرده است. در این بيدادگاه، اخراج از کار و محروميت و فقر کارگران

و خانواده های آنان امری عادی و روزمره است. 
 کارگران ایران نه تنها به جرم دفاع از تشکل مستقل – که حق بدیهی آنان است- که حتی در اعتراض به

حقوق پرداخت نشده خود، از کار محروم و شکنجه و زندانی ميشوند ! 
 این سبعيت، استبداد و استثمار قرون وسطائی در مقابل چشمان حيرت زده مردمان جهان صورت ميگيرد.
 مردمانی که در جوامع شان ایجاد تشکلهای مستقل صنفی و اجتماعی، پيش پا افتاده ترین حقوق اوليه

شهروندان محسوب ميشود. 
 در اعتراض به بی حقوقی کارگران ایران و در دفاع از زندانيان کارگر است که چهار سندیکای چپ فرانسوی،

 ژوئن مقابل سازمان جهانی کار در ژنو سازمان داده اند. ٩اکسيونی را در 
 ما بدون هيچ توهمی نسبت به ماهيت بورژوائی_سازمان جهانی کار، از این اقدام مسئولنه که ميتواند به
 نوبه خود فشاری باشد بر رژیم سرمایه داری اسلمی ایران، حمایت ميکنيم . و همگان را به شرکت در این

 اکسيون اعتراضی دعوت ميکنيم تا بيدادی را که بر کارگران و زحمتکشان ایران می رود در سطح جهان افشاء
کنيم. 

سرنگون باد رژیم جمهوری اسلمی ایران 
زنده باد سوسياليسم ، زنده باد آزادی 

٠۵ t ٠۵t ٢٠١١ 
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سازمان اتحاد فدائيان کمونيست 
کميته خارج از کشورسازمان فدائيان اقليت 

حزب رنجبران ایران 
کميته مرکزی سازمان کارگران انقلبی ایران (راه کارگر) 

    هسته اقليت

شد علی پورسليمان عضو سازمان معلمان ایران بازداشت
 علی پورسليمان، عضو سازمان معلمان ایران، از روز چهارشنبه یازدهم خردادماه در بازداشت به سر می برد و با

گذشت چهار روز از بازداشت او، هيچ اطلعی از وضعيت وی در دست نيست.
 به گزارش بامدادخبر، ماموران امنيتی این فعال فرهنگی را با حکم دادستانی تهران در مقابل منزلش بازداشت
 می کنند و سپس به همراه او وارد منزل شده پس از بازرسی آن، برخی یادداشت های وی را به همراه کيس

کامپيوتر ضبط کرده و با خود می برند.
بر اساس این گزارش، ماموران یک روز بعد، کامپيوتر مغازه ی آقای پورسليمان را نيز ضبط کرده اند.

 علی پورسليمان، مسوول تشکيلت و برنامه ریزی سازمان معلمان ایران و مدیر وبلگ «سخن معلم» می باشد
  روز را در١٩ به دليل تجمع در مقابل مجلس توسط نيروهای امنيتی بازداشت و ١٣٨۵که در اسفندماه سال 

  زندان اوین سپری کرد. وی پس از آزادی با حکم وزیر آموزش و پرورش وقت و هيات تخلفات٢٠٩انفرادی بند 
  ماه انفصال از خدمت و تبعيد به شهرستان اسلم شهر محکوم شد. وی همچنين در حکمی از سوی٣اداری به 

 ضربه شلق محکوم گردید.٣۵دادگاه انقلب به یک سال زندان تعليقی و 
 گفتنی است هم اکنون رسول بداقی، هاشم خواستار، محمد داوری، عبدال مومنی، عبدالرضا قنبری و نبی ال
 باستان از جمله معلمانی هستند که در حال سپری کردن دوران محکوميت خود در زندان های جمهوری اسلمی

می باشند.

 عفو بين الملل خواستار آزادی رضا شهابی و ابراهيم مددی شد

 کميته دانشجویی دفاع از زندانيان سياسی: سازمان عفو بين الملل روز جمعه با ابراز خرسندی از آزادی
 موقت منصور اسانلو رئيس هيئت مدیره سندیکای کارگران شرکت واحد نسبت به تداوم آزادی این فعال

 کارگری ابراز اميدواری کرد.
 منصور اسانلو رئيس هيئت مدیره سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه پنج شنبه

 دوازدهم خرداد ماه و با مرخصی پزشکی از زندان رجایی شهر کرج آزاد شد. غلمرضا غلمحسينی دیگر فعال
 کارگری نيز هفتم اردیبهشت ماه سال جاری و با وثيقه ای معادل سی هزار دلر آمریکا آزاد شد.

 به گفته عفو بين الملل «رضا شهابی و ابراهيم مددی دو فعال کارگری دیگر همچنان در بازداشت بسر می
 برند» و این سازمان خواستار آزادی بی و قيد شرط آنهاست.

 رضا شهابی (رضا شهابی زکریا) خزانه دار و عضو هيات مدیره سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی
  زندان اوین تهران در بازداشت می باشد، چهارم خرداد ماه سال جاری محاکمه٢٠٩تهران و حومه که در بند 

 وی به اتهام «تبليغ عليه نظام» و «تجمع و تبانی عليه امنيت ملی» در شعبه ای از دادگاه انقلب تهران برگزار
 شد. وکيل مدافع وی گفته است که مدعی العموم در پی وارد آوردن اتهام جدیدی با عنوان «محاربه» با ادعای

 ارتباط وی با سازمان مجاهدین خلق ایران می باشد. ابراهيم مددی، نایب رئيس سندیکای کارگران شرکت
 واحد نيز هم اکنون دوره محکوميت زندان سه ساله خود به اتهام «اقدام عليه امنيت ملی» را سپری می کند

 که قرار است حدود شهریورماه امسال به پایان رسد.
 سازمان عفو بين الملل معتقد است که «هر دو نفر زندانيان عقيدتی ای هستند که صرفا� به خاطر فعاليت

 های صنفی مسالمت آميزشان زندانی می باشند و می بایستی فوری و بدون هيچ قيد و شرطی آزاد
 شوند».

 دوازدهم خردادماه، پروانه اسانلو، همسر منصور اسانلو اظهار کرد که مرخصی چهار روزه ای برای انجام درمان
 پزشکی به وی اعطا شده است. «سازمان عفو بين الملل از شرایط دقيق آزادی آقای اسانلو اطلعی ندارد،

 اما برخی از گزارش ها حاکی از آزادی وی با قرار وثيقه است».
 عفو بين الملل در بيانيه روز جمعه خود تاکيد کرد: «جمهوری اسلمی ایران عضوی از ميثاق بين المللی حقوق
 مدنی و سياسی است که می گوید "هر کس حق اجتماع آزادانه با دیگران دارد از جمله حق تشکيل سندیکا

 (اتحادیه های صنفی) و الحاق به آن برای حمایت از منافع خود."، و همچنين عضوی از ميثاق بين المللی
 حقوق فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی "حق افراد را برای تشکيل اتحادیه و پيوستن به اتحادیه مورد انتخاب

 خود" را تضمين می کند.»
 این بيانيه همچنين به تعرض به سایر اتحادیه های مستقل کارگری مانند سندیکای کارگران نيشکر هفت تپه
 و بازداشت اعضای آن از جمله رضا رخشان، بهروز نيکوفرد، عليرضا سعيدی و بهروز ملزاده و همينطور رسول

 بداغی از اعضای کانون صنفی معلمان ایران که هم اکنون دوران محکوميت شش ساله خود را در زندان
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 رجایی شهر کرج سپری می کند اشاره دارد.
 عفو بين الملل با اشاره به اعتصاب غذای اعتراضی زندانيان سياسی زندان رجایی شهر کرج و متعاقب آن

 انتقال رسول بداغی به سلول های انفرادی این زندان نسبت به سلمتی این زندانی سياسی ابراز نگرانی
 کرد.

 سازمان عفو بين الملل در پایان از همگان خواست تا با ارسال فوری نامه به دفاتر رئيس قوه قضائيه، رئيس
 ستاد حقوق بشر جمهوری اسلمی، ریاست دادگستری استان تهران و همچنين نمایندگی های جمهوری

 اسلمی در خارج از ایران ضمن استقبال از آزادی منصور اسانلو و غلمرضا غلمحسينی از مقامات جمهوری
 اسلمی ایران موکدا� خواستار «زندانی نکردن ایشان به خاطر فعاليت های مسالمت آميز صنفی ایشان در
 آینده»، و «آزادی فوری و بی قيد و شرط رضا شهابی زکریا و ابراهيم مددی که صرفا� به خاطر فعاليت های

 مسالمت آميز صنفی شان زندانی شده اند»، و همچنين «پایبندی دولت جمهوری اسلمی ایران به تعهدات
خویش مبنی بر اعطای حق تشکيل و پيوستن به اتحادیه های کارگری مستقل به مردم در ایران» گردند.

گرفت نفر را۷۵۰برق گرفتگی جان

  کشته شدند که٨٩ نفر بر اثر برق گرفتگی در سال ٧۵٠بر اساس آخرین آمار سازمان پزشکی قانونی کشور 
 درصد افزایش یافته است.٨٠نسبت به یک دهه قبل 

  نفر بر اثر برق گرفتگی٧۵٠ بالغ بر ٨٩به گزارش فارس، بر اساس گزارش سازمان پزشکی قانونی کشور در سال 
  آمار کشته شدگان٨٨ کشته برق گرفتگی در سال ٧٠۵در کشور جان خود را از دست داده اند که نسبت به آمار 

 ۵٨ کشته و فارس با ٩٩ کشته، خوزستان با ١۶۶ درصدی مواجه شده است و تهران با ۶،۴برق گرفتگی با رشد 
کشته در رتبه های اول تا سوم استان های پر حادثه خيز در برق گرفتگی در کشور به حساب می آیند.

 گرانی اکثر اقلم خوراکی در هفته گذشته / بهای ميوه نسبت به سال
  درصد افزايش يافته است۷۰قبل، 

  خرداد آمده است :گزارش جديد بانک مرکزی نشان مي دهد که قيمت17به نوشته سایت اصلح طلب  کلمه در 
  خرداد ماه سال جاری افزايش يافته١٣ گروه مورد بررسی بانک مرکزی در هفته منتهی به ١١ گروه کاليی از ٨

  درصد افزايش٣.٨است. اين گزارش همچنين رکوردار افزايش قيمت در هفته مورد گزارش را گروه ميوه های تازه با 
  درصد افزايش روبه رو٧٠.١قيمت ذکر مي کند و نشان مي دهد که قيمت ميوه های تازه نسبت به سال قبل با 

  درصد۴۶ درصد نسبت به سال قبل افزايش داشته و روغن نباتی نيز ١٣٩.٨بوده است، قيمت تخم مرغ هم 
 نسبت به سال قبل گران تر شده است.

  خردادماه ، رکوردار افزايش قيمت در هفته مورد گزارش١٣بر اساس گزارش بانک مرکزي، در هفته منتهی به 
  درصد افزايش قيمت بوده است. تخم مرغ نيز که قيمت آن در هفته های جاری بال رفته است،٣.٨ميوه های تازه با 

  درصدی را تجربه کرد. قيمت گروه های کاليی روغن نباتي،  قند و شکر و برنج نيز٣.۶باز هم افزايش قيمت 
  درصد افزايش يافت. حبوب، گوشت قرمز و چای نيز از ديگر گروه های کاليی بودند که در٠.۴ و ٠.٧، ١.۵به ترتيب 

  خرداد ماه سال جاری افزايش قيمت را تجربه کردند.١٣هفته منتهی به 
 اين گزارش حاکی است که تمام گروه های کاليی نسبت به سال گذشته افزايش قيمت را تجربه کرده اند.

  درصد نسبت به سال قبل افزايش قيمت داشته است. قيمت ميوه های تازه نيز نسبت به سال١٣٩.٨تخم مرغ 
  درصدی در رتبه سوم رکوردداران افزايش قيمت نسبت به۴۶ درصد افزايش يافت. روغن نباتی با افزايش ٧٠.١قبل 

 سال قبل قرار گرفته است.
  درصد نسبت به هفته قبل افزايش ولی بهای۴/٠در اين هفته در گروه لبنيات قيمت پنير غير پاستوريزه معادل 

  درصد افزايش۶/٣ درصد کاهش داشت. قيمت ساير اقلم اين گروه ثابت بود. تخم مرغ معادل ۴/١کره پاستوريزه 
 يافت.

  درصد کاهش ولی بهای انواع٢/٠در هفته مورد بررسي، در گروه برنج قيمت برنج وارداتی غير تايلندی معادل 
  درصد نسبت به هفته قبل افزايش داشت. در گروه١/١ درصد و ٢/٠برنج داخله درجه يک و درجه دو به ترتيب 

  درصد افزايش يافت. بهای٨/١ درصد، لوبيا چشم بلبلی و لوبيا قرمز هر يک ٣/٠حبوب قيمت لوبيا چيتی معادل 
 ساير اقلم اين گروه ثابت بود.

 ٣/٣ خردادماه، در گروه ميوه های تازه قيمت طالبی بدون تغيير بود. بهای زردآلو معادل ١٣در هفته منتهی به 
  درصد افزايش٣/١۶ درصد تا ۴/٠ درصد کاهش ولی قيمت ساير اقلم اين گروه بين ٠/١١درصد و گوجه سبز 

  درصد افزايش ولی قيمت ساير۵/٠ درصد و سيب زمينی ١/۴داشت. در گروه سبزی های تازه بهای خيار معادل 
  درصد کاهش يافت.١/١٣ درصد تا ٢/٠اقلم اين گروه بين 

  درصد افزايش۴/٠ درصد و گوشت تازه گاو وگوساله ١/٠در هفته مورد بررسي، بهای گوشت گوسفند معادل 
  درصد کاهش داشت.٩/١ولی بهای قيمت گوشت مرغ 

 ٧/١ درصد و روغن نباتی جامد ١/٠ درصد، چای خارجی ٢/١ خردادماه، بهای قند معادل ١٣در هفته منتهی به 
  درصد کاهش يافت.١/٠ درصد و روغن نباتی مايع ٢/٠درصد افزايش ولی قيمت شکر 
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اعتصاب پيروزمندانه کارگران پارس جنوبی

 به عttدم پرداخttت حقttوق چنttد مttاه  تن از کارگران منطقه ویژه اقتصادی پارس جنوبی، که در اعتراض١۶٠٠بيش از 
 به اعتصاب زده بودنttد، بعttد از یttک هفتttه مقttاومت در برابttر  دست١٣٨٩سال جاری و برخی مطالبات معوقه سال 

 عقtب براننtد شرکت، تداوم اعتصاب و پافشاری بر مطالبات خود، سرانجام توانستند کارفرما را تهدیدات مدیر عامل
 اعتصاب نttه تنهttا مرعttوب تهدیttدات شttعبان پttور، و حقوق های معوقه خویش را دریافت کنند. آنها در طی یک هفته

 پيمانکار این شرکت نشدند، بلکه با حفttظ اتحttاد در برابttر تهدیttدات مttدیر عامttل مدیر عامل پارس جنوبی و زارعی،
 تارسيدن به خواست های خtود بtه جمله تهدید به اخراج از کار، محکم ایستادند و همان طور که خود گفته بودند از

  پارس جنوبی می باشند و١٠ الی ١پيگير این کارگران که از فازهای  اعتصاب ادامه دادند. اعتصاب و مبارزه متحد و
١روز پنجشنبه  برق و مکانيک این شرکت کار می کنند، نه فقط سبب گردید، کارفرمای شرکت صبح در بخش های

 بلکه درعين حال از ترس گسترش اعتصاب به سttایر خرداد، حقوق معوقه کارگران را به حساب آن ها واریز نماید، ٩
 شttده اسttت کttه مطالبttات کtارگران دیگttر فازهttای ایttن منطقttه اقتصtادی نيttز طttی بخش هttا و فازهttا، چنيttن اعلم

 کttارگران و زحمتکشttان آینده به حساب آن ها واریز خواهttد گردیttد. رادیttو دموکراسttی شttورائی کttه صttدای روزهای
این شرکت و همه کارگران شادباش می گوید. است، پيروزی اعتصاب کارگران پارس جنوبی را به کارگران

عدم پرداخت مزایای کارگران شرکتی توزیع نيروی برق کرمانشاه

 بر اساس خبری که برای ما ارسال شده، کارگران شرکتی که برای شرکت توزیع نيروی برق استان کرمانشاه کار
  نفر می باشند،400می کنند، حق سنوات و سایر مزایای ساليانه ی خود را هنوز دریافت نکرده اند. این کارگران که 

شش ماه از پایان قرارداد شان گذشته و آنها قرارداد جدید را نيز امضا کرده اند.

  سال در شهرهای مختلف استان14 تا 10این در حالی ست که کارگران شرکتی مذکور دارای سابقه ی کاری 
 کرمانشاه می باشند و هنوز رسمی نشده اند. مسئولين این شرکت می خواهند با وعده رسمی شدن به کارگران

از یک سو حقوق و مزایای آنها را به عقب بيندازند و از سوی دیگر مانع اعتراض آنها به این شرایط کاری شوند.

 کميته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل های کارگری، ضمن حمایت از خواست کارگران شرکتی توزیع نيروی
 برق کرمانشاه، مبنی بر پرداخت تمامی سنوات و مزایای سالنه کارگری، خواستار لغو قرادادهای موقت، پيمانی،

 شرکتی و امثال آن برای همه ی کارگران ایران است. همبستگی و مبارزه متحدانه و باور به نيروی خود و تلش
برای ایجاد تشکل  کارگری، راهی است که می تواند ضامن دستيابی کارگران به مطالبات و حقوق شان شود.

1390 خرداد 17کميته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل های کارگری – 

 تبریک به مناسبت آزادی موقت منصور اسانلو- جمعی از کارگران خبازی های شهر
سنندج

 آگاه شدیم که دوست و هم طبقه ای مبارزه مان منصور اسانلو، که به دليل دفاع از حقوق و مطالبات مشروع و
 قانونی کارگران و ایجاد سندیکای اتوبوس رانی تهران و حومه که به پنج سال حبس محکوم شده بود، پس از

 گذاراندن چهار سال از محکوميتش به طور موقت از زندان آزاد شده است. ما جمعی از کارگران خبازیهای شهر
 سنندج ضمن خوشحالی از آزادی نامبرده، به خانواده و جامعه کارگری ایران آزادی این فعال کارگری را تبریک می

 گویيم. و ضمن محکوميت تعقيب و بازداشت کارگران و فعالين کارگری ،خواهان آزادی دیگر کارگران و فعالين
کارگری دربند می باشيم.

جمعی از کارگران خبازی های شهر سنندج

 گزارشی از غارت و چپاول درکارخانه لستيک سازی دنا شيراز توسط باند های
حکومتی

 کارخانه لستيک سازی دنا در شيراز یکی از مهمترین و خرداد آمده است : 17به گزارش رهسا نيوز در
  بدليل جنگ و جدالهای کارگزاران پردرآمدترین کارخانه های کشور محسوب می شود. این کارخانه درحال حاضر

 بحرانی محسوب می شود.  بر سر تصاحب آن جزو کارخانه های حکومتی

  حاوی نکات افشاگرانه منجمله غارت و چپاول کارخانه توسط عوامل سپاه و نيز وزارت اطلعات و گزارش حاضر
دولت احمدی نژاد است ميباشد.

به گزارش ایران کارگر
نگاهی به سوابق کارخانه لستيک سازی دنا:

  اسم کارخانه بهمن٢٢ تاسيس شد. بعد از انقلب ۵٢ در زمان شاه در سال  کارخانه لستيک سازی بریجستون
  بریجستون به کارخانه لستيک سازی دنا ( نام یکی از کوههای استان فارس ) تغيير یافت. با روی کار آمدن
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 حکومت خمينی؛ آخوند یزدی از طریق فاطميه قم که یک شرکت فوق العاده سرمایه دار ميلياردی است این
  صورت گرفت. در شرکت دنا سرمایه  مدیریت کارخانه را تصاحب کرد. طی این سالها چندین تغيير و جابجایی

  رسول تقی گنجی مدیریت کارخانه دنا را در دارانی مثل , ریخته گران اصفهانی و بعد از ریخته گران برای مدتی
  شرکت رسمی دیگر بوده است .رسول تقی٣٠٠ صاحب کارخانه ایران تایر و سس مهرام و  دست گرفتند.گنجی

  سرمایه دار۵ و جزو   از بزرگترین اختلس کنندگان و وام گيرندگان  اکنون در آمریکا زندگی می کند. وی گنجی
  گنجی است. طبق آخرین اول در ایران بشمار می آید . در حال حاضر شرکت مهرام متعلق به پسرش محمد رضا

 خبرها , نيروی انتظا می در حال تصاحب این شرکت و درآوردن شرکت از چنگ محمد رضا گنجی است. احمدی
 نژاد از طریق وزارت اطلعات بشدت محمد رضا گنجی را تحت فشار گذاشته است تا کارخانه را از چنگ وی

درآورد.

جنگ و جدال باندهای رژیم برای تصاحب کارخانه دنا
  ميلياردی برای کارخانه از۶ یک وام  در دوران ریاست ریخته گران اصفهانی بر کارخانه لستيک سازی دنا ؛ وی

  در سپاه قرض می کند و به آنها رسيد قانونی می دهد که آن را در مدت تعيين نفرات وابسته به احمدی نژاد
 درحالی که کارخانه با  ٨٨شده برگرداند. بعد از گذشت دوسال ریخته گران نتوانست این وام را برگرداند . در پایيز 

 انبوهی بدهی روبرو بود ؛ برادر رحيم صفوی ( مشاورنظامی خامنه ای و فرمانده سابق سپاه پاسداران) و مهره
 ای بنام پرهيزکار با نيروی انتظامی به کارخانه یورش برده و دفاتر اداری و مالی را اشغال می کنند و در ادامه این

  تحت کنترل قرارميگيردو ریخته گران متواری می شود . بگير و وضعيت , کارخانه با زور توسط سپاه پاسد اران
  ادامه می یابد و در این مدت بسياری را از کارخانه اخراج می٨٩ ماه یعنی تا اوائل سال ۴ببندها در کارخانه تا 

کنند.
  به کارگران می  و با شيادی تما م  با توپ پر  صفوی و پرهيزکار ، در شروع که کارخانه دنا را قبضه کرده بودند

  به این   گویند که ما حامی کارگریم ، ما حامی مستضعف هستيم ، مدیریتهای قبلی همه دزد و فاسد بودند و…
  دادند.  وعده عدالت وتقسيم سرمایه و ثبات اقتصادی استدلل که صاحبان فعلی کارخانه از سپاه هستند

  برادر رحيم انتظارپرسنل این بود که به خاطر تسلط سپاه وضعيت بهتر شود ، اما در عمل صحنه چيز دیگری شد.
  چپاول کردند و در این آشفته با زار و اوصاع  را غارت و  همه سرمایه های کارگران کارخانه صفوی و پرهيزکار

 به مال و منالی رسيدند . نابسامان مملکتی ،
 نمایندگان کارگران کارخانه با پرهيزکار صحبت کرده و روی امنيت شغلی کارگران و نگرانی از اخراج کارگران تاکيد

 کارگر کارخانه دنا بطور مضاعف وارد می شود.٣٠٠٠ فشار بر   اماپس از مدتی، می کنند.
 این عوامل حکومتی با ایجاد قوانين ضد کارگری ,کارگران کارخانه را روزبه روز تحت فشار قرار می دهند.دستگيری

 و بگير و ببند کارگران کارخانه توسط برادر رحيم صفوی و پرهيزکار تشدید می شود. باند صفوی و پرهيزکار با
  که اگر  را شدیدا تحت فشار و تهدید گذاشته نيروهای وزارت اطلعاتی هماهنگ شده و همه کارگران و پرسنل

  ما تا اوین  گير بدهيد…. فلن ميکنيم . اما کارگران و پرسنل کارخانه در پاسخ می گویند: به صفوی و پرهيزکار
 هم پای حرفمان هستيم و کوتاه نمی آیيم . حرف کارگران این است که ما امنيت شغلی می خواهيم حقوق و
 مزایای مان را می خواهيم . ما نميخواهيم هر روز بگير و ببند باشد و اطلعات و نيروی انتظامی بریزند کارخانه .

نمی خواهيم مسائل را در این کارخانه شدیدا امنيتی و سياسی کنيد.
  حلوایی که از لستيک بالخره احمدی نژاد در یک جنگ قدرت برای تصاحب کارخانه دو نفر به نام های مومنی و

 فروشهای قدیم دنا هستند را سر کارخانه دنا می گذارد. از این پس لستيک سازی دنا تحت تسلط ”سازمان
حمایت ” و در شبکه شرکتهای بحرانی قرار گرفته است .

  و ابتدا دولت به سرمایه دارها درترفندی که متداول گردیده ، دولت سرمایه داران را شدیدا تحت فشار گذاشته
 پيشنهاد می دهد که از کانالهای مختلف می توانم به شما کمک کنم. سرمایه دار به کانال یا کانالهای دولت روی

  آن می افتد. در ادامه در یک تارعنکبوت ساخته و پرداخته دولت افتاده و در آن گير می کند. به این آورده و دردام
  گفته می شود این  می شوند.  دولت احمدی نژاد صاحب شرکت و سرمایه ترتيب عوامل دست نشانده

  کشور است که همچنان ادامه دارد. سياست اقتصادی احمدی نژاد و دولتش برای تصاحب کارخانه های مهم
  وی بوده است که اکنون بر آن مسلط تصاحب کارخانه لستيک سازی دنا یکی از اهداف احمدی نژاد واطرافيانش

شده است.
وضعيت شرکت لستيک سازی دنا در تهران :

  نفر پرسنل و کارمند داشته است. در چند سال اخير عوامل رژیم در شرکت فردی را۶٠دفتر شرکت دنا در تهران 
 در ا موراداری سر کار گماردند که وی با زبان بازی و شيادی , بسياری از پرسنل را با پول و وعده های دروغين و با

  را گرم کردند نميگذاشتند که حتی دو سه وعده های پول و … به پای تصفيه کشاندند. سر پرسنل قدیمی دنا
  بصورت منفک و تک نفره افرادرا به دفتر وپای بحث تصفيه حساب کشاندند ،و نهایتا آنهارا نفر باهم باشند ،

 ازدفترشرکت بيرون کردند و برخی را هم اخراج کردند. برخی از کارگران که حتی دو سه سال از بازنشستگی آنها
 گذشtته است را بازنشسته نکردند . گفتند که بروید چيزی به شما تعلق نميگيرد ،کارگران شکایت کردند صدای

 برسانند.  به جایی نرسيد و نتوانستند حرفشان را به جایی و مرجعی کارگران
  ، نيروی  دو بار جلوی سازمان صنایع در خيابان طالقانی تجمع اعتراضی برگزار کردند کارگران و پرسنل شرکت

 سرکوبگر وارد شده و کارگران را با برخوردهای زشت و زننده ای سرکوب کردند انتظامی و ماموران
  و پرهيزکار بارها آمدند که دفتر دنا که درجاده قدیم کرج قراردارد  برادر رحيم صفوی در طی چند ماه ا خير ازطرف

 .  بدليل این که کل کارخانه در رهن بانک بود عمل موفق نشدند  ، اما را اجاره بدهند
 در انبار دنا در تهران بسياربسيار جنس و سرمایه بود ، همه سرمایه دنا را برادر رحيم صفوی و پرهيزکار چپاول
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  و همچنان پولش را بال  شرکت مربوط به ماشين های کوچک اجاره دادند MBM به شرکت  کرده و بردند. انبار را
ميکشند .

 کارگران مجتمع پارس جنوبی اعتصاب کردند

  نفر از کارکنان مجتمع پارس جنوبی از چهارشنبه©١۶٠٠: بيش از  خرداد می نویسد18در تاریخ خبرگزاری هرانا
 هفته© گذشته تاکنون بر سر کار خود حاضر نشده و دست به اعتصاب زدند.

  نفر که عمدتا١۶٠٠بنا به اطلع گزارشگران هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالن حقوق بشر در ایران، بيش از 
  پارس جنوبی مشغول به کار بوده  و با گذشت سه ماه از سال١٠ تا ١در بخش های برق و مکانيک فازهای 

 هنوز حقوقی دریافت نکرده اند، اعتصاب نمودند.
 این در حالی ست که زارعی، مدیر عامل و پيمانکار این شرکت و شعبان پور، مدیر شرکت پارس جنوبی حتی
 پس از شنيدن خواسته های اعتراضی کارکنان خود حاضر به پذیرفتن این خواسته های به حق نشد و آنان را

 تهدید به اخراج کرده اند.
 کارکنان مجتمع پارس جنوبی دليل اعتراض و اعتصاب خود را کيفيت غذای نامطلوب کارگران و کارکنان،

  و نيز عدم دریافت حقوق سه ماهه© اول سال جاری ذکر نموده و١٣٨٩پرداخت نشدن مطالبات معوقه سال 
تاکيد کرده اند تا زمان محقق نشدن خواسته هایشان دست از اعتصاب نخواهند کشيد.

ایران در اقدامی بی سابقه؛ اعلم نرخ تورم واقعی از سوی مرکز آمار

مرکز آمار ایران برای اولين بار گزارش های اعلم نشده اش درباره نرخ تورم را منتشر کرد.
 در حالی که تاکنون تنها بانک مرکزی به عنوان متولی اصلی نرخ تورم این عدد را به صورت ماهانه اعلم می کرد،
 مرکز آمار ایران نيز به گفته  ریيس آن نرخ تورم را ماهانه محاسبه می کرد اما آن را فقط به نهادهای مسوول ارائه

  ماهه سال گذشته و دو ماه ابتدایی سال١٢می داد با این وجود برای نخستين بار مستندات مربوط به نرم تورم 
جاری را منتشر کرده است.

 بر این اساس از فروردین سال گذشته تا آبان ماه همان سال نرخ تورم محاسبه شده توسط مرکز آمار ایران
نسبت به عدد اعلمی از سوی بانک مرکزی کمتر است.

  نرخ تورم محاسبه شده توسط مرکز آمار ایران بيش از عدد اعلمی توسط بانک مرکزی بوده است و٨٩از آذر 
  درصد١٣.٢براساس آخرین برآورد اگرچه نرخ تورم اعلم شده توسط بانک مرکزی برای فروردین ماه سال جاری 

 درصد است.١۵.٣برآورد شده اما عدد اعلم شده از سوی مرکز  آمار 
  درصد است در حالی که بانک١۶.٧همچنين نرخ تورم اعلم شده برای اردیبهشت ماه توسط مرکز آمار ایران 

  درصد اعلم کرده است. تورم نقطه به نقطه اردیبشهت ماه سال جاری نيز از١۴.٢مرکزی رقم متناظر آن را 
 درصد اعلم شده است.٢۶ درصد و از سوی مرکز آمار ٢١.٢سوی بانک مرکزی 

 (١٣٨٣=١٠٠شاخص بهای کالها و خدمات مصرفی در مناطق شهری ایران را بانک مرکزی بر اساس سال پایه 
  محاسبه١٣٨١=١٠٠ قلم کال و خدمت) اعلم می کند در حالی که در گزارش مرکز آمار شاخص کل بر مبنای ٣۵٩

شده است.
 جزیيات بيشتری از گزارش شاخص قيمت  کالها و خدمات مصرفی خانوارهای شهری کشور که مرکز آمار ایران از

 اعلم کرده به زودی منتشر می شود.١٣٩٠ تا دو ماهه ١٣٨۶سال 

شرکت زغال سنگ کرمان در حادثه معدن اشکلی مقصر شناخته شد

 به گزارش خبرگزاری دولتی ایسنا، سيد مهدی قویدل دادستان راور از توابع استان کرمان گفت : شرکت زغال
 سنگ کرمان در حادثه معدن اشکلی که منجر به مفقود شدن چهار کارگر معدن شد مقصر شناخته شد. این

  کارگر معدنکار شد. برای۴ اتفاق افتاد که بر اثر ریزش تونل معدن منجر به مرگ دلخراش ٨٩حادثه در آذر سال 
  ميليونی صادر شد. در ضمن بقایای اجساد کارگران معدن هم٣٠٠سرپرست وقت توسط دادستان راور قرار وثيقه 

کشف شده است.

کارخانه نساجی پارس ایران

  آمده است : این کارخانه در حال حاضر در شهر١٣٩٠ خرداد ١٨به گزارش فعالن ضدسرمایه داری گيلن - 
 صنعتی رشت قرار دارد. کارفرمای ضدکارگر آن جواد افراشته است. ما در گذشته زمانی که این کارخانه در جاده

 ، قرار داشت گزارشات زیادی از مبارزات کارگران این کارخانه را منتشر کرده ایم. در حال۵رشت - لکان ، کيلومتر 
  نفر با قرارداد موقت١١ نفرشان استخدامی و در مرز بازنشستگی هستند و ٢ کارگر دارد که ١٣حاضر کارخانه 

  ميليون۵ الی ٤ ماه دستمزد و مطالبات معوقه طلب کارند که قراردادی ها هر یک بين ۵کار می کنند. کارگران 
 تومان در جمع طلب کارند و کارخانه در حال حاضر توليد ندارد. سوله های کارخانه اولی در جاده لکان که به عنوان
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 ٨٩انبار به "دخانيات" و "مبل برنز" اجازه داده شده بود پس گرفته شده است. کارگران توانستند در پایان سال 
 فقط مبلغ یک ميليون تومان به عنوان پاداش آخر سال و عيدی و بخشی از مطالبات معوقه را دریافت کنند. در حال

 حاضر خبری از دریافت حقوق و مزایای کارگران نيست که نيست. ما در آینده نزدیک گزارشی از مصاحبه با
کارگران و گذشته مبازراتی شان را منتشر خواهيم کرد.

 تن از کارکنان پارس جنوبی1600اعتصاب بيش از 

 بيش از هزار و شصد نفر از کارکنان پارس جنوبی از چهارشنبه خرداد آمده است : 18در  خبر ارسالی با ای ميل
  تا1هفته گذشته تاکنون دست به اعتصاب زده و سر کار خود حاضر نشده اند.بيشتر اين کارگران که در فازهای 

  پارس جنوبی مشغول به کار بوده اند در بخش های برق و مکانيک مشغول هستند که با گذشت سه ماه از10
 سال هنوز حقوقی دريافت نکرده و مطالبات سال قبل خود را نيز نگرفته اند.

 اين در حالی است که مدير عامل و پيمانکار اين شرکت آقای زارعی و مدير شرکت پارس جنوبی آقای شعبان پور
 حتی پس از شنيدن خواسته های اعتراضی کارکنان خود حاضر به پذيرفتن اين خواسته های به حق نشد و آنان

 را تهديد به اخراج کرده اند.
 کارکنان شرکت پارس جنوبی دليل اعتراض و اعتصاب خود را کيفيت غذای نامطلوب کارگران و کارکنان ،پرداخت

  و نيز عدم دريافت حقوق سه ماهه اول امسال خود ذکر کرده اند و تاکيد کرده1389نشدن مطالبات معوقه سال 
اند تا زمان محقق نشدن خواسته هايشان دست از اعتصاب نخواهند کشيد.

 تن از کارکنان۱٦۰۰پارس جنوبی: اعتصاب بيش از 

  پارس١٠ تا ١ تن از کارکنان پارس جنوبی كه بيشتر آنها در فازهای ١٦٠٠ خرداد، بيش از ١٨بنابه خبر دریافتی در 
 جنوبی و در بخشهای برق و مكانيك مشغول به كار هستند، از چهارشنبه هفته گذشته تاکنون در اعتراض به

  ماهه اول٣ و نيز عدم دریافت حقوق ١٣٨٩كيفيت غذای كارگران و كاركنان، پرداخت نشدن مطالبات معوقه سال 
 امسال، دست به اعتصاب زده و سر کار خود حاضر نشده اند. در ادامه این خبر آمده است که زارعی مديرعامل و

 پيمانکار اين شرکت و شعبان پور مدير شرکت پارس جنوبی به دنبال این اعتراض، كارگران معترض را تهديد به
 اخراج کرده اند. كارگران نيز تأكيد كرده اند كه تا زمان متحقق شدن خواسته هایشان دست از اعتصاب نخواهند

كشيد.

 تمديد مرخصی منصور اسانلو به مدت يک ماه

 خبرگزاری رهانا می نویسد :فرشته اسانلو، همسر فعال تشکل های کارگری و زندانی عقيدتی گفت: « به طور
 شفاهی مسولن گفتند که آقای اسانلو يکماه مرخصی گرفته اند. حال ما در تلش هستيم که نامه کتبی اين

 مرخصی را هم بگيريم تا خيالمان راحت شود.»
 به گزارش کمپين بين المللی حقوق بشر در ايران، هفته گذشته به خانواده منصور اسانلو که از بيماری قلبی در

 رنج است گفته شده بود او با قرار وثيقه آزاد خواهد شد. اما پس از تهيه مبلغ وثيقه پنج شنبه شب مسولن
 زندان به خانواده ش گفتند که او فقط به مرخصی چهار روزه می آيد و دوباره پس از تعطيلت بايد به زندان

 برگردد.
 همسر منصور اسانلو با اظهار خوشحالی از اينکه همسرش اکنون در خانه است، گفت: «آقای اسانلو در اين چند

 روز تحت رژيم غذايی درست است وخانواده برای بهبود وضعيت روحيه وی تلش ميکنند. »
 پيش از اين خواهر منصور اسانلو گفته بود: « صبح چهارشنبه از زندان با ما تماس گرفتند که بيايد برای آزادی

 منصور وثيقه بگذاريد. از صبح به دنبال وثيقه بوديم و تا يازده و نيم شب منتظر آمدنش بوديم که گفتند نمی شود
 و فردا بگرديد. دوباره فردا دنبال کفالت برايش بوديم تا اينکه شب تماس گرفتند و گفتند آزاده شده و دنبالش

 برويم. وقتی به آنجا رسيديم گفتند او فقط به مرخصی می آيد وبايد پس از تعطيلت دوباره به زندان برگردد.»
  در نزديکی٨۶منصور اسانلو رهبر سنديکای کارگران شرکت اتوبوسرانی تهران و حومه شرکت واحد سوم تيرماه 

 منزل خود توسط ماموران امنيتی دستگير شد و پس از محاکمه به اتهام اقدام عليه امنيت ملی و تبليغ عليه
  سال زندان قطعی را دريافت کرد. او که کمتر از چند ماه از اتمام دوران حبسش باقی نمانده است۵نظام حکم 

 بارها از سوی پزشکان به دليل بيماری قلبيش عدم تحمل حبس گرفت. او چندين بار به دليل گرفتگی سه رگ
 قلبش مجبور به بستری شدن در بيمارستان شده است.

 يادداشت سرپرست روزنامه کاروکارگر با اشاره به آمارهای نادرست
 رسمی درباره نرخ بيکاری
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  خرداد آمده است :فرامرزدرخشنده سرپرست18به نوشته سایت اصلح طلب کلمه درتاریخ 
 روزنامه کاروکارگر در يادداشتی با اشاره به آمارهای نادرست رسمی درباره نرخ بيکاری

 نوشت:
 بدون شک ،خوب می دانيم که وضعيت کار و توليد محصولت صنعتی کشاورزی و حتی

 فعاليت های خدماتی در کشورها به عوامل مختلف از جمله فناوری سرمايه گذاری تحقيقات
 ارتباط صنعت دانشگاه و بازار مناسبات سياسی اقتصادی بين المللی و به ويژه ميزان رشد

 جمعيت نيروی جوان و در جستجوی کار و حتی رشد اقتصادی وابسته است .
 البته اين همه عوامل نيست هم چنانکه اگر بگوييم سياست های جاری و قوانين و سياست
 های پولی و مالی سياست های ارزی صادراتی و وارداتی سياستهای گمرکی و دهها مورد

 ديگر باز هم همه عوامل کار آفرينی در کشور را نگفته ايم چرا که کار به مجموعه ای از فکر و
 علم و فرهنگ و قوانين امروز و ديروز يک کشور باز می گردد که نمی توان به سادگی يک

 عامل را اصل تام و تمام برای توليد کار با مشکلت بيکاری برشمرد.
 ولی آنچه اين روزها می توان درباره آن سخن گفت اين است که فصل پائيز زمستان و رواج

 بيکاری فصلی سبب می شود که جمعيت بيشتری از افراد جامعه بيکار باشند اما پذيرش يک
 موضوع هم بسيار سخت و تلخ تر می شود که بشنويم و بخوانيم آمارهايی در کشور مطرح

 می شود که بيکاری را تا مرز تک رقمی شدن شمار بيکاران کشور کاهش می دهند!
 پس اين نکته حساسترين نکته ای است که در جامعه انبوهی از بيکاران و افراد جويای کار با

 آن مواجه می شوند.
 متاسفانه برخی از آنها به واسطه بيکاری و از سر ناچاری دست به هر جرم و جنايت و

 کارهای پست و حتی بزه های اخلقی می زنند.
 اما در مقابل عده ای از مسئولن با چشم بستن بر واقعيت های جامعه آنچنان وضعيت را

 مطلوب معرفی می کنند که خود بيکاران هم به شک و ترديد گرفتار می شوند که نکند واقعا
 کار دارند و خودشان از آن غافل هستند و اگر زندگی آنها و شرايط تلخ بيکاری آنها دروغ

 نيست پس اين رسانه ها چيست که می گويند ! آيا واقعا من بيکارم ! يا واقعا کار خوب و با
 حقوق و درآمد کافی برخوردارم کارگران فراوانی که از ورشکستگی کارگاه يا کارخانه و

 شرکت محل فعاليت خود بيکار شده اند آنها هم گرفتار توهم شده اند.
 زيرا آمارهای رسمی نرخ ديگری را اعلم می کنند!

 از طرف ديگر مسئولن و قانونگزاران مدعی هستند برای حمايت از کار و توليد بهترين قانون
 در اختيار ماست ولی مشخص نيست چرا اين قانون حمايتی در حاشيه قرار دارد و آنچه در
 متن است مشکلتی است که توليد کننده ها و کارگران قادر به فرار از آن نيستند. اما وقتی

 که توليد زمين می خورد همه از سر دلسوزی از واردات بيش از حد و اندازه طبيعی به ويژه از
 کشورهای همانند چين اعتراض می کنند.

 وقتی توليد در کشور نباشد کارگران بيکار باشند و در بازار هم نياز و تقاضا وجود داشته باشد
 سود فعاليت ها در جيب واسطه های وارد کننده کال قرار می گيرد و مردم هم چاره ای جز

 استفاده از کالهای خارجی ندارند و اين گردش بيمار بيکاری نبود توليد و تقاضای بازار مصرف
 و در نهايت واردات کالی مصرفی همواره در حرکت است که در درون خود حجم وسيعی از

 مشکلت اجتماعی اقتصادی سياسی فرهنگی پديد می آيد که هيچ دولت و کشوری هم
 نمی تواند در مقابل جان به لب رسيده لشکر بيکاران کاری از پيش ببرد.

 ريشه های بيکاری را بايد در رکود توليد در کشور جستجو کرد در حاليکه بر اساس اصل چهل
 و سوم قانون اساسی تامين استقلل اقتصادی ريشه کن کردن فقر و محروميت و ريشه
 های اصلی هدف اقتصاد در جمهوری اسلمی است در حاليکه در بند دو اين اصل به طور
 قطعی اعلم شده که تامين شرايط و امکانات کار برای همه به منظور رسيدن به اشتغال
 کامل و قرار دادن وسايل کار در اختيار همه حتی از راه اعطای وام به افراد کارآفرين يا در

 جستجوی کار تاکيد شده است .
 در چنين شرايطی که بحران بيکاری خطرناک ترين حربه بر ضد کشور و نظام به شمار می رود

 هرگونه تصميم غلط يا سخن گفتن اشتباه که منجر به افزايش شمار بيکاران و ورشکستگی
 کارخانجات شود خيانتش کمتر از توطئه گران سياسی و به اصطلح برانداز نيست زيرا برانداز

 واقعی آن کسی است که به توليد و اقتصاد کشور ضربه می زند و اين مشکلت در زمينه
 های سياسی خود را نشان می دهد.

  واحد توليدی صنعتی در کشور دچار۴۰۰ تا ۳۰۰وقتی در قالب آمارها بيان می شود که 
 بحران هستند چرااين مساله دولت و مجلس را نگران نمی کند که ليحه دو فوريتی ببرند تا
مشکل نرخ ارز و مساله کارگری مطالبات سازمان تامين اجتماعی از کارخانه ها را حل کنند

. 
اعتصاب پيروزمند کارگران مسکن مهرسنندج

 بر اساس گزارش رسيده، کارگران شاغل در پروژه مسکن مهر سنندج که زیttر نظttر شttرکت پيمانکttاری نيمttا سttاز،
مشغول به کار هستند، دست به اعتصاب زدند.
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  و16شهرک ویل شهر سنندج مشغول به کار می باشند، روزهای دوشنبه و سه شttنبه مttورخ  این کارگران که در
  به دليل نبود امکانات بهداشتی در محل کار، دست از کار کشيدند و به کارفرمttای پttروژه اعلم1390 خرداد ماه 17

 کردند که اگر اقدامی در جهت رفع مشکلت کارگران صورت نگيرد و به خواست و مطالبات آنها رسيدگی نشود، به
سر کارهایشان باز نخواهند گشت.

  بtا بtرآورده شtدن مطالبtات1390 خtرداد 18لزم بttه ذکtر اسtت کtه پtس از دو روز اعتصttاب، روز چهارشttنبه مttورخ 
کارگران، آنها به تحصن خود پایان دادند و به سرکارهای خود بازگشتند.

کميته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل های کارگری

 مردم خوزستان هم چنان با مشکل آب آشاميدنی روبه رو هستند

  خرداد می نویسد :با وجود اينکه مسئولن بهداشتی و متوليان بخش آب در روزهای18خبرگزاری رهانا در خرداد 
 گذشته اعلم کرده اند که آب شرب يعنی همان آب لوله کشی استان خوزستان مشکل بهداشتی ندارد و مردم

 خود علقه به خريد آب دارند ولی اکثر مردم اين موضوعات و خبرها را نادرست می دانند.
 به گزارش مهر، برای نمونه اگر طعم و مزه را يکی از شروط سالم و بهداشتی بودن آب بدانيم هم اکنون آب

 موجود در شهرهای استان خوزستان به خصوص شهرهای جنوبی طعم واقعی آب را ندارد و مصرف آن برای مردم
 مشکل است به همين دليل نمی توان در شرايط فعلی اين آب را آبی بهداشتی به حساب آورد و اين موضوع با

 تائيد اکثر نمايندگان مردم در مجلس نيز همراه است.
 با وجود تمام اين اظهار نظرها هم اکنون مردم شهرهای جنوبی خوزستان آب خود را به وسيله آب تصفيه کن و
 خريد از فروشندگان دوره گرد تامين می کنند و اين موضوع علوه بر تحميل هزينه های اضافی به مردم، باعث

 بروز برخی ناراحتی ها برای آنها و مشکلت بهداشتی شده است.
 نماينده اهواز در مجلس شورای اسلمی در اين خصوص اظهار داشت: متاسفانه در چند روز گذشته اظهارات

 متفاوتی از سوی مسئولن استان مبنی بر بدون مشکل بودن آب شرب خوزستان در رسانه ها منعکس شده که
 در خصوص آنها تنها می توان گفت اين اظهارات شرم آور است.

 سيد شريف حسينی افزود: برخی مسئولن که ادعا می کنند آب شرب اين استان مشکل ندارد و مردم
 خودشان علقه به استفاده از آب تصفيه شده و خريد آن از فروشندگان دوره گرد دارند آيا خودشان همين آبی را

 که در لوله ها جاری است مصرف می کنند يا اينکه تنها مرغ همسايه غاز است.
 حسينی تصريح کرد: ای کاش شرايط به گونه ای بود که می توانستيم سر زده به خانه اين مسئولن برويم و

 ببينيم آيا آنها آب لوله کشی موجود در شهرهای جنوبی خوزستان را مصرف می کنند يا اينکه آب تصفيه کن های
 چند صد هزار تومانی در خانه نصب کرده اند و تنها نسخه ای شفا بخش برای مردم می پيچند و آن را در اختيار

 رسانه ها قرار می دهند.
 نماينده اهواز عنوان کرد: در چند روز اخير معلوم نيست چه اراده ای وجود دارد که مسئولن بخش آب و بهداشت

 يک صدا مامور شده اند که با رسانه ها گفتگو کنند که آب شهرهای جنوبی استان مشکل ندارد ولی هر شهروند
 خوزستانی با شنيدن اين ادعا که با واقعيت موجود فاصله های فراوانی دارد خنده تلخی می زند.

 دبير دوم کميسيون صنايع و معادن مجلس در خصوص حل مشکل اساسی آب شرب منطقه نيز گفت: در شعار
 مسئولن، آب شرب استان خوزستان هيچ مشکلی ندارد ولی در واقعيت بايد گفت مردم بيشتر مناطق استان

 خوزستان از جمله خرمشهر، آبادان، شادگان، دارخوين و کلنشهر اهواز قادر به استفاده از آب لوله کشی
 نيستند.

مس طرفداران مس سرچشمه هم تجمع کردند/اعتراض به واگذاری احتمالی
  خرداد نوشت:هواداران تيم فوتبال مس سرچشمه امروز مقابل این باشگاه18به نوشته روزنامه دولتی  ایسنا در 

تجمع کردند.این روزها اخباری مبنی بر واگذاری امتياز باشگاه مس سرچشمه به پاس همدان شنيده می شود.
 هواداران تيم فوتبال مس سرچشمه که به شدت از این موضوع ناراحت هستند، امروز مقابل باشگاه خود در شهر
 رفسنجان تجمع کردند و با در دست داشتن پلکاردهایی اعتراض خود را به واگذاری احتمالی مس سرچشمه به

باشگاه پاس همدان نشان دادند.
 هواداران رفسنجانی که شنيده اند قرار است تيم شان به همدان واگذار شود، فردا (پنجشنبه) نيز به تجمع خود

ادامه خواهند داد.
 تلش برای برقراری تماس با مدیران ارشد باشگاه مس و همچنين شرکت ملی صنایع مس ایران بی نتيجه ماند
 اما آن طور که از باشگاه مس سرچشمه خبر می رسد، کارهای انتقال این تيم به پاس همدان تمام شده و باید

منتظر ماند و دید چه سرنوشتی در انتظار باشگاه مس سرچشمه خواهد بود.

رود اعتراض کشاورزان به خشک شدن رودخانه زاینده
 در پی رو به خشکی رفتن بخشی از رودخانه زاینده رود که از چهارمحال بختياری می گذرد قرار است کشاورزان
 این منطقه هفته آینده در مقابل استانداری اصفهان و همچنين در برابر ساختمان مجلس در تهران تجمع کرده و
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 دست به اعتراض بزنند.به احتمال قوی این تجمع اعتراضی پنجشنبه هفته آینده خواهد بود.کشاورزان این منطقه
بارها توسط ماموران حکومتی برای آماده سازی چنين اعتراضاتی مورد تهدید و ارعاب قرار گرفته اند.

زدند کارگران نوشابه سازی ساسان دست به تحصن
 اعتصاب وتحصن کارگران نوشابه سازی ساسان با موفقيت به اتمام رسيدونمایندگان کارگران معترض به سر کار

خود برگشتند .
 بنا به گزارش ایران کارگر اعتراض و اعتصاب جمعی کارگران نوشابه سازی ساسان به نتيجه رسيد و نمایندگان

معترض کارگران که اخراج شده بودند مجددا به کار برگشتند.
  نفر از کارگران نوشابه سازی ساسان در٢٢٠روز سه شنبه و چهارشنبه دهم ویازدهم خرداد ماه سال جاری , 

  نفر از نمایندگان منتخب خود و عدم رسيدگی به خواسته هایشان دست از کار کشيده و در٣اعتراض به اخراج 
محيط کارخانه تجمع واعتصاب کرده بودند .

 نمایندگان متخب کارگران پس از پيگيری حقوق ومطالبات کارگان منجمله موضوع سرویس ایاب وذهاب و حذف
بعضی از مزایا و پيگيری حقوق معوقه کارگران از طرف مدیریت شرکت اخراج شده بودند .

 یکی از کارگران این کا رخانه گفت که بدنبال اخراج نمایندگان خود همه کارگران در اعتراض به این اقدام ظالمانه
دست از کار کشيده واعتصاب کردند.

 ٩٠.٣.١٨سرانجام پس از دو روز اعتصاب وتجمع با اعلم برگشت به کاراین کارگران , این اعتصاب روز چهارشنبه 
خاتمه پيد ا کرد وکارگران سر کار خود برگشتند.

اردبيل تحصن در استانداری
  نفر از نيروهای قرار٣۵این تحصن در پی تصميم صابری استاندار اردبيل، در خصوص عدم تمدید و تبدیل وضعيت 

دادی که در خواست تبدیل قرارداد خود به پيمانی دارند صورت گرفته است.
 در همين حال کارمندان رسمی استانداری که در چند روز اخير شاهد بی توجهی مقامات به مطالبات همکاران

خود بودند از صبح چهارشنبه در نمازخانه استانداری دست به تحصن زدند.
 آنها همچنين به حذف اضافه کاری و لغو برنامه های رفاهی معترض بوده و از تعلق حقوق های ميليونی مقامات

استانداری معترض هستند.

! کارگران وزارت نيرو از اول امسال تاکنون بدون دستمزد
 بنا بر گزارش اتحادیه آزاد کارگران ایران، کارگران کارخانه بزرگ بنياد پوشش مرتبط با وزارت نيرو، تحت شرایط به

 غایت برده واری در این کارخانه مشغول بکار هستند.این کارخانه که برخی قطعات مربوط به شبکه های برق
 ازجمله دکلهای برق فشارقوی را برای وزارت نيروتوليد ميکند دارای دو سالن بزرگ است که وجود بخارات سرب

واسيد و مواد گالوانيزه فضای آنها را بشدت آلوده است و کارگران در این محيط خطرناک مشغول بکار هستند.
  کارگر دارد که۵٠٠کارخانه بنياد پوشش که در منطقه صنعتی مورچه خورت اصفهان قرار دارد مجموعا بيش از 

  ساعته بدون توقف در طول شبانه روزکارميکنند. مدیریت کارخانه با ورود کارگرجدید سه نوع١٢بصورت دو شيفت 
 قرارداد با آنها ميبندد! اول قرارداد سفيدامضاء که فقط کارگرآنرا امضاء کرده است و کارفرما هرچه بخواهد در آن

 مينویسد. قرارداد بعدی یک قرارداد یکماهه برمبنای حداقل دستمزد وشرایط حداقلی اداره کاراست، با امضای این
  ماه با این نوع قرارداد به کار خود۶قرارداد کارگر کارش را شروع ميکند ودر صورت خوشامد کارفرما، ميتواند تا 

 ادامه دهد. پس از این مدت وحصول اطمينان کارفرما از سربراه وخاموش بودن کارگر، قرارداد یکماهه به قرارداد
  سال وقدیمی تر هم به همين منوال هر سه ماه۵سه ماهه تبدیل می شود. قرارداد کارگران با سابقه بيش از

یکبار تمدید ميشود.
 در این کارخانه زمان صرف نهار وشام کارگران فقط نيم ساعت است. کارگران غذای خود را از منزل مياورند و آنرا

 در همان محيط کار و فضای بشدت آلوده آن ميخورند! دستمزدهای این کارگران عموما با تأخير پرداخت می شود و
آنان از اول سال تاکنون دستمزدهای خود را دریافت نکرده اند.

 وجود قراردادهای سفيد امضا و موقت، تهدید به اخراج و خطر عدم تمدید قرارداد از سوی کارفرما عمل� امکان
  ساعت کار١٢هرگونه اعتراضی را از طرف این کارگران سلب کرده است و آنان عليرغم تمامی مشقات موجود از 

 طاقت فرسا در روز در محيط بشدت آلوده تا عدم پرداخت دستمزد و وجود فقط نيم ساعت وقت برای ناهار و …
بناچار برای لقمه نانی به این بردگی تن سپرده اند

 گزارشی از شرایط برده وار و غير انسانی کارگران کارخانه بنياد پوشش این
اند کارگران از اول امسال تاکنون دستمزدهای خود را دریافت نکرده

 بنا بر گزارش اتحادیه آزاد کارگران ایران، کارگران کارخانه بزرگ بنياد پوشش مرتبط با وزارت نيرو، تحت شرایط به
 غایت برده واری در این کارخانه مشغول بکار هستند.این کارخانه که برخی قطعات مربوط به شبکه های برق

 ازجمله دکلهای برق فشارقوی را برای وزارت نيروتوليد ميکند دارای دو سالن بزرگ است که وجود بخارات سرب
واسيد و مواد گالوانيزه فضای آنها را بشدت آلوده است و کارگران در این محيط خطرناک مشغول بکار هستند.
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  کارگر دارد که500کارخانه بنياد پوشش که در منطقه صنعتی مورچه خورت اصفهان قرار دارد مجموعا بيش از 
  ساعته بدون توقف در طول شبانه روزکارميکنند. مديريت كارخانه با ورود كارگرجديد سه نوع12بصورت دو شيفت 

 قرارداد با آنها ميبندد! اول قرارداد سفيدامضاء كه فقط كارگرآنرا امضاء كرده است و كارفرما هرچه بخواهد در آن
 مينویسد. قرارداد بعدي يك قرارداد يكماهه برمبناي حداقل دستمزد وشرايط حداقلي اداره كاراست، با امضای اين

  ماه با اين نوع قرارداد به کار خود۶قرارداد كارگر كارش را شروع ميكند ودر صورت خوشامد كارفرما، ميتواند تا 
 ادامه دهد. پس از اين مدت وحصول اطمينان کارفرما از سربراه وخاموش بودن كارگر، قرارداد یکماهه به قرارداد

  سال وقديمي تر هم به همين منوال هر سه ماه5سه ماهه تبدیل می شود. قرارداد كارگران با سابقه بيش از
یکبار تمدید ميشود.این کارگران از اول امسال تاکنون دستمزدهای خود را دریافت نکرده اند

 در این کارخانه زمان صرف نهار وشام كارگران فقط نيم ساعت است. كارگران غذاي خود را از منزل مياورند و آنرا
 در همان محيط کار و فضای بشدت آلوده آن ميخورند! دستمزدهای این کارگران عموما با تأخير پرداخت می شود و

آنان از اول سال تاکنون دستمزدهای خود را دریافت نکرده اند.

 وجود قراردادهای سفيد امضا و موقت، تهدید به اخراج و خطر عدم تمدید قرارداد از سوی کارفرما عمل� امکان
  ساعت کار١٢هرگونه اعتراضی را از طرف این کارگران سلب کرده است و آنان عليرغم تمامی مشقات موجود از 

 طاقت فرسا در روز در محيط بشدت آلوده تا عدم پرداخت دستمزد و وجود فقط نيم ساعت وقت برای ناهار و …
بناچار برای لقمه نانی به این بردگی تن سپرده اند.

 استعفای رئيس اتحاديه نانوايان تهران

  خرداد آمده است : در حالی که نابسامانی در وضعيت نان شهر9به نوشته سایت اصلح طلب کلمه در تاریخ 
 تهران منجر به استعفای رييس اتحاديه نانوايان تهران شده است، برخی مسئولن همچنان نسبت به تحقق وعده

 های داده شده بی اعتنايند.
 به گزارش آينده، با وجود گذشت حدود شش ماه از آغاز اجرای طرح هدفمندی يارانه ها که منجر به افزايش قيمت

  برابر قيمت اوليه و قيمت نان به دو تا سه يا حتی چهار برابر۵٠نان در دو مرحله شد، قيمت آرد گندم به حدود 
 قيمت اوليه افزايش يافت.

 با اين وجود تاکنون دولت به برخی وعده های داده شده برای جبران افزايش قيمت گاز و برق که مصرف عمده
 نانوايی هاست، عمل نکرده و اين منجر به استعفای حسين نظري، رئيس اتحاديه نانوايی های تهران شده

 است.
 از سوی ديگر کيفيت نازل بخشی از آرد تحويل شده به نانوايی های تهران، باعث شده است تا مردم از خريد

 نانهای پخت شده با اين آرد خودداری کرده و نانوايی ها نيز برای ايجاد مشتری از سهميه آرد شهرستانها
  تومان به فروش می رسد،١۶٧٠٠استفاده کنند، به نحوی که هم اکنون آرد با قيمت رسمی در تهران کيسه ای 

  هزار تومان توسط برخی٢٠اما آردهای مرغوبتری که از شهرستان به تهران می آيد، با قيمت کيسه ای بيش از 
 نانوايی ها خريداری می شود.

 از سوی ديگر عملکرد واحد نظارت بر نانوايی ها نيز که زير نظر فرمانداريها فعاليت می کند، با مشکلت قانونی
 همراه شده است و ديوان عدالت اداری حکم به انتقال آن به مجموعه سازمان تعزيرات حکومتی داده است؛ اما

 استانداري ها از اجرای حکم استنکاف می کنند.
 در اين حال عدم حل مشکل کيفيت نان که به تصور دولت با افزايش قيمت آرد و نان به راحتی قرار بود حل شود،

 معضلت جدی برای نانوايان و مردم به وجود آورده است؛ به نحوی که برخی از صاحبان کارخانه های آرد برای
 تامين آرد باکيفيت اقدام به واردات گندم از استراليا کرده اند.

 اين در حالی است که کارشناسان از ابتدا با وجود تاکيد بر ضرورت اصلح قيمتی نان بر راهکارهای جانبی نظير
 تحول در سيستم خريداری و انبار و آسياب کردن گندم و همچنين رتبه بندی قيمت نان براساس کيفيت تاکيد

 داشتند. اما با مخالفت و اصرار دولت به اجرای سيستم تک نرخی هم اکنون بسياری از نانوايی ها با مشکل زيان
 دهي، بخشی با معضل عدم وجود مشتری کافی و بخش ديگری با مشکل کيفيت آرد مواجهند و يا از راه حل

 های به ظاهر غيرقانونی نظير استفاده از کنجد برای دونرخی کردن نان استفاده می کنند.

 وضعيت نگران کننده معلم در بند هاشم خواستار، در زندان وکيل آباد
 مشهد

  خرداد آمده است : هاشم خواستار، رييس کانون صنفی معلمان مشهد که اکنون19سحام نيوز در تاریخ سایت 
 در زندان وکيل آباد مشهد به سر می برد به دنبال نوشتن نامه های افشاگرانه از شرايط غير انسانی و اعدام

 های پنهانی اين زندان از روز پنجشنبه هفته گذشته به بند جرائم قتل و مواد مخدر منتقل شده است.
 به گزارش کمپين بين المللی حقوق بشر در ايران، صديقه مالکي، همسر اين زندانی عقيدتی با اظهار نگرانی از

 حال او به کمپين بين المللی حقوق بشر در ايران گفت: ”دو روز پس از آنکه خواستار از بند زندانيان عقيدتی به
  که مربوط به قاتلن و جرم های ديگراست، منتقل شد من به دادگاه انقلب رفتم تا علت انتقال او را بپرسم۵بند 
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 که يکی از مسولن به من گفت به دليل اينکه ايشان نامه های درباره وضعيت زندان وکيل آùباد مشهد نوشته
 است به بند ديگری منتقل شده تا اتفاق های ديگری هم که در اين زندان می افتد را از نزديک لمس کنند. البته

 ايشان گفتند که شما برويد ما خودمان دوباره آقای خواستار رابه بند زندانيان عقيدتی بر می گردانيم که فعل
 اتفاقی نيفتاده است.“

 هاشم خواستار، مهندس کشاورزي، معلم بازنشسته و رئيس کانون صنفی معلمان مشهد که در هنرستان
  در پارک ملت مشهد، در حال پياده روی دستگير و به زندان٨٨ شهريور ٢۵کشاورزی تدريس می کرد، در تاريخ 

 وکيل آباد مشهد، منتقل و در دادگاه بدوی به شش سال حبس، محکوم شد. حکم او در دادگاه تجديد نظر به
 دوسال زندان تعزيری کاهش يافت. او تا به حال سه نامه به رييس قوه قضاييه در خصوص وضعيت نامناسب و غير

 انسانی و اعدام های پنهانی زندان وکيل آباد مشهد نوشته است.
  بسيار۵صديقه مالکی در خصوص وضعيت همسرش در بند جديد به کمپين گفت: ”به گفته آقای خواستار بند 

  نفر۶٠ تخت دارد ١۵شلوغ است و ايشان روی زمين و به قول خود زندانی ها کف خواب هستند. در اتاقی که 
  نفر روی زمين و بقيه در راهروها هستند. با اين جمعيت٨ نفر روی تخت می خوابند، ١۵زندگی می کنند، 

 هميشه بند پر از سر وصدا است و محيطش کثيف و پر از دود..برای دستشويی و حمامش هميشه صف بسته
 اند و خلصه چه بگويم! اگر توصيف جهنم را شنيده ايد می توانيد درباره زندان وکيل آباد مشهد هم آن را به کار

 ببريد.“
 همسر هاشم خواستار گفت: ”وقتی بند آنقدر شلوغ باشد مسلما برخورد هم پيش می آيد. چون می دانند که
 ما خيلی نگرانشان هستيم چيزی نمی گويند و مرتب می گويند نگران نباشيد همه چيز خوب است. اما کسی

 که قبل در آن بند زندانی بوده به ما گفت آنقدر بند شلوغ است که مرتب زندانيان پای يکديگر را لگد می کنند و يا
 يکهو کسی بلند می شود و ليوانش را سمت ديگری پرت می کند و خلصه دعوا زياد پيش می آيد. در آن بند
 خيلی ها حکم اعدام يا حبس ابد دارند بنابراين عصبی هستند و من نمی دانم اگر خدای نکرده اتفاقی برای

 همسرم بيفتد چطور مسولن می خواهند جوابگو باشند.“
 همسر هاشم خواستار با اظهار اينکه همسرش پس از عمل جراحی تا کنون موفق به دريافت مرخصی نشده

 ٨٧است، گفت: ”من نگران بيماری ايشان هستم، او به شدت ضعيف شده است، قبل از اينکه به زندان برود 
  کيلو است. ايشان مريض هستند درحاليکه قبل از اينکه به زندان بروند سالم بودند.۶٠کيلو بود اما اکنون حدود 

 فشارخونش بالست .در ملقاتی ها وقتی از حالش می پرسم می گويد هنوز پس از عمل خوب نشده است.و
عليرغم تقاضای های ما پس از عملش حتی برای يک روز هم به مرخصی نيامد.“

 
عفو بين الملل

بيانيه مطبوعاتی
 

ایران: به ممنوعيت و ایجاد مزاحمت برای اتحادیه های مستقل کارگری پایان دهيد
 

 عفو بين الملل امروز گفت فعالن مستقل سندیکایی در ایران به خاطر دفاع از حقوق کارگری خود زندانی می
 شوند و مجامع مستقل کارگری با سرکوب مستمر روبرو هستند، و از مقامات ایرانی خواست به آزادی های

 اجتماعی و اقتصادی اساسی احترام بگذارند.
 گزارش عفو بين الملل با عنوان «مصمم به زیستن با آبرو: مبارزه فعالن کارگری ایران برای حقوق خود» که امروز
 منتشر شد رفتار خشن با فعالن مستقل سندیکایی را که از حقوق کارگران دفاع می کنند، در شرایط سرکوب

فراگير در ایران به نمایش می گذارد.
 مÚلکام اسمارت، ریيس بخش خاورميانه و افریقای شمالی عفو بين الملل گفت: «حکومتی که نشان داده

 مخالفت را تحمل نمی کند، فعالن مستقل سندیکایی را به پرداخت بهای سنگينی وادار کرده است. آزار و
 تعقيب آنها حکایت از استيصال حکومت در تلش برای فرونشاندن ناآرامی اجتماعی است که می تواند ناشی از

افزایش تازه قيمت سوخت و برق برای ایرانيان باشد.»
 شين انرایت، مشاور عفو بين الملل در زمينه اتحادیه های صنفی در جهان، گفت: «این حکومت مصمم است
 اتحادیه های موجود را درهم بشکند و به منع کردن مجامع کارگری مستقل و تازه که پدیدار می شوند ادامه

 بدهد. این وضع بی اعتنایی فاحش به تعهدات این حکومت به عنوان عضو سازمان بين المللی کار و به حقوق
کارگری مردم ایران است.»

 1000 دستگير شدند و حداقل 1388فعالن برجسته سندیکای کارگران شرکت واحد در سرکوب پس از انتخابات 
  مورد حمله خشونت بار نيروهای امنيتی قرار1385عضو سندیکا و خانواده هایشان در طی اعتصابی در سال 

 گرفتند.
 منصور اسانلو، ریيس سندیکای ممنوعه کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی بارها دستگير شده و تا پيش از آزادی

 مشروط در هفته گذشته چهار سال در زندان مانده بود. از زمان سازماندهی اعتصاب در حمایت از افزایش حقوق
 رانندگان اتوبوس، او قربانی ناپدید شدن قهری، محاکمه های ناعادلنه و ضرب و شتم بوده و اغلب از رسيدگی

 پزشکی محروم مانده است. در دفعات کمی که به او اجازه رسيدگی پزشکی داده اند، او را به تخت زنجير کرده
اند.

 شين انرایت گفت: «ما از آزادی منصور اسانلو کامل استقبال می کنيم، اما او در وهله اول اصل نباید زندانی می
 شد. آزادی او باید بی قيد و شرط باشد و فعالن سندیکایی دیگر که زندانی وجدانی هستند فورا آزاد شوند.

 یک بار  مقامات ایرانی باید به خاطر تلش برای تایيد حقوق کارگران در کنوانسيون های سازمان بين المللی کار
برای هميشه به آزار و اذیت، تعقيب و زندانی کردن فعالن سندیکایی پایان دهند.»
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 )، یکی از بزرگترین اتحادیه هایITF( سندیکای منصور اسانلو عضو فدراسيون بين المللی کارگران حمل و نقل
 جهانی هم رزم با عفو بين الملل در دفاع از حقوق کارگران ایران است.

 دیوید کاکرافت، دبير کل فدراسيون بين المللی کارگران حمل و نقل، گفت: «بدرفتاری باورنکردنی با منصور اسانلو
 و اعضای سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران نشانه ترسی است که بعضی از عناصر در ميان
 مقامات ایران از آنها به عنوان نيروی اصيل تغيير و اصلحات دارند. آزادی اسانلو نشانه مثبتی است، اما او و

همکارانش باید مجاز باشند آزادانه و بدون ترس از دستگيری یا آزار، منافع اعضایشان را نمایندگی کنند.»
 اتحادیه های مستقل، همچون سازمان ها و فعالن مستقل دیگر، پس از سرکوب اعتراض های گسترده در پی

 ، با هجوم رو به رشد و خشن روبرو بوده اند.1388انتخابات ریاست جمهوری در سال 
 شرکت دولتی نيشکر هفت تپه در جنوب غربی ایران در خوزستان پس از اعتصاب وسيع کارگران برای تشکيل یک

  ناچار از توجه به شرایط کاری شد. ریيس جدید سندیکا رضا رخشان در دو سال1387سندیکای مستقل در 
  محاکمه و محکوم شدند.1388گذشته دو بار بازداشت شده و پنج تن از رهبران دیگر سندیکا در سال 

 )، که سندیکای کارگران هفت تپه عضو آنIUF( پيتر رöسمÚن، از اتحادیه بين المللی کارگران صنایع مواد غذایی
 است، گفت: « اتحادیه بين المللی کارگران صنایع مواد غذایی از شجاعت فعالن سندیکایی ایران که زندگی و

 آزادی خود را به خاطر حقوق همگان به خطر می اندازند، مدام الهام می گيرد.»
  پس از اعتصاب عليه دستمز́د کم رسما ممنوع شد، اما با وجود صدها1386کانون صنفی معلمان ایران در سال 

 بازداشت، ضرب و شتم و بدرفتاری های دیگر عليه اعضای بازداشت شده اش و حتا اعدام یکی از اعضایش در
، به فعاليت خود ادامه داده است.1389سال 

 دöمينيک مار́لت از آموزش بين الملل، فدراسيون جهانی کارکنان آموزشی، گفت: «اعضای کانون صنفی معلمان
 ایران به ما می گویند که در اثر ارعاب شدید حکومت شکست نخواهند خورد، اما آنها به همبستگی معلمان

عادی مثل خودشان در سراسر جهان با مبارزه اشان به خاطر حقوق خود نياز دارند.»

  ایران، در همکاری با اتحادیه های1388عفو بين الملل، در آستانه دومين سالگشت انتخابات ریاست جمهوری 
 بين المللی و کنفدراسيون بين المللی اتحادیه های کارگری، پيکاری را در حمایت از اتحادیه ها در ایران در مبارزه

 به خاطر حقوق اساسی بشری و کارگری آنها آغاز می کند.
سند عمومی
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اجبار اوليای دانش آموزان به پرداخت قبوض آب و برق و گاز مدارس

 مttدارس، اوليttای دانttش آمttوزان را برطبق گزارشی که خبرگزاری حکومتی فارس انتشارداده است، مدیران برخttی
  و ایttن هزینه هttا را از آنttان هزینttه آب، بttرق و گttاز مصttرفی نمttوده مجبور به پرداخttت هزینه هttای مttدارس از جملttه

 اسفندیار اختياری عضو کميسيون آموزش و تحقيقttات مجلttس در ایttن زمينttه می گویttد: “مttدیران برخttی می گيرند.
 والtدین برسtانند و آن هtا را در پرداخtت مدارس سtعی می کننtد هزینه هtای سtربار شtده بttه مدرسtه را بtه اطلع

 وی در ادامه می گوید: “دریttافت وجttه بttه اجبttار از والttدین بttه ایttن علttت قبوضی مانند آب، برق، گاز سهيم کنند.”
 اگر شما به عنttوان یttک سرانه دانش آموزی کفاف حتی هزینه آب و برق مدرسه را هم نمی دهد بنابراین است که

 مدیر مدرسه آن طرف ميز نشسته باشيد یا باید مدرسه راتعطيttل کنيtد یtا فکtری بtرای پرداخtت هزینه هttا داشtته
فکر این است که ما به دليل کمبود بودجه، از اوليا وجهی را دریافت کنيم.” باشيد که البته بدترین نوع

 مطttابق قttوانين و بخش نامه هttای شایان ذکر است که اخاذی از خانواده دانش آموزان در حالی صورت می گيرد کttه
 اجبار از اوليا، ظاهرا� تخلttف محسttوب می شttود! عضttو کميسttيون مکتوب آموزش و پرورش دریافت هر گونه وجه به

 می گویttد: مجلttس در ادامttه ایttن اعترافttات و همچنيttن نttا کttارائی ایttن قttوانين و بخش نامه هttا آمttوزش و تحقيقttات
 می کاهد (اما) درخواست کمک بttه مدرسttه “آئين نامه و بخشنامه  در این زمينه تنها کمی از حساسيت مسئله را

 مواقtع گوش هایمtان واقعيت هtا را نمی شtنود و خيلtی سtاده از کنtار آن به صtورت پنهtان ادامttه می یابtد در چنيttن
 خویش بدون آن که بttه اسفندیار اختياری عضو کميسيون آموزش و تحقيقات مجلس در ادامه اعترافات می گذریم.”

 از ایttن تخلفttات کttه خttود شtاهد آن بttوده اسttت اشttاره وظيفه و قصور دولت در این زمينه اشاره کند، به یک نمونه
 گذشttته در یکttی از جلسttات مدرسttه ای کttه حضttور داشttتم خttود، ایttن صttحنه را نمttوده و می گویttد: “در مttاه

 آورده بttود و بttه اوليtا کردم؛ مدیر مدرسه خيلttی سtاده و صttادقانه فهرسttتی از قبttوض آب، بtرق و گtاز را مشاهده
 را پرداخت نکنيم دو حالت پيش می آید یا بایttد مدرسttه می گفت: این قبوض بيش از مبلغ دو ميليون است و اگر آن

 تقسttيم سرما و شرایط دیگر مدرسه را اداره کنيم. بttه هميttن دليttل ایttن مبلtغ بيttن اوليttا تعطيل شود یا این که در
شد.”

 دانش آمttوزی جوابگttوی حتttا حttداقل   با ذکر این که سرانه ی تعيين شده عضو کميسيون آموزش و تحقيقات مجلس
 هم نيست، ضttمن اعttتراف مکttرر و تلttویحی بttه قصttور نابخشttودنی هزینه مدارس یعنی هزینه های برق، آب و گاز

اوليای دانش آموزان را نيز که چيزی جز اخاذی دولت نيست، توجيه می کند. دولت، اخاذی از
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 مختلف، روز به روز بttر ميttزان غttارت و دولت جمهوری اسلمی و مرتجعين حاکم که در پوشش طرح ها و بهانه های
 از اکنون کار را به آن جا کشانده اند که حتا پول آب و برق و گاز مدارس را نيز چپاول مردم زحمتکش ایران افزوده اند،

 کttافی بttه آمttوزش و پttرورش، نttه دانش آموزان می گيرند. دولت ارتجاعی و سرکوبگر حاکم با عدم اختصاص بttودجه
 فشار گذاشته و درمواردی سعی کرده است مدیران مttدارس فقط معلمان و فرهنگيان کشور را بيش از پيش تحت

 اوليا قرارداده اسttت. در دانش آموزان قراردهد، بلکه عمل� ادامه کاری در این مدارس را نيز بر دوش را درمقابل اوليای
 ارگان هttا سttرکوب می شttود، درمttدارس آن، حتttا بttابت جمهوری اسلمی از آن جا که بودجه هttای هنگفttتی صttرف

 هttم پttولی پيttدا نمی شttود. در جمهttوری اسttلمی ميلياردهttا تومttان صttرف  آب و بttرق و گttاز پرداخttت هزینttه
 اسلمی، صرف ساخت مراکز و اماکن دینی و مذهبی می شود، ميلياردها تومان ازثروت های جامعه دزدی تبليغات

 غير دولتی و مقامات حکومتی سرازیر می شود که با آن و به جيب مرتجعين و آخوندها و عناصر رده بالی دولتی و
 تمtام برق و گtاز تمtام مtدارس در تمtام سtال را تtأمين کtرد بلکttه حتtا می تttوان حقttوق نه فقط می توان پول آب و

 جدیttد سttاخت و وضttعيت آمttوزش و معلمان را افزایش داد، هttزاران معلttم جدیttد اسttتخدام نمttود، هttزاران مدرسttه
 بخشtيد. آری همtه گttونه امکtان بtرای بهبttود شtرایط و وضtعيت پرورش را به کلtی دگرگtون سtاخت و آن را بهبtود

 و آن هttم وجود دارد. تنها یک مانع در این ميان هست که آن را باید از سر راه برداشت، مدارس و آموزش و پرورش
رژیم ارتجاعی جمهوری اسلمی ست!

 
دستگيری شاهرخ زمانی فعال کارگری

 در خبر واصله آمده است که شاهرخ زمانی کارگر نقاش از اعضای سندیکای نقاشان و همچنين عضو کميته
 دستگير و اکنون در زندان تبریز زندانی است١٣٩٠خرداد١٧پيگيری ایجاد تشکل های کارگری در تاریخ 

 بيانيه هيات بازگشایی سندیکای کارگران نقاش ساختمان در محکوميت بازداشت     ·
...شاهرخ زمانی

  خرداد ماه توسط ماموران17شاهرخ زمانی، عضو هيات بازگشائی سندیکای کارگران نقاش ساختمان در تاریخ 
 امنيتی تبریز بازداشت شده و به زندان تبریز منتقل شد. ما کارگران نقاش ساختمان ضمن محکوم کردن بازداشت

غير قانونی شاهرخ زمانی، خواستار ازادی فوری وبدون قيد و شرط او و سایر کارگران زندانی می باشيم.

هيات بازگشائی سندیکای کارگران نقاش ساختمان
1390/3/19

 
فریبرز رئيس دانا، اقتصاد دان و عضو کانون نویسندگان ایران

به یک سال حبس محکوم شد 
 

 کانون مدافعان حقوق کارگر از شرح بيدادگاه رژیم اسلمی در رابطه با دکتر فریبرز رئيس دانا و دلیل محکوميت
  دادگاه انقلب به ریاست قاضی محمد مقيسه، فریبرز رئيس دانا، اقتصاددان و٢٨ شعبه ایشان می نویسد : 

عضو کانون نویسندگان ایران را به یک سال حبس محکوم کرد.
فریبرز رئيس دانا به اتهام عضویت در کانون "غير قانونی" نویسندگان ایران،

"،٨٨تنظيم بيانيه های "جریان فتنه ی  
 بيانيه عليه نظام و تبليغ چهره های وابسته به گروهای چپ و مارکسيست همانند صمد بهرنگی و خسرو

گلسرخی،
شرکت در مراسم سالگرد محمد مختاری و محمد جعفر پوینده، 
صدور بيانيه عليه سانسور، مصاحبه با رسانه های بي بي سي و صداي آمريكا، 
متهم کردن جمهوری اسلمی به آزار و تجاوز و شکنجه زندانيان و 
فرمایشی قلمداد کردن دادگاههای جمهوری اسلمی، به یک سال حبس محکوم شد. 

 روز فرصت دارد خود را معرفی کند و یا ٢٠ ابلغ شده است و رئيس دانا به مدت ٢١/٣/٩٠ این حکم در تاریخ
اعتراض خود را نسبت به حکم، اعلم نماید.

 نامه اتحاديه ساختمانی جنگلبانی معادن و انرژی استراليا - شعبه ايالت نيوساوث
 ويلز

  ژوئن9در حمايت از حقوق کارگران ايران، آزادی فعالين کارگری و حرکت اعتراضی 
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  ژوئن عليه رژيم جمهوری9اين نامه در حمايت از حقوق کارگران ايران، آزادی فعالين کارگری و حرکت اعتراضی 
 اسلمی درمقابل سازمان جهانی کاردر ژنو و بدنبال پيگيريهای کميته همبستگی با جنبش کارگری ايران-

 استراليا از جانب اتحاديه ساختمانی جنگلبانی معادن و انرژی استراليا- شعبه نيوساوث ويلز نوشته شده و
 .توسط کميته فوق ترجمه و تکثير شده است

 اتحاديه ساختمانی جنگلبانی معادن و انرژی استراليا - شعبه ايالت نيوساوث ويلز

Union - New South Wales Branch Construction Forestry Mining and Engery 

cfmeu-construction-nsw.com.au 
2011ژوئن  7  

 آقای مارک لنون
 دبير اتحاديه های کارگری ايالت نيوساوث ويلز

02 - 9261 8982فاکسيميل:   
 ،دوست گرامي

 اتحاديه ساختمانی جنگلبانی معادن و انرژی استراليا (سی اف ام ای يو) و اعضای آن نسبت به خود داری نمودن
 رژيم ايران از معالجه فوری پزشکی دو فعال اتحاديه کارگری که بطور ناعادلنه ای زندانی شده اند نگران است.

 اين اتحاديه از وخامت وضع سلمتی منصور اسانلو و رضا شهابی باخبر شده و خواهان آزادی آنان است. اين
 فعالين بترتيب پرزيدنت و خزانه دار سنديکای شرکت واحد - عضو فدراسيون جهانی حمل ونقل - ميباشند. آنها
 .همراه با تعدادی ديگر فعال کارگری هستند که در نتيجه فعاليتهای اتحاديه ای شان در ايران زندانی شده اند

 سی اف ام ای يو نگرانی جدی خود را نسبت به وضع اين دو فعال اتحاديه ای ابراز ميدارد. ما بر اين باوريم که
 دوباره منصور اسانلو از ناراحتی شديد قلبی رنج برده و در اول ماه مه نيز به بيمارستان برده شده است. ما مطلع

 هستيم که دکتر او توصيه جراحی فوری قلب را نموده است. آقای شهابی مکررا و بيدليل دچار خونريزی بينی
 شده است اما عليرغم درخواست او در طی اين مدت باز هم معالجه پزشکی مناسب از او دريغ شده است.

 .خانواده و همکاران او عميقا نگران او هستند

 سی اف ام ای يو قبل نيز خواهان آزادی فعالين کارگری زندانی منجمله منصور اسانلو ، رضا شهابی و ابراهيم
 مددی شده است. اتحاديه های کارگری در سراسر جهان رفتار ظالمانه رژيم نسبت به انسانهائی که در تلش

 برای دفاع از حقوق کارگران در ايران هستند را محکوم نموده اند. در نظر داشته شود که آزادی منصور اسانلو
  ژوئن مشروط به بازگشت او به زندان است. قولی که ظاهرا دولت ايران مبنی بر2جهت درمان پزشکی در 

 بخشودگی منصور اسانلو در سال گذشته داده بود عملی نشد. بنابراين بار ديگر ما به نشانه همبستگی مان از
 رژيم ايران قويا بخواهيم که بدون هيچ تاخيری معالجات پزشکی مناسب را برای منصور اسانلو و رضا شهابی

 .فراهم کند

 دولت ايران همچنين يکی از امضا کننده های اوليه اعلميه حقوق بشر سازمان ملل و عضو سازمان جهانی کار
 بوده است . ايران، بنابراين، ملزم به انجام تعهدات و مسئوليتهای خويش و احترام گذاشتن به حقوق اساسی

 بشر است. رژيم ايران در تلش است که برای ارتقاء مشروعيت خويش در جهان به سازمان تجارت جهانی
 بپيوندد. اما ايران در زمانهای اخير رکورد بسيار بدی از زندانی نمودن رهبران اتحاديه ای و حملت بيرحمانه و

 .ظالمانه به جنبش های اعتراضی داشته است و بايد با ورودش به سازمان تجارت جهانی مخالفت شود

  ژوئن، دريک روز اقدام جهاني، ايرانيان جهت حمايت از کارگران ايران که توسط اتحاديه های کارگری اروپا9در روز 
 حمايت شده است، مقابل کنفرانس سالنه سازمان جهانی کار در ژنو گردهمائی انجام خواهند داد. سی اف ام

 ای يو اتحاديه های کارگری نيوساوث ويلز را فرا ميخواند تا مبارزه برای برخورد انسانی و عادلنه و نيز آزادی
 . در ژنو حمايت کنند2011 ژوئن 9فعالين کارگری از زندان را برسميت شناخته و از روز جهانی اقدام اعتراضی 

 ارادتمند شما در همبستگی

 مالکوم تولچ

 دبير ايالتی

 ترجمه و تکثير از: کميته همبستگی با جنبش کارگری ايران - استراليا

proletarianunite@gmail. 
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 کمپين مشترک سازمان عفو بين الملل برای حقوق کارگران ايرانی

 کميته دانشجويی دفاع از زندانيان سياسی: همزمان با اجلس سالنه سازمان بين المللى کار در شهر ژنو
 سوئيس، سازمان عفو بين الملل همگام با ديگر اتحاديه های جهانی کارگری و در حمايت از حقوق کارگران

 ايرانی کمپينی را آغاز خواهد کرد.
  و همزمان با آغاز1390به گزارش کميته دانشجويی دفاع از زندانيان سياسي، روز جمعه بيستم خردادماه 

 اجلس سالنه سازمان جهانی کار در شهر ژنو، سازمان عفو بين الملل کمپين يک ساله ای را در حمايت از
 حقوق کارگران ايرانی آغاز خواهد کرد.

 به گفته عفو بين الملل، اين سازمان در کنار اتحاديه های جهانی کارگري، گزارشی با عنوان «مصمم برای زندگی
 آبرومندانه؛ مبارزه اتحاديه های کارگری برای حقوق خود» را در اجلس جهانی کار در ژنو بطور رسمی ارائه خواهد

 کرد.
 سازمان عفو بين الملل روز دوشنبه شانزدهم خردادماه در اطلعيه ای مطبوعاتی با اعلم اين خبر گفت: «اين

 سند کوتاه نشان خواهد داد که چگونه اتحاديه های مستقل کارگری با برخوردهای خشونت آميز مشابه با
 کسانی که برای حقوق انسانی بين المللي، در ايرانی که فضای سرکوب روند افزايشی دارد، صحبت می کنند

 مواجه هستند».
 عفو بين الملل می افزايد: «اين گزارش توجه به کارگران شجاع ايرانی که توسط مبارزه برای "حقوق انسانی

 کارگران" با ممنوعيت تشکيل اتحاديه های کارگری مستقل از جمله سنديکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی
 تهران و حومه، کانون صنفی معلمان و سنديکای کارگران نيشکر هفت تپه مقابله کردند را جلب می کند».

 بر اساس اين اطلعيه، سازمان عفو بين الملل و شرکای جهانی اش در اين پيکار يک ساله برای «آزادی فوری و
 بی قيد و شرط زندانيان عقيدتی اتحاديه های صنفی»، «برای وضع قوانينی که اجازه تشکيل و پيوستن به
 اتحاديه های مستقل کارگری را بدهد»، و «برای به رسميت شناختن اتحاديه های کارگری موجود» مبارزه

 خواهند کرد.
 ) و همزمان با آغاز اجلس سالنه سازمان جهانی کار2011اين سازمان همچنين روز بيستم خردادماه (دهم ژوئن 

 کنفرانسی مطبوعاتی در سالن «آی وی» سازمان جهانی کار برگزار خواهد کرد.
  به وقت ژنو و با حضور شين انرايت مسئول كمپين هاى اتحاديه اى عفو17:45اين کنفرانس مطبوعاتی ساعت 

 بين الملل، ديويد کاکرافت از فدراسيون جهانی کارگران حمل و نقل، پيتر رسمن از فدراسيون بين المللی کارگران
 صنايع کشاورزي، غذايی و خدمات، و همچنين نمايندگان فدراسيون آموزش بين الملل، فدراسيون اتحاديه بين

 المللی آموزش و کنفدراسيون بين المللی اتحاديه های کارگری به مدت يک ساعت برگزار خواهد گرديد.
 همچنين دروئری دايک، پژوهشگر سازمان عفو بين الملل در امور ايران از لندن نيز برای مصاحبه در دسترس

 خواهد بود.
www.komitedefa.com

 گزارش تظاهرات موفق آميز در ژنو در همبستگی با کارگران ایران

 ، تطاهراتی در حمایت و همبستگی با کارگران ایران، به ابتکار)١٣٩٠ خرداد ١٩ (٢٠١١روز پنجشنبه نهم ژوئن 
 "کلکتيو سندیکایی در حمایت از کارگران مغرب و خاورميانه" (مرکب ازچهار سندیکای اصلی درفرانسه:

 ؛ فدراسيون سندیکائیSUD.؛ اتحادیه سندیکائی همبسته – C.G.Tکنفدراسيون عمومی کارگران فرانسه – 
 ) و با همکاری دو نهاد ایرانی کارگری درUNSA.؛ اتحادیه ملی سندیکاهای مستقل – F.S.Uهمبسته – 

 فرانسه «همبستگی سوسياليستی با کارگران ایران t پاریس» و «اتحاد بين المللی در حمایت از کارگران در
 ایران t واحد پاریس»، برای پشتيبانی از آزادی های سندیکائی در ایران ، در مقابل دفتر سازمان ملل متحد و

دفتر مرکزی سازمان جهانی کار در ژنو برگزار شد.
  ازFTGB و نيز سندیکای بلژیکی CGAS و «جامعه ژنوی فعاليت سندیکائی» UNIAدو سندیکای سویسی 

 فراخوان مجمع سندیکائی فرانسه پشتيبانی کرده و نمایندگان آن ها در این تظاهرات حضور داشتند. این
  صبح با شرکت بيش از صد و سی شرکت کننده که از کشورهای آلمان،١١تظاهرات ایستاده، در ساعت 

انگلستان، فرانسه ، سوئد، سوئيس و هلند به ژنو آمده بودند، آغاز شد.
 در ابتدا، ژان ميشل ژوبيه از مسئولن بخش بين المللی س. ژ. ت که مسئوليت اداره مراسم را به عهده

 داشت، به ایراد سخنرانی پرداخت و انگيزه برگزاری این تظاهرات را اعتراض به ممنوعيت سازمان یابی
 کارگران در ایران ، اعتراض به سرکوب و حبس فعالن کارگری سازمان یافته در ایران و دفاع از حق تشکل یابی

 مستقل کارگران در ایران بيان کرد. او هم چنين به اهميت همبستگی بين المللی بين کارگران در سرتاسر
 جهان و منجمله با کارگران ایران اشاره کرده و ابراز داشت که برای سندیکاهای فرانسوی طبيعی است که در

کنار کارگران ایرانی قرار گرفته و از خواست های آنان حمایت کنند.
 سخن ران بعدی پی یر کوتاز نماینده س. ژ. ت بود که درعين حال یکی از اعضای هيئت نمایندگی این سندیکا

 در اجلس سازمان جهانی کارهم بود. او سخنان خود را با یاد فرزاد کمانگر آغاز نمود. او خاطر نشان ساخت
  بارها توسط "کميسيون نرم ها" به خاطر نقض مقاوله نامه ها محکوم شده است. پیILOکه دولت ایران در 

 یر کوتاز افزود که متاسفانه رژیم ایران در همين اجلس به عضویت شورای اداری سازمان جهانی کار تعيين
 شده است. وی نسبت به حضور نمایندگان قلبی کارگران ایران در صدمين کنفرانس سازمان بين المللی کار

 اعتراض کرد و با تأکيد بر همبستگی کارگران نسبت به عملکرد جمهوری اسلمی در قبال کارگران اعتراض
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کرده و خواستار آزادی فوری کارگران زندانی شد.
 آلن بارون نماینده سندیکای «همبستگی – سود» به سابقه پشتيبانی سندیکای متبوع خود از کارگران ایران

 اشاره نمود، سرکوب کارکران در ایران را نکوهش کرده و گفت که در قبال جهانی شدن سرمایه و اتحاد
 سرمایه داران، طبيعی است که کارگران برای پيشبرد مبارزه مشترک، متحد و همبسته شوند. او پشتيبانی

 از مبارزات کارگران ایران را یک وطيفه خطير طبقاتی شمرد و در ادامه سخنان خود به مساله زندانی شدن
 غيرقابل قبول کارگران در ایران که حتی اجازه برگزاری مراسم ساده اول ماه مه را نيز ندارند پرداخت و عملکرد

 خفقان بار جمهوری اسلمی در سرکوب هر اعتراض کارگری را به شدت محکوم کرد. او همچنين از لزوم
 شرکت نمایندگان واقعی کارگران ایران در سازمان بين المللی کار سحن راند و مبارزه در این راه را از هدف

های مجمع سندیکائی شمرد.
 او که مستقيما� از کنگره سراسری سندیکای همبستگی سود که همزمان با تظاهرات ژنو در شهر ویلفرانش

 سور سون (منطقه ليون) برگزار ميشد به تظاهرات آمده بود، حامل پيامی بود برای تظاهرات از سوی
  قاره شرکت کننده در کنگره. پيام شامل نکاتی مهمی بود از جمله از۴سندیکاهای بيست کشور مختلف از 

 حق کارگران ایران در ایجاد تشکل های مستقل از دولت دفاع کرده و سرکوب کارگران ایران، پائين بودن
دستمزدها و ناتوانائی کارگران ایران در برخورداری از یک زندگی شایسته را نکوهش کردند.

 پس از آلن بارون، بترتيب نماینده سندیکاهای سوئيسی که از فراخوان "کلکتيو سندیکایی..." قبل� حمایت
 کرده بودند و در تدارک تظاهرات فعاليت مستمری داشتند، در دفاع از جنبش کارگری ایران سخن گفتد.

  سخنرانان بعدی بودند که با ابراز همبستگیFTGBنمایندگان یک سندیکای ایتاليائی و سندیکای بلژیکی 
 اعضای سندیکاهای خود با کارگران ایران از مطالبات به حق کارگران ایران پشتيبانی نموده و اظهار اميدواری
 کردند که با ادامه مبارزه مشترک سندیکائی از حضور نمایندگان قلبی فرستاده دولت ایران در سازمان بين

 المللی کار جلوگيری کرده و موفق شوند تا جمهوری اسلمی را به رعایت قوانين بين المللی که اتفاقا از امضا
کنندگانش نير است، مجبور سازند.

 سپس نمایندگان «همبستگی سوسياليستی با کارگران ایران t پاریس» و «اتحاد بين المللی در حمایت از
 کارگران در ایران t واحد پاریس» با سپاسگزاری از ابتکار عمل "کلکتيو سندیکایی..." که برای نحستين بار در

 اروپا متحدا از کارگران ایران و مطالبات انان حمایت و به ویژه همبستگی خود را با مبارزات کارگران ایران در
 ایجاد تشکلت مستقل کارگری اعلم کردند، به لزوم تداوم این کارزارها تا احقاق حق کارگران ایران و نيز ادامه

فشار به جمهوری اسلمی برای احترام به حقوق کارگران ایران، پافشاری کردند.
 آن گاه خانم دیاکيت رئيس «جنبش ملی زنان» وابسته به «کنفدراسيون سندیکاهای مستقل سنگال» در

 پيام همبستگی با کارگران به حق برابری زنان و مردان هم در جامعه و هم در محيط کار اشاره کرده و از
 مبارزات کارگران ایران پشتيبانی بعمل آورد. ممدو دیوف دبيرکل «کنفدراسيون سندیکائی سنگال» در

 سخنرانی پرشوری از حق کارگران ایران در ایجاد تشکل ها وسندیکاهای مستقل از قدرت حاکم، دفاع کرد و
اعلم نمود که از خواسته های کارگران ایران در صدمين کنفرانس سازمان جهانی کار حمایت خواهد کرد.

 سپس پيام های "کميته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل های کارگری"، محمود صالحی، "جمعی از
 کارگران ایران خودرو"، رضا رخشان و "سندیکای کارگران اتوبوسرانی شرکت واحد تهران و حومه"، که از ایران

رسيده بود، به زبان فرانسه اعلم گردید.
 نمایندگان سندیکاهای اروپا و سنگال برای انتقال خواسته های تظاهرکنندگان به ساختمان محل برگزاری

 کنفرانس برگشتند تا موضوع آزادی سندیکاها و حق کارگران ایران در ایجاد تشکل های مستقل را در
کنفرانس مطرح سازند.

 در این بخش از تظاهرات شعارهائی در حمایت ازکارگران، آزادی زندانيان سياسی در ایران و محکوميت
 سرکوب در ابران سر داده شد. در ادامه نمایندگان نهادهای کارگری، گروه ها و سازمان های سياسی ایرانی

 که از کشورهای مختلف جهت دفاع از طبقه کارگر ایران در تظاهرات اعتراضی مقابل سازمان جهانی کار در
ژنو حاضر بودند، پيام های همبستگی خود را با کارگران ایران و مبارزات مردم خواندند.

 در پایان تظاهرات، نمایندگان سندیکاها برای دادن گزارش فعاليت خود به جمع تظاهرکنندگان پيوستند. آنان
 اعلم کردند که روز جمعه دهم ژوئن در سحنرانی های خود موضوع شرکت نمایندگان واقعی کارگران ایران در
 سازمان جهانی کار، لزوم فشار به جمهوری اسلمی برای احترام به تعهدات بين المللی و نيز آزادی بی قيد
 و شرط کارگزان ایرانی را مطرح خواهند کرد. خانم نماینده زنان سنگال هم اعلم کرد که نيمی از سخنرانی

خود را به وضعيت کارگران ایران و بویژه لزوم برابری حقوق زنان و مردان در ایران اختصاص خواهد داد.
 در ساعت دو و نيم یعد ظهر، تظاهرات در ميان شعارهای پرشور حاضران در پشتيبانی از جنبش کارگری ایران

و افشای جمهوری اسلمی به پایان رسيد.

اتحاد بين المللی در حمایت از کارگران ایران t واحد پاریس
همبستگی سوسياليستی با کارگران ایران t پاریس

٢٠١١جمعه، دهم ژوئن 

افزایش نرخ دلر و کالهای مصرفی مردم

 به گزارش خبرگزاری دولتی فارس آمده است : به دنبال افزایش قيمت رسمی دلر توسط بانک مرکttزی، نttرخ ایttن
 ارز در روز چهارشنبه به صورت ساعتی افزایش یافت. در این گزارش آمده است: “هم اکنون در ساعت نگارش این

420



  تومان رسيده است”. براساس ایttن گttزارش، اکttثر صttرافی های١٢٢٠ تومان نيز گذشته و به ١٢٠٠گزارش، دلر از 
خيابان فردوسی نرخی برای خرید و فروش دلر روی تابلوهای خود قيد نکرده اند.

در روزهای اخير هم چنين محدودیت هایی برای ارائه ارزهای مسافرتی از سوی بانک مرکزی اعلم شده است.
 در کنار افزایش قيمت دلر، مردم هر روز افزایش قيمت کالی جدیدی را در اثر حttذف یارانه هttا تجربttه می کننttد. بttه
 گزارش ایسنا، قيمت ماکارونی نيز به دنبال افزایش قيمت روغن، کttره، انttواع شttوینده ها، روغttن موتttور و لسttتيک

 درصد افزایش یافته است.٢٠خودرو به طور رسمی 
 ميله گرد و تيرآهن نيز از جمله کالهایی هستند که در روزهای اخير به شدت افزایش قيمت داشته اند که بttه نttوبه

خود بر بهای مسکن تاثير خواهد گذاشت.
 ٣٠تا  ١۵برپایه ی گزارشی که خبرگزاری ایسنا منتشر نموده است، در شهر تهران اجاره بهای مسکن تاکنون بين 

 ٢٠درصد نسبت به سال گذشته افزایش داشته است. در منطقه پاسداران یک مشاور املک ضمن تایيد افزایttش 
 درصدی قيمت ها را داده است.۵٠  درصدی قيمت خرید و فروش خانه احتمال افزایش٣٠تا 

 از آغاز سال جدید، افزایش قيمت ها می رود تا رکورد جدیدی را در تاریخ حکttومت اسttلمی از خttود برجttای بگttذارد.

 افزایش قيمت ها هم چنين نشان داد که تا چه حد حذف یارانه ها به ضرر کارگران و زحمتکشان جامعه بttوده اسttت.
با اجرای قانون حذف یارانه ها جامعه ی دو قطبی ایران را بيش از گذشته دو قطبی شده و خواهد شد.

می کند؟ حداقل دستمزد کارگران تغيير
مریم فکری:

  در حالی تعيين شد که نرخ تورم در اسفند گذشته پایين تر از زمان کنونی بود و90دستمزد کارگران برای سال 
ادامه روند صعودی تورم، روزبه روز از ارزش واقعی دستمزد می کاهد.

  می گذرد؛ زمانی که حداقل حقوق کارگران را٩٠ ماه از زمان تعيين دستمزد کارگران برای سال ٣تقریبا 
 تومان تعيين شد.٣٠٠ هزار و ٣٣٠ درصد افزایش، ٩شورای عالی کار با 

  خود را این ميزان دریافت کنند که تورم اسفند گذشته به قول٩٠کارگران در شرایطی قرار شد دستمزد سال 
  درصد بود. اما در حال حاضر شرایط کمی متفاوت شده و نرخ تورم١٣/ ٩ درصد و مرکز آمار ١٢/ ۴بانک مرکزی، 

  درصد١۴/ ٢روندی صعودی در پيش گرفته است. نرخ تورم براساس محاسبات بانک مرکزی در اردیبهشت امسال 
  درصدی با١۵ درصدی داشتيم و اگر همين روند ادامه پيدا کند، تورمی بالی ١۶/ ٧بود و از نگاه مرکز آمار، تورمی 

 درصدی در خرداد با محاسبات مرکز آمار خواهيم داشت.١٨تعبير بانک مرکزی و بيش از 
 اما در چنين شرایطی، دستمزد کارگران هيچ تغيير نکرده و فقط از ارزش واقعی آن کاسته شده؛ چراکه در همين

 هزار تومان با افزایش نرخ تورم، ارزش دستمزد کاهش پيدا کرده است.٢٠ ماهه تقریبا ٣مدت 
 حال جای سوال است با مسيری که نرخ تورم در پيش گرفته است، آیا احتمال برگزاری نشست های

  بسته٨٩شورای عالی کار برای تغيير دستمزد وجود دارد و یا این که کتاب تعيين حداقل دستمزد در همان اسفند 
  از زبان ولی اله صالحی، عضو شورای عالی کار این گونه شنيدیم:٩٠شد؟ نکته ای که در روزهای ابتدایی سال 

 «در صورتی که تغييرات قيمتی در بازار و همچنين نرخ تورم افزایش قابل ملحظه ای داشته باشد، در راستای
تقویت وضعيت معيشتی کارگران می توان حداقل دستمزدها را تغيير داد.»

 اما امروز صالحی می گوید: «نرخ تورم هر ساله افزایش می یابد و تعيين حداقل دستمزد هم سالی یک بار در
شورای عالی کار با توجه به نرخ تورم و سبد هزینه خانوار به تصویب می رسد.»

  قانون کار، سالی یک بار در پایان سال حداقل دستمزد کارگران تعيين۴١توضيح او چنين است: «با توجه به ماده 
می شود. حال اگر نرخ تورم کاهش یابد، به نفع حقوق بگيران خواهد بود و اگر افزایش یابد، به ضرر آنها است.»

 صالحی عنوان می کند: «شورای عالی کار مجددا مزد را افزایش نمی دهد، اما در طی مسير صعودی نرخ تورم در
 طول سال، کارفرمایان و کارگران می توانند در قالب پيمان های دسته جمعی و افزایش بهره وری، دستمزد را

افزایش دهند.»
 ولی ال داودآبادی، نماینده کارفرمایان در شورای عالی کار می گوید: «افزایش دستمزد، اتفاقی است که در ایران
 سالی یک بار رخ می دهد؛ آن هم از طریق شورای عالی کار که نمایندگان دولت، کارفرمایی و کارگری براساس

 نرخ تورم و رعایت مسایل مختلف نشست هایی را در وزارت کار تشکيل می دهند و بحث های فراوانی دارند تا
اواخر اسفند که نرخ تورم رسمی را بانک مرکزی اعلم می کند.»

  ماه اول سال یک عدد و برای۶وی تاکيد می کند: «تورم در کشور هر وضعيتی پيدا کند، این باب نيست که برای 
  ماه دوم سال یک عدد را برای دستمزد تعيين کنيم. البته نمی گویم نمی شود این کار را کرد، ولی با توجه به۶

 شرایطی که ما در اقتصاد داریم، نمی توان یک بلتکليفی دیگر در اقتصاد ایجاد کرد و تعادل دستمزد را به هم
بزنيم.»

 با این حال، آنچه که پيدا است، این که نرخ تورم نه تنها روندی کاهش نخواهد داشت، بلکه به دنبال اوج گرفتن
 است و تا حدود زیادی از تورم تک رقمی که هدف مسوولن بوده است، دور شده ایم. همه این شرایط، بخش

  ميليون نفر جامعه را تشکيل٧/ ۵مهمی را که با چالش مواجه می کنند، حقوق بگيران و کارگران است که بيش از 
می دهد و جزو اقشار ضعيف جامعه هستند.

 بر این اساس، به نظر می رسد با توجه به اجرایی شدن قانون هدفمند کردن یارانه ها و افزایش قيمت حامل های
 انرژی که در حال نمایان کردن آثار خود در اقتصاد است و هر روزه گزارش هایی از گرانی کالها و مسکن

 می شنویم، باید فکری برای کارگران کرد؛ به طوری که حتی اگر نمی توان دستمزد را برای یک بار دیگر تغيير داد، راه
دیگری برای کاهش فشار به گروه از جامعه پيدا شود.
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 رهبران اتحادیه کارگران نفت بحرین در خطر اعدام قرار دارند!

 گزارش محمد صفوی: طبق گزارش منابع کارگری و برخی از فعالين کارگری(*) که به تازگی از بحرین باز
 گشته اند رهبران و فعالين کارگری بحرین که در اعتصابات عمومی و سراسری ماه فوریه و مارچ شرکت

 داشته اند در خطر اعدام قرار دارند. در این گزارشات ميخوانيم که همراه با خيزش عمومی مردم بحرین عليه
 سلطان آل خليفه ، رهبران اتحادیه های کارگران نفت، آلومينيوم سازی ، هواپيمایی و رهبران اتحادیه کارگران

 و کارمندان هتلها و تعمييرات کشتی طی فراخوان عمومی برای اصلح قانون اساسی وعليه سياست های
 سرکوبگرانه حکومت سلطان آل خليفه دست به اعتصاب عمومی زدند. پس از ورود نيروهای متجاوزگرکشور

 پادشاهی عربستان سعودی و نيروهای امارات متحده عربی به خاک بحرین موج سرکوب گسترده و
 دستگيری و اخراج سازی رهبران و فعالين کارگری و کارگرانی که در اعتصابات شرکت داشته اند آغاز شده

است. 
  کارگر و کارمند، وابسته به صنایع مختلف بجرم شرکت در اعتصابات عموی از کار اخراج شده1300تا کنون 

  هزار عضو دارد، از کار اخراج شده اند. از جمله25اند. در حال حاضر تمام رهبران فدارسيون کارگران بحرین که 
  تن از رهبران کارگران صنعت نفت بحرین، بجرم12"عبدالغقار حسانی" " ریس اتحادیه کارگران نفت بحرین" و 

 سازماندهی اعتصاب در صنعت نفت بحرین وکمپانی نفت انگليس( بی پی) به دادگاه های نظامی برای
 محاکمه فرا خوانده شده اند. بنا به گزارشات فعالين کارگری امریکا که در ماه می سال جاری به بحرین رفتند

 از قول رهبران کارگری بحرین اعلم کرده اند:" کارگران بحرینی تنها بخاطر حقوق کارگران و عليه سرکوب مردم
  نفر از فعالين21دست به اعتصاب زدند و آنان هيچگونه مداخله ای در دعواههای مذهبی ندارند."(**) تا کنون 

 حقوق بشر دردادگاهای نظامی بحرین به جرم تلش برای سرنگونی رژیم سلطان آل خليفه محکوم شده
 اند . هم اکنون چند تن از رهبران گروههای شيعه و ابراهيم شریف دبير کل جنبش چپ بحرین در انتطار

 محاکمه در زندان بسر ميبرند. همچنين در روزهای آینده رهبران اتحادیه کارگران نفت در دادگاه نظامی به
محاکمه کشيده خواهند شد. 

 بنا به گزارش فعالين کارگری امریکا، هم اکنون گزینه اعدام چند تن از رهبران وفعالين کارگران صنعت نفت
 بحرین در دستور کار سلطان آل خليفه قرار دارد و جان رهبران کارگری بحرین در خطر است.. در چنين موقعيت

 حساسی که رهبران کارگری بحرین در خطر اعدام قرار دارند، بجاست که تشکلت کارگری ایران و فعالين
 کارگری که خود بيش از سه دهه قربانی سيا ست های سرکوب و ضد کارگری رژیم ایران بوده اند و محاکمه

 های غير عادلنه و رفتار های غير انسانی باز جوها و دادگا ههای نظامی امنيتی رژیم ایران را به تلخی تجربه
 کرده است به هر شکل ممکن به دفاع از کارگران و رهبران کارگری بحرین برخيزیم.

- (**)(*)-- leftlaborreporter.wordpress.com 
labornotes.org

 دعوا در سایپا: کی بيشتر بخورد؟

 : شرکت سایپا از جمله شرکت هایی است که دو گروه از90 خرداد 20به نوشته سایت اخبار روز درتاریخ 
 کودتاگران برای تسلط بر آن و بخور بخور بيشتر با هم رقابت می کنند.

 سایت تماشا نيوز در خبری نوشته است: برخورد با انتصابات فاميلی و سياسی در سایپا در دستور کار دولت
 قرار ميگيرد.

 بنابر این گزارش، اگرچه رسانه های ضددولت در روزهای اخير کوشيده اند که این تخلفات را به ارتباط با
 اصولگرایان پيشرو و مهندس مشایی نسبت دهند، اما پيگيری های خبرنگار نشان می دهد که خود مخالفان

 قسم خورده دولت مقصر شماره یک این تخلفات هستند.
 بنابر آخرین اطلعات، علی کوهکن، پسر محسن کوهکن، دست راست علی لریجانی و اعضای هيات ریيسه

 مجلس با فشار و ارتباط خود را به عنوان یکی از مسئولن سایپا تحميل کرده است.
 از طرف دیگر، محمد شاهرخی پسر علی شاهرخی، ریيس کميسيون قضایی مجلس و از دوستان دیگر

 لریجانی نيز خود را به عنوان مدیر ارتباطات سایپا تحميل کرده است.
 این انتصابات با چراغ سبز عبدالکریم پورکيان، دوست و رفيق صميمی مصطفی پورمحمدی که مدیر بازرسی

 سایپا است انجام شده است.
 همچنين برخی رسانه ها تلش داشته اند که این تخلفات را به برخی مدیران دوران سيدمحمدخاتمی نسبت

دهند که با پيگيری های خبرنگاران تماشا این موضوع تکذیب شد.

محاکمۀ چندین بارۀ علی نجاتی برای یک اتهام واهی

 بر اساس خبر ارسالی به کميته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل های کارگری آمده است : علی نجاتی
 کارگر اخراجی نيشکر هفت تپه و از اعضای هيات مدیره ی سندیکا و یکی از نمایندگان کارگران این شرکت برای
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  و در شعبه ی٩٠ خردادماه ٢١چندمين بار برای یک اتهام تکراری که پيشتر بابت آن حبس کشيده، در روز شنبه 
  دادگاه تجدید نظر در شهر اهواز دادگاهی خواهد شد. پس از تحمل دوره ی شش ماهه ی زندان ،باز هم به١٣

 بهانه ی همين اتهام علی نجاتی را دادگاهی کردند که به دليل تکراری بودن اتهام، دادگاه ناچار به تبرئه ی وی
 شد.اما باز با شکایت دادستان و با اعمال فشار مقامات امنيتی به رای برائت برای وی اعتراض شد و نهایتا پرونده
 برای بررسی به مرکز استان و به دادگاه تجدید نظر ارسال شد.در زمان دادرسی پيشين به دليل سکته ی قلبی

 نجاتی دادگاه به تعویق افتاد و اکنون برای چندمين بار ،در حالی وی را دادگاهی می کنند که به دليل نارسایی
 قلبی و گرفتگی عروق و در اثر چند عمل جراحی در قلب از نظر جسمانی در حالت نابسامانی به سر می برد.

 نجاتی در بيش از دو سالی که به دليل نمایندگی کارگران و انتخاب به عنوان عضو هيات مدیره ی سندیکای
 کارگران نيشکر هفت تپه تحت فشار و زندان و پيگرد قضایی و از کار اخراج بوده از نظر معيشتی در تنگنا بوده

 است ؛ اکنون نيز دستگاه های قضایی و امنيتی برای اعمال فشار بيشتر به او وخانواده اش و جلوگيری از فعاليت
 های او در راستای احقاق حقوق کارگران برای چندمين بار برای اتهامی که وی بابت آن حبس کشيده است وی

 را دادگاهی ميکنند.
 کميته ی هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل های کارگری ضمن محکوم کردن اقدام دستگاه قضایی برای

 دادگاهی کردن علی نجاتی،خواهان توقف بی چون و چرای پيگرد های امنيتی و قضایی عليه کارگران و فعالن
کارگری و آزادی بی قيد و شرط تمامی کارگران دربند ميباشد.

  هزارتومان از يارانه نقدی را بلعيد6تورم 

 همزمان با ادامه رشد نرخ تورم، ارزش واقعی يارانه نقدی پرداختی  خرداد آمده است : 21خبرآنلين در تاریخ 
  هزارتومان کاهش يافت.6دولت بيش از 

  درصد رسيده است. بر اين اساس، يارانه14.2مطابق اعلم بانک مرکزي، نرخ تورم در ارديبهشت ماه گذشته به 
  تومانی که از سوی دولت به هر فرد مشمول طرح هدفمندسازی يارانه ها پرداخت می500 هزار و 45نقدی 

  هزارتومان کاهش يافته است.39شود، به قيمت ثابت به 
 45 تومان از ارزش جاری يارانه نقدی 461 هزار و 6به عبارت ديگر تاکنون رشد نرخ تورم در نيمه بهار امسال، حدود 

  تومانی کاسته است.500هزار و 

 جدول افزايش قيمتها، دو روايت متفاوت ازبانک مرکزی و مرکز
  درصد30آمار:خوراکی ها و حمل و نقل نزديک 

  خرداد آمده است : جدول افزايش قيمتها به روايت بانک مرکزی و21به نوشته خبرگزاری دولتی مهر در تاریخ 
 .مرکز آمار ايران را منتشر کرد

 به گزارش خبرنگار مهر، اقتصاد ايران همواره در ماه های فروردين و مهرماه هر سال با افزايش سطح عمومی
 .قيمتها مواجه است و بررسی قيمتها در اين زمانها  می تواند به واقعيت نزديک تر باشد تا ديگر زمانها

 در همين حال، اخيرا مقامات وزارت بازرگانی اعلم کرده اند که افزايش قيمتها تنها محدود در چند قلم کال بوده،
 اين در حالی است که گزارش مرکز آمار ايران و بانک مرکزی در فروردين ماه امسال چيزی ديگری را نشان

 .مي دهد؛ اگرچه اختلفات آماری در اين باره همواره وجود داشته و دارد
  درصد، گوشت22.3 درصد، نان و غلت 25.7 خوراکي ها 90گزارش مرکز آمار ايران نشان می دهد که در فروردين 

  درصد،9.4 درصد، شير، پنير و تخم مرغ 17.8 درصد، ماهي ها و صدف داران 29.9قرمز و سفيد و فرآورده های آنها 
  درصد، پوشاک و52.6 درصد، سبزيجات (سبزی و حبوبات) 9.2 درصد، ميوه و خشکبار 24.7روغن و چربي ها 

 . درصد گران شده است14 درصد و حمل و نقل 8.7کفش 
 جدول افزايش قيمتها در فروردين به روايت مرکز آمار گروه های کاليی ميزان افزايش

  درصد25.7خوراکي ها 
  درصد22.3نان و غلت 

  درصد52.6سبزی و حبوبات 
  درصد29.9گوشت قرمز و سفيد و فرآورده های آنها 

  درصد17.8ماهي ها 
  درصد9.4شير، پنير و تخم مرغ 

  درصد24.7روغن و چربي ها 
  درصد9.2ميوه و خشکبار 
  درصد8.7پوشاک و کفش 

  درصد14حمل و نقل 
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 به گزارش مهر، در همين حال در گزارش بانک مرکزی از افزايش قيمتها در فروردين ماه امسال آمده است: در
  درصد افزايش نشان25.3مقايسه با مدت مشابه سال قبل شاخص بهای گروه خوراکي ها و آشاميدني ها معادل 

  درصد نسبت به مدت مشابه11.5 درصد و آشاميدني ها 25.7مي دهد. در گروه مذکور شاخص بهای خوراکی ها 
 .سال قبل افزايش داشته است

 جدول افزايش قيمتها در فروردين به روايت بانک مرکزی گروه کاليی ميزان افزايش
  درصد25.7خوراکي ها 

  درصد30حمل و نقل 
  درصد15.5پوشاک و کفش 

  درصد13.3گوشت 
  درصد62.9روغن و چربي ها 

  درصد26.4ميوه ها و خشکبار 
  درصد20.5انواع سبزی و حبوب 

  درصد21.6لبنيات و تخم پرندگان 
  درصد11.5آشاميدني ها 

  درصد، گوشت47.9 درصد، غلت و نان 25.7 قيمت خوراکی ها 89 نسبت به فروردين 90همچنين در فروردين 
  درصد، انواع سبزي، حبوب و فرآورده های26.4 درصد، ميوه ها و خشکبار 62.9 درصد، روغن و چربي ها 13.3

 . درصد افزايش يافته است20.5سبزی 
  درصد، لبنيات و تخم پرندگان8.1در گزارش بانک مرکزی می خوانيم: در همين مدت قيمت ماهی و حويات دريايی 

  درصد بال رفته11.5 درصد و آشاميدني ها 34.4 درصد، قند، شکر، مربا، عسک، شکلت و محصولت قنادی 21.6
 .است

  درصد افزايش30در همين حال شاخص بهای گروه حمل و نقل در فروردين ماه نسبت به مدت مشابه سال قبل 
  درصد15.5يافته است. در ماه مورد گزارش، شاخص بهای گروه رستوران و هتل نسبت به ماه مشابه سال قبل 

 .افزايش داشته است

  درصد گران می شود۳۰ درصد و مترو ۱۵اول تير نرخ کرايه تاکسی 

 سرانجام کشمکش نرخ کرايه تاکسی ها سرانجام به پايان  خرداد آمده است :21در سایت اصلح طلب کلمه در 
 يافت و تعيين نرخ آنها با تصميم وزارت کشور و استانداری به شورای شهر سپرده شد.

 در همين باره حمزه شکيب رييس کميسيون عمران شورای شهر که قبل اعلم کرده بود هنوز زمان افزايش نرخ
 کرايه تاکسی ها نرسيده است در گفت وگو با خبر آنلين می گويد که با توافق فرمانداری و وزارت کشور تعيين

 نرخ کرايه ها به شورای شهر واگذار شد و از اول تيرماه نرخ های جديد اعمال می شود.
 ١۵وی ادامه می دهد: بنابراين ما مطابق مصوبه اوليه ای که به فرمانداری ارائه کرده بوديم کرايه تاکسی ها را تا 

  درصد از ابتدای تيرماه افزايش خواهيم داد.٣٠درصد و مترو را در حدود 
 شکيب معتقد است که اين کار به خاطر تورم و هزينه های ناشی از هدفمند سازی يارانه ها انجام می شود و

 اميدواريم با اين کار مشکل حمل و نقل تا حدی رفع شود.
 شکيب با بيان اين که غيرمستقيم گرفتن اين هزينه ها از مردم و اين که شهرداری اين هزينه ها را پرداخت کند،

 تبعات زيادی دارد، گفت: نمي خواهيم شهرمان را بفروشيم و تراکم فروشی کنيم و درآمدهای خارج از ضوابط طرح
تفصيلی و جامع داشته باشيم

شرکت خدماتی ظریف کاران شهر باران و مبارزه کارگران اخراج

  این شرکت  آمده است: 90 از ایران در خردادماه لtن ضtدtسtرtمtاtیtهt دtاtرtیt گيلttنبر پایه گزارش فعا
 خدماتی که کارگران خدمات شهری را تحت پوشش قرار داده متعلق به فردی به نام

 بهمن نعمتی است. بهمن نعمتی ضدکارگر کارمند بازنشسته شهرداری بوده و چند بار
 جانشين شهردار شده و مدتی مسئوليت آتش نشانی رشت را به عهده داشته است. در

  ساعته مشغول به کارند.۱۲ شيفت کاری ۲ کارگر به طور شبانه روزی در ۷۰این شرکت 
 ۱۵دستمزد کارگران طبق مصوبه وزارت کار است. اضافه کاری نازلی ماهيانه حدود 

  ساعت اضافه کاری دیگر داده می شد. تمام کارگران۴ساعت به کارگران در قبال 
  منطقه۳قرارداد موقت هستند که ماهيانه قرارداد تمدید می شود. این کارگران در ناحيه 

  تحت پوشش شرکت تعاونی شهرداری۸٩ رشت مشغول به فعاليت اند و تا مهر ماه ۲
 بودند و این شرکت با کارگران قرارداد موقت یکساله می بست. کارگران سرویس ایاب و

 ذهاب و سالن غذاخوری ندارند. در ضمن مدیر عامل شرکت، که فرد ضدکارگری به نام
 رضا ملکی است، به بهانه سهولت در پرداخت دستمزد کارگران تمام وجوه واریز به

 حساب کارگران را از بانک تجارت به حساب شخصی خود در بانک ملت شعبه شهرداری
 منتقل کرده که بتواند از این طریق به طور شخصی تسهيلتی از بانک مزبور بگيرد.
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  سال سابقه کار دارند.۱۵کارگران از زیر یک سال تا 
  ، به علت حذف اضافه کاری و مزایای کارگران در این شرکت جمعی از۸٩در بهمن 

 کارگران طومار نوشتند و به امضای بقيه کارگران رساندند و شکایت خود را نزد اداره
 پسماند شهرداری بردند که این عمل جمعی کارگران منجر به اخراج پنج تن از کارگران به
 نام های مددی ، جنگجو ، رحيمی ، شير سوار و مجيد شد و بقيه کارگران تهدید به اخراج
 شدند. جنگجو شکایت کرد و تا وزارت کار در تهران شکایت خود و بقيه کارگران را پيگيری
 کرد. عليرغم حکم بازگشت به کار کارگران نعمتی ضدکارگر کارفرمای شرکت از پذیرفتن
 کارگران اخراجی امتناع کرد که بعضی از این کارگران به نواحی دیگر شهرداری رفتند و

 جنگجو تبدیل به راننده تاکسی شد. کارگران از نخوت و خودخواهی نعمتی ضدکارگر می
 گویند، به طوری که این عنصر ضدبشر حتی حاضر به جواب دادن سلم کارگران نيست

 چه برسد به این که مشکلت کارگران را رسيدگی کند.
 خواست های عمومی این کارگران شریف و زحمتکش خدماتی عبارتند از :

 - تبدیل قراردادهای موقت به قراردادهای دایم۱
 - افزایش دستمزد کارگران به گونه ای که پاسخگوی هزینه های سرسام آور زندگی۲

 شان شود
 ۸ ساعته به سه شيفت ۱۲ شيفت کار روزانه ۲- حذف اضافه کاری اجباری و تبدیل ۳

 ساعته
 - پرداخت اضافه کاری ها حداقل بر اساس موازین مصوبه اداره کار۴
 - راه اندازی سرویس ایاب و ذهاب و تهيه سالن غذاخوری و یا سرویس دهی در این۵

 زمينه
- بازگشت کارگران اخراجی و پرداخت حقوق و مزایای معوقه در وقت اخراج شان٦

در گرامی داشت روز جهانی مبارزه عليه کار کودک

  ژوئن) روز جهانی مبارزه با کار کودکان است.کودکانی که خاموش ترین قربانيان سيستم12خرداد (22 
 رغم تبليغات رنگارنگ نهادهای وابسته به آن، هر روز بر تعدادشان افزوده ا ند و علی داریسودمحورانه ی سرمایه

  داری استمی شود. بر کسی پوشيده نيست که کار کودکان حاصل مناسبات و قوانين حاكم بر جامعه سرمایه
 و تا بنياد این نظام ارتجاعی و غير انسانی برچيده نشود و به استثمار طبقه ی کارگر پایان داده نشود، کار کودک

 به عنوان ضرورتی پر سود برای بقای سرمایه داری باقی خواهد ماند. پایان دادن به این مناسبات و قوانين و
بی حقوقی مطلق در توان کارگران و متحدین آن، از جمله فعالن جنبش "لغو کار کودک" است.

 هایی از فعالن جنبش لغو کار کودک، باور ها و خط مرزهای خود را به طور مشخص تری از آنانی کهامروزه بخش
  های آشتی جویانه و با اميد به قوانين"مدافع از حقوق کودکان" فعاليت می کنند - که غالبن دارای خواسته زیر نام

  اند. این فعالن رادیکالو تغيير آن ها و هم پيمان با نهادهای رفرميست داخلی و جهانی هستند – مشخص کرده
 ی کار کودک، خود و زمينه ی فعاليت شان رابا شناخت عوامل طبقاتی به عنوان توليد و بازتوليد کننده ی پدیده

 کنند. از ضروریات این تغييرکنند و برای تغيير بنيادی این وضعيت تلش می"جنبش لغو کار کودک" تعریف می
 شرایط و تحول بنيادی در جامعه، تقویت و تاکيد بر نقطه ی اشتراک و تلقی جنبش کارگری و جنبش لغو کار

 ی این جنبش ها از یکدیگر یک اصلکودک است. به همين دليل لزوم اتحاد هميشگی و حمایت لحظه به لحظه
.مسلم و غير قابل چشم پوشی است

 از این رو و با توجه به این مهم که کار کودک از مسائل طبقه ی کارگر است و در نتيجه ی تحميل انواع بی
 حقوقی ها از جمله قراردادهای موقت و سفيد امضاء، پایين بودن دستمزدها به ميزان چند برابر زیر خط فقر و حتی

 های گسترده، سرکوب، بازداشت و به زندان افکندنعدم پرداخت به موقع همين حداقل، اخراج و بيكار سازی
 كارگران و زحمتکشان به وجود آمده است، کميته ی هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل های کارگری هم گام و

 همراه با فعالين لغو کار کودک ، ضمن تاکيد بر لزوم حرکت آگاهی بخش در این عرصه و کمک به هر چه بيشتر
متشکل شدن کارگران خواستار موارد زیر است:

 - اساسی ترین عامل که موجب توليد و بازتوليد́ پدیده ی "کار کودک" می شود، معضلت اقتصادی و معيشتی1
 است که پيش روی کارگران قرار دارد و بر همين اساس ما خواهان تحقق مطالبات اساسی کارگران ایران

   ها، آزادی کارگران  هستيم. از جمله ما خواستار برچيده شدن قراردادهای سفيد امضا، توقف اخراج و بيکارسازی
   های خود ساخته، پرداخت فوری حقوق های معوقه، پایان فشارهای اقتصادی-اجتماعی مضاعف بر  در ایجاد تشکل

 هستيم. همچنين تأمين اجتماعی و تخصيص بيمه های مهاجرین به ویژه کارگران افغانی و آزادی کارگران زندانی
 فراگير کارگران و زحمت کشان فارغ از مليت، مذهب، نژاد و جنس و پرداخت بيمه ی بيكاری بدون قيد و شرط به

.خانواده ها، از پيش شرط های لغو كار كودكان است
 - از آن جایی که کودکان نيروی کاری ارزان برای سوء استفاده ی کارفرمایان هستند، وجود قوانينی همچون عدم2

  نفر در قانون کار و قوانين این چنينی باعث افزایش روز افزون استثمار کودکان می شود.10شمول کارگاه های زیر 
 ما خواهان شمول تمامی کارگران از حق بيمه بوده و قاطعانه با کار́  کودکان دراین کارگاه های مخوف مخالفت

می کنيم.
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  سال است. ما خواهان به رسميت شناختن سن کودکی و15- سن کار در ایران و پاره ای از نقاط دنيا زیر 3
. سال) هستيم18افزایش سن کار (بالی 

 - ما خواهان برخورداری تمامی كودكان مهاجر، به ویژه مهاجران افغانی، صرف نظر از جنسيت، مليت، نژاد و4
 مذهب شان از تمامی امكانات مادی و حقوق اجتماعی و سياسی و شهروندی و اقدام عاجل جهت دریافت اوراق

.و مدارک شناسائی از قبيل شناسنامه کارت شناسائی و... برای آنان هستيم

 - ما خواهان برخورداری تمامی كودكان بدون هيچ گونه تبعيض جنسيتی، مذهبی و ... از آموزش اجباری و5
.رایگان و تخصيص و تأمين امكانات آموزشی توسط دولت ها هستيم

 - کودک مایملک کسی نيست. ما خواهان ممنوعيت تمامی اشكال شكنجه و آزار كودكان، به هر شكل و بهانه6
 (سوءاستفاده جنسی، تنبيه، بازداشت های خشونت آميز در خيابان، زندانی کردن و...) وهمچنين توقف اعدام

.کودکان توسط هر شخص و نهاد و ارائه ی راهكارهای حقوقی و اجتماعی جهت مقابله با آن هستيم

 های فوق، نه با خواهش و درخواست بل که با اتحاد و هم بستگی وکنيم که دستيابی به خواستهتاکيد می
 تقویت تشکل های مستقل و خودساخته و طبقاتی و تنها از طریق تقویت روز افزون توازن قوای طبقاتی کارگران

حاصل خواهد شد.

روز جهانی عليه کار کودک بر تمامی فعالين مبارزه ی طبقاتی مبارک باد

کميته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل های کارگری

2011 ژوئن 12 – 1380 خرداد 22

 

محکوميت فریبرز رئيس دانا، نقض آشکار حق آزادی بيان است

  دادگاه انقلب تهران به یک سال28فریبرز رئيس دانا اقتصاد دان و عضو کانون نویسندگان ایران از سوی شعبه ی 
 حبس محکوم گردیده است. از جمله اتهام های وی عضویت در کانون نویسندگان ایران، صدور بيانيه عليه سانسور

و دفاع از صمد بهرنگی، خسرو گلسرخی و ... است.

 بازداشت و سپس محاکمه ی فریبرز رئيس دانا، بيان گر این واقعيت است که سرمایه داری تحمل هيچ آرا و
 عقيده ای، جز آن چه که خود به شکل رسمی در جامعه ترویج می کند را ندارد. امروزه حق آزادی بيان و اندیشه،
 یکی از حقوق به رسميت شناخته شده و مصوب نهاد های بين المللی و حقوق بشر است. این حق به یک باره و

 با اراده و تمایل دولت های سرمایه داری تدوین و به تصویب نرسيده، بلکه نتيجه ی چندین دهه مبارزه و
 جان فشانی طبقه ی کارگر جهانی، پيشروان این طبقه و انسان های آزادی خواه بر عليه نظام نابرابر سرمایه داری
 بوده است. با این وجود بسياری از دولت هایی که مفاد حقوق بشر را امضا کرده اند، اکنون از ناقضان حق آزادی

بيان و عقيده برای شهروندان کشور خود هستند.

 ما اعلم می کنيم که آزادی بيان و عقيده، از جمله حقوق مسلم هر انسان است و با سانسور، تفتيش عقاید،
 محاکمه و زندانی کردن انسان ها، نمی توان مانع رشد و پویایی افکار و باورها شد. از این رو ما اعضای کميته

 هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل های کارگری تعيين یک سال زندان برای فریبرز رئيس دانا، از اعضای کانون
 نویسندگان ایران، اقتصاد دان و صاحب نظر در زمينه مسائل کارگری و اجتماعی را به شدت محکوم می کنيم و

خواهان لغو آن هستيم.

1390 خرداد 22کميته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل های کارگری – 

 بيانيه "همبستگی سوسياليستی با کارگران ایران ـ پاریس" در باره آکسيون
  ژوئن٩اعتراضی 

  ژوئن در ژنو در دفاع٩بيانيه "همبستگی سوسياليستی با کارگران ایران t پاریس" در باره آکسيون اعتراضی 
 از کارگران ایران

  ژوئن بی تردید روزی فراموش نشدنی برای جنبش کارگری ایران است. روز اعلم همبستگی بيسابقه بين٩
 المللی در ميدان ملل ژنو در مقابل سازمان جهانی کار . چهار سندیکای بزرگ فرانسه، دو سندیکای

 سوئيسی ، یک سندیکای بلژیکی و نيز اتحادیه های کوچک و بزرگ دیگری از کشورهای اروپایی، آمریکای
 لتينی و آفریقایی در ژنو همه یک صدا اعلم داشتند: "کارگران ایران تنها نيستند" و ما از حقوق پایمال شده

 شان دفاع خواهيم کرد.
  ژوئن از این نظر فراموش نشدنی است که پس از بحث های مداوم بالخره "کلکتيو سندیکایی" که ایده آن٩

  در٢٠١٠ سپتامبر ٩توسط رفقای نماینده "همبستگی سوسياليستی با کارگران ایران t پاریس" در تاریخ 
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 کنفرانس کارگری "س ژ ت" پيشنهاد شده بود، به لطف پيگيری س.ژ.ت و اتحادیه همبستگی – سود در ماه
  سندیکای بزرگ فرانسه بصورت رسمی و عملی وارد کار زار دفاع از حقوق کارگران۵و    آوریل تحقق یافت

 مغرب و خاورميانه گشتند. این اولين گام بسوی همبستگی انترناسيوناليستی سازمانيافته با کارگران منطقه
 بشمار ميرود. بعلوه ما گسترش و انکشاف فعاليت بين - سندیکایی و نهادهای کارگری در سطح بالتر بين

 مطرح ساختيم.) ٢٠١٠المللی را نيز در همان کنفرانس (سپتامبر 
  ژوئن مصادف با پنجمين کنگره ی سندیکای "سوليدر سود" واقع در ویلفرانش سورسون٩آکسيون اعتراضی 

 از نواحی شهر ليون بود. مسئولن این اتحادیه بطور رسمی از ما برای شرکت در این کنگره دعوت کرده بودند.
  ژوئن یعنی٨ ژوئن تداوم داشت، شرکت نمودند. ما در ٩ تا ۶بنابراین سه تن از رفقای ما در کنگره که از تاریخ 

  قاره حضور۴یک روز قبل از آکسيون ژنو، در جلسه بحث و گفتگو با نمایندگان کارگری کشورهای مختلف از 
 یافتيم. آنها از معضلت و مبارزات کارگران ایران مطلع گشتند ودر بيانيه پایانی خود همبستگی خود را در رابطه

  ژوئن در حمایت از طبقه محروم جامعه ما ابراز داشتند.٩باآکسيون 
 علوه بر "سوليدر سود"، کنفدراسيون عمومی تراباجو (اسپانيا)، سندیکای "آی آ ث" از حکومت فدرال کاتالون

 (اسپانيا)، سندیکای "یو اس ب" (ایتاليا)، سندیکای "ت آی ای" (آلمان)، اتحادیه "دبليو زد زد" (لهستان)،
 سندیکای ملی پرستاران و قابله ها "او زد زد پ ای پ" (لهستان)، جبهه متحد "اف پ د اس" (آرژانتين)،

 سندیکای "ث اس پ ث" (برزیل)، کنفدراسيون ملی کارگران سنگال "ث ان ت اس"، کنفدراسيون سندیکاهای
 مستقل ث اس آ (سنگال)، اتحادیه عمومی کارگران تونس "یو ج ت ت" (تونس)، سندیکای ملی و مستقل

 کارکنان اداری و خصوصی "اس ان آ پ آ پ" (الجزایر)، اتحادیه ملی سندیکاهای مستقل (مصر)، و نمایندگانی
از گروههای عمل مستقيم آلمانی ( برلين )شرکت داشتند.

 زمانيکه یکی از نمایندگان "همبستگی سوسياليستی با کارگران ایران t پاریس" برای بار دوم و به پيشنهاد
 کنگره، صحبت نمود و به طرح معضلت و مبارزات کارگران ایران پرداخت، با همبستگی دور از انتظار نزدیک به

  نفرشان نمایندگان سندیکای "سوليدر سود" از مناطق۵٠٠ فعال شرکت کننده در سالن، که بيش از ٧٠٠
 مختلف فرانسه بودند، مواجه شدیم که دقایقی را بطور مداوم به ابراز احساسات پرداختند و همبستگی

 بيدریغ خود را از طبقه کارگر ایران ابراز داشتند. صادقانه باید بگوئيم که ما در طول فعاليتهای چندین و چند
 ساله خود در ميان محافل و اتحادیه های کارگری هرگز با چنين هيجان و ابراز همبستگی خالصانه و رفيقانه

 ای روبرو نشده بودیم . نمایندکان سنگال در این کنگره ،که از طرف سنگال در اجلس سازمان جهانی کار نيز
 حضور داشتند ، در همانجا اعلم کردند که در ژنو به تظاهرات می پيوندند .

 همانطور که در گزارش های مختلف منعکس شده ژان ميشل ژوبيه مسئول بين المللی سندیکای "س ژ ت"،
 الن بارون مسئول بين المللی سندیکای "سوليدر سود"، خانم کورین ویال از سندیکای معلمين "اف اس یو"

 به همراه پی یر کوتاز عضو هيئت نمایندگی "س ژ ت" در سازمان جهانی کار با سخنان خود آکسيون
 اعتراضی را هدایت نمودند که همراه با دو اتحادیه سوئيسی به نامهای "یو ان آی آ" و "س ج آ اس" و نيز
 سندیکای بلژیکی "اف ت ج ب"، فضای آکسيون اعتراضی عليه نمایندگان دروغين جمهوری اسلمی را در

 سازمان جهانی کار پر بار ساختند و از طبقه کارگر ایران دفاع قاطعانه نمودند. نمایندگان "جنبش ملی زنان"
 وابسته به "کنفدراسيون سندیکاهای مستقل سنگال" و کنفدراسيون ملی کارگران سنگال نيز ،همانطور که

 در کنگره قول داده بودند، در دفاع از حقوق کارگران ایران سخنرانی کردند.
 در این آکسيون طيف گسترده ای ازنهادهای کارگری و نيروهای سياسی ایرانی از کشورهای مختلف حضور

 داشتند و پيامها و بيانيه های خود را در پشتيبانی از طبقه کارگر اعلم داشتند. چنين اتحاد عملی حول دفاع
 از کارگران ایران در ميان اپوزیسيون ایرانی خارج از کشور تا کنون صورت نگرفته بود و این نيز باید به مثابه یک

 نقطه مثبت مورد توجه قرار بگيرد . ما اعلم ميکنيم که هدف ما خدمت به جنبش کارگری ایران، منطقه
 خاورميانه و آفریقای شمالی است. ما با هرگونه برنامه ای که با روحيه ای فرقه گرایانه هدف برجسته کردن
 نهاد یا گروه خود را داشته باشد، مرزبندی کامل داریم و در کمال صداقت، خود و همه ی نيروهای مترقی و

 حاميان راستين کارگری را به اتحاد عمل گسترده در دفاع از طبقه کارگر ایران فرا ميخوانيم.
  ژوئن نه از نظر کمی (بيش از صد و پنجاه نفر)، بلکه از دیدگاه کيفی، روزی فراموش نشدنی است٩آکسيون 

 که باید با همکاری همه ی نهادها و نيروها تداوم یافته و بصورت بين المللی متجلی شود. بنابراین زمانی
 ميتوانيم از طبقه کارگر ایران حمایت همه جانبه نمائيم که گفتار، بيانيه ها و اطلعيه ها در حمایت طبقاتی با

  ژوئن چنين وظيفه ای را برعهده داشت و موفقيت آميز آکسيون اعتراضی را برگزار٩عمل ما ممزوج گردد. 
 نمود. مشخص است که این اولين تظاهرات از طرف "کلکتيو سندیکایی..." بود و لذا نميتواند عاری از خطا و

 کاستی ها باشد، که در آینده بدانها خواهيم پرداخت و با تجاربی غنی تر به استقبال آکسيون های اعتراضی
 برای دفاع از طبقه و جنبش کارگری خواهيم رفت و اینگونه چهره ضد کارگری "رژیم سرمایه داری جمهوری

 اسلمی ایران" را در افکار عمومی، بيش از پيش افشا خواهيم ساخت.

 زنده باد همبستگی بين المللی کارگری
 همبستگی سوسياليستی با کارگران ایران t پاریس

٢٠١١ ژوئن ١٢ t ١٣٩٠ خرداد ٢٢یکشنبه 

اخراج از کار هزاران کارگر شاغل در کارخانجات شهر آمل

  قانون تامين اجتماعی، هزاران١٠٣در نتيجه نادیده گرفتن و عدم اجرای ماده برپایه خبر دریافتی آمده است : 
 کارگر شاغل در کارخانجات و مراکز توليدی مستقر در شهر آمل از کار اخراج خواهند شد. بنا به گفته دبير انجمن
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 صنف کارفرمایان مازندران، در نتيجه عدم اجرای قانونی یاد شده که بر مبنای آن واحدهای توليدی و صنعتی که
  درصدی از پرداخت حق بيمه برخوردار٢٠بيش از ظرفيت و سهام خود اقدام به جذب نيرو کنند از تخفيف 

 کارگر شاغل در شماری از مراکز شهر آمل از کار اخراج خواهند شد.٧٠٠ هزار و ۵می شدند، بيش از 

 خواهان آزادی بی قيد وشرط و فوری شاهرخ زمانی هستيم

 کارگر زندانی ، زندانی سياسی آزاد باید گردد
 ما خواهان آزادی بی قيد وشرط و فوری شاهرخ زمانی هستيم

  ماموران وزارت اطلعات شاهرخ زمانی را که با اتوبوس از تهران به تبریز١٨/٠٣/١٣٩٠در نيمه های شب 
 ميرفت در ميانه راه دستگير کرده و به زندان تبریز منتقل کردند و همچنان بلتکيلف در بازداشت به سر

 ميبرد .
 شاهرخ زمانی کارگر نقاش ساختمانی است ، او عضو هيئت موسس سندیکای نقاشان ميباشد و همچنين

 عضو شورای نمایندگان کميته پيگيری ایجاد تشکل های کارگری است
 ما امضا کنندگان ضمن اینکه خواهان آزادی فوری و بی قيد وشرط شاهرخ زمانی و تمامی زندانيان سياسی و

 کارگری هستيم . بدین وسيله اقدام به تشکيل کميته حمایت از شاهرخ زمانی کرده و از تمامی کارگران ،
 فعالين کارگری و مردم آزادی خواه خواستاریم در جهت حمایت از آزادی شاهرخ زمانی به ما بپيوندند

 اقدام کنندگان برای تشکيل کميته حمایت از شاهرخ زمانی :
 محمد اشرفی - ١
 علی افشاری -٢
 - حسين حميدی٣

  بهروز خباز40
٢٣ /03/1390

http://khzamani.blogspot.com        

 تجمع اعتراضی کارگران فرنخ،مه نخ ونازنخ قزوین مقابل سازمان صنایع
استان ومعادن

  نفر از کارگران شرکت های فرنخ، مه نخ و نازنخ با حضور در مقابل سازمان صنایع و معادن استان٢٠٠حدود 
خواستار حل مشکلت خود شدند.
  خرداد ضمن پخش خبر تجمع اعتراضی امروز کارگران این کارخانه ها٢١خبرگزاری مهرطی گزارشی بتاریخ 

نوشت:
 کارگران دوواحد صنعتی خواستار حل مشکل بازنشستگی و پرداخت حقوق معوقه خود شدند.

 کارگران عملی نشدن مصوبات دور دوم سفر استانی ریئس جمهور به قزوین را موجب بروز مشکلت عدیده برای
 خود دانستند و اعلم کردند که در سفر رئيس جمهور پس از اعتراض کارگران شرکت های یاد شده با تصویب

هيئت دولت مقرر شد با تزریق نقدینگی نسبت به پرداخت حقوق معوقه این افراد اقدام شود.
 قرار بود مشکلت این واحدهای بحرانی با بازنشسته کردن پيش از موعد کارگران آنها حل شود که این وعده نيز

هنوز عملی نشده است.
 محمد باقر آقاعليخانی رئيس سازمان صنایع و معادن استان قزوین با حضور در جمع کارگران کارخانه های یاد

شده برای پيگيری و حل مسائل مطرح شده قول مساعد داد.
این دو واحد توليد کننده انواع نخهای ریسندگی و بافندگی هستند و از خط توليد نسبتا قدیمی برخوردارند.

  درصدى ارزش "پول ملى"10كاهش 

 مدير عامل سابق بانك تات از كاهش  خرداد آمده است :23ر پایه خبر دریافتی از گزارشگر دولتی ایلنا در تاریخ ب 
  درصدى ارزش پول ملى خبر داد و گفت: عدم تدابير لزم براى مديريت نرخ شناور ارز از سوى بانك مركزى از10

  درصدى پول ملى بوده است.10عوامل عمده كاهش ارزش 
 حسين هاشمى در گفت و گو با ايلنا، اظهار داشت: در صورت تدوام شناور بودن نرخ ارز شاهد دو نرخى بودن

 قيمت ارز در بازار خواهيم بود و بازار نرخ ارز نيز همچنان با روند صعودى مواجه مى شود.
 وى در خصوص چشم انداز نرخ ارز بيان داشت: آزاد شدن نرخ ارز در كوتاه مدت باعث كاهش ارزش پول ملى مى

 شود اما در بلند مدت با تدابير خاص مى تواند باعث افزايش پول ملى شود.
 هاشمى از عوامل ديگر كاهش ارزش پول مللى را ركود اقتصادى و تحريم و تضعيف شاخص هاى اقتصادى در

  همه بخش هاى آن ذكر كرد.
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  کارگر تعطيل شد110كارخانه گوشت زياران با 

 دبير اجرايى خانه كارگر استان قزوين از خرداد آمده است : 23بر پایه خبر دریافتی از گزارشگر دولتی ایلنا در تاریخ 
 تعطيلى كارخانه گوشت زياران خبر داد.

 4عيد على كريمى درگفت وگو با خبرنگار ايلنا افزود: آقايان براى توليد و اشتغال زايى عزمى ندارند اما براى دادن 
 ميليارد تومان به كارگران و اخراج آنان پول كافى دارند.

  كارگر دركارخانه گوشت زياران، تصريح كرد: سازمان خصوصي سازى كه صاحب110وى با اشاره به اشتغال حدود 
  نفر آنان را نيز كه حاضر به اين كار نشدند از كار12 كارگر رسمى را بازخريد و 98كارخانه گوشت زياران است 

 اخراج كرد.
 دبير اجرايى خانه كارگر استان قزوين با بيان اين كه سازمان كار قزوين نظاره گر اخراج كارگران گوشت زياران بود،

 خاطر نشان كرد: تمامى شرايط براى ادامه كار اين شركت آماده است اما گويا عزمى براى ادامه كار وجود ندارد.

 . سال بودند25سال تا 15وى گفت: كارگران گوشت زياران كه همگى رسمى بودند داراى سوابقى از 

عدم پرداخت مطالبات تکميلی کارگران شيشه قزوین

 کارگران کارخانه شيشه سازی قزوین چندین ماه حقوق معوقه دارند که هنوزبه آنها پرداخت نشده است. ایران
  درصد حقوق شان٣٠کارگر گزارش داد :” در یک اقدام ظالمانه ؛ کارگران این کارخانه در حال حاضر ماهيانه فقط 

 به گفته کارگران این کارخانه پرداخت همين ميزان حقوق پرداخت می شود و مابقی آن را به بعد موکول می کنند.
کارگران نيز نامرتب است و کارگران به همين خاطر از بی پولی و وضعيت سخت معيشتی رنج می برند.”

  کارگر نورد پروفيل ساوه و نورد لوله صفا از اول سال تا کنون دستمزد۲۵۰۰
 دریافت نکرده اند

  کارگر نورد پروفيل ساوه و نورد لوله صفا از اول سال تا کنون دستمزدهای٢۵٠٠اتحادیه آزاد کارگران ایران: 
 خود را دریافت نکرده اند

  کارگر کارخانه های نورد پروفيل ساوه و نورد لوله٢۵٠٠بنا بر گزارشهای رسيده به اتحادیه آزاد کارگران ایران، 
 صفا از اول سال تاکنون دستمزدهای خود را دریافت نکرده اند. بنا بر این گزارش کارفرمای این کارخانه ها که

 متعلق به یک نفر است بيمه های این کارگران را نيز در طول این مدت واریز نکرده است.

 این اولين بار نيست که دستمزدهای کارگران این کارخانه با تاخيرهای چندین ماهه پرداخت ميشود. در طول
 سال گذشته بطور مداوم کارگران این کارخانه ها دستمزدهای خود را با تاخيرهای چندین ماهه دریافت

 کردند.

 کارفرمای این کارخانه ها برای اینکه کارگران را از هرگونه اعتراضی بر حذر کند از اول سال تاکنون به بهانه های
  سال کرده است و از آنان خواسته است در صورتی١۶ و ١۵واهی اقدام به اخراج دو کارگر با سابقه کاری 

  درصد کارگران این٩٠ميتوانند بر سر کار بازگردند که تعهد بدهند هيچ حق و حقوقی از کارخانه ندارند. 
  ماهه مشغول بکار هستند و این امر دست کارفرما را برای عدم تمدید۶کارخانه ها با قرارداد موقت یک الی 

 قرار داد هر کارگری که کمترین اعتراضی داشته باشد باز گذاشته است. بطوریکه بدنبال اعتصاب کارگران
 ، کارفرما بتدریج قرارداد حدود سيصد نفر از این کارگران را با سوابق١٣٨۶کارخانه نورد پروفيل ساوه در سال 

 کاری بال تمدید نکرد و بدین ترتيب موفق شد با قرار دادن شمشير عدم تمدید قرار داد بر بالی سر کارگران
 امکان هر گونه اعتراضی را از آنان سلب کرده و بطور مداوم و بی رحمانه ای اقدام به عدم پرداخت

 دستمزدهای این کارگران کند.
 اتحادیه آزاد کارگران ایران عدم پرداخت بموقع دستمزدهای کارگران را یک دزدی آشکار از سوی کارفرمایان از

 دستمزدهای زیر خط فقر آنان ميداند و با دعوت کارگران کارخانه های نورد پروفيل ساوه و نورد لوله صفا به یک
 مبارزه متحدانه در برابر اخراج و عدم پرداخت دستمزدها، خواهان برچيده شدن قراردادهای موقت بمثابه

 اصلی ترین حلقه تحميل بردگی مطلق بر کارگران است.

         ١٣٩٠ خرداد ماه ٢۴

تمديد مرخصی منصور اسانلو به مدت يک ماه
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 فرشته اسانلو، همسر فعال تشکل های کارگری و زندانی عقيدتی گفت: « به طور شفاهی مسولن گفتند که
 آقای اسانلو يکماه مرخصی گرفته اند. حال ما در تلش هستيم که نامه کتبی اين مرخصی را هم بگيريم تا

 «.خيالمان راحت شود
 به گزارش کمپين بين المللی حقوق بشر در ايران، هفته گذشته به خانواده منصور اسانلو که از بيماری قلبی در

 رنج است گفته شده بود او با قرار وثيقه آزاد خواهد شد. اما پس از تهيه مبلغ وثيقه پنج شنبه شب مسولن
 زندان به خانواده ش گفتند که او فقط به مرخصی چهار روزه می آيد و دوباره پس از تعطيلت بايد به زندان

 .برگردد
 همسر منصور اسانلو با اظهار خوشحالی از اينکه همسرش اکنون در خانه است، گفت: «آقای اسانلو در اين چند

 « .روز تحت رژيم غذايی درست است وخانواده برای بهبود وضعيت روحيه وی تلش ميکنند
 پيش از اين خواهر منصور اسانلو گفته بود: « صبح چهارشنبه از زندان با ما تماس گرفتند که بيايد برای آزادی

 منصور وثيقه بگذاريد. از صبح به دنبال وثيقه بوديم و تا يازده و نيم شب منتظر آمدنش بوديم که گفتند نمی شود
 و فردا بگرديد. دوباره فردا دنبال کفالت برايش بوديم تا اينکه شب تماس گرفتند و گفتند آزاده شده و دنبالش

 «.برويم. وقتی به آنجا رسيديم گفتند او فقط به مرخصی می آيد وبايد پس از تعطيلت دوباره به زندان برگردد
  در نزديکی٨۶منصور اسانلو رهبر سنديکای کارگران شرکت اتوبوسرانی تهران و حومه شرکت واحد سوم تيرماه 

 منزل خود توسط ماموران امنيتی دستگير شد و پس از محاکمه به اتهام اقدام عليه امنيت ملی و تبليغ عليه
  سال زندان قطعی را دريافت کرد. او که کمتر از چند ماه از اتمام دوران حبسش باقی نمانده است۵نظام حکم 

 بارها از سوی پزشکان به دليل بيماری قلبيش عدم تحمل حبس گرفت. او چندين بار به دليل گرفتگی سه رگ
.قلبش مجبور به بستری شدن در بيمارستان شده است

اخراج از کار هزاران کارگر شاغل در کارخانجات شهر آمل

  قانون تامين اجتماعی، هزاران کارگر شاغل در کارخانجات و مراکز١٠٣در نتيجه نادیده گرفتن و عدم اجرای ماده 
 توليدی مستقر در شهر آمل از کار اخراج خواهند شد. بنا به گفته دبير انجمن صنفی کارفرمایان مازندران، در

 نتيجه عدم اجرای قانونی یاد شده که بر مبنای آن واحدهای توليدی و صنعتی که بيش از ظرفيت و سهام خود
٧٠٠ هزار و ۵ درصدی از پرداخت حق بيمه برخوردار می شدند، بيش از ٢٠اقدام به جذب نيرو کنند از تخفيف   

.کارگر شاغل در شماری از مراکز شهر آمل از کار اخراج خواهند شد

 نفر از کارگران پارس جنوبی مجددا در اعتصاب۱۶۰۰

  پارس جنوبی مشغول به کار بوده  و با١٠ تا ١ نفر که عمدتا در بخش های برق و مکانيک فازهای ١۶٠٠بيش از 
 .گذشت سه ماه از سال هنوز حقوقی دریافت نکرده اند، اعتصاب نمودند

 این در حالی ست که زارعی، مدیر عامل و پيمانکار این شرکت و شعبان پور، مدیر شرکت پارس جنوبی حتی پس
 از شنيدن خواسته های اعتراضی کارکنان خود حاضر به پذیرفتن این خواسته های به حق نشد و آنان را تهدید به

 .اخراج کرده اند
 کارکنان مجتمع پارس جنوبی دليل اعتراض و اعتصاب خود را کيفيت غذای نامطلوب کارگران و کارکنان، پرداخت

  و نيز عدم دریافت حقوق سه ماهه© اول سال جاری ذکر نموده و تاکيد کرده اند١٣٨٩نشدن مطالبات معوقه سال 
..تا زمان محقق نشدن خواسته هایشان دست از اعتصاب نخواهند کشيد

 بيانيه جمعی از کارگران و کارکنان شرکت تاید واتر بندرعباس به مناسبت
 سالگرد کودتای انتخاباتی

  و نيز دومين٨٨ خرداد ٢٢اخبار روز - گزارش دریافتی: دومين سالگرد انتخابات مهندسی شده و کودتایی  
 سالگرد شهادت مظلومانه ندا آقاسلطان ، سهراب اعرابی و سایر شهدای جنبش سبز در حالی فرا رسيده

 است که دو نماد پایداری و استقامت جنبش سبز مردم ایران به همراه همسران همدلشان در حصر و حبس
  ، عزم امواج ميليونی هموطنانمان می رفت تا سرنوشت ایران٨٨ خرداد ٢٢قرار دارند . دو سال پيش در 

 عزیزمان را از دست ناکارآمدانی که جز به ثروت اندوزی و بقای خود در قدرت به هر قيمت ممکن به چيز
 دیگری نمی اندیشند و استفاده از هر راهی ( تجاوز ، کشتار ، سرکوب ، اعدام ) را برای رسيدن به اهداف

 پليد خود مباح می دانند ؛ باز پس گيریم .
 در حالی که موج آزادیخواهی مردم منطقه را فراگرفته است و دولتها را به حداقل توجهی نسبت به

 خواست های مردمشان واداشته است ، شوربختانه رهبر نامشروع و سفاک جمهوری اسلمی سرسختانه
 اعتراضات مسالمت آميز مردمی در برابر حاکميت مستبدانه و زورگویش را به رسميت نمی شناسد و اعدام و

 تجاوز و سرکوب در برابر حقوق اوليه مردم را افتخار و حق خدادادی خود می داند .

430



 رهبر نامشروع جمهوری اسلمی تا آنجا دچار توهم و قدرت طلبی شده است که اصطلح مجعول ولیت فقيه
 را ولیت رسول ال می خواند و خودش را ولی امر مسلمانان جهان می داند !!!

 هر چند حوادث دو سال اخير هزینه سنگينی را بر مردم ایران تحميل نمود اما سبب شد که چهره فریبکارانه و
 دغل کارانه جمهوری اسلمی و خصوصا� رهبر نامشروع جمهوری اسلمی بيش از پيش بر مردم عيان و اثبات

    گردد .
 از جمله نگرانی هایی که دو سال پيش از این مردم را به تجدیدنظر در کناره گيری از سياست کشانيد

 خطراتی بود که معيشت مردم را تهدید می کرد . اما اکنون پر واضح است که بدون بازسای خلل های ایجاد
 شده در نظام سياسی کشور سخن گفتن از بازسازی اقتصادی و رفع تورم و فقر و فساد اقتصادی ممکن

 نيست .
 اگر در آن زمان کسانی بودند که هنوز فریبکاری جمهوری اسلمی و ولی فقيه را باور نمی کردند ، امروز کوس

 رسوایی جمهوری اسلمی و ولی فقيه بر سر هر کوی و برزنی چنان بلند نواخته شده که نه کارگر ، نه
 دانشجو ، نه معلم ، نه کارمند و نه هر آزاد اندیشی دیگر وعده های توخالی آنان را باور نمی کنند .

 اکنون دستان جنایتکار جمهوری اسلمی و ولی فقيه با بازوی سرکوبی به نام سپاه پاسداران نه تنها به خون
 جوانان ایرانی بلکه به خون مردم عراق و سوریه و افغانستان نيز رنگين است .

 کارنامه عملکرد گذشته و رفتار و گفتار فعلی ولی فقيه نشان دهنده آن است که بدون مبارزه و فشار مستمر
 ملت ، وی حاضر به کناره گيری از قدرت و به رسميت شناختن حقوق اوليه مردم نيست . از آنجا که ادامه این
 خفقان و استبداد مطلقه کشور را در پرتگاه فروپاشی و ورشکستگی قرار داده و وضعيت معيشت مردم را روز

 به روز اسفناک تر می سازد ، رهایی از این استبداد فردی بيش از گذشته ضروری گشته است .
 جای تأسف است که دولت بجای خصوصی سازی ، دست به اختصاصی سازی زده و شرکت ها و بنگاه های
 اقتصادی را به ثمن بخس در اختيار نهادهای نظامی نظير بسيج و سپاه پاسداران و یا محافل نزدیک به ولی

 فقيه قرار می دهد .
 مردم ایران آغاز کننده موج آزادیخواهی در منطقه بودند ؛ اما اکنون بایست از مردم مصر ، یمن ، سوریه و ليبی
 درس گرفته و بدانيم تنها راه سرنگونی دیکتاتور و استبداد مطلقه ، استمرار مبارزه از طریق برپایی راهپيمایی

 سکوت و آغاز اعتصابات سراسری است .
 ما کارگران و کارکنان شرکت تاید واتر بندرعباس ضمن اعلم حمایت از جنبش سبز ایران ، آمادگی خود را برای

 شروع اعتصابات به ویژه در بزرگترین و مهمترین شریان اقتصادی کشور یعنی ( اسکله رجایی ) اعلم
 می داریم و بدینوسيله از کليه کارگران و کارکنان سایر شرکتها خصوصا� پالیشگاه نفت بندرعباس و نيز از

 یکایک مردم این مرز و بوم می خواهيم تا از همراهی و همدلی با جنبش سبز دریغ نورزند .

 جمعی از کارگران و کارکنان شرکت تاید واتر بندرعباس
١٣٩٠ خرداد ٢۴

 حذف يارانه ها:مردم ناراضي، صندوق بين المللی پول راضی

  خرداد آمده است:در حالی که طرح حذف يارانه اثرخود بر24بر پایه خبر منتشره در سایت روشنگری در تاریخ 
 افزايش بهای کالها و بلعيدن يارانه های نقدی را ظاهر کرده و به نارضايی مردم دامن ميزند، صندوق بين المللی
 پول از حذف يارانه ها ابراز رضايت کرده و رسانه های رژيم ايران با آب و تاب رضايت آنها را بازتاب ميدهند. رضايت

 صندوق بايد از اين رو مضاعف باشد که حکومت ايران زير لوای شعارهای «ضد امپرياليستی» و « ضد سرمايه
 داری» اين طرح را که يکی از مهم ترين عناصر برنامه نئوليبرالی سرمايه داری است به اجرا در آورده است.

 متن خبر در خبرگزاری مهر
 موفقيت ايران در هدفمندی يارانه ها را تبريک مي گوئيم/ توصيه های جديد به ايران

 صندوق بين المللی پول شش ماه پس از اجرای هدفمندی يارانه های انرژی در جمهوری اسلمی ايران، با صدور
 بيانيه ای به کشورمان به دليل موفقيت در اجرای اين طرح تبريک گفت.

 به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، صندوق بين المللی پول اعلم کرده است: اين طرح که
  ميليارد دلر يارانه ساليانه (پانزده درصد توليد ناخالص داخلی) را هدفمند کرده و برای حاکم شدن بهای60حدود 

 واقعی انرژی و ساير اقلم طراحی شده بود، در نهايت يک موفقيت بود.
 صندوق بين المللی پول در بيانيه ای در پايان فعاليت حدود ده روز هيئت ارزيابی اين صندوق در ايران عنوان کرده

 است: بازپرداخت تحت عنوان واريز نقدی به خانواده ها ، درآمد ناشی از افزايش قيمت برای کاهش نابرابری ،
 بهبود سطح زندگی و حمايت از تقاضای داخلی کارآمد بوده است.

 در اين بيانيه می خوانيم: افزايش بهای انرژی موجب کاهش مصرف بيش از حد انرژی و بی نظمی ناشی از  آن در
 ايران شده است، ضمن اينکه اين اصلح در کوتاه مدت ممکن است کاهش رشد به همراه داشته باشد اما در

 ميان مدت دورنمای اين کشور را به گونه قابل توجهی بهبود خواهد بخشيد.
 صندوق بين المللی پول به جمهوری اسلمی ايران توصيه کرده است که در راستای جهت دهی مجدد اقتصاد به
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 سوی توليد ، خدمات و فن آوريهای توليدی که کمتر نيازمند انرژی هستند، گام بردارد.
 اين صندوق همچنين از جمهوری اسلمی ايران خواسته است تلشها را برای بهبود شرايط تجاری با هدف

حمايت از ايجاد کسب و کارهای جديد و مشاغل ادامه دهد.

 شاهرخ زمانی باید آزاد گردد!

 به: کارگران، تشکل ها و نهادهای کارگری و حقوق بشری و رسانه ها!

  شاهرخ زمانی کارگر ساختمانی و عضو کميته پيگيری و فعال١٣٩٠ خرداد ماه ١٧نيروهای امنيتی در تاریخ 
 کارگری در حالی که در حال مسافرت بود را در ميانه ی راه تهران- تبریز از اتوبوس پياده کرده وبا خود بردند

 این نوع دستگيری که بدون مراحل قانونی انجام ميگيرد نه اولين بار است و نه اخرین بار که توسط ماموران
 اطلعاتی دولت جمهوری اسلمی به وقوع می پيوندد .این نوع دستگيری هدفمند است. چنانچه برای فرد

 ربوده شده هرگونه اتفاقی بيافتد و یا فرد مذکوربه دلیلی جان باخت ، مسوليت ان را هيچ سازمان اطلعاتی
 بر عهده نميگيرد؛ همچنين با این نوع رفتارهای اطلعاتی فضای رعب و وحشت در جامعه را دنبال ميکنند.
 خانواده این کارگر، فعالين کارگری و دیگر سازمانهای دفاع از حقوق بشر حق خود ميدانند که در باره مفقود

 شدن عزیزشان سازمانهای زیربط از جمله نهاد های امنيتی همچون وزارت اطلعات و قوه قضایيه را زیر سوال
 بکشند . قوه قضایيه باید در این باره پاسخگو باشد.

 ما اعضای کميته پيگيری ازادی بی قيد و شرط این فعال کارگری را از دولت جمهوری اسلمی خواهان
 هستيم و از دیگر سازمانهای کارگری و اتحادیه های کارگری جهان ميخواهيم که برای ازادی این کارگرو فعال

 کارگری که عضو کميته پيگيری ایجاد تشکلهای کارگری است از هر تلشی فرو گزاری نکنند. فعاليت برای
 مطالبات کارگری و فعاليت اجتماعی حق مسلم هر انسانی است . به ویژه کارگری که برای حقوق مسلم

 خودش فعاليت نماید . مسلما تامين جانی شاهرخ زمانی بر عهده دولت جمهوری اسلمی است.

 ١٣٩٠ خرداد ماه ٢۵
کميته پيگيری ایجاد تشکلهای کارگری

۲۰۱۱, ۱۶, ننن 

اطلعيه های مختلف جهت حمایت از آزادی شاهرخ زمانی 

 کارگران ایران خودرو هرگونه تعرض به آزادی های فردی و اجتماعی را محکوم کرده وخواهان آزادی
فوری شاهرخ زمانی و

تمامی زندانيان در بند ولغو احکام صادره برای همه زندانيان می باشند
زندان نابود باید گردد

کارگر زندانی آزاد باید گردد
ما کارگران ایران خودرو وجود هرگونه زندان سياسی راغير قانونی می دانيم 

ما هر گونه اعدام وشکنجه را محکوم می کنيم
زندانهای سياسی نابود بایدگردند

انسانها آزادند با هر نوع اندیشه وتفکر آزادانه در جامعه زندگی کنند
ما خواهان آزادی فوری وبدون قيد وشرط همه زندانيان سياسی وبخصوص کارگرانی زندانی هستيم

تا زندان سياسی است
زندان سياسی نيز خواهد بود

پس بکوشيم زندانهای سياسی بر چيده شوند
زنده باد آزادی

جمعی از کارگران ایران خودرو
90بيست وچهارم خرداد

کميته پيگيری ایجاد تشکلهای کارگری
شاهرخ زمانی باید آزاد گردد 

کارگران، تشکل ها و نهادهای کارگری و حقوق بشری و رسانه ها!

432



  شاهرخ زمانی کارگر ساختمانی و عضو کميته پيگيری و فعال١٣٩٠ خرداد ماه ١٧نيروهای امنيتی در تاریخ 
کارگری در حالی که در حال مسافرت بود را در ميانه ی راه تهران- تبریز از اتوبوس پياده کرده وبا خود بردند

 این نوع دستگيری که بدون مراحل قانونی انجام ميگيرد نه اولين بار است و نه اخرین بار که توسط ماموران
 اطلعاتی دولت جمهوری اسلمی به وقوع می پيوندد .این نوع دستگيری هدفمند است. چنانچه برای فرد ربوده
 شده هرگونه اتفاقی بيافتد و یا فرد مذکوربه دلیلی جان باخت ، مسوليت ان را هيچ سازمان اطلعاتی بر عهده

نميگيرد؛ همچنين با این نوع رفتارهای اطلعاتی فضای رعب و وحشت در جامعه را دنبال ميکنند.

 خانواده این کارگر، فعالين کارگری و دیگر سازمانهای دفاع از حقوق بشر حق خود ميدانند که در باره مفقود شدن
 عزیزشان سازمانهای زیربط از جمله نهاد های امنيتی همچون وزارت اطلعات و قوه قضایيه را زیر سوال بکشند .

قوه قضایيه باید در این باره پاسخگو باشد.

 ما اعضای کميته پيگيری ازادی بی قيد و شرط این فعال کارگری را از دولت جمهوری اسلمی خواهان هستيم و
 از دیگر سازمانهای کارگری و اتحادیه های کارگری جهان ميخواهيم که برای ازادی این کارگرو فعال کارگری که

 عضو کميته پيگيری ایجاد تشکلهای کارگری است از هر تلشی فرو گزاری نکنند. فعاليت برای مطالبات کارگری و
 فعاليت اجتماعی حق مسلم هر انسانی است . به ویژه کارگری که برای حقوق مسلم خودش فعاليت نماید .

مسلما تامين جانی شاهرخ زمانی بر عهده دولت جمهوری اسلمی است.

١٣٩٠ خرداد ماه ٢۵

کميته پيگيری ایجاد تشکلهای کارگری

 احمدي نژاد:حتی يک نفر در ايران محتاج نان شب نيست/ قاليباف: در
 تهران بعضي ها پول نان هم ندارند

 محمود احمدي نژاد عصر سه شنبه به وقت محلی در خرداد آمده است : 25در  به گزارش خبرگزاری دولتی ايسنا
 ديدار ايرانيان مقيم قزاقستان: امروز مي توان ادعا کرد که در تمام ايران حتی يک نفر وجود ندارد که محتاج نان

 شب باشد و به فضل الهی در آينده ای نزديک اعلم خواهد شد که در سرتاسر ايران فقيری وجود ندارد.
************** 

 آفتاب
 به گزارش پارس توريسم، قاليباف گفت: در يکی از مناطق تهران که برای بازديد رفته بوديم پشت شيشه نانوايی
 نوشته شده بود، "نان نسيه داده نمي شود" من به عنوان شهردار شوکه شدم که مگر کسی هم هست که نان

 نسيه بگيرد. بعد از تحقيقی که انجام دادم ديدم افرادی هستند که پول خريد نان در حد ضروريات خود را هم
 ندارند.

 افزايش کرايه تاکسي، مترو و اتوبوس از اول تير

  خرداد گفت: جزئيات افزايش نرخ کرايه25سيد جعفر تشکری هاشمی در مصاحبه با واحد مرکزی خبر در تاریخ 
 ١۵مجددا� در شورای اسلمی شهر تهران در حال بررسی است و پيش بينی می کنيم در بخش تاکسيرانی 

  درصد افزايش يابد.٢٠درصد، مترو و اتوبوسرانی نيز 
 وی افزود: طبق روال هر ساله، شورای اسلمی شهر تهران متناسب با تورمی که به طور معمول بانک مرکزی

 اعلم می کند افزايش نرخی برای حمل و نقل عمومی اعمال می کند.
 معاون حمل و نقل و ترافيک شهرداری تهران اظهار داشت: سال گذشته به دليل افزايش نرخ سوخت بايد نرخ

 کرايه ها افزايش می يافت اما به دليل تمايل شهرداری ها به همکاری با دولت ، اين افزايش اعمال نشد و اين
  موکول شد.٩٠موضوع به سال 

 تشکری هاشمی ادامه داد: به هر صورت تصميم گرفته شد که اين افزايش منطقی و به تدريج صورت بگيرد و
 ترکيبی باشد از يارانه هايی که مجلس شورای اسلمی تصويب کرده و دولت بايد در اختيار شهرداری ها قرار

 دهد.
 وی در خصوص يارانه ها و کمک های دولت به بخش حمل و نقل عمومی گفت: قانون گذار پيش بينی کرده که

  ميليارد تومان نيز برای اتوبوسرانی کشور٣٠٠ ميليارد تومان يارانه بليط امسال برای متروی تهران و مشهد و ١٠٠
 يارانه پرداخت شود.

 معاون حمل و نقل و ترافيک شهرداری تهران اضافه کرد: به هر صورت با اين پيش فرض ها نرخ ها را تعيين کرديم
 گرچه برای امسال هنوز يارانه ها پرداخت نشده است و منتظر اين اعتبار هستيم.
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 تشکری هاشمی اضافه کرد: آن چيزی که موجب نگرانی می شود اين است که هميشه اين مبلغ با تعديل
مواجه می شود و تمام اين مبلغ به طور کامل پرداخت نمی شود.

کاشان  ماه حقوق معوقه کارگران کارخانجات ریسندگی۳۳
  ماه حقوق معوقه خود٣٣ نسبت به پرداخت نشدن Tکارگران کارخانجات ریسندگی و بافندگی شهرستان کاشان

اعتراض دارند.
 به گزارش اعتدال، این کارگران در روزهای اخير با حضور در ميدان ولی عصر(عجل) کاشان و مقابل فرمانداری این

 شهرستان از فرماندار جدید که تنها سه روز از ورودش به این شهرستان می گذرد خواستند این مشکل را
پيگيری کند.

  ماه٣٣این کارگران معترض که تعدادشان به حدود سيصد نفر می رسيد، همچنين با حمل پلکاردهایی نسبت به 
تاخير در پرداخت دستمزدشان اعتراض کردند.

 سازمان جهانی کار، پيمانی را در حمایت از ميليون ها مستخدم، پرستار و آشپز
کرد خانگی تصویب

 سازمان جهانی کار، روز پنجشنبه پيمانی را به تصویب رساند که حق ميليون ها مستخدم، پرستار و آشپز را که
 در منازل مشغول به کارند ، به رسميت می شناسد. این سازمان وابسته به سازمان ملل متحد، که قوانين کار

در دنيا را مشخص می کند، این قانون را در نشستی در ژنو به تصویب رساند.
  ميليون نفر در دنيا، در منازل مشغول به کار هستند، و این سازمان۵٢بنا بر اعلم سازمان جهانی کار، دستکم 

در مجمع اخير خود به این نتيجه رسيد که این عده باید از حق بيمه، مرخصی و تعطيلت بهره مند شوند.
قانون تازه سازمان جهانی کار باید به تصویب دولت ها برسد تا در کشورها اجرا شود.

  درصد از واحدهای صنعتی گاوداری و مرغداری به علت اجرای هدفمندی50
شدند یارانه ها تعطيل

  درصد از واحدهای صنعتی گاوداری و مرغداری۵٠عضو هيئت رئيسه کميسيون کشاورزی، با اعلم خبر تعطيلی 
 کشور به علت اجرای ناهماهنگ هدفمندی یارانه ها، گفت: تعطيلی این واحدها افزون بر وارد آوردن آسيب های
 جدی به توليد بخش کشاورزی و دامداری، زندگی بسياری از خانواده های کارگری را در سال جهاد اقتصادی با

دشواری های فراوانی مواجه کرده است.
 “جلل محمودزاده” در گفت وگو با خبرنگار خانه ملت افزود: تعطيلی واحدهای پرورش مرغ و گاو در کشور موجب

بيکاری جمعيت بزرگی از کارگران شده است.
 نماینده مردم مهاباد در مجلس شورای اسلمی، تصریح کرد: مردم انتظار دارند در سال جهاد اقتصادی سطح
 کيفی بالتری در زندگی تجربه کنند، اما متأسفانه اجرای ناهماهنگ و ضعيف قانون هدفمندی یارانه ها موجب

شده است که بسياری از خانواده های کارگری در کشور شرایط دشوارتری از گذشته را بگذرانند.
 وی با بيان این که تعطيلی کارخانه ها و واحدهای توليدی کشور افزون بر بيکاری جمعيت بزرگی از کارگران،

 کاهش ميزان توليد را به همراه خواهد داشت، ادامه داد: کاهش توليد به معنای افزایش ميزان واردات به کشور
است و این مسئله ای است که پایه های توسعه توليد را در کشور از بين می برد.

 عضو هيئت رئيسه کميسيون کشاورزی، آب و منابع طبيعی با تأکيد بر لزوم اجرای دقيق و بی کم و کاست قانون
 بهره وری بخش کشاورزی، یادآور شد: کشاورزی و دامداری بی تردید از مهم ترین پایه های توسعه اقتصادی کشور

است و بی اعتنایی به آن به معنی بی اعتنایی به توسعه و رفاه عمومی است.

برگزاری دادگاه علی نجاتی
 خرداد ماه سال جاری، علی نجاتی21بر اساس خبری که برای ما ارسال شده، در تاریخ 

  دادگاه تجدید نظر شهر اهواز محاکمه شد. در13از اعضای هيئت مدیره سندیکای نيشکر هفت تپه، در شعبه 
 این دادگاه، قاضی شعبه تلش فراوان کرده است که اتهامات گذشته بر عليه نجاتی را بدون داشتن هيچ

 مستندات و شواهد و قرائن مادی و معنوی به تایيد خود او برساند.

 علی نجاتی در این دادگاه ضمن رد اتهام های خود، بارها به قاضی تاکيد و یادآوری کرده که این اتهامات که به او
 نسبت داده اند، تکراری بوده و او یک بار بر اساس همين موارد اتهامی و بدون دليل محکوم به حبس شده و مدت

 شش ماه را نيز در زندان گذرانده است. هم چنين نجاتی در دفاع از خود در این دادگاه برای قاضی تشریح کرده که
 او یک بار دیگر نيز که دوباره همين اتهام ها را عليه او مطرح کرده اند، در دادگاه از خود دفاع کرده و تبرئه شده

است.
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 اما قاضی پرونده، بی توجه به این قضيه ساده و بدیهی، بارها تلش کرده تا دوباره راهی برای محکوم نمودن
 علی نجاتی از این طریق پيدا کند که نتيجه ای نمی گيرد. با این حال در پایان، قاضی دادگاه قصد بازداشت او را
 داشته و برای این کار مامورین را فرا می خواند. اما به دليل اینکه قرار کفالتی که از قبل در پرونده  نجاتی موجود

 بوده و بعد از تبرئه شدن اش در سال گذشته، فک نشده و کماکان این قرار کفالت اعتبار داشته است، قاضی
موفق به بازداشت او نمی شود و به طور مشروط و با قرار همان کفالت پيشين آزاد می شود.

 ما اعضای کميته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل های کارگری ضمن محکوم کردن برگزاری دادگاه مجدد
 برای علی نجاتی ،خواستار آزادی بی قيد و شرط تمامی کارگران و فعالين کارگری و پایان دادن به پيگرد های

قضایی عليه آنها می باشيم.

1390 خرداد 26کميته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل های کارگری – 

 

  نفر از کارگران سد داریان پاوه۴۰۰اعتصاب 

  خرداد، کارگران٢۴کميته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل های کارگری: بر اساس خبر دریافتی در تاریخ 
 شرکت های سانا سهند آذر، ناودیس راه و آب نيرو در پروژه ی سد داریان پاوه، برای دریافت حقوق های معوقه،

  نفر می باشند، متعهد شدند که تا روز۴٠٠دست به اعتصاب زدند. کارفرمایان به این کارگران که بيش از 
  خرداد، همه ی دستمزدهای معوقه آنها را می پردازند. در نتيجه این وعده پيمان کاران، کارگران روز٢٨شنبه 

 بعد بر سر کار بازگشتند و در انتظار روز شنبه می باشند و چنان چه، مشکل شان حل نشود، بار دیگر دست از
 کار خواهند کشيد.

 لزم به ذکر است که سد داریان پاوه از پروژه های بزرگ و در دست احداث منطقه غرب می باشد که کارگران
 آن، همواره دستمزدها و مزایا ی شان توسط کارفرمایان و شرکت های پيمان کاری، به تعویق می افتد. این اولين
 بار نيست که کارگران شاغل در سد داریان دست به اعتصاب زده اند، بلکه بارها نسبت به شرایط کار و دریافت

 مطالبات شان، اعتراض نموده اند. کارفرمایان و پيمان کاران در این سد، با دیده ی تحقير به کارگران نگاه می
 کنند و حقوق و مزایای  پرداختی به آنها، با سایر جاهای دیگر تفاوت داشته و با قوانين موجود کار و تعيين
 دستمزد رسمی هم خوانی ندارد. اما به دليل بيکاری روز افزون در این منطقه، نه تنها کارگران ساده، بلکه

 کارگران متخصص و فنی نيز ناچارند با دستمزد کم تری نسبت به دیگر مناطق ایران کار کنند.
 کميته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل های کارگری، ضمن پشتيبانی و حمایت از خواسته ها و مطالبات

 کارگران سد داریان پاوه و پرداخت حقوق های معوقه آنها، خواستار پرداخت دستمزد مکفی، بر اساس
 استاندارهای اوليه انسانی و امروزی زندگی، به همه ی کارگران ایران می باشد.

        ١٣٩٠ خرداد ٢۶

 با حداقل دستمزد چند متر خانه می توان اجاره کرد؟

  و سقوط سريع توان٨٩ خرداد آمده است : شيب تند اجاره بها در سال 26دادنا در تاریخ به نوشته سایت 
 مالی اجاره نشينها رکورد شکن شده است.

 اجاره نشينی برای ايرانی ها موضوعی دلخواه نيست، سالهاست که عبارت اجاره نشينی يعنی خوش
 نشينی را از زبان کسی نمی شنويم.

  متوسط اجاره بهای يک واحد مسکونی٨٩ تا ٧١نگاهی به روند رشد اجاره بها نشان می دهد طی سالهای 
  تومان افزايش پيدا کرده است البته با توجه به نرخ رشد تورم شايد اين رقم١٠۵٠٠ تومان به ٢١۴از حدود 

 رشدی تاحدی متعارف بوده باشد يعنی همان نکته ای که توسط کارشناسان اقتصادی مورد اشاره قرار می
 گيرد و البته مقايسه اين نرخ اجاره بها با حداقل دستمزد اعلم شده طی سالهای گذشته نشان می دهد

  مترمربع حفظ شده است ولی متاسفانه٣٧متوسط توان اجاره نشينان در شهر تهران معادل پرداخت حدود 
  می بينيم که اين معادل به شکلی بی سابقه شکسته شده است و برای نخستين بار طی دو٨٩در سال 

  متر می٢٩ متر مربع تنزل کرده و به ٣٠ به زير ٨٩دهه گذشته نسبت حداقل حقوق با نرخ اجاره بها در سال 
 رسدو البته با توجه به رشد اجاره ها در همين روزهای نخست سال می توان برآورد کرد در شهر تهران اجاره

  هزار تومان دستمزد به کاری شاق تبديل شده است.٣٣٠ متر فضای مسکونی با ٢٩

 مقايسه دستمزد و اجاره بها

.٣۴ بر اساس گزارش مرکز امار ايران نشان از افزايشی حدود ٨٨ نسبت به سال ٨٩افزايش اين نرخ در سال 
  درصد دارد رشدی که البته نمی توان آنرا کم سابقه دانست ولی در عمل با توجه به شرايط اقتصادی کشور۴

 و اجرای قانون هدفمندسازی يارانه ها به معنی وارد شدن فشار مضاعف به اقشار ميانی جامعه تلقی می
 شود و متاسفانه تحولت سه ماهه نخست سال جاری نشان می دهد که روند افزايش اجاره ها متوقف

 نشده است و قبل از آغاز فصل نقل و انتقالت شاهد رشد اجاره بها درحدی بوديم که وزارت مسکن ناچار
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 شده است دوباره به دنبال اجرای طرح اخذ ماليات از خانه های خالی برود ولی هم مسئولين و هم مردم می
 دانند که اين طرح تا زمانی که ساختارهای مالياتی و اطلعات اقتصادی افراد شفاف نشده باشد به نتيجه

 نمی رسد.
 اين روايت تکراری شايد در وهله نخست به نظر برسد که در نهايت منجر به رشد مهاجرت معکوس از

 کلنشهر ها می شود ولی متاسفانه نبايد يادمان برود دومينوی قيمت در در بخش مسکن هميشه از شهر
 های بزرگ آغاز و تا کوچکترين شهرستانهای کشور ادامه پيدا می کند. نگاهی به سهم بالی هزينه مسکن

  حدود٨٧ نسبت به سال ٨٨در سبد هزينه خانوارهای ايرانی نشان می دهد در حالی که اين نرخ در سال 
  درصد رسيده است و البته با رشد اجاره بها در٣٣دو، سه درصدی کاهش پيدا کرده بود ولی در نهايت به 

  متاسفانه می توان پيش بينی کرد ارقام مندرج در گزارشات بودجه خانوار که معمول در نيمه دوم٨٩سال 
  درصد افزايش داده٣٨ تا ٣۶ منتشر ميشوند سهم هزينه مسکن را برای خانوارهای شهری به حدود ٩٠سال 

 باشد و اين به معنی کاهش رفاه و از صرف شدن هزينه های ضروری ديگر مانند بهداشت و خوراک برای حفظ
سقفی بالی سر.

  شاهد رشد ساخت و سازها بعد از يک دوره رکود هستيم، اما اين رشد٨٩البته طی ماههای پايانی سال 
 ساخت و ساز نبايد برای مديران بخش مسکن به عنوان يک عامل مثبت تلقی شود، زيرا تجربه نشان داده
 است افزايش ساخت و ساز وبه خصوص سرمايه گذاری بخش خصوصی در بازار مشکن در زمانهايی رشد

 می کند که چشم انداز بازار خبر از افزايش قطعی قيمت ها داشته باشد و اگر در سالهای قبل افزايش
 تقاضای خريد اين چشم انداز را ايجاد می کرد در دوره ای که پيش رو داريم افزايش فشار اجاره اسات که به

 عنوان چاشنی انفجار قيمت مسکن عمل خواهد کرد، اين انتظار غلطی نخواهد بود که با ادامه آشفتگی بازار
 سکه و ارز شاهد رشد ساخت و ساز در بازار مسکن و افزايش قيمت اين کالی حياتی در اقتصاد کشور

 باشيم.

در بازی ملوان - پرسپوليس چه گذشت؟

، بازی برگشت جام حذفی فوتبال بين تيم های ملوان - پرسپوليس منجر به درگيری٢٠/٣/١٣٩٠عصر روز جمعه   
  کودک زیر دست و پا له٢شدید بين ماموران نيروی انتظامی و تماشاگران گيلنی شد. در این درگيری خونين 

 شدند و فرد دیگری نيز گردنش شکست و کشته شد. همچنين جمعيت زیادی دچار آسيب دیدگی شدید سر و
 دست و پا و ... بر اثر ضربات باتوم شدند. عده ای هم دستگير و بازداشت شدند. چرا؟

  تن از بازیکنانش در حين بازی اخراج٢تيم ملوان در بازی رفت در استادیوم آزادی تهران مورد ناداوری قرار گرفته و 
 شده بودند. همچنين طرفداران ملوان در تهران مورد هتک حرمت طرفداران پرسپوليس قرار گرفتند و در اعتراض

 هواداران ملوان به این رفتار بود که پليس با ورود به جایگاه تماشاچيان به تعداد زیادی از این هواداران دست بند و
 . ببرد۴-٢پابند زد تا پرسپوليس و سهامداران باشگاهش بازی را 

  دقيقه مانده به پایان بازی ناگهان ماموران ضدشورش وارد٢٠در انزلی با آن که تيم ملوان یک - صفر جلو بود اما 
 ورزشگاه شدند. این ماموران از یگان ویژه و دارای ماسک ضد گاز اشک آور بودند و از رشت و قزوین و اردبيل آورده

 هزار نفری انزلی جمعيتی بالی بيست هزار نفر را در خود جای داده بود. در این لحظات (7شده بودند. استادیوم 
  دقيقه مانده به پایان بازی) همزمان با رفتار تحریک آميز نيروی انتظامی طرفداران پرسپوليس نيز شروع به٢٠

 خواندن سرود پيروزی کردند (با آن که برنده بازی برگشت تيم ملوان بود اما در مجموع دو بازی رفت و برگشت تيم
 پرسپوليس برنده بود). ناگهان فردی هيجان زده از بين طرفداران ملوان از بالی نرده های توری خود را به زمين

 بازی رساند. این فرد توسط ماموران مهار شده مورد ضرب و شتم با باتوم قرار گرفت و بازداشت شد. حدود دقيقه
  بود که جمعيت هوادار ملوان، که تيم مورد علقه شان را بازنده می دیدند، از رفتار تحریک آميز نيروهای٢٠

 انتظامی و فضای هيجانی به وجود آمده به خشم آمدند و با پرتاب بطری های پلستيکی آب شروع به اعتراض
 کردند. سپس نرده های حایل زمين فوتبال و جایگاه را شکستند، وارد زمين شدند و با ماموران به زد و خورد

 .پرداختند. ماموران نيز با شليک گاز اشک آور حتی به زنان و کودکان تماشاچی هم رحم نکردند
 فقر و بيکاری در استان گيلن بيداد می کند. بيشتر جمعيت طرفدار تيم ملوان مانند طرفداران فوتبال در استان

 های دیگر و حتی پایتخت بر سر تيم برنده و تعداد گل های زده و خورده شرط بندی می کنند. یکی از علت های
 پناه بردن طرفداران ملوان به شرط بندی و در نتيجه درگيرشدن با پيامدهای پس از آن همين بيکاری و فقر شدید

 حاکم بر منطقه است. هواداری مردم از تيم های ورزشی و به ویژه تيم های فوتبال همچون گذشته در زمان رژیم
 شاه یک علت سياسی نيز دارد و آن همانا مخالفت مردم با جمهوری اسلمی است. این مورد به ویژه در مورد
 هواداری تعصب آميز مردم تبریز از تيم فوتبال تراکتورسازی تبریز به چشم می خورد که این روزها طرفداری از آن
 به نماد مخالفت مردم آذربایجان با حاکميت سياسی تبدیل شده است، حاکميتی که به عنوان مدافع و نگهبان

 وضع نکبت بار موجود عمل می کند. دليل دیگر حساسيت مردم به بازی های فوتبال عشق و حتی تعصبی است
 که آن ها نسبت به فوتباليست های مورد علقه شان دارند. شاید همچون مردم سایر کشورهای فقرزده دنيای
 سرمایه داری دستيابی به آمال و آرزوهای اجتماعی از دست رفته شان را در ساق پاهای قهرمانان مورد علقه

 .شان می بينند
 گفتنی است که تيم ملوان نه تنها در انزلی بلکه در کل استان گيلن محبوبيت دارد. به همين علت در آن روز
 خيلی از طرفداران ملوان از شهرهای مختلف استان برای تماشا آمده بودند. سرمایه داری با تبدیل قهرمانان

 مردمی فوتبال به گلدیاتورهای حرفه ای، و بر بستر فقر گسترده در منطقه، از شرط بندی های خود بر سر نتایج
 بازی ها سودهای کلنی می برد. بيشتر حاميان و مالکان باشگاه سپاهان را نظاميان لباس شخصی و کارفرمایان
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 و یا مدیران ارشد دولت سرمایه داری اسلمی تشکيل می دهند که فقط در اندیشه سودجویی از طریق خرید و
 فروش بازیکنان و تبليغ کالهای سرمایه داری هستند و بس و نه یک ورزش سالم. تيم ملوان انزلی سعی کرد بر

 خلف جریان آب شنا کند و قاعده کلی زد و بندهای پشت پرده حاکم بر ورزش فوتبال ایران را بشکند که نتيجه
 .اش را دیدیم

 قصد ما از این گزارش کمک به روشنگری در مورد دلیل این شورش مردمان پابرهنه و زحمتکش و دریادل انزلی و
 طرفداران واقعی یک ورزش سالم است که فقر و بيکاری ناشی از رابطه اجتماعی سرمایه یعنی خرید و فروش

.نيروی کار گلوی آنان را هر لحظه بيشتر می فشارد و این گونه به طغيان شان وا می دارد

١٣٩٠ خرداد ٢٧فعالن ضدسرمایه داری گيلن - 

کميته هماهنگی برای ایجاد تشکل کارگری

 نفر در رشتخوار۱۰۰۰۰تعطيلی کوره های آجرپزی و بيکاری 

 به گزارش خبرگزاری دولتی ایسنا آمده است : افزایش قيمت سوخت، کوره های آجرپزی را در رشتخوار تعطيل
 کرد و باعث بيکاری ده هزار نفر شد.

  واحد توليد آجرپزی در۴٠به گزارش ایسنا، حکيمی عضو اتحادیه مصالح فروشان و کوره داران رشتخوار گفت: 
  هزار نفر١٠شهرستان رشتخوار با هدفمندی یارانه ها و گرانی نفت کوره صد در صد تعطيل شدند و بيش از 

 کارگر در این کوره ها اکنون بيکار و سرگردان شده اند و امرار معاش خانواده آنان دچار مشکل شده است.
 حکيمی با ذکر اینکه دولت باید هرچه سریعتر کوره داران رشتخوار را از بسته های حمایتی خود برخوردار کند،

 افزود: اکثر کوره های این شهرستان که دستی و سنتی است و سال هاست در این شهرستان فعال است که
  سال کار این حرفه با اجرای هدفمندی یارانه ها در آستانه نابودی قرارگرفته است.۴٠متاسفانه بعد از 

  هزار تومان بود اما در حال۴۵٠وی افزود: با توجه به گران شدن سوخت، در گذشته قيمت یک تانکر سوخت 
  هزار تومان رسيده است. اگر به این۵٠٠ ميليون و ۵حاضر این قيمت پس از اجرای هدفمند کردن یارانه ها به 

  هزار تومان می رسد۴۵قيمت، دیگر هزینه ها از قبيل حمل و مزد کارگر را اضافه کنيم، هزینه توليد یک تن آجر به 
 و این سوال پيش می آید که دیگر چه کسی قادر به خرید آجر با این قيمت است.

 حکيمی به بحث صنعتی کردن کوره پزی ها و توليد مصالح صنعتی اشاره کرد و بيان داشت: ميانگين متراژ زمينی
 ١٠٠ متر است در حالی که برای صنعتی کردن به زمينی به متراژ ٣٠٠٠که کوره ها در آن احداث شده در نهایت 

  ميليون تومان است که پرداخت چنين۶٠٠هزار متر نياز است و علوه بر آن تغييرکاربری نيازمند اعتباری بالغ بر 
 هزینه ای از توان کوره پزان خارج است.

 یکی از آجرپزان نيز درباره مشکلت به وجود آمده اظهارداشت: در حال حاضر هيچ یک از کوره های آجرپزی کارگر
 نگرفته اند و علت آن افزایش قيمت گاز است.

 وی درباره کارگران مشغول به کار در این حرفه، گفت: این کارگران کار فنی دیگری یاد ندارند و بيکاری، سبب ایجاد
 مشکلت دیگری در جامعه خواهد شد.

 علی اصغر احمدی، ریيس اداره بازرگانی رشتخوار در این خصوص گفت: گرانی نفت کوره موجب تعطيل شدن کار
این صنف در رشتخوار شده است. وی افزود: برای تامين سوخت این قشر مکاتباتی انجام شده است.

اعتراض کارگران کارخانه سامان کاشی بروجرد

 به گزارش خبرگزاری دولتی مهر آمده است : یکی از کارگران کارخانه سامان کاشی بروجرد در گفتگو با خبرنگار
 مهر در بروجرد اظهار داشت: مدیرعامل کارخانه سامان کاشی هشت ماه است که حق بيمه ما را به اداره بيمه

 واریز نکرده در حاليکه این کارخانه توليد داشته است.
  کارگر در این۴٠٠وی با تاکيد بر اینکه صاحب این کارخانه در حق کارگران اجحاف کرده است، گفت: در حال حاضر 

 کارخانه فعاليت دارند که حق بيمه آنها در مدت زمان یاد شده پرداخت نشده است.
 این کارگر کارخانه سامان کاشی افزود: صاحب کارخانه در حالی حق و حقوق کارگران این کارخانه را نمی پردازد
 که در استانهای دیگر مشغول سرمایه گذاریهای جدید است. وی یادآور شد: هرماه حق بيمه از حقوق ما کسر

 شده اما پول بيمه به اداره بيمه واریز و برای ما دفترچه بيمه صار نشده است.
  توليد داشته و سال٨٧یکی دیگر از کارگران این کارخانه در گفتگو با مهر اظهارداشت: این کارخانه از سال 

 گذشته نيز با دستگاههای فرسوده بيشترین توليد و فروش را داشته است. وی که نخواست نامش برده شود،
 افزود: این در حاليست که مسئولين شهر از این مسئله آگاه بوده که صاحب کارخانه هيچ گونه حق و حقوقی

 برای بيمه کارگران پرداخت نکرده است.
  درصدی پرداخت می کند؟ ما باید درد٣٠ درصدی یا ١٠وی افزود: چرا حقوق سه ماهه ما را به صورت مساعده 

 خود را به چه کسی بگویم؟
  سال سابقه کار برای عنوان مشاغل سخت٢٠این کارگر بروجردی بيان داشت: بعد از تصویب دولت مبنی بر 

 هنوز پرسنل در بلتکليفی به سر می برند و این در حالی است که می خواهند بازنشسته شوند اما بيمه
 ندارند.

 وی افزود: سال گذشته دو تن از همکاران ما فوت کرده و خانواده آنها به دليل نداشتن دفترچه بيمه سنوات آنها با

437



 مشکل مواجه شده اند.
 یکی دیگر از کارگران این کارخانه نيز در گفتگو با مهر مدعی شد که مدیرعامل کارخانه سامان کاشی این کار را

 انجام داده تا از مسئولن امتيازاتی بگيرد که مسئولن باید اموال او را بررسی کرده و اگر مشکلی وجود دارد آن را
 حل و اگر نه با او برخورد کنند.

 رئيس اداره تامين اجتماعی شهرستان بروجرد نيز در این رابطه به خبرنگاران رسانه های گروهی بروجرد گفت:
 طی جلسه ای با شورای این کارخانه قرار شده که نامه ای پيرامون مسائل موجود به اداره کل تامين اجتماعی

 در استان ارسال شود.
 غلمرضا موسيوند افزود: همچنين قرار شد که از مدیرعامل کارخانه سامان کاشی بروجرد شکایت و از طریق

مراجع قضایی موضوع پيگيری شود

   2  بيانيه شماره 

کارگر زندانی ، زندانی سياسی آزاد باید گردد.

 جمهوری اسلمی هر روز بيشتر به انسان های آزادی خواه و کارگران حمله کرده و آنها را هرروز بيشتر از قبل
 تحت فشار ،پيگرد ،اذیت و آزار قرار می دهد همچنين نظام سرمایه داری جمهوری اسلمی بقای خود را مقایر با
 هرگونه آزادی و حق و حقوق انسانی ميداند  بر این مبنا هر روز عرصه را بر کارگران و آزادی خواهان تنگتر ميکند

بدین طریق ميخهای بيشتر به تابوت خود ميزند .

 بدین وسيله ما اعضای کميته حمایت از شاهرخ زمانی ضمن اعلم حمایت از کمپين سراسری بيستم ژوئن در
 حمایت از زندانيان سياسی از تمامی کارگران وآزادی خواهان می خواهيم بيست ژوئن را بخشی از وظایف

انقلبی خود بداند و درکمپين فوق شرکت کنند .

کميته حمایت از شاهرخ زمانی

27/3/1390

www.Chzamani.blogspot.com

freeshahrookh@gmail.com

 سال مبارزه کارگران اخراجی۷یراق سازان و 

  جاده رشت - لکان قرار دارد. توليد کارخانه انواع یراق آلت ساختمانی مانند قفل و لول و٩این کارخانه در کيلومتر 
 دستگيره... است. کارخانه در حال حاضر راکد است و توليد ندارد. این کارخانه متعلق به بخش خصوصی و مالک و

  درصدی٨٠ وتخریب ١٣٨٣کارفرمای ضدکارگر آن فردی به نام جليل حسن زاده است. پس از برف سنگين بهمن 
 ساختمان، کارخانه تعطيل شد و کارفرما کارگران قراردادی و استخدامی خود را اخراج کرد. کارگران به اداره کار

  ماه بيمه بيکاری دریافت کنند.١۵ تن استخدامی دایم بودند و توانستند ١٨رفتند و شکایت کردند. در بين کارگران 
  کارگر را صادر کرد. کارفرما از پذیرفتن کارگران امتناع کرد و در١٨ اداره کار حکم بازگشت به کار این ٨۵در سال 

  ماه حقوق توسط کارفرما طبق حکم اداره کار١٦نتيجه کارگران به اداره کار شکایت کردند که حاصل آن پرداخت 
  طی حکمی رابطه کاری بين کارگران و کارفرما را قطع شده١٣٨٧ بود. در نهایت اداره کار در مرداد ١٣٨٧در سال 

 .اعلم کرد
  ميليون وام از استانداری جهت بازسازی٨٠٠در این فاصله، حسن زاده کارفرمای ضدکارگر کارخانه تقاضای 

  ميليون به وی پرداختند. استانداری به علت عدم راه اندازی توليد کارخانه از پرداخت باقی۴١٢کارخانه کرد که 
  به شهر صنعتی قزوین منتقل کرد٨٧مانده وام به وی جلوگيری کرد. کارفرما تمامی ماشين آلت توليد را در سال 

 و پس از مدتی به علت عدم موفقيت در توليد، این ماشين آلت را به تهران انتقال داد و پس از شکست برای بار
  به رشت بازگشت و ماشين آلت را به محل سابق کارخانه منتقل کرد. اما١٣٨٨دوم در تهران اواخر بهمن ماه 

 کارگران به شکایات خود به نهادهای دولت سرمایه داری ادامه دادند. آن ها بارها به اداره کار ، دیوان عدالت اداری
 ، دادگستری ، فرمانداری ، استانداری ، اداره صنایع و معادن و ... مراجعه کردند و پی گير شکایت خود از کارفرما

  کارگر استخدامی از١٨ با محکوم شدن کارفرما در اداره کار مفاصا حساب ٢٢/٣/١٣٩٠شدند تا این که در تاریخ 
 بابت خرید خدمت کارگران از طرف کارفرما به آن ها داده شد. البته جليل حسن زاده عنوان کرد که تا یکی دو ماه
 چک ها را به بانک نبرند تا حسابش را پöر کند و گرنه چک ها برگشت می خورد و مشکل کارگران حل نمی شود .

  روز برای هر سال آن هم بدون مزایاست که پس از٣٧ صادر شده و معادل ١٣٨۵حکم محکوميت کارفرما در سال 
  اجرا شد. با این همه، کارگران توانستند گام بلندی در جهت زنده کردن حقوق و مطالبات از١٣٩٠ سال در سال ۵

.دست رفته شان بردارند
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کارخانه لوکاس تندر تعطيل شد و کارگران آن اخراج شدند

 این کارخانه در شهر صنعتی رشت واقع است. متعلق به بخش خصوصی و مالک و کارفرمای ضدکارگر آن فردی
 به نام حاجی آفرینش است. این کارخانه توليد کننده انواع لوازم برقی اتومبيل مانند استارت ، دینام و سایر لوازم

  کارگر در کارخانه مشغول به کار بودند. کارفرما به مرور٢۵٠ حدود ١٣٨٩برقی برای ایران خودرو بود. در سال 
  کارگر بود که در ابتدای خرداد ماه امسال صورت گرفت. کارفرما۴٠کارگران را اخراج کرد و آخرین مورد، اخراج حدود 

 علت ورشکستگی خود را ورود کالهای مشابه چينی با قيمتی پایين تر از بهای تمام شده کالی مشابه در ایران
  تومان تمام می شود و طبق٢۴٠٠٠اعلم کرده است. کارفرما معتقد است که قيمت فرآورده های کارخانه حدود 

 استاندارد است. اما فرآورده های چينی با کيفيتی نازل توسط سرمایه داران بخش تجاری ارزان تر و به قيمت
  تومان وارد می شود. کارگران کارخانه پس از اخراج از کارخانه به اداره کار رشت شکایت بردند و تقاضای١٧٠٠٠

 رسيدگی به وضعيت خود را کردند. کارگران خود را قربانی جنگ اقتصادی بين قطب های سرمایه داری می دانند.
  )۵/٢) دو و نيم (١٣٩٠کارگران تعجب می کنند از این که دولت سرمایه داری اسلمی اعلم کرده است امسال (

 ميليون نفر از کارگران بيکار به سر کار می روند، در حالی که هر روز شاهد اخراج کارگران و تعطيل و نيمه تعطيل
.شدن کارخانه ها هستند

فعالن ضدسرمایه داری گيلن

کميته هماهنگی برای ایجاد تشکل کارگری

 محاکمه علی نجاتي، فعال کارگری و عضوهيأت مديره سنديکای نيشکر هفت تپه

  خرداد آمده است : علی نجاتی از اعضای هيأت مديره سنديکای27به نوشته سایت اصلح طلب جttرس در 
  دادگاه تجديد نظر شهر اهواز محاکمه شد.١٣نيشکر هفت تپه، در شعبه 

 به گزارش «کميته هماهنگی برای کمک به ايجاد تشکل های کارگری»، علی نجاتی در اين دادگاه ضمن رد
 اتهام های خود، بارها به قاضی تاکيد و يادآوری کرده که اين اتهامات که به او نسبت داده اند، تکراری بوده و او يک

 بار بر اساس همين موارد اتهامی و بدون دليل محکوم به حبس شده و مدت شش ماه را نيز در زندان گذرانده
 است.

 نجاتی در دفاع از خود در اين دادگاه برای قاضی تشريح کرده که او يک بار ديگر نيز که دوباره همين اتهام ها را
 عليه او مطرح کرده اند، در دادگاه از خود دفاع کرده و تبرئه شده است.

 در پايان، قاضی دادگاه قصد بازداشت اين فعال کارگری را داشته و برای اين کار مامورين را فرا مي خواند. اما به
 دليل اينکه قرار کفالتی که از قبل در پرونده  نجاتی موجود بوده و بعد از تبرئه شدنش در سال گذشته، فک نشده

 و کماکان اين قرار کفالت اعتبار داشته است، قاضی موفق به بازداشت او نمي شود و به طور مشروط و با قرار
 همان کفالت پيشين آزاد مي شود.

  درصد افزايش مي يابد20نرخ بليت مترو 

  خرداد آمده است : رئيس كميسيون توسعه و عمران شوراى28به نوشته خبرگزاری دولتی فارس در تاریخ 
  درصدى نرخ بليت مترو بر اساس مصوبه اخير كميسيون عمران شوراى شهر20اسلمى شهر تهران از افزايش 

 خبر داد.
 حمزه شكيب درباره مصوبه اخير كميسيون توسعه و عمران شوراى شهر تهران، اظهار داشت: در جلسه  اخير

  درصد20 درصد و نرخ بليت مترو حداكثر 15كميسيون عمران شورا مقرر شد نرخ كرايه تاكسي  و بليت اتوبوس 
 افزايش يابد.

  درصد بوده است، ادامه داد: به دليل اينكه زمان30وى با بيان اينكه پيشنهاد نخست براى افزايش نرخ بليت مترو 
 اجراى هدفمند كردن يارانه ها در سال گذشته افزايشى براى نرخ بليت مترو در نظر نگرفته بوديم در نظر داشتيم

  درصد به دليل هدفمند كردن يارانه ها به نرخ بيلت مترو اضافه كنيم.15 درصد به دليل تورم سالنه و 15
  درصد افزايش را20شكيب افزود: ولى در نهايت با بررسي هايى كه صورت گرفت به رئيس شوراى شهر پيشنهاد 

 براى بليت مترو در نظر گرفتيم كه اين موضوع دوباره در شوراى شهر مطرح خواهد شد.
 وى خاطرنشان كرد: با توجه به رايزني هايى كه با فرماندارى انجام شده ارقام مصوب شده در كميسيون عمران از

 اول تير اجرا خواهد شد.
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صدور حکم یک سال زندان تعليقی برای خالد حسينی

  محاکمه ی خالد حسينی فعال90  خرداد ماه28بر اساس خبر ارسالی به کميته هماهنگی، روز شنبه 
  دادگاه انقلب2و عضو کميته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل های کارگری در شعبه ی  کارگری

 شهر سنندج برگزار شد. در این جلسه ی محاکمه که فقط چند دقيقه طول کشيد، خالد حسينی به یک
. سال معلق شده است، محکوم شد5سال زندان تعليقی که در 

  تن دیگر از اعضای کميته هماهنگی چند روز پيش از اول ماه مه، احضار و بازداشت و3خالد حسينی به همراه 
 سپس به قرار وثيقه ی سنگين آزاد شد. در مدت بازداشت، خالد حسينی و دیگر دوستانش تحت فشار بوده اند

 که اجبارا از کميته هماهنگی استعفا دهند اما با مقاوت این فعالين کارگری و اظهار آنان مبنی بر اینکه عضویت در
تشکل های مستقل حق مسلم آنان و قانونی است از عضویت خود در کميته هماهنگی دفاع کرده اند.

 بر اساس شواهد موجود دستگاه قضایی موفق نشده است که عضویت در کميته هماهنگی را به مثابه فعاليت
 غير قانونی تلقی کند و صدور یک سال حکم تعليقی برای خالد حسينی تنها به بهانه های دیگر نظير مصاحبه

انجام گرفته است.

 کميته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل های ضمن محکوم کردن صدور این حکم،خواستار آزادی بی قيد و
شرط تمامی کارگران و فعالن کارگری و توقف پيگرد های قضایی عليه کارگران می باشد

 فقدان ايمنی وجان باختن يکی از کارگران ادارهµ گاز ساری هنگام کار

  خرداد خبر ی دهد : يکی از کارگران اداره© گاز در شهرستان ساری پس از سقوط در چا́ه29خبرگزاری هرانا در 
 نسبتا عميقي، جان باخت.

 بنا به اطلع گزارشگران هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالن حقوق بشر در ايران، دو تن از کارگران اداره© گاز در
 ساري، در هنگام کار به علت عدم وجود ايمنی کافي، به داخل چاه نسبتا عميقی پرتاب شدند.

 بر اثر اين حادثه، يکی از اين دو تن جان خود را از دست داده و ديگری مصدوم و به بيمارستان منتقل شده است.
 شايان ذکر است که سالنه صد ها تن از کارگران به علت عدم تامين ايمنی کافی در محيط کار از سوی

 کارفرمايان، دچار صدمات شديدی شده و بعضا جان خود را از دست مي دهند.

 و  محاکمه ی خالد حسينی فعال کارگری90  خرداد ماه28بر اساس خبر ارسالی به کميته هماهنگی، روز شنبه 
  دادگاه انقلب شهر سنندج برگزار2عضو کميته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل های کارگری در شعبه ی 

 5شد. در این جلسه ی محاکمه که فقط چند دقيقه طول کشيد، خالد حسينی به یک سال زندان تعليقی که در 
سال معلق شده است، محکوم شد.

  تن دیگر از اعضای کميته هماهنگی چند روز پيش از اول ماه مه، احضار و بازداشت و3خالد حسينی به همراه 
 سپس به قرار وثيقه ی سنگين آزاد شد. در مدت بازداشت، خالد حسينی و دیگر دوستانش تحت فشار بوده اند

 که اجبارا از کميته هماهنگی استعفا دهند اما با مقاوت این فعالين کارگری و اظهار آنان مبنی بر اینکه عضویت در
تشکل های مستقل حق مسلم آنان و قانونی است از عضویت خود در کميته هماهنگی دفاع کرده اند.

 بر اساس شواهد موجود دستگاه قضایی موفق نشده است که عضویت در کميته هماهنگی را به مثابه فعاليت
 غير قانونی تلقی کند و صدور یک سال حکم تعليقی برای خالد حسينی تنها به بهانه های دیگر نظير مصاحبه

انجام گرفته است.

 کميته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل های ضمن محکوم کردن صدور این حکم،خواستار آزادی بی قيد و
شرط تمامی کارگران و فعالن کارگری و توقف پيگرد های قضایی عليه کارگران می باشد

 ساله14حادثه در محل کار، این بار برای "ميلد سليمی" کارگر½ 

  ساله با نام "ميلد سليمی" در محttل کtار دچttار14، یک کارگ́ر 90 خرداد 23بر اساس گزارش رسيده، روز دوشنبه 
  در این حادثه پای چپ او دچار شکستگی وآسيب شد و دست راستش دچار بریttدگی شttد. همچنttانحادثه شد.

در دشواری زندی می کند و صاحب کار اوهچگونه مسئوليتی را نپذیرفته است . 

فروش گاز خصوصی شد 

  خرداد آمده است : برای نخستين بار قراردادهای فروش و توزيع گاز31به گزارش خبرگزاری دولتی مهر در تاریخ 
 شهرها و روستاهای ايران به بخش خصوصی واگذار شد ضمن آنکه با امضای اين قراردادها، بخش خصوصی
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مسئول وصول مطالبات از مشترکان گاز خواهد شد. 
  ميليون متر مکعب توليد600به گزارش خبرنگار مهر، در حال حاضر ايران با در اختيار داشتن ظرفيت توليد بيش از 

  هزار کيلومتر200 تاسيسات تقويت فشار گاز و بالغ بر 67 هزار کيلومتر شبکه خطوط انتقال سراسري، 33گاز، 
  ميليارد متر مکعب گاز طبيعی برخوردار150شبکه گاز شهری و روستايی از ظرفيت انتقال و توزيع سالنه بيش از 

است. 
  تا سه2برای تعمير و نگهداری اين شبکه گسترده پاليش، توليد و توزيع گاز طبيعی به طور متوسط سالنه بايد 

 ميليارد دلر هزينه شود ضمن آنکه سالنه بايد نزديک به هفت ميليارد دلر برای توسعه صنعت گاز در بخشهای
 مختلف گازرسانی به شهر و روستاها، ساخت و راه اندازی خطوط لوله و تاسيسات تقويت و تقليل فشار گاز

سرمايه گذاری شود. 
  قانون اساسی بايد بخش عمده فعاليتهای صنايع نفت و گاز در44از سوی ديگر مطابق با سياستهای کلن اصل 

قالب برون سپاری به بخش خصوصی واگذار شود. 
  ساله صنعت نفت و گاز ايران، شرکت ملی گاز ايران با امضای103بر اين اساس برای نخستين بار در تاريخ 

 قراردادهای تمامی فعاليتهای توسعه، نگهداري، وصول مطالبات و فروش گاز طبيعی را با برگزاری مناقصه به
بخش خصوصی واگذار کرده است. 

جزئيات قراردادهای فروش خصوصی گاز 

 جواد اوجی معاون وزير نفت در گفتگو با مهر با بيان اينکه برای نخستين بار قرارداد توزيع، توسعه، حفظ، نگهداری
 و وصول مطالبات گازی با امضای قراردادهايی به بخش خصوصی واگذار شده است، گفت: مطابق با اين

 قراردادها، گاز طبيعی در ورودی شهرها و روستاهای کشور در قالب قراردادهای حق العمل کاری به بخش
خصوصی واگذار شده است. 

  صفحه ای از150مديرعامل شرکت ملی گاز ايران با تاکيد بر اينکه پيش از امضای اين قراردادها يک دستورالعمل 
 ضوابط و نحوه واگذاری قراردادهای حق العمل کاری به بخش خصوصی تدوين و به تمامی شرکتهای گاز استانی
 ابلغ شده است، تصريح کرد: هفته آينده اولين قرارداد فروش گاز به بخش خصوصی در استان قم عملياتی می

شود. 
 معاون وزير نفت با يادآوری اينکه برای اجرای اين قراردادها نزديک به دو سال کار کارشناسی و مطالعاتی انجام

 شده است، اظهار داشت: بر اساس اين قراردادها تمامی مسئوليت توزيع، انتقال و وصول مطالبات گازی به
 بخش خصوصی واگذار شده است و شرکتهای گاز استانی به نمايندگی از دولت تنها مسئوليت نظارت و مديريت

را بر عهده دارند. 
 اين مقام مسئول در خصوص جزئيات قيمتی فروش گاز به بخش خصوصي، توضيح داد: در اين قراردادها بخش

 خصوصی به ازای توزيع هر متر مکعب گاز طبيعی يه مبلغی را به صورت حق العمل دريافت می کند که اين نزخ در
استانهای مختلف متغيير است. 

 وی با يادآوری اينکه وضعيت توسعه شبکه های گاز شهری و روستايي، صعب العبور بودن منطقه جغرافيايی و
 شاخصهای ديگری در فرمول اين نرخ حق العمل فروش گاز تاثير گذار است، بيان کرد: همچنين يک درصدی برای

وصول مطابات گاز طبيعی از مشترکان برای بخش خصوصی در نظر گرفته شده است. 
 اوجی با اعلم اينکه بخش خصوی طرف قرارداد علوه بر توزيع و فروش گاز طبيعی بايد نسبت به بازسازی و

 توسعه شبکه های گاز شهری و روستايی هم اقدام کند، خاطر نشان کرد: امضای اين قراردادها و تفيض
 اختيارات دولتی به بخش خصوصی منجر به افزايش بهره وری شرکتهای گاز برای اجرای پروژه های کلن خواهد

شد. 
  هزار واحد صنعتی به شبکه ملی گاز34 نيروگاه، 58 روستا، 175 هزار و 10 شهر، 865به گزارش مهر، هم اکنون 

  ميليون مشترک در سطح کشور از نعمت گاز طبيعی بهره مند13.5متصل بوده ضمن آنکه در شرايط فعلی 
هستند. 

  درصد افزايش يافته44 درصد و خانوارهای روستايی به 96در حال حاضر ضريب نفوذ گاز به خانوارهای شهری به 
است که پيش بينی می شود امسال جشن گازرسانی به تمامی شهرهای ايران برگزار شود. 

 کارشناسان معتقدند واگذاری قراردادهای فروش گاز به بخش خصوصي، منجر به افزايش نظارت و نقش حاکميتی
 دولت در طرحهای گازرسانی شهری و روستايی خواهد شد ضمن آنکه کاهش اتلف گاز، شناسايی سارقان و

 انشعابات غير مجاز گازي، کاهش حجم گازهای گمشده، تسريع در نقدينگی و وصول مطالبات دولتی و شتاب در
توسعه صنعت گاز از ديگر دستاوردهای اين تصميم است. 

تابستانی ديگر برای عرق ريختن کودکان نان آور 

  خرداد آمده است : بازهم تابستان فصل بستني، پارک ارم،رفتن به سرزمين31به گزارش خبرگزاری دولتی ایلنا در 
 عجايب، مسافرت های خانوادگی و... رسيد؛ فصلی سرشار از هيجان و خاطره... البته برای آنها که اندوخته ای

 هرچند مختصر برای کودکانشان دارند! تابستان از نگاه ديگر، فصلی برای نشانه رفتن و تهديد کودکانی بوده که قرار
است در سال تحصيلی جاری از مدرسه و تحصيل عقب بمانند و تمتمه ى سال را همچون تابستان کار کنند! 

 برای عبدال،هاشم و هم کلسي هايش که فقط شب ها فرصت درس خواندن و مطالعه دارند ، تابستان با زمستان
 فرقی ندارد ... همه وقت کار می کنند تا چشم نگران مادر و خواهرانشان هيچ وقت برروی دستانشان نماسد و

جيبشان رزقی باشد برای سفره کوچکشان. 
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 اما امثال وحيده فقط تابستان ها کار مي کنند تا مبادا ناپدری به بهانه (بي پولی) فرصت درس خواندن را بگيرد.او
 شب ها درس مي خواند اما ناپدری هر سال به زور شلق و کتک، کتاب های کهنه اش را پاره و او را خانه نشين

 مي کند. وحيده حال بايد کلس چهارم ابتدايی باشد اما تا دوم دبستان درس خوانده و از هم سن و سالنش عقب
مانده است. 

 وحيده، آدامس های داخل جعبه را بال و پايين مي کند و مي گويد: وقتی مدرسه مي روم يا از ترس ناپدری و
 کتک هايش به درس ها توجهی ندارم يا از خستگی چرت مي زنم؛ فکر فروش نرفتن آدامس ها مثل تک تک ضربه های

 شلق روی پاها و بدنم، آزارم مي دهد ؛حتی اغلب در زنگ تفريح هم به بچه های مدرسه و يا معلم ها آدامس
فروختم! 

 او از تابستان بيزار است، آخر تابستان فصلی پر کار است؛ تا آخر شب بايد کار کند و صبح ها هم به قول خودش
همراه با صدای خروس ها بايد کار خودش را در سر چهار راه ها آغاز کند. 

*مسئولنی که تنها نظاره گر هستند 
 بازهم به اول تير ماه و تابستانی ديگر رسيديم، فصلی برای کودکان و نوجوانانی که مي خواهند در اين فصل تجربه

 و مهارت کسب کنند. عده ای در کلس های فوق برنامه ثبت نام مي کنند و درس های سال آينده و يا عقب مانده
 خود را تقويت مي کند،عده ای ديگر کلس های موسيقي، ورزش و ... را انتخاب مي کنند امادر اين ميان تعداد زيادی
 از کودکان هم از امکانات اين چنينی محروم بوده و تمام تابستان را در چهار راه ها، کوچه پس کوچه ها، کارگاه های

زيرزميني، انبار و گاراژهای فاقد استاندارد سپری مي کنند. 
 درحال حاضر کارفرمايان اين کودکان هزاران خواسته و توقع بي جا در کارگاه های تنگ و تاريک دارند و با انواع و

اقسام آزارهای جسمي، روحي، روانی و .... آنها را شکنجه مي دهند. 
 فاطمه قاسم زاده(عضو کميته هماهنگی شبکه ياری کودکان کار ايران) به ايلنا مي گويد: اگر چه سال ها از مصوبه
 هيات دولت مبنی بر اينکه کارگاه های کمتر از ده نفر جمعيت از شمول قانون کار خارج هستند، مي گذرد اما وجود

 تعداد زيادی کودک شاغل در کارگاه های اين چنينی يک نقص بزرگ بوده به طوريکه نظارت وزارت کار بر روی کارگاه ها
 هم از نظر کيفی مشکل است و هم از نظر کمي؛ و باوجود کم بودن تعداد نيروهای نظارتي، توانايی نظارت بر کار

کودکان نيز از عهده وزارت کار ساقط است. 
  سال به بال مورد نظارت و حمايت قرار گيرند اما چون١۵او ادامه مي دهد: اين امکان وجود دارد که کودکان کار 

  سال را مجاز نمي داند، نظارتی هم بر روند اجرای اين قوانين نمي کند. درعين١۵وزارت کار، نان آوری کودکان زير 
  نفر بوده، نيست چراکه اين١٠حال هيچ نظارتی هم بر کارگاه هايی که تعداد کارگرهای شاغل در آن کمتر از 

 کارگاه ها را از شمول قانون کار خارج مي دانند و به اين بهانه که تعداد نيروهای نظارتی کم است، از اين امر مهم
سر باز مي زنند. 

*مانور تضاد ميان کودکان در فصل تابستان 
 تابستان برای مسئولن آموزش و پرورش به فصلی برای مانور کلس های فوق برنامه و تفريحی مدارس تبديل شده

 غافل از اينکه عده اي، فرصت تفريح و مهارت آموزی را بر اثر اجبار و فقر از دست مي دهند و عده ای ديگر به جای
  در صد از کودکان کار ايرانی هستند، بار مسئوليت را از دوش30حل مساله با گفتن اظهارنظر مبنی بر اينکه تنها 

خود پايين مي آورند؛ گويا تابستان به فصل خود نمايی مظاهر گوناگون تضاد طبقاتی تبديل شده است. 
 کودکان کار بايد بتوانند سهمی از حق خود برای کودکی را ادا کنند و مانند ساير شهروندان از حقوق انسانی مانند

 آموزش، بهداشت، تغذيه مناسب، اوقات فراغت، تامين اجتماعی و ... برخوردار شوند نه آنکه به واسطه فقر و
 شرايط نامناسب کاری با ساير معضلت مانند اعتياد، آزار جنسی و ... دست و پنجه نرم کنند و تابستان ها برای

آنها فصلی برای جان کندن و عرق ريختن تبديل شود. 
 پناهی(فعال حقوق کودک و عضو کانون فرهنگی t حمايتی کودکان کار) نيز تاکيد مي کند: کودکان خارج از چرخه

 تحصيل و يا ترک تحصيل کرده هايی که چوب فقر خانواده را مي خورند، در صورتی که نتوانند کار پيدا کنند و يا
  روز يک بار آنها را تهديد مي کند و يا اگر دختر هم٢٠شانس به آنها رو نکند، شلق پدر و يا سرکوفت مادر هر 

باشند؛ نيروی کار خانه محسوب مي شوند. 
  اين فعال حقوق کودک با اشاره به اينکه دغدغه ای در دولت برای حمايت از اقدامات موثر انجمن های حمايتی و
 سازمان های مردم نهاد وجود ندارد، با انتقاد از اين روند مي افزايد: تمام انجمن و کانون های حمايتی مربوط به

 کودکان مانند جزيره ای متروک تلش مي کنند تا سختی پديده کار کودک را از طريق پرداخت کمک هزينه تحصيل کم
کنند، اما اين کار از وظايف مسلم دولت است؛ چراکه ايران از نظر منابع ثروتمند است. 

*شب های نا آرام تابستان امسال برای کودکان کار 
 به گزارش خبرنگار ايلنا، بزرگترين معضل فعلی مربوط به اين قبيل کودکان خلءهای آماری است؛ چراکه کار کودک
 در خانه ها ناديده گرفته شده و تعداد بي شماری از کودکان در شرايط بسيار نابسمان کاری و دور از چشم مردم و

 مسوولن در کوره پزخانه های اطراف تهران، انبارها، مغازه ها و انواع و اقسام کارخانه و توليدي ها مشغول به کار
 هستند! در ميان همين جان کندن های بي وقفه کودکان، کسی اشاره ای به وضعيت کودکان کار، قربانيان جنسي،

کودکان حمل کننده مواد مخدر و ضرب های جبران ناپذير وارد آمده به اين کودکان.... نمي کند. 
 تابستان امسال برای کودکان نان آور، شب های آرامی ندارد... امسال هم مانند سال های ديگر، چه فرقی مي کند
 که چگونه جان بکنی و عرق بريزي، كارگاه هاى كم نور زيرزميني،  مغازه هاى كوچك صنعتي، واحدهاى توليدى و ....

هزاران هزاران كودك را در خود مي بلعد، بي آنكه نگاهى نگران، عاقبت آنها را جست وجو كند. 
 مسئولنی که بارها در تريبون های گوناگون فرصت ارائه اماری از تحت پوششي های ويژه برنامه های تابستانی را
 دارند، کمتر برای ارائه آمار و ارقام و چگونگی وضعيت کودکان کار و بازمانده از تفريح که شب ها درس مي خوانند
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ظاهر مي شوند و به اين واسطه حق و حقوق تعداد کثيری از کودکان ضايع مي شود. 
 اين روزها چشم ها به روی کودک کار بسته مانده و اذهان پرادعای مسوولن به روی هزاران کودکی که پنهانی کار

 مي کنند، مورد انواع بهره کشي ها واقع مي شوند و در نهايت تمام روز ها و لحظات کودکی شان تلف می شود،
خنثی مانده است. 

گزارش از: سميه جاهد عطائيان 

  بسته گوشت را از فروشگاهی دزديده بود:هرجايی که برای2گفت وگو با زنی که 
 پيدا کردن کار مي رفتم وقتی متوجه فوت شوهرم مي شدند، تقاضای غيراخلقی از

من مي کردند. 

  بسته گوشت را از فروشگاهی در غرب تهران دزديده2 خرداد آمده است : زنی که 31به نوشته سایت آفتاب در
بود، دستگير و با قرار قانونی روانه زندان شد. 

 2شامگاه يکشنبه اين هفته يکی از کارکنان فروشگاهی در غرب تهران هنگام کنترل مشتريان به زنی که همراه 
 دختر نوجوان بود، ظنين شد و دقايقی بعد متوجه شد، دختران نوجوان در گوشه ای ايستاده و زن همراه آنها به

سمت قفسه مواد پروتئينی مي رود. 

  دختر نوجوان به محض ديدن کارمند فروشگاه وحشت کرده و سراسيمه آنجا را ترک کردند. دقايقی بعد ماموران2
 در بازبينی فيلم دوربين مدار بسته فروشگاه مشاهده کردند، زن مشتری که همراه دختران نوجوان بود، با برداشتن

 بسته گوشت، آنها را درون کيفش قرار داده و در حال خروج از فروشگاه است. 2

 به اين ترتيب موضوع را به همکارانش اطلع داد و آنها مانع از خروج زن جوان از فروشگاه شدند. ماموران کلنتری
  شهرزيبا با حضور در محل زن جوان را دستگير و به کلنتری منتقل کردند. زن جوان در بازجويی پليسی عنوان133

  دخترش بسته های گوشت را سرقت کرده است. متهم روز گذشته2کرد به انگيزه مشکلت مالی و هزينه زندگی 
 تهران روانه زندان شد. 5 دادسرای ناحيه 13با قرار قانونی از سوی بازپرس شعبه 

گفت وگو با متهم 

چرا از فروشگاه گوشت سرقت کردي؟ 
  دختر نوجوان. در اين مدت هزينه زندگي ام را به سختی تامين2 سال قبل شوهرم فوت کرد. من ماندم و 2

مي کردم. 
چند سال داري؟ 

 سال. 35
سابقه سرقت داري؟ 

خير، سرقت از فروشگاه اولين اتهام سرقتم است. 
چرا به سرقت رو آوردي؟ 

 به خاطر مشکلت مالی. پولی برای تامين هزينه زندگي ام نداشتم. هرجايی که برای پيدا کردن کار مي رفتم از من
 ضامن مي خواستند و وقتی متوجه فوت شوهرم مي شدند، تقاضای غيراخلقی از من مي کردند. اما باور کنيد من

  فرزند و مادر2فقط مي خواستم با فروش بسته های گوشت دزدي، پولی به دست بياورم و هزينه زندگی 
سالخورده ام را تامين کنم. 

حرف آخر 
 بله، اشتباه کرده ام و مي دانم آخر خط به زندان ختم مي شود. اما عاجزانه از مسوولن فروشگاه مي خواهم از

 دخترم و تباه نشدن زندگی آنها ببخشند. 2خطای من بگذرند و مرا به خاطر 

 نامه ی سرگشاده خانواده بهنام ابراهيم زاده کارگر زندانی:فرزندمان به چه جرمى
  سال زندان است؟!20محكوم به 

مردم ايران و جهان كارگران وزحمتكشان ! 
تمام کسانی که بهنام نيز مانند شما يک زحمت کش بود! 

اتحاديه هاى كارگرى كه بهنام نيز مانند يکی اعضای شما يك كارگر بود! 
  سوار اتوبوس شركت واحد در مسير ميدان انقلب و ازادى89 خرداد سال 22بهنام ابراهيم زاده ، فرزندمان در 

  زندان اوين209دستگير مى شود . او براى اعتراض به دستگيرى بی دليل اش و حبس در سلول انفرادى بند 
  اوين منتقل350دست به اعتصاب غذا زد ؛در نتيجه اين اعتصاب او دچار بيمارى شديد گرديد و عاقبت او را به بند 
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هفته متمادى كشيد 3كردند. زمان اعتصاب غذايش به 
 در دادگاهى كه هيچ شباهتى به دادگاه و عدالت ندارد او به بيست سال زندان محكوم گرديد كه اين حكم از

بيسابقه ترين حكم هاى جمهورى اسلمى ايران است. 
 طى اين يك سال تمام تلشمان بى حاصل ماند و فقط همان محكوميت بيست سال را از سازمانها و نهادها

شنيديم.ما شاهد سپرش شدن عمر عزيزمان در پشت در هاى زندان منحوس اوين هستيم. 
 ما اكنون رو به تمامى انسانهاى شريف و ازادى خواه ايران و جهان وتشکل های کارگری و سازمانهاى مدافع
 حقوق بشر اورده ايم. ما از همه ی کارگران و نهاد های کارگری ميخواهيم كه براى ازادى اين عزيزمان كه پدر

 فرزندى است و همسرى تنها که چشم به راه وی هستند تلش کنند .ما براى ازادى بهنام ابراهيم زاده اميدواريم
وچشم انتظار كمك براى او و برای ديگر زندانيان سياسى هستيم. 

خانواده بهنام ابراهيم زاده كارگر زندانى محكوم به بيست سال زندان 
 – ايران    1390خرداد ماه 

 بيانيه كانون مدافعان حقوق كارگر درباره دستگيري های هر روزه، احكام ناعادلنه و
 كشته شدن زندانيان سياسی

 دستگيري، صدور كيفر خواست، محاكمه و فشار بر زندانيان و خانواده های داغديدگان، به اموری عادی تبديل
 شده است. محكوم كردن فريبرز رييس دانا، از ياران کانون مدافعان حقوق کارگر، به اتهام نوشتن و بيان کردن

 نظراتش در دفاع از حقوق انساني، بيش از هر چيز، سند محكوميت اقتدارگرايانی است كه به بن بست
 رسيده اند. مساله شكنجه و تجاوز در زندانها و برقراری دادگاه های فرمايشي، ديگر بر هيچ كس پوشيده نيست و

 نمی توان آن را با محكوميت ديگران، پرده پوشی كرد. اين حكم و احكام مشابه، ادعانامه ای است كه محاکمه
 گران، عليه آزادی بيان و انديشه صادر كرده اند.

 اين حكم محكوميت، در حالی صادر می شود كه صاحبان قدرت تلش می كنند با آزادی موقت برخی زندانيان
 مانند منصور اسانلو كه دوران محكوميتش در حال اتمام است، از خود چهره ای ديگر ارائه دهند و در نهادهای بين

 المللی همانند سازمان جهانی كار، اين گونه تبليغ كنند كه سياست های حاكم درباره ی بگير و ببندها تغيير كرده
 است. هرچند ما آزادی منصور اسانلو،  رييس هيات مديره سنديکای کارگران شركت واحد را به فال نيك مي گيريم

 و از آن استقبال مي كنيم، اما زندانی بودن ابراهيم مددی و رضا شهابي، از اعضای سنديکای کارگران شرکت
 واحد و بهنام ابراهيم زاده از فعالن كارگري، صدور احكام اوليه زندان برای ديگر فعالن اجتماعی و در حبس نگه

 داشتن آنان، دستگيری فعالن كارگری از جمله شاهرخ زمان و... در تبريز، برگزاری دادگاه برای علی نجاتی عضو
 سنديکای کارگران نيشکر هفت تپه و دوازده نفر از فعالن کارگری كردستان، مرگ های شبهه برانگيز و بي پاسخ
 زنده يادان هاله سحابی (در زمان مرخصی موقت از زندان و در مراسم خاکسپاری پيکر پدرش مهندس عزت ال

 سحابی) و هدی صابر (در زندان و در حال اعتصاب غذا) همه و همه نشانگر آن است كه هيچ گونه تغيير
 اساسی در سياست های اقتدارگرايان، در برابر فعاليت های مستقل اجتماعی و كارگری به وجود نيامده است.

 اقتدارگرايان با زندانيان سياسی و فعالن اجتماعی و كارگری همانند گروگان هايی برخورد مي كنند كه در
 معاملت ديپلماتيك آنان را وجه المصالحه قرارمي دهند. انتخاب هيات ايرانی به مجمع رياست سازمان جهانی كار،

 هم زمان با آزادی موقت منصور اسانلو و تشديد فشار بر ساير فعالن كارگري، بيانگر همان بده بستان هاست.
 در تاريخ ديپلماسی جهانی سابقه ندارد كه دولتی با شهروندان خودش به عنوان گروگان های سياسی برخورد

 كند و از زندانی كردن آنان در بدست آوردن امتيازات ديپلماتيك استفاده كند.
 ما ضمن محكوم كردن اين بده بستان ها،  خواهان آزادی بی قيد و شرط كليه زندانيان سياسی و عقيدتی و

 پذيرش مقاوله نامه های بين المللی و ميثاق های حقوق بشری و اجرای آنها بدون هيچ عذر و بهانه ای هستيم.
 بار ديگر اعلم مي كنيم كه به بند كشيدن، شكنجه، زندانی كردن و كشتار مخالفان سياسي، آينده محتوم

 اقتدارگرايان و حاكميت های رو در روی مردم را تغيير نخواهد داد. تنها راه، واگذاری حاكميت به مردمی است كه
 ده ها سال است برای كسب آزادی و برابری مبارزه می كنند و تا به دست آوردن آزادی و برابري، از پای نخواهند

 نشست.

  درصدی کالهای اساسی در سکوت خبری17 تا 15افزايش قيمت 

  آمده است : علی رغم اينکه سازمان حمايت اعلم می کند90 خرداد 31در  فارسبه نوشته خبرگزاری دولتی 
  درصد افزايش17 تا 15هنوز مجوزی برای افزايش قيمت صادر نکرده است اما قيمت کالهای اساسی در بازار 

 قيمت داشته است.

 پيش از اجرای قانون هدفمند کردن يارانه ها و بر اساس تجربيات ساير کشورها کارشناسان اقتصادی معتقد بودند
  درصدی را تحميل مي کند اما بررسی سناريوهای مختلف در کارگروه تحول70 تا 50که اجرای اين قانون تورم 

 اقتصادی و مديريت روانی جامعه باعث شد که اجرای اين قانون در فاز اول و دوم در آرامش کامل صورت گيرد و
 واريز مبالغ نقدی يارانه ها به حساب سرپرستان خانوار به ميزان يکسان و بدون هيچ گونه تبعيضی در مديريت اين
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 فضا بسيار مؤثر بود.
 به عقيده صاحب نظران اقتصادی دولت در اجرای قانون هدفمند کردن يارانه ها در بخش خانگی يعنی مردم و
 مصرف کنندگان به خوبی عمل کرده است و مردم تا امروز از اجرای اين قانون رضايت دارند چرا که مبالغ نقدی
 يارانه ها مي تواند هزينه های افزايش قيمت  حامل های انرژی را پوشش دهد اما يحيی آل اسحاق رئيس اتاق

 بازرگانی تهران معتقد است که در بخش توليد حمايت های لزم و بسته هايی که پيش از اجرای قانون پيش بينی
 شده بود اجرا نشده به همين دليل قدرت رقابت توليد کنندگان داخلی کاهش يافته و همين موضوع در کنار کنترل

 قيمت ها توسط سازمان حمايت باعث شده تا بسياری از واحدهای توليدی متضرر شوند.
 بنابراين گزارش، پيش از اجرای قانون هم منتقدان هدفمند کردن يارانه ها مخالف اجرای آن نبوده اند، بلکه تندترين

 منتقدان نيز بر چگونگی اجرای قانون تأکيد مي کردند و امروز به نظر مي رسد دولت در برخی بخش ها که در بال
 ذکر شد موفقيت  نسبی داشته اما در برخی بخش ها نظير بخش توليد آنطور که انتظار مي رفت هنوز شاهد نتايج

 لزم نيستيم.
 کنترل قيمت ها توسط سازمان حمايت و عدم صدور مجوز افزايش قيمت ها باعث شده تا بازار از حالت عادی خود

 خارج شود، چرا که به عقيده کارشناسان قيمت ها را در بازار بايد عرضه و تقاضا تعيين کند و هرگونه کنترل و يا
 انحصار دولتی باعث مي شود تا توليد کنندگان برای حفظ حاشيه سود خود يا کيفيت کالهای توليدی را کاهش

 دهند و يا در برخی از مواد مانند صنعت لبنيات با کم فروشی از ضرر واحدهای خود جلوگيری کنند.
 پيش از اين مسئولن دولت و فعالن بخش خصوصی اعلم کرده اند که بخشنامه سازمان حمايت به کليه

 کارخانه های توليدی اين است که تا ابتدای خرداد ماه هيچگونه افزايش قيمتی در کالهای خود نداشته باشند و
 تا10اين در حالی است که به عقيده عباس قبادی رئيس سازمان بازرگانی استان تهران به طور نرمال هر سال 

  درصد افزايش قيمت کالهای مصرفی مردم را در فرودين داشته ايم اما به دليل حساسيت قانون هدفمند کردن15
 يارانه ها اين افزايش قيمت در فروردين و ارديبهشت امسال صورت نگرفته است.

 اما گزارش ميدانی خبرنگار فارس حکايت از آن دارد که قيمت برخی کالهای اساسی در خرده فروشي های سطح
  درصد افزايش قيمت داشته است. به17 تا 15شهر تهران در سکوت کامل خبری و با مجوز سازمان حمايت بين 

  تومان فروخته450طوری که در گروه کاليی لبنيات اين افزايش قيمت در دوغ کيسه ای يک ليتری که پيش از اين
 300 تا 200 تومان عرضه مي شود، همچنين قيمت هر بسته يک کيلويی ماست نيز بين 500مي شد به قيمت 

 تومان در همه برندهای توليد افزايش داشته است.
 عليرغم اينکه حميد عليخانی معاون وزير بازرگانی و مديرعامل شرکت بازرگانی دولتی ايران معتقد است که

 قيمت ماکارونی نبايد افزايش داشته باشد چرا که قيمت گندم و آرد به قبل از هدفمند کردن يارانه ها برگشته
 است و صنعت ماکارونی از يارانه استفاده نمي کرده است و قيمت اين کالی اساسی نبايد تغييری کند، اما اخبار

 حکايت از آن دارد که فعالن صنعت ماکارونی درخواست های افزايش قيمت خود را برای چندمين بار همراه با
 اسناد و مدارک به سازمان حمايت تحويل داده اند هر چند در خصوص افزايش قيمت اين کالی مصرفی هنوز هيچ

 خبری منتشر نشده است اما قيمت ماکارونی در تمام برندها در واحدهای خرده فروشی سطح شهر حکايت از
 تومانی در هر بسته دارد.200رشد 

 عليرغم اينکه تقريبا هزار روز پيش يارانه پودر شوينده حذف شده بود و انتظار می رفت که قانون هدفمند کردن
 يارانه ها در قيمت پودر شوينده تأثيری نداشته باشد اما گزارش ميدانی خبرنگار فارس حکايت از آن دارد که قيمت

  تومان افزايش قيمت داشته و همچنين واحدهای خرده فروشی معتقدند که200 تا 150هر بسته پودر شوينده 
 قيمت انواع شوينده های ديگر که به صورت مايع توليد مي شود نيز در اولين خريدی که صورت مي گيرد،افزايش
 قيمت خواهد داشت به همين دليل به مصرف کنندگان توصيه مي کنند تا هر چه مي توانند از شوينده های مايع

  درصدی مواجه باشند.20 تا 15خريداری کنند چون در خريد آتی ممکن است با افزايش 
  درصد80بنابراين گزارش، پس از افزايش قيمت روغن به دليل افزايش قيمت جهانی آن و با توجه به اينکه 

 نهاده های روغن خوراکی وارداتی است،در کمتر از يک ماه و نيم گذشته شاهد افزايش قيمت روغن نباتی توسط
 سازمان حمايت به دليل افزايش قيمت جهانی بوده ايم اما گزارش ميدانی فارس حکايت از آن دارد که روغن نباتی

  تومان افزايش قيمت داشته است.500يک ليتری در انواع برندها در دو هفته اخير نيز
 يک اصل اساسی در اقتصاد مي گويد بايد بين عرضه و تقاضا تناسب وجود داشته باشد و با کاهش تقاضا قيمت

 نيز کاهش پيدا کند و بالعکس اما مشاهدات خبرنگار فارس نشان مي دهد که بازار کالهای اساسی پس از
 اجرای قانون هدفمند کردن يارانه ها و به دليل مديريت نقدينگی توسط خانوارها با رونق سابق پيش نمي رود، اما

 واحدهای خرده فروشی حاضر نيستند تا از حاشيه سود خود کم کنند به همين دليل همچنان با رکودی که در بازار
 حاکم است قيمت ها روند صعودی خود را حفظ مي کنند.

  درصد افزايش15گزارش ميدانی خبرنگار فارس حکايت از آن دارد که از روز گذشته قيمت انواع نوشابه و دلستر 
 قيمت داشته است. کمترين انتظار مصرف کنندگان و مردم اين است که سازمان حمايت در اين خصوص

 اطلع رسانی دقيق و به موقع داشته باشد تا توليد کنندگانی که هنوز مجوز افزايش قيمت دريافت نکرده اند در جو
 به وجود آمده در بازار اقدام به افزايش قيمت های خودسرانه نکنند.

 آغاز ثبت نام دانش آموزان در مدارس/ قبض های پرداخت نشده آب و برق
 مدارس / درخواست پول آموزش پرورش از والدين برای پرداخت بدهی ها

 
  آمده است : به گزارش خبرنگار اجتماعى باشگاه خبرى فارس90 خرداد 31در  فارسبه نوشته خبرگزاری دولتی 

 «توانا»، بر اساس بخشنامه ثبت نام دانش آموزان كه توسط وزير آموزش و پرورش به ادارات كل آموزش و پرورش
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 استان ها ابلغ شده و بنا بر اعلم مسئولن وزارت آموزش و پرورش، تاريخ شروع ثبت نام تمامى دانش آموزان به
 استثناى پايه اول ابتدايي، اول تيرماه است.

 ندارم كه كمك كنم
------------------------- 

 چند سالى است كه آغاز فصل ثبت نام دانش آموزان همراه با دغدغه اخذ وجه در مدارس است؛ دغدغه اى كه
 براى برخى خانواده به معضل روز زندگي شان تبديل شده است و نمي دانند چگونه بايد از پس اين مشكل بر

 آيند.
  فرزند دختر است، اظهار داشت: براى من هزار تومان هم هزار تومان است؛ تأمين4 ساله كه داراى 42خانمى 

  فرزند راحت نيست به خصوص كه يك فرزندم ازدواج كرده و باردار است و هزينه سيسمونى او را4خرج و مخارج 
 در پيش داريم؛ از سوى ديگر دختر دومم هم در آستانه ازدواج است و بايد هزينه جهيزيه اش را فراهم كنيد.

 وي، ادامه  داد: مگر آموزش و پرورش به مدارس كمك نمي كند كه آنها درخواست كمك از مردم دارند؛ به خدا پولى
 ندارم كه به مدارس فرزندانم كمك كنم.

 كمك مي كنيم اما شفاف سازى شود
------------------------------------------ 

 برخى از مردم با طرح اين پرسش كه «آيا ارائه پول به مدارس كار مناسبى است؟» در بين تهديدات و تأكيدات
 مسئولن آموزش و پرورش مبنى بر اينكه «هيچ وجهى در هنگام ثبت نام اخد نشود» و «درخواست تعدادى

 مدارس براى گرفتن پول» سردرگم مانده اند.
  فرزند به خبرنگار اجتماعى باشگاه خبرى فارس «توانا» گفت: مرحوم مادرم3 ساله و مادر 37پروانه عارفي، 

 فرهنگى بود و با چشم خودم مي ديدم كه مدارس چه مشكلتى دارند.
 وى ادامه داد: مادرم گاهى اوقات از درآمد خودش براى دانش آموزان و مدرسه هزينه مي كرد چرا كه عاشق

 دانش آموزانش بود و فكر مي كنم اين بى انصافى است كه ما نخواهيم به مدرسه فرزندانمان كمك كنيم؛ آن هم
 وقتى كمك ناچيز ما در كنار كمك هاى مابقى خانواده ها مي تواند مشكلت زيادى از مدرسه را حل كند.

 اين خانم خانه دار با بيان اينكه معضل اصلى اين است كه خانواده ها بين تناقض ها گرفتار شده اند، اضافه  كرد: از
 يك سو آموزش و پرورش مي گويد مدارس مشكلى ندارند و پول آب و برق آنها را پرداخت مي كنيم و از سوى ديگر

 مدير مدرسه با نشان دادن قبض آب و برق مي گويد، به مدرسه فرزندتان كمك كنيد تا ما هم بتوانيم به آنها با
 آرامش درس دهيم.

 وى افزود: فكر مي كنم ابتدا بايد از سوى مسئولن آموزش و پرورش شفاف سازى صورت گيرد كه وضعيت مدارس
 چگونه است و آن زمان تكليف خانواده ها روشن شود.

مرگ یک کارگر در حين کار
 بر اساس خبر ارسالی به کميته هماهنگی، یک کtارگر سtاختمانی بtا نtام "حسttين سtالرکيا" در محttل کtار جtان

باخت.

 بر اساس این گزارش، نامبرده که در یک مرکز ساختمان سازی در ميگون از توابع تهران مشغول به کار بود، بttر اثttر
برق گرفتگی از ساختمان سقوط کرد و جان خود را از دست داد.

 لزم به ذکر است که عدم وجود امنيت و ایمنی در محل کار و به ویژه در پروژه هtای سtاختمانی، هtر روزه چنtدین
فاجعه ی انسانی می آفریند.

کميته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل های کارگری
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بر قرار باد جمهوری سوسیالیستی شورایی کارگری

	افزآیش دستمزدهآ در روزهآی پآیآنی سآل آعلآم گردید.چنآنکه رقم ٩٪ رآ برآی حداقل دستمزدهآ و٦٪ درصد برآی کآرگرآن شآغل است. آفزآیش دستمزد کآرگرآن طی مصوبه شورآی عآلی کآر آعلآم گردید
بدنبآل طرح تحولآت اقتصآدی که سآلهآ از آن به عنوآن آرزو و آرمآن بزرگ دولت یآد می شد. 
در سآلهآی اخیر بر حسب تحولآت جآری جآمعه دولت فعلی موفق به دست یآبی بزرگترین آرزوی دولتهآی قبلی نظآم گردید.در این طرح قطع سوبسیدهآ وانجمآد دستمزدهآ اعم آز کآرگری و کآرمندآن قید شده بود. 
در این طرح تحول آقتصآدی طلآیی وسحرآمیز دولت موفق شد به یکی ازاسآسی ترین موآد این طرح دست یآبد که انجمآد دستمزدهآ بود.کلیت آین طرح که حآصل طلآیی برآی دولت وکآرفرمآیآن دیگر رآ دآرد. برعکس گسترش فقر و فلآکت بیشتر زندگی کآرگرآن رآ بدنبآل دآشته است.البته برآی آجرآی انجمآد دستمزدهآ مدتهآ بین مجلس ودولت اختلآف نظر بود بآ اعترآضآت کآرگری موجود در جآمعه هر دو عقب نشینی کردند.بلآخره دولت آعلآم کرد که میزآن افزآیش دستمزدهآ بآ افزآیش تورم تنآسب موزون دآرد. در نتیجه معتقد است که جوآنب قآنون کآر مآده ۴١ رآ نیز رعآیت نموده است.یعنی میزآن افزآیش دستمزد متنآسب بآ تورم می بآشد. 
البته بآ افزآیش مبلغ هشت هزآر تومآن بن کآرگری محآسبآتشآن دقیقآ از تورم اعلآم شده خودشآن نه تنهآ کآهش ندآشته بلکه افزآیش نیز دآشته است (نیم درصد) طی اعلآم ۵/١١ تورم توسط بآنک مرکزی بود. 
وآقعیت به گونه دیگری است تنهآ افزآیش قیمت ارزآق عمومی در اسفند مآه نسبت به فروردین مآه ٨٩ افزآیش ۴١٪ رآ در پی دآشته وهمچنین افزآیش 7 برآبری بهآی آنرژی (سوختهآ) رآ دآشتیم. 
در نتیجه سبد هزینه زندگی کآرگرآن رآ به بیش از حدآقل ١.۵٠٠.٠٠٠ تومآن رسآنده است.ارقآم ٩٪ افزآیش حدآقل دستمزدو افزآیش ٦٪ برآی کل کآرگرآن شآغل هیچ تنآسبی بآجهش نجومی قیمتهآ وتورم فعلی ندآرد. 
البته سآل ٩٠ افزآیش مرحله دوم قیمتهآ زندگی کآرگرآن ودیگر مردم زحمتکش رآ به زیر خط مرگ خوآهد رسآنید همچنین بیکآری میلیونی رو به آفزآیش ٢ رقمی وقرآردآدهآی سفید امضآو موقت که کآرگرآن بآ حدآقل ٣٣٠.٠٠٠ تومآن دستمزد وحتی کمتر آز آن به کآر گرفته میشوند یک فآجعه آنسآنی رآ در بر خوآهد دآشت. 
تحمیل چنین زندگی بر کآرگرآن قطعآ قآبل تحمل نخوآهدبود.جنبش کآرگری بآاعتلآی اعترآضآتش در کنآر اعترآضآت وسیع جنبش هآی آجتمآعی دیگر به چنین زندگی ننگین برده وآری پآیآن خوآهد دآد
	اعتصاب کارگران سد ژاوه کامیاران
	قسمتي از تنه يكي از كارگران معدن اشكلي راور كشف شد
	بر  پایه گزارش کمیته هماهنگی .... در 10 فروردین آمده است :  کارگران سد ژاوه کامياران در اعتراض به عدم پرداخت ۶ ماه حقوق معوقه و نيز عدم پرداخت عيدی و سنوات، دست به اعتصاب زدند. 
بر اساس گزارش کميته هماهنگی برای ايجاد تشکلهای کارگري، اين کارگران از ۲۳ اسفند ماه ۸۹ تا به حال در اعتصاب به سر ميبرند. 
گفته ميشود کارگران اعتصابی سد ژاوه کشامياران، به مقامات دولتی هشدار دادهاند که در صورت پرداخت نشدن خواست و مطالباتشان همچنان به اعتصاب خود ادامه خواهند داد. 
	اتحادیه مستقل کارگری شمال خوزستان: تجمع اعتراض آمیز کارگران
	ادعای عجیب یک نماینده مجلس در رابطه با کودکان کار و خیابان
	به نوشته سایت آفتاب در 13 فروردین آمده است : آيا بيکاری در اقتصاد ايران بيش از ۳۰ درصد است؟ اين نرخ بيکاری بازهم از سوی کسانی عنوان ميشود که معتقدند تغيير تعريف اشتغال در سال ۸۵ باعث انحراف آمارهای بيکاری در کشور است. آمارهايی که در گزارش مرکز آمار ايران از سه ماهه اول سال جاری آخرين ارايه گزارش رسمی در موردش بايد دانست که در آن ميزان نرخ بيماری با بيش از ۲ درصد افزايش نسبت به سه ماهه اخر سال ۸۸ به رقمی حدد ۱۴٫۶ درصد رسيده است و رئيس مرکز آمار ايران به رغم آنکه عنوان کرده بود نرخ بيکاری شش ماهه تابستان و پاييز را باهم منتشر ميکند هنور در اين زمينه اقدامی صورت نداده است و نرخ بيکاری نيز به جمع آمارهای منتشر نشده دولت اضافه شده است. 
اما در حالی که دولت از انتشار آمارهای رسمی نرخ بيکاری خود داری ميکند وزير کار و معاون اول رئيسجمهوری تاکيد بر افزايش ايجاد اشتغال و تکرقمی شده نرخ بيکاری تا پايانی سال جاری صحبت ميکنند. در اين ميان گروه پژوهشی مجله اقتصاد ايران نرخ فعلی بيکاری را در حدود ۱۶٫۵ درصد برآورد و برای سال ۹۰ آمار در حدود ۱۷٫۳ درصد پيشبينی ميکنند. 
يکی از نکات جالب اينجاست که عبدالرضا شيخالاسلامی وزير کار وامور اجتماعی در گفتوگو با سايت خبرآنلاين خود حاضر نيست در مورد نرخ بيکاری آمار داده به نقل از رئيسجمهوری نرخ بيکاری را اعلام کرده، ميگويد: طبق آخرين آماری که رييسجمهوری اعلام کردهاند، تعداد بيکاران کشور دو ميليون و ۴۰۰ هزار نفر است و تقريبا در حد ۱۰ درصد، نرخ بيکاری کشور ما را نشان ميدهد. چون اگر جمعيت فعال را ۲۵ ميليون نفر در نظر بگيريم، حدود ۲٫۵ ميليون بيکار به منزله ۱۰ درصد نرخ بيکاری است. 
از سوی ديگر احمدينژاد در بهمنماه طی سفر استانی خود استان هرمزگان ميگويد دولت برای سال ۹۰ بالغ بر ۳۰ هزار ميليارد تومان يا معادل ۳۰ ميليارد دلار برای اشتغالزايی در سالهای ۹۰ تا ۹۲ اختصاص ميدهد. ولی سئوال اينجاست در صورت اختصاص اين مبلغ که طی سی سال گذشته بيسابقه است آيا واقعا دولت ميتواند مشکل بيکاری را بر طرف کند. 
چرا کسی مسئوليت رشد اقتصادی را قبول نميکند؟ 
آخرين آمارهای منتشر شده از سوی بانک مرکزی مربوط به رشد اقتصادی در ۶ ماهه اول سال ۸۷ است که بر اساس اين آمارها در که در اين دوره رشد اقتصادی کشور بدون نفت حدود ۲٫۳ درصد و با نفت حدود ۲٫۷ درصد اعلام شد ولی بعد از آن بانک مرکزی در اين مورد سکوت کرده است. 
نکته قابل توجه آنکه در برنامه چهارم که به دليل عدم تصويب بروان پنجم برای سال ۸۹ نيز تمديد شد پيشبينی نرخ رشد اقتصادی متوسط بالغ بر ۸ درصد در دوره اجرای قانون پيشبينی شده بود که متاسفانه در اين دوره هيچگاه دولت به اين سطح از رشد دست پيدا نکرد و در مورد نرخ رشد اقتصادی سال ۹۰ نيز با توجه به آنکه در برنامه پنجم هيچ رقمی ذکر نشده است در واقع هيچ هدف کمی در اين زمينه وجود ندارد. 
در حال حاضر در مورد ميزان رشد اقتصادی ايران تنها منابع خارجی از جمله صندوق بينالمللی پول است که برآوردهايی در مورد نرخ رشد اقتصادی ايران منتشر کرده اند. بر اساس گزارش صندوق بين المللی پول در سال ۸۸ نرخ رشد اقتصادی ايران به حدود يک درصد رسيده است و در سال ۸۹ در حدود ۱٫۵ درصد بوده است و البته در سال ۹۰ اين نرخ به حدود ۳ درصد خواهد رسيد اما اين پيش بينی قبل از اجرای قانون هدفمندسازی منتشر شده و هنوز هم صندوق بين المللی پول برآورد جديدی در اين زمينه انجام نداده است. البته آخرين برآوردهای بانک جهانی در مورد نرخ رشد اقتصادی در سال ۸۹ نيز در دی ماه گزارشی در مورد نرخ رشد اقتصادی سال ۲۰۱۰ ميلادی منتشر کرد و در آن ميزان رشد اقتصادی ايران را در حدود ۱٫۵ درصد عنوان کرد. 
در کنار اين ارقام برخی از کارشناسان اقتصادی برآوردهای خود را از رشد اقتصادی بر اساس شواهد شهودی از فضای اقتصادی کشور پايين تر از اين رقم دانسته و حتی برخی به نرخ رشد صفر و يا حتی منفی هم اشاره دارند که البته خود اين کارشناسان نيز تاکيد دارند چون منابع رسمی تهيه آمارهای اقتصادی در اين زمينه سکوت کرده اند اين برآوردها در حد حدس باقی می ماند. 
البته تنها اظهارنظر نيمهرسمی در اين زمينه از سوی احمد توکلی رئيس مرکز پژوهشهای مجلس در دوم اسفند سال ۸۸ در گفتوگويی با سايت فرهيختگان صورت گرفته است که در آن گفتوگو عنوان کرد: رشد رکودی ما از سال ۸۷ آغاز شده و سال بعد اگر رشد اقتصادی منفی نشود نزديک به صفر خواهد بود. رشد اقتصادی ايران در پايان سال ۸۸ بهعنوان سال پايانی برنامه چهارم بايد به سالانه ۸ درصد ميرسيد. 
اينهمه در حالی است که تمامی مسئولين دولتی از ارايه آمار طفره رفته و فقط عنوان ميکنند که رشد اقتصادی کشور در سال ۸۹ بسيار خوب بوده است ولی حاضر به اعلام هيچ رقمی در زمينه اين دستاورد نيستند و بايد ديد در سال ۹۰ آيا اين سکوت بالاخره شکسته خواهد شد؟ 
	
كارگران كارخانه پوشینه بافت قزوین حتی درایام عید هم نتوانستند حقوقی بگیرند
	به نوشته دانشجو نيوز در 13 فروردین آمده است : مصرفکنندگان گاز بخش خانگی در شهرستان آمل با دريافت اولين قبوض گاز مصرفی خود در سال 90، با توجه به افزايش حداقل حدود 300 درصدی بهای گاز، نسبت به چگونگی محاسبه مصرف دچار سردرگمی شده و اين موضوع اعتراض شديد آنان را بهدنبال داشته است. 
به گزارش خبرگزاری دولتی مهر، ساکنان بيشتر روستاهای منطقه هراز پی جنوبی از توابع شهرستان آمل با مشاهده قبوض جديدی که شرکت گاز برای آنان کنار گذاشته، اعتراضهای شديدی به مسئولان شرکت گاز داشتند و خواستار پيگيری مسئولان استانی و نمايندگان مجلس نسبت به افزايش ناگهانی قبضهای گاز مصرفی خود شدند. 
ساکنان روستايی اين مناطق با اشاره به اينکه در دورههای گذشته براساس ميزان مصرف، بهای آنان به کمتر از 200 هزار ريال در هر دوره تا دوماه گذشته بوده است، يادآور شدند: متاسفانه مسئولان شرکت گاز در اجرای طرح هدفمند کردن يارانهها که پيشبينی افزايش پلکانی قيمتها بوده بيش از حد عجله کردند. 
رئيس اداره گاز شهرستان آمل با تائيد قبضهای صادر شده برای اين منطقه، صدور قبضهای جديد را کاملا درست و به دور از هرگونه اشتباهی اعلام کرد. 
حشمتالله باوفا گفت: قبضهايی که قبل از 30 آذر 89 برای مشترکان صادر شده بود، مشمول يارانه بوده اما درقبضهای جديد، قيمتهای واقعی مصرف کننده اعمال ميشود. 
وی با بيان اينکه در شهرستان فقط قرائت کنتور مشترکان انجام و به شرکت گاز استان و سپس به شرکت گاز کشور ارسال ميشود، تصريح کرد: برای ادارات گاز شهرستانها فقط پرينت قبوض گاز ارسال و توسط اداره پست توزيع ميشود. 
رئيس اداره گاز ناحيه آمل ادامه داد: در دوره جديد قبضهای گاز برای مشترکان، بهطور ميانگين از 300 تا 400 هزار ريال تا 10تا 12ميليون ريال هم صادرشد. 
باوفا، اين افزايش را حداقل تا 300 درصد اعلام کرد و گفت: اداره گاز برای مشترکانی که توان پرداخت مبالغ بالا را ندارند، 
“ مطابق با مصوبه مجلس؛ در 3 ماه نخست امسال نبايد افزايشی در قيمت گاز اعمال شود. ” 
با تقسيط دو يا سه دوره موافقت خواهد کرد. 
رئيس اداره گاز ناحيه آمل درحالی گفتههای فوق را صراحتا اعلام کرد که طبق گفته مسئولان شرکت گاز کشوري، تعرفه جديد گاز بهای مشترکان خانگی برای دوره هفت ماهه نخست سال حداکثر تا پايان تعطيلات نوروزی در دولت تصويب و برای اجرا به دستگاههای مختلف ابلاغ خواهد شد، اما مطابق با مصوبه مجلس در سه ماه نخست امسال نبايد افزايشی در قيمت گاز اعمال شود. 
براساس فرمول جديد قيمت گذاری گاز خانگی 12 ماهه سال به دو بخش هفت ماهه و پنج ماهه پايانی سال تقسيم بندی شده است که الگوهای مصرف اين حامل انرژی در هر يک از اين دو دوره زمانی تفاوتهايی با يکديگر دارند. 
از 28 آذر ماه سال گذشته همزمان با اجرای قانون هدفمندی يارانه ها محل سکونت مشترکان از نظر آب و هوايی به پنج اقليم سرد يک، دو، سه، معتدل و گرمسيری تقسيم بندی شده و 12 دامنه جديد مصرف گاز در اين بخش مطابق با نوع اقليم تعريف و اعمال خواهد شد. 
از سوی ديگر همزمان با ورود سال جديد بايد تعرفه جديد گازبهای بخش خانگی در سطح کارگروه طرح تحول اقتصادی دولت تعيين تکليف و برای اجرا به طور رسمی اطلاعرسانی شود. 
تاکنون جمعبندی نهايی در خصوص تعيين تعرفه جديد گازبهای مشترکان حاصل نشده اما به نظر می رسد تا 10 فروردين ماه و يا حداکثر تا پايان تعطيلات نوروزی اين تعرفه برای اجرا به طور رسمی به دستگاههای مختلف ابلاغ شود. 
مدير عامل شرکت ملی گاز در روزهای پايانی اسفند ماه سال گذشته درباره تعيين تعرفه جديد گازبهای خانگی به رسانهها گفته بود: تاکنون هيچگونه تصميمی در مورد کاهش يا افزايش قيمت گاز گرفته نشده و کار کارشناسی بر روی نرخ جديد فروش گاز آغاز شده است. 
جواد اوجی تصريح کرده بود: تاکنون جلسات متعددی با حضور مسئولان دولتی برای تعيين نرخ فروش گاز درهفت ماهه ابتدايی سال آينده برگزار شده که پيشبينی ميشود تا 15 فروردين نرخ جديد گاز مشترکان تعيين تکليف و از سوی دولت اعلام شود. 
عزتالله يوسفيان ملا، عضو کميسيون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی نيز در پاسخ به سئوال خبرنگار که از شنيدن اين افزايش بها مصرفی گاز مشترکان در آمل ناراحت شده بود، اعلام کرده اين موضوع را در گفتوگو با وزير نفت پيگير خواهد شد. 
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حوادث کار در روز کارگر:مرگ يک کارگر 20 ساله در شبانکاره 
	به نوشته سایت کلمه در 12 اردیبهشت آمده است : تعداد 25 هزار معلم که در قالب جذب شرکتی در کشور بر سر کلاسها حاضر می شوند بهدليل عدم وجود سياستهای روشن استخدامی بلاتکيلف هستند. درحاليکه در پهنه گيتی معلم با واژه تکريم همتراز می شود و آموزگاران به عنوان چراغهای جامعه فردای روشن را ترسيم ميکنند جمع زيادی از اين قشر که در ايران به کار تدريس مشغول هستند با بيم و اميد فردای نامشخص خود را رصد می کنند. 
کشتی به گل نشسته 
حميدرضا حاجی بابايی با ۲۱۷ رای موافق در حالی وارد بزرگترين وزارتخانه کشور شد که برخی کارشناسان معتقد بودند او قرار است کشتی به گل نشسته ای را سکانداری کند.او در حاليکه به تحول بنيادين در آموزش و پرورش فکر می کرد ساماندهی نيرو، شايسته سالاری و اجرای قانون حذف کنکور را در دستور کار خود قرار داد.وی زمانی اين وزارتخانه بزرگ و تاثيرگذار را پذيرفت که ۱۴ ميليون دانش آموز و بيش از يک ميليون فرهنگی چشم به تغيير داشتند. اما ديری نپاييد که مجلسيها رأی به عدم پذيرش معلمانی دادند که خود زمانی مشکل آموزش و پرورش را مرتفع و دل به کار مجدد دوخته بودند. آنها از وزير جديد انتظار داشتند آرزوهای بر بادرفته شان را مديريت کند و راه را بر ايشان هموار سازد، ولی نااميد و خسته به بهارستان رفتند، تجمع کردند تا قانونی به حمايتشان تصويب شود که نشد. 
حالا آنها که در پی نظام معلمياند اما جستوجوهايشان بی نتيجه مانده است در فضای مجازی درد دلشان را برای جهانيان می نويسند. شيرزاد عبداللهی کارشناس آموزش و پرورش در اين خصوص می گويد: در سال تحصيلی ۸۹-۸۸ علی احمدی(وزير سابق آموزش و پرورش) ۲۳ هزار معلم را بر اساس ماده ۱۳ قانون مديريت خدمات کشوری در قالب شرکتهای خدمات آموزشی در مناطق محروم به کار گمارد.اين افراد از طريق گزينش احراز صلاحيت شده و دوره های ضمن خدمت را در طول سال تحصيلی گذراندند اما حاجی بابايی از بدو تصدی اين وزارتخانه گفته که معلمان شرکتی را به عنوان معلم قبول ندارد و در سال تحصيلی ۹۰-۸۹ مانع ادامه کار آنها شد. 
وی می افزايد: وزير بايد اين مصوبه را اجرا کند ماده ۳ درباره نيروهای شرکت خدمات آموزشی است. در قانون آمده است که اگر نيروهای شرکتی در سال ۸۹ / ۸۸ يکسال فعاليت کرده و دارای ليسانس باشند و قبل از آن هم با ابلاغ آموزش و پرورش سه سال کار حق التدريس کرده باشند يا نيرويی دارای مدرک فوق ديپلم بوده و چهار سال کار حق التدريسی کرده باشد در صورتی که سقف استخدام ۶۰ هزار جا داشته باشد می تواند استخدام شود.اين کارشناس تعليم و تربيت ادامه می دهد: شرط داشتن سابقه حق التدريسی به مدت سه يا چهار سال که در اين قانون آمده باعث تعجب معلمان شرکتی شده است زيرا همه معلمان شرکتی فاقد سابقه حق التدريس هستند.معلمان شرکتی می گويند که نمايندگان فرق بين معلم حق التدريسی و شرکتی يا خريد خدمتی را در اين مصوبه لحاظ نکردهاند و با اجرای اين قانون، استخدام آنها به طور کامل منتفی می شود. 
معلم شرکتی کيست؟ 
محمدی که خود يک معلم خريد خدمات بوده در تعريف خودشان می گويد: ما با عشق و علاقه سر کلاس می رفتيم، حقوق بالايی هم نداشتيم اما از کارمان لذت می برديم. وی می افزايد: مسئولان ميانبر زدند و بعد از اين که نتوانستند معلم حق التدريسی بگيرند با استفاده از يک رابط به نام پيمانکار ما را به کار گرفتند تا در آينده هيچ مسئوليتی در قبال ما نداشته باشند.اين قرارداد بر اساس نياز ساعاتی را تعريف کرده بود با اين اوصاف تابستان حقوق نداشتيم وضعيت سال بعدمان معلوم نبود و اگر می خواستيم بيمه باشيم بايد برای سه ماه ۸۰ هزار تومان از حقوق ۲۲۰ هزار تومانيمان را کنار ميگذاشتيم. 
وی با ناراحتی می گويد: حتی در اين آزمون استخدامی اولويتی برای ما نيروهايی که سال قبل تدريس داشتيم اعمال نشد.از خودم می پرسم چرا هر فردی که بر اساس يک قرارداد وارد آموزش و پرورش می شود پس از مدتی احساس مالکيت می کند؟ آيا اين به علت طبيعت و يا حرفه معلمی است يا نرخ بالای بيکاری موجب شکل گيری چنين پديده ای شده است؟در جستوجوی اخبار می بينم در سال قبل آموزش و پرورش بهرغم مخالفت شديد مجلسی ها و کارشناسان بر جذب نيروهای شرکتی اصرار داشته و برای آنها کلاس ضمن خدمت می گذارد. 
معاون آموزش و نوآوری شهرستانهای استان تهران در اين باره گفته بود: استفاده از معلمان خريد خدمت آموزشی به دليل حضور بيش از يک ميليون و ۱۴۰ هزار دانش آموز در شهرستانهای استان تهران است.اين در حالی است که اين نهاد با معلمان مازاد روبهرو و طبق اصل ۴۴، آموزش و پرورش و بهداشت نبايد به بخش خصوصی واگذار شوند.همچنين اين کار تذکر مجلس به وزارت را در پی داشت: «اگر به معلم نياز داريد طبق قانون عمل کنيد، مجوز بگيريد و استخدام کنيد.» نايب رئيس کميسيون آموزش و تحقيقات مجلس معتقد است که خريد خدمات آموزشی سمی است که به بدنه اين وزارتخانه تزريق می شود و اين دستگاه را با چالشهای جدی مواجه می کند. 
اسدالله عباسی اظهار می دارد: کمبود نيرو بايد از طريق مراکز تربيتمعلم و دانشگاهها تأمين شود چون آنها در خصوص فن معلمي، فن بيان، روش تدريس و مديريت کلاس آموزش ديدهاند.رئيس مجلس هم بيان می دارد: انتخاب معلمان از سياق کارهای آژانسی نيست که بتوان افراد را راحت انتخاب کرد. علی عباسپور رئيس کميسيون آموزش مجلس نيز در اين خصوص تصريح می کند: خريد خدمات آموزشی نگرانی هايی را برای خانواده های دانش آموزان ايجاد کرده است و بسياری فرزندان خود را به همين دليل به مدارس غيردولتی منتقل کردند. 
وی می افزايد: انتخاب معلم به لحاظ شأن بالايی که دارد بايد در چارچوب قوانين و با دقت انجام شود، در غير اين صورت به جايگاه ايشان لطمه می زند.وی می گويد: جای تأسف است افرادی می خواهند امر خطير و مهم تربيت نسل آينده اين کشور را به دست شرکتهای خدماتی بسپارند که ضوابط کارشان مشخص نيست. 
نايب رئيس اين کميسيون هم تأکيد می کند: بايد آزمونی گذاشته شود و سنجشی صورت گيرد تا توانمندی های علمی و معنوی آنها سنجيده شود، برخی از فارغ التحصيلان دانشگاهی حتی يک ساعت هم آموزش نديدهاند حميد يکی از معلمان شرکتی در پاسخ به اين سخنان شکوه می کند که شما که اين نکات را بيان می کنيد درست، اما ميان آنهايی که با عنوان معلم خريد خدمات وارد اين سيستم شدند فارغ التحصيلان کارشناسی علوم تربيتی دانشگاههای دولتی وجود دارد که فقط بايد در آموزش و پرورش کار کنند. به نظر من اينها خيلی ماهرتر و باسوادتر از نيروهايی هستند که با دو سال درس خواندن وارد نظام آموزشی می شوند. 
فاطمه، هم ديگر معلم از اين دست است که معترضانه ابراز می کند: پس بايد برويم بميريم آخر شما که آن بالا نشستيد چه می دانيد به اين قشر چه می گذرد.قانون خوب است اما له شدن مردم خوب نيست! عدل و انصاف خوب است ليکن بيکاری و فقر و سرگردانی اسفناک است و ليلا، معلم بيکار شده ديگری معتقد است: تا کی بايد مديران و وزيران بر اساس سليقه و عقيده خود با زندگی و شخصيت جوانان بازی کنند و يک روز استخدام و روز ديگر اخراج در بين معلمان شرکتی کسانی هستند که با رتبه عالی از دانشگاههای کشور فارغ التحصيل شده اند و حالا از گردونه خارج شدند. 
قرار داد کار معين فقط برای خدمات 
پس از ساماندهی نيروهای خدماتی وزير گفت: نمی توان وضعيت معلمان شرکتی را به صورت کار معين تبديل کرد چرا که براساس قانون مصوب مجلس شورای اسلامی قرارداد کار معين برای آموزش نبوده بلکه برای خدمات است و ۳۰ هزار نفر از اين نيروها به عنوان سرايدار مدرسه مشغول به کار شدند. 
فاطمه آجرلو عضو کميسيون آموزش و تحقيقات مجلس معتقد است: دولت و آموزش و پرورش بر اساس قانون، از ابتدا تعهدی برای جذب نيروهای شرکتی نداشتند و بايد با اصلاح قانون اين نيروها را تعيين تکليف کرد.وی با اشاره به تجمع گذشته جمعی از اين نيروها مقابل مجلس می گويد: موضوع ممنوعيت به کارگيری نيروهای شرکتی در آموزش و پرورش بر اساس قانون مصوب مجلس بوده و دولت نيز ملزم به اجرای آن است.وی می افزايد: شرکتهايی که اين نيروها را در اختيار داشتهاند در برابر آنان متعهد بوده اند نه آموزش و پرورش اما به طور کلی بايد با اصلاح قانون اين نيروها را تعيين تکليف کرد. 
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 وبلاگ اتحاد داوطلبانه ، وبلاگ راه کارگر برای همبتسگی ملیت های ایران در تاریخ 31 اردیبهشت می نویسد :  نسیم جنوب ـ حذف ته لنجي هديه فقر به ملوانان جمعي از ملوانان در اعتراض به حذف ته لنجي در مقابل استانداري بوشهر تجمع نمودند. اين عده که از بخش ساحلي شهرستان تنگستان به بوشهر آمده بودند خواستار رسيدگي به مشکلات خود شدند. آنان معتقد بودند که با حذف و محدود کردن ته لنجي ملوانان فقيرتر شده و ادامه زندگي براي آنها مشکل مي شود. در ادامه اين تجمع، نمايندگان معترضين در استانداري حضور يافته و با معاون سياسي استاندار ديدار و مشکلات خود را با وي در ميان گذاشتند.در اين جلسه هاشمي معاون سياسي استاندار بوشهر وعده پيگيري مشکل ملوانان و انعکاس آن را به مرکز داد. به گزارش “سوك” دقايقي پيش و پس از اتمام جلسه شوراي اداري استان و زماني كه مديران استاني قصد خروج از استانداري بوشهر را داشتند با ممانعت برخي از تجمع كنندگان مواجه شدند. گزارش خبرنگار “سوك” حاكيست تجمع كنندگان شعار “استاندار محترم؛ گشنه ايم، گشنه ايم” را سرداده و خواستار رسيدگي استاندار بوشهر شدند. گفتني است استاندار بوشهر نيز به نمايندگان معترضين قول داد تا در نشست چهارشنبه وي با معاون اول رييس جمهور، اين موضوع به طور جد مطرح و هر چه زودتر تصميم گيري شود. گفته مي شود پنج تن از نمايندگان ملوانان به همراه پورفاطمي، ميگلي نژاد و استاندار بوشهر در نشستي به بررسي مشكلات موجود پرداخته و مهندس جهانبخش به آنان قول داد كه در نشست روز چهارشنبه وي با معاون اول رييس جمهور حضور داشته باشند.
تجمع ملوانان مقابل استانداری بوشهر …. گشنه ايم، گشنه ايم
خليج فارس: شماري از ملوانان استان صبح امروز (شنبه) مقابل استانداري تجمع كرده و خواستار رسيدگي به مشكلات شان شدند كه در پي محدود سازي ته لنجي ايجاد گرديده است.
به گزارش «خليج فارس»؛ اين گروه پس از پايان جلسه شوراي اداري، همزمان با خروج برخي مديران از استانداري مانع آنها شده و خ…واستار انتقال مشكل شان به مسئولان مربوطه شدند.
برپايه اين گزارش، ملوانان علاوه بر پارچه نوشته اي كه در اختيار داشتند، شعار “استاندار محترم، گشنه ايم گشنه ايم” سر داده و خواستار رسيدگي به مشكل شان شدند.
گزارش «خليج فارس» مي افزايد: استاندار بوشهر نيز در ديدار با نماينده اين گروه وعده داد تا در جلسه اين هفته با رحيمي معاون اول رييس جمهور ديدگاه ملوانان بوشهري درباره ته لنجي را به اطلاع وي برساند.
پيش از اين شنبدي معاون سياسي امنيتي استاندار بوشهر با بيان اينكه ته لنجي حذف نشده بلكه مصوبه قانوني دولت درباره سقف آن در حال اجراست، به «خليج فارس» گفته بود: پيشنهاد استان درباره افزايش 3.5 برابري ميزان واردات كالاي ملواني به دولت ارائه شده و منتظر تصميم گيري نهايي آْنها هستيم.
هم اكنون براساس مصوبه دولت در سفر دوم خود به استان، ملوانان بوشهري 6 سفر در سال و هر بار 1.5 ميليون تومان حق واردات كالا به استان را دارند كه برخي مسئولان از جمله نيروي انتظامي از برخي تخلفات رخ داده در جريان اين موضوع خبر داده و مي گويند: محدوديت هاي اخير نيز با هدف اجراي مصوبه دولت و به خاطر واردات مشروبات الكي و كالاهاي ممنوعه و نيز وارد كردن بيش از سهميه كالا به كشور در قالب ته لنجي است
	 
وزير بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در جريان سفر دور سوم هيئت دولت به استان کرمان در جلسه شورای اداری اين شهرستان با اشاره به آلايندگی کاخانه ذوب مس خاتون آباد گفت: با توجه به ميزان آلايندگی کارخانه، رفع آلايندگی اين واحد صنعتی ضروری است. 
مرضيه وحيد دستجردی افزود: کارخانه ذوب مس خاتون آباد مشکلاتی را در خصوص آلايندگی محيط زيست ايجاد کرده است که در خصوص رفع اين مسائل پيگيری لازم را انجام می دهيم. 
وی رفع آلايندگی اين کارخانه را در راستای بهداشت محيط ضروری دانست. 
دستجردی گفت: در راستای حل اين مشکل بزودی کارخانه اسيد و اکسيژن در اين منطقه تاسيس می شود که در کاهش آلودگی تاثيرگذار خواهند بود. 
وزير بهداشت در اين زمينه اظهار نظر نکرده که فعاليت اين کارخانه طی سالهای گذشته روی سلامتی ساکنان شهربابک چه تاثيری گذاشته است. 
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	قمي ها به آرزوي ديرينه خود دست يافتند 
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	گزارشی از یک کارگاه مونتاژ تابلو برق در کرمانشاه

	
همگام با طبقه کارگر جهانی از حقوق پايمال شده خود دفاع کنيم
	حمایت جمعی از کارگران ایران خودرو ازفراخوان سندیکاهای کارگری فرانسه برای تظاهرات نهم ژوئن در حمایت از کارگران درایران

	علی پورسلیمان عضو سازمان معلمان ایران بازداشت شد
	برق گرفتگی جان۷۵۰نفر را گرفت
	عدم پرداخت مزایای کارگران شرکتی توزیع نیروی برق کرمانشاه
	تبریک به مناسبت آزادی موقت منصور اسانلو- جمعی از کارگران خبازی های شهر سنندج
	گزارشی از غارت و چپاول درکارخانه لاستیک سازی دنا شیراز توسط باند های حکومتی
	در اقدامی بی سابقه؛ اعلام نرخ تورم واقعی از سوی مرکز آمار ایران
	به نوشته سایت اصلاح طلب کلمه درتاریخ 18 خرداد آمده است :فرامرزدرخشنده سرپرست روزنامه کاروکارگر در يادداشتی با اشاره به آمارهای نادرست رسمی درباره نرخ بيکاری نوشت: 
بدون شک ،خوب می دانيم که وضعيت کار و توليد محصولات صنعتی کشاورزی و حتی فعاليت های خدماتی در کشورها به عوامل مختلف از جمله فناوری سرمايه گذاری تحقيقات ارتباط صنعت دانشگاه و بازار مناسبات سياسی اقتصادی بين المللی و به ويژه ميزان رشد جمعيت نيروی جوان و در جستجوی کار و حتی رشد اقتصادی وابسته است . 
البته اين همه عوامل نيست هم چنانکه اگر بگوييم سياست های جاری و قوانين و سياست های پولی و مالی سياست های ارزی صادراتی و وارداتی سياستهای گمرکی و دهها مورد ديگر باز هم همه عوامل کار آفرينی در کشور را نگفته ايم چرا که کار به مجموعه ای از فکر و علم و فرهنگ و قوانين امروز و ديروز يک کشور باز می گردد که نمی توان به سادگی يک عامل را اصل تام و تمام برای توليد کار با مشکلات بيکاری برشمرد. 
ولی آنچه اين روزها می توان درباره آن سخن گفت اين است که فصل پائيز زمستان و رواج بيکاری فصلی سبب می شود که جمعيت بيشتری از افراد جامعه بيکار باشند اما پذيرش يک موضوع هم بسيار سخت و تلخ تر می شود که بشنويم و بخوانيم آمارهايی در کشور مطرح می شود که بيکاری را تا مرز تک رقمی شدن شمار بيکاران کشور کاهش می دهند! 
پس اين نکته حساسترين نکته ای است که در جامعه انبوهی از بيکاران و افراد جويای کار با آن مواجه می شوند. 
متاسفانه برخی از آنها به واسطه بيکاری و از سر ناچاری دست به هر جرم و جنايت و کارهای پست و حتی بزه های اخلاقی می زنند. 
اما در مقابل عده ای از مسئولان با چشم بستن بر واقعيت های جامعه آنچنان وضعيت را مطلوب معرفی می کنند که خود بيکاران هم به شک و ترديد گرفتار می شوند که نکند واقعا کار دارند و خودشان از آن غافل هستند و اگر زندگی آنها و شرايط تلخ بيکاری آنها دروغ نيست پس اين رسانه ها چيست که می گويند ! آيا واقعا من بيکارم ! يا واقعا کار خوب و با حقوق و درآمد کافی برخوردارم کارگران فراوانی که از ورشکستگی کارگاه يا کارخانه و شرکت محل فعاليت خود بيکار شده اند آنها هم گرفتار توهم شده اند. 
زيرا آمارهای رسمی نرخ ديگری را اعلام می کنند! 
از طرف ديگر مسئولان و قانونگزاران مدعی هستند برای حمايت از کار و توليد بهترين قانون در اختيار ماست ولی مشخص نيست چرا اين قانون حمايتی در حاشيه قرار دارد و آنچه در متن است مشکلاتی است که توليد کننده ها و کارگران قادر به فرار از آن نيستند. اما وقتی که توليد زمين می خورد همه از سر دلسوزی از واردات بيش از حد و اندازه طبيعی به ويژه از کشورهای همانند چين اعتراض می کنند. 
وقتی توليد در کشور نباشد کارگران بيکار باشند و در بازار هم نياز و تقاضا وجود داشته باشد سود فعاليت ها در جيب واسطه های وارد کننده کالا قرار می گيرد و مردم هم چاره ای جز استفاده از کالاهای خارجی ندارند و اين گردش بيمار بيکاری نبود توليد و تقاضای بازار مصرف و در نهايت واردات کالای مصرفی همواره در حرکت است که در درون خود حجم وسيعی از مشکلات اجتماعی اقتصادی سياسی فرهنگی پديد می آيد که هيچ دولت و کشوری هم نمی تواند در مقابل جان به لب رسيده لشکر بيکاران کاری از پيش ببرد. 
ريشه های بيکاری را بايد در رکود توليد در کشور جستجو کرد در حاليکه بر اساس اصل چهل و سوم قانون اساسی تامين استقلال اقتصادی ريشه کن کردن فقر و محروميت و ريشه های اصلی هدف اقتصاد در جمهوری اسلامی است در حاليکه در بند دو اين اصل به طور قطعی اعلام شده که تامين شرايط و امکانات کار برای همه به منظور رسيدن به اشتغال کامل و قرار دادن وسايل کار در اختيار همه حتی از راه اعطای وام به افراد کارآفرين يا در جستجوی کار تاکيد شده است . 
در چنين شرايطی که بحران بيکاری خطرناک ترين حربه بر ضد کشور و نظام به شمار می رود هرگونه تصميم غلط يا سخن گفتن اشتباه که منجر به افزايش شمار بيکاران و ورشکستگی کارخانجات شود خيانتش کمتر از توطئه گران سياسی و به اصطلاح برانداز نيست زيرا برانداز واقعی آن کسی است که به توليد و اقتصاد کشور ضربه می زند و اين مشکلات در زمينه های سياسی خود را نشان می دهد. 
وقتی در قالب آمارها بيان می شود که ۳۰۰ تا ۴۰۰ واحد توليدی صنعتی در کشور دچار بحران هستند چرااين مساله دولت و مجلس را نگران نمی کند که لايحه دو فوريتی ببرند تا مشکل نرخ ارز و مساله کارگری مطالبات سازمان تامين اجتماعی از کارخانه ها را حل کنند
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	کارگران وزارت نیرو از اول امسال تاکنون بدون دستمزد !
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	حداقل دستمزد کارگران تغییر میکند؟
	مریم فکری:
	بر پایه گزارش فعالان ضدسرمایه داری گیلان از ایران در خردادماه 90 آمده است:   این شرکت خدماتی که کارگران خدمات شهری را تحت پوشش قرار داده متعلق به فردی به نام بهمن نعمتی است. بهمن نعمتی ضدکارگر کارمند بازنشسته شهرداری بوده و چند بار جانشین شهردار شده و مدتی مسئولیت آتش نشانی رشت را به عهده داشته است. در این شرکت ٧٠ کارگر به طور شبانه روزی در ٢ شیفت کاری ١٢ ساعته مشغول به کارند. دستمزد کارگران طبق مصوبه وزارت کار است. اضافه کاری نازلی ماهیانه حدود ١۵ ساعت به کارگران در قبال ۴ ساعت اضافه کاری دیگر داده می شد. تمام کارگران قرارداد موقت هستند که ماهیانه قرارداد تمدید می شود. این کارگران در ناحیه ٣ منطقه ٢ رشت مشغول به فعالیت اند و تا مهر ماه ٨٩ تحت پوشش شرکت تعاونی شهرداری بودند و این شرکت با کارگران قرارداد موقت یکساله می بست. کارگران سرویس ایاب و ذهاب و سالن غذاخوری ندارند. در ضمن مدیر عامل شرکت، که فرد ضدکارگری به نام رضا ملکی است، به بهانه سهولت در پرداخت دستمزد کارگران تمام وجوه واریز به حساب کارگران را از بانک تجارت به حساب شخصی خود در بانک ملت شعبه شهرداری منتقل کرده که بتواند از این طریق به طور شخصی تسهیلاتی از بانک مزبور بگیرد. کارگران از زیر یک سال تا ١۵ سال سابقه کار دارند. 
در بهمن ٨٩ ، به علت حذف اضافه کاری و مزایای کارگران در این شرکت جمعی از کارگران طومار نوشتند و به امضای بقیه کارگران رساندند و شکایت خود را نزد اداره پسماند شهرداری بردند که این عمل جمعی کارگران منجر به اخراج پنج تن از کارگران به نام های مددی ، جنگجو ، رحیمی ، شیر سوار و مجید شد و بقیه کارگران تهدید به اخراج شدند. جنگجو شکایت کرد و تا وزارت کار در تهران شکایت خود و بقیه کارگران را پیگیری کرد. علیرغم حکم بازگشت به کار کارگران نعمتی ضدکارگر کارفرمای شرکت از پذیرفتن کارگران اخراجی امتناع کرد که بعضی از این کارگران به نواحی دیگر شهرداری رفتند و جنگجو تبدیل به راننده تاکسی شد. کارگران از نخوت و خودخواهی نعمتی ضدکارگر می گویند، به طوری که این عنصر ضدبشر حتی حاضر به جواب دادن سلام کارگران نیست چه برسد به این که مشکلات کارگران را رسیدگی کند. 
خواست های عمومی این کارگران شریف و زحمتکش خدماتی عبارتند از : 
١- تبدیل قراردادهای موقت به قراردادهای دایم 
٢- افزایش دستمزد کارگران به گونه ای که پاسخگوی هزینه های سرسام آور زندگی شان شود 
٣- حذف اضافه کاری اجباری و تبدیل ٢ شیفت کار روزانه ١٢ ساعته به سه شیفت ٨ ساعته 
۴- پرداخت اضافه کاری ها حداقل بر اساس موازین مصوبه اداره کار 
۵- راه اندازی سرویس ایاب و ذهاب و تهیه سالن غذاخوری و یا سرویس دهی در این زمینه 
٦- بازگشت کارگران اخراجی و پرداخت حقوق و مزایای معوقه در وقت اخراج شان
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بر اساس خبر ارسالی به کمیته هماهنگی، روز شنبه 28 خرداد ماه 90 محاکمه ی خالد حسینی فعال کارگری و عضو کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل های کارگری در شعبه ی 2 دادگاه انقلاب شهر سنندج برگزار شد. در این جلسه ی محاکمه که فقط چند دقیقه طول کشید، خالد حسینی به یک سال زندان تعلیقی که در 5 سال معلق شده است، محکوم شد.
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