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 یاران و رفقای عزیز  –ان دوست

چهارم سال پست فصل مشترکات روزشمارکارگری سه ماهه ه مربوط به کدر ارزیابی از آنچه 

من سعی خواهم داشت که به عمده . سرگذاشته است، می توان به مواردعدیده ای اشاره داشت

ان قراردادی آنهم عمدتا همان کارگرگستردگی بیکارسازی ها  ازجمله؛.ترین آنها اشاره بدارم

مقاومت کارگران در برابرشرکت ،بتزاید کارخانجات داخلی کشوروسفید امضاء وتعطیلی رو

دستگیری یابی مسئله حدت  سفید امضاء،و های موقت ردادهمچنین قراهای پیمانکاری و

جنبش اجتماعی در راستای وبازداشت فعالین کارگری ومعلمان وسایرگروهبندی های مختلف 

عدم دریافت . ،بازداشت وبه زندان افتادندبی پاسخ مانده خودشان احضار مطالباتبرجسته نمودن 

حقوق های معوقه کارگران،همچون ماههای پیشین ،یکی ازمعضالت بی پاسخ مانده کارگران 

اوج اعتراضات کارگران به اشکال . کارخانجات بخش دولتی ،خصوصی و خدماتی است 

من سعی . است ارگران برای سال جدیدرخ دستمزد کمختلف دربرابربحث مربوط به تعیین ن

داشته ام که همه خبرهای موافق ومخالف بحث دستمزد های سال جدید کارگران را با برجسته 

کردن محوردستمزد به رنگ قرمزبرخواننده وبررسی کننده این معضل کارگران درتمامیت سال 

فضای جنگی یم ها وی تحربحران اقتصادی حاصل ازگستردگموضوع  .پیشروی آسان سازم

تاثیراین وضعیت درزندگی کارگران ومحرومین کشور، وکل جامعه ما برابرآفریده شده در

بیانک رکزی وبانک های دولتی و خصوصی  بحران ارزش ریال وباالرفتن قیمت دالردرسطح

 پیشبرد پروژه هدفمندی ومسئله حذف یارانه هاو. بازارارزومشکالت دولت دراین رابطه استو

وگرانی سرسام آورمایحتاج روزمره مردم یارانه وهمچنین حوادث کاری کارگران حین کار

  .استپیگیری روزشمارکارگری سه ماهه اخیرتوجه وازعناصرقابل ۱۹۳۱درآستانه نوروز

 

مهدی میرعبداللهیان : " درروزشمارکارگری آمده است درزمینه تعطیلی واحد های تولیدی 

گاه صنعتی به لحاظ بن ۳۹حال حاضردر: لزا گفتاشتغازمدیران برتروجشنواره تجلیل ا دومیندر
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، این درحالی است که متاسفانه درحال های برگزیده کشوری جای دارند رتبهحجم فعالیت در

انجمن صاحبان صنایع استان دبیر. کارخانجات داخلی فعال هستنددرصد از ۹۳حاضر صرفا

درصد  ۱۲وبه تعطیلی هستند و درصد ر۱۱  و درصد کارخانجات، نیمه فعال۱۱: تهران افزود

همچنین برپایه گزارشات (۱۹۳۹بهمن ۱۲خبرگزاری دولتی مهر،" ) . اند عمال تعطیل شدهنیز

پایان در"  :پایان سال آمده است آمده برروی کارگران قراردادی در منتشره و مشکالت فراهم

فند ماه سال گذشته افزایش اساین آماردر. هزارکارگراخراج شدند ۹۹نزدیک به  ۱۹۳۳سال 

ناد به اطالعات منتشرشده توسط گزارشی با استدر ۱۹۳۹روزنامه شرق در اسفندماه سال . یافت

خبر داده  ۱۹۳۹تا پاییز  ۱۹۳۳ی پاییز  فاصلههزارشاغل در ۳۹۹بیکاری مرکزآمارایران،از

ی پایان سال نگرانی ها": درگزارشی اعالم داشتخبرگزاری دولتی ایلنا دراین خصوص . بود

اضطراب افزایش چند روزی؛ عالوه برکارگران قرار دادی، با نزدیک شدن به تعطیالت نو

روانی پایان قرارداد یکساله و احتمال عدم تمدید ت کاالها، کارگران قراردادی فشاربرابری قیم

رگران در ادامه گزارش به نقل از رییس اتحادیه کا." قرارداد و بیکاری را نیز متحمل می شوند

حقوق کارگران از نرخ واقعی تورم همیشه یکسال عقب : "قراردادی و پیمانی، افزوده شده است

با نزدیک شدن به سال جدید کارگران قراردادی با اتمام قرارداد و بیکاری مواجه ... تر است 

 دربرابراین سطحبدین ترتیب  (۱۹۳۹اسفند ۱۹ایلنا،  –خبرگزاری دولتی کار ایران " ).هستند

 و محدودیت تراشی برای بخش ازویرانی بنگاه های صنعتی وازکارافتادگی کارخانجات داخلی

. کارگران روبرو نباشیم  اخراجتقریبا روزی نیست که ما با امربیکارشدن وشهری خدمات  های

عده ای . می شویم فزونی می یابداین امربرپایه گزارش فوق،هرحد که ما به پایان سال نزدیک تر

د که دولت وکارفرمایان برای فرارازپرداخت پاداش وعیدی سال نو ازپیش کارگران را بر آنن

 به کارگرانپرداختی مسلم اخراج می نمایند تا به این ترتیب خود را ازبازپرداخت این دو وجه 

 . و باز پرداخت آنرا به جیب زنند دارند معاف

 

، میثم نجاتی عارف: ن است از جملهلیست بازداشت ها ی ماههای دی و بهمن و اسقند رو بفزو

دی هنگام خروج از محل کارش در کارخانه  ۱۹فعال کارگری و دانشجوی دانشگاه آزاد کرج،

، پژوهشگر مسائل اجتماعی واستاد سعید مدني - به دست ماموران امنیتی بازداشتسایپا، 

اعضای ، ازامانيشیث   -خیابان بازداشت شد دي، در ۱۳دانشگاه علوم بهزیستی وتوانبخشي، 

شریف ساعد پناه و دي، هنگامی که برای پی گیری آزادی  ۱۱ اتحادیه آزاد کارگران ایران، 

، فعال کارگری محمد جراحي به دادگاه سنندج مراجعه کرده بود، بازداشت شد مظفر صالح نیا،

 از اعضای هیات بازگشایی ،شاهرخ زماني - دی در خانه اش بازداشت شد ۱۲شهر تبریز، 

دی درحین بازگشت ازتهران به تبریز درپای اتوبوس  52کارگران نقاش ساختمان،  سندیکای

از اعضای اتحادیه آزاد کارگران  شریف ساعد پناه و مظفر صالح نیا، –بازداشت شد دستگیرو

 ۳۹دي، پس از دو هفته بازداشت در زندان مرکزی شهر سنندج، با قرار وثیقه  ۱۳ایران 

دی در خانه اش ۱۲، فعال کارگری شهر تبریز، محمد جراحي – اد شدندمیلیون تومانی آز

دی ماه جهت  ۱۲فعال چپ دانشجویی دانشگاه آزاد تبریز،  ساسان واهبی وش، -. بازداشت شد

وزارت  ۹۲گذراندن باقی مانده حکم شش ماه حبس تعزیري، طی یک تماس تلفني، به اتاق 

قرنطینه زندان گذراند و از هبی وش، دو روزرا دروا. حضار شداطالعات جنب زندان تبریز، ا

، معلم و فعال مهدی فراحی شاندیز -.سیاسی زندان تبریز به سر می برد -بهمن، در بند مالی ۹۱

زندان  ۹۲۹کارگري، از هفته دوم دی ماه، برای گذراندن حکم سه سال حبس تعزیري، در بند 

از یاران کانون مدافعان حقوق  اخوانعلی : ری و بازداشتیدستگ -اوین، محبوس شده است

ی هماهنگی  ، فعال کارگری و عضو کمیتهمهرداد امین وزیریبازداشت دستگیری و -کارگر

گری و حقوق کودک، ، فعال کاربهنام ابراهیم زاده –های کارگری  برای کمک به ایجاد تشکل

رضا  -...می گذراند زندان اوین ۹۲۹بند کم پنج سال حبس تعزیری خود را درحبیستمین ماه از

ان شرکت واحد اتوبوسرانی تهران وحومه، که سندیکای کارگروخزانه داراعضای ، ازشهابي



اعتصاب غذا، به بیمارستان منتقل ماه بازداشت موقت وبالتکلیفی درزندان ودوباربیست پس از

به علت  جایگزینی مهره گردن، به اتاق عمل برده شد، اماده بود، برای جراحی ستون فقرات وش

. ی وی انجام نشدفلج شدن، عمل جراحخطرعدم آمادگی جسمی شهابی وریسک باالی عمل و

، ازسالمتی کامل برخورداربود، طی دوره بازداشت ۱۹۳۳دبازداشت در خرداشهابی که قبل از

ستراحت به اوی عالوه برانجام عمل جراحي، نیاز. احیه ستون فقرات شدنموقت، دچارآسیب در

و کمیته دفاع از رضا شهابی،  کنترل منظم پزشک متخصص داردوفیزیوتراپی ومطلق درمنزل 

، معاون ابراهیم مددي - مرتب در این باره با صدور اطالعیه های خود ابراز نگرانی می نماید

اعضای سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه، آخرین ماه های حکم واز

اول دی ماه، دادستان تهران با . زندان اوین می گذراند ۹۲۹بند  سه سال و نیم حبس خود را در

 . مراسم خاکسپاری برادرش، مخالفت کردساعت مرخصی وی برای شرکت دردرخواست چند 

اعضای سندیکای ، ازعلی نجاتي -ابراهیم مددی بعد از سپری شدن این ماهها آزاد گردید

دزفول محبوس  زندانال حبس تعزیري، درراندن حکم یک سکارگران نیشکر هفت تپه، برای گذ

مرخصی پزشکی که تا دهم بهمن به تایید دادستان شوش، پزشکی است و علی رغم صدور

مرخصی پزشکی . قانونی و مقامات زندان رسیده است، همچنان در زندان به سر می برد

است که  رقابل ذک. نجاتي، به دلیل وخامت وضعیت قلبی و احتمال سکته مجدد، صادر شده است

وی حکم شش ماه حبس قبلی خود را، . محکوم شده استنجاتی برای یک اتهام، دوبارمحاکمه و

کارگری اصفهان به دلیل  ن، معلمان و فعاال انکارگرعدادى ازتهمچنین . در زندان گذرانده بود

دی ، در"محل کارشاندر ۱۹۳۳اقدام برای برپایی تجمع اعتراضی روز جهانی کارگر سال"

 . کدام به چند سال حبس تعزیری محکوم شدندهر۳۹۱۹ماه

. وبویژه درآستانه ماههای آخرسال چشمگیربود۱۹۳۹بحث گرانی وتورم درمجموعه سال

. زنجیره گرانی وکاهش قدرت خرید مردم فقط به پوشاک شب عید محدود ومنحصر نیست

قیمت برنج بیش از " :چند روزمانده به نوروز، گزارش دادایلنا  –کار ایران دولتی  خبرگزاری

خواهد رفت، شب عید نزدیکتر شویم قیمت باالترچه به هر... درصد افزایش یافته است  ۱۹

اسفند  ۱۹روزنامه شرق، همینطور." متاسفانه هیچگونه کنترلی در زمینه برنج انجام نمی شود

شروع نشده بازی قیمت ها در بازار مسکن؛ هنوز سال آینده ": آستانه نوروز گزارش دادماه، در

اجاره بها سیر صعودی پیدا کرده است و موجران هم به مستاجران اولتیاتوم افزایش قیمت را 

هم ن ترگرا( ۱۹۳۱)درصد رشد داشته و سال آینده  ۱۹قیمت مسکن و اجاره بها تا . داده اند

افزایش مهار گسیخته قیمت  درحالی آغاز شد که شاهد ۱۹۳۱از دیگر سو، سال ." خواهد شد

درصد  ۲بیش از : "اسفند ماه، گزارش داده بود ۱۱روزنامه اعتماد، . درمان هستیمروودا

درصد از  ۲۲تا  ۲۲حدود ... جمعیت کشور ساالنه براثر هزینه درمان دچار فقر دایم می شوند 

با رشد هزینه های ... ت جیب مردم اسدر حوزه سالمت به طورمستقیم از پرداخت هزینه درمان

غذا، دارو، بهداشت، عالوه بر".می شونددرصد مردم دچار فقر ۲بیش از ساله درمان هر

. آموزش، و مسکن، قیمت دیگر کاالها و خدمات مورد نیاز عمومی نیز شاهد افزایش جدی است

مجددا سایت . درصد داشته اند ۱۲به گزارش رسانه های همگانی، لوازم خانگی افزایش بیش از 

با ییس اتحادیه لوازم خانگی درگفتگور: "، گزارش داد۳۹فند ماه اس ۱۹ایلنا،  -دولتی کارایران 

تا  ۱۲قیمت لوازم خانگی بین ( اجرای هدفمندی یارانه ها)ایلنا، به واسطه چالش های ایجاد شده 

درچنین وضعیتی،  ".درصد رشد داشته و پس از عید با کمبود کاال و گرانی مواجه می شویم ۱۹

جمع خبرنگاران داخلی، با اشاره به سیاست های دولت احمدی دروزیرنیرو، درآستانه نوروزو 

زم دولت عزم خود را ج": نژاد و ضرورت اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه ها، اعالم داشت

همه چیزآماده ... ارانه هارا قطعی کند دوم قانون هدفمندی یکرده است که برنامه اجرای فاز

-دولتی کار ایران خبرگزاری )." یمت آب قطعی شددوم هدفمندی یارانه هاست و افزایش قفاز

درصد نسبت به سال قبل افزایش  ۱۹قیمت میوه شب عید ": ، نوشت (۳۹اسفند ۱۱ایلنا، 



درادامه و در اسفند ماه یک وجه دیگری از نگاه مطبوعات نسبت به گرانی ودستمزد ".یافت

پایگاه اطالع رسانی : " خوانیم با هم ب. های کارگران و کارمندان را مورد توجه قرارمی دهد 

گرانی این . بازارشب عید، گرانی بدون مضاف الیه: " اسفند ماه سال گذشته، نوشت ۱۱فرارو، 

سال نوچند نوع کاال هستند که پررنگ ترازبقیه ... روزها، هیچ مضاف الهی را برنمی تابد 

به گفته بسیاری ... ت یکی ازاین کاالها پوشاک اس. درسبد نیازهای جامعه تعریف می شوند

یکی ازخریداران ... ازفروشندگان بین بیست تا پنجاه درصد گران تر ازسال گذشته شده است 

کارمند یا : "دربازارجمهوری با تاکید برعدم توانایی مردم برای خرید شب عید می گوید

را کارگری که حدود چهارصد تا ششصد هزار تومان حقوق می گیرد و بیش از نیمی از آن 

باید پرداخت کند چقدر می تواند برای پوشاک جدید خانواده اش ... برای اجاره بها یا قسط وام و 

و ... هزینه کند؟ وقتی که معمولی ترین شلوارها هم قیمتی بین سی تا شصت هزار تومان دارند 

یک جفت کفش مناسب که کمتر ازسی هزارتومان نیست، من کارمند جزء کی می توانم الاقل 

تعطیلی : "دربخش دیگری ازاین گزارش آمده است" رای فرزندانم یک دست لباس کامل بخرم؟ب

کارگاه های کفش، درسی سال گذشته سابقه نداشته است که یک ماه مانده به عید مجبور شویم 

تا ( براثرافزایش هزینه های ناشی ازاجرای آزاد سازی اقتصادی)کارگاه ها را تعطیل کنیم 

، چرم یک قطعه مربعی چرم است "پا)"چرم " پا"اه های کفاشی برای خرید هرچندی پیش کارگ

سه هزارتا سه هزاروپانصد تومان پرداخت می کردند ( که برای یک جفت کفش استفاده می شود

افزایش قیمت مواد اولیه و )و اکنون قیمت آن به پنج هزار و پانصد هزار تومان رسیده است 

گران ارواین گونه است که تمام کاالها درحلقه ای زنجیر ( ...هاسوخت براثرهدفمندی یارانه 

هی توصیف کننده وضعیت کنونی قیمت نی به تنهایی و بدون هیچ مضاف الشده اند تا واژه گرا

 ".کاالها باشد و بیشترین زیان را نیز مصرف کنندگان می پردازند

و یرامون حقوق های معوقه همچنین بازپرداختن به بخشی از تجمعات این سه ماهه عمدتا پ

جمعی از كارگران شركت دورال در اعتراض به اخراج ناگهانی خود و  :ازجمله اخراج ها 

  -ماه عدم دریافت حقوق کارگران در مقابل ساختمان اداری این كارخانه تجمع كردند( ۱)دو

 ۱۱ریافت تجمع اعتراضی کارگران مخابرات دور شیراز در برابر اسانداری فارسبدلیل عدم د

تجمع کارگران ریسندگی خاوررشت در مقابل استانداری  –. ماه عدم دریافت حقوق کارگران 

ماه عدم پرداخت ۱۲ -دررابطه با مطالبات معوقه وازجمله حقوق ها دریافت نشده کارگران 

کارگران کارخانه نورد لوله صفا در  –حقوق و بال تکلیفی کارگران لوله سازی خوزستان 

   -.ماهه دستمزد های خود دست به اعتراض زدند۱ه پرداخت نشدن اعتراض ب

  

 :سوانح کاری حین کار در ایران 

 

از دو حوادث مرجع آمار . هی به مرگ می شود ،آمار واقعی ای موجود نیست تحوادث حین کار که من

در شش ماهه اول ب این پایه . باید قابل پیگیری باشد سازمان پزشکی قانونی کشورو کانان اداره بیمه 

 ۲۲۳که طی شش ماهۀ نخست سال جاری،  )به تازگی اعالم کرد امسال ،سازمان پزشکی قانوی کشور

نفر جان خود را در نتیجۀ سوانح ناشی از کار از دست داده و هم چنین از كل افراد فوت شده در 

ش آمده است که همین گزاردر  .مرد و مابقی زن بوده اندنفر ۹۲۲حوادث كار نیمۀ اول امسال، 

به گفتۀ . درصد افزایش نشان می دهد ۳/۱۳مذکور نسبت به مدت مشابه سال گذشته، حدود آمار

خدادوست ،رئیس مرکز تحقیقات پزشکی قانونی، سقوط از بلندی، برخورد جسم سخت، برق گرفتگی، 

بوده و در  سوختگی، چاه گرفتگی و نظایر این ها مهم ترین عوامل مرگ و میر ناشی از حوادث کار

درصد  ۹/۱۱قریب به )این بین، سقوط از بلندی بیشترین موارد تلفات را به خود اختصاص داده است 

در ادامۀ گزارش آمده است که تعداد (. از کل متوفیات ناشی از حوادث کار در پنج ماهۀ نخست امسال



از این رقم، هزار و نفر بوده است كه  ۱۳۹كل فوت شدگان حوادث كار در سال گذشته، یک هزار و 

ط و بدون بر اساس این آمارها به طور متوس. نفر را زنان تشکیل می داده اند ۱۳نفر را مردان و  ۱۱۲

 ۲۱برگزاری برنا ،) .کشور جان می دهدکارگر در ۱روزکاری احتساب روزهای تعطیل درهر

ای تهران و اصفهان، به با نگاه به داده ها به تقکیک استان ها می توان دید که استان ه (۱۹۳۹مهر

اگر  .اثر سوانح کار، در رتبه های اول و دوم قرار می گیرندمورد مرگ در ۱۹۱و  ۲۹۱ترتیب با 

می این رقم دوبرابر در پایان سال. نیم ارائه شده برای شش ماه اول حرکت کبخواهیم ازهمین آمار

موج . ه فوالد غدیر یزد است آنچه مربوط به برشماری این حوادث است ماجرای حادثه کارخان.گردد

 ۱۳خون این : نماینده مردم یزد اعالم داشت . این خبر لحظه به لحظه درروزشمار کارگری آمده است 

جلسه بررسی علی اکبر اولیاء در : "به گزارش سایت دولتی ایلنا،آمده است  .نفربرگردن ما است 

صنایع و معادن، نماینده خانه صنعت و حادثه کارخانه فوالد غدیر یزد که با حضور مدیرکل کار، 

حوزه بازرسی اداره کل کاربرگزارشد، با بیان این معدن، دبیر اجرایی خانه کارگر و کارشناسان 

جامعه و دولتی موفق است که از اتفاقات : با تاکید بر این که این حادثه بسیار تلخ بود گفتمطلب و

ظیفه ما سوال از وزیر کار بود تا ابعاد موضوع بطور و: نماینده مردم یزد گفت .اینچنینی درس بگیرد

نظام ما با : رئیس مجمع نمایندگان تاکید کرد" : ادامه همچنین آمده است در" .تر مشخص شود دقیق

فتاد و اگر این حادثه در ژاپن بود، چه اتفاقی می ا: او گفت. حوادث اینچنینی در جهان ارزیابی می شود

واحدهای فوالدی دستگاه اوهمچنین متذکر شد متاسفانه در می کردند؟آن عبورآیا به این سادگی ازکنار

–ایلنا  –خبرگزاری دولتی کار ایران )   .سنجش ورود مهمات عمل نکرده به پروسه تولید وجود ندارد

مبستگی با کارگران ایران خارج ذکراین نکته اهمیت دارد که فعاالن نهاد های ه(  ۱۹۳۹بهمن  ۳

مطالعه آن می . حوادث کارگری سال پرداختند خود به تدوین روزشمار اهمیت موضوع  بدلیلکشور،از

ر حوادث شماروزلینک زیرما را با . جنبش کارگری یاری رساندبه شناخت وسیعتر این امردر تواند

 . آشنا می سازد۳۹ سال
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 تخریب محیط زیست 

 

تخریب محیط زیست در ایران از آنچنان آشفتگی خیال دلتمردان نظام اسالمی سرمایه روبرو است که 

 -عریض و طویل دیگر نه وزارت های –نه سازمان محیط زیست هیچ کس و مقامی در این میان 

پاسخگو نبوده ونیست وهرانسان معترض وطرفدارمحیط زیست به شکل فردی ومتشکل هیچکدام 

تخریب محیط طبیعی وپارک .اگرحرفی و طرحی داشته باشد با نیروهای امنیتی رژیم روبرو است 

شدن تاالب ویرانی جنگلها وآتش سوزی های غیرقابل کنترل،خشک  تهاجم به مناطق حفاظت شده ،ها،

ها،دریاچه های گوناگون و خاصه دریاجه ارومیه آنچنان مصیبتی را برای ساکنان پیرامون این دریاچه 

گزارش . یافته در باره آن به چندین جلد کتاب بدل می گرددآورده که مجموعه خبرهای انتشار بوجود

این کلیات به آن پرداختم درزیر از روزنامه شرق ترسیم واقعی آن صحنه آرایی ویرانگری است که من 

   .در سلسله خبرهای روزانه اشاره شده است ون آن گکارگری تا حد به موارد گوناودرروزشمار

درحالی که . درگیری بین گارد محیط زیست ومسکن مهرباال گرفت:"گزارش روزنامه آمده است در

مان محیط زیست و اراضی مورد اختالف پارک ملی سرخه حصار بین سازهکتاراز ۱۱۹تکلیف هنوز

تصرف سال همچنان مشخص نشده، این بارخبراز ۱۱تعاونی مسکن وزارت جهاد کشاورزی بعد از 

اراضی منطقه حفاظت شده جاجرود و حریم پارک ملی خجیر در همسایگی تهران به هکتار از ۲۱۹

شگران بر اساس گزارش فعاالن محیط زیست در انجمن پای. بهانه ساخت مسکن مهر به گوش می رسد

ن وابسته به شرکت حامی محیط زیست ایران، ده ها دستگاه لودر و بولدوزر و ماشین آالت سنگی

گذشته وارد منطقه حفاظت شده جاجرود شدند تا نسبت به ایجاد جاده عمران پردیس درچند روز
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منطقه  ".هکتار از اراضی بکر این منطقه اقدام کنند ۲۱۹دسترسی برای ساخت شهرک ویالیی در 

های قانونی و  سه دهه پیش با مصوبهحفاظت شده جاجرود وپارک های ملی خجیروسرخه حصاربیش از

های منحصر به فرد گیاهی و  های حفاظت شده ایران بوده و دارای ذخیره تایید یونسکو، جزو منطقه

اسداران، در اعتراض به این اقدام دولت و شرکت های وابسته به بنیادهای انگلی و سپاه پ. اند جانوری

یی، ضمن  جمعی از استادان، متخصصان، و فعاالن و کارشناسان محیط زیست ایران با صدور بیانیه

پارک ملی ": های حفاظت شده و محیط زیست کشور خاطر نشان ساختند محکوم کردن دستبرد به منطقه

شهر  هزار هکتار در جنب کالن ۲۱خجیر و سرخه حصار و منطقه حفاظت شده جاجرود با وسعت 

این مناطق . تهران قرا رگرفته که نمونه کم نظیری از ارزش های زیستی اقلیم منطقه تهران است

تعدادی از بکر ترین، نادر ترین و ارزشمندترین اکوسیستم های طبیعی استپی، بیشه ای، کوهستانی و 

تپه ماهوری دشتی کشور را در حد فاصل سلسله جبال البرز مرکزی تا اتصال به بخش های هموار و 

منطقه ایرانو تورانی ورامین در خود جای داده و خصلت زیستگاه های اکوتون یا انتقالی را دارد که 

تجاوز آشکار به مرزهای پارک ملی خجیر قانون ... موجب ارزشمندی کم نظیر و اهمیت آن شده است 

حیط زیست به روزنامه شرق نیز ضمن درج اعتراض گروهی از کارشناسان م ".شکنی مطلق است

محلی که در دست تخریب ": اقدام غیر قانونی دولت، در باره اهمیت این منطقه حفاظت شده نوشت

است در دره بهشت یعنی مهم ترین کریدور مهاجرتی حیات وحش و در با ارزش ترین مراتع درجه 

های بی این منطقه در مطالعات سازمان محیط زیست به دلیل ارزش . یک منطقه قرار گرفته است

شد که هم مرز باید یادآور... حفاظت وسپربازدارنده قراردارد ( محدوده)یستی اش در زون همتای ز

جنب ه حفاظت شده ایران و جهان است دربودن این محدوده با پارک ملی خجیر که قدیمی ترین منطق

النشهرتهران مانده های این جنگل های طبیعی درجنب کجنگل های بنه یا پسته وحشی که تنها باقی 

تخریب محیط ، (۱۹۳۹روزنامه شرق ، اسفند) " .بودن این اقدام استاست، نشان دهنده فاجعه بار

پیوند  سرمایه داری اسالمی ایران،زیست منحصر به فرد ایران، با ماهیت انگلی و واپس مانده رژیم 

چه ها، رودها، تاالب حفاظت شده، دریا اطقخیر بسیاری از مندرسال های ا. مستقیم و تنگاتنگ دارد

دالالن ، زمین خوارمشتی عرصه تاخت و تاز ،همه وهمهها، و پارک های ملی منحصر بفرد کشور

. شده است دزد ریز و درشت دیگر، و شرکت های وابسته به سپاه پاسداران و بنیادهای انگل صفت

مداران آن طی دولت ضد انسانی اسالمی وسردیران طی حیات رژیم ابعاد تخریب محیط زیست ادامنه و

  !تاریخ معاصر میهن ما بی سابقه استدر های گوناگون

 

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

وسایت ها ی ( …فرارو،سالمت نیوزسایت آفتاب،وسایت  –مهر –ایسنا  –ایلنا )دولتی ایران 

مستقل  وتشکل ها،نهادها وسایت های....( اعتماد وسحام نیوز –جرس  –کلمه ) اصالح طلب 

شرکت  کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل های کارگری،سندیکای کارگران: )مانند 

حقوق  واحد اتوبوسرانی تهران وحومه،جمعی ازفعاالن کارگری ایران خودرو،کانون مدافعان

ری، خبرنامه امیرکبیر،خبرنامه کارگ کارگر،کمیته پیگیری ایجاد تشکل های آزاد

کانون  -کمیته حمایت ازشاهرخ زمانی ،کمیته دفاع ازرضا شهابی  مازندران،سایت میدان زنان،

وخارج  درداخل( صنفی معلمان تهران،کردستان میدیا، ساواالن سسی، آسمان دیلی نیوز وغیره

سایت  -ارگریتارنمای چشم انداز ک) وهمینطورامکانات خبررسانی های خارج ازکشور

( …پیام ،افق روشن،وبالگ کارگری راه کارگر،سایت خبری راه کارگروغیره – روشنگری

  .آمده وبه نظرتان می رسد وخبرهای دریافتی به ایمیل آدرس هایم فراهم

خرداد  –اردیبهشت  –فروردین )عالقمندان به روزشمارکارگری وخبرهای سه ماهه اول افه نمایم؛اض  

روز سه ماهه سوم وباز( ۳۹۹۱شهریور سال –مرداد  -تیر) نطور سه ماهه دوموهمی(  ۳۹۹۱سال

نیز به ها روزشمارمی توانید جهت دست یافتن به ( ۱۹۳۹آذر سال –آبان  –مهر)ماههای کارگری شمار

 :زیر مراجعه نمایند های لینک 
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خوشحال می گردم که فعاالن کارگری،مدافعان حقوق کارگران وهرآنکس که روزشماربه دستش 

می رسد، بتواند نکته نظرها وانتقادات سازنده وموثرخود رابرسراین مجموعه کاربا من درمیان 

 . نهد 

 . بیش ازهرچیزازدریافت ایمیل های شما خرسند گشته وخواهم آموخت 

  با دوستی و رفاقت 

 واهری لنگرودیجامیر

 ۱٣۰۱خرداد 

 

  ۱٣۰۹اخبار روز شمار کارگری دی ماه 

 رضا شهابی به خواسته ی جنبش کارگری اعتصابش را پایان داد 

 کمیته دفاع از رضا شهابی 01اطالعیه شماره 

روز اعتصاب غذا، درخواست خیل کثیری از  09رضا شهابی پس از  09غروب روز پنجشنبه یکم دیماه  
عاالن کارگری و تشکل ها و نهاد های مختلف را که به کمیته دفاع از رضا شهابی واصل کارگران و ف

 .شده بود را پذیرفت و قبول کرد که اعتصاب غذایش را پایان دهد

رضا اعالم کرد من به درخواست های اینهمه کارگر و فعال کارگری و نهاد های مختلف که به کمیته 
اگرچه بنا .واستار پایان دادن به اعتصاب شده بودند احترام قائلمدفاع از من پیام فرستاده اند و خ

تا پای مرگ به اعتصاب ادامه دهم، اما اکنون بیش از این نمیتوانم قبول کنم که به این همه   داشتم
من بین انتخاب خودم و خواسته ی جنبش کارگری دومی را .درخواست کماکان پاسخ منفی دهم

پزشکان رضا اعالم .ی آنها از تصمیم خودم مبنی بر ادامه ی اعتصاب میگذرممیپذیرم و به احترام همه 
کرده اند عالئم حیاتی رضا شهابی در وضعیت بحرانی قرار دارد و او عالوه بر ضعف مفرط دچار کم 

 .خونی شدید نیز شده است

مساعد داده  اعضای خانواده ی شهابی نیز اعالم کرده اند که اکنون مسووالن قضایی که اینهمه قول
ماه سرگردانی و فشار و بالتکلیفی و  09اند که برای آزادی رضا سریعا اقدام کنند الزم است بعد از 

کمیته دفاع از رضا شهابی با  .فشار های روحی و جسمی برای آزادی این کارگر دربند اقدام نمایند
ه روند معالجه ی وی و اعالم هشدار نسبت به وضعیت جسمی بحرانی رضا ، خواستار سرعت دادن ب

 .حرکت مسووالن قضایی برای فراهم کردن آزادی بی قید و شرط این کارگر دربند میباشد

 09دیماه  1عصر پنجشنبه  5ساعت  –کمیته دفاع از رضا شهابی 

  کمیته ی پیگیری ایجاد تشکل های کارگری -رضا شهابی آزاد باید گردد 
 

ی که اکنون در بیمارستان امام خمینی بخش جراحی مغز رضا شهاب ۱۱:٣۱ساعت  ۱/۱۱/۱٣۰۱امروز 
و اعصاب بستری است در حضور خانواده و جمعی از دوستان و فعالین کارگری با اصرار آن ها به جهت 

سپس توسط خانواده اش خبر پایان داده شدن . نشان دادن حسن نیت به اعتصاب خود پایان داد
اده شده و از مسئولین دادسرا و دادگاه مربوطه خواسته اعتصاب رضا به دادسرای مربوطه اطالع د

امیدواریم به زودی خبر بهبودی و آزادی رضا و پایان . شد، آنها نیز حسن نیت خود را نشان دهند 

http://www.rahekargar.net/labor_iran/20110702_196_RS-mah123sal1390.pdf
http://www.rahekargar.net/labor_iran/20110702_196_RS-mah123sal1390.pdf
http://www.rahekargar.net/labor_iran/2011-10-29_233_kargari.pdf
http://weblagrahekargar.wordpress.com/2012/01/29/paul-2316/#more-10740+
http://weblagrahekargar.wordpress.com/2012/01/29/paul-2316/#more-10740+


اعتصاب غذای بهنام ابراهیم زاده را نیز که به جهت حمایت از رضا شهابی شروع کرده است را بشنویم 
.  

ه است بالتکلیف در زندان به سر می برد در حالی که هیچ جرمی مرتکب ما ۱۰رضا شهابی بیش از 
او برای مطالبات خود و دیگر کارگران تالش کرده و به عنوان یکی از اعضاء هیئت مدیره . نشده است

سندیکای کارگران شرکت واحد سالهاست که تحت فشار و آزار و اذیت و تحمل محاکمات و زندان به 
ه زندانی بودن باعث شده است به بیماریهای مختلفی دچار شود و لج بازی ما ۱۰سر می برد و 

بازجوها و دادگاه ها در مقابل حق طلبی و استقامت این کارگر مبارز باعث گردید از اعزام به بیمارستان 
و مداوای او جلوگیری شود تا اینکه رضا برای بدست آوردن حق بی چون و چرای خود دست به اعتصاب 

  .غذا زد
ما ضمن دفاع و حمایت از مبارزات و استقامت قهرمانانه رضا شهابی و همچنین بهنام ابراهیم زاده 

خواهان حفظ سالمتی و آزادی آنها و تمامی کارگران زندانی و زندانیان سیاسی هستیم و از تمامی 
کارگر مبارز هر کارگران و تشکل های کارگری و مردم آزادیخواه می خواهیم جهت آزادی و سالمتی این 

  .گونه که می توانند تالش نمایند
در همین حال از خانواده و دوستان رضا شهابی و فعالین کارگری که برای نجات جان رضا تالش کردند 

  .تشکر و قدردانی می نماییم و هم چنان از کمیته دفاع از رضا شهابی اعالم حمایت می کنیم
  .ابی و تمامی کارگران زندانی و زندانیان سیاسی هستیمما خواهان آزادی بی قید و شرط رضا شه
  کمیته پیگیری ایجاد تشکل های کارگری

۱/۱۱/۱٣۰۱ 
 

 تسلیت به ابراهیم مددی

 سنديكاي كارگران شركت واحد اتوبوسراني تهران و حومه

 
یم مددي اسماعیل مددي برادر بزرگوار آقاي ابراه: آمده است  1009برپایه گزارش دریافتی در اول دی 

 .دار فاني را وداع گفت 
با خبر شديم اقاي اسماعیل مددي برادر بزرگ آقاي ابراهیم مددي نايب رئیس سنديكاي كارگران 

 در گذشت 1009شنبه اول ديماه  5شركت واحد روز 
در زندان مي باشدبا مراجعه خانواده اش  1031ابراهیم مددي كه به دلیل فعالیت هاي صنفي از سال 

لین براي اجازه حضور ابراهیم در مراسم سوگواري برادر ، به دلیل نزديك بودن تاريخ استفاده به مسئو
 مرخصي ايشان با اين امر مخالفت و نامبرده نتوانست در اين مراسم حاضر شود

سنديكاي كارگران شركت واحد ضمن گرامیداشت ياد آن فقید سعید ضايعه در گذشت آقاي اسماعیل 
ده و تمامي دلسوزان جنبش كارگري تسلیت عرض نموده و بقاي عمر براي تمامي مددي را به خانوا

 .اعضاي خانواده را آرزومند است 
امیدواريم با آزادي هر چه سريعتر ابراهیم مددي نامبرده بتواند در مراسم بزرگداشت برادر خود شركت 

 .نمايد 
 سنديكاي كارگران شركت واحد اتوبوسراني تهران و حومه

 1009 ديماه

 حربه ای برای تفرقه در صفوف کارگران" مزد منعطف"ترفند 

کی از محورهای ی:  آمده است  09کمیته پیگیری ایجاد تشکلهای کارگری درتاریخ اول دی  به نوشته ی
از سوی وزارت تعاون،کا رو رفاه اجتماعی پیشنهاد شده است منعطف "اصلی اصالح قانون کار که جدیدا

. نام نهادند " هدفمند کردن یارانه ها "همانگونه که سیاست قطع یارانه ها را  .سازی دستمزدهاست 
نامیده " مزد منعطف" یا " منعطف سازی دستمزدها "این بار نیز سیاست عدول از حداقل دستمزدها را 

شورایعالی کار در ابتدای هر سال حداقل دستمزدها را برای آن سال تعیین می نماید که از خط . اند 
قر اعالم شده توسط بانک مرکزی چنان پایین تر است که اعتراض کارگران و تشکل های کارگری را ف

ساعت کار این  ٨همواره برانگیخته است ، اما به هر حال کارفرمایان را ملزم می سازد که در ازاء روزانه 
رمایه داران فراهم سازد حال دولت می خواهد این امکان را برای س. مبلغ حداقل را به کارگران بپردازند 

که هیچ تعهدی برای پرداخت حداقل دستمزد هم نداشته باشند و تعیین دستمزد را به توافق بین 
البته این سیاست عدول از تعیین حداقل دستمزد را منعطف سازی . کارفرمایان و کارگران موکول نماید 

تعیین دستمزد بر اساس صالحیت " دستمزده نامیده است و تعیین دستمزد را با دسیسه ای به نام 



آیا . به توافق بین کارگر و کارفرما یا در واقع به شرایط عرضه و تقاضای بازار کار محول می کند" کار 
کارگر و سرمایه دار بر سر تعیین دستمزد می توانند به توافق برسند ؟ هرگز ،چون هر طرف از موقعیت 

ر مالک وسایل تولید اعم ازکارخانه،ماشین آالت و مواد سرمایه دا. طبقاتی خاصی برخوردار هستند 
مورد نیاز برای تولید است و برای راه اندازی روند تولید فقط به نیروی کار که در فرایند تولید نقش 

اما صاحب نیروی کار یعنی کارگر برای انجام معامله با صاحب وسایل . اساسی دارد نیازمند است 
کارگر اگر موفق نشود نیروی کار خود را بفروشد . شرایط مساوی قرار ندارد  تولید یعنی سرمایه دار در

زندگی خود و خانواده اش تباه می شود ،خانواده متالشی و فرزندانش پیش از موعد باید روانه بازار کار 
  . گردند ،او برده دستمزدش است

ی شده است که می تواند تعداد اما سرمایه دار از دسترنج کار کارگران دارای چنان موقعیت اجتماع
زیادی از کارگران را اخراج کند و به راحتی سرمایه خود را به حوزه سود آورتری منتقل نماید ، اما 

به صاحب خانه ودیعه داده " پول پیش"کارگری که آه در بساط ندارد و اندک اندوخته اش را به عنوان 
که با سرمایه دار یا عوامل او بر سر میزان دستمزد لذا هنگامی . است ،تحمل یک ماه بیکاری را ندارد

چانه می زند موقعیت فرودست خود را درمی یابد ،پی می برد که اگر به شرایط سرمایه دار تن در 
ندهد کرایه منزل را در پایان ماه نمی تواند بپردازد و هزینه سرسام آور تحصیل فرزندانش را نمی تواند 

هراس از تأمین . ینده خوفناک کودکان کار و خیابان در انتظار فرزندانش استتأمین کند که در آن صورت آ
مجموعه این عوامل کارگر را . هزینه سرسام آور درمان خود و خانواده نیز دیگر جای خودش را دارد 

اجرای این طرح یا سناریوی . وامی دارد برای فرار از بیکاری به شرایط خفت بار سرمایه دار تن دردهد 
بدین صورت دولت با . عطف سازی دستمزدها ،شرایط را برای تفرقه بیشتر کارگران فراهم می کندمن

پیمانهای " از اجرای " به حمایت از طبقه سرمایه دار برخاسته و عمال" مزد منعطف " ارائه طرح
 این در حالی است که پیمانهای دستجمعی دستاورد سالها مبارزه. شانه خالی می کند "دستجمعی 

  .کارگران بوده است
  دستمزد چیست ومیزان آن در نظام سرمایه داری چگونه تعیین می گردد

در فرایند تولید، سرمایه دار صاحب وسایل تولید ،مواد خام،سایر ملزومات تولید و مقادیر دیگری سرمایه 
نیروی کار است از سوی دیگر کارگر به عنوان عامل محرک تولید فقط داری .برای خرید نیروی کار است 

  .و باید سرمایه دار مورد نظر را بیابد تا نیروی کار خود را بفروشد و در ازء آن دستمزد دریافت کند
نیروی کار در جامعه سرمایه داری کاال است و همانند سایر کاالها قیمت آن براساس هزینه تولید تعیین 

ی فعالیت تولیدی ترمیم کند ،باید غذای موردنیاز، کارگر برای آنکه بتواند نیروی کار خود را برا. می گردد 
همچنین نیروی کار برخالف سایر عوامل بی جان تولید از قبیل . برای خود تهیه نماید...پوشاک،مسکن،

از این رو برای ترمیم و بازسازی جسمی و تأمین خورد و .مواد اولیه، ماشین آالت ، عاملی زنده است 
. بر شرایط فیزیکی از شرایط روحی و روانی مناسبی نیز برخوردار باشد  خوراک ،کارگر می باید عالوه

همچنین برای ارتقاء ...یعنی باید ورزش کند سینما و تئاتر برود ،موسیقی گوش کند ،مسافرت برود و
کیفی کار خود و روزآمد نمودن دانشش، الزم است آموزش ببیند،مطالعه کند ،کتاب بخواند ،از اینترنت 

در غیر این صورت . سال کار کند  ٣۱تا بتواند بطور مستمر ... کند ، در سمینارها شرکت کندو استفاده 
بنابراین میزان دستمزد که برابر . به زودی مستهلک شده و قابلیتهای کاری خود را از دست می دهد 

کند اگر  است با هزینه تولید و باز تولید آن متناسب با افزایش هزینه مایحتاج زندگی ، ترقی می
شاخص بهای گاز ،برق ،بنزین ،مسکن ، نان ، گوشت و وسایل نقلیه عمومی چند برابر شده است 

در غیر این صورت کارگر به علت ناتوانی . میزان دستمزد کارگران نیز باید به همان میزان افزایش یابد 
سودگی گشته و هنگام کار کردن دچار سانحه و ضایعات جسمی می گردد یا پس از مدتی دچار فر

کارگران باید با همبستگی در برابر این موج یورش به سطح معیشت خود . خانه نشین می گردد 
 . بایستند و قانون کاری را که به تصویب شورای عمومی کارگران برسد ،خواستار شوند

هزار حاشیه  011شهرسه میلیونی مشهد /يلدا برای بینوايان شهر به سردی گذشت
  !نشین دارد

يلدا برای : می نویسد 1009درتاریخ اول دی مشهد / خبرگزاری دولتی مهر  رپایه خبر دریافتی ازب
 . بینوايان شهر به سردی گذشت و سهم آنها از اقالم خوراکی شب يلدا دستهای خالی بود

به گزارش خبرنگار مهر، در برخی خانه های حاشیه شهر مشهد روزهای زيادی است که آشپزخانه 
فته، يخچال خالی و اجاق خاموش است، پدر خانواده چهل روز است که سرکار نرفته، يک سال غبار گر

هزار حاشیه نشین زندگی  099است که بچه ها گوشت نديده اند در اين شهر سه میلیون نفری حدود 
می کنند که بسیاری از آنها از روستاهای سه استان خراسان و ديگر شهرهای کشور برای زندگی 

 . به اين شهر قدسی مهاجرت کرده اندبهتر 
  يلدا بس ناجوانمردانه سرد بود



روز است که  19او . در خانه ای حوالی رسالت مشهد، سرفه های بی امان، رمق پیرزن را گرفته است
 . در تب می سوزد و کسی را ندارد دردی از او دوا کند

ديشب برای مردم پايین شهريلدا بس . در اين گیر و دار، يلدا برای اين جماعت چه معنايی دارد
 . ناجوانمردانه سرد بود

در شب يلدا با وجود اينکه گفته میشد قیمت و کیفیت عرضه کاال ها از جمله میوه مناسب است اما با 
گشتن در بازار شاهد افزايش قیمتها و کیفیت پايین میوه ها بوديم و اين امر نارضايتی مردم را نیز به 

 . دنبال داشت
متاسفانه به نظر می رسد هیچ نظارت دقیقی : صومه فخری در اين رابطه به خبرنگار مهر می گويدمع

 . بر روی کاالها صورت نگرفته و قیمتها سرسام آور است
تومان اختالف  599پرتقال و نارنگی با کیفیت پايین و ظاهر نامناسب در دو مغازه با : او ادامه می دهد

 . به فروش می رسید
شب يلدا سال جاری برای خانواده های کم : ابراز گله مندی خويش از وضعیت بازار بیان کرد وی ضمن

 . در آمد و متوسط همانند سالهای قبل سوت و کور بود
برای گرفتن نیم کیلو آجیل پولی را پرداخت کردم که اصال به صرفه نبود و : داهلل شاهرخی نیز می گويدی

 . مبلغی بود که من کارگر برای چله هزينه کردم چهار هزار تومان آجیل بی کیفیت
با گشتن در بازار تنها دچار افسردگی شدم چون قیمتها مناسب به نظر نبود و : سارا معینی می گويد

حتی گاهی برخی از فروشندگان میوه های کوچک و بزرگ را با هم مخلوط می کردند تا به جای میوه 
 . جای قناری با کیفیت به فروش برسانند و طوطی را

با وجود اينکه گفته میشد قیمت میوه هايی مانند مانند انار، هندوانه و خربزه : وی ادامه می دهد
 . نسبت به سال گذشته ارزان تر شده اما هیچ فرقی نکرده است

اهرمهای اجرايی و نظارتی بايد دقیق تر و جدی تر عمل می کرد و با اين : سهیل صداقت می گويد
 . ن شادی را در میان خانواده ها به ارمغان آوردوضع نمی توا

  شرم پدر در شب يلدا
پدر من يک بازنشسته ساده است که به دلیل گرانی نمی تواند نوه ها و فرزندان خود را : وی می گويد

شاد کند و تنها شرم و خجالت در چهره اش موج می زند، پدرم مجبور شد دو پاکت میوه بی کیفیت را 
 . ا شرمنده دختران و نوه هايش نشودتهیه کند ت

پدر من و پدران اين سرزمین سرمايه ای ندارند و با اين گرانی ها نیز هیچ پس : وی ادامه می دهد
 . اندازی را نمی توانند برای خويش داشته باشند حتی شادی را

  مرضیه صاحبی: گزارش
 

  ض به قانون جديد کاالی ملوانیاعتصاب و اعتراض بازاريان و مردم گناوه و آبادان در اعترا

: درتاریخ اول دی ماه آمده است  میل -به نوشته سایت روشنگری و به نقل از دريافت خبر با ای
ساعاتی پیش فروشندگان کاالی ملوانی موسوم به ته لنجی در اعتراض به دستور فرماندار 

 09امروز چهارشنبه .گمرک را داده بودکه دستور توقف خروج کاالی ملوانی از ( بهرام ايلخاص زاده)آبادان
و بازار احمد آباد بطور يکپارچه و هماهنگ ( بازار ته لنجی)آذر مغازه های ته لنجی در خیابان پهلوی

پس از اعتصاب دسته جمعی بازاريان و مردم .دست به اعتصاب زده و مغازه های خود را تعطیل نمودند
به آبادان رسیده ( ته لنجی)ن جديد کاالی ملوانیگناوه اکنون موج اعتصاب و اعتراض به قانو

 .ارسال خواهد شد" خبرهای تکمیلی متعاقبا.است

 
 اعتصاب در اعتراض به توقیف خروج کاالهای ملوانی 

 
دستور  فروشندگان کاالی ملوانی موسوم به ته لنجی در اعتراض به  بنا بر  یک گزارش دریافتی،

دیروز . را داده بود که دستور توقف خروج کاالی ملوانی از گمرک( بهرام ایلخاص زاده)فرماندار آبادان
احمد آباد بطور یکپارچه و هماهنگ  و بازار  آذر مغازه های ته لنجی در بازار ته لنجی 09چهارشنبه 

پس از اعتصاب دسته جمعی بازاریان و مردم . نمودند دست به اعتصاب زده و مغازه های خود را تعطیل
 .به آبادان رسیده است( ته لنجی)به قانون جدید کاالی ملوانی وج اعتصاب و اعتراضگناوه اکنون م

 

 
 تجمع کارگران شرکت دورال در اعتراض به اخراج کارگران

 



همکاران خود در مقابل ساختمان   جمعی از کارگران شرکت دورال روز چهارشنبه در اعتراض به اخراج
 .اداری کارخانه دست به تجمع زدند

ی یکی  گفته  به. ای از کار اخراج شده بودند کارگر قراردادی کارخانه بدون هیچ مقدمه ٢٢ه شنبه روز س
( گذاری تامین اجتماعی شرکت سرمایه)” شستا“از کارگران، از حدود سه سال پیش که کارخانه به 

 .واگذار شد، اخراج کارگران با هدف تعطیلی کارخانه آغاز گردیده است
 .باشد کارفرما از این کار فروش زمین پانزده هزار متری کارخانه می ی وی هدف گفته به

ماه دستمزد و سنوات کاری خود را از کارفرما طلبکار هستند و این در  ٢چنین  کارگران اخراجی هم
 !ها ندارد ی آن حالی است که کارفرما ادعا دارد پولی برای پرداخت دستمزدهای عقب افتاده

 
 

 رال تجمع كردندكارگران كارخانه دو

جمعی از كارگران شركت دورال در اعتراض به اخراج ناگهانی خود در مقابل ساختمان اداری این كارخانه 
  .تجمع كردند

نفر از كارگران قراردادی كارخانه دورال به طور ناگهانی و  ٢٢دیروز : یكی از كارگران اخراجی به ایلنا گفت
با : گر با اشاره به عدم پرداخت دو ماه حقوق كارگران، افزوداین كار. بدون هشدار قبلی اخراج شدند

های مدیران مبنی بر پرداخت سنوات و حقوق قانونی اخراج شدگان، این كارخانه پولی برای  وجود وعده
  .پرداخت ندارد

به گفته این كارگر، اخراج شدگان مسئولیت وضعیت به وجود آمده را به عهده شركت سرمایه گذاری 
زمان واگذاری كارخانه دورال به )دانند چرا كه از حدود سه سال پیش  می( شستا)اجتماعی تامین 
مشكالت كارگران شدت گرفته و مدیران هر از چندی با اخراج تعدادی از كارگران قصد تعطیلی ( شستا

 .هزار متری كارخانه را دارند ۱۱كامل و استفاده از موقعیت ملكی و زمین 

  !از پارس جنوبی فقط حسرت می ماند/ ايرانکاهش تولید نفت در 

مديرعامل : مهر: می نویسد 1009درتاریخ اول دی اهواز / خبرگزاری دولتی مهر برپایه خبر منتشره 
 . هزار بشکه ای نفت ايران در مقايسه با سال قبل خبر داد 09شرکت ملی نفت ايران از کاهش تولید 

شامگاه چهارشنبه در مراسم سی و دومین سالروز تاسیس به گزارش خبرنگار مهر، احمد قلعه بانی 
نسب به سال قبل از  1030در بخش تولید نفت در سال : شرکت ملی حفاری ايران در اهواز اظهار کرد

هزار بشکه  09هزار بشکه افزايش تولید داشتیم ولی امسال نسبت به سال قبل تا به امروز  02آن 
 . نفت کاهش تولید داشته ايم

نبوده بلکه ما هفت  1033هزار بشکه تولید نفت امسال، نسب به سال  09البته کاهش : زودوی اف
 . هزار بشکه نفت افزايش نسبت به دو سال قبل داشتیم
درصد نسبت به سال قبل  19در بخش گاز : معاون وزير نفت به تولید گاز در کشور اشاره کرد و گفت

درصد  09ی های انجام شده تا چهار سال آينده سالی افزايش تولید داشته ايم و طبق برنامه ريز
افزايش تولید خواهیم داشت که البته اين امر مستلزم جذب سرمايه مورد نیاز برای اجرای طرحهای 

 . توسعه ای در کشور است
هزار  199طبق برنامه پنجم توسعه، بايد تولید نفت در کشور به پنج میلیون و : قلعه بانی عنوان کرد

میلیارد دالر سرمايه گذاری است؛ يعنی ما بايد در برنامه  151ر روز برسد که اين امر نیازمند بشکه د
 . میلیارد دالر سرمايه جذب صنعت نفت کنیم 1.2پنجم در هر ماه 

متاسفانه تا به امروز در جذب سرمايه مورد نیاز طرحهای توسعه ای صنعت نفت عقب : وی تاکید کرد
اه تالش بیشتری داشته باشیم هر چند برخی عقب ماندگی ها خارج از توان ما هستیم و بايد در اين ر

 . است و از بیرون به ما تحمیل می شود
با اين شرايط در برخی پروژه های به خصوص تولید نفت از : مديرعامل شرکت ملی نفت ايران افزود

جازه داديم کشور قطر از میادين مشترک عقب خواهیم افتاد و همانند پارس جنوبی که چندين سال ا
آن گاز استخراج کند و ما عقب باشیم تنها افسوس و حسرت برای ما باقی خواهند ماند به همین دلیل 

 . بايد با جذب سرمايه مورد نیاز، طرحهای در دست اجرای صنعت نفت را تعیین تکلیف کنیم
  صنعت نفت به اعتبار بیشتری نیاز دارد

میلیارد دالر آن برای  11میلیارد دالر سرمايه در نفت جذب می شد که  01 امسال بايد: قلعه بانی گفت
میدان گازی پارس جنوبی است به همین دلیل از مجلس و نمايندگان انتظار داريم در اين راه کمکهای 

 . بیشتری به شرکت ملی نفت بکنند
مدت اخیر پوست و  صنعت نفت، گاو شیرده ای بود و هست ولی اين گاو شیرده در: وی عنوان کرد



استخوان شده و رسیدگی و نگهداری می خواهد تا همچنان شیر بدهد اين درحالی است که سال به 
 . سال بودجه نفت توسط مجلس کم می شود

به گفته قلعه باني، امسال هم هزينه های جاری ما به خصوص در بخش دستمزد کاهش يافت در 
 . درصد افزايش می يافت 02در نظر بگیريم اين بودجه بايد حالیکه اگر تنها معیار تورم در کشور را 

درصد اهداف  59میلیارد دالر اعتبار نیاز داريم که  01در بودجه سرمايه ای به : معاون وزير نفت ادامه داد
 . خود را محقق کنیم ولی اين امر نیز محقق نشد

  عدم فروش اوراق مشارکت پارس جنوبی
مکانیزم : مناسب اوراق مشارکت برای توسعه میدان پارس جنوبی گفتوی با انتقاد از عدم فروش 

درصد متاسفانه جواب نداد چرا که مردمی که می دانند با سرمايه  12فروش اوراق مشارکت با نرخ 
گذاری در بازار ارز و سکه پول بیشتری به دست می آورند سراغ اوراق مشارکت طرحهای نفتی نمی 

 . آيند
ما برای طرحهای نفت و گاز به پول زيادی نیاز نداريم فقط اجازه دهند مردم را در  :قلعه بانی افزود

درصد سود بدهیم تا آنها هم رغبت کنند  05طرحهای خود مشارکت دهیم و چه اشکالی دارد به آنها 
 .در صنايع نفت و گاز سرمايه گذاری کنند

رکت ملی حفاری ايران در مديرعامل شرکت ملی نفت ايران در خصوص درخواست مديرعامل ش
اين امر قابل تحقق است و به زودی در هیئت مديره : خصوص افزايش اختیارات اين شرکت نیز گفت

 . شرکت ملی نفت اين موضوع را مطرح می کنیم
قلعه بانی در خصوص گفته های مديرعامل شرکت ملی حفاری که هزينه تولید نفت در ايران را بسیار 

البته نمی توانیم بگوئیم هزينه تولید ما کمتر از ساير : ورهای دانسته بود، گفتپايین تر از ساير کش
همین چندی قبل در کشور قطر بوديم و متوجه شديم هزينه تولید و استخراج نفت در . کشورها است

 . برخی کشورها از ما کمتر هم هست
کاهش بدهیم و آن را به بخش بايد هوشیارانه عمل کنیم و هزينه های تولید نفت را : وی تاکید کرد

 . درآمدی کارکنان منتقل کنیم
شرکت ملی حفاری ايران از شرکت های باالدستی تابع شرکت ملی نفت ايران است که اول دی ماه 

 . تاسیس شد( ره)به فرمان امام خمینی 1053سال 

 دادستان کل جمهوری اسالمی کارگر زندانی را به دلیل پرتاب کفش مجرم دانست
 

گوی قوه قضاییه این رژیم در نشست خبری  ای دادستان کل جمهوری اسالمی و سخن نی اژهمحس
نژاد در ساری کفش پرتاب کرده  ی خود ضمن اعالم زندانی بودن کارگری که به سمت احمدی این هفته
 .”توهین به مقامات رسمی در حین انجام وظیفه جرم است“: بود، گفت

جمهور سابق  فش توسط یک خبرنگار عراقی به سمت جرج بوش رئیسپیش از این و در جریان پرتاب ک
آمریکا، جمهوری اسالمی ضمن انعکاس وسیع خبر فوق و تمجید از اقدام وی، از دستگیری خبرنگار 

 .عراقی اظهار نارضایتی کرده بود
د محروم اما وقتی در ایران یک کارگر کارخانه نساجی که بیش از یک سال از دریافت دستمزد ناچیز خو

کند،  باشد، با همین روش به رئیس جمهور اسالمی اعتراض می ور می بوده و در گرسنگی و فقر غوطه
 .از نظر مقامات اسالمی باید به زندان فرستاده شود

ها  برند که یگانه اتهام آن هم اکنون تعدادی از دانشجویان، زنان، کارگران و روشنفکران در زندان بسر می
ها  نژاد بوده و به همین دلیل به سال ای و احمدی ویژه خامنه ت حکومت اسالمی بهتوهین به مقاما

 .اند  زندان محکوم شده
 

 ادامه تجمعات اعتراضي كارگران مخابرات راه دورشیراز

 .کارخانجات مخابراتي شیراز، مجري تولید كارت سوخت در كشور بوده است

 

نفر از پرسنل و كارگران  099حدود  ،تجمع: آمده است در اول دی روزنامه شرق خبر منتشره به گزارش 

مقابل استانداري فارس آغاز شده، روز  1009آذر  01كارخانجات مخابراتي شیراز كه از روز شنبه 

كارخانجات مخابراتي شیراز، مجري تولید كارت سوخت در كشور . چهارشنبه وارد پنجمین روز خود شد

اين كارگران با به صدا . اري از همسران كارگران نیز حضور دارنددر اين تجمع چندروزه، شم.بوده است

 .هاي خود هستند تههاي ممتد، خواهان رسیدگي مسووالن دولتي به خواس درآوردن سوت

 كارگران مخابرات راه دور شیراز امروز با بستن خیابان اعتراضشان را بنمایش گذاشتند: درهمین رابطه



اعتراض آمیز كارگران شركت مخابراتي راه دور شیراز به دلیل عدم اجراي  آذرماه ایلنا تجمع03به گزارش 

مصوبات دولت در خصوص اين واحد صنفي كه از روز شنبه شروع شده بود امروز با بستن خیابان شدت 

 .گرفت

 

 تجمع اعتراضی کارگران مخابرات راه دور شیرازمقابل استانداری فارس

 ماه حقوق62بدلیل عدم دریافت 

 

یک ماه حقوق نداشتن سخت است، دو ماه : پایه خبر منتشره خبرگزاری دولتی فارس آمده است بر 

 ماه حقوق نداشتن مساوی با مرگ است 01نداشتن فاجعه، 

ماهه حقوق خود، در  01کارگران مخابرات راه دور شیراز برای چندمین بار در اعتراض به تعویق افتادن 

 .مقابل استانداری فارس تجمع کردند

آذرماه فارس از شیراز، کارگران کارخانه مخابرات راه دور شیراز برای چندمین بار متوالی به 02به گزارش 

منظور رسیدگی به مسائل و مشکالت خود صبح و بعد از ظهر امروز در مقابل استانداری فارس به 

 .حالت اعتراض تجمع کردند

ایم و  ماه است که حقوق خود را دریافت نکرده 01 بیش از: این کارگران به خبرنگار فارس اظهار داشتند

این در حالی است که در سفرهای گذشته هئیت دولت به استان فارس رئیس جمهور درخواست کمک 

 .ترین مبلغی به دست ما نرسیده است نقدی به کارگران این کارخانه را مصوب کرد اما هنوز کم

ترین نقدینگی به سر  ه ما با مشکل و نبود کوچکدر طول این دو سال ک: یکی از این کارگران گفت

 .اند بریم حتی یک بار نیز یکی از استانداران یا فرمانداران از این کارخانه و کارگران بازدید نداشته می

به بخش دولتی  32به بخش خصوصی واگذار اما در سال  30این کارخانه در سال : وی تصریح کرد

 .ت کارگران آن کم نشده استتحویل داده شد و همچنان از مشکال

اند به  اگر تاکنون کارگران مشکالت را تحمل کرده: این کارگر کارخانه مخابرات راه دور شیراز اضافه کرد

ها به دلیل ندادن سهم تامین  خاطر موضوع بازنشستگی بوده اما از ابتدای سال تاکنون بازنشستگی

 .شده استاجتماعی و بیمه، نه تنها صورت نرفته بلکه قفل 

های آنان،  عدم پرداخت حقوق کارگران موجب متالشی شدن بسیاری از خانواده: این معترض بیان کرد

شان از سوی بانک و معضالت اجتماعی و از دنیا رفتن پنج نفر از آنان شده و  اخطار و توقیف اموال

 .است آموز و دانشجوی این افراد شده همچنین موجب عدم ادامه تحصیل فرزندان دانش

نماینده مجلس در استان فارس داریم اما تنها هنگام رای جمع  13ما : این کارگران خاطرنشان کردند

 .شناسند دهند و پس از ورود به مجلس دیگر مردم و مشکالت آنان را نمی کردن به مردم اهمیت می

اگر مشکل شما حل رئیس جمهور وعده داده بود که : کارگران کارخانه مخابرات راه دور تصریح کردند

 .دهیم، حال آنان را به ما بدهید تا از حقوقمان بگذریم نشد وزیر مخابرات و صنایع را در اختیارتان قرار می

 :چندشعارکارگران معترض کارخانه مخابرات راه دورشیراز بنا به همین گزارش

تیجه اجتماع خود ادامه تا حصول ن»، «ایم های تکراری خسته شده ما از وعده»، «ایم تا آخر ایستاده»

، «زندگی، معیشت حق مسلم ماست»، «ایستادن تا احقاق حقوق حق مسلم ماست»،« دهیم می

یک ماه حقوق نداشتن سخت است، »، «مصوبات دور سوم سفر ریاست جمهوری به فارس چه شد»

برای اجرای ماه انتظار  01آیا »و « ماه حقوق نداشتن مساوی با مرگ است 01دو ماه نداشتن فاجعه، 

  «مصوبات هئیت دولت و رئیس جمهور کافی نیست

 
 کارگران معلول در آستانه اخراج

 
افزایش نیافتن مراکز ویژه ترک اعتیاد زنان، عدم پرداخت : بر پایه خبرگزاری دولتی مهر ایران آمده است 

فجر، جزئیات  حق بیمه سهم کارفرمای معلوالن، بهره برداری از واحدهای مسکونی معلوالن در دهه
 .از جمله اخبار حوزه بهزیستی و رفاه در این هفته بوده است... قانون جدید مشاغل سخت و

به گزارش خبرنگار مهر، در این هفته شاهد اخبار و رویدادهای مختلفی در حوزه بهزیستی و تامین 
 .اجتماعی بودیم که چکیده ای از مهمترین آنها را مرور می کنیم

 
 اکز ویژه ترک اعتیاد زنانعدم افزایش مر

 



در آغاز این هفته معاون پیشگیری و درمان اعتیاد سازمان بهزیستی از کمبود اعتبارات بخش پیشگیری 
و کاهش آسیب در سازمان بهزیستی از سوی ستاد مبارزه با مواد مخدر انتقاد کرده و گفت که به دلیل 

سال جاری تعداد مراکز ویژه ترک اعتباد زنان  کاهش اعتبارات از سوی ستاد مبارزه با مواد مخدر در
 .شود بیشتر نمی

دکتر فرید براتی سده عنوان کرد که ستاد مبارزه با مواد مخدر در سال جاری اعتبارات سازمان 
بهزیستی را در بخش پیشگیری و آسیب کاهش داده است و همین امر منجر به تغییر در برنامه های 

 .ایی نیز با مشکل مواجه شده ایمسازمان شده بطوریکه در بخشه
البته مسئوالن ستاد مبارزه با مواد مخدر اعالم کرده بودند که به دلیل اجرای برنامه درمان اجباری 

معتادان، تخصیص اعتبارات کمی کاهش پیدا کرده اما گویا درمان اجباری معتادان نیز منجر به کاهش 
 .اد نشده استتعداد افراد مراجعه کننده به مراکز ترک اعتی

 
 کارگران معلول در آستانه اخراج

 
رئیس جامعه معلوالن ایران نیز در نشستی که با اعضای هیئت مدیره این جامعه برگزار شده بود از 

عدم پرداخت حق بیمه سهم کارفرمای ویژه معلوالن از ابتدای سال تاکنون انتقاد وعنوان کرد که این 
 .معلوالن ایجاد کرده است به طوریکه که در آستانه اخراج قرار دارندموضوع مشکالت زیادی را برای این 

 299هزار و  4علی همت محمود نژاد در این نشست به مشکالت معلوالن اشاره کرد وگفت قرار بود 
میلیون تومان وارد کشور شود که  09دستگاه خودرو ویژه معلوالن و جانبازان با سقف معافیت مالیاتی 

 .ودروهای وارداتی شامل جانبازان شده است و معلوالن از آن بی بهره بوده اندمتاسفانه فقط خ
وی همچنین درمورد بیمه گفتار درمانی و کاردرمانی نیز عنوان کرد این موارد مشمول بیمه نمی شود و 

 .همین امر باعث شده که معلوالن هزینه زیادی را پرداخت کنند
 

 معلوالن در دهه فجر بهره برداری از واحدهای مسکونی ویژه
 

رئیس سازمان بهزیستی نیز در این نشست از رفع مشکالت معلوالن خبر داد و گفت تعدادی واحد 
 .مسکونی در دهه فجر برای معلوالن به بهره برداری می رسد

دکتر همایون هاشمی عنوان کرد که مشکالتی که اعضای هیئت مدیره جامعه معلوالن مطرح کردند 
مسکن، اشتغال، مناسب سازی معابر و اجرای قانون جامع حمایت از حقوق معلوالن ،  بیشتر در مورد

 .درصد استخدام در سازمانها بود 0تخصیص سوخت ویژه معلوالن، هزینه ایاب و ذهاب، قانون 
 

 الیحه فرزند خواندگی به امسال نمی رسد
 

سر می برد و همه منتظر بررسی و الیحه فرزند خواندگی که مدت زمان زیادی را در انتظار تصویب به 
تصویب آن تا پایان سال بودند مخبرکمیسیون اجتماعی مجلس از عدم بررسی آن طی چند ماه آینده 
خبر داده و عنوان کرد که به دلیل افزایش حجم کار نمایندگان، تصویب نهایی الیحه فرزندخواندگی به 

 .شود یرسد و به سال آینده موکول م ماههای پایانی سال نمی
سید جواد زمانی گفت که با توجه به طرحهای و لوایح زیادی که در دستور کار مجلس قرار دارد الیحه 

 .شود فرزند فرزند خواندگی در ماههای پایانی سال بررسی می
وی در مورد مشکالت الیحه فرزند خواندگی عنوان کرد پس از ارسال به شورای نگهبان برای تصویب 

ایراد شرعی به این الیحه وارد دانست به همین دلیل برای رفع این مشکل به سازمان نهایی، این نهاد 
 .بهزیستی بازگردانده شد

 
 بحران بیکاری گریبانگیر مددکاران

 
یک مددکار اجتماعی نیز در این هفته از مشکالت مددکاران اجتماعی گفته و عنوان کرد که کلینیکهای 

درحالی که سازمان بهزیستی می تواند با برنامه ریزی درست مددکاری در حال فقیرتر شدن هستند 
 .به کلینیکها و مددکاران بیکار کمک کند

کتایون اعتمادی عنوان کرد که هر جا که بحث آسیبهای اجتماعی، محرومیت، فقر، بیکاری، بیماری، 
 .ر استمطرح است، نقش اصلی و کلیدی بر عهده مددکا... جرم، زنان سرپرست خانوار، ایتام و

وی گفته است که با توجه به آمار معضالت اجتماعی و سطح توقعات گسترده از سازمان بهزیستی و 
سایر دستگاهها و نهادهای متولی مربوطه، سازمان بهزیستی می تواند با سیاستگذاری و برنامه 

عهای بهزیستی ریزیهای درست به کلینیکها و مددکاران متخصص و بیکار کمک کند و ادغام آنها با مجتم



و یا نهادهای دیگر، نابسامانیهای اجتماعی را کاهش دهد تا هم باری از دوش جامعه و بهزیستی 
 .برداشته شود و هم فشارهای اقتصادی بسیار سنگین را کاهش دهد

 
 اعالم جزئیات قانون جدید مشاغل سخت

 
ی بودیم که مهمترین آنها اعالم در این هفته در حوزه رفاه و تامین اجتماعی نیز شاهد اخبار گوناگون

 .جزئیات مشاغل سخت و زیان آور از سوی مدیرکل درآمد حق بیمه صندوق تامین اجتماعی بود 
محمد حسن زدا عنوان کرد که اجرای قانون جدید مشاغل سخت و زیان آور نیازی به شرط سنی و 

راه کرده به طوریکه آنان تصور می جنسیت ندارد و این موارد همان چیزی بود که بسیاری از مردم را گم
 .کردند که زنان در این قانون جدید زودتر از مردان بازنشسته می شوند

وی همچنین گفت قانون جدید مشاغل سخت و زیان آور که چندی قبل از سوی شورای نگهبان به 
جرا قرار گرفته تصویب نهایی رسید و به سازمان تامین اجتماعی برای اجرا ابالغ شد اکنون در مرحله ا

 .است
مدیرکل درآمد حق بیمه صندوق تامین اجتماعی عنوان کرد در قانون مشاغل سخت و زیان آور داشتن 

 05سال متوالی قید شده است این درحالی است که در گذشته  09سال متناوب و  05سابقه کار 
 .سال متوالی مبنای محاسبه بازنشستگی در مشاغل سخت بود

 ان هزینه خرید خدمت بیمه شدگان تامین اجتماعیمیلیارد توم 059
میلیارد تومان به منظور  059معاون درمان سازمان تامین اجتماعی عنوان کرد که ماهانه بطور میانگین 

 .خرید خدمت برای بیمه شدگان تامین اجتماعی هزینه می شود
ارد تومان نیز سهم دانشگاه علوم میلی 059میلیارد تومان از  29دکتر هدایت اهلل ادیب نیا گفت ماهیانه 

پزشکی است و مابقی این مبلغ نیز بابت پزشکان، داروخانه ها و بیمارستانهای خصوصی و دولتی 
 .هزینه می شود

وی ادامه داد درمان مستقیم و غیرمستقیم دو شیوه ارائه خدمات درمانی به بیمه شدگان تأمین 
 .برای بیمه شدگان هزینه می کنیم اجتماعی است که هر ماه مبلغی را بدین منظور

 چهرۀ حقیقی سرمایه داری: ابعاد تکان دهندۀ سوانح ناشی از کار در ایران

 223که طی شش ماهۀ نخست سال جاری، ( 1)سازمان پزشکی قانونی کشور به تازگی اعالم کرد 
فوت شده در حوادث  نفر جان خود را در نتیجۀ سوانح ناشی از کار از دست داده و هم چنین از كل افراد

  .نفر مرد و مابقی زن بوده اند 229كار نیمۀ اول امسال، 
درصد  13.3در همین گزارش آمده است که آمار مذکور نسبت به مدت مشابه سال گذشته، حدود 

،رئیس مرکز تحقیقات پزشکی قانونی، سقوط از ( 0)به گفتۀ خدادوست . افزایش نشان می دهد
برق گرفتگی، سوختگی، چاه گرفتگی و نظایر این ها مهم ترین عوامل  بلندی، برخورد جسم سخت،

مرگ و میر ناشی از حوادث کار بوده و در این بین، سقوط از بلندی بیشترین موارد تلفات را به خود 
درصد از کل متوفیات ناشی از حوادث کار در پنج ماهۀ نخست  41.0قریب به )اختصاص داده است 

ارش آمده است که تعداد كل فوت شدگان حوادث كار در سال گذشته، یک هزار و در ادامۀ گز(. امسال
بر . نفر را زنان تشکیل می داده اند 10نفر را مردان و  021نفر بوده است كه از این رقم، هزار و  009

کارگر در کشور جان  4اساس اين آمارها به طور متوسط و بدون احتساب روزهای تعطیل در هر روزکاری 
با نگاه به داده ها به تقکیک استان ها می توان دید که استان های تهران و اصفهان، به ( 0.)دهد می

  .مورد مرگ در اثر سوانح کار، در رتبه های اول و دوم قرار می گیرند 191و  192ترتیب با 
حقیقی برآورد البته تردیدی وجود ندارد که تمامی این ارقام، به علل مختلف، بسیار پایین تر از میزان 

قانون تآمین اجتماعی، حوادث ناشی از کار، حوادثی تعریف  19به عنوان مثال، طبق مادۀ . شده اند
و مأخذ داده های " که در حین انجام وظیفه و به سبب آن، برای بیمه شده اتفاق می افتد"شده است 

فنی بیمه شدگان می بر اساس گزارش بازرسی حادثۀ ثبت شده در پروندۀ "حوادث ناشی از کار، 
؛ بنابراین شمار بسیاری زیادی از کارگران ایران که بدون پوشش بیمۀ تأمین اجتماعی به (4" )باشد

دچار می شوند، اصواًل در این داده های رسمی " سوانح ناشی از کار"نقص عضو یا حتی فوت در نتیجۀ 
یه داری حاکم در ایران نیز ایجاب می فارغ از این موضوع، ماهیت و منطق خود سرما. به شمار نمی آیند

به . مرتبط با سوانح کارگری جلوگیری کند" رسمی"کند که تا حد امکان از انتشار اخبار و گزارشات 
هزار  00از مجموعًا  1032همین خاطرست که می بینیم طبق گزارش سازمان تأمین اجتماعی در سال 

اما هر کسی که فقط اخبار رسانه ها . منجر شده استمورد به فوت  30حادثه در زمان کار، تنها  104و 
را دنبال کرده باشد به خوبی می داند که تعداد کارگران کشته شده در این سال تنها در دو حادثۀ آتش 

. نفر بیشتر بوده است 29سوزی کارخانۀ شازند اراک و ریزش ساختمان خیابان سعادت آباد تهران از 



و غیرواقعی سوانح کار نیز تا حدود زیادی ابعاد وسیع و فاجعه آمیز " میرس"به هر حال، حتی آمار ( 5)
  .شرایط کاری حاکم در ایران را نشان می دهد

، در سال گذشته تعداد بیمه شدگان آسیب (1)طبق آخرین گزارش ساالنۀ سازمان تأمین اجتماعی 
درصد آن را مردان  04قریبًا نفر می رسیده است که ت 550هزار و  00دیدۀ ناشی از کار مجموعًا به 

  .تشکیل می داده اند
  (1030)تعداد بیمه شدگان حادثه دیدۀ ناشی از کار بر اساس جنسیت 

هم چنین طبق داده های رسمی، محل وقوع حوادث کاری عمومًا در داخل کارگاه ها و زمان آن در 
ساس محل و زمان وقوع حادثه تعداد بیمه شدگان حادثه دیده ناشی از کار بر ا. شیف صبح بوده است

  (1030در سال )
باید درنظر داشت که تعداد رو به رشد مرگ و میر و سایر سوانح ناشی از کار در ایران، اساسًا یکی از 

عالیم سیاست سرکوبگرانۀ رژیم حاکم در قبال تمامی اتحادیه های کارگری و سایر سازمان های 
ق اعتصاب و تشکیل سازمان های مستقل و حقیقی مادامی که کارگران ح. مستقل کارگری است

  .خود را نداشته باشند، ما باید انتظار چنین آمارهای وحشتناک و شرم آوری را داشته باشیم
به عالوه، با مقایسۀ آمارهای منتشر شدۀ فوق با داده های مختلف جهانی، می توان به خوبی دید که 

گریبان طبقۀ کارگر ایران را می فشارد، نه " تیجۀ سوانح کارفوت در ن"آن چه امروز زیر عنوان مؤدبانۀ 
امری مختص به حکومت ایران، که موضوعی مرتبط با مکانیسم و عملکرد ذاتی سیستم سرمایه داری 

  .در سطح جهانی است
 0991و  0995، این نهاد در سال های (2)بنابر گزارشی که از سوی سازمان جهانی کار منتشر شده 

جدیدی را از مرگ و میر، حوادث و بیماری های ناشی از کار با استفاده از داده های موجود  تخمین های
طبق این گزارش، شمار حوادثی که منجر به فوت کارگران نگردیده، با . ارائه کرده است 0990برای سال 

هم  .رسیده است 0990میلیون مورد در سال  002، به رقم 0991میلیون افزایش نسبت به سال  10
میلیون مورد  0چنین در سال مذکور، شمار قربانیان بیماری های کشندۀ ناشی از کار در سطح حدودًا 

که البته این رقم آخر با -هزار مورد برآورده شده است  053قرار داشته و تعداد حوادث منجر به فوت 
غیره در سراسر  درنظر گرفتن گزارشات مختلف از سالخی شدن کارگران معدنچی، کارگران مهاجر و

همان طور که اشاره شد، دولت های سرمایه داری . جهان، به طرز وقیحانه ای ناچیز برآورد شده است
و یا دول منحط کارگری مانند کرۀ شمالی، چین و غیره، آمار دقیقی از سوانح کارگری منجر به فوت 

مورد اعالم کرد، در  000را تنها ، هند تعداد حوادث منجر به فوت کارگر 0991در سال . ارائه نمی دهند
به همین . مورد بود 100هزار و  49حالی که بنا به تخمین سازمان جهانی کار این رقم چیزی در حدود 

گزارش کرده بود که این  201هزار و  10ترتیب، کشور چین نیز در سال مزبور تعداد این گونه حوادث را 
  (.3)مورد بوده است  005هزار و  09رقم بنا به محاسبۀ سازمان مذکور در حدود 

هرچند نهادهایی هم چون سازمان جهانی کار، به مثابۀ یکی از بازوهای اجرایی سرمایه داری جهانی، 
راه کارهایی "تالش می کنند تا ضمن ارائۀ تصویری واژگون از وضعیت کنونی طبقۀ کارگر جهان، به ارائۀ 

ند، اما باید به یاد داشت که این گونه حوادث در بپرداز" سوانح کاری"برای کاهش حجم " مختلف
تنها پس از پیروزی طبقۀ کارگر جهان بر نظام متعفن . حقیقت بر پایۀ منطق و ذات سرمایه رخ می دهد

سرمایه داری، و به دست گرفتن کنترل و مدیریت بر حیات اقتصادی خود و کشور است که می توان 
 .را به تاریخ سپرد برای همیشه چنین داده های تأسف باری

 آرمان پویان

 ۱٣۰۱دی  ۱پنجشنبه ، 

 :پانوشت

  (1009آبان  00" )درصدی مرگ های ناشی از حوادث کار 13رشد "سازمان پزشکی قانونی، ( 1)
  (1009مهر  12" )سقوط از بلندی، مهم ترین عامل مرگ های ناشی از حوادث کار"خبرگزاری برنا، ( 0)
  (1009آبان  05" )کارگر می میرد 4روزانه : ارهشد"روزنامۀ ابتکار، ( 0)
گزارش حوادث ناشی از کار سال "معاونت اقتصادی و برنامه ریزی،  -سازمان تأمین اجتماعی( 4)

  3و  1. ، صص(1033اردیبهشت " )1032
" آمار سوانح کار به رواست سازمان تأمین اجتماعی"کمیتۀ هماهنگی برای ایجاد تشکل کارگری، ( 5)
  (1033اردیبهشت  00)
مرداد " )1030گزیدۀ آماری پایان سال "معاونت اقتصادی و برنامه ریزی،  -سازمان تأمین اجتماعی( 1)

  05-04. ، صص(1009
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  تجمع كارگران ريسندگی خاور رشت مقابل استانداری

نه ريسندگی خاور حدود سی تن از کارگران کارخا:خبرگزاری هرانا آمده استبر پایه گزارش سایت 
در مقابل استانداری گیالن تجمع نموده و خواستار  ۱٣۰۱آذرماه  ٢۰رشت، صبح روز سه شنبه 

 .رسیدگی به مطالبات معوقه خود شدند
در سال جهاد اقتصادي، : "ای بزرگ که در آن ذکر شده بود کارگران با در دست داشتن پارچه نوشته

ماه حقوق معوقه  ۶نده است و ما کارگران خواستار دريافت کارخانه ريسندگی خاور رشت بالتکلیف ما
، قصد داشتند اين "زند های درمانیمان را اعتبار نمي خود هستیم و حتی تامین اجتماعی نیز دفترچه

 . های حراست مواجه شدند نوشته را جلوی درب استانداری نصب نمايند که با ممانعت نیرو
ظهر معاون استاندار در میان  ۱٢های کارگري، ساعت  يجاد تشکلبنا بر گزارش کمیته هماهنگی برای ا

 . کارگران حضور يافت و با وعده پرداخت مطالبات معوقه تا يک هفته ديگر، تجمع به پايان رسید
قابل ذکر است که اين کارگران تاکنون چندين بار در مقابل استانداری تجمع نموده و خواستار مطالبات 

 . کارگر رسمی دارد ۱۱ضر اين کارخانه حدود در حال حا. خود شدند
اند با توجه به اينکه نخ تولیدی در اين کارخانه کیفیت بسیار بااليی داشته و مقدار  کارگران عنوان نموده

باشد از اينکه چرا اين کارخانه تعطیل گشته و کارگران آواره  تولید آن هم باال بوده است، جای تعجب مي
 . اند نان شده و بي

 : ررسی موارد حقوقی نقض شده در اين گزارشب
و   ـ فراغت  استراحت: میثاق بین المللی حقوق اقتصادي، اجتماعی و فرهنگی ۷بخش د ماده 

رسمی   تعطیل  مزد ايام  و همچنین  از حقوق  با استفاده  ادوراي  کار و مرخصي  ساعات  معقول  محدوديت
 . به رسمیت شناخته شود  کارگران
  مزاياي  الاقل  اجرتی که: میثاق بین المللی حقوق اقتصادي، اجتماعی و فرهنگی ۷ف ماده بخش ال

 . به رسمیت شناخته شود کند؛  میثاق، محیا مي  اين  مقررات  طبق  شان کارگران و خانواده  براي  کافي
دانه برگزيند، هر شخصی حق دارد کار کند، کار خود را آزا: اعالمیه جهانی حقوق بشر ٢٣ماده  ۱بند 

 .کاری حمايت شود شرايط منصفانه و رضايت بخشی برای کار خواستار باشد و در برابر بي

 اند هدف اين قانون كارگران صنعتي بوده: يك فعال كارگري

: دبیر اجرایی خانه کارگر قزوین گفت:  : دی آمده است  0در به نوشته سایت خبرگزاری دولتی ایلنا 
شود، موضوع  قانون مشاغل سخت و زیان آور كه تنها شامل كاركنان دولت مياجرای اصالحیه جدید 

  .جدیدی است که سازمان تامین اجتماعی مقابل كارگران در پیش گرفته است
عید علی کریمی در گفت گو با ایلنا، ضمن ابراز نگرانی از اصالحیه جدید در خصوص مشاغل سخت و 

اند و  هدف قانون مشاغل سخت و زیان آور كارگران صنعتی بوده: زیان آور به نفع کارکنان دولت، افزود
كند و باید  معنا پیدا مي« سخت و زيان آور»اين قانون آنان را در نظر داشته چرا كه در مشاغل صنعتي 

  .براي آنان اجرایی شود
از  طبق قانون چند ماهی است: او در خصوص نحوه اجرای این طرح در واحدهای صنعتی اظهار داشت

مهلت اجرای طرح مشاغل سخت و زیان آور در واحد های صنعتی می گذرد که تا کنون سازمان تامین 
  .اجتماعی در زمینه اجرا قصور کرده است

طبق استفساریه مجلس باید در طرح بازنشستگی پیش از موعد در مشاغل سخت و : کریمی گفت
  .رح تنها با یکسال اجرا متوقف شدزیان آور هر یکسال، یکسال ونیم محاسبه شود که این ط

های متعدد از اجرای  سازمان تامین اجتماعی در اجرای این طرح کوتاهی کرده و با بهانه: او ادامه داد
  .طرح طفره رفته است

کنند، تاکید  دبیر اجرایی خانه کارگر قزوین با بیان اینکه کارگران براي اجرای این طرح لحظه شماری می
به عنوان باالترین مقام در حوزه کارگری اصالحیه جدید را که مشمول کارکنان دولت می  وزیر کار: کرد

  .شود پیگیری کند
 

 پايان پیام
 



 شوند درصد از کارگران قراردادی در پایان سال اخراج می ۵بیش از 

درصد از  ۱از  گوید با اتمام قراردادهای کار در پایان سال جاری بیش می رئیس اتحادیه کارگران قرار دادی 
فتح اهلل بیات، رئیس اتحادیه کارگران قرار دادی در گفتگو با ایلنا . شوند کارگران قراردادی اخراج می

ضمن رد اظهارات رحیمی معاون اول رئیس جمهوری ایران که نرخ بیکاری را در ایران معادل اشتغال اتباع 
  ".ایران بیش از چهار میلیون نفر استتعداد بیکاران در : "بیگانه اعالم کرده بود یاد آور شد

رئیس اتحادیه کارگران قراردادی افزایش تعداد مقرری بگیران بیمه بیکاری را نشان از افزایش نرخ بیکاری 
هزار نفری تعداد  ۱٢به رغم اینکه سازمان تامین اجتماعی از افزایش : "در سال جاری اعالم کرد و گفت

ل جاری خبر داده اما دولت همچنان معتقد است که نرخ بیکاری مقرری بگیران بیمه بیکاری در سا
های اقتصادی دولت را موجب افزایش نرخ بیکاری در  این فعال کارگری سیاست." کاهش یافته است

وضعیت بحرانی واحدهای تولیدی کشور موجب خواهد شد که : "کشور اعالم کرد و خاطرنشان ساخت
  ".درصد برسد ٢۱نرخ بیکاری تا پایان سال جاری به 

در حال : "او با بیان اینکه نرخ بیکاری اعالم شده توسط مرکز آمار ایران غیر قابل استناد است افزود
توان فردی را با یک ساعت کار در هفته شاغل محسوب کرد؛ این در حالیست که تحقق  حاضر نمی

نچنینی در خصوص اشتغال دور از های ای هزار فرصت شغلی با اتخاذ فرمول ۱۱۱وعده ایجاد دو میلیون و 
 ".ذهن نیست

  مرگ يک کارگر ساختمانی در پی حادثه کار در سنندج

يک کارگر ساختمانی در سنندج هنگام کار براثر : دی آمده است  0در آژانس خبری موکريانبه نوشته 
  رشنبهبنا به گزارش رسیده به سرويس اجتماعی آژانس خبری موکريان، روز چها. حادثه جان باخت

حین كار دچار حادثه  بیست و نهم آذر نود، يک کارگر ساختمانی اهل سنندج به نام هادی علی رمايی
هادی علی رمايی بیست و نه ساله که متأهل و ساکن منطقه حسن . شد و جان خود را از دست داد

  آباد در سنندج
بهاران سنندج، براثر حادثه  شهرک بوده هنگام کار در آپارتمان های در دست احداث شرکت فراز واقع در

که يک روز بعد به علت شدت جراحات وارده .است، زخمی و به بیمارستانی در اين شهر منتقل شده
 . درگذشت

 . خود را از دست می دهند يادآور می گردد ساالنه صدها کارگر در ايران براثر حوادث ناشی از کار جان

 مه دارد؛ها ادا زني روز بعد از حادثه گمانه 12

 فرضیه وجود مهمات داخل كوره منتفي است: فالح زاده

مديركل تعاون، کار و رفاه اجتماعی يزد  : دی آمده است  0در به نوشته سایت خبرگزاری دولتی ایلنا 
هاي علت انفجار كوره كارخانه فوالد غدير يزد  وجود مواد منفجره و قطعات سر بسته از فرضیه: گفت

 . حذف شده است
اي راديويي از وجود پنج فرضیه درباره عامل انفجار كوره خبر  گزارش ايلنا، امراهلل فالح زاده در مصاحبهبه 

وجود مایعات مثل آب و روغن به داخل کوره، وجود قطعات سربسته در داخل کوره، : داد كه عبارتند از
یپ کردن و پل زدن در وجود نقص فنی در تاسیسات و تجهیزات کوره، وجود مواد منفجره در کوره، ک

 . دهانه کوره
هاي علت  مدير كل كار يزد بدون ذكر دلیل اعالم كرد كه وجود مواد منفجره و قطعات سر بسته از فرضیه

 . انفجار كوره كارخانه فوالد غدير يزد حذف شده اند
هانه کوره و بحث نقص فنی و کیپ کردن و پل زدن د: فالح زاده درباره سه فرضیه باقي مانده توضیح داد

همچنین وجود مایعات نیازمند بررسی و دقت بیشتری است که کارشناسان، پیشکسوتان و اهل فن و 
صاحب نظران درحال بررسی هستند و در آینده نزدیک به نتیجه قطعی خواهیم رسید و نتیجه را 

 . دراختیار مقامات قضایی قرار می دهیم و از طریق دستگاه قضایی پیگیری خواهیم کرد
همچنین با توجه به انتقاداتي كه از سوي نمايندگان مجلس، فعاالن كارگري و نماينده دستگاه قضايي 

كارخانه فوالد غدير از زمان : شود، مدير كل كار يزد مدعي شد در خصوص قصور بازرسي كار مطرح مي
رخانه مشاهده شده به بار مورد بازرسی قرار گرفته و موارد نقصی هم که در کا 12بهره برداری بالغ بر 

 . اند کارفرما كتبَا ابالغ شده که بعضی از اين موارد نیز رفع شده
بر اساس تصمیمی که به اتفاق کمیسیون کارگری گرفته شد، : امراهلل فالح زاده در خاتمه اظهار داشت

تماعی ، مقرر شد که کار گروهی متشکل از نمایندگان و کارشناسان اداره کل تعاون ، کار و رفاه اج



سازمان صنعت و معدن و تجارت و اداره استاندارد و دانشگاه علوم پزشکی تشکیل و با حضورشان در 
کلیه شهرستانها واحدهای مشابه را مورد بازرسی دقیق قرار دهیم و تمام مواردی که بحث ایمنی کار 

شاهده و نقص آن را با در محیط کارگری خدشه دار می کند را با جدیت کامل پیگیری کنیم و در صورت م
 . ای مشابه به این صورت نباشیم قاطعیت پیگیری کنیم تا در آینده شاهد حادثه

 09الزم به يادآوري است در حادثه انفجار كوره كارخانه نورد فوالد غدير يزد كه در شامگاه يكشنبه 
ختگي در بیمارستان شهید كارگر به مرور از شدت سو 10آذرماه اتفاق افتاد پنج كارگر در هنگام وقوع و 

 .صدوقي يزد جان باختند

 کارگر ایران خودرو به کار  ۵۵٠٠بازگشت 
 

قائم مقام ایران خودرو تبریز از بازگشت : به گزارش خبرگزاری دولتی فارس در دوم دی آمده است 
 .ایی شددستگاه بازگش 559تولید این کارخانه با تولید  خط: کارگر این کارخانه خبر داد و گفت 1599

پس از نشست اخیر اعضای کمیسیون صنایع و : صادقیان در تبریز اظهار کرد به گزارش فارس، غالمرضا
وزیر صنعت، معدن و تجارت، رئیس پلیس راهور، رئیس سازمان ملی استاندارد،  معادن مجلس با

گذاری  شماره وزایران خودرو و معاون پارلمانی رئیس جمهور، پلیس راهنمایی و رانندگی مج مدیرعامل
 .به تولید وانت پیکان پرداخته است ای به این کارخانه ابالغ کرد و این کارخانه از دیروز وانت را در نامه

فعالیت خود را آغاز کرده  دستگاه در روز 559در حال حاضر سه خط تولید این کارخانه با تولید : وی افزود
  .است

حتی امروز به : کارخانه بر سر کار حاضر هستند، گفت رگر اینکا 599صادقیان با بیان اینکه یک هزار و 
نشده و تمام کارگران این کارخانه حاضر و مشغول به فعالیت  هیچ یکی از کارگران مرخصی داده

  .هستند
وانت  هزار دستگاه 39ماهه امسال در این کارخانه حدود  0در : ایران خودرو تبریز، تصریح کرد قائم مقام

 .و به بازار عرضه شده است پیکان تولید
گذاری در این  شماره هزار دستگاه خودرو تولید شده این کارخانه که به دلیل عدم 09صادقیان درباره 

خودرو پیش فروش شده و ما تالش  هزار دستگاه از این 01: کارخانه مانده و دپو شده بود، نیز گفت
 .این شرمنده آنها نشویم کنیم هر چه زودتر به دست مشتریان برسد تا پیش از می

خودرو از بیکاری  قائم مقام ایران   :روز گذشته خبرگزاری حکومتی مهر در گزارشی در این رابطه نوشت
پلیس راهور در حالی موجبات  :نفری با تعطیلی ایران خودرو تبریز خبر داد و گفت 599هزار و  11

 09نژاد دستور تداوم تولید وانت تا پایان سال  تعطیلی این کارخانه را فراهم کرد که معاون اول احمدی
 .است را صادر کرده

  کوچ سواد از میان کوچ نشینان/ درصد عشاير همدان بی سواد مطلقند 01

سواد در جامعه عشايری همدان گرچه پديده ای : می نویسد 1009دی  0خبرگزاری دولتی مهر درتاریخ 
عیت عشايری استان همدان بی سواد مطلق هستند و نیم درصد جم 00رو به گسترش است اما هنوز 

 . که اين امر مشکالتی را برای اين قشر ايجاد کرده است
به گزارش خبرنگار مهر، اگر تا چند سال گذشته، نبود اعتبارات ويژه برای تحصیل دانش آموزان عشاير 

از به ويژه برای مهم ترين عامل ترک تحصیل آنان بود، امسال ضعف بهداشت و نبود مدارس موردنی
دختران و از همه مهم تر مخالفت والدين برای ادامه تحصیل آنان، منجر شده تا شمار بی سوادان در 

 . بین عشاير، به چالشی جدی تبديل شود
  آموزش رسمی در بین خانواده های عشاير جايگاه مطمئنی ندارد

وزش رسمی در بین خانواده نگاهی به وضعیت تحصیلی دانش آموزان عشاير نشان می دهد که آم
های عشاير جايگاه مطمئنی ندارد و کوچک ترين مانع برای ادامه تحصیل کودکان و نوجوانان، خانواده ها 

 . را وا می دارد تا از رفتن آنان به مدارس ممانعت کنند
تند، دانش آموزان عشايری به دلیل نوع زندگی و مدارس با امکانات کم، با مشکالت بسیاری روبرو هس

به طوری که کمبود امکانات، کوچ های طوالنی و پراکنده، بیسوادی و کم سوادی خانواده های عشاير 
و ترک تحصیل دانش آموزان در مقطع ابتدايی و راهنمايی از مهم ترين چالش های مناطق عشايری 

 . است

 تغییرات قانون کار اصالح نیست، دستکاري است: عراقي



استاد دانشکده حقوق و علوم  : آذر آمده است  09دولتی ایلنا در تاریخ  به نوشته سایت خبرگزاری
تغییراتي كه در پیش نویس اصالح : سیاسی دانشگاه تهران با انتقاد از روند اصالح قانون کار اعالم کرد

 . قانون کار آمده است اصالح نیست بلکه دستکاری است
سیاست »دانشکده حقوق دانشگاه تهران در همایش به گزارش خبرنگار ایلنا؛ عزت اهلل عراقی استاد 

كه در دانشگاه شهید بهشتي برگزار شد، « های جدید قانون کار با تاکید بر اسناد حقوق بشری گذاری
مهم ترین دستاورد قانون کار پیشین : ضمن تاکید بر لزوم اصالح صحیح قانون کار در کشور تصریح کرد

م اکنون موانع اخراج در پیش نویس اصالح قانون کار به صورت غیر سهل نبودن اخراج کارگران بود که ه
 . مستقیم کنار گذاشته شده است

این ماده قانونی بر خالف گذشته   :آور شد  قانون کار یاد 02اين استاد حقوق كار با اشاره به اصالح ماده 
ه است که به منظور که بسیار طوالنی و مفصل تفسیر شده بود در حال حاضر به گونه ای تنظیم شد

تسهیل و تسریع روند اخراج، کلیه تخلفات کارگران به جاي شوراي اسالمي كار در کمیته انظباطی 
 . مطرح و مورد رسیدگی قرار گیرد

در حال حاضر عدم امکان فعالیت : او با تاکید بر لزوم توسعه فعالیت های کارگری در کشور تصریح کرد
 . وز کارگران را محدودترکرده استبرای نهادهای کارگری روز به ر

دكتر عراقي با بیان این که وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی در روند اصالح فصل ششم قانون کار از 
هاي مستقل كارگري شانه خالي كرده است،  ي دولت ايران در خصوص آزادي تشكل تعهدات گذشته

بايست به گونه ای تغییر  شم قانون کار ميطبق تفاهم دولت ايران و سازمان جهاني كار فصل ش: گفت
سازمان جهانی کار  32كرد که تا جایی که شرایط کشور اجازه می دهد با روح مقاوله نامه  مي

 . سازگاري داشته باشد اما در پیش نويس اصالح قانون كار اين مهم در نظر گرفته نشده است
انتقاد از اصالح فصل چهارم قانون کار یاد آور در بخش ديگري از سخنانش با « حقوق كار»نويسنده كتاب 

 . در این فصل بحث بهداشت کار تنها به ایمنی کار محدود شده است  :شد
طبق این اصالحیه بحث ممنوعیت کار شبانه : او در خصوص اصالح فصل سوم قانون کار نیز تصریح کرد

 . مسکوت مانده است
قانون کار یک بند به عنوان بند  01در حال حاضر به ماده : شداین استاد دانشگاه تهران در ادامه یاد آور 

اضافه شده است که در صورت کاهش تولید و تغییرات ساختاری در کارگاه شرایط اخراج کارگران « ز»
 . تسهیل می شود

ن قانو 41طبق اصالحیه ماده : قانون کار را نیز مورد انتقاد قرار داد و یاد آور شد 41عراقی اصالح ماده 
کار روند تعیین مصوبه مزدی و عیدی کارگران براساس شرایط اقتصادی کشور تعیین خواهد شد که این 

 . موضوع موجب اجحاف در حقوق کارگران می شود
تغییراتي كه در : عراقی با انتقاد از حذف تبصره یک ماده یک پیش نویس اصالح قانون کار یاد آور شد

 . ست اصالح نیست بلکه دستکاری استپیش نویس اصالح قانون کار آمده ا
  پایان پیام

  های لبنی از امروز افزايش قیمت شیر و فرآورده

درصدی  ۱۱مديرعامل اتحاديه لبنی از افزايش قیمت : دی آمده است  0به نوشته سایت آفتاب در 
 . های لبنی از امروز خبر داد قیمت شیر و فرآورده
های  اعالم تصمیم کارخانجات لبنی به افزايش قیمت شیر و فرآوردهوگو با فارس با  مجید علیداد در گفت

های مکرر صنايع لبنی از سازمان حمايت از مصرف  اين تصمیم در پی درخواست: لبنی از امروز گفت
 . های آن صورت گرفت کنندگان و تولیدکنندگان و ستاد تنظیم بازار مبنی بر افزايش شیر و فرآورده

بارها از سازمان حمايت مصرف کننده و تولیدکننده و ستاد تنظیم بازار از : نی افزودمديرعامل اتحاديه لب
های آن گله کرده و درخواست افزايش قیمت داشتیم که عملی نشده  پايین بودن قیمت شیر و فرآورده

 . است
 ٨و تنها ها بوده  درصد به خاطر هدفمندی يارانه ۱۱درصدی اخیر قیمت شیر  ۱٨به گفته علیداد افزايش 

 . درصد با مجوز رسمی برای افزايش قیمت شیر بوده است
 ۶۱۱در حال حاضر میانگین خريد شیر از دامدار : وی همچنین با انتقاد از پايین بودن قیمت شیر گفت

 . تومان است که برای صنايع لبنی توجیه اقتصادی ندارد ۶٨۱الی 
های لبنی اقدام به افزايش خودسرانه قیمت  هبر اساس اين گزارش هفته گذشته نیز برخی از کارخان

 ۱۱ها اقدام به افزايش  های لبنی کردند و امروز نیز مجددا با تصمیم جمعی کارخانه شیر و فرآورده
 . کنند درصدی مي

 تغییرات قانون کار اصالح نیست، دستکاري است: عراقي



 

دانشکده حقوق و علوم سیاسی  استاد:دی آمده است  0در به نوشته سایت خبرگزاری دولتی ایلنا 

تغییراتي كه در پیش نویس اصالح قانون کار : دانشگاه تهران با انتقاد از روند اصالح قانون کار اعالم کرد

  .آمده است اصالح نیست بلکه دستکاری است

سیاست »به گزارش خبرنگار ایلنا؛ عزت اهلل عراقی استاد دانشکده حقوق دانشگاه تهران در همایش 

كه در دانشگاه شهید بهشتي برگزار شد، « های جدید قانون کار با تاکید بر اسناد حقوق بشری ریگذا

مهم ترین دستاورد قانون کار پیشین : ضمن تاکید بر لزوم اصالح صحیح قانون کار در کشور تصریح کرد

ر به صورت غیر سهل نبودن اخراج کارگران بود که هم اکنون موانع اخراج در پیش نویس اصالح قانون کا

  .مستقیم کنار گذاشته شده است

این ماده قانونی بر خالف گذشته   :آور شد  قانون کار یاد 02اين استاد حقوق كار با اشاره به اصالح ماده 

که بسیار طوالنی و مفصل تفسیر شده بود در حال حاضر به گونه ای تنظیم شده است که به منظور 

یه تخلفات کارگران به جاي شوراي اسالمي كار در کمیته انظباطی تسهیل و تسریع روند اخراج، کل

  .مطرح و مورد رسیدگی قرار گیرد

در حال حاضر عدم امکان فعالیت : او با تاکید بر لزوم توسعه فعالیت های کارگری در کشور تصریح کرد

  .برای نهادهای کارگری روز به روز کارگران را محدودترکرده است

بیان این که وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی در روند اصالح فصل ششم قانون کار از دكتر عراقي با 

هاي مستقل كارگري شانه خالي كرده است،  ي دولت ايران در خصوص آزادي تشكل تعهدات گذشته

بايست به گونه ای تغییر  طبق تفاهم دولت ايران و سازمان جهاني كار فصل ششم قانون کار مي: گفت

سازمان جهانی کار  32که تا جایی که شرایط کشور اجازه می دهد با روح مقاوله نامه كرد  مي

  .سازگاري داشته باشد اما در پیش نويس اصالح قانون كار اين مهم در نظر گرفته نشده است

در بخش ديگري از سخنانش با انتقاد از اصالح فصل چهارم قانون کار یاد آور « حقوق كار»نويسنده كتاب 

  .در این فصل بحث بهداشت کار تنها به ایمنی کار محدود شده است  :شد

طبق این اصالحیه بحث ممنوعیت کار شبانه : او در خصوص اصالح فصل سوم قانون کار نیز تصریح کرد

  .مسکوت مانده است

عنوان بند  قانون کار یک بند به 01در حال حاضر به ماده : این استاد دانشگاه تهران در ادامه یاد آور شد

اضافه شده است که در صورت کاهش تولید و تغییرات ساختاری در کارگاه شرایط اخراج کارگران « ز»

  .تسهیل می شود

قانون  41طبق اصالحیه ماده : قانون کار را نیز مورد انتقاد قرار داد و یاد آور شد 41عراقی اصالح ماده 

ساس شرایط اقتصادی کشور تعیین خواهد شد که این کار روند تعیین مصوبه مزدی و عیدی کارگران برا

  .موضوع موجب اجحاف در حقوق کارگران می شود

تغییراتي كه در : عراقی با انتقاد از حذف تبصره یک ماده یک پیش نویس اصالح قانون کار یاد آور شد

  .پیش نویس اصالح قانون کار آمده است اصالح نیست بلکه دستکاری است

 پایان پیام

 

 وافق در خصوص چهار سرفصل پیش نویس قانون کارت

 
مشاور ارشد کانون عالی شوراهای  :دی آمده است  0در به نوشته سایت خبرگزاری دولتی ایلنا 

چهار سر فصل پیش نویس اصالح قانون کار مورد توافق نمایندگان : اسالمی کار کشور اعالم کرد
  .کارگری و کارفرمایی قرار گرفت

نمایندگان كارگري و کارفرمایی در خصوص سرفصل : حي در اين باره به خبرنگار ايلنا گفتاهلل صال ولي
  .های بازرسی کار، ایمنی، بهداشت کار و طرح های طبقه بندی مشاغل به اجماع رسیدند

اين فعال كارگري با اشاره به برگزاری هفتگی جلسات شورای عالی کار در خصوص تدوین پیش اصالح 
در نهایت پیش نویس اصالح قانون کار طبق نظرات نمایندگان کارگری و کارفرمایی : صریح کردقانون کار ت

  .تدوین خواهد شد
در برخی از مفاد : آور شد  مشاور ارشد کانون عالی شوراهای اسالمی کار سراسر کشور در ادامه یاد

رگزاری جلسات بیشتری پیش نویس سریعَا به نتیجه رسیدیم ولی در برخی از مواد دیگر نیازمند ب
  .هستیم

 پایان پیام
 

 زن برای مدیر مرد ممنوعیت منشی/با زهم مشکالت کاری زنان 
 

مدیر کل امور اجتماعی استانداری کرمان  :بر پایه گزارش سایت دولتی  صراط  در سوم دی آمده است 



ای زن برای مدیران کرده است مبنی بر عدم استفاده از منشی ه طرحی را به زیر مجموعه خود ابالغ
 .عفاف و حجاب مرد به منظور پاسداشت

استان  شنبه در جلسه شورای فرهنگ عمومی الدینی شامگاه سه صراط؛ حسین شمس  به گزارش
: کند، اظهار داشت می کرمان با بیان اینکه بحث حجاب و عفاف جامعه اسالمی را از سایر جوامع متمایز

دو سال گذشته به صورت  ابالغ شد، طی ٨۷گی که در سال شورای عالی انقالب فرهن ۷٢۷مصوبه 
 .تر در دستور کار قرار گرفته است جدی

مرد به واسطه  ایشان در جواب سواالت متعدد خبرنگاران در مورد این که اصل طرح عدم اختالط زن و
است که با  منظور ما این بوده :این دستور عجوالنه و بدون توجیه فرهنگی، زیر سوال رفته است گفتند

شب به دور از خانه و خانواده  ۱۱نباشند تا  بانوان شاغل همکاری بیشتری صورت گیرد و این ها مجبور
 .باشند

کند و اصوال  البته شمس الدینی توضیح ندادند کدام اداره دولتی تا ساعات انتهایی شب فعالیت می
 .چه لزومی به حضور منشی با ساعات کاری نامحدود وجود دارد

استان نداشته  ما تاکنون هیچ گونه گزارشی مبنی بر بروز مشکالت و وقوع منکر در ادارات: افزود وی
 .شود ایم اما حتما این بخش نامه موجب خواهد شد از وقوع منکرات بعدی جلوگیری

آقای استاندار شدند  در همین رابطه خبرنگاران در مورد تحقیقات انجام شده در این زمینه جویای نظرات
نشده است و ما بنا نداریم  هیچ گونه کار کارشناسی یا تحقیقی در این زمینه انجام: که وی گفت

است با مسئولینی که بر اجرای این  کارمندان موجود زن را اخراج کنیم اما به مدیران توصیه شده
 .شود پیشنهاد نظارت می کنند همکاری

 

 بدون شرح

 به منظور دفاع از حقوق كارگران؛

 كند ارگر در انتخابات مجلس نهم شركت ميخانه ك

نشست زمستانی دبیران اجرایی  :دی آمده است  0در به نوشته سایت خبرگزاری دولتی ایلنا 
 . های کارگر سراسرکشور با حضور دبیرکل تشکیالت در محل خانه کارگر اهواز برگزار شد خانه

م اهواز و آبادان در مجلس نیز حضور داشتند به گزارش ايلنا، در این همایش یک روزه که نمایندگان مرد
دبیران اجرایی به بحث پیرامون مسائل و مشکالت روز جامعه کارگری پرداختند و ضمن تجزیه و تحلیل 

 : ای به شرح زير صادر كردند معضالت پیش روي کارگران در پایان نشست خود بیانیه
مل ثابت كرده است هرگز از مرزهای شرعی همانگونه که خانه کارگر جمهوری اسالمی ایران در ع1- 

های صنفی،  و قانونی و خطوط قرمز عبور نخواهد کرد و پیوسته مدافع حقوق کارگران در بخش
سیاسی و اجتماعی خواهد بود و تالش معترضان سیاسی و منحرفین و معاندین موجب خستگی و 

 . توقف فعالیت نخواهد شد
ایران اسالمی در معرض آزمایش بزرگ انتخاباتی نهمین دوره  هم اکنون که مردم شریف و مسلمان2- 

نمائیم با  مجلس شورای اسالمی قرار دارند از کارگران شریف، متدین و تالشگر کشورمان دعوت می
 . حضور گسترده خود بار دیگر قدرت و توان خود را به نمایش بگذارند

شرایط و صالحیت الزم برای کسب کرسی  خانه کارگر حامي و پشتیبان تمام کارگرانی که دارای3- 
باشد و در همین راستا دست تمامی نامزدهایی که  نمایندگی در مجلس شورای اسالمی هستند می

فشارد و کسانیکه از ویژگیهای مزبور برخوردارند را مورد  مدافع حقوق محرومان جامعه هستند را می
ن در مجلس شورای اسالمی زمینه بسط و توسعه با حضور آنا... حمایت جدی قرار خواهد داد تا انشاا

 . عدالت اجتماعی و توزیع عادالنه ثروت در جامعه فراهم گردد
باشد و هرگونه  سازمان تأمین اجتماعی که تمامی دارایی آن متعلق به کارگران بیمه شده می4- 

نه تعرض به حقوق ربط، آگاهانه یا ناآگاها اندازی به اموال این سازمان از طرف مسئولین ذی دست
 . الناس بوده و خانه کارگر در مقابل آن حساسیت الزم را نشان خواهد داد کارگران و از مصادیق حق

 به  1Kلذا اتخاذ تصمیماتی که موجب انتقال سرمایه کارگران به بخشهای دیگر از جمله افزایش ضریب
K ٣/۶ وب از اموال کارگران محسوب در بخش درمانی سازمان توسط وزارت بهداشت، استفاده نامطل

های درمانی این سازمان را فراهم  شود و انعقاد چنین قراردادهای یکطرفه موجب افزایش هزینه می
 . سازد می

لذا خانه کارگر جمهوری اسالمی ایران حسب وظیفه صنفی خود که حراست از اموال عمومی کارگران 



جانبه گرایی در اداره امور سازمان را درخواست  است مخالفت صریح خود را اعالم و استقرار اصول سه
گری و درمان در این سازمان تأکید دارد و جهت استقرار  گذاری، بیمه نموده و بر سه محور اصلی سرمایه

 . این نظام باید مطالبات سازمان از بخشهای دولتی ـ خصوصی و عمومی به حیطه وصول درآید
جرای صحیح و کامل قانون کار را موجب بسط و توسعه صنعت و خانه کارگر جمهوری اسالمی ایران ا5- 

داند، لذا تغییراتی كه تحت  افزایش تولید و توجه به نیروی کار را محور اصلی این هدف مقدس می
عنوان اصالحات مطرح شده است مغایر با عدالت اجتماعی و افزایش فاصله فقیر و غنی بوده لذا به 

نماید چنانچه نوک پیکان  ری عدالت اجتماعی را دارند تأکید و توصیه میتمامی عزیزانی که قصد برقرا
در نظرات خود ( که در این پیشنهادات چنین نیست)این تغییرات به سمت حمایت از محرومان نباشد 

 . تجدید نظر كنند
و خانه کارگر جمهوری اسالمی ایران به تمامی تشکالت کارگری اعم از شاغل و بازنشسته تأکید 6- 

نماید با حفظ وحدت و یکپارچگی خود مجدانه از حقوق کارگران دفاع نمایند و از تفرقه و  توصیه می
تشتت که گروههای سیاسی معترض در صدد آن هستند پرهیز نموده و به مصداق آیه شریف 

ید، که به ریسمان محکم الهی چنگ بزنید و از تفرقه بپرهیز« جمیعًا و التفرقوا... واعتصموا به حبل ا»
 . انشااله نصرت الهی نزدیک است

 پايان پیام

 داستان غم انگیز زندگی کارتن خواب های تحصیل کرده ها در ایران
 

سالگي  40سن  قهر روزگار مرد را كه حاال در: دی آمده است  0در تاریخ  بر پایه مقاله امروز تهران امروز
نالد براي  روزگار و نامرادي دنیا مي از قهر. ده استماند در بند خود گرفتار كر ساله مي 19به پیرمردهاي 

سر در بیاورم صحبت كه نه درد دل كرد به اين  خواهم با سماجت از چند و چون زندگیش من كه مي
هر . دارم بتوانم امثال او را از اين نوع زندگي نجات دهم امید كه شايد در پس ضبط صوت و قلمي كه

 .شد يباورم م گفت، كمتر چه بیشتر مي
لیسانس فیزيك داشت و مدرس يكي از  زد فوق خانمان كه نشسته بود و آرام و با وقار حرف مي مرد بي

 .كرد گرمخانه سپري مي اما شب را در. هاي خصوصي كنكور بود آموزشگاه
بسیاري ديگر از دانشجويان موقتا ترك تحصیل كرد  ها مثل مرد با پیروزي انقالب و تعطیل شدن دانشگا ه

به دانشگاه رفت و فوق لیسانس فیزيك گرفت و بعد از  براي ادامه تحصیل 12دوباره در سال و 
التدريس شده بود  براي امرار معاش معلم حق. همه كاري زده بود التحصیلي از دانشگاه دست به فارغ

 هاي كپي مشغول عطاي تدريس را به لقايش بخشید و به كار واردات دستگاه اما به علت حقوق كم
 .نتوانسته بود در بازار واردات همتاي رقبايش پیش برود و ورشكست شد شد اما به مرور

 چند سال قبل در يك درگیري. آرامي داشت اما دست روزگار تقدير ديگري برايش رقم زد مرد زندگي
زندان  میلیون ديه و چند ماه 00خانوادگي باعث مجروح شدن طرف مقابل شده بود و دادگاه برايش 

 .تقاضاي همسرش بعد از زندان رفتنش، طالق بود. يدبر
خوابید  ها مي در همان شبهايي كه در خیابان. از آزادي از زندان خیابانگرد شود مرد مجبور بود بعد

بود  ها سرگردان مرد مدتي در خیابان. را از دست داد و شروع دردسر زندگیش از همان جا بود مداركش
اسم گرمخانه آشنا  ندگیش و بعد توسط چند خیابان گرد ديگر با محلي بهگمشده ز شايد به دنبال نیمه

رهگذران دراز كند و براي اين  شود دست تكدي جلوي مرد هنوز با وجود خیابان گردي حاضر نمي. شد
هاي  در يك آموزشگاه كنكور براي بچه كه حقوق بخور و نمیري داشته باشد سه ساعت در هفته را

اش  ساله 0آورد براي خرجي دختر  راه به دست مي كند و پولي را كه از اين يپشت كنكوري تدريس م
 .فرستد مي

شود،  پرسم كه با تمام شدن امتحانات خرداد حضانتش به مرد سپرده مي مي – دخترش –از آرزو 
مي .دهم بار توي دادگاه ديدمش و ماهي صد هزار توان براي خرجي به مادرش مي آخرين: گويد مي

 ضرب و. شمارد هايش مي هاي زمین را با چشم موزايیك... يك روز در اين وضعیت ببیندتان رپرسم اگ
از زير بار  كند كند و بعد در حالي كه سعي مي صدا باز مي كند چند بار دهانش را بي تقسیمشان مي

 ....سنگین خیلي خورد، ضربه روحي سنگیني مي: گويد نگاهم فرار كند، قبل از رفتن مي
 

 عدالت كجاست؟ :چهارم سكانس
 

. خانمان است كردم كه يك بي محوطه گرمخانه نديده بودم باور نمي هاي خودم او را در اگر با چشم
كند فردي  ها ببینید حتي به مخیله تان هم خطور نمي او را در يكي از خیابان شايد شما هم اگر روزي

هاي تمیزش  لباس سر و وضع مرتب و. برد مي بینید براي اين كه از سرما نمیرد به گرمخانه پناه مي كه
وجو  در خاطراتش جست هاست اثر آن را اي كه سال زندگي. اش دارد حكايت از زندگي مرفه گذشته



كارشناس مديريت . داده است دو سال كارتن خوابي بدترين روزهاي زندگي او را تشكیل. كند مي
كارمند بوده و همزمان قطعات يدكي  انهاي سال در شركت تالبوت انگلست سال. بازرگاني است

براي اين كه امرار معاش كند و پولي براي خريد لباس  كرده اما امروز ماشین آالت را به ايران وارد مي
الترجمه برود و به آنها بگويد كه در كار ترجمه اسناد و مدارك به زبان  داشته باشد مجبور است به دار

 .دارد انگلیسي تبحر
چشمانش مرداب شده  هاي سبزش خانه كرده انگار اشك صدها سال در گودي چشم برق عجیبي در

براي اين كه متوجه برق  .هاي ته چشمش زده است بیرون و آنقدر گريه نكرده كه حاال سبزي جلبك
خانمان شدن تنها دنبال  از بي گويد بعد دوزد و آهسته مي اشك در چشمانش نشوم چشم به زمین مي

 .كمتر يافتم وجو كردم اما هر چه بیشتر جست. دالتع  :يك چیز بودم
حال حاضر فقط يك دست لباس  كرده در سهم مرد از دنیايي كه روزي با رفاه تمام در آن زندگي مي

ريزد و تا غروب با خود حمل  آن مي هايش را در است و يك كیف كوچك كه صبح به صبح تمام بدبختي
 .كند مي

اش  كند از زندگي مچاله شده و با انگشتان دستش بازي مي ر خوداز مرد كه حاال از ناراحتي د
اش كه حاال پنج سالي  سري به خانه.دهد خیالش را تا بوشهر پرواز مي مرغ. پرسم و بچه هايش مي
 كند و بعد كه خیالش از بابت ها پرس و جو مي زند، از حال و روز بچه ندارد مي شود از آن خبري مي

كار به  برادرم براي گسترش كارش دست مردم چك داشت و براي اين  :گويد اش راحت شد، مي زندگي
مدتي كه نتوانست  تري و برادري ضمانتش كردم اما برادرم بعد از به حكم بزرگ. ضامن احتیاج داشت

ضامن بازگرداندن پولشان شده  جواب طلبكارها را بدهد خودكشي كرد و من ماندم و يك دنیا طلبكار كه
 .بودم

كردند آب خوش از گلويم پايین  طلبشان مراجعه مي روز از دست طلبكارهايي كه براي وصول شب و
فروختم اما فقط توانستم طلب تعدادي از آنها را بدهم و براي خودم جز  ام را تمام زار و زندگي. رفت نمي

 هايم را پنج سال است فقط از طريق تلفن احوال بچه. آسمان چیزي باقي نماند فرش زمین و روكش
 .پرسم مي

يك مسافرخانه در خیابان سعدي  دو سال آزگار در  :گويد سرمايه دار ديروز و گرمخانه خواب امروز مي
اما براي . نداشتم مجبور شدم به خیابان پناه ببرم كردم و بعد كه ديگر پولي براي كرايه اتاق زندگي مي

 .عرفي كردم و آنها مرا به گرمخانه فرستادندخودم را به كالنتري م اين كه از خیابان گردي راحت شوم
 

 خندند ها نمي خواب كارتن
 

ديگر حس  دانند خنده چیست، شايد كه سرما را هم خیابان خوابها نمي. خندند كارتن خوابها نمي
اند و برايشان  كرده كارتن خوابها ديگر به سرماي كشنده زمستان و گرماي تابستان عادت. كنند نمي

دولت آباد بخوابند يا در زمهرير  هاي مسگر آباد و مشیريه و شب را در كوچه پس كوچهمهم نیست كه 
ها تصوير خامي است از  خانمان زمان براي بي. برسانند زعفرانیه و محموديه و كامرانیه شب را به صبح

 .روند هاي ساعت و غبار فراموشي از ياد مي تعقیب و گريز عقربه هايي كه در تكرار روزها وشب
هاي سرد زمستان زودرس را به  حرمان زده در دوزخ پايتخت در حالي شب شده همشهريان فراموش

 .گذرد تا به جانشان رخنه كند سرما از هفت جانشان مي رسانند كه صبح مي
تنها . آورد نمي كارتن خوابها، فراموش شدگان زندگي اجتماعي امروزند كه هیچ كس آنها را به خاطر

در سرماي زير صفر در جه در  فقط يك شب كه. واب باشي تا كارتن خوابها را درك كنيبايد يك كارتن خ
اندازي و جز زمین سخت تشكي نداشته  خیابان با يك پیراهن نم دار بخوابي و جز حرير آسمان رو

 .كني حس مي ها را تواني ادعا كني كه درد كارتن خواب باشي مي

 تفريط پرهیز شوددر اصالح قانون كار از افراط و : ابدي

استاد حقوق دانشگاه شهید بهشتی  :دی آمده است  0در به نوشته سایت خبرگزاری دولتی ایلنا 
وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی باید از هر گونه افراط و تفریط در روند اصالح قانون کار خودداری : گفت
 . کند

علمی دانشکده حقوق دانشگاه شهید به گزارش خبرنگار ایلنا؛ دکتر سعید رضا ابدی عضو هیات 
ضمن « بررسی سیاست گذاری قانون کار ایران با تاکید بر اسناد حقوق بشری»بهشتی در نشست 

وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی باید از : تاکید بر لزوم اصالح قانون کار به صورت عادالنه، اظهار داشت
 . خودداری کند هر گونه افراط و تفریط در روند اصالح قانون کار

در حال حاضر : او با تاکید بر لزوم افزایش امنیت شغلی کارگران در واحدهای تولیدی کشور تصریح کرد
گردد و با اين حساسیت، وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی  زايي در کشور به امنیت کار باز می اشتغال



 . ن توجه کندباید در زمینه اصالح قانون کار به مسئله امنیت شغلی کارگرا
 1003اعالمیه سال : عضو هیات علمی دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی در ادامه تصریح کرد

سازمان جهانی کار در خصوص حقوق بنیادین کار جزو استانداردهای حداقلی در مورد رعایت موازین کار 
ر جریان تحول سعی است و این سازمان به عنوان عالی ترین سازمان استاندارد سازی روابط کار د

 . کرده است که موضع خود را مشخص کند
 پایان پیام

 کمیته دفاع از رضا شهابی  00ی شماره  اطالعیه
 -مصوبات کمیته دفاع  –معرفی محمود صالحی به عنوان سخنگوی کمیته دفاع 

 وضعیت وخیم رضا -یک تکذیبیه –آخرین لیست اعضا 
 

و مطابق مصوبات ( 09آذر  01مورخه  5اطالعیه شماره )بر اساس اطالعیه های پیشین این کمیته 
این کمیته، آقای محمود صالحی به عنوان سخنگوی رسمی کمیته دفاع از رضا  09مورخ دوم دیماه 

این کمیته بر خود الزم می بیند تا از قبول زحمت و مسوولیت توسط . شهابی انتخاب و معرفی میگردد
 .آوردآقای صالحی، تشکر و تقدیر به عمل 

همچنین با توجه به وضعیت وخیم رضا شهابی عضو هیات مدیره و مسوول مالی سندیکای کارگران 
توجه به اینکه تا کنون اقدام موثری از سوی مقامات قضایی  شرکت واحد  و فعال کارگری دربند و نیز با

نتخاب نحوه ی برای آزادی رضا مشاهده نشده است، این کمیته در نشست فوق العاده ی خود، ضمن ا
فعالیت و افراد مسوول برای ادامه ی مدیریت امور کمیته دفاع، کلیات فعالیت های دفاعی و اعتراضی 

 .خود را بررسی و تصویب کردند
با توجه به مصوبات رسمی اعالم شده در فوق، بدیهی است تنها اخبار و مواضعی که از سوی 

می این کمیته و یا مصاحبه های صوتی اعضای سخنگوی رسمی کمیته دفاع و نیز اطالعیه های رس
خانواده اعالم میگردد مورد تایید اعضای خانواده رضا شهابی و کارگران و فعالین عضو در کمیته دفاع از 

 .رضا شهابی است
همچنین اخیرا نوشته جاتی منتشر شده که از زبان یکی از اعضای خانواده از چند فعال سیاسی 

جات اعالم میکنیم که اعضای خانواده رضا که خود  تکذیب این نوشتهتشکر شده است، ما ضمن 
موسس و عضو کمیته دفاع هستند، در صورتی که بخواهند اطالعیه یا نوشته ای منتشر کنند از طریق 

 .کمیته دفاع اعالم خواهند کرد
روز باید  09حداقل الزم به ذکر است که پزشکان معالج رضا اعالم کرده اند که رضا بعد از پایان اعتصاب 

زیر نظر باشد و خون به او تزریق شده و تقویت شود و سپس دوباره از او آزمایش به عمل آید که آیا وی 
 .آمادگی الزم برای بیهوشی و عمل جراحی را دارد یا خیر

ما اعالم میکنیم که مسووالن میتوانند محتویات پرونده ی رضا شهابی را منتشر کنند تا همگان قضاوت 
کنند که آیا مطابق پاپوش سازی ها و ادعاهای مقامات امنیتی که اکنون مورد استفاده ی مسوولین 

 !قضایی است، رضا شهابی متهم است و یا باید از سوی اجتماع مورد تقدیر عمومی قرار گیرد؟
کمیته دفاع از رضا شهابی ضمن اعالم نگرانی از وضعیت جسمی رضا بار دیگر به مسووالن قضایی 

 .اعالم میکند که الزم است هرچه سریعتر نسبت به آزادی رضا شهابی اقدام نمایند
 90133242194: شماره تلفن سخنگوی کمیته دفاع از رضا شهابی ، آقای محمود صالحی 

 :ایمیل و وبالگ رسمی کمیته دفاع از رضا شهابی 
mk.d.shahabi@gmail.co 

shahabi.blogspot.com-d-www.k 
 09چهارم دیماه  –کمیته دفاع از رضا شهابی 

 :اسامی افراد جدیدی که به عضویت کمیته دفاع از رضا شهابی درامده اند
نیا،عبداهلل  صالح ظفرسفیدي،م ساعدپناه،كیوان ساعدپناه،دلیر ساعدپناه،سوما ناصرزرافشان،شريف

مردوخي منیزه صادقی، شهناز گلزاری محمود قلی زاده، عباس   صمدي،شاهرخ كريمي،دياكو
سپهری،لیال زمانی،وحید مختارپور،طه ولیزاده،پاشا شاکر،هوشیار نجاری، عبداهلل کاظمی، محی الدین 

انی، اسعد مریوانی، رجبی، فرهاد حاتمی دلیر سفیدی،دلیر حشمتی و شمس الدین مرادی،بهزاد زم
دیاکو مردوخی،آزاد  صادقی،  آرزو روحی،مریم  مسعود مریوانی،هوشیار بهمنی، منصور محمد،

محمد علی خلیلی، زینب قباد پور، برهان  ورمزیار،شاهرخ کریم،نقشین ناصری، محی الدین رجبی،
میرکی،فواد  رضوی، حبیب اله سلیمانی عبداهلل کاظمی، صدیق امجدی،کوروش فتحی، محمد امین

دل  حسیني،شهال احمدي،سعید رنجبری،حسن رنجبری،طلیعه سالمی،هه ساره ابراهیمی،جالل
 بینا،برهان رضوي،شیوا سبحانی،حبیب اله سلمانی

 ( : نفر تا به امروز 021)بدین ترتیب آخرین لیست اعضای کمیته دفاع از رضا شهابی
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لقمان ابراهیم  - بهنام ابراهیم زاده -ولي آزادي -علي آزادي-يوسف آب خرابات  - رحمان ابراهیم زاده

فرزاد  -جمیل احمدی -جالل احمدی -هه ساره ابراهیمی -فرهاد ابراهیمی -سعید ابراهیمی  -زاده 
سنا  -بهروز اسماعیلي -محمد اسدي -طیب اسدي -توفیق اسدی  -لطف اله احمدی  - احمدی

مهرداد امین  - توفیق امین پناه -علیرضا اكبري  -هيداله احمد پنا –سیما احسان خواه  - اسماعیلی
مریم بختیاری -اسماعیل بازافکن  -صدیق امجدی– ريحانه انصاري  -اندریانی عباس-جالل امیني–وزیری 

كیانوش –سمیه بهشتي زاد -گلباغ بهمنی -شادی بهرامی -هوشیار بهمنی– کوروش بخشنده -
فرزام  -سیوان عبدي -زانیارپورعباد –یاشار پورخامنه  -ناصر پركالیان -كیومرث بهشتي زاده-بهشتي

 فرهاد حاتمی -وحید تیطاخي- رحمان تنها -حسین پیروتي  -جالل پیروتی  -برهان پیر خضرانی  -عبدي
 -شیرکو حسینی  - ئاکو حسینی -مجید حمیدی -محمد حسین-حسین حسن آبادي -شوان حبیبی -

سعید – عبداله حسینی -غالب حسینی -ریصباح حید -شاهو حسین پناهی–علی حسینی 
صديق -علي خدارحمي–علیرضا خباز -دلیر حشمتی –محسن حسینی تبار  -خالد حسیني  -حسینی

شهال  -سامره داشاد-محمد علی خلیلی-خلیل خورشیدي -چگوارا خورشیدي-گلریز خلیلی -خسروي 
– ديالن رضاقلي -ناز رضا قليشه -فريبا رضايي–ربابه رضایی -منیره رحیني-سوسن رازاني-دل بینا

 -حمید رضایی  -سید داوود رضوی -محی الدین رجبی –بیژن رستمی  -فريبرز رئیس دانا -برهان رضوی
زاهد -حسن رنجبری-فواد رنجبری -آرزو روحی –هاشم رستمی -حشمت اهلل رضایی  -ظهیر رضوی 

-شریف ساعد پناه -بهمن زندی–ی فواد زند-لیال زمانی-بهزاد زمانی-ناصر زرافشان-اكبر زاهدي-رضوي
 -احمد سجادي-عباس سپهری -شیوا سبحانی-صدیق سبحانی-کیوان ساعد پناه -سوما ساعد پناه
طلیعه  -نیما سهرابي -علی سهرابی-دلیر سفیدی -هاجر سعیدي–هوشیار سعیدی  -حسن سعیدی 

-ان سلیمانی رحم -مسعود سبحانی  -فتاح سلیمانی  -خالد ساعدی -عود سلیم پورمس-سالمی
نسترن -پاشا شاکر -ژوبین شادی-حبیب اله سلیمانی-دلیر سفیدی -واحد سیده -اديب سوره بومه

حسن شهابی -بهنام شهابی زکریا - علی شهابی زکریا-زاهد شريعتي-كیوان شريفي –شامعلی 
محمد امین شهابی  -زكريا   شیرین شهابی -سمیه شوقی شندی  -پژمان شهابی زکریا  -زکریا 
قاسم  -عسگر شهابی زكريا  -مهدی شهابی زكريا  - بهمن شهابی زكريا -زهرا شهابی زكريا  -زكريا 

نظام  -بهاره صابری –جلیل شریفیان  -عمر شعبانی  -فرامرز شریعتی  - لیال شهابي–شهابی زكريا 
-ح نیامظفر صال– علی صالحی -محمود صالحی - نجیبه صالحزاده-مریم صادقی-منیژه صادقی–صادقی 

 –حاتم صمدی  -بختیار صمدی  -یداهلل صمدی -مادر صمدی زکریا  -مهرداد صبوری ا-عبداله صمدی
-محمد عزيزي  -فواد عبدالهی – ریبوار عبدالهی -مرضیه عبدي–محمد عبدی پور -شاهو صفیاري

کوروش -سیروس فتحی-بیان فتاحي -طاهره فاضلي -آرام فاتحي -سروش علیپور– علیرضا عسگری
 –بهزاد فرج الهی  -شورش فروتن  - کیوان فروتن -چینی فیضی -ابوبکر فطنی  -رابعه فروردين-یفتح

-یداله قطبی-زینب قباد پور –وفا قادری -پژمان قادري –مریم قاسملو  -کژال فتاحی  -کاظم فرج الهی 
 -ن کمانگرژوبی –عطیه کمانگر –سیف اله کمانگر  - سورام كريمي -عبداله کاظمی -محمود قلی زاده

 -علی کریمی –چیمن کیخسروی -رحمان كريمیان -شاهرخ کریمی-مرتصی کمساری-ناصر كمانگر
افسانه مال  -بردیا مارابی –شهناز لرکی  -اقبال لطیفی  -محمد گويلیان-شعله گودرزی-شهناز گلزاری 

–مرادیان  زاهد-شمس الدین مرادی–مجید محمودي  -جلیل محمدی  -مینا موحد -فريد مجیدي –زینل 
کمال  -صباح ملکی -مسعود مریوانی-اسعد مریوانی –پروین مرادی نیا -آزاد مرادی نیا -غریب مرادیان 

جهانگیر محمود  -ایوب مجیدی  -سیروان مجیدی  -ستار مالیی  -نادر ملكي-مجید ملکی - ملکی
محمد امین –یرکی فردین م -محمد موالنايي-وحید مختارپور-الله محمدی - حامد محمودی نژاد-ویسی
بهمن  -مریم میرکی  -هدي محمدي–نوشین محمدی  -منیره محمدي -شریفه محمدی-میرکی

فرزاد -كیوان مرادي –عمر مینایی -فردين مهدي-کوکب محمدی -منصور محمد–سعید مقدم  -محمدی 
 -ایق نامداری ف -نادر نادری  -نسرین محمدی  -دیاکو مردوخی–مازیار مهرپور  -خبات مرادی  -مرادی نیا 

پدرام  -نامق نیکدل-هوشیار نجاری-فردين نگهدار -نقشین ناصری–پروین نامداری  -کوروش نامداری 
 -آرمان نوري زاد -سید رضا نعمتی پور -علی اکبر نظری -افشین ندیمی پور-گوهر ناصری  -نصرالهی 

-طه ولیزاده -الد وكیلي می -جهانبخش وكیلي-اشكان وكیلي-آزاد وكیلي-احسن وزیری -آزاد ورمزیار
 ...پروين يوسفي نژاد - قانع یوسفی - آمانج یوسفی -میترا همایونی  -عباس هاشمپور 

اعتراض خانواده رضا شهابی به بدقولی مقامات قضايي؛ با وجود شکستن اعتصاب 
  غذا هم چنان بالتکلیف است

شهابي، فعال کارگری زندانی  خانواده رضا: دی آمده است  4به نوشته سایت اصالح طلب کلمه در 
نسبت به اين که مقامهای قضايی با وجود گذشت دو روز از پايان اعتصاب غذای او به وعده هايشان 

 . برای رسیدگی به پرونده عمل نکرده اند، اعتراض کردند



يکی از اعضای خانواده اين فعال کارگری در گفتگو با راديو بی بی سی فارسی با اعالم اينکه او 
فعال ”: مچنان به دلیل ناراحتی گردن و کمر، تحت نظر ماموران در بیمارستان نگهداری می شود، گفته

بعد از دو روز، هنوز حالش به وضعیت طبیعی . در بخش مغز و اعصاب بیمارستان بستری است
اه روز تا يک م ٢۱بازنگشته و پزشکان اعالم کرده اند حداقل زمان الزم برای عادی شدن حالش بین 

 “. است و آن وقت تازه می توان درباره عمل جراحی اش فکر کرد
 . رضا شهابی در اوايل آذر در اعتراض به بالتکلیفی پرونده اش دست به اعتصاب غذا زد

يکی از داليلی که او قبول کرد پنجشنبه گذشته اعتصاب غذای ”: يک عضو خانواده رضا شهابی گفت
ن قضايي، بخصوص قاضی پرونده آقای صلواتی و دادستان تهران خود را بشکند، اين بود که مسئوال

آقای جعفری دولت آبادي، به ما اعالم کرده بودند که ايشان اعتصابشان را بشکنند و ما به پرونده اش 
 “. تاکنون هیچ کسی جواب ما را نداده است. رسیدگی می کنیم و او را از بالتکلیفی درمی آوريم

بازداشت شد و به گفته خانواده اش، تاکنون حتی يک روز اجازه نیافته  ۱٣٨۰ه رضا شهابی در خرداد ما
 . است به مرخصی بیايد

است، ولی خانواده اش اين اتهام را قويا تکذيب “ ارتباط با بیگانگان و برهم زدن نظم عمومی”اتهام او 
 . کرده اند

 خوزستانماه عدم پرداخت حقوق و بالتکلیفی کارگران شرکت لوله سازی  62

دبیر اجرايی خانه کارگر خوزستان : دی آمده است  4آبادان در  –به نوشته سایت خبرگزاری دولتی ایلنا 
 . ماه است که در بالتکیفی به سر می برند 02کارگران شرکت لوله سازی خوزستان : گفت

ن که پیشتر از متاسفانه شرکت لوله سازی خوزستا: به گزارش ايلنا از آبادان، آقايار حسینی افزود
شرکتهای نمونه در بخش دولتی بود در زمان حاضر و پس از واگذاری به بخش خصوصی در وضعیت 

 . نابسامانی به سر می برد
اين وضعیت در خصوص شرکتهايی همچون آرسوی خرمشهر، لوله سازی : حسینی اظهار داشت

ز به همین منوال است و اين واحدها سديد ماهشهر، خرم نوش اهواز، کارخانه قند دزفول و قند اهواز نی
 . در وصعیت بحرانی به سر می برند

به گفته ی وی بی توجهی مسووالن يکی از داليل مهم تعطیلی بسیاری از اين واحدها به شمار می 
 . رود

او در بخش ديگری از سخنان خود از تاخیر يا پرداخت نشدن حقوق کارگران به عنوان مشکل عمده ی 
ماه است  05کارگران برخی از واحدها و شرکتها بیش از : ن خوزستان نام برد و تصريح کردکارگران استا

که حقوق دريافت نکرده اند و اين امر سبب بروز مشکالت عديده ای برای آنان و خانواده هايشان در 
 . گذران زندگیشان شده است

کارگاه در سطح خوزستان  099دبیر اجرايی خانه کارگر خوزستان با اشاره به بیش از شش هزار و 
هزار نفر مشمول بیمه کارگری هستند که مشکالت عديده ای گريبان آنان را  ۷۱۱بیش از : يادآور شد

 . فرا گرفته است
های استان از ديگر موارد اشاره شده توسط  تاخیر چند ماهه در پرداخت حقوق کارگران شهرداري

ها به حدود چهار ماه می  حقوق کارگران شهرداريمتوسط تاخیر در پرداخت : حسینی بود که گفت
 . رسد

حسینی در ادامه خواستار توجه خاص نمايندگان مردم در مجلس و مسووالن ذيربط به رفع مشکالت 
 . کارگران استان خوزستان شد

خوزستان با برخورداری از منابع عظیم نفت و گاز و منابع طبیعی شايسته نیست که : وی ادامه داد
 . نش چنین وضعیتی داشته باشندکارگرا

مردم خوزستان در طول دوران دفاع مقدس دين خود را به نظام ادا کردند و اينک : حسینی تاکید کرد
 . زمان آن است که در جهت رفع مشکالت آنان گامهای موثری برداشته شود

کار از ممیزی گذشته است، شرایط قرون : نویسنده زن/ با هم مشکالت کاری زنان 
 سطائی استو
  

زاده كه معتقد  فرخنده حاجي: دی آمده است  4ایلنا در   -به نوشته سایت خبرگزاری دولتی کار ایران 
كند؛  برايش صدق نمي« ممیزي»ديگر تعريف  ها به جايي رسیده كه است روند رو به رشد ممیزي

یزي براي پنهان كردن چ كنیم و اي زندگي مي هاي شیشه اي كه ما همه در خانه در زمانه :گويد مي
 .بازگشتن به قرون وسطا را دارد ي كتاب، حكم وجود ندارد، اعمال چنین رويكردهايي در اداره

است، درمورد  ي كتاب، غیرقابل چاپ شناخته شده اداره ها ازسوي وي كه اخیرا دو كتابش پس از مدت



سال پیش به توسط نشر  0دا را حدو« 22ساعت به وقت »رمان : گفت اين دو كتاب به خبرنگار ايلنا
در طول اين دو سال؛ هربار كه جوياي وضعیت و راي نهايي . ارشاد ارسال شد نگاه، براي اخذ مجوز به

 تا اينكه اخیرا آب پاكي را روي دستمان. ست گفتند درحال بررسي شديم، مي اداره مي ممیزان اين
 .ريختند و آن را غیرقابل چاپ اعالم كردند

نامتعارفِ  آقار »ي خود با نام  غیرمجاز شدن مجموعه داستان دو زبانه تار، همچنین ازمدير نشر ويس
 هاي من به زبان انگلیسي از داستان  اين مجموعه داستان نیز كه با ترجمه: و افزود خبر داد« مترجم

سرانجام  ي كتاب ارسال شد، پس از يكسال در ارشاد ماندن همراه بود و توسط نگاه به اداره
  .رنوشتي مشابه با سرنوشت رمانم پیدا كردس

. دهد؛ غیرقابل چاپ بودن كتاب است ها به ناشر مي ي كتاب اين وقت كه اداره تنها پیامي: وي ادامه داد
دلیل صدور  دهند كه اي به خود اين زحمت را نداده و نمي ممیزان اين اداره هرگز و در هیچ دوره يعني

 .ولف توضیح بدهندمنفي خود را به ناشر و م  راي
اند،  هايش هیچ منعي براي انتشار نداشته اين مطلب كه به نظر خودش؛ كتاب زاده ضمن بیان حاجي

ست؛  ايم، خود سانسوري ها دچار آن شده هايي كه ما نويسنده طي اين سال بدبختي يكي از: گفت
ايراد  ظیم كند كه موردكند اثرش را طوري تالیف و تن شود سعي مي نويسنده تا آنجايي كه مي يعني

 .گويا كافي نبوده است كنم اما اي را لحاظ مي من نیز در نگارش آثارم چنین توجه. بررسان قرار نگیرد
: داند، اظهار داشت كنوني، غیرقابل توجیه مي ي ي كتاب را در زمانه وي كه سختگیر شدن بررسان اداره

اند؛  صات مختلف ما و زندگي ما را احاطه كردهرسانه با مخت كنیم كه هزاران ما در عصري زندگي مي
ست خبرم  به عنوان مثال كافي. را از مردم مخفي كرد و مانع انتقال پیام شد توان چیزي امروز ديگر نمي

اي نقل  رسانه ست تا اين خبر از هر همین كافي. تن از دوستان و آشنايان بگويم 4میهماني به  را در يك
هاي  ممیزي و تشدد سختگیري اي، تاكید بر حاال در چنین وضعیت و زمانه. شود و همه متوجه آن شوند

 .دارد ي كتاب، در حكم بازگشت به قرون وسطا را اداره
تاثیرات فرهنگي زيادي را بر  تواند پايدار باشد اما قطع يقین اين نويسنده معتقد است اين وضعیت نمي

 .خواهد داشت همراهفرهنگ عمومي مردم و تولیدكنندگان آثار هنري به 
تنها چیزي كه . شود كشیده مي حاصل اين برخوردها اين است كه نويسنده به انفعال: وي ادامه داد

گمارد؛ عشق و جنون  اقتصادي، به نوشتن مي همه دغدغه و معضل اجتماعي و نويسنده را باوجود اين
صل را در انعكاس و بازتاب آن خواهد حا اتمام كارش، مي اي پس از است كه هر نويسنده است و طبیعي

. ست كه سرخورده و منزوي شود رسد، طبیعي به دست مخاطب نمي اما وقتي اثرش. بر مردم ببیند
 گیرد و خالقیت را از نويسندگان خواهد قربانیان فراواني را از ادبیات مي تر؛ اين روند در بعدي وسیع

 .گرفت
ي  هاي اداره سختگیري گان و ناشران درمقابلي نويسند حاجي زاده ضمن بیان اين مطلب كه همه

ها خیلي راحت مجوز  كتاب البته من خیلي خوشحالم كه يكسري از: كتاب؛ يكسان نیستند، گفت
ِ كتاب با  واقعیت اين است كه اداره اما. شوند؛ چراكه بايد هم همینطور باشد گیرند و منتشر مي مي

شان خط قرمز  از همان آغاز، روي  ها انگار يكسري از نام .تمام ناشران و مولفان، برخورد مشابهي ندارد
كنم آثار اين افراد، بطور كامل و دقیق مورد بررسي  حتي فكر مي .ها حساسند كشیده شده و به آن

 .گیرد نمي قرار
درحال حاضر مشغول : اظهار داشت هاي جاري خود، مدير نشر ويستار در پايان؛ با اشاره به فعالیت

. ام دارد و هنوز نامي برايش انتخاب نكرده صفحه 099يي آخرين رمانم هستم كه بیش از ويرايش نها
بريم كه كار بزرگ و  را پیش مي« فرهنگ عشاق جهان» ي خواه پروژه همچنین با همكاري پريا لطیفي

لف هاي مخت فراواني را درمورد عشاق جهان از منابع و فرهنگنامه در اين كتاب؛ اطالعات. ست اي تازه
 .قصد داريم در فرمي بديعي، آن را منتشر كنیم ايم و استخراج كرده
يك مجموعه شعر . ست درحال حاضر در دست حروفچیني« ها المثل ضرب فرهنگ»كتاب : وي ادامه داد

 .رسید دانم در آينده كارش به كجا خواهد كه نمي هم در دست سرايش دارم

 
ماه دستمزد، دست  ۴به پرداخت نشدنکارگران کارخانه نورد لوله صفا دراعتراض 

 به اعتصاب زدند
 

برطبق خبری که از سوی اتحادیه آزاد کارگران ایران انتشار یافته است، کارگران نورد لوله صفا در 
کارفرمای این کارخانه . آذر دست به اعتصاب زدند ٣۱اعتراض به عدم پرداخت دستمزدهای خود، روز 

به دنبال اعتصاب کارگران، مسئولین کارخانه با . ان را نپرداخته استمدت چهار ماه است دستمزد کارگر
حضور در میان کارگران، نه فقط از پذیرش خواست کارگران طفره رفتند بلکه اعالم کردند که وضعیت، از 
این هم بدتر خواهد شد و کارگران از این پس باید خود را برای عدم دریافت دستمزدهایشان تا مدت 

آمیز کارگران را در پی  اظهار نظر مسئولین کارخانه، خشم و واکنش اعتراض! ده کنندشش ماه آما



من اینجا هر روز یک وعده ناهار گرم میخورم اما “: یکی از کارگران با اعتراض فریاد کشید. داشت
 کارگر” .ای جز خودکشی ندارم همسر و فرزندانم این ناهار نیز گیرشان نمیاید و با این وضعیت چاره

ام با اعتراض، در پاسخ  گفت من نیز حقوقم را نگرفته دیگری در پاسخ به یکی از مدیران کارخانه که می
تو حقوقت را میگیری تا ماشینت را دو تا کنی اما من دستمزدم را “: به وی چنین اظهار داشت

و نپرداختن   ارفرماکارگران اعتصابی تصمیم داشتند در صورت مقاومت ک! ”.میخواهم تا بتوانم زنده بمانم
اما نهایتا مسئولین کارخانه به . دستمزدهایشان، در مقابل فرمانداری ساوه دست به تجمع بزنند

شان واریز خواهد شد و باقی مانده دستمزد یک  کارگران قول دادند نفری هفتاد هزار تومان به حساب
های نورد لوله صفا و  که کارخانه الزم به یادآوری است. ماه، روز بعد به کارگران پرداخت خواهد شد

کارگر، متعلق به یک  ۱٢۱۱کارخانه نورد لوله و پروفیل ساوه در شهرستان ساوه هر کدام با حدود 
 .اند کارفرما هستند و کارگران هر دو کارخانه مدت چهار ماه است دستمزدهای خود را دریافت نکرده

ن کارخانه وعده دادند دستمزد یک ماه کارگران کارگران نورد لوله صفا اگرچه پس از آن که مسئولی
وجود دارد که کارگران این  کنند به اعتصاب خود پایان دادند، اما کماکان این احتمال  راپرداخت می

 .تری را سازمان دهند و اعتراضات گسترده کارخانه مجددًا دست به اعتصاب بزنند 

  افت پول ملی و نزديکی قشر متوسط به فقر

صعود قیمت ارز در ايران : حمیدرضا طهماسبی پور:دی آمده است  4سایت قانون در تاریخ  به نوشته
يک سال است که شدت گرفته و همچنان می تازد؛ درست درهمین ايام، نسبت وشدت وعده ها برای 

کنترل بازار به مرور کاسته شد و کار به جايی رسید که کم کم سکوتی سئوال برانگیز از سوی 
 . ين حوزه ديده شدمسئوالن ا

در روزهای جاری سکوت مدير کل بانک مرکزی در حالی است که وی طی ماه های گذشته وعده های 
او درسال داغ ارز و طال خود محور ازمون و خطای دولتی .بلند بااليی برای کنترل نرخ ارز و طال داده بود

می جنگد؛حال آنکه جنگی در کار نیست و  در بازار بوده و بارها تاکید کرده که در اين میدان می ماند و
 . او خود با سیاستگذاری های مقطعی کنترل بازار به اين موضوعات دامن زده بود

به نظر می رسد او در مقابل انتقادهای منطقی و مدلل کارشناسان حرفی برای گفتن ندارد و اين 
ردن به آلودگی های شهر تهران از روزها کار سخنرانی را به ديگر مسئولین محول کرده و تنها نگاه ک

 . برج فیروزه ای میرداماد را ترجیح داده است
سیاست ورود چند وقت يکبار بانک مرکزی به بازار و عرضه دالر و سکه و اعالم اينکه نرخ ها را شکست 

عی بازار خواهند داد ،ديگر برای بازاريان و دالالن و سفته بازان بازار طال و ارز امری روشن است و به نو
دست بانک مرکزی را خوانده و ديگر بر اين تصمیم ها وقعی نمی نهد و حتی از عرضه های سکه و طال 

 . سودی مضاعف را به جیب می زند
به هر حال،در اين شرايط دو دلیل عمده ای که عالوه بر ضعف در مديريت بازار مطرح است،به اجرای 

اشاره داردو آنها را اصلی ترين داليل افزايش  09لی سال قانون هدفمندی يارانه ها و ابالغ بسته پو
قیمت سال جاری بر می شمارد تا در يابیم زنجیره ای از مشکالت وضع کنونی را پديد آورده و شخص 

 . محمود بهمنی يکی از اشکاالت در اين چرخه است
و غیر واقعی  با توجه به کاهش نرخ سود سپرده گذاری درازمدت ،به طور غیرمنطقی 09طی سال 

هزار میلیارد تومانی به ناگاه و به  059تا  099جاذبه سپرده گذاری در بانک ها کاهش يافت تا نقدينگی 
 . شکلی سرگردان وارد بازارهايی کاذب شود و روند بازارهايی چون دالر و طال را تغییر دهد

ه بورس قدرت محدودی هر چند که بخشی از اين نقدينگی سرگردان به بورس رفت ،اما از آنجا ک
 . های سرگردان جذب اين بازار متالطم نشد تا فرصت های بهتر پیدا شود داشت،همه سرمايه

سرمايه داران راه حفظ سرمايه هايشان را در بازار ( پس از هدفمندی)اينگونه بود که به دلیل نرخ تورم
 . و ارز در کشور دامن زدند فلزات گرانبها و ارز ديدند و با ورود به اين عرصه به آتش بازی طا

به دلیل بحران اقتصادی آمريکا به شدت ( در دنیا)اين موضوع در حالی رخ داد که قدرت خريد دالر 
کاهش پیدا کرده بود و حتی در مقاطعی طال در دنیا ارزان شده بود ،اما در ايراندالر و طال اعتبارشان را 

 . حفظ کردند
 

نوسان دالر و طال در بازار ايران بايد نیاز واردکنندگان به دالر را دلیل بر ان اساس و در تحلیل ماجرای 
اصلی حفظ ارزش اين واحد پولی رو به افول در دنیا تحلیل کرد، چرا که در اين وضعیت بود که مردم به 

از بازار آمدند و از دالر به عنوان کااليی سرمايه ای استفاده کردند و دالر به گونه ای شد که گرانتر 
 . تومان قرار گرفت 1199همیشه و در مرز 

هجوم قشرهای مختلف مردم که تا سال قبل سرمايه هايشان در بانک ها ذخیره بود،باعث شد تا 
تقاضای باال در مقابل عرضه سودجويانه دالالن بازار ،رکوردهای بی سابقه را در کمتر از چند روز بزند و 



 . تومان برساند 1199تومان به  1059دالر را از حدود 
حال در چنین شرايطی يک سئوال باقی است؛ چرا درحالی که روند افزايش قیمتی دالر باعث تضعیف 
قدرت خريد ايرانی ها در عرصه جهانی می شود چرا کسی به اصل ماجرا توجهی نشان نمی دهد و 

  . ديدگاه برعکسی به تضعیف ارزش پول ملی داريم
رفته اما اين افزايش در قبال چه بوده که نسبت بدان بی تفاوتیم و درست است که قیمت دالر باال 

تاثیراتش را نمی جويیم؟ ارزش ريال ايران دربرابر ارزهای جهانی از دست می رود و در اين میان اقشار 
 . مختلف جامعه درگیر فقری تدريجی می شوند

م قیمت محصوالت پايه تولید و از يک سو تورم دو رقمی پس از هدفمندی يارانه و از سوی ديگر تور
را شاهد هستیم اما در مقابل،هیچ رشد ( به واسطه افزايش نرخ دالر و گران تر شدن واردات)مصرف 

هزار تومان يارانه ای ياد می شود که با افزايش حامل  49درآمدی برای مردم به ثبت نرسیده و تنها از 
 ! ژی در همان بدو ماجرا خرج شده فرش می شد های انر

تا  09در يک کالم با نگاهی خوش بینانه ،باال رفتن قیمت دالر باعث شده تا ارزش پول ملی کشوربین 
  . درصد طی يک سال کاهش يابد 09

درصد افت ارزش يافته  15اينگونه است که ارزش حقوق کارمندان که پس از هدفمندی يارانه ها حدود 
 . را به فقری خاموش فرو برده است بود تاثیر پذير از شرايط شده و تدريجا جامعه

حال باز هم می گويیم دالر گران شده است يا بايد بگويیم ريال بی ارزش شده است؟آيا با اين نتايج 
  ،دولت توانسته با يارانه نقدی وضع قشر ضعیف جامعه را بهبود ببخشد؟

پول ملی می تواند با  آيا کم ارزش شدن ارزش درآمد،سرمايه و پس انداز مردم به واسطه افت ارزش
هزار تومان جبران شود يا باز هم گفته خواهد شد قشری از جامعه از اين بارانه منتفع شده  49ماهی 

 . اند
آيا بهتر نیست واقعیت را ببینیم و سقوط قشر متوسط جامعه از دهک های باال به پايین را ببینیم و 

ر ضعیف به فکر چاره باشیم و بانک مرکزی پیش از خالی شدن جیب قشر متوسط و نزول درجه تا قش
 . را از ادامه اين رفتارهای خطرناک باز دارند

ای کاش دولت باور کند که راه آزمون و خطا در دوران برتری علم و انديشه کارساز نیست و با ادامه اين 
 . روند نمی تواند نفع عمومی را تامین کند

و بگويد که دالر گران نشده، بلکه ريال ارزشش را از ای کاش دولت هم درست نويسی را تمرين کند 
 ! دست داده است

 اختالف میان نمایندگان کارگری در کمیته اصالح قانون کار

نماینده کارگران در کمیته اصالح : دی آمده است  4آبادان در  –به نوشته سایت خبرگزاری دولتی ایلنا 
 . کمیته اصالح قانون کار خبر داد قانون کار از اختالف میان نمایندگان کارگری در

در : فرامرز توفیقی در گفتگو با خبرنگار ایلنا از انصراف خود در کمیته بازنگری قانون کار خبر داد و گفت
حال حاضر بعضي از اعضاي گروه كارگري در كمیته بازنگری قانون کار از مواضع دولت و كارفرمايان 

 . ا نادیده می گیردحمایت می کنند و حقوق مسلم کارگران ر
به علت اختالف نظر با مواضع يكي از اعضاي مهم گروه كارگري از حضور در کمیته اصالح : توفیقي افزود

 . ام قانون کار انصراف داده
 پایان پیام

  واحد تولیدی ۵۵٠بیش از تجمع در اعتراض به ورشکستگی 
 

تولیدکنندگان کودهای شیمیایی صبح جمعی از : ایسنا آمده است  به نوشته سایت خبرگزاری دولتی
  .اسالمی تجمع کردند امروز در مقابل مجلس شورای

از سوی وزارت جهادکشاورزی موجب  این تولیدکنندگان مدعی بودند عدم تعدیل قیمت قراردادهایشان
 .ورشکستگی قرار بگیرند واحد تولیدکننده در آستانه ۱۱۱شده است بیش از 

  ورد لوله صفا ساوهادامه ی اعتصاب کارگران ن
 

کارگران : دی آمده است 4بنابر خبر رسیده به انجمن صنفی کارگران برق و فلزکار کرمانشاه در
، روز شنبه نیز تا پایان روز در ۰۱شرکت لوله نورد صفا در ادامه اعتصاب روز پنجشنبه اول دی 

  .اعتصاب بودند
رداخت شده و کارفرما در عوض از کارگران طبق این خبر روز شنبه نصف حقوق شهریور به کارگران پ



اما کارگران اعالم کرده اند که تا گرفتن مطالباتشان به . خواسته تا به اعتصاب خود پایان دهند
  .اعتصاب ادامه خواهند داد

 
 انجمن صنفی کارگران برق و فلزکار کرمانشاه

 

 کارگران نورد لوله صفا کارفرما را مجبور به پرداخت حقوق کامل شهریور کردند

 

طبق گزارش دریافتی، کارگران کارخانه نورد لوله صفا ساوه با ادامه اعتصاب متحدانه خود توانستند 

در حالیکه امروز بقیه حقوق شهریور به . کنند 09کارفرما را مجبور به پرداخت حقوق کامل شهریور 

کارگران قرار است از . داشته است حساب کارگران واریز شده بود اما تا پایان روز اعتصاب همچنان ادامه

 .فردا سر کارشان حاضر شوند

 4/19/1009انجمن صنفی کارگران برق و فلزکار کرمانشاه 

 

 کارگری که دیروز در ریزش چاه گرفتار شده بود جانش را از دست داد

 

واری سرانجام جسم بی جان کارگر جوانی که روز گذشته هنگام حفر چاه با ریزش دیواره چاه زیر خر

 . از زیر آوار خاک بیرون آورده شد وی جان سپرده بود خاک گرفتار شده بود

 

 گرفتارشدن کارگر جوانی زیر خرواری از خاک درچاه

 

دی هنگامی رخ داد که چند کارگر برای وصل 0، این حادثه پیش از ظهر امروز105به گزارش پایگاه خبری 

بودند که ریزش خاک تونل یکی از کارگران را زیر خرواری کردن دو حلقه چاه به یکدیگر مشغول حفر تونل 

 .خاک گرفتار کرد

 .این حادثه در مسیر شرق به غرب بزرگراه همت، نرسیده به پل بزرگراه یادگار امام رخ داد

بنا بهمین گزارش آتش نشانان و نجاتگران همچنان در تالشند تا بتوانند هر چه زودتر کارگر گرفتار شده 

 خاک بیرون آورندوتا زمان ارسال خبر این کارگرکماکان زیرخرواری خاک درچاه گرفتاراسترا از زیر 

 کارگر تبریزی کشته و مجروح شدند 4در پی خاکبرداری و ریزش آوار

 

در پی خاکبرداری و ریزش آوار : شرقی گفت های پزشکی آذربایجان مسئول روابط عمومی مرکز فوریت

 .کارگر دیگر مصدوم شدنددر تبریز دو کارگر کشته و دو 

در پی خاکبرداری در محله نظام : وگو با فارس اظهار کرد دی ماه در گفت4زاده امروز حبیب حسینقلی

پزشکی تبریز در ساختمانی در حال ساخت دو نفر کارگر مشغول این ساختمان در دم جان باخته و دو 

 .کارگر دیگر مجروح شدند

 .ساله هستند 43و  41ساله بوده و مجروحان این حادثه  59د دو کارگر جان باخته حدو: وی افزود

یکی از مصدومان به صورت سرپایی درمان و مصدوم دیگر توسط آمبوالنس : زاده اضافه کرد حسنقلی

 .های پزشکی مرکز به بیمارستان شهید محالتی تبریز منتقل شد مرکز فوریت

 
 كارگر ارگ ديزل بیكار شدند 021

 

نفر باقیمانده در بخش خدمات  59كارگر اين شركت بیكار شده اند و  499نفراز 059در حال حاضر 

 .،نگهباني و اداري فعال هستند

تاسیس شد و  32شركت خودرو سازي ارگ ديزل در سال :عضو هیئت مديره شركت كرمان خودرو گفت

ه تعطیل شده كنون اين كارخانتولید آن ساخت اتوبوسهاي دو كابین و تك كابین شهري بود كه هم ا

 .است

دی ماه،ضمن بیان اين مطلب كه شركت ارگ ديزل تحت 4محمد جعفر مجزوبي در گفت گو با ايلنابتاریخ 

 39اين شركت به دلیل عدم اجراي تعهدات خود در تحويل :نظر شركت ايكارباس صربستان است، افزود

 .ماند دستگاه خودرو ،دچار مشكل نقدينگي شدو به ناچار از ادامه تولید باز

نفر باقیمانده در بخش  59كارگر اين شركت بیكار شده اند و  499نفراز 059در حال حاضر :وي ادامه داد

 .خدمات ،نگهباني و اداري فعال هستند



وي با تاكید بر اينكه ،هدف شركت كرمان خودرو و ارگ ديزل در زمینه ايجاد اشتغال و تولید بوده 

ت دولت و با فروش اين تعداد اتوبوس دوباره به زمره تولید كنندگان امید واريم با حماي:است،اظهارداشت

 .و در نهايت بكار گیري تعداد بیكاران اخراج شده اين شركت باشیم

 کارمند و کارگر شرکتی شهرداری شیراز 199هزار و  4نامشخص بودن وضعیت 

رداری شیراز شرکتی کارمند و کارگر شه 199هزار و  4دی فارس ،در حال حاضر 4به گزارش مورخ 

دهند اما  هستند که یا دارای تحصیالت عالی هستند و یا خدمات موثری را به شهروندان ارائه می

 .وضعیت استخدامی نامشخصی دارند

 

 نان و لبنیات گران شد

 

طبق گزارش ارسالی به انجمن صنفی کارگران برق و فلزکار کرمانشاه، در مدت یک هفته گذشته 

تومان در بعضی شهرستانها از جمله  359تومان به  259ری کم چربی و معمولی از قیمت شیر یک لیت

کرمانشاه افزایش یافته است، در حالیکه به عنوان نمونه شیر مانیزان با ظرفیت یک لیتری سابق که 

حاوی چهار لیوان بود، اکنون با همان ظرفیت اسمی به سه لیوان کاهش یافته است، با توجه به این 

تومانی مواجه شده  025تومان افزایش نیافته بلکه با افزایشی  199حجم، عمال قیمت شیر کاهش 

بنا به خبر دیگری که از شهر سنندج دریافت گردیده، از حدود یک هفته قبل به تمام خبازیهای . است

 919تومان و قیمت نان لواش از  499تومان به  059شهر سنندج بخشنامه افزایش قیمت نان سنگگ از 

 .تومان ابالغ شده است 105تومان به 

 4/19/1009انجمن صنفی کارگران برق وفلزکار کرمانشاه 

 

 اعتصاب کارگران سد ژاوه و سد آزاد بنیر

 

 -کارگران مشغول به کار در سد ژاوه واقع در جاده سنندج : در سوم دی آمده است بنابر خبر رسیده 

عتصاب دست به ا 1009دي 0دي تا  1قوق معوقه از روز ماه ح 1کامیاران در اعتراض به عدم پرداخت 

 .زده و دست از کار کشیدند 

کارگر زیر نظر شرکت پیمانکاری ژیان در این واحد مشغول به کار می باشند که از این تعداد حدود  559

 .نفر در اعتصاب شرکت داشتند و در حال حاضر نیز واحد حمل و نقل به کلی تعطیل می باشد  499

ه از ما 0نیز می باشند که  09گران معترض عالوه بر حقوق معوقه ،خواستار در یافت عیدی سال کار

 .زمان پرداخت آن گذشته است 

مریوان که زیر نظر شرکت جهاد توسعه  -نفر از گارگران سد آزاد بنیر واقع در جاده سنندج  099حدود 

تا  1/19/1009ماه حقوق معوقه از تاریخ  4مشغول به کار می باشند نیز در اعتراض به عدم پرداخت 

 .دست از کار کشیدند 0/19/1009

نفر  199نفر و در ماه گذشته نیز  499تعداد  09الزم به ذکر است که مسئولین مربوطه در آبان ماه سال 

 .از کارگران مشغول به کار در این واحد را از کار اخراج کردند 

 های کارگری ی کمک به ایجاد تشکلکمیته هماهنگی برا

 

افزايش دوباره قیمت دالر آغاز شد    

افزايش تصاعدی قیمت دالر در حالی دوباره : در سوم دی آمده است  مهربه گزارش خبرگزاری دولتی 
 . های آتی خود را برای کنترل قیمت اعالم نکرده است آغاز شده که بانک مرکزی هنوز برنامه

تومان رسید، در حالی  1519تومان باال رفت و دوباره به مرز  45 به گزارش خبرنگار مهر، قیمت دالر امروز
 . تومان بود 1415تومانی مواجه شده بود، حدود  49که روز گذشته قیمت دالر که ناگهان با افزايش 

افزايش تصاعدی قیمت دالر طی روزهای اخیر در حالی شکل می گیرد که هنوز مقامات ارزی بانک 
زايش قیمت دالر در بازار نشان نداده اند و برنامه يا سیاست خاصی را اتخاذ مرکزی هیچ واکنشی به اف

 . نکرده اند
اين در حالی است که به نظر می رسید با بازگشت معاون ارزی بانک مرکزی از سفر کاری چند روز 

فاقی پیش خود از امارات، سیاستهای ارزی بانک مرکزی برای بازار ارز اعالم شود اما تاکنون چنین ات
 . نیافتاده است



تومان اعالم شد، در عین حال بانک مرکزی نرخ رسمی دالر را امروز  1019قیمت يورو در بازار آزاد امروز 
 . تومان تعیین کرده است 1450تومان و هر يورو را  1110با روندی افزايشی 

هزار تومان،  114جديد هزار تومان، طرح  105قیمت هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح قديم در بازار 
هزار تومان بود که نسبت به ديروز با  23هزار تومان و گرمی  150هزار تومان، ربع سکه  005نیم سکه 

 . افزايش همراه شدند
نرخ هر اونس طالی جهانی مانند دو روز گذشته به دلیل تعطیلی بازارهای جهانی به مناسبت 

عیار در  13ن ثابت مانده است و نرخ هر گرم طالی زرد توما 1191فرارسیدن سال جديد میالدی در نرخ 
 . تومان است 319هزار و  51بازار داخلی 

پیگیری خبرنگار مهر برای انجام مصاحبه با معاون ارزی بانک مرکزی و يا کسب اطالعاتی از برنامه های 
کند که انجام مصاحبه  آتی اين بانک در بازار ارز به نتیجه ای نرسید و روابط عمومی اين بانک مطرح می

 . پذير نیست امکان
 

 
 تجمع آمارگیران طرح نفوس مقابل فرمانداری تهران

 
اند امروز مقابل  نفر از آمارگیرانی که در طرح نفوس و مسکن حق الزحمه خود را دریافت نکرده۷۱حدود 

 .فرمانداری تجمع کرند
نفوس و مسکن با فرمانداری تهران نفر از کسانی که در طرح آمارگیری  ۷۱به گزارش فارس حدود 

دی همزمان با آغاز ثبت نام از داوطلبان نهمین دوره انتخابات 0همکاری داشتند، صبح امروز شنبه 
مجلس شورای اسالمی بدلیل عدم دریافت حق الزحمه شان در مقابل فرمانداری تهران تجمع کرده و 

 .خواستار دیدار با فرماندار شدند
 .هم اکنون مسئوالن فرمانداری در حال رایزنی با این افراد هستند بر اساس این گزارش،

 
گالیه کارمندان مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استانها از وضعیت حقوق و مزایای 

 خود
 

نامه جمعی از کارمندان مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استانها که در خصوص میزان حقوق و 
 .به این پایگاه ارسال کرده اند مزایای خود نامه ای

از کارمندان مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استانها زیر مجموعه سازمان تحقیقات آموزش 
شامل کارمند اداری، ( مرکز تحقیقات استانها تمام کشور)کشاورزی می باشیم کارمندان مجموعه ما

به غیر از اعضاء محترم هیئت علمی  کارشناس و کارشناس ارشد محقق و اعضاء هیئت علمی هستند
 .میلیون تومان به باال است مابقی حقوق زير یک ملیون تومان داریم  0که حقوق حداقلی آنها 

اگر وارد مجموعه مرکز تحقیقات بخش پژوهشی شوید مشاهده می شود دو نفر در یک اتاق 
رشناس غیر هیئت علمی کارشناس ارشد پژوهشی و هیئت علمی کنار هم کار می کنند محقق و کا

طرح تحقیقاتی است و حداقل برابر و حتی بیشتر ازیک هیئت علمی زحمت می کشد  0دارای حداقل 
 .هزار تومنی است 199-599ساله است و دارای حداقل حقوق  15 19- 2-1و دارای سابقه 

زشی تعلق می یک کارشناس پژوهشی دارای کمترین امتیاز در این مراکز است نه به او ماموریت آمو
نه هیچ راهی برای قد علم کردن ( هیئت علمی دارد) گیرد نه مرخصی تشویقی یک ماهه در سال دارد

 .دارد فقط باید این حقوق و فیش های میلیونی را ببیند و آه بکشد
در ضمن جهت هیئت علمی شدن بسیار تالش کرده ایم در امتحانات زبان مصاحبه و غیره شرکت کرده 

گویند قانون است که فوق لیسانس هیئت علمی نکنیم می گوییم حداقا مزایای ما را  ایم ولی می
این مجموعه همه تالش خودرا برای هیئت علمی انجام می دهد . بیشتر کنید می گویند اعتبار نداریم

نفر هیئت علمی دارد همه کار می کنند برای  0599هزار نفر نیروی غیر هیئت علمی و حدود  14حدود 
 .ت علمی آسایش داشته باشد و بخورد و ما بقی زیر پا له شوندهیئ

این چند سطر گوشه ای از درد دل ما کارشناسان و فوق لیسانس های . به هر کجا نامه نگاری شده
 .مرکز تحقیقات بود

به .. از شما خواهشمندیم ضمن تهیه گزارش و بررسی در مراکز استانها مثل قم، اراک، همدان، یزد و
ل کارشناسان گوش دهید و صدای ما را به گوش مسئولین باال باال برسانید و حداقل در سایت درد د

 .خود نمونه ای از بی عدالتی رایج را بیان کنید 
 .قسم می دهیم اقدامی بکنید( ع)و ابوالفضل العباس( ع)شما را به امام حسین

 با تشکر جمعی ازکارشناسان مرکز تحقیقات استانها
 نیوزکارمند:منبع



 

 گرفتارشدن کارگر جوانی زیر خرواری از خاک درچاه

 
دی هنگامی رخ داد که چند کارگر برای وصل 0، این حادثه پیش از ظهر امروز105به گزارش پایگاه خبری 

کردن دو حلقه چاه به یکدیگر مشغول حفر تونل بودند که ریزش خاک تونل یکی از کارگران را زیر خرواری 
 .خاک گرفتار کرد

 .ین حادثه در مسیر شرق به غرب بزرگراه همت، نرسیده به پل بزرگراه یادگار امام رخ دادا
بنا بهمین گزارش آتش نشانان و نجاتگران همچنان در تالشند تا بتوانند هر چه زودتر کارگر گرفتار شده 

 .گرفتاراست را از زیر خاک بیرون آورندوتا زمان ارسال خبر این کارگرکماکان زیرخرواری خاک درچاه
 

 نفر براثر فروريختن يک معدن در شمال افغانستان ۵۵مرگ 
 

کارگر  ۱۱کم  بر اثر فروريختن سقف يک معدن زغال سنگ در واليت بغالن در شمال افغانستان، دست
 .جان باختند
ماه، در يک معدن زغال  مل، سخنگوی والی بغالن گفت که اين رويداد شب جمعه سوم دی محمد حق
 .شهرک نهرين اين واليت رخ داده استسنگ در 

گرفته  صورت غیر فنی صورت می ها پیش به به گفته وی استخراج زغال سنگ از اين معدن از مدت
 .است

اند ولی تاکنون فقط  فضل الرحمان، فرماندار شهرک نهرين گفت که نیروهای امدادی به محل رويداد رفته
 .ز معدن خارج کننداند اجساد هفت تن از کارگران را ا توانسته

 روند شمار می ترين معادن جهان به معادن زغال سنگ افغانستان از جمله خطرناک
 .اند اند که در اين رويداد شماری از کارگران نیز زخمی شده منابع محلی گفته

معدن زغال سنگ وجود دارد که استخراج از اين معادن بیشتر به  ۱۱کم  در شمال افغانستان دست
 .گیرد نی صورت میشکل غیر ف

ويژه  دست آمده از اين معادن بیشتر برای تأمین سوخت مورد نیاز مناطق شمالی و مرکزی به از زغال به
 .شود کابل استفاده می

میلیون تن  ۷۱۱تا  ۱۱۱شده معادن زغال سنگ اين کشور را حدود  دولت افغانسستان ذخاير تثبیت
ترين  ه آن در شمال اين کشور قرار دارند از جمله خطرناکبرآورد کرده است اما اين معادن که بخش عمد

 .روند شمار می معادن جهان به
 

 دوخبر متناقض و بدون شرح از ایلنا 
 ماده پیش نویس اصالح قانون کار 01اجماع در مورد 

 
نایب رئیس کانون عالی شوراهای : ایلنا :دی آمده است  4در به نوشته سایت خبرگزاری دولتی ایلنا 

 49ماده پیش نویس، نمایندگان کارگری و کارفرمایی در مورد  24از : المی کار استان تهران گفتاس
 . ماده پیش نویس اصالح قانون کار به اجماع رسیدند

اولیاء علی بیگی در گفتگو با ایلنا، ضمن اشاره به برگزاری جلسات هفتگی شورای عالی کار در 
وزیر تعاون کار و امور اجتماعی اعالم کرده : تصریح کرد خصوص بررسی پیش نویس اصالح قانون کار

است در صورت توافق بین نمایندگان کارگری و کارفرمایی در خصوص پیش نویس اصالح قانون کار از آن 
 . حمایت خواهد كرد

نایب رئیس کانون عالی شوراهای اسالمی کار کشور مهم ترین موارد توافقی کارگران و کارفرمایان را 
درصورت اصالح : صوص پیش نویس اصالح قانون کار تثبیت میزان عیدی کارگران اعالم کرد و گفتدر خ

 . قانون کار میزان عیدی کارگران طبق سنوات گذشته محاسبه خواهد شد
همچنین به منظور پیشگیری از سوء استفاده، کارفرمایان موظف شدند که با : او در ادامه تصریح کرد

 . عیدی و سنوات کارگران را به آن حساب واریز کنند تشکیل حسابی جداگانه
 پایان پیام

 
 نمایندگان کارگری و کارفرمایی در باره مواد روابط کار اجماع نظر ندارند

 
مشاور ارشد کانون عالی شوراهای : دی آمده است  5در به نوشته سایت خبرگزاری دولتی ایلنا 

گان کارگری و کارفرمایی در مورد مفاد مربوط به روابط اسالمی کار سراسر کشور از عدم اجماع نمایند
  .کار در پیش نویس اصالح قانون کار خبر داد



یکی از مواردی که : ولی اهلل صالحی در گفتگو با خبرنگار ایلنا، ضمن بیان مطلب فوق یاد آور شد
ون کار است همچنان محل بحث نمایندگان کارگری و کارفرمایی است، بحث ماده هفت پیش نویس قان

  .که باید بیشتر مورد بررسي و نقد قرار گیرد
برای رسیدن به اجماع در : مشاور ارشد کانون عالی شوراهای اسالمی کار سراسر کشور یاد آور شد

  .خصوص کلیه مفاد پیش نویس اصالح قانون کار نیازمند زمان بیشتری هستیم
باید تالش : در واحدهای تولیدی کشور تصریح کرداو با تاکید بر افزایش میزان امنیت شغلی کارگران 

شود که پیش نویس اصالح قانون کار به گونه ای تنظیم شود که امنیت شغلی کارگران را در واحدهای 
  .تولیدی کشور تامین کند

نمانیدگان کارگری تاکید دارند که دولت در مسیر کار و تولید ورود کند و : صالحی خاطرنشان ساخت
  .نباشدصرفا ناظر 
 پایان پیام

 

  كارگر ارگ ديزل بیكار شدند 021

عضو هیئت مديره شركت كرمان خودرو : دی آمده است  5در به نوشته سایت خبرگزاری دولتی ایلنا 
تاسیس شد و تولید آن ساخت اتوبوسهاى دو كابین و  32شركت خودرو سازى ارگ ديزل در سال :گفت

 . كارخانه تعطیل شده استتك كابین شهرى بود كه هم اكنون اين 
محمد جعفر مجزوبى در گفت گو با خبر نگار ايلنا،ضمن بیان اين مطلب كه شركت ارگ ديزل تحت نظر 

 39اين شركت به دلیل عدم اجراى تعهدات خود در تحويل :شركت ايكارباس صربستان است، افزود
 . از مانددستگاه خودرو ،دچار مشكل نقدينگى شدو به ناچار از ادامه تولید ب

نفر باقیمانده در بخش  59كارگر اين شركت بیكار شده اند و  499نفراز 059در حال حاضر :وى ادامه داد
 .خدمات ،نگهبانى و ادارى فعال هستند

وى با تاكید بر اينكه ،هدف شركت كرمان خودرو و ارگ ديزل در زمینه ايجاد اشتغال و تولید بوده 
مايت دولت و با فروش اين تعداد اتوبوس دوباره به زمره تولید كنندگان امید واريم با ح:است،اظهارداشت

 . و در نهايت بكار گیرى تعداد بیكاران اخراج شده اين شركت باشیم
 

 ها از اجناس ايراني خبري نیست در فروشگاه: پور ساماني
 

: گر ساوجبالغ گفتدبیر اجرايي خانه كار: دی آمده است  5در به نوشته سایت خبرگزاری دولتی ایلنا 

  .واردات بي رويه و قاچاق كاال ، مهمترين عامل در بحران بیكاري حال حاضر است

و گو با ايلنا، ضمن بیان اينكه با كمي دقت در بازار خريد و فروش كاال  پور در گفت كرمعلي ساماني

ها اجناس بي  ها و مغاره در اكثر فروشگاه: متوجه هجوم كاالهاي خارجي خواهیم شد، تصريح كرد

  .شود و از اجناس ايراني نشاني نیست كیفیت چیني ديده مي

او با اشاره به اينكه وجود محصوالت خارجي باعث اشباع بازار و ورشكستگي صنايع داخلي شده 

رويه و قاچاق كاالست كه بايد مسئوالن در صدد  بحران بیكاري فعلي به تبع واردات بي: است، ادامه داد

  .درفع آن باشن

ساماني پور همچنین از روند كند توسعه كارخانجات و واحدهاي تولیدي در منطقه ساوجبالغ خبر داد و 

كارگر و قابلیت تولید انواع مانیتور، به دلیل تعرفه  1999شركت ماد ايران در اين منطقه با وجود : افزود

  .ي مي كندهاي پايین واردات و قاجاق كاالهاي مشابه، روند تولیدي كندي را سپر

اين فعال كارگري در بخش ديگري از گفتگوي خود در خصوص پرداخت وام هاي سه و نیم میلیوني به 

ها نه تنها باعث اشتغالزايي نشده بلكه باعث بدهكاري افراد  اين وام:مشاغل خانگي، اظهار داشت

  .شود بیكار نیز مي

واردات بي رويه باعث نابودي صنعت و افزايش اين فعال كارگري با تاكید مجدد بر اينكه قاچاق كاال و 

ازمسئولین وزارت بازرگاني تقاضا داريم با جلوگیري از قاچاق كاال و واردات بي : شود، گفت بیكاري مي

  .رويه به شكوفايي صنعت كشور و حل معضل بیكاري تالش كنند

 پايان پیام
 

 شود د تومان ميهزار میلیار 01بدهی دولت به تامین اجتماعی تا پايان سال 
 

یک کارشناس اقتصادی از افزایش پنج : دی آمده است  5در به نوشته سایت خبرگزاری دولتی ایلنا 
میزان بدهی های دولت به   :هزار میلیارد تومانی دولت به تامین اجتماعی تا پایان سال خبر داد و گفت



  .یابد زار میلیارد تومان افزایش میه 09هزار میلیارد تومان به  05تامین اجتماعی تا پایان سال از 
ادغام : محسن ایزد خواه در گفتگو با خبرنگار ایلنا ضمن انتقاد از حذف صندوق بیمه بیکاری تصریح کرد

صندوق ها موجب خواهد شد که بار مالی دولت به صندوق تامین اجتماعی تحمیل شود که این اقدام 
  .امین اجتماعی استبه معنای ظلم مضاعف به بیمه شدگان سازمان ت

در حال : او با تاکید بر این که بار مالی صندوق بیمه بیکاری باید از سوی دولت تامین اعتبار شود گفت
  .حاضر به رغم وفور درآمدهای ارزی و نفتی دولت کمترین توجه را به صندوق تامین اجتماعی دارد

بدهی دولت به سازمان تامین اجتماعی شش  ایزد خواه با بیان این که در آغاز فعالیت دولت نهم میزان
پیش بینی می شود که میزان بدهی های دولت به : هزار میلیارد تومان بود خاطرنشان ساخت

این در حالیست که . هزار میلیارد تومان افزایش یابد 09سازمان تامین اجتماعی تا پایان سال جاری به 
ومان از بدهی های خود را به صندوق سازمان دولت طی هفت سال گذشته تنها سه هزار میلیارد ت

  .تامین اجتماعی بازگردانده است
این کارشناس مسائل كارگري در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به تصویب قانون بیمه بیکاری 

در زمان تصویب قانون بیمه بیکاری مقرر شد که حساب و کتاب این صندوق از صندوق : تصریح کرد
این در حالیست که همه ساله دولت از سرمایه های دیگر بیمه شدگان از . مجزا شود تامین اجتماعی

  .صندوق تامین اجتماعی برداشت و به صندوق بیمه بیکاری واریز می کند
او در بخش ديگري از سخنانش با اشاره به اظهارات مدیر عامل سازمان تامین اجتماعی مبنی بر 

: شستا براي ارائه صورت های مالی به این سازمان، سئوال کرد درخواست او از شرکت سرمایه گذاری
چرا مدیر عامل تامین اجتماعی به عنوان رئیس هیات مدیره شرکت سرمایه گذاری شستا مجمع این 

  .شرکت را در پایان مهر ماه برگزار نکرده و انتخابات آن با تاخیر قانونی چند ماهه مواجه شده است
 پایان پیام

 
 جلس بیکاری را به گردن دولت انداختنماینده م

 
در چارچوب اختالفات دولت و  : دی آمده است  5آبادان در  –به نوشته سایت خبرگزاری دولتی ایلنا 

 .خواهد تعداد بیکاران را اعالم نماید مجلس اسالمی، یکی از نمایندگان مدعی شد که دولت نمی
دی با ایلنا گفت و  ۱ وش قنبری نام دارد روزعضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسالمی که داری

ادعای دولت مبنی بر عدم اجرای طرح بیمه بیکاری که در مجلس به تصویب “: گو کرد و اظهار داشت
دولت نتوانسته است به معنای واقعی نقش مدیریت کشور “: او افزود” .رسیده است قابل قبول نیست

ر نیست برای بیکاران کار فراهم کند و آنان را با بیمه قنبری سپس گفت که دولت قاد” .را ایفاء کند
 .بیکاری پشتیبانی نماید

گفت که روز پیش از آن یکی از کارفرمایان  قنبری در حالی از ناتوانی دولت در رابطه با بیکاری سخن می
ر محمدجعفر مجزوبی با ذک. کارگر خودروسازی ارگ دیزل داد ٣۱۱شرکت کرمان خودرو خبر از بیکاری 

کارگر دیگر این شرکت فعاًل در بخش خدمات و نگهبانی و اداری به فعالیت خود  ۱۱ این خبر افزود که
 .دهند ادامه می

این بحران . گیرد بحران بیکاری در ایران روز به روز گریبان تعداد زیادی از کارگران و دیگر زحمتکشان را می
ست که  ترکسی ی حادتر شده است و دیگر کمگذاری و اجرائ ساختاری با اختالفات نهادهای قانون

ها نفر دیگر به مشاغل  ها بیکار، میلیون عالوه بر میلیون. بپذیرد که یکی آن را به گردن دیگری بیاندازد
پردازند و صدها هزار نفر نیز بر رغم اشتغال، دستمزدهای خود را به موقع دریافت  کاذب و کم درآمد می

توانند  ت آورد بی کفایتی مسئوالن گوناگون مجلس یا دولت است که نه میها تمامًا دس این. کنند نمی
خواهند معضل بیکاری را دست کم تعدیل کنند چرا که همه ی آنان در خدمت نظام  و نه می

 .دهند داری وابسته و بیمار ایران هستند و از قبل آن به زندگی انگلی خود ادامه می سرمایه
 

 اهد آمار دقیق بیكاران مشخص شودخو دولت نمي: داريوش قنبري
 

عضو کمیسیون اجتماعی مجلس از : دی آمده است  5در به نوشته سایت خبرگزاری دولتی ایلنا 
 . ادعای دولت مبنی بر عدم توانایی اجرای طرح بیمه بیکاری انتقاد کرد

دولت مبنی بر عدم ادعای : گو با خبرنگار پارلمانی ایلنا، در این زمینه گفت و داریوش قنبری در گفت
اجرای طرح بیمه بیکاری که در مجلس به تصویب رسیده است قابل قبول نیست، چرا که در تدوین این 

هایی که در اجرای  طرح امکانات و منابع کشور مدنظر قرار گرفته شده است و دولت با وجود کاستی
 . قوانین و عملکرد خود دارد باید به اجرای بیمه بیکاری تن دهد

در اینکه دولت نتوانسته است به معنای واقعی نقش مدیریت کشور را ایفا کند شکی : افزودوی 
ها را مورد حمایت بیمه بیکاری قرار دهد چرا که  نیست، اما یا برای بیکاران کار فراهم کند و یا آن



 . توان به بیکاران کشور گفت که دزدی یا خودکشی کنند نمی
تواند  اجرای این قانون از سوی دولت می  : میت طرح بیمه بیکاری گفتنماینده ایالم با اشاره به اه

آزمون خوبی باشد تا متوجه شویم که دولتی که ادعای حمایت از محرومین را دارد چقدر در ارائه وعده 
به مردم صداقت دارد و از سوی دیگر حسن این کار این است که از ارائه آمار نادرست بیکاران از سوی 

 . کند گیری میدولت جلو
ها در کشور  زمانی که بیکاران برای دریافت بیمه بیکاری مراجعه کنند میزان دقیق آن: قنبری تصریح کرد

شود و البته این مسئله را  شود و دیگر آمارهای نادرست از سوی دولت منتشر نمی مشخص می
 . بی کردهای دولت برای عدم اجرای طرح بیمه بیکاري ارزیا توان یکی از بهانه می

 پایان پیام

شاهد افزايش بیکاری کارگران در سال آينده خواهیم :فعال كارگرى در ساوجبالغ 
  .بود

يك فعال كارگرى در ساوجبالغ : دی آمده است 5ایلنا در تاریخ  –به نوشته خبرگزاری دولتی کار ایران 
و به تبع در وضعیت معیشتی  ها باعث ايجاد اوج گیری تورم شده اجرای طرح هدفمند کردن يارانه: گفت

 . شود مي تر  کارگران نیز تاثیر گذاشته است به طورى كه قدرت خريد کارگران روز به روز ضعیف
ها که  افزايش سود سپرده: کرمعلی سامانی پور در گفت وگو با ايلنا ضمن بیان مطلب فوق تصريح کرد

ها به  د شد چرا که مجددا سرمايهاز سوی بانک مرکزی اعالم شده است باعث کاهش اشتغال خواه
 . گذاری خواهند شد جای اين که در حوزه تولید به کار گرفته شوند در بانکها سپرده

افزايش يابد، بیکاری   او با بیان اينکه اگر امسال افزايش حقوق کارگران طبق قانون بر اساس تورم
هستند و قادر به پرداخت حقوق  بخشی از صنايع در حال رکود: کند، اظهار داشت افزايش پیدا مي
کارگران نخواهند بود، در نتیجه ما شاهد افزايش بیکاری کارگران در سال آينده  01افزايشی سال 

 . خواهیم بود
های خود همه جوانب را در نظر نگیرد سال بعد کارگران  اگر دولت در سیاست: سامانی پور تاکید کرد

 . وضعیت معیشتی بدتری خواهند داشت

  ت لبنیات در آستانه سقوطصنع

های لبنی ايران طی  انجمن صنفی صنايع فرآورده: دی آمده است  5در تاریخ  آفتاببه نوشته سایت 
درصدی میان بهای تمام شده و بهای فروش  ۱۶ای برای مسئوالن دولتی در رابطه با شکاف  نامه

 . هشدار داد
ای سر گشاده به کلیه مسئولین دولت، فعال  انجمن صنفی صنايع فرآوردهرهای لبنی ايران در نامه

 . را خواستار شد« عرضه و تقاضا و حمايت از مصرف کننده»، «رقابت آزاد»نظیر « تجارت آزاد»نمودن 
های لبنی با اعالم اينکه شايد اين نامه آغازی برای پايان بخشیدن به  انجمن صنفی صنايع فرآورده

موانع بر سر راه ادامه و توسعه تولید صنايع لبنی و راه حلی هايی که پديد آورنده مشکالت و  سیاست
  برای برون رفت از شرايط بغرنج کنونی باشد،

تحولی عظیم در . گذرد ها مي قريب يکسال از آغازطرح تحول اقتصادی و هدفمنمدی يارانه: افزايد مي
شائبه به استقبال اش  که اهل صنعت بي« سال جهاد اقتصادي»اقتصاد میهن اسالمی مان که با نام 

ها و  اي، عارضه ولیکن نظیر هر اقدام جسورانه. نظیر بود رفتند، همدلی و همراهی که در نوع خود بي
مکررًا در جلسات حضوری و مکاتبات به عرض مسئولین . مشکالت را نیز در دل خود به همراه آورد
از جرأت و جسارت الزم برای رسد همه مسئولین به يکسان  محترم کشور رسید، ولیکن به نظر مي

در « جايگاه ممتاز اقتصادي»های گذشته برای جهش به سوی آينده پر خطر  پشت سر گذاشتن نگرش
  المللي، بر خوردار نیستند و عرصه ملی و بین

 . توانند قاطعانه اتخاذ نمايند های بزرگ را نمي تصمیمات بزرگ برای انديشه
 ٣٣های صحیح  ريزي ها و برنامه صنايع لبنی در اثر سیاست: ستدر ادامه اين نامه سرگشاده آمده ا

، به ۱٣۱٨میلیون دالر واردات کاالهای لبنی در سال  159سال پس از استقرار انقالب اسالمي، از 
های رقابتي،  به دلیل مزيت قیمت. رشد نموده است ۱٣٨۰میلیون دالری در سال  092صادرات 

ی مان از تاخت و تاز محصوالت لبنی مشابه خارجی در امان بوده بازارهای داخلی مصرف میهن اسالم
های انرژي، حمل و نقل،  ها به طور میانگین اثر بخشی حامل است، ولیکن اجرای طرح هدفمندی يارانه

حدودًا ( شیر خام -منهای ماده اولیه اصلی صنعت... )بسته بندي، دستمزد و مالیات بر ارزش افزوده 
شیر خام تولیدی . قیمت تمام شده کاالهای لبنی را به همراه داشته است درصد افزايش در ۱٣

های دامی و ساير عوامل تولید کشاورزی  های کشور نیز مستقاًل به دلیل افزايش قیمت نهاده دامداري



درصد افزايش در قیمت تمام شده  ٢۱درصد افزايش بهاء پیدا کرده که میانگین معادل  ٣٣و دامداری نیز 
درصد  ٣۷به عبارتی طی يک سال گذشته صنايع لبنی جمعًا . ی لبنی را موجب گرديده استکاالها

اند، در حالیکه از سازمان حمايت  افزايش در اقالم تشکیل دهنده قیمت تمام شده خود را متحمل شده
 صنايع لبنی طی يک. درصد مجوز اصالح قیمت را اخذ نمودند ۱٨کنندگان فقط  مصرف کنندگان و تولید

میلیارد تومان منابع مالی داخلی صنعت را به خاطر پیشبرد طرح هدفمندی  1099سال گذشته حدودًا 
درصد شکاف بین بهای تمام شده و بهای فروش را  ۱۶ها از دست داده است و ديگر قدرت تحمل  يارانه
درات را مديريت درصد بازار لبنیات داخل کشور و صا ۷۱کارخانجات بزرگ و صاحب برند لبنی که . ندارند

کنند، در معرض مخاطرات جدی کاهش و توقف صادرات از يک سو و از دست دادن توان رقابت با  مي
رانده شدن به حاشیه زيان در لحظه جهش به . اند کاالهای مشابه خارجی از سوی ديگر قرار گرفته

 . سوی اعتالء تولید، نظیر بدون سوخت ماندن در لحظه پرواز است
در حال حاضر به ( شیر خام)کمبود مواد اولیه : نويسد های لبنی در ادامه مي ع فرآوردهانجمن صناي

درصد کل تولید لبنیات صنعتی و به منظور بی نیاز نمودن  ۱٨میلیون تن، حدودًا  ۱/1میزان سالیانه 
های بزرگ صنايع لبنی برای  کشور از واردات شیر خشک مصرفی کل صنعت غذا، يکی ديگر از چالش

کیلو گرم در  ۱۶۷کیلو گرم مصرف سرانه ساالنه به  ٨۱رسیدن از )حقق اهداف برنامه پنجم توسعه ت
 . باشد و رشد صادرات مي( پايان برنامه پنجم توسعه

های صنعت اعم از  برای پايان بخشیدن به همه چالش: کند های لبنی تصريح مي انجمن صنايع فرآورده
شیر )هنده قیمت تمام شده محصوالت لبني، کمبود مواد اولیه تغییرات مداوم بهای اقالم تشکیل د

، نوسانات مداوم ارز، مشکالت در گشايش اعتبارها و حواله جات ارزی اقالم وارداتی صنعت و (خام
های گذشته  و حفظ رشد موزون و پايدار تولید، توأم با حفظ نگرش... های مالی افزايش مداوم هزينه

 . پذير نیست امکان
نظیر « تجارت آزاد»های  فعال نمودن اهرم: امه اين نامه راهکارهايی بدين شرح ارايه گرديدهدر اد

با احترام گذاشتن به عقايد و انتخاب مصرف « حمايت از مصرف کننده»، «عرضه و تقاضا»، «رقابت آزاد»
ن اصالح های تعادلي، و همچنی کننده درکمیت، کیفیت، تنوع بسته بندی و تنوع قیمت کاال و قیمت

های حمايتي،  های رقابتی بجای تعرفه قوانین و مقررات صادرات و واردات و جايگزينی تعرفه
های اقتصادی در چار  سازی قوانین مالیاتی و حقوق و عوارض دولتي، آزادی عمل مديريت بنگاه شفاف

اقتصادی برنامه های تولید و توزيع منطبق با اهداف کالن  چوب منافع ملی نظام در انتخاب استراتژي
اعمال )« های دستوري قیمت»به جای « های رقابتي قیمت»ساله توسعه و حاکمیت  ۱های 
های دستوری برای لبنیات در حالیکه قیمت اقالم ورودی صنعت به نوعی آزاد يا فاقد قیمت کنترل  قیمت

اقالم محصوالت شده است، باعث رکود تولید شده و بعضًا افزايش نا خواسته قیمت تمام شده برخی 
ها به عقب رانده  نمايد و جبرًا قیمت لبنی را موجب گرديده و صنعت را دچار پرسش و سؤال مکرّر مي

از جمله خروج صنعت لبنیات از گروه يک ( گردد شده و يا مشمول جرائم نجومی غیر قابل تحمل مي
صنفی صنايع فرآورده های لبنی های انجمن  کاالی تنظیم بازار وقرار گرفتن درگروه سه کاال از خواسته

 . باشد ايران مي

 
 معلمان زندانی در جمهوری اسالمی

 
تعدادی از معلمان فعال و دلسوز این مرز و “ای صادر کرد و و یادآور شد که  سازمان معلمان ایران بیانیه

 ”.اند بین و فاقد تدبیر شده ای کوته نظرانه و مستبدانه عده های تنگ بوم، زندانی اندیشه
محمد داوری، “: در این بیانیه به وضعیت تعدادی از معلمان زندانی اشاره شده و نوشته شده است

تاکنون بدون یک روز  ٨٨ رسانی سازمان معلمان ایران از شهریور ماه سال مسئول آموزش و اطالع
تشکیالت پور سلیمان، مسئول  علی. برد مرخصی و استفاده از حقوق قانونی در زندان اوین به سر می

عبداهلل . برد ریزی همین سازمان نیز از خرداد ماه امسال، تاکنون در همین زندان به سر می و برنامه
تاکنون در زندان به سر  ٨٨ مومنی، دبیر منطقه دو آموزش و پرورش تهران نیز پس از حوادث انتخابات

مهندس . یز زندانی استاهلل باستان، معلم کردستانی و عضو کانون صنفی معلمان ن نبی. برد می
هاشم خواستار، معلم بازنشسته مشهدی با وجود شرایط جسمی نامناسب پس از انتخابات 

رسول بداقی، عضو هیات مدیره کانون صنفی معلمان نیز از . برد در زندان به سر می ٨٨ سال
ازمان علیرضا هاشمی، از س. برد زندانی است و اکنون در زندان رجایی شهر به سر می ٨٨ سال

معلمان ایران، علی اکبر باغانی دبیر کل کانون صنفی معلمان ایران، محمود بهشتی لنگرودی، 
مدنی معلمان  –های صنفی  سخنگوی کانون صنفی معلمان ایران و تعدادی دیگر از اعضای تشکل

ین تعداد همچن. برند شان به سر می های مفتوح قضایی هستند و در انتظار برگزای دادگاه دارای پرونده
اند که با  بازداشت، محاکمه و زندانی شده ٨٨ زیادی از معلمان در سراسر کشور پس از انتخابات سال



ها غیر  هایی که تاکنون برگزار شده این برخورد توجه به حضور گسترده و نقش معلمان در همه انتخابات
 ”.شایسته و غیر مدبرانه است

وجهی وزیر آموزش و پرورش جمهوری اسالمی به وضعیت سازمان معلمان ایران در پایان به بی ت
 .معلمان زندانی اشاره کرده و خواستار آزادی تمامی آنان گشته است

ی تردید و سرکوب نگاه کرده است چرا که به خوبی  رژیم جمهوری اسالمی همواره به معلمان به دیده
آموز و محصل در ارتباط هستند  انشها د توانند به عنوان کسانی که با میلیون داند که آنان می می
های مختلف نه فقط ملعمان را دستگیر و زندانی  حکومت اسالمی در دوره. آوران آگاهی باشند پیام

ی شصت و پس از آن اعدام نموده است که آخرینشان فرزاد  نموده بلکه تعداد زیادی از آنان را در دهه
 .کمانگر بود

 
 كرديم فوالد غدير بازرسي مي سالي سه بار از: معاون روابط كار

 
معاون روابط كار وزارت تعاون، كار و : دی آمده است  1یزد در  –به نوشته سایت خبرگزاری دولتی ایلنا 

هاي تخصصي در حال جمع بندي علت اين  هیات كارشناسي با استفاده از ديدگاه: رفاه اجتماعي گفت
 . حادثه و ارسال گزارش به مراجع قضايي است

زارش ایلنا، ابراهیم نظري جاللي در خصوص انفجار كوره در كارخانه فوالد غدير يزد كه به كشته به گ
به منظور نظارت بر حسن اجراي قوانین و مقررات حفاظتي و : كارگر منجر شد اظهار داشت 13شدن 

به كارفرما  مورد بازرسي از اين كارخانه صورت گرفته و موارد نقص نیز 12ايمني از بدو تأسیس تاكنون 
 . ابالغ شده و برخي موارد نیز رفع شده است

بازرس كار در سراسر كشور در حال فعالیت هستند كه با  299در حال حاضر : معاون روابط كار ادامه داد
میلیون كارگاه برآورد مي شود،  0.5هاي صنعتي، ساختماني و صنفي كه حدود  توجه به تعداد كارگاه

نیم يكبار مي تواند به بازرسي از يك كارگاه بپردازد، اما از واحد مذكور بیش از  بازرس كار هر سه سال و
 . سه بازرسي در سال به علت باال بودن ريسك آن صورت گرفته است

از كمیسیون اجتماعي مجلس پیرو درخواست سال گذشته از نمايندگان تقاضا مي : وي در پايان گفت
 . امه كاري قرار دهندبازرسي را در برن 399شود، مجوز جذب 

 پایان پیام

 
 های زودبازده دچار انحراف شدند درصد طرح 61تا  15
 

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی : دی آمده است  1در به نوشته سایت خبرگزاری دولتی ایلنا 
بازده درصد طرحهای پیاده شده زود 39های انجام گرفته دریافتیم حدود  با بررسی: استان مازندران گفت

درصد انحراف وجود داشت که آنهم اگر بانکها نظارت  09تا  15بدرستی انجام گرفته و تنها در حدود 
 . بیشتری بعمل می آوردند این درصد اندک نیز کاهش می یافت

به گزارش ايلنا، اسماعیل نیلچیان در جمع روسا و اعضای هیئت مدیره خانه صنعت و معدن و 
ای در  عده: زندران در دفاع از طرحهای زودبازده و مشاغل خانگی گفتهای صنایع همگن ما انجمن

ها  جامعه مایل و راغب به سرمایه گذاری و اشتغال انفرادی و کارهای کوچک هستند که موظفیم از آن
 . نیز حمایت کنیم

ده درصد طرحهای پیاده شده زودباز ٨۱با بررسیهای انجام گرفته دریافتیم که حدود : وی اضافه کرد
ها نظارت  درصد انحراف وجود داشت که آنهم اگر بانک ٢۱تا  ۱۱بدرستی انجام گرفته و تنها در حدود 

 . یافت آوردند این درصد اندک نیز کاهش می بیشتری بعمل می
ای به معاونت برنامه ریزی استانداری جهت تامین و تخصیص تسهیالت بویژه  نیلچیان از ارسال نامه

 . پیگیری در سفر ریاست جمهوری و هیئت دولت به استان خبر داد سرمایه در گردش جهت
او در بخش ديگري از سخنانش مصرف تولیدات خارجی را مشکل فرهنگی دانست و خاطرنشان کرد 

 . باید برای جبران این نقیصه و ارتقای فرهنگ مصرف کاالهای ایرانی از خودمان شروع کنیم
تر از ایجاد اشتغال جدید  ن اعتقادیم که تثبیت اشتغال موجود مهموی در پایان عنوان کرد ما هم بر ای

ها و تالشگران عرصه تولید قدردانی  ایشان در خاتمه از توجهات خانه صنعت و معدن، انجمن. است
 . نمودند

 پایان پیام
 

 كارفرما تغییر كاربري نداد، كارخانه تعطیل شد
 



ي  نماينده كارگران بیكار شده : دی آمده است  1ن در آبادا –به نوشته سایت خبرگزاری دولتی ایلنا 
دولت به دلیل تاثیر ناشي از مواد اولیه بر سالمتي كارگران، مقرر كرده : كارخانه ایرانیت شهر ری گفت

بود اين كارخانه طي هفت سال آينده تغییر كاربري بدهد، اما كارفرما تصمیم به تعطیلي و بیكار كردن 
  .كارگران گرفت

وگو با ایلنا، ضمن توضیح این مطلب که برای تولید محصوالت ايرانیتي اين كارخانه  شیرازی در گفت رضا
در : شود، افزود استفاده می( کریزوتایل یا پنبه نسوز)از نوعی ماده طبیعی بنام آزبست سفید 

ل به سا 2های گذشته بعلت عوارض ناشی از این مواد بر روی سالمتي کارگران، دولت بمدت  سال
مالكان كارخانه مهلت تغییر ساختار و کاربری داده بود،که با به سر رسیدن زمان مقرر شده و عدم 

  .پذیرش کارفرما، سه ماه پیش کارخانه ازسوی مالكان اين كارخانه تعطیل شد
ی های سیمان در پی اعتراضات کارفرمای این كارخانه، دولت اجازه فعالیت در بخش تولید لوله: او افزود

ها صادر کرده است اما متاسفانه كارفرمايان ما مایل به ادامه تولید نشدند و  را به این نوع شرکت
  .شرکت را تعطیل کردند

این كارخانه با بیش : او که وکالت قانونی برای دریافت مطالبات معوق این کارگران را دارد، اظهار داشت
کارگر  101راج تمامي كارگران قراردادي تعداد كارگران بهكرد، که هم اکنون با اخ کارگر فعالیت مي 059از 

  .برند رسمی رسیده است كه به تبع تعطیلي كارخانه در بال تکلیفی به سر می
های ریوی شده  بر اثر كار با ماده آزبست، بسیاري از كارگران دچار بیماری: شیرازي همچنین اعالم كرد

  .اند و حتی چندین نفر نیز فوت كرده
داد، با ادامه روند تولید هر کدام از این  چنانچه كارخانه تغییر كاربري مي: زی در خاتمه افزودشیرا

توانستند بعد از چند سالی از مزایای بازنشستگی  سال سابقه کار دارند، مي 11کارگران كه بیش از 
  .مشاغل سخت و زیان آور استفاده کنند

 پايان پیام
 

 بدون شرح
 فرستیم یه قانون كار را بدون نظرخواهي به مجلس مياصالح: االسالمي شیخ

 

شیخ االسالمی از ارائه الیحه  : دی آمده است  1آبادان در  –به نوشته سایت خبرگزاری دولتی ایلنا 

  .اصالح قانون کار به مجلس تا پایان سال جاری خبر داد

با توجه به این که روند اصالح : تبه گزارش خبرنگار ايلنا وزير كار، تعاون و رفاه اجتماعي اظهار داش

قانون کار باید به صورت سه جانبه اعمال شود از این رو به نمایندگان کارگری و کارفرمایی اعالم کردیم 

که در صورت توافق بین آن ها ما مخالفتی نداریم، اما آن ها روند انجام مذاکراتشان به دارازا کشیده از 

ه پیش نویس جدید از سوی آن ها پیش نویس مورد نظر خود را بدون این رو مجبوریم در صورت عدم ارائ

  .نظر خواهی آن ها به مجلس ارائه کنیم

 

  تخلفات بانكي اخیر باعث وقفه در روند اشتغالزايي دولت شد

 

با اعمال سیاست های حمایتی دولت، سیر نزولی نرخ بیکاری : وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت

  .دارد در کشور تداوم

: به گزارش خبرنگار ایلنا عبدالرضا شیخ االسالمی از سیر نزولی نرخ بیکاری در کشور خبر داد و گفت

شد اما مشکالت موجود در ماجرای اخیر تخلفات بانکی  های اشتغالزایی دولت با قدرت دنبال می برنامه

و روند اشتغالزایی متکی به های اخیر نداشته باشیم  کشور موجب شد که همراهی مورد نظر را در ماه

  .منابع بانکی کشور دچار وقفه شود

همراهی مدیران : های مناسبی در زمینه اشتغالزایی ایجاد شده است، افزود او با بیان این که ظرفیت

و استانداران در زمینه رفع موانع کسب و کار موجب شده است که آهنگ بیکاری در کشور نزولی 

  .شود

درصدی نرخ بیکاری در تابستان سال جاری  0.5رفاه اجتماعی با اشاره به کاهش  وزیر تعاون کار و

درصد در تابستان سال جاری تنزل  11.1به  30درصد در تابستان سال  14.1نرخ بیکاری از : تصریح کرد

  .درصدی نرخ بیکاری همچنان عدد بزرگی است 11.1این در حالیست که عدد . یافته است

اشاره به اظهارنظرهای صورت گرفته مبنی بر عدم اجرای تعهد دولت در زمینه شیخ االسالمی با 

در حال حاضر ما همه ظرفیت ها را به کارگرفتیم : درصد خاطرنشان ساخت 19کاهش نرخ بیکای به زیر 

از این رو افرادی که با . هزار فرصت شغلی نرخ بیکاری را تک رقمی کنیم 599تا با ایجاد دو میلیون و 

های  ات منفی در این حوزه وارد می شوند باید تالش کنند که نگاه خود را نسبت به سیاستبیان



  .اشتغالزایی دولت مثبت کنند

: او سیاست های صندوق مهر امام رضا را در زمینه ایجاد فرصت های شغلی مثبت ارزیابی کرد و گفت

هزار فرصت  35توانسته است که  در حال حاضر صندوق مهر امام رضا با پرداخت تسهیالت اشتغالزایی

این در حالیست که بیشتر منابع صندوق مهر امام رضا از محل بازپرداخت . شغلی در کشور ایجاد کند

میلیارد تومان امکان ارائه وام به  59اقساط تامین می شود، به گونه ای که این صندوق ماهیانه 

  .متقاضیان دارد

 

  كنیم را اجرا ميدر صورت تامین اعتبار بیمه بیكاري 

 

وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی : او در خصوص تامین اعتبار منابع صندوق بیمه بیکاری جدید تصریح کرد

اما در نهایت . از پوشش بیمه بیکاری بیکاران در صورتی حمایت می کند که منابع آن تامین اعتبار شود

ار شود آن را اجرا و در صورت عدم تامین ما مجری هستیم و در صورتی که منابع صندوق تامین اعتب

  .منابع امکان اجرای قانون براي ما وجود ندارد

طبق : وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با تاکید بر لزوم اجرای تخفیفات بیمه ای کارفرمایان تصریح کرد

  .وب می شودقانون در صورتی که تخفیفات بیمه ای کارفرمایان از ابتدای سال اجرا نشود تخلف محس

 

  اشتغالزايي به معناي افزايش بیمه شدگان نیست

 

در حال حاضر تعداد بیمه شدگان ارتباطی با   :وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی همچنین اعالم کرد

  .های شغلی ایجاد شده در کشور ندارد فرصت

يجاد يك میلیون شغل با آمار عبدالرضا شیخ االسالمی در پاسخ به خبرنگار ایلنا مبني بر تناقض ادعاي ا

نباید انتظار داشته : افزايش تعداد بیمه شدگان تامین اجتماعي، ضمن بیان مطلب فوق تصریح کرد

های شغلی جدید به تعداد بیمه شدگان سازمان تامین اجتماعی اضافه  باشیم که با ایجاد فرصت

  .شود

مشاغل خانگی و یا در بخش خود در حال حاضر ده ها هزار شغل در بخش : او خاطرنشان ساخت

  .اند اشتغالی ایجاد شده است که این افراد خودشان را بیمه نکرده

هزار  599وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی اظهار نظر کارشناسان اقتصادی را مبنی بر ايجاد دو میلیون و 

تکذیب کرد و  درصدی را 05تنها در صورت محقق شدن نرخ رشد اقتصادی  09فرصت شغلی در سال 

  .ایجاد فرصت های شغلی جدید ارتباطی با نرخ رشد اقتصادی ندارد  :گفت

  .ادعای کارشناسان در این زمینه فاقد منطق اقتصادی و غیر کارشناسی است: او ادامه داد

: االسالمي با بیان این که در محاسبه نرخ رشد اقتصادی حتما اشکاالتی وجود دارد تصریح کرد شیخ

  .شتغال ایجاد شده را می توانیم در اختیار کارشناسان قرار دهیمآمار ا

قانون كار كه دولت قصد تغییرش را دارد، كارفرمايان مشمول  143الزم به يادآوري است كه طبق ماده 

اين قانون مكلفند بر اساس قانون تامین اجتماعي، نسبت به بیمه نمودن كارگران واحد خود اقدام 

  .نمايند

 یامپايان پ

 

 اشتغالزايي به معناي افزايش بیمه شدگان نیست
 

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی اعالم   :  دی آمده است  1در به نوشته سایت خبرگزاری دولتی ایلنا 
 . های شغلی ایجاد شده در کشور ندارد در حال حاضر تعداد بیمه شدگان ارتباطی با فرصت  :کرد

سخ به خبرنگار ایلنا مبني بر تناقض ادعاي ايجاد يك میلیون شغل با آمار عبدالرضا شیخ االسالمی در پا
نباید انتظار داشته : افزايش تعداد بیمه شدگان تامین اجتماعي، ضمن بیان مطلب فوق تصریح کرد

های شغلی جدید به تعداد بیمه شدگان سازمان تامین اجتماعی اضافه  باشیم که با ایجاد فرصت
 . شود

در حال حاضر ده ها هزار شغل در بخش مشاغل خانگی و یا در بخش خود : ساخت او خاطرنشان
 . اند اشتغالی ایجاد شده است که این افراد خودشان را بیمه نکرده

هزار  599وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی اظهار نظر کارشناسان اقتصادی را مبنی بر ايجاد دو میلیون و 
درصدی را تکذیب کرد و  05صورت محقق شدن نرخ رشد اقتصادی تنها در  09فرصت شغلی در سال 

 . ایجاد فرصت های شغلی جدید ارتباطی با نرخ رشد اقتصادی ندارد  :گفت
 . ادعای کارشناسان در این زمینه فاقد منطق اقتصادی و غیر کارشناسی است: او ادامه داد

: حتما اشکاالتی وجود دارد تصریح کرداالسالمي با بیان این که در محاسبه نرخ رشد اقتصادی  شیخ



 . آمار اشتغال ایجاد شده را می توانیم در اختیار کارشناسان قرار دهیم
قانون كار كه دولت قصد تغییرش را دارد، كارفرمايان مشمول  143الزم به يادآوري است كه طبق ماده 

ن كارگران واحد خود اقدام اين قانون مكلفند بر اساس قانون تامین اجتماعي، نسبت به بیمه نمود
 . نمايند

 پایان پیام

 

 اید؟ صدای جوانان بیکار را نشنیده
 

نماینده کاشمر در مجلس هشتم از  :  دی آمده است  1در به نوشته سایت خبرگزاری دولتی ایلنا 
  .توجهی رئیس جمهور به مسئله بیکاری انتقاد کرد بی

آقای : دستور خود درصحن علنی گفت خباز در نطق میانبه گزارش خبرنگار پارلمانی ایلنا، محمدرضا 
ها گفتند اگر درجایی جرمی را مشاهده کردید آن را اعالم کنید، اما  رئیس جمهور در یکی از سخنرانی

آیا آقای رئیس جمهور صدای شش و نیم میلیون جوان بیکار که هر روز به انحای مختلف جویای کار 
  اند؟ هستند را نشنیده

ها افزایش یافته را  آقای رئیس جمهور آیا صدای مظلومانه کشاورزان که هزینه تولید آن: دوی افزو
شوند  ها متحمل ظلم مي هایی را که با تعطیلی پنجشنبه اید؟ آیا صدای دانش آموزان و خانواده شنیده

  اید؟ شوند را نشنیده اید؟ آیا صدای معلمان شرکتی که هر روز در مقابل مجلس جمع می را شنیده
 پایان پیام

  کارگر اين شرکت بیکار شدند 01شرکت صنعتی شیرگاه ساوه پلمب و 

: دبیر اجرایی خانه کارگر ساوه گفت :  دی آمده است  1در به نوشته سایت خبرگزاری دولتی ایلنا 
به های فوالدی و انواع تورو پیچ است،  گروه صنعتی شیرگاه که تولید کننده انواع سیم خاردار، شبکه

  .های مالیاتی تعطیل شد علت بدهی
کارگر رسمی و قراردادی این شرکت بیکار  49وگو با ایلنا ضمن بیان این مطلب که  محمد زمانی در گفت

های مالیاتی خود را پرداخت نکرده  این واحد به دلیل بحران مالی، بخشی از بدهی: اند،افزود شده
  .است

ز بدهی خود را به اداره دارایی پرداخت کرده است و مققر شد گروه صنعتی شیرگاه بخشي ا: او افزود
طی جلساتی با حضور فرماندار، باقی این بدهی به صورت اقساط پرداخت شود،که متاسفانه اداره 

مالیاتی شهرستان ساوه با بی توجهی به مشکالت و بحرانهای پیش رو این شرکت، بجای یاری 
  .انکی و پلمب کارخانجات گروه صنعتی شیرگاه كرده استرساندن دستور مسدود نمودن حسابهای ب

بیکار شدن كارگران اين كارخانه و پیوستن آنان به خیل بیکاران و جوانان : این فعال کارگری ادامه داد
  .جویای کار، اشتغال منطقه را دچار چالش نموده است

ن مالیاتی پلمب شد، در حال که توسط مامورا( آذرماه 04)این شرکت تا روز پنجشنبه : زمانی گفت
های بانکی و ممنوع الخروج شدن کارفرمای  تولید و خدمت رسانی بود، که با مسدود شدن حساب

  .وپلمب درب شرکت از ادامه تولید باز مانده است
 پايان پیام

 

 شد رئیس سازمان یارانه ها از مجلس اخراج –کتک کاری در مجلس 

بهروز مرادی مدیرعامل سازمان : نوشته است سایت دولتی ایلنا  به نقل ازدی  1همشهری آنالین در 
ها در جریان جلسه علنی امروز با سید حسین حسینی نماینده فریمان درگیری  هدفمندی یارانه

به . فیزیکی و لفظی پیدا کرد تا جایی که علی الریجانی رئیس مجلس دستور اخراج او را صادر کرد
ا، در جلسه علنی امروز هنگامی که نمایندگان بررسی دو فوریت گزارش خبرنگار پارلمانی ایلن

ها را در دستور کار خود داشتند، بهروز مرادی رئیس  قانون هدفمندی یارانه ۱٢استفساریه ماده 
ها پس از درگیری لفظی با سید حسین حسینی نماینده فریمان به درگیری  سازمان هفدمندی یارانه

 .فیزیکی با وی پرداخت

ریجانی درحالی که شاهد این رخ داد بود بهروز مرادی را از صحن علنی اخراج کرد و این حادثه علی ال
در شرایطی روی داد که تجمع بزرگی از نمایندگان در مقابل جایگاه هیات رئیسه شکل گرفته بود و 

 .نمایندگان مشغول آرام کردن فضا و جدا کردن طرفین درگیری بودند
کنید باید  وقتی فردی را به مجلس دعوت می: خطاب به نماینده دولت گفتگفتنی است رئیس مجلس 



 .ادب را رعایت کند
مناسبی میان نماینده دولت و نمایندگان مجلس رد و بدل  شایان ذکر است در طی این حادثه الفاظ نا

 شد
سینی حسین ح در جلسه علنی امروز بهروز مرادی با سید: خبرگزاری فارس هم در این زمینه نوشت

 .درگیری فیریکی پیدا کرد و به صورت او سیلی زد
پس از این اقدام بهروز مرادی، تعداد زیادی از نمایندگان در اطراف او جمع شده و مانع ادامه این درگیری 

 .شدند
ابتدا نماینده فریمان به صورت مرادی سیلی   گویند  اند، می شاهد این درگیری بوده برخی نمایندگان که  

 .ستزده ا
ها خطاب به حسینی نماینده فریمان گفته  رئیس سازمان هدفمندی یارانه بنا به گفته این نمایندگان، 

که بیان این جمله موجب این درگیری فیزیکی شده ” اید؟ این آمارهای کوچه بازاری را از کجا آورده” که 
 .است

آقای : در صحن علنی، گفت علی الریجانی رئیس مجلس نیز ضمن توصیه به مرادی برای رعایت ادب
  دهید؟ مرادی توهین نکنید؛ این چه رفتاری است که از خودتان نشان می

 .آقای مرادی را از مجلس اخراج کنید: الریجانی همچنین گفت
پس از این سخنان الریجانی، محسن کوهکن عضو هیئت رئیسه مجلس، بهروز مرادی رئیس سازمان 

 .ز صحن علنی پارلمان هدایت کردها را به خارج ا هدفمندی یارانه
 .صحن علنی مجلس پس از این درگیری بین حسینی و مرادی برای دقایقی متشنج شد

نمایندگان مجلس شورای اسالمی در جلسه علنی روز سه شنبه : مهر نیز در این زمینه نوشته است
 .ور کار داشتندقانون هدفمندی یارانه ها را در دست ۱٢فوریتی استفساریه ماده  ٢بررسی طرح 

ها که برای اعالم نظر دولت در  در حین بررسی این طرح بهروز مرادی رئیس سازمان هدفمندی یارانه
این باره به مجلس آمده بود پس از اعالم نظر خود پشت تریبون و زمانی که در جای خود نشسته بود و 

گیر شد و کار آنان به درگیری کرد با سید حسین حسینی نماینده فریمان در با نمایندگان گفتگو می
این در حالی بود که بر اساس مشاهدات حمله کننده مرادی بود و حتی پس از تذکرات . فیزیکی رسید

پی در پی الریجانی به حمالت خود به نماینده فریمان ادامه داد و نمایندگان تالش کردند وی را از 
 .حسینی دور کنند

 .زد به نماینده فریمان برساند و با صدای بلند فریاد می با این حال مرادی تالش داشت خود را
پس از آنکه مرادی نماینده فریمان را سیلی زد تعدادی از نمایندگان وی را دور کردند و در نهایت 

 .الریجانی از هیئت رئیسه خواست تا مرادی را از مجلس اخراج کنند
سرانجام محسن کوهکن عضو هیئت رئیسه از سوی نمایندگان دیگر بلند شد و ” اخراج کنید“فریاد 

 .مجلس خود را به مرادی رساند و او را از صحن علنی مجلس خارج کرد
اند این  این در حالی است که بر اساس اظهارات برخی از نمایندگان که از نزدیک شاهد ماجرا بوده

ز بر اساس اظهارات نماینده فریمان بوده که ابتدا به صورت مرادی سیلی زده که علت این موضوع نی
” این آمارهای کوچه بازاری را از کجا آورده اید؟“نمایندگان این بوده که مرادی در اظهاراتش عنوان کرده 

 .که این جمله از سوی نماینده فریمان توهین تلقی شده و باعث درگیری فیزیکی شده است
و گاز و پخش و  استفساریه مجلس در خصوص عدم پرداخت سهم شرکت های خدماتی آب، برق

ها توسط دولت است اما مرادی در توضیحات خود مدعی شد  پاالیش از سازمان هدفمندی یارانه
سازمان هدفمندی . کند و در واقع نیازی به تفسیر نیست سازمان هدفمندی یارانه ها قانون را اجرا می

 .آمده است ۱٢کاری را انجام می دهد که در تفسیر ماده 

  نعت پتروشیمی ايرانپیامدهای تحريم ص

المللی  درپی انتشار گزارش تازه آژانس بین:دی آمده است  1در  مردمکبه گزارش سایت اصالح طلب 
ای ايران، تحريم بخش پتروشیمی ايران در دستور کار آمريکا و اتحاديه  انرژی اتمی در مورد برنامه هسته

 . اند بت به پیامدهای آن هشدار دادهاروپا قرار گرفته است، موضوعی که تحلیلگران اقتصادی نس
های آمريکايی از دولت کره جنوبی مبنی بر همکاری بیشتر با برنامه تحريم  پس از درخواست مقام

  ايران،
های جديدی را  دسامبر گزارش کرد که دولت اين کشور تحريم ۱۱خبرگزاری يونهاپ کره جنوبی روز 

نفت خام و ممنوعیت واردات پتروشیمی از موارد تحريم  علیه ايران اعالم خواهد کرد و کاهش واردات
 . خواهد بود

کند و در عرصه پتروشیمی با  درصد از نفت خام موردنیاز خود را از ايران وارد مي ۱۱کره جنوبی حدود 
 . ايران يک رابطه دوسويه واردات و صادرات دارد



 ٣۱۱الت پتروشیمی به ارزش براساس گزارش فايننشال پست اين کشور آسیايی سال گذشته محصو
میلیون دالر  ۷۱۱میلیون دالر از ايران وارد کرد و ارزش محصوالت پتروشیمی صادراتی آن به ايران نیز 

 . اعالم شد
ها علیه تهران ازجمله بخش پتروشیمی آن، دولت سئول  اند که اکنون با تشديد تحريم تحلیلگران گفته

 .ويژه در زمینه واردات نفت خام آسیب ببیند با ايران بهنگران است که ديگر مراودات تجاری آن 
  اثر تحريم پتروشیمی ايران بر چین و هند

های  چین و هند نیز دو واردکننده عمده محصوالت پتروشیمی ايران هستند که در صورت اجرای تحريم
 . درو خواهند ش جديد اتحاديه اروپا و آمريکا علیه ايران، با مشکل رشد اقتصادی روبه

گاه قطع صادرات  ها علیه ايران به اجرا گذاشته شود، آن براساس تحلیل وبسايت خبرآنالين اگر تحريم
تواند رشد اقتصادی هند و چین و رشد اقتصاد جهانی را با  محصوالت پتروشیمی از سوی ايران مي

 . رو کند تهديد روبه
شود که براساس  در نظر گرفته مي هايی طبق اين تحلیل رشد اقتصادی چین و هند به عنوان شاخص

 . شود آن متوسط رشد اقتصاد جهانی برآورد مي
در اين میان متانول و پلی اتیلن دو محصول پتروشیمی وارداتی ايران به چین و هند هستند و اگر اين دو 

دی در کشور بخواهند واردات پلی انواع پلی اتیلن و متانول از ايران را قطع کنند، با کاهش رشد اقتصا
 . رو خواهند شد صنايع پايین دستی خود روبه

پلی اتیلن با »ايران سومین صادرکننده  ٢۱۱۱براساس اطالعات اداره گمرک چین، از ژانويه تا اکتبر سال 
 . درصد از اين محصول وارداتی به چین را تامین کرده است ۱٢به چین بوده و حدود « دانسیته باال

بازرگانی پتروشیمی ايران، گفته است که ايران بزرگترين تأمین کننده  معصومه دري، مديرعامل شرکت
 . متانول چین بوده و هر ماه نیمی از نیازهای اين کشور به متانول را تأمین می کند

هزار مترمکعب محصوالت پتروشیمی عمدتا پلیمر و  ٣۱۱ايران  ٢۱۱۱ماه نخست سال  ۱۱به گفته او در 
 . استمتانول به هند صادر کرده 

اين در شرايطی است که برخی از تجار شرايط پرداخت پول به ايران درقبال دريافت محصوالت 
 . اند پتروشیمی اين کشور را دشوار اعالم کرده

هايی که در صنايع نفت و پتروشیمی ايران فعال هستند،  های غرب علیه ايران شرکت براساس تحريم
های اقتصادی  اند که به خاطر وجود اين تحريم و گفته  در پرداخت پول به ايران دچار مشکل شده

 . اند های اصلی پرداخت از طريق ژاپن يا کره جنوبی مسدود شده کانال
  تغییر مسیر پتروشیمی ايران به سوی آسیا

های جديد اتحاديه اروپا علیه ايران  اند که اگر تحريم بینی کرده تحلیلگران بازار پتروشیمی خاورمیانه پیش
ايی شود آنگاه ايران مسیر صادرات محصوالت پتروشیمی خود را از بازارهای اروپايی تغییر خواهد داد اجر

 . و محصوالت بیشتری روانه چین خواهد کرد
 .مقام و شرکت ايرانی موافقت کرده است ۱٨۱اتحاديه اروپا با اعمال تحريم علیه 

حقیقی و حقوقی ايرانی را اعالم نکرده اما  به گفته تحلیلگران اگرچه اتحاديه اروپا نام اين اشخاص
 . های پتروشیمی اين کشور نیز در اين فهرست قرار بگیرند رود که شرکت انتظار مي

با اشاره به تحريم پتروشیمی ايران گفته است که اگر ايران مجبور به « بي.اس.اچ»يک تحلیلگر از بانک 
روشیمی اين کشور بیش از پیش وارد بازارهای چین خروج از بازارهای اروپايی شود آن گاه محصوالت پت

 . خواهد شد و چین با قیمت باالتر اين محصوالت را به کشورهای ديگر صادر خواهد کرد
بر اساس آماری که گمرک ايران منتشر کرده، در نیمه اول امسال نسبت به سال قبل، صادرات 

 . درصد باال رفته است ۱۱آمد ايران هم درصد بیشتر شده و در ٢۱محصوالت پتروشیمی از نظر وزنی 

 دستمزد

هزار  001هزار تومان سبد معیشتى كجا و  011: دبیر اجرايى خانه كارگر اصفهان
  ؟تومان مزد كجا

چه طور ممكن است سبد معیشتى : دی آمده است  1در تاریخ  ايسنابه گزارش خبرگزاری دولتی 
از ! هزار تومان باشد؟ 009شود در حالى كه حداقل مزد  هزار تومان تعريف 399خانوار به طور میانگین 

زا بودن مزدى كه تا اين حد با خط فقر و سبد هزينه فاصله دارد، شعارى براى ايجاد  طرف ديگر تورم
 . انحراف در رسیدن نیروى كار به مزد واقعى است

د سال جارى حتى نتوانسته كه حداقل دستمز اصغر برشان ـ دبیر اجرايى خانه كارگر اصفهان با بیان اين
: است نیمى از هزينه سبد معیشتى خانوارها را به خصوص در شهرهاى كالن تامین كند، اظهار كرد



هزار تومان بود ولى دستمزد كارگران در شوراى عالى كار با  399سبد هزينه در شهرهاى كالن باالتر از 
 . هزار تومان تعیین شد 009درصد افزايش  0

ها را هم تامین كند ولى عمال به  قرار بود مزد میزان تورم را پوشش دهد و سبد هزينه: وى ادامه داد
 . هیچ وجه اين اتفاق نیفتاد

كه دولت تعهد كرده بود در صورت دو رقمى شدن تورم در شش ماهه دوم سال در  برشان با بیان اين
در تعیین مزد سال جارى حتى  متاسفانه در سال گذشته  :میزان دستمزدها تجديدنظر كند، بیان كرد

 . تورم اعالم شده از سوى مركز آمار و بانك مركزى هم مد نظر قرار نگرفت
با وجود افزايش كمى دستمزد سال جاري، تورم دو رقمى و : دبیر اجرايى خانه كارگر اصفهان بیان كرد

 . باال، قدرت خريد كارگران را سه درصد كاهش داده است
 09شده كاالهاى ماشینى و غیر ماشینى  كه مزد به طور متوسط در هزينه تمام وى با تاكید بر اين

درصدى داشته باشد تاثیرش در  09بنابراين اگر به طور مثال مزد افزايش   :درصد سهم دارد، اظهار كرد
 .قیمت تمام شده دو درصد است

زا  هزينه فاصله دارد، تورمچه طور ممكن است مزدى كه تا اين حد با خط فقر و سبد : برشان تصريح كرد
 . اين حرف براى ايجاد انحراف در رسیدن نیروى كار به مزد واقعى است! باشد؟

كه متاسفانه امسال هم وضعیت مطلوبى در روند تعیین  دبیر اجرايى خانه كارگر اصفهان با تاكید بر اين
هنوز وضعیت بودجه كشور  كه اكنون دى ماه است با توجه به اين  :حداقل دستمزد وجود ندارد، گفت

 . زيرا بودجه عامل بسیار موثر در تعیین حداقل دستمزد است. مشخص نیست
ها  هاى حمايتى پس از هدفمندسازى يارانه كه وضعیت حمايت از تولید در قالب بسته وى با بیان اين

 . د آمدبنابراين با چنین وضعیتى قطعا رونقى در اشتغال به وجود نخواه: محقق نشده است گفت
از طرف ديگر دولت وعده تجديدنظر در دستمزدها در صورت افزايش تورم داده بود كه آن   :برشان افزود

همچنین ساير عوامل نیز نشان دهنده اين است مزد كارگران در وضعیت مطلوبى به . هم محقق نشد
 . برد سر نمي

بودجه و مزد را بدون فرصت كافى براى  09دولت در دقیقه : دبیر اجرايى خانه كارگر اصفهان تصريح كرد
اگر هوشیارى كافى نباشد و شوراى عالى كار نیز وظايف قانونى و رسالت . كند كارشناسى اعالم مي

 . برد خود را به خوبى انجام ندهد سال آينده نیروى كار در فقر و فالكت به سر مي
توانند براى حل  كارفرمايان به راحتى ميكه به دلیل عدم حمايت از كارگران،  وى در پايان با بیان اين

ها قراردادهاى موقت منعقد كنند،  هرگونه مشكل اقتصادى خود كارگران را اخراج و تعديل كرده و يا با آن
هاى حمايتى از رونق  قرار بود فضاى كسب و كار كشور با هدفمندسازى و ارائه بسته: بیان كرد

هابه وجود آمده نیز  اولین قربانیان اين بحران. اتفاق نیفتادمند شود ولى متاسفانه اين  بیشترى بهره
 . اند اند بلكه كار خود را نیز از دست داده كارگران هستند كه نه تنها مزد خوبى دريافت نكرده

 
شوند میلیون نفر از طرح یارانه ها حذف می  

دی دولت با بیان اینکه سخنگوی کارگروه طرح تحول اقتصا: نوشته است دی  1مهر در دولتی خبرگزاری 
نژاد قصد داریم با افرادی که نیاز به دریافت یارانه نقدی ندارند، مکاتبه کنیم،  براساس دستور احمدی

میلیون نفر از اقشار مرفه در مرحله دوم اجرای قانون از لیست دریافت یارانه نقدی حذف  ۱۱: گفت
میلیون نفر  ۱۱وم سیما با اشاره به حذف وگوی ویژه خبری شبکه د محمدرضا فرزین در گفت.شوند می

براساس برآوردها، افرادی که یارانه : ها، گفت از دریافت یارانه نقدی در گام دوم اجرای هدفمندی یارانه
دهد، در مرحله دوم یارانه نقدی دریافت  ها را تشکیل می درصد از درآمد ماهیانه آن ۱۱تا  ۱نقدی تنها 

 .نخواهند کرد

هایی بر اساس  ه طرح تحول اقتصادی دولت با تاکید بر اینکه در آینده نزدیک طی نامهسخنگوی کارگرو
هایی که نیاز به یارانه نقدی ندارند، به منظور عدم پرداخت به  نژاد برای افراد و خانواده دستور احمدی

واهند های نهم و دهم مشمول عدم دریافت یارانه نقدی خ دهک: ها ارسال خواهد شد، تصریح کرد آن
وی با اشاره به اینکه اما این افراد منتظر ارسال نامه ما نباشد و خود نسبت به انصراف اقدام کنند، .شد

میلیون نفر به سایر افرادی که یارانه نقدی دریافت  ۱۱درآمد حاصل از عدم پرداخت یارانه به : افزود
تومان یارانه  ۱۱۱هزار و  ۷۱عنی مبلغ یابد، ی ها افزایش می شود و یارانه نقدی آن کنند، پرداخت می می

 .شود میلیون نفر حذف و به یارانه بقیه خانوارها اضافه می ۱۱نقدی 

ها برای دریافت یارانه نقدی  میلیون نفر در ابتدای اجرای طرح هدفمندی یارانه ۶٢: فرزین تصریح کرد
کنیم که  است، اما ما تصور میمیلیون نفر شده  ۷۷ها  ثبت نام کرده بودند که در حال حاضر تعداد آن

معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی دلیل رها کردن .میلیون نفر باید یارانه نقدی دریافت کنند ۶٢همان 



در ابتدای : ها را مشکالت شناسایی افراد ذکر کرد و افزود بندی پرداخت یارانه نقدی بر اساس خوشه
ود انصرافی وارد عرصه نشدند اما بعدا تعداد خود میلیون نفر از طریق خ ۱۱، ۱۷اجرای طرح حدود 

 .ها کاهش یافت انصرافی

ها در گام دوم اجرای هدفمندی  سخنگوی کارگروه طرح تحول اقتصادی دولت از اصالح دوباره قیمت
شود اما  ماه آینده توسط بانک مرکزی اعالم می رشد اقتصادی سالیانه تا یک: ها خبرداد و گفت یارانه

محمدرضا فرزین با بیان .درصد باشد ۱٫۱معادل  ٨۰دهد که رشد اقتصادی سال  نشان میبرآوردها 
: ها در دست مطالعه است، از تقویت نظام شناسایی خبرداد و گفت اینکه فاز دوم هدفمندی یارانه

 .اجرای گام دوم بهتر از گام اول خواهد بود

های  وجه به شایعات از جمله شایعات قیمت ه هیچمعاون وزیر امور اقتصادی و دارایی با تاکید بر اینکه ب
وی با اشاره به آثار .ها را از مراجع رسمی گوش کنید اخبار هدفمندی یارانه: بنزین گوش نکنید، افزود

اجرای طرح هدفمند کردن : ماه گذشته در کشور، گفت ۱٢ها در  مثبت اجرای قانون هدفمند کردن یارانه
 .جویی وبه اقتصاد کشور کمک شده است ماهه اخیر صرفه ۱۱ر میلیارد دالر د ۱۱ها  یارانه

سنندج های حمل آهن در شهر عتصاب کارگران و رانندگان ماشینا  

آذرماه سال جاری، رانندگان و کارگران  ٢٢روز سه شنبه : آمده است خبرگزاری هرانا به گزارش سایت 
چنین شهر سنندج  دی سنندج و همهای واقع در کمربندی بهشت محم مشغول به کار در آهن فروشی

های  ها با بار آهن آالت به درون شهر و قرار دادن جریمه به دلیل ممانعت راهنمایی و رانندگی از ورود آن
 .ها دست از کار کشیدند سنگین و متوقف کردن ماشین

های  اشینهای کارگری، اعتصاب کارگران و رانندگان م بنا به گزارش کمیته هماهنگی برای ایجاد تشکل
ادامه داشته که این امر موجب بیکاری کارگران  ۱٣۰۱دی  ۱حمل آهن در شهر سنندج تا روز پنج شنبه 

 .ها شد در بخش صنعت وساختمان و بخصوص جوشکاران و آرماتور بند

در پی مراجعه رانندگان و مجریان بخش ساختمان سازی به راهنمایی و رانندگی شهر سنندج جهت در 
ها اعالم شد که  ها مواجه شدند وبه ان رگ ترافیک برای حمل آهن آالت، با پاسخ تند انیافت مجوز ب

 .توانید کار حمل و نقل اهن االت را انجام دهند شب به بعد می ۰: ٣۱فقط از ساعت

رد با ها با کاهش دید در شب و برخو به گفته یکی از رانندگان، حمل و نقل آهن آالت در شب بسیار خطر ناک بوده و آن

های برق مواجه هستند که این گونه حودث نیز همیشه اتفاق افتاده و معلوم نیست چه کسی حافظ جان  موانع از جمله سیم

شوند و هیچگونه  ها می باشد که بدون در نظر گرفتن مشکالت این از بخش از کارکنان فقط مانع کار آن این رانندگان می

 .کنند ت فراهم نمیراه حل درست ارائه نداده و یا امکانا

  اند ه کتابفروشی در تهران تعطیل شد ۵٠٠

خان تهران با ابراز تاسف از  کتابفروشان خیابان کريم: آمده است  کلمهبه نوشته سایت اصالح طلب 
کتابفروشی در پايتخت تنها در يکسال گذشته، نسبت به قرار گرفتن در منگنه  ۱۱۱تعطیلی حدود 

میلی مشتريان اين دو بازار برای خريد از کتابفروشیهای آنها  اين راسته و بيمانتوفروشان و طالفروشان 
 . ابراز نگرانی کردند

خان زند تهران در کافه کتاب  به گزارش مهر، روز گذشته تعدادی از کتابفروشان خیابان کريم
شدند  تهران و جمعی از مسئوالن شهری اين منطقه ۶پذيرای شهردار منطقه « کتابفروشی ويستار»

آنها پیشنهادهايی نیز برای بهبود وضعیت فرهنگی . تا مشکالتشان را با آنها در میان بگذارند
 . ارائه کردند ۶کتابفروشیهای اين راسته به مديريت شهری منطقه 

مدير نشر چشمه، « حسن کیائیان»دی ماه برگزار شد، ۷در اين نشست که عصر يکشنبه 
مدير نشر « محمد زارع»مدير نشر آبي، « حسن طباطبايی»، مدير نشر ثالث« محمدعلی جعفريه»

پژمان »مدير آموزشگاه ايده، « آرش سلطانعلی»مدير نشر گیتاشناسي، « سعید بختیاری»رود، 
خان  مدير کتابفروشی ويستار به طرح مشکالت مربوط به صنف کتابفروش در راسته کريم« سلطانی
 . پرداختند

 
  خان از شهرداری تهران يمخواسته کتابفروشان راسته کر



اندازی يک گذر  ای که سال گذشته برای راه نامه مدير نشر چشمه با يادآوری تفاهم« حسن کیائیان»
تهران و به همت احمد  ۶با شهرداری منطقه ( «گفت»با نام اختصاری )فرهنگی در اين منطقه 

است، از فخرالدين مسجدجامعی رئیس کمیسیون فرهنگی شورای شهر تهران به امضا رسیده 
 . سلیمانی شهردار اين منطقه خواست زمینه اجرای آن را مهیا کند

واحد موسسه  ٢کتابفروشي،  ۱۷حدود : وی با اشاره به وضعیت فرهنگی اين منطقه از تهران گفت
خان  تهران فعالیت دارند و فقط کتابفروشیهای راسته کريم ۶فرهنگی و يک کتابخانه بزرگ در منطقه 

اند؛ وجود خانه هنرمندان ايران و تعداد زيادی کافه که  ای فرهنگی داده د که به اين منطقه چهرهنیستن
 . شوند، ظرفیتی خوب برای کار فرهنگی در اين منطقه است اکثرًا پايگاه فرهنگی محسوب مي

بقه سال سا ۱۱۱که مجموعًا شايد بیش از ( تهران ۶فعاالن فرهنگ منطقه )ما : کیائیان اضافه کرد
کنیم که فرهنگ وزن مخصوص و بااليی در  فعالیت در اين حوزه و کار کتابفروشی را داريم، فکر مي

هايی اجتماعی را  ها و بزه تواند جلوی بسیاری از آسیب کشورمان دارد و توجه دولت به اين مقوله، مي
 . بگیرد

خان  فروشیهای راسته کريممدير نشر چشمه با اشاره به اقدامات انجام شده از سوی مسئوالن کتاب
برای  ۶خواستار کمک شهرداری منطقه ( گذر فرهنگی تهران)« گفت»برای برپايی جشنواره 

 . رسانی به مردم در اين باره و نیز اجرای توافقنامه سال قبل در اين خصوص شد اطالع
از شما  ما چیز عجیب و غريبی: تهران گفت ۶شهردار منطقه « فخرالدين سلیمانی»وی خطاب به 

ای تغییر کند که کسی که از  خان به گونه خواهیم و تنها انتظارمان اين است که فضای راسته کريم نمي
 . کند کند و فضای متفاوتی را تجربه مي کند، احساس کند از يک گذر فرهنگی عبور مي اينجا تردد مي

خواهند  ديگر صبح که مياهالی صنوف : کیائیان با اشاره به مشکالت اقتصادی صنف کتابفروش گفت
کارشان را شروع کنند، برايشان مهم است که بدانند نرخ طال و ارز نسبت به ديروز چقدر نوسان داشته 

است ولی کتاب تنها کااليی است که قابلیت تبديل به تورم را ندارد؛ بدترين کتابفروش هم اگر قیمت 
اين تغییر قیمت هم سودی به حال او نخواهد رود،  کتابش را تغییر بدهد، چون تورم مسیر خودش را مي

 . داشت
خان از دو طرف يکی از طرف مانتوفروشان و دوم از  ما در خیابان کريم: اين کتابفروش باسابقه گفت

اگر شهرداری منطقه بتواند با تمهیداتی کسانی . طرف طالفروشان تحت فشار و در منگنه آنها هستیم
کنند، به سمت کتابفروشیها نیز سوق دهد، نتیجه خوبی در پی خواهد  را که از اين دو بازار عبور مي

 . داشت
  اند کتابفروشی در تهران طی يک سال گذشته تعطیل شده ۱۱۱: جعفريه

کتابفروشی تنها در  ۱۱۱مدير نشر ثالث هم در اين نشست از اينکه حدود « محمدعلی جعفريه»
اين يک واقعیت است که کتابفروشی به : گفتاند، ابراز تاسف کرد و  يکسال گذشته تعطیل شده

تنهايی و بدون توجه به حواشی مربوط به کار، صرفه اقتصادی ندارد و برای حال اين مشکل، نیاز است 
اش اين است که هنوز توافقنامه پارسال اجرا نشده  که شهرداری به صورت جدي، پای کار بیايد و نمونه

 . است
 

خواست با تشکیل کارگروهی مسئولیت خود را در زمینه توافقنامه مذکور تهران  ۶وی از شهردار منطقه 
خان را برای هر گونه کمک و ارائه ايده اعالم  بر عهده بگیرند و در ادامه آمادگی کتابفروشان راسته کريم

 . کرد
  های کتابفروشان به درخواست ۶پاسخ شهردار منطقه 

محمدباقر »در سخنانی با اشاره به تاکید  ۶ردار منطقه شه« فخرالدين سلیمانی»در ادامه اين برنامه 
ما خواستار و پیگیر : های شهری گفت شهردار تهران بر رويکرد فرهنگی در اجرای برنامه« قالیباف

گیری فرهنگی از فضاهای شهری هستیم اما در  رسانی به مردم در خصوص لزوم بهره تعمیق کار اطالع
 . ايم نهايی در اين زمینه نرسیده بندی هنوز به جمع ۶مورد منطقه 

بخشی از کارهايی که در اين منطقه برای مکث بیشتر شهروندان جهت استفاده از : سلیمانی افزود
شود که امسال  فضاهای فرهنگی بايد صورت گیرد، به ساختارهای فیزيکی و اجرايی کار مربوط مي

 . وارد فاز اجرايی خواهند شد برای اين موارد، تامین اعتبار خواهد شد و از سال آينده
خان با نگاه جديد و با رويکرد  تلفیق مبلمان شهری در راسته کريم: تهران اضافه کرد ۶شهردار منطقه 

 . های در دستور کار ما برای اجرا در سال آينده است غالب فرهنگی از ديگر برنامه
تیر خبر داد اما درباره  ۷ر میدان وی همچنین از برنامه شهرداری تهران برای ساخت پالزهای شهری د

انگیزه بودن مردم برای  به داليلی مانند بي: خان اظهار ترديد کرد و گفت توسعه آنها به خیابان کريم
کتابخوانی و عدم منفعت مالی برای کتابفروشان، ما هنوز مطمئن نیستیم که در صورت تغییر 

گي، مردم بیايند و اينجا مکث کنند و از خان به مقوالت فرهن های شهری خیابان کريم زيرساخت
 . کتابفروشیها و موسسات فرهنگی آن استقبال کنند



اندازی اولین فرهنگسرای تهران را  مدير نشر چشمه هم در پاسخ به اين موضوع، راه« حسن کیائیان»
ی به کرد اين فضا روز کسی فکر نمي: يادآور شد و گفت( فرهنگسرای بهمن)در محل کشتارگاه تهران 

شود،  نويسي، آموزش قران و خوشنويسی در آن اجرا مي های داستان فضايی فرهنگی که کالس
بینیم که با همان تجربه فرهنگسراهای متعددی در تهران ايجاد شد که با  تبديل شود ولی امروز مي

 . اند استقبال روزافزون مردم هم رو به رو شده

 واقعي عدم افزايش حقوق بازنشستگان براساس تورم

با توجه به اينكه حقوق بازنشستگان بايد : دی آمده است  1به نوشته خبرگزاری دولتی مهر در 
درصد  09براساس نرخ تورم باشد به همین دلیل انتظار داريم حقوق بازنشستگان در سال آينده 

 .افزايش پیدا كند
درصد بازنشستگان  39ه به اينكه دی ماه ،با اشار1علي اكبر خبازها در گفتگو با خبرگزاري مهربتاریخ 

از مسئوالن انتظار داريم به مستمري بازنشستگان حداقل بگیر توجه : حداقل بگیر هستند، افزود
 .بیشتري كنند چرا كه حقوق آنان حتي پاسخگوي تامین نیازهاي اولیه آنان نیز نیست

سب با نرخ واقعي تورم به گفته وي، براساس قانون تامین اجتماعي حقوق بازنشستگان بايد متنا
 .افزايش پیدا كند به همین دلیل ما انتظار داريم هرگونه افزايش براين اساس باشد

اين سازمان تحت نظارت : وي با اشاره به اينكه تامین اجتماعي سازماني خصوصي است، تاكید كرد
شود نبايد با  يدولت است به همین دلیل هنگامي كه از منابع سازمان مستمري بازنشستگان تامین م

 .پیشنهاد سازمان تامین اجتماعي مخالف شود
نرخ تورم سال آينده بیش از : رئیس كانون عالي بازنشستگان و مستمري بگیران صندوق تامین گفت

نیز همین مبلغ افزايش  01درصد است بنابراين انتظار داريم كه افزايش حقوق بازنشستگان در سال  09
 .قبل نیز شود پیدا كند تا جبران سالهاي

اين درحالي است كه حقوق و مستمري بازنشستگان در سال جاري متناسب با نرخ تورم اعالم شده 
 .درصد افزايش يافت 19درصد بود افزايش پیدا نكرد و فقط  5/10از سوي بانك مركزي كه 

وان سال گذشته به دلیل رعايت نشدن قانون افزايش حقوق مستمري بگیران، به دي: خبازها گفت
 .عدالت اداري شكايت كرديم و همچنان پیگیر اين موضوع نیز هستیم

 اخراج استاد دانشگاه به دلیل ابراز نظر حول مسائل ُکرد 
 

یکی از استادان دانشگاه همدان که شهروند ُکرد ساکن شهرستان ماکو بود : سایت ُکردپا می نوسید 
 .از کار اخراج شد

میالن استاد اقتصاد  خبررسانی ُکردپا از ماکو، دکتر علی بروکیبنابه خبر ارسالی خبرنگار آژانس 
ی عملکرده مسئوالن حکومتی و ابراز نظراتی حول  گیری درباره دانشگاه همدان به دلیل انتقاد و موضع
 .مسایل ملی ُکرد از کار خود برکنار گردید

دهای امنیتی و حراستی میالن از سوی نها پیشتر دکتر بروکی: ی خبر ارسالی آمده است در ادامه
حکومت اسالمی ایران احضار و طی درخواستی عجیبی از وی خواسته شده بود که نام خانوادگی خود 
را تغییر دهد در غیر اینصورت از شغل استادی دانشگاه برکنار خواهد شد که این درخواست با واکنش 

 .میالن روبرو شده بود منفی دکتر علی بروکی
باشد، همواره یار  غربی می های معروف ُکرد در استان آذربایجان الن، که از خانوادهمی دکتر علی بروکلی

های  نمود که در فعالیت و یاور دانشجویان ُکرد دانشگاه همدان بوده و آنان را تشویق و ترغیب می
 .فرهنگی و اجتماعی کوشا و یکدست عمل کنند

  ها به يک نماينده انههدفمندی يار  سازمان سیلی رئیس/درگیری درمجلس رژيم

پس از آنکه رئیس سازمان هدفمندسازی : دی آمده است  1در  جرسبه نوشته سایت اصالح طلب 
ها به دلیل درگیری لفظی سید حسین حسینی نماينده فريمان به صورت او سیلی زد، رئیس  يارانه

 . مجلس بهروز مرادی را از صحن علنی اخراج کرد
ها که به منظور ارائه توضیحاتی  دی رئیس سازمان هدفمند سازی يارانهبه گزارش فارس، بهروز مرا

ها در صحنه علنی مجلس حاضر  قانون هدفمند کردن يارانه 10فوريتی استفساريه ماده  پیرامون طرح دو
حسین حسیني، به صورت او سیلی  شده بود، در جلسه علنی امروز پس از درگیری لفظی با سید

 . زد
بهروز مرادي، تعداد زيادی از نمايندگان در اطراف او جمع شده و مانع ادامه اين درگیری  پس از اين اقدام



 . شدند
آقای مرادی : علی الريجانی رئیس مجلس نیز ضمن توصیه مرادی به رعايت ادب در صحن علني، گفت

   دهید؟ توهین نکنید؛ اين چه رفتاری است که از خودتان نشان مي
 . آقای مرادی را از مجلس اخراج کنید: الريجانی همچنین گفت

پس از اين سخنان الريجاني، محسن کوهکن عضو هیئت رئیسه مجلس، بهروز مرادی رئیس سازمان 
 . ها را به خارج از صحن علنی پارلمان هدايت کرد هدفمندی يارانه

 . صحن علنی مجلس پس از اين درگیری بین حسینی و مرادی برای دقايقی متشنج شد

  بی رويه کشاورزی خوزستان را نابود میکند واردات

: يک کارشناس کشاورزی خوزستان گفت: : دی آمده است 2در تاریخ  مهردولتی خبرگزاری به نوشته 
سیاستهای غلط سازمان صنعت، معدن و تجارت در زمینه واردات بی رويه باعث شده بخش کشاورزی 

 . خوزستان در مسیر نابودی قرار گیرد
در گفتگو با خبرنگار مهر با انتقاد از عدم ساماندهی میوه های وارداتی توسط سازمان صنعت، امید فراز 

متاسفانه در ماه های اخیر به هر طرف که نگاه می کنی میوه های وارداتی در : معدن و تجارت گفت
شده  بازار عرضه می شود که با زبان بی زبانی از دالرهايی سخن می گويند که صرف وارد شدن آنها

 . است
در سالهای گذشته برخی از ما به جای اينکه از مرکبات تولیدی خودمان که حاصل : وی ادامه داد

دسترنج کشاورزان خوزستانی است مصرف کرده باشیم از مرکبات وارداتی که درباره مبدا بعضی از آنها 
کشاورزان استان  هم حرف و حديثهايی وجود دارد،استفاده کرده ايم و فقط در اين میان وضعیت

 . نابسامان می شود
اين کارشناس زراعت و اصالح نباتات با اشاره به اينکه با چنین سیاستهايی فعالیت کشاورزی در 

بايد به کشاورزان استانی حق بدهیم که بگويند کشاورزی ديگر : خوزستان اقتصادی نیست، گفت
ای که وزارت جهاد  ر اساس بخشنامهاين در حالی است که ب.سودی ندارد و در مسیر نابودی است

ها به جز موز ممنوع  ماه اعالم کرده بود، هم ثبت و سفارش و هم ورود انواع میوه کشاورزی از خرداد 
  است

نوع محصول کشاورزی که سال گذشته ابالغ شده همچنان  59همچنین ممنوعیت : فراز عنوان کرد
 . نبوه میوه های خارجی در بازار میوه نشانه چیستپابرجاست و اگر اين بخشنامه اجرايی شده وجود ا

وی همچنین خواستار حمايتهای الزم دولت برای باال بردن توان تخصصی تولیدات کشاورزی داخل به 
 . آبی شد ويژه در شرايط کم

فراز با اشاره به اينکه مدتی است برخی تولیدکنندگان بخش کشاورزی به دلیل وجود چنین 
واردات رسمی و غیر : ود را رها کرده و به جرگه واردکنندگان پیوسته اند، گفتسیاستهايي، کار خ

رسمی به ويژه در زمینه مرکبات، تولید داخلی را نابود کرده و آنچه عمال از دولت ديديم، نه تنها حمايت 
 . نبوده، بلکه کارهايی بوده که باعث خسارت بسیاری به کشاورزان شده است

: ، بیکار شدن کشاورزان را تهديدی جدی برای اقتصاد استان دانست و گفتاين کارشناس کشاورزي
 . سازمان صنعت، معدن و تجارت به عنوان متولی واردات، بیش از پیش به فکر کشاورزان باشد

 ممكن است دولت به وظايفش در مورد بیمه بیكاري عمل نكند

عضو هیئت مدیره کانون شورای عالی کار : دی آمده است  7در به نوشته سایت خبرگزاری دولتی ایلنا 
با توجه به تجارب قبلي ممكن است دولت به وظايف خود در خصوص پرداخت سهم بیمه بیكاري : گفت

 . عمل نكند
های مشابه همچون  نژاد با اشاره به تجارب قبلی در اجرای طرح اکبر دهقان به گزارش ايلنا، علی

هزار کارخانه و واحد تولیدی که از سوی دولت وعده داده  299های حمایتی به  و بسته  اختصاص یارانه
در خصوص بیمه بیكاري هم امکان دارد دولت بد قولی کرده و به : شده بود اما محقق نشد، افزود
 . وظايف و تعهدات خود عمل نکند

ه طور او با بیان اينكه در صورت شانه خالي كردن دولت از پرداخت سهمش تامین بار مالي اين طرح ب
در حال حاضر صندوق تامین اجتماعی توانایی : كامل به دوش تامین اجتماعي خواهد افتاد، ادامه داد

 . خدمات دهی به بیمه شدگان خود را هم ندارد
این فعال کارگری بااشاره به افزایش گسترده بیكاري به تبع تعطیلی واحدهای صنعتی به دلیل افزایش 

اگر دولت در تامین منابع مالی بیمه بیکاری به : ده، خاطر نشان کردقیمت تمام شده کاالی تولید ش
 . وظايفش عمل نکند، در جامعه سستی و رکود را شاهد خواهیم بود



هايي همیشه یک راه گریزی برای بعضي افراد  دهقانژاد با اشاره به اين واقعیت كه در چنین طرح
 . براي جلوگیري از سوءاستفاده صورت پذيردهاي الزم  بیني بايد پیش: سودجو وجود دارد، افزود

 پايان پیام
 

 !!ماه بازهم وعده به کارگران مخابرات راه دورشیراز62پس از

امروزبه کارگران مخابرات راه دورشیراز پس از : دی آمده است  2به گزارش خبرگزاری دولتی فارس در 

ن رابطه،وعده رسیدگی به متعدد درای* ماه عدم دریافت حقوق وبرگزاری تجمعات اعتراضی01

 .مشکالتشان داده شد

دی ماه به منظور بررسی و حل مشکالت کارکنان مخابرات راه دور ایران با حضور 2به گزارش فارس امروز

های اجرایی جلسه حل مشکالت کارکنان این شرکت  فرماندار شیراز، نمایندگان کارگران و دستگاه

 .برگزار شد

پایان جلسه بررسی مسائل و مشکالت کارگران مخابرات راه دور ایران که  فرماندار شهرستان شیراز در

بررسی و حل مشکالت کارکنان : وگو با خبرنگاران اظهار داشت بعد از ظهر امروز تشکیل شد، در گفت

شرکت مخابرات راه دور ایران و هرگونه مسائلی که د قرار است در پایان همین هفته با حضور فرماندار 

ای برگزار شود و تا  های اجرایی مرتبط و نماینده این کارگران جلسه شیراز و دیگر دستگاهشهرستان 

ر حوزه شهرستان شیراز باشد را جز . ها ادامه یابد حل کامل مشکالت آنان در چارچوب قانون پیگیری

 .دانیم وظایف کاری خود می

 ادامه تجمعات اعتراضي كارگران مخابرات راه دورشیراز*

نفر از پرسنل و كارگران كارخانجات  099حدود  رش مورخ اول د یماه روزنامه شرق ،تجمعبه گزا-

مقابل استانداري فارس آغاز شده، روز چهارشنبه وارد  1009آذر  01مخابراتي شیراز كه از روز شنبه 

در .كارخانجات مخابراتي شیراز، مجري تولید كارت سوخت در كشور بوده است. پنجمین روز خود شد

اين كارگران با به صدا درآوردن . اين تجمع چندروزه، شماري از همسران كارگران نیز حضور دارند

 .هاي خود هستند هاي ممتد، خواهان رسیدگي مسووالن دولتي به خواسته سوت

 

 تجمع اعتراضی کارگران مخابرات راه دور شیرازمقابل استانداری فارس

 

تجمع  ماه حقوق01بدلیل عدم دریافت : آمده است  دی 2به گزارش خبرگزاری دولتی فارس در 

ماه  01یک ماه حقوق نداشتن سخت است، دو ماه نداشتن فاجعه، . اعتراضی شان شکل گرفت

 حقوق نداشتن مساوی با مرگ است

ماهه حقوق خود، در  01کارگران مخابرات راه دور شیراز برای چندمین بار در اعتراض به تعویق افتادن 

 .داری فارس تجمع کردندمقابل استان

آذرماه فارس از شیراز، کارگران کارخانه مخابرات راه دور شیراز برای چندمین بار متوالی به 02به گزارش 

منظور رسیدگی به مسائل و مشکالت خود صبح و بعد از ظهر امروز در مقابل استانداری فارس به 

 .حالت اعتراض تجمع کردند

ایم و  ماه است که حقوق خود را دریافت نکرده 01بیش از : اظهار داشتنداین کارگران به خبرنگار فارس 

این در حالی است که در سفرهای گذشته هئیت دولت به استان فارس رئیس جمهور درخواست کمک 

 .ترین مبلغی به دست ما نرسیده است نقدی به کارگران این کارخانه را مصوب کرد اما هنوز کم

ترین نقدینگی به سر  در طول این دو سال که ما با مشکل و نبود کوچک :یکی از این کارگران گفت

 .اند بریم حتی یک بار نیز یکی از استانداران یا فرمانداران از این کارخانه و کارگران بازدید نداشته می

به بخش دولتی  32به بخش خصوصی واگذار اما در سال  30این کارخانه در سال : وی تصریح کرد

 .شد و همچنان از مشکالت کارگران آن کم نشده است تحویل داده

اند به  اگر تاکنون کارگران مشکالت را تحمل کرده: این کارگر کارخانه مخابرات راه دور شیراز اضافه کرد

ها به دلیل ندادن سهم تامین  خاطر موضوع بازنشستگی بوده اما از ابتدای سال تاکنون بازنشستگی

 .صورت نرفته بلکه قفل شده استاجتماعی و بیمه، نه تنها 

های آنان،  عدم پرداخت حقوق کارگران موجب متالشی شدن بسیاری از خانواده: این معترض بیان کرد

شان از سوی بانک و معضالت اجتماعی و از دنیا رفتن پنج نفر از آنان شده و  اخطار و توقیف اموال

 .انشجوی این افراد شده استآموز و د همچنین موجب عدم ادامه تحصیل فرزندان دانش

نماینده مجلس در استان فارس داریم اما تنها هنگام رای جمع  13ما : این کارگران خاطرنشان کردند



 .شناسند دهند و پس از ورود به مجلس دیگر مردم و مشکالت آنان را نمی کردن به مردم اهمیت می

ور وعده داده بود که اگر مشکل شما حل رئیس جمه: کارگران کارخانه مخابرات راه دور تصریح کردند

 .دهیم، حال آنان را به ما بدهید تا از حقوقمان بگذریم نشد وزیر مخابرات و صنایع را در اختیارتان قرار می

 :چندشعارکارگران معترض کارخانه مخابرات راه دورشیراز بنا به همین گزارش

تا حصول نتیجه اجتماع خود ادامه »، «ایم شدههای تکراری خسته  ما از وعده»، «ایم تا آخر ایستاده»

، «زندگی، معیشت حق مسلم ماست»، «ایستادن تا احقاق حقوق حق مسلم ماست»،« دهیم می

یک ماه حقوق نداشتن سخت است، »، «مصوبات دور سوم سفر ریاست جمهوری به فارس چه شد»

ماه انتظار برای اجرای  01آیا » و« ماه حقوق نداشتن مساوی با مرگ است 01دو ماه نداشتن فاجعه، 

 مصوبات هئیت دولت و رئیس جمهور کافی نیست

 

ادامه بالتکلیفی رضا شهابی یک هفته پس از شکستن اعتصب غذا وقول قاضی برای 

 رسیدگی به پرونده او

 ٢۱۱۱ دسامبر ٢٨ - ۱٣۰۱دی  ۷ چهار شنبه

دی ماه به اعتصاب غذای تر یک عضو سندیکای شرکت واحد که روز اول  برادر همسر رضا شهابی، 

ماهه خود پایان داد به کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران گفت که شکستن اعتصاب به خاطر این 

بود که قاضی دادگاه قول داده بود که به محض پایان اعتصاب رسیدگی به پرونده این فعال کارگری آغاز 

ان وضعیت بالتکلیفی آقای شهابی که بیش از به گفته وی با گذشت نزدیک به یک هفته، همچن. شود

دادگاه  ۱۱قاضی صلواتی، اداره شعبه . ماه است در زندان به سر می برد همچنان ادامه دارد ۱۰

 .انقالب را به عهده دارد

خرداد سال گذشته و  ٢٢آقای شهابی که اکنون در بیمارستان امام خمینی تحت مداوا است در تاریخ 

لیغی علیه نظام و اجتماع و تبانی بر ضد امنیت کشور بازداشت شد که خود وی این به اتهام فعالیت تب

وی پس از مدتی به بیماری گردن و کمر در زندان دچار شد و علیرغم تاییدیه . اتهامات را رد کرده است

 .پزشک قانونی برای مداوا در خارج از زندان تا مدت ها با خروج او موافقت به عمل نیامد

خود را از اول آذر ماه در زندان اوین ( تر)بی، عضو سندیکای شرکت واحد که اعتصاب غذارضا شها

با این حال او . روز با وخیم شدن حالش به بیمارستان امام خمینی منتقل شد ٢٣شروع کرد پس از 

این . برای روشن شدن وضعیت بالتکیلف پرونده اش حتی اعتصابش را در بیمارستان هم نشکست

گری به دلیل گفته قاضیش که رسیدگی به پرونده را منوط به شکستن اعتصاب غذا کرده بود و فعال کار

بنا بر درخواست های دوستان و کارگران زیادی که نگران حالش بودند عصر پنجشنبه اول دی ماه به 

 .اعتصابش پایان داد

گفته بود اگر رضا  دو هفته پیش قاضی صلواتی به همسر رضا شهابی» :نادر نادری به کمپین گفت

عصر پنجشنبه هفته گذشته  ۱رضا نیز ساعت . اعتصابش را بشکند او به پرونده رسیدگی می کند

ما . باالخره با اصرار دوستان و کارگران اعتصابش را در بیمارستان امام خمینی شکست( اول دی ماه)

یم که ایشان گفتند شما باید هم فورا رفتیم و به نماینده دادستان شکستن اعتصاب غذا را اعالم کرد

ما صبح شنبه به دادگاه رفتیم اما مسول دفتر آقای صلواتی گفت که . حتما به خود قاضی اعالم کنید

ایشان دادگاه دارد و نمی تواند ما را ببیند ما هم به مسول دفتر اعالم کردیم که رضا اعتصابش را 

چند بار دیگر . است و هیچ پاسخی هم نگرفتیم با این حال تا االن هیچ اتفاقی نیفتاده. شکسته است

 «. هم به دادگاه مراجعه کردیم که متاسفانه قاضی فرصت دیدن نداشتند

» :نادر نادری، برادر همسر رضا شهابی در خصوص وضعیت کنونی این فعال کارگری در بیمارستان گفت

لیل رفته و گلبول های خونش روز اعتصاب غذا بدنش به شدت تح ٣۱پزشکان اعالم کردند که به دلیل 

دکترها گفتند که سی روز حداقل باید در بیمارستان . افت شدید پیدا کرده و احتیاج به تزریق خون دارد

او نیاز به عمل در ناحیه مهره های . بماند تا بعد مشخص شود که آیا بدنش آمادگی عمل را دارد یا نه

 «.گردنش دارد

ضا شهابی آزادی بی قید و شرطش را از دادگاه می خواهد، به کمپین نادر نادری با اشاره به اینکه ر

ماه از تاریخ  ٨ماه بالتکلیف بودن در زندان و گذشت  ٢۱پس از » :بین المللی حقوق بشر در ایران گفت

االن دیگر . آخرین دادگاهش اگر قرار بود حکمی برای رضا صادر شود باید در این مدت صادر می شد

 «.دی بدون شرط و شروطش را می خواهدآقای شهابی آزا

نادر نادری در پاسخ به این سوال که آیا خانواده این زندانی می توانند او را در بیمارستان به راحتی 



اما بعضی وقت ها ماموران جلوی بچه . خانمش تقریبا می تواند او را مالقات کند» :مالقات کنند، گفت

د به جاهای مختلف باالخره بهشان اجازه داده می شود تا دو هایش را می گیرند که با تماس های زیا

 «.دقیقه پدرشان را ببینند

 
 كمبود نقدينگي و مواد اولیه مشكل اصلي واحدهاي تولیدي است

 
: دبیراجرايي خانه كارگر نیشابور گفت : دی آمده است  7در به نوشته سایت خبرگزاری دولتی ایلنا 

به جهت نداشتن نقدينگي از تهیه مواد اولیه تولید و پرداخت حقوق به  هاي تولیدي نیشابور اكثر واحد
  .كارگران خود عاجزند

كارخانه : زده نیشابور افزود اي از اين واحدهاي بحران محمد عمارلو در گفت گو با ايلنا ضمن بیان نمونه
 21ماه حقوق 1اخت يخچال سازي البرز در نیشابور با وجود تولید خوب، به جهت نبود نقدينگي از پرد

  .كارگر خود خودداري كرده است
كارخانه پالود كه تولید كننده محصوالت لبني است و شركت جهان : هاي ديگري ادامه داد او با بیان مثال

كارگر،  099و  39الكتريك كه تولید كننده كلید و پريزهاي ساختماني است نیز هر كدام به ترتیب با 
  .اند پرداختهماه است كه حقوق ن 4بمدت 

اين فعال كارگري با بیان اينكه اكثر اين واحدهاي صنعتي با مشكل كمبود نقدينگي و مواد اولیه 
مالكان اين شركتها به بهانه نبود نقدينگي و با وعده دريافت وام از دولت، : اند، خاطر نشان كرد مواجه

  .اندازند حقوق كارگران را به تعويق مي
 پايان پیام

 

 خت حقوق و بیمه كارگران كارخانه هوكامه ابهرعدم پردا
 

كارگران كارخانه هوكامه در ابهر كه تولید كننده پنل برای استفاده در هواپیمایی و فروشگاهها میباشد 

ماه است كه  ۰بعضی از كارگران این كارخانه هم حداقل . اند ماه است كه حقوق نگرفته ٦حداقل 

سال است كه حق بیمه كارگران پرداخت نمیشود و به همین دلیل همچنین حدود یك. اند حقوق نگرفته

كارگر دارد  ٦۱این كارخانه در حال حاضر حدود . دفترچه كارگران نزدیك به یكسال است كه اعتبار ندارد

 .نفر از آنها رسمی هستند ٢كه تنها 

 

 

 اخراج و تعطیلی كارخانه كاغذسازی مراغه
 

دی است تعطیل شده و كارگران كارخانه از بیكاری و بالتكلیفی رنج كارخانه كاغذ سازی مراغه مدت زیا

. كارگر آن اخراج شدند ۱۱۱كارگر داشت، طی یكسال اخیر  ٠۱۱این كارخانه كه قبال بیش از . برند می

كارگر باقیمانده در حال حاضر برغم وجود مواد اولیه و دستگاه و ابزار كار تولید از كار و تولید  ۱۱۱

 .اند بازمانده

 

 

 وضعیت حقوق و ایمنی كارگران در كارخانه شیشه كاوه مراغه

 

كارگران شاغل در كارخانه شیشه كاوه در شهرك صنعتی مراغه، تولید كننده مواد شوینده و نیز 

تر از سطح حقوق رسمی  كنند پایین كارگر و پرسنل دارد، حقوقی كه دریافت می ۷۱۱شیشه است و 

در ادامه این گزارش آمده . شود اض به این وضعیت هم منجر به اخراج میهرگونه اعتر. كارگران است

شوند ولی مدیریت كارخانه هیج  كارگران بعلت كار با مواد شیمیایی دچار بیماریهای مختلف می: است

 .دهد اقدام درمانی و تسهیالت الزم را در اختیار كارگران قرار نمی

 

 

 از زیر آوار در تبریز جان باختن سه کارگروعدم خروج نفرچهارم

 

مسئول روابط عمومی آتش نشانی آذربایجان : دی آمده است 2به نوشته خبرگزاری دولتی مهر در 



در : شرقی با بیان اینکه عملیات نجات کارگران حادثه خیابان بهار در روز گذشته ادامه دارد، اعالم کرد

 .این حادثه سه نفر از کارگران جان باختند

ساعت همچنان ادامه  05عملیات نجات با گذشت : ن در گفتگو با خبرنگار مهر افزودمحمد رضا برها

 .داشته و یکی از کارگران همچنان در زیر آوار باقی مانده است

وی با بیان اینکه در زمان وقوع حادثه تعدادی از کارگران ساختمانی در محل حضور داشته و زیر آوار 

عملیات نجات یکی از کارگران نجات یافته و به بیمارستان منتقل شد  در ابتدای: مانده اند، اظهار داشت

و در ادامه عملیات تا پایان روز گذشته یکی از کارگران را مصدوم و سه نفر را در حالی که فوت کرده 

 .بودند ماموارن آتش نشانی از زیر آوار بیرون آوردند

نیز همچنان در زیر آوار مانده است که  به گفته وی، پیش بینی می شود یک نفر دیگر از کارگران

 .ماموارن آتش نشانی همچنان در جستجوی وی هستند

روز گذشته در اثر بتن ریزی سقف واحد مسکونی رخ داد که طی آن به  11حادثه خیابان بهار ساعت 

 .گفته ماموارن آتش نشانی شش نفر از کارگران زیر آوار ماندند

 .ساعت از وقوع حادثه همچنان ادامه دارد 05عملیات نجات کارگران با گذشت 

 

 !انتخابات مجلس نهم وآغاز بالماسکه دفاع از حقوق کارگران؟

 

بهره گیری از عنوان دفاع از حقوق کارگران : دی آمده است  2به گزارش خبرگزاری دولتی فارس در 

 :برای گرم کردن تنورانتخابات مجلس نهم 

آذربایجان شرقی درگفتکوبامهر با تاکید بر حضور نمایندگان  جعفری دبیر جامعه اسالمی کارگران-

سرنوشت انتخابات نهم را کارگران و کارفرمایان : کارگری در انتخابات مجلس شورای اسالمی گفت

 .تعیین خواهند کرد

وی با اشاره به اینکه گزینه های مطرح در جامعه کارگری برای شرکت در انتخابات مجلس در حال 

نفره انتخاباتی جامعه اسالمی کارگری استان ارائه خواهد  10و پس از ثبت نام، لیست بررسی است 

 .شد

تمامی سعی جامعه اسالمی بر این بوده تا با دقت فراوان افرادی والیتمدار، کاردان، : جعفری افزود

 .جسور و با سالمت فکری را به عرصه انتخابات و راهیابی به مجلس معرفی کند

طلب دوره پنجم، ششم و هفتم مجلس شورای اسالمی عصر امروز  زاده نماینده اصالحسهیال جلودار-

چهارشنبه با حضور در فرمانداری تهران در پاسخ به سؤال خبرنگار فارس مبنی بر اینکه هدف شما از 

هدفم دفاع از حقوق کارگران  :دهید یا خیر، گفت شرکت در انتخابات چیست و لیست واحد ارائه می

 .است

بنده از طرف خانه کارگر و اتحادیه زنان کارگر در انتخابات شرکت : ین نماینده ادوار مجلس تصریح کردا

 .ام کرده

دار است از ارائه لیست  عضو ارشد فراکسیون اقلیت مجلس هشتم که دبیر کلی خانه کارگر را عهده -

 .تشکل متبوعش در انتخابات آینده خبر داد

جوب دبیر کل خانه کارگر و عضو ارشد فراکسیون اقلیت مجلس هشتم به گزارش فارس ، علیرضا مح

دقایقی پیش با حضور در وزارت کشور برای کاندیداتوری در نهمین دوره انتخابات مجلس شورای 

 .اسالمی ثبت نام کرد

 از همه کارگران: وگویی با خبرنگار ما از ارائه لیست خانه کارگر خبر داد و خاطرنشان کرد وی در گفت

 .کنیم برای کاندیداتوری مجلس نهم ثبت نام کنند کشور که صاحب صالحیت هستند، دعوت می

 1009هفتم د یماه -0413

  کارگر ايرانیت شهر ری بیکار شدند ۰۵٠بیش از 

ی کارخانه ايرانیت  نماينده کارگران بیکار شده: دی آمده است 2در خبرگزاری هرانا به نوشته سایت 
ه دلیل تاثیر ناشی از مواد اولیه بر سالمتی کارگران، مقرر کرده بود اين کارخانه دولت ب: شهر ری گفت

 . طی هفت سال آينده تغییر کاربری بدهد، اما کارفرما تصمیم به تعطیلی و بیکار کردن کارگران گرفت
ارخانه وگو با ايلنا، ضمن توضیح اين مطلب که برای تولید محصوالت ايرانیتی اين ک رضا شیرازی در گفت

در : شود، افزود استفاده مي( کريزوتايل يا پنبه نسوز)از نوعی ماده طبیعی بنام آزبست سفید 
سال به  ۷های گذشته بعلت عوارض ناشی از اين مواد بر روی سالمتی کارگران، دولت بمدت  سال



شده و عدم  مالکان کارخانه مهلت تغییر ساختار و کاربری داده بود، که با به سر رسیدن زمان مقرر
 . پذيرش کارفرما، سه ماه پیش کارخانه ازسوی مالکان اين کارخانه تعطیل شد

های سیمانی  در پی اعتراضات کارفرمای اين کارخانه، دولت اجازه فعالیت در بخش تولید لوله: او افزود
د نشدند و ها صادر کرده است اما متاسفانه کارفرمايان ما مايل به ادامه تولی را به اين نوع شرکت

 . شرکت را تعطیل کردند
اين کارخانه با بیش : او که وکالت قانونی برای دريافت مطالبات معوق اين کارگران را دارد، اظهار داشت

 ۱٢۶کرد، که هم اکنون با اخراج تمامی کارگران قراردادی تعداد کارگران به کارگر فعالیت مي ٣۱۱از 
 . برند ی کارخانه در بال تکلیفی به سر ميکارگر رسمی رسیده است که به تبع تعطیل

های ريوی شده  بر اثر کار با ماده آزبست، بسیاری از کارگران دچار بیماري: شیرازی همچنین اعالم کرد
 . اند و حتی چندين نفر نیز فوت کرده

از اين داد، با ادامه روند تولید هر کدام  چنانچه کارخانه تغییر کاربری مي: شیرازی در خاتمه افزود
توانستند بعد از چند سالی از مزايای بازنشستگی  سال سابقه کار دارند، مي ۱۶کارگران که بیش از 

 .مشاغل سخت و زيان آور استفاده کنند
 

 کارگر روغن نباتی نازگل بیکار شدند211
 

ه های نمی دانیم با دست خالی به فکر اجار. سفره مان خالی شد . بیکار شدیم : کارگران بیکار شده 
 آخر ماه باشیم یا دفترچه های قسط ؟ این است امنیت شغلی ما ؟

کارگر مجتمع کشت و صنعت روغن نباتی ماهیدشت  ۱۱۱دی ماه کرمانشاه پست، 3به گزارش مورخ 
کارگران . روند بیکاری ها از آذرماه شروع شده است . با لغو قرارداد بیکار شده اند ( نازگل ) کرمانشاه 

گفتگو با کرمانشاه پست ضمن اعتراض شدید به اوضاع بحرانی شغلی شان خواستار  بیکار شده در
آنها نسبت به قراردادهای کاری و نبود امنیت شغلی خود . رسیدگی فوری به وضعیت کاری خود شدند 

 .ابراز نگرانی کردند
م با دست نمی دانی. سفره مان خالی شد . بیکار شدیم : یکی از کارگران به کرمانشاه پست گفت

خالی به فکر اجاره های آخر ماه باشیم یا دفترچه های قسط ؟ این است امنیت شغلی ما ؟ لبخند 
 !فرزندانمان جای خود دارد 

هر وقت اراده کند . اختیار با کارفرماست . قرادادها ضمانت فردای ما را نمی کند : کارگر دیگری گفت
گوی ماههای آینده کاگران کارخانه ای است که چه کسی پاسخ: وی ادامه داد . بیکار می شویم 

 سال دارند ؟ ۱بیشترشان سوابقی باالی 
. گزارش های رسیده از تجمع و حضورکارگران در اداره کار استان در روزهای گذشته خبر می دهد 

 نفر از کارگران به کرمانشاه پست ۱۱۱محمد قنبری مدیر اداری و پرسنلی نازگل با تأیید لغو قرارداد 
هر چند کارخانه تعطیل نشده و کارگری هم اخراج نگردیده اما بعلت عدم تأمین مواد اولیه بدلیل : گفت 

. شرایط بین المللی علیه کشورمان فعاًل قادر به ادامه راه نیستیم و قراداد کارگران را لغو کرده ایم 
شکالت مرتفع شود کارگران وی افزود اگر م. هرچند در حال رایزنی با مقامات برای حل مشکل هستیم 

 .قنبری زمان مشخصی را برای بازگشت کارگران اعالم نکرد . به کار بازخواهند گشت 
 ۷ماده  ۱در حالی که مدیر اداری نازگل در پاسخ به اعتراض کارگران زمان قرادادها را با توجه به تبصره 

بط کار اداره کار و امور اجتماعی اما با رد قانون کار از اختیارات کارفرما دانست؛ داوود یاوری معاونت روا
یاوری همچنین از . مدت قرارداد به موافقت طرفین بستگی دارد : این گفته به کرمانشاه پست گفت 

نفر از کارگران فرم  ۷۱۱فعاًل : رسیدگی به پرونده کارگران بیکار شده نازگل در آن اداره خبر داد و گفت 
مطابق قانون یادشده پرداخت تا . از مزایای این قانون بهره مند شوند های بیمه بیکاری را تکمیل تا 

 .ماه مستمری ماهانه برابر مقررات قانون کار قابل پرداخت است  ۱٨حداکثر 
صنعت ،معدن و تجارت استان در گفتگو با کرمانشاه  از سوی دیگر محسن رستمی رئیس سازمان 
واردات مواد اولیه بدلیل شرایط بین المللی حاکم بر کشور پست با تأیید سخنان مدیر اداری نازگل عدم 

 .را علت اصلی تعلیق فعالیت روغن نباتی نازگل می داند
همچنین خبرهایی مبنی بر عدم گشایش ارزی از سوی بانک مرکزی و باالرفتن هزینه تولید و مالیات 

 .نیز از عوامل تعلیق فعالیت نازگل و بیکاری کارگران تأیید شده است 
پرسنل در منطقه دشت ماهیدشت  ۷۷۱مجتمع کشت و صنعت روغن نباتی ماهیدشت پیشتر با 

 .عالیت کرده است ف
گفتگوی رادیو بین المللی فرانسه بایکی از فعالین اتحادبین المللی درحمایت از کارگران درایران دررابطه 

 تن از کارگران مجتمع روغن نباتی نازگل در کرمانشاه ٠۱۱بابیکارشدن



 

 تن از کارگران مجتمع روغن نباتی نازگل در کرمانشاه ٠٠٠اخراج 

 

 0911دسامبر00پنج شنبه -زاده رضا ولی: نوشتهبه 

تن از کارگران مجتمع کشت و صنعت روغن نباتی ماهیدشت کرمانشاه که روغنی با نام نازگل ٠۱۱

 .اند کند به علت متوقف شدن چرخۀ تولید این محصول اخراج شده تولید می

به گزارش سایت خبری کرمانشاه پست، مدیر اداری و کارگزینی این مجتمع گفته هر چند کارخانه 

تعطیل نشده است و کارگران را هم اخراج نکرده اند اما به علت تأمین نشدن مواد اولیه به دلیل شرایط 

 .کرده اند تحریم های بین المللی فعاًل قادر به ادامه کار نیستند و قرارداد کارگران را لغو

سوابق کاری بیشتر کارگران این مجتمع بیش از . بیکاری کارگران مجتمع نازگل از آذرماه آغاز شده است

 .سال اعالم شده است ۱

علیرضا نوایی، عضو اتحاد بین المللی در حمایت از کارگران ایرانی که ساکن پاریس است در گفت و گو 

کمبود مواد اولیه »: بارۀ دالیل اخراج گستردۀ کارگران گفتبا بخش فارسی رادیو بین المللی فرانسه در

های تولیدی واقعی  یکی از مواردی است که واحدهای تولیدی با آن مواجه هستند و در برخی کارگاه

 ».است و در برخی دیگر نیز تنها بهانه ای برای اخراج کارگران است

قیمت های تمام شدۀ کاال را افزایش داده پیامدهای ناشی ازهدفمند کردن یارانه ها نیز از یک سو 

است و از دیگر سو افزایش واردات بی رویه کاال باعث شده است کارفرمایان دیواری کوتاه تر از دیوار 

 «.کارگران پیدا نکنند و دست به اخراج آن ها بزنند

پرداخت نکردن حتی وقتی مسألۀ اخراج کارگران مطرح نیست، این فشارها به صورت »: نوایی ادامه داد

 «.حقوق آنها یا تأخیرهای طوالنی در پرداخت دستمزدها خودش را نشان می دهد

به گفتۀ نوایی کارگران مجتمع روغن نباتی نازگل در کرمانشاه در چند روز گذشته در مقابل استانداری 

از مادۀ دست به تجمع زده اند و به امنیت شغلی و قراردادهای شکنندۀ کار که بر اساس تبصرۀ یک 

 .هفتم قانون کار دست کارفرما را برای اخراج کارگر باز می گذارد، اعتراض کرده اند

 [1]گفتگو با علیرضا نوایی، عضو اتحاد بین المللی در حمایت از کارگران ایرانی که ساکن پاریس 

 /n.rfi.frhttp://www.persia :نشانی یو آر ال
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 اخراج پانصد کارگر مجتمع کشت و صنعت روغن نباتی ماهیدشت

 
 ) شاهکارگر مجتمع کشت و صنعت روغن نباتی ماهیدشت کرمان ۱۱۱: به نوشته کرمانشاه پست

کارگران بیکار شده  . روند بیکاری ها از آذرماه شروع شده است  .با لغو قرارداد بیکار شده اند ( نازگل 
خواستار رسیدگی   شان ضمن اعتراض شدید به اوضاع بحرانی شغلی  در گفتگو با کرمانشاه پست

نیت شغلی خود ابراز و نبود ام قراردادهای کاری  آنها نسبت به. فوری به وضعیت کاری خود شدند 
 .نگرانی کردند

نمی دانیم با دست . سفره مان خالی شد . بیکار شدیم : گفت یکی از کارگران به کرمانشاه پست
ماه باشیم یا دفترچه های قسط ؟ این است امنیت شغلی ما ؟ لبخند  خالی به فکر اجاره های آخر

 ! دارد فرزندانمان جای خود
هر وقت اراده کند . کارفرماست  اختیار با. ضمانت فردای ما را نمی کند  قرادادها: کارگر دیگری گفت 

ماههای آینده کاگران کارخانه ای است که  چه کسی پاسخگوی: وی ادامه داد . بیکار می شویم 
 ؟ سال دارند ۱بیشترشان سوابقی باالی 

. گذشته خبر می دهد  در اداره کار استان در روزهای  گزارش های رسیده از تجمع و حضورکارگران 
نفر از کارگران به کرمانشاه پست  ۱۱۱محمد قنبری مدیر اداری و پرسنلی نازگل با تأیید لغو قرارداد 

نگردیده اما بعلت عدم تأمین مواد اولیه بدلیل  هر چند کارخانه تعطیل نشده و کارگری هم اخراج: گفت 
. راه نیستیم و قرارداد کارگران را لغو کرده ایم  قادر به ادامه شرایط بین المللی علیه کشورمان فعاًل

وی افزود اگر مشکالت مرتفع شود کارگران . با مقامات برای حل مشکل هستیم  هرچند در حال رایزنی
 . قنبری زمان مشخصی را برای بازگشت کارگران اعالم نکرد. بازخواهند گشت  به کار

 پرسنل در منطقه دشت ماهیدشت ۷۷۱ا مجتمع کشت و صنعت روغن نباتی ماهیدشت پیشتر ب
 فعالیت کرده است

http://www.persian.rfi.fr/%0b%0b%5b1%5d 
http://www.persian.rfi.fr/%0b%0b%5b1%5d 
http://www.persian.rfi.fr/%0b%0b%5b1%5d 
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 نفر از کارگران سد رامول در دهگالن 011اخراج 

 

یکصد  0/19/09در تاریخ , بنا به خبر رسیده به کمیته هماهنگی ، پیمانکار سد رامول در منطقه دهگالن

 .نفر از کارگران شاغل در این سد را اخراج کرده است

راج سازی، کارگران در مقابل شرکت نمایان غرب پیمانکار سد تجمع کرده و در اعتراض به این اخ

کارفرما در جواب به این کارگران کمبود بودجه را بهانه کرده و اعالم . خواستار بازگشت به کار شدند

در پی این جواب کارگران . های معوق آنان را هم ندارد کرده که حتی بودجه کافی جهت پرداخت حقوق

دست به تجمع مقابل امور آب استان زدند و خواستار دریافت حقوق و مزایای معوقه و  0/19/09در روز 

 .همچنین بازگشت به کار گشتند اما متاسفانه پاسخی از جانب مسئولین به آنان داده نشده است

قت الزم به ذکر است که این کارگران هر کدام دارای چندین سال سابقه هستند و به صورت قرارداد مو

 .کنند کار می

 1009دی  2 -های کارگری کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل

 

 / كارگر 62ماه حقوق 2خوددارى يخچال سازى البرز از پرداخت 
كارگر، بمدت  011و  01كارخانه پالود و شركت جهان الكتريك نیز هر كدام به ترتیب با 

  اند ماه است كه حقوق نپرداخته 0

دبیراجرايى خانه كارگر نیشابور  : دی آمده است 2خبرگزاری دولتی ایلنا در تاریخ  به نوشته سایت
هاى تولیدى نیشابور به جهت نداشتن نقدينگى از تهیه مواد اولیه تولید و پرداخت  اكثر واحد: گفت

 . حقوق به كارگران خود عاجزند
كارخانه : زده نیشابور افزود هاى بحراناى از اين واحد محمد عمارلو در گفت گو با ايلنا ضمن بیان نمونه

 21ماه حقوق 1يخچال سازى البرز در نیشابور با وجود تولید خوب، به جهت نبود نقدينگى از پرداخت 
 . كارگر خود خوددارى كرده است

كارخانه پالود كه تولید كننده محصوالت لبنى است و شركت جهان : هاى ديگرى ادامه داد او با بیان مثال
كارگر،  099و  39يك كه تولید كننده كلید و پريزهاى ساختمانى است نیز هر كدام به ترتیب با الكتر

 . اند ماه است كه حقوق نپرداخته 4بمدت 
اين فعال كارگرى با بیان اينكه اكثر اين واحدهاى صنعتى با مشكل كمبود نقدينگى و مواد اولیه 

به بهانه نبود نقدينگى و با وعده دريافت وام از دولت، مالكان اين شركتها : اند، خاطر نشان كرد مواجه
 . اندازند حقوق كارگران را به تعويق مي

 سوختگی شدید دو کارگر در پاالیشگاه شازند اراک

ساعت  09دی  1براساس خبر رسیده به انجمن صنفی کارگران برق و فلزکار کرمانشاه، روز سه شنبه 
مخازن نفت خام در فاز یک پاالیشگاه شازند اراک، به علت تجمع بعد از ظهر هنگام الیروبی یکی از  5

طبق . گاز و بروز جرقه برق، انفجار مهیبی رخ داده و دو کارگر قراردادی دچار سوختگی شدید شده اند
 .درصد است که در وضعیت بسیار وخیمی قرار دارند 39، 29این خبر، درصد سوختگی کارگران حدود 

 2/19/1009رق و فلزکار کرمانشاه انجمن صنفی کارگران ب

 واردات بی رويه کشاورزی خوزستان را نابود میکند

: يک کارشناس کشاورزی خوزستان گفت: دی آمده است  2در تاریخ  مهردولتی خبرگزاری به نوشته 
سیاستهای غلط سازمان صنعت، معدن و تجارت در زمینه واردات بی رويه باعث شده بخش کشاورزی 

 . مسیر نابودی قرار گیرد خوزستان در
امید فراز در گفتگو با خبرنگار مهر با انتقاد از عدم ساماندهی میوه های وارداتی توسط سازمان صنعت، 

متاسفانه در ماه های اخیر به هر طرف که نگاه می کنی میوه های وارداتی در : معدن و تجارت گفت
ی سخن می گويند که صرف وارد شدن آنها شده بازار عرضه می شود که با زبان بی زبانی از دالرهاي

 . است
در سالهای گذشته برخی از ما به جای اينکه از مرکبات تولیدی خودمان که حاصل : وی ادامه داد

دسترنج کشاورزان خوزستانی است مصرف کرده باشیم از مرکبات وارداتی که درباره مبدا بعضی از آنها 
ده کرده ايم و فقط در اين میان وضعیت کشاورزان استان هم حرف و حديثهايی وجود دارد،استفا



 . نابسامان می شود
اين کارشناس زراعت و اصالح نباتات با اشاره به اينکه با چنین سیاستهايی فعالیت کشاورزی در 

بايد به کشاورزان استانی حق بدهیم که بگويند کشاورزی ديگر : خوزستان اقتصادی نیست، گفت
ای که وزارت جهاد  اين در حالی است که بر اساس بخشنامه.سیر نابودی استسودی ندارد و در م
ها به جز موز ممنوع  ماه اعالم کرده بود، هم ثبت و سفارش و هم ورود انواع میوه کشاورزی از خرداد 

  است
نوع محصول کشاورزی که سال گذشته ابالغ شده همچنان  59همچنین ممنوعیت : فراز عنوان کرد

 . و اگر اين بخشنامه اجرايی شده وجود انبوه میوه های خارجی در بازار میوه نشانه چیستپابرجاست 
وی همچنین خواستار حمايتهای الزم دولت برای باال بردن توان تخصصی تولیدات کشاورزی داخل به 

 . آبی شد ويژه در شرايط کم
به دلیل وجود چنین  فراز با اشاره به اينکه مدتی است برخی تولیدکنندگان بخش کشاورزی

واردات رسمی و غیر : سیاستهايي، کار خود را رها کرده و به جرگه واردکنندگان پیوسته اند، گفت
رسمی به ويژه در زمینه مرکبات، تولید داخلی را نابود کرده و آنچه عمال از دولت ديديم، نه تنها حمايت 

 . ورزان شده استنبوده، بلکه کارهايی بوده که باعث خسارت بسیاری به کشا
: اين کارشناس کشاورزي، بیکار شدن کشاورزان را تهديدی جدی برای اقتصاد استان دانست و گفت

 .سازمان صنعت، معدن و تجارت به عنوان متولی واردات، بیش از پیش به فکر کشاورزان باشد

 اعالم حمایت

 :«کمیته دفاع از رضا شهابی»تشکل ها و جمع های کارگری ایران از  

 اعالم حمایت از کمیته دفاع از رضا شهابی

ماه است که فقط به خاطر دفاع از  10رضا شهابی از فعالین سرشناس جنبش طبقه کارگر، بیش از 
رضا شهابی در اعتراض به عدم . برد هایش در زندان به سر می ای ترین حقوق خود و هم طبقه ابتدائی

غذا کرد که با درخواست فعالین جنبش کارگری، به اش به مدت یک ماه اعتصاب  رسیدگی به پرونده
در حمایت از رضا شهابی . اعتصاب غدای خود پایان داد اما وضعیت جسمی او همچنان وخیم است

اش و همچنین جمعی از فعالین کارگری تشکیل شد و محمود صالحی را به  ایی با ابتکار خانواده کمیته
 . عنوان سخنگوی خود انتخاب کرد

از کارگران عسلویه ضمن محکوم کردن ادامه بازداشت رضا شهابی و عدم رسیدگی به  ما جمعی
 .وضعیت جسمی او، خواستار آزادی بدون قید و شرط وی و دیگر فعالین کارگری زندانی هستیم

دانیم و در حد توان برای آزادی رضا شهابی و  ما خود را بخشی از کمیته دفاع از رضا شهابی می
 .و تالش خواهیم کردمعالجه فوری ا

 از کارگران عسلویه  جمعی

 کارگران از رضا شهابی حمایت کنیم 

، رضا شهابی راننده و عضو سندیکای رانندگان شرکت واحد اتوبوس رانی تهران و حومه به  می دانیم
جرم خودآگاهی و دفاع از منافع طبقاتی خود و همکارانش حدود بیست ماه است که در زندان اوین 

این کارگر مبارز و آگاه در اعتراض به بازداشت . محکومیت و دربالتکلیفی به بند کشیده شده استبدون 
غیرقانونی و آزاد نشدنش ، به رغم تعیین قرار وثیقه ، یک ماه دست به اعتصاب غذا زد و جانش را 

  .بیش از پیش به خطر انداخت، و هم اکنون نیز در بیمارستان بستری می باشد
و زندان به  را با اسارت ر و سرمایه قادر نخواهند بود کارگران آگاه به منافع طبقاتی خودحاکمان زو

ما اعضای وبالگ کارگران نیروگاه های ایران ضمن فراخواندن همه کارگران نیروگاه ها . سکوت بکشانند
توسط به حمایت از رضا شهابی ، خواستار آزادی و فراهم آوردن زمینه های مداوای کامل ایشان 

 .دفاع از هم طبقه ای مان، دفاع از خودمان است. حاکمان و عوامل سرمایه هستیم

 کارگران نیروگاه های ایران



 دوستان و همکاران گرامی

 .جان رضا شهابی درخطر است

رضا شهابی از اعضای سندیکای کارگران شرکت واحد بخاطر دفاع از کارگران بخاطر عضویت در 
ماه است بدون هیچگونه اتهامی در زندانهای جمهوری اسالمی در  ۱۰از سندیکای شرکت واحد بیش 

اکنون سالمت جسمی او به علت فشارهای یازجویان سرکوب وشکنجه به  .بازداشت بسر می برد
دولت مهرورز تنها قدرتش به کارگران ودانشجویان ودیگر اقشار جامعه که حاضر . .مخاطره افتاده است

ا بدهند می رسد زندانی کردن فعالین کارگری وحامیان آنان تنها وتنها در نیستند تن به خواست آنه
با زندانی کردن فعالین کارگری وآزار و اذیت کردن  .جهت حمایت از سرمایه داران صورت می گیرد

خانواده انان وزهر چشم گرفتن از بقیه کارگران می خواهد صدای هر اعتراضی را بر علیه بی حقوقیها 
  .ترضین اصالحیه قانون کاررا از بین ببردبر علیه مع

دستگیری کارگران وفعالین کارگری صدور احکام سنگین وبالتکلیفی گذاشتن آنان بخشی از انتقام 
ماه بال تکلیف در زندان  ۱۰حامیان سرمایه از کارگران است رضا شهابی یکی از این کارگران است که 

از طرف پزشک مقامات زندان حاضر نیستند برای  بسر می برد با وجو تائید وخامت سالمتی او
  .سالمتی او کاری انجام بدهند

 .رضا شهابی مجبور شده است برای رسیدگی به وضعیت سالمتی خود دست به اعتصاب بزند
  .تالشهای خانواده ویاران او هیچگونه نتیجه ای نداده است

ی مجبور شدند دست به تشکیل کمیته ای برای همین خانواده ویاران او برای رساندن صدای رضا شهاب
برای حفظ سالمتی وبرای دفاع از او بزنند ما جمعی از کارگران ایران خودرو ضمن حمایت از کمیته دفاع 

صدای رضا شهابی را وعلت بازداشت او را به گوش  .از رضا شهابی خواهان آزادی فوری وی هستیم
  .همه کارگران برسانید
ه جرم رضا شهابی دفاع از کارگران وعضویت در سندیکا می باشد که هیچ کدام از وبه کارگران بگوئید ک

زندان جائی کارگران نیست زندان جای دزدان وغارتگران اموال  .اینها در هیچ قانونی جرم نیستند
  .کارگران است

تگی با ما به کمیته دفاع از رضا شهابی اعالم می داریم که کارگران ایران خودرو ضمن اعالم همبس
کمیته دفاع برای آزادی رضا شهابی ودیگر کارگران زندانی در کنار شما برای آزادی همه زندانیان 

 .ایستاده اند

 ۰۱آذر ماه  -جمعی از کارگران ایران خودرو 

 .متحدانه از کمیته دفاع از رضا شهابی حمای کنیم

و حومه بیش از یک سال و  رضا شهابی عضو هیئت مدیره سندیکای شرکت واحد اتوبوبسرانی تهران
سالمتی جسمانی رضا در . نیم است به جرم دفاع از حقوق خود و همکارانش در زندان بسر می برد

طبق نظر پزشکان او . وضعیت نگران کننده ای است، احتمال فلج شدن یک سمت از بدنش می رود
ت طوالنی همچنان رضا بعد از این مد. باید تحت نظر پزشک متخصص و در استراحت کامل باشد

بالتکلیف است، و در اعتراض به این بالتکیلفی دست به اعتصاب غذا زده است که سالمتی و زندگیش 
  .به طور جدی به خطر افتاده است

در دفاع از رضا شهابی و برای نجات جانش، چند روزی است که کمیته ای توسط بستگان و 
وری و ارج می نهیم و ضمن اینکه اعالم می کنیم در کنار ما این اقدام را ضر. دوستدارانش ایجاد گردیده

تشکیل دهندگان کمیته دفاع از رضا شهابی هستیم و از این کمیته دفاع می کنیم، از همه کارگران، 
تشکلهای کارگری، سازمانها و احزاب مدافع حقوق کارگر در داخل و در سطح بین المللی می خواهیم 

  .واهان آزادی فوری و بی قید و شرط رضا شهابی شونداز این کمیته حمایت کرده و خ

 انجمن صنفی کارگران برق و فلزکار کرمانشاه
 

 جمع هایی از فعالین کارگری شهرهای سنندج و کامیاران



 اعالم حمایت از تشکیل کمیته دفاع از رضا شهابی 

ماه است که  13رضا شهابی عضو هیئت مدیره سندیکای کارگران شرکت واحد تهران نزدیک به 
بیماری   از مدتها پیش و به دلیل شرایط زندان،. بالتکلیف و بدون ارتکاب جرمی در زندان بسر میبرد

برای دومین بار رضا . آرتروز وی تشدید پیدا کرده است و می باید بیرون از زندان تحت معالجه قرار بگیرد
زندان و بالتکلیفی اش دست به ماه گذشته در اعتراض به فشارهای موجود در  13شهابی در طول 

اعتصاب غذا زده است اما مسئولین پرونده رضا علیرغم وضعیت جسمانی وخیم وی و بدون توجه به 
خواست افکار عمومی و نهادها و تشکلهای کارگری در ایران و سرتاسر جهان مبنی بر آزادی رضا 

 . شهابی، وی را همچنان در زندان نگهداشته اند

شهابی از زندان باید دامنه اعتراض به وضعیت رضا و خواست آزادی فوری وبی قید  برای رهایی رضا
و برای تحقق خواست  شرط وی و دیگر کارگران زندانی را بیش از پیش گسترش داد، در این راستا 

آزادی رضا، خانواده وی در کنار اعتراضات سندیکای کارگران شرکت واحد تهران و دیگر تشکلهای 
 . کرده اند" کمیته دفاع از رضا شهابی"ایران و سرتاسر جهان اقدام به برپایی کارگری در 

خود " کمیته دفاع از رضا شهابی"اتحادیه آزاد کارگران ایران با ارج نهادن به اقدام خانواده رضا در تشکیل 
ما . ترا بخشی از این کمیته و همه تالشهایی میداند که برای آزادی فوری رضا شهابی در جریان اس

با توجه به وضعیت جسمانی وخیم رضا شهابی، وارد شدن هر گونه ضایعه روحی و جسمی به وی را 
متوجه مسئولین پرونده رضا و باالترین مقامات قضائی دولت جمهوری اسالمی ایران میدانیم و خواهان 

دانیانی هستیم آزادی فوری و بی قید و شرط رضا شهابی، علی نجاتی، بهنام ابراهیم زاده و همه زن
 . که بدلیل حق خواهی و آزادیخواهی در زندانهای سراسر کشور به بند کشیده شده اند

  1009پانزدهم آذر ماه  -اتحادیه آزاد کارگران ایران

و درخواست پایان دادن به اعتصاب "کمیته دفاع از رضا شهابی" اعالم حمایت از 
 غذای او 

 ! کارگر آگاه و مبارز! شهابی عزیز

بار زندان و درخواست به حق و انسانی  ی شما در اعتراض به شرایط سخت و مشقت روزه 09عتصاب ا
ماه بالتکلیفی خود و خانواده، حکایت از مقاومت و  10تان پس از  شما در راستای رسیدگی به وضعیت

 .کش و آگاه دارد ثبات قدم شما کارگر زحمت

گذارند و در مقابل  کارگری به این تصمیم شما احترام می های اگر چه خانواده، دوستان، فعالین و تشکل
کش  آورند، اما از آن جا که سالمت شما و وجود کارگران زحمت این همه استقامت سر تعظیم فرود می

طلب  خواه و عدالت های آزادی و آگاهی چون شما بیش از هر چیز برای جنبش کارگری و تمامی انسان
کند با توجه به وضعیت بد  ماهنگی مصرانه از شما درخواست میی ه جامعه ارزش دارد، کمیته

داران و به ویژه خانواده و فرزندان عزیزتان، به اعتصاب  مندان و دوست های عالقه جسمانی و نگرانی
 .تان را از طرق دیگری پیگیری کنید های به حق غذای خود پایان داده و خواسته

داری است و به همین دلیل مبارزه نیز جزء الینفک  ظام سرمایهبی عدالتی در حق کارگران جزء الینفک ن
ی شوم سرمایه بر شرایط کار و زندگی کارگران  و همیشگی زندگی کارگران است و تا زمانی که سایه

پایان اعتصاب غذای شما به معنای پایان پافشاری . کند، این مبارزات ادامه خواهد داشت سنگینی می
 .ما و پایان مبارزه نخواهد بودهای به حق ش بر خواسته

ی دفاع از رضا  کمیته»اش را از    جانبه بیند تا حمایت همه ی هماهنگی بر خود الزم می چنین کمیته هم
 .و اقدامات این کمیته اعالم کند« شهابی

 های کارگری ی هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل کمیته
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امی است که اگر بیانیه جمع یا تشکلی کارگری در داخل کشور درج نشده، در پایان ذکر این نکته الز*. 
در این صورت لطف نموده و این موضوع را به . دلیل آن تنها عدم اطالع ما از وجود چنین بیانیه ای است

 .ایمیل کمیته دفاع اطالع دهید تا در اسرع وقت نسبت به درج آن اقدام شود

0. k.d.shahabi@gmail.com 

6. shahabi.blogspot.com-d-www.k 

 هفتم دیماه  -کمیته دفاع از رضا شهابی

  کارگر ايرانیت شهر ری بیکار شدند ۰۵٠بیش از 

ی کارخانه ايرانیت  ران بیکار شدهنماينده کارگ: دی آمده است  2درهرانا سایت خبرگزاری به نوشته 
دولت به دلیل تاثیر ناشی از مواد اولیه بر سالمتی کارگران، مقرر کرده بود اين کارخانه : شهر ری گفت

 . طی هفت سال آينده تغییر کاربری بدهد، اما کارفرما تصمیم به تعطیلی و بیکار کردن کارگران گرفت
وضیح اين مطلب که برای تولید محصوالت ايرانیتی اين کارخانه وگو با ايلنا، ضمن ت رضا شیرازی در گفت

در : شود، افزود استفاده مي( کريزوتايل يا پنبه نسوز)از نوعی ماده طبیعی بنام آزبست سفید 
سال به  ۷های گذشته بعلت عوارض ناشی از اين مواد بر روی سالمتی کارگران، دولت بمدت  سال

تار و کاربری داده بود، که با به سر رسیدن زمان مقرر شده و عدم مالکان کارخانه مهلت تغییر ساخ
 . پذيرش کارفرما، سه ماه پیش کارخانه ازسوی مالکان اين کارخانه تعطیل شد

های سیمانی  در پی اعتراضات کارفرمای اين کارخانه، دولت اجازه فعالیت در بخش تولید لوله: او افزود
است اما متاسفانه کارفرمايان ما مايل به ادامه تولید نشدند و  ها صادر کرده را به اين نوع شرکت

 . شرکت را تعطیل کردند
اين کارخانه با بیش : او که وکالت قانونی برای دريافت مطالبات معوق اين کارگران را دارد، اظهار داشت

 ۱٢۶کارگران بهکرد، که هم اکنون با اخراج تمامی کارگران قراردادی تعداد  کارگر فعالیت مي ٣۱۱از 
 . برند کارگر رسمی رسیده است که به تبع تعطیلی کارخانه در بال تکلیفی به سر مي

های ريوی شده  بر اثر کار با ماده آزبست، بسیاری از کارگران دچار بیماري: شیرازی همچنین اعالم کرد
 . اند و حتی چندين نفر نیز فوت کرده

داد، با ادامه روند تولید هر کدام از اين  تغییر کاربری مي چنانچه کارخانه: شیرازی در خاتمه افزود
توانستند بعد از چند سالی از مزايای بازنشستگی  سال سابقه کار دارند، مي ۱۶کارگران که بیش از 

 . مشاغل سخت و زيان آور استفاده کنند

  تهای کودکان پای فقر در میان اس در اغلب ازدواج:معضل ازدواج کودکان در ايران 

هزار  ٨۱۱بنا بر آمار رسمي، نزديک به :علی نريمان:دی آمده است  3در  مردمکبه نوشته سایت 
نیز « مادران کودک»از اين تعداد اکثر . سالگي، همسر دارند ۱٨تا  ۱۱کودک ايرانی در سنین 

 . سال سن دارند ۱٨همسرانی دارند که بیش از 
  ثبت احوال استان هرمزگان از ثبت سه واقعه ازدواج در خبری که به تازگی منتشر شده است، مدير کل

دختران زير ده سال در شهرستان میناب، يکی در شهرستان بندرلنگه و يک مورد در شهرستان 
 . ها منتشر کرده بود بندرعباس خبر داده پیش از اين هم آمار بیشتری از اين ازدواج

دهد که  اما آمار نشان مي. کودکان در ايران جلب کرد ها را به معضل ازدواج اين خبر بار ديگر توجه رسانه
 . رسد تر از آن است که در نگاه اول به نظر مي در ايران بسیار رايج« نامبارک»اين پیوند 

ماه  ۱۱وگو با خبرگزاری فارس خبر داد که طی  شهريور ماه امسال مديرکل ثبت احوال هرمزگان در گفت
 . سال تنها در اين استان ثبت شده است ۱۷و  ۱۱ازدواج زير  ۱٣۱گذشته، بیش از 

مديرکل ثبت احوال استان گلستان نیز در شهريور امسال خبر مشابهی را اعالم کرده است که طبق آن 
 ۱۷مورد ازدواج دختران کمتر از  ۷۱۷سال و  ۱۱مورد ازدواج پسران زير  ۱۷در پنج ماه اول سال جاری 
 . اين استان به ثبت رسیده است سال در ۱۱سال از جمله دو مورد زير 

افتد که سن قانونی ازدواج دختران براساس تصويب  ثبت رسمی ازدواج اين کودکان در حالی اتفاق مي
از آن گذشته آمار منتشر شده . سال تعیین شده است ۱٣هجری شمسي،  ۱٣٨۱مجلس در سال 

مانند سیستان و بلوچستان يا  هايی فقط مربوط به يکی دو استان است و با اضافه شدن آمار استان
کند، اين آمار چند  ای بیشتر از قوانین رسمی کشور در آن حکمرانی مي خوزستان که قوانین عشیره

 . برابر خواهد شد
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در اين آمار تعداد . گردد برمي ٨۱آمار مرکز آمار ايران در اين باره به آخرين سرشماری کشور در سال 
نگرانی از افزايش ازدواج . هزار نفر اعالم شده است  ٨۷٨سال،  ۱٨تا  ۱۱کرده در سنین  کودکان ازدواج

شناسی کشور هم نمود دارد؛ گزارشی که  دختران خردسال در کشور در آخرين گزارش نشريه جامعه
با بیشتر از شش برابر « مادران کودک»تعداد . کند در ايران امروز اشاره مي« همسران کودک»به پديده 

 ۱۱درصد دختران خردسال و نوجوان در سنین  ٨۱گويای اين است که « پدران کودک»فزونی نسبت به 
درصد از اين قشر ۱۱سال قرار دارند و فقط ۱٨اند که در سنین باالی  سالگی همسر مردانی شده ۱٨تا 

 . اند نسل خود ازدواج کرده سن و سال يا هم کودکان با کودکان هم
از ازدواج دير هنگام جوانان کالن شهر نشین است چراکه ازدواج تر  ازدواج کودکان اما نگران کننده
 . ها به دنبال دارد کودکان گاهی مرگ را برای آن

. میرند ها در بستر زايمان مي بسیاری از دختربچه. بارداری زودرس يکی از نتايج ازدواج در کودکی است
نوزادان اين مادران هم اغلب . ن نیستندبه اين خاطر که هنوز از نظر بدنی کودک هستند و قادر به زايما

پارگی مثانه، بواسیر و . برند های دستگاه ادراری و تناسلی رنج مي مادران نوبالغ از بیماري. میرند مي
 . شود ها مي عفونت مزمن مجرای زايمان باعث از دست رفتن سالمت آن

 
  فقر؛ مهريه کودکان

 
 . کند اين فقر فرهنگی باشد يا مالی فرقی نمي. ن استهای کودکان پای فقر در میا در اغلب ازدواج

 ۱٣نمايانگر اين است که « همسری کودکان»اما نکته قابل تامل آن است که توزيع جغرافیايی پديده 
به بیان ديگر علیرغم توسعه شهرنشینی و . اند ها در مناطق شهری اتفاق افتاده درصد اين ازدواج

در کشور که از نظر فیزيکی و کالبدی گويای توسعه اجتماعی افزايش جمعیت و مناطق شهرنشین 
است و با وجود افزايش متوسط سن ازدواج در کل کشور، هنوز توسعه فرهنگی الزم بوقوع نپیوسته و 

کودکان خود را بويژه دختران ( هزار خانواده ۷۱۱بیش از )های بسیاری در مناطق شهری  خانواده
فرستاده و چه بسا بدين صورت از مسئولیت « خانه شوهر»به خردسال خود را از سنین کودکی 

 . يابند تربیتی و معیشتی و رفاهی کودکان نیز رهايی مي های  اجتماعی و اقتصادی تأمین نیاز
های اولیه را برمی دارد که در جهان هر سه ثانیه يک کودک  معضل ازدواج کودکان در ايران در حالی گام

 . کند ازدواج مي
. کنند زندگی مي« عروس کوچک»المللی درجهان بیش از پنجاه میلیون  های بین آمارهای سازمانبنا بر 

. دهد؛ يعنی در هر سه ثانیه يک نفر سال تن به ازدواج مي ۱٨در ضمن ساالنه ده میلیون دختربچه زير 
متر از سه ثانیه هايی را هم که مجبور به ازدواج هستند به اين رقم اضافه کنیم، اين زمان ک اگر پسربچه

 . میلیون به اين رقم افزوده خواهد شد ۱۱۱دهد دردهه آينده قريب  ها نیز نشان مي خواهد بود و برآورد
ها مرد نیز در سنین بسیار پايین و  ها هستند، اما میلیون تر از عروس ها چندسالی بزرگ اغلب داماد

 . کنند برخالف میل خود ازدواج مي
ريقايی مانند نیجر، چاد، مالي، گینه و بورکینافاسو بسیاری از دختران قبل از در برخی از کشورهای آف

 . شوند سالگی مجبور به ازدواج مي ۱٨رسیدن به سن 
حتی درمعاهدات مربوط به حقوق کودک . المللی سنی برای ازدواج تعیین نشده است در معاهدات بین

ها و حتی در ملل غربی در  اری از کشوردر بسی. سازمان ملل اين مورد در نظر گرفته نشده است
 . صورت موافقت والدين ازدواج در سنین پايین مجاز است

استفاده جنسی و استثمار دختران را ازدواج در کودکی  های رايج سوء سازمان يونیسف يکی از شیوه
ها،  بازي همترين عواقب زناشويی در کودکي، جدايی از والدين، از دست دادن  از مهم. اعالم کرده است

وار،  های ديگر اين معضل کار اجباری برده از پیامد. ساالن و عدم دسترسی به آموزش است ترک هم
 . کشی جنسی و خشونت است بهره

کشورهايی مانند نیجر، بنگالدش، بولیوي، مکزيک و يمن، کشورهايی هستند که بیشترين وقوع ازدواج 
 .ها ثبت شده است کودکان در آن

 چهارمین کارگر حادثه ریزش ساختمانی در تبریزجان باختن 

نشانی و خدمات ایمنی  مدیرعامل سازمان آتش: دی آمده است 3به نوشته خبرگزاری دولتی مهر در 
 .شهرداری تبریز از فوت چهارمین کارگر حادثه خیابان بهار خبر داد

سرانجام : ماه اعالم کرد دی3تاریخ ه آتش پاد انوشیروان کرمانی نژاد در گفتگو با خبرنگار مهرب
ششمین کارگر باقی مانده زیر آوارساختمان خیابان بهار پس از سه روز بیرون آورده شد که متاسفانه 

 .پیش از عملیات نجات فوت کرده بود
در حادثه خیابان بهار که به دلیل عدم رعایت اصول ایمنی به وقوع پیوست دو نفر مصدوم : وی افزود



 .باختند که نفر چهار در روز سوم انجام عملیات از زیر آوار کشف شد شده و چهار نفر جان
سه شنبه در اثر بتن ریزی سقف واحد مسکونی رخ داد که طی آن شش  11حادثه خیابان بهار ساعت 

 .نفر از کارگران زیر آوار ماندند که دو نفر مصدوم و چهار نفر از کارگران فوت کردند
در طول یک هفته بوده که در اثر عدم رعایت نکات ایمنی در تبریز اتفاق گفتنی است، این دومین حادثه 

 .می افتد و در اثر آنها شش کارگر در حوادث ساختمانی جان باختند
پیش از این نیز روز یکشنبه چهارم دی ماه جاری خبر ریزش خاک دیواره محل گود برداری بر روی 

نتشر شد که منجر به فوت دو نفر و مصدومیت سه نفر کارگران مشغول به کار در ساختمانی در تبریز م
دیگر شد که طبق اعالم نظام مهندسی علت این حادثه گودبرداری غیراصولی و عدم مهاربندی 

 .های جانبی گزارش شد دیواره

  مترى62مرگ چاه كن در عمق 

سقوط و گرفتار شدن پس از اطالع از : دی آمده است  3در تاریخ  ايلنا از قزويندولتی سایت به گزارش 
سازمان آتش نشانى قزوين به محل حادثه  0و1مترى آتش نشانان ايستگاه  05يك چاه كن در چاهى 

 . در خیابان عبید زاکانى اعزام شدند
اين گزارش حاکى است امدادگران پس از حضور در محل مورد نظر اقدام به ايمن سازى محل حادثه 

جهز شدن به ابزار نجات وارد چاه شد و فرد گرفتار شده را ل با كردند و سپس يكى از نجات گران با م
طناب و ابزار مخصوص مهار و به باالمنتقل كرد وکارگر چاه کن به دلیل شدت جراحات و جهت انجام 

 . مراحل درمانى تحويل عوامل اورژانس شد
 . دست دادگفتنى است کارگر چاه کن به علت جراحات شديد و خونريزى شديد جان خود را از 

 كارگران پروژه اي نمايندگاني براي پیگیري مشكالت خود انتخاب كردند

كارگران پروژه اي طي اطالعیه اي، در پي احقاق حق نیروي كار پروژه اي،  -كانون مدافعان حقوق كارگر 
اين كارگران با بیش از هزار . خواستار رسیدگي مراجع قانوني به وضعیت بازنشستگي خود شدند

 .، سه نفر را مسول پیگري خواست هاي كارگران كرده و به عنوان مسولین شورا معرفي كردندامضا
 ٢۱۱۱ دسامبر ٣۱ - ۱٣۰۱دی  ۰ جمعه

كارگران پروژه اي طي اطالعیه اي، در پي احقاق حق نیروي كار پروژه اي،  -كانون مدافعان حقوق كارگر 
اين كارگران با بیش از هزار . ود شدندخواستار رسیدگي مراجع قانوني به وضعیت بازنشستگي خ

 .امضا، سه نفر را مسول پیگري خواست هاي كارگران كرده و به عنوان مسولین شورا معرفي كردند
ساعت كار در روز ازجمله  10سختي كار ، ايمني كارگران در محیط كار و بازنشستگي متناسب با 

كارگران پروژه اي پااليشگاه ها ، پتروشیمي هاي اين افراد از میان . مسايل مطرح در اين اطالعیه است
 .در دست احداث انتخاب شده است

امضا، اين كارگران  099قبال نیز در نامه اي با . اسامي كارگران به همراه امضاهايشان پیوست است
 كانون مدافعان حقوق كارگر. ازمجلس خواسته بودند به وضعیت آنان رسیدگي شود

 وي كار پروژه اينیر 0اطالعیه شماره ي 
 به نام خدا

انتخاب سه نفر از نیروي كار پروژه اي براي پیگیري ساعات كار بازنشستگي در اطالعیه : موضوع
 1شماره ي 

منظور از نیروي پروژه اي، مهندسان، تكنسین ها، )پیرو اطالعیه شماره ي يك، نیروي كار پروژه اي 
كه در ( نفتي اشتغال دارند –ژه هاي صنعتي كارگران فني وغیر فني مي باشد كه در ساخت پرو

 .به چاپ رسیده است 10رويه  14/1/09به تاريخ  0050روزنامه ي اعتماد به شماره ي 
نیروي كار پروژه اي با راي خود افراد ذيل را براي پیگیري وضعیت بازنشستگي كارگران انتخاب نموده 

 :است
 
 داريوش خلیل آباد، مديريت شورا -1
 وستاني، نايب مديريتبیژن د -0
 ناصر آغاجري، مسوول روابط عمومي -0

ساعت  10اين شوراي سه نفره موظف است، با توجه به حق قانوني نیروي كار پروژه اي كه با روزانه 
سال  09كار همیشگي و بدون استفاده از تعطیالت رسمي كه ديگر كارگران از آن استفاده مي كنند، 

. ساعته، به انجام مي رسانند 10ماه كار روزانه  0سال و  10را طي ساعت كاري براي بازنشستگي 
كار در ارتفاع و خطر سقوط همراه با آلودگي هاي گازي، صوتي،  باتوجه به سختي كار پروژه اي،



روز را بايد  05الي  00شیمیايي در محیط كار و با توجه به اين واقعیت كه اين نیروي كار هر ماه مدت 
، دور از شهر و در خوابگاه ها زندگي كنند، آن هم با همه ي كاستي ها و دشواري دور از خانواده

با توجه به اينكه اين شرايط صدمات رواني و جسمي فراواني به او و خانواده اش وارد مي . هايش
نمايد، با در نظر گرفتن اين واقعیت كه حتا بدون احتساب اين شرايط دشوار، نیروي كار پروژه اي طي 

از شوراي سه نفره انتخابي مي خواهد  سال ساعات كاري انجام مي دهد،09ماه، مدت  0سال و  10
با مراجعه به مراجع قانوني كشور چون دفتر مقام معظم رهبري، دفتر رياست جمهوري، كمسیون كار 

مجلس و تامین اجتماعي و رسانه هاي كشور خواهان اجراي قانون درباره ي اين وضعیت نیروي كار 
 .روژه اي بشوندپ

  .اين متن در چندين نسخه براي جمع آوري امضا نیروي كار در شركت هاي مختلف تهیه گرديده است

 

ی دفاع، به اعتصاب غذای خود  زاده بنا بر خواست شهابی و کمیته بهنام ابراهیم
 .پایان داد

 

زندان اوین دست به اعتصاب  059که در حمایت از رضا شهابی در بند « زاده بهنام ابراهیم»کارگر زندانی 

روز و به دلیل اطالع یافتن از پایان یافتن اعتصاب غذای رضا شهابی، به اعتصاب  13غذا زده بود، پس از 

 .غذای خود پایان داد

تر طی پیامی اعالم کرده بود که در حمایت از شهابی و تا زمانی که وی در  زاده پیش بهنام ابراهیم

 .ه اعتصاب خود ادامه خواهد داداعتصاب غذاست، وی نیز ب

خبر شده بود، بارها مراتب تشکر و تمجید خود را از این  رضا شهابی هنگامی که از این اقدام بهنام با

اقدام بهنام اعالم کرده بود و پس از پایان یافتن اعتصاب غذای خودش، خواسته بود تا به هر شکل 

 .ب خود پایان دهدممکن بهنام را مطلع سازند که او نیز به اعتصا

زاده و اعضای  با ارسال درود و پیام همبستگی به بهنام ابراهیم« ی دفاع از رضا شهابی کمیته»

ی وی و اعضای  ی وی، امیدوار است که مراتب سپاس و تشکر رضا شهابی، اعضای خانواده خانواده

 .ه شوداش رسانید ی دفاع از رضا شهابی، به اطالع بهنام و اعضای خانواده کمیته

 

 ی دفاع از رضا شهابی کمیته

 1009ماه  دی 0

 

 و ادارات دولتي بروجرد به تامین اجتماعي ها  میلیاردي كارخانه 06بدهي 
 

: دبیر اجرايي خانه كارگر بروجرد گفت: دی آمده است  9به گزارش سایت دولتی ايلنا از قزوين در تاریخ 
 . میلیارد تومان است 12وق تامین اجتماعي بدهي ادارات دولتي و كارخانجات بروجرد به صند

میلیارد سهم شهرداري  2از اين مبلغ : محمد گودرزي در گفت گو با ايلنا، ضمن بیان مطلب فوق افزود
میلیارد تومان هم،  2میلیارد تومان سهم سامان كاشي و زاگرس خودرو است و الباقي  0بروجرد و 

 . سهم ساير كارگاها و ارگانهاست
میلیاردي آن است واين درآمد  1درآمد ماهانه سازمان تامین اجتماعي بروجرد، نصف هزينه : داو افزو

 . روز تقسیم شده است 09صرفَا جهت پرداخت حقوق و مزاياي بازنشستگان به مدت 
كند و اين تحمیل در  دولت به عناوين مختلف اقشار بیكار را به تامین اجتماعي تحمیل مي: او ادامه داد

 . انجامد به ورشكستگي صندوق تامین اجتماعي مي نهايت
: اي است، خاطر نشان كرد هاي تولیدي و صنعتي ضعیف و سلیقه گودرزي با بیان اينكه نظارت بر واحد

نظارت بازرسان كار بر واحدهاي تولیدي بسیار ضعیف است و بعضي از صاحبان كارخانجات با نزديك 
 . روند خت حق بیمه كارگران طفره ميكردن خود به قدرتهاي سیاسي، از پردا

اگر براي : هزار نفري بیكار تحصیل كرده بروجرد خبر داد و افزود 59اين فعال كارگري همچنین از جمعیت 
تري را بايد پرداخت  اشتغال اين تعداد از بیكاران تحصیلكرده فكر اساسي نشود، در آينده تاوان سنگین

 . كنیم
 پايان پیام

 

  ار اخراج شدمعلم ُکرد از ک
 

یک معلم ُکرد اهل کامیاران از سوی شورای مرکزی آموزش و : به نوشته سایت ُکردپا آمده است 
 .پرورش از کار اخراج شد



سال پیش به اتهام همکاری  4بنا به خبر رسیده به آژانس ُکردپا، خلیل فاتحی معلم ُکرد اهل کامیاران 
می ایران بازداشت و از سوی دادگاه انقالب دستگاه با یکی از احزاب ُکرد اپوزیسیون حکومت اسال

 .سال و نیم حبس محکوم شد 0قضایی به 
 .این معلم ُکرد پس از گذراندن دوران حبس به شغل معلمی خود ادامه داد

 
 

 طرح مشاغل خانگی هیچ شغل پايداري در قزوين ايجاد نكرده است
 

: دبیر اجرایی خانه کارگر قزوین گفت: ی آمده است د 9به گزارش سایت دولتی ايلنا از قزوين در تاریخ 
 . طرح مشاغل خانگی در قزوین ناموفق بوده و اشتغال پايداري به وجود نیاورده است

عید علی کریمی، در گفت و گو با ایلنا، ضمن رد ادعاي وزير كار كه دلیل وجود تناقض در آمار بیمه 
واحدهایی : شتغالي عنوان كرده بود، اظهار داشتزايي دولت را تمركز بر خود ا شدگان و اشتغال

توان گفت شغلي  تنها در این صورت است که می. شان بیمه شده باشند زا هستند که كارگران اشتغال
 . زا است ایجاد شده و واحدی اشتغال

ار هز 19افزايش : کریمی با انتقاد از تناقض آمار بیمه شدگان و ادعاي اشتغالزايي دولت، تصریح کرد 
نفري بیمه شدگان تامین اجتماعي با ادعاي ايجاد يك میلیون شغل هم خوانی ندارد و مستمری 

 . بگیران بیمه بیکاری نبايد جزو شاغلین محسوب شوند
مندي  او در بخش ديگري از سخنانش وضعیت پرداخت و ساماندهی تسهیالت اشتغال را باعث گله

مورد از دریافت  49در طرح مشاغل خانگی حدود : ت و افزودمتقاضیان از نحوه پرداخت و اجرای آن دانس
های نقدی خود را هم نمی  در قزوين وجود دارند كه آورده( كه سرپرست خانوار نیز هستند)کنندگان 

 . توانند پس بگیرند و حتی در مواردی کار به شکایت رسیده است
تسهیالت و : اد نشده است، افزوداو با این بیان که در طرح مشاغل خانگی هیچ شغل پايداري ایج

گونه مشاغل در نظر گرفته شده، دچار انحراف شده است و این طرح غیر  منابعي كه براي توسعه اين
 . کارشناسی است

 پايان پیام

 
 اخراج صد تن از کارگران سد رامول 

 
رامول در حدود یکصد نفر از کارگران شاغل سد : به نوشته سایت آژانس خبری موکریان آمده است 

 . منطقه دهگالن از کار اخراج شدند
براساس اخبار رسیده به آژانس خبری موکریان، اخیرًا پیمانکار سد رامول در منطقه دهگالن به بهانه 

تن از كارگران شاغل در سد را که دارای چندین سال سابقه کار هستنداخراج  199کمبود بودجه حدود 
 .های معوقه آنان را هم ندارد  افی جهت پرداخت حقوقنموده و اعالم کرده که حتی بودجه ک

گفتنی است در اعتراض به این اخراج سازی، کارگران در مقابل شرکت نمایان غرب، پیمانکار سد و امور 
آب استان، تجمع کرده و خواستار بازگشت به کار و دریافت حقوق و مزایای معوقه خود شده اند که 

 .ن به آنان داده نشده استتاکنون پاسخی از جانب مسئولی
 

 

 00خصوصی سازی و تبعات برف سنگین سال 
 

: دبیر اجرایی خانه کارگر گیالن گفت : دی آمده است  9به گزارش سایت دولتی ايلنا از قزوين در تاریخ 
  .اند بیشتر کارخانجات صنعتی گیالن در پي بحران خصوصی سازی، تعطیل شده

ها در  ، ضمن بیان این مطلب که بیشتر کارگران شاغل در این کارگاهمحمد یعقوبی در گفتگو با ایلنا
  به عنوان نمونه: برند و یا تحت پوشش بیمه بیکاری قرار دارند، تصریح کرد بالتکلیفی به سر می

توان از کارخانجات فرش گیالن، چینی سازی پارس، نختاز، فومنات، کاشی گیالن، کفش گنجه،  مي
منات، الکتریک ایران رشت، ایران برک و دهها واحد تولیدی دیگر را نام برد که بر ریسندگی و بافندگی فو

  .سازی تعطیل و بعضا با کمبود مالی مواجه هستند اثر خصوصی
در پي : در گیالن اشاره كرد و يادآور شد 30او در بخش ديگري از سخنانش به بارش برف سنگین سال 

نعتی دچار خسارت شده و هزاران کارگر شاغل در آن واحدها حادثه مذكورتعداد زيادي از واحدهای ص
  .بیکار شدند

واحد بزرگ صنعتی در گیالن تخریب شدند و بیش  099در این حادثه طبیعی بیش از : يعقوبي ادامه داد
  .هزار نفر ا ز این کارگران تحت پوشش بیمه بیکاری قرار گرفتند 19از 



ای آسیب دیده که از مدیریت و توان مالی خوبی بر خوردار بودند ه تعدادی از این واحد: یعقوبی افزود
بالفاصله توانستند درطول مدت کوتاهی واحد تولیدي و صنعتي خود را بازسازي كنند و مابقی که با 

  .مشکل نقدینگی مواجه بودند، تعطیل شدند
ی به واحدهاي آسیب دیده او با اشاره به این نکته که قرار بود دولت تسهیالتی جهت بازسازی و نوساز

  :پرداخت کند، ادامه داد
  .اند اکثر واحدهاي صنعتي آسیب ديده هنوز بازسازي نشده

 30تخريب كارخانه هاي صنعتي در اثر بارش سنگین برف سال : این فعال کارگری خاطر نشان کرد
اشته است که متاسفانه عالوه بر ضرر رساندن به اقتصاد استان گیالن، بیكاري كارگران را نیز در پي د

  .تا کنون افزایش داشته و پی گیری نشده است
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 .حدود یکصد نفر از کارگران شاغل سد رامول در منطقه دهگالن از کار اخراج شدند

 
حدود یکصد نفر از : دی گزارش می دهد  0در تاریخ  سرویس حقوق بشر« آژانس خبری موکریان 

 .منطقه دهگالن از کار اخراج شدند کارگران شاغل سد رامول در
براساس اخبار رسیده به آژانس خبری موکریان، اخیرًا پیمانکار سد رامول در منطقه دهگالن به بهانه 

تن از كارگران شاغل در سد را که دارای چندین سال سابقه کار هستنداخراج  199کمبود بودجه حدود 
 .های معوقه آنان را هم ندارد  وقرداخت حقنموده و اعالم کرده که حتی بودجه کافی جهت پ

گفتنی است در اعتراض به این اخراج سازی، کارگران در مقابل شرکت نمایان غرب، پیمانکار سد و امور 
آب استان، تجمع کرده و خواستار بازگشت به کار و دریافت حقوق و مزایای معوقه خود شده اند که 

 داده نشده است تاکنون پاسخی از جانب مسئولین به آنان
 

کمیته دفاع از رضا شهابی  06ی شماره  اطالعیه  
 

به همراه آخرین لیست اعضا  –( ی اعتراضی رضا شهابی متن نامه)  
 

دار سندیکای شرکت واحد مدیره و خزانه جانب کارگر زندانی رضا شهابی ذکریا عضو هیئت این .0
ماه  09رم و فعالیت صنفی قریب به اتوبوسرانی که به دلیل دفاع از حق و حقوق کارگران همکا

روز است که به  19برم، اکنون بیش از است که بدون محاکمه در بازداشت موقت به سر می
ی مسئولین هیچ تغییری در روند  روزه خود پایان دادم اما بر خالف گفته 01اعتصاب غذای 

به وضعیت بحرانی دکتر معالج من با توجه . ام ام مشاهده نکرده پرونده و وضعیت درمانی
ام دستور داده که همواره باید یک همراه در کنارم باشد و همچنین  های کمر و گردن مهره

دستور داده تا یک قطعه پالتینی و مقادیری دارو برای عمل جراحی تهیه شود، اما مسئولین 
تنها از زیر بار ی این موارد و دیگر ملزومات درمانی من هستند، نه  زندان که قانونًا موظف به تهیه

ام را  کنند، بلکه فشارهای روانی و عصبی بر من و خانواده این مسئولیت شانه خالی می
 . کنند افزایش داده و از مالقات خانواده و نزدیکانم با من جلوگیری می

کنم که تا موارد زیر برای من فراهم  با توجه به وضعیتی که برای من پیش آمده، اعالم می .4
 : گونه درمانی را نخواهم داد ی هیچ نشود، اجازه

باید با من به عنوان یک مریض رفتار شود و نه یک زندانی، زیرا این جا بیمارستان است و  -1
 .نه زندان اوین

مالقات و همراه من باید کاماًل آزاد و به مانند دیگر بیماران باشد و نباید خانواده من  -0
ها و روزها در  بار، ساعت روز یک 0، هر مجبور باشند برای گرفتن مجوز مالقات و همراه

 .راهروهای دادستانی انتظار بکشند
ی ملزومات مورد نیاز  ی اقالم دارویی و کلیه مسئولین زندان باید سریعًا نسبت به تهیه -0

ی آثار سوء ناشی از دیرکرد در روند معالجه متوجه  عمل جراحی من اقدام کنند و کلیه
 .مسئولین زندان است

مادگی برای عمل سنگینی که در پیش دارم، من به محیطی آرام و بدون به جهت آ -4
مسئولین امر موظف به ایجاد چنین فضایی هستند و باید شرایطی . دغدغه نیاز دارم

ای که همراه من هستند، برخوردی شایسته  فراهم کنند که سربازان و دژبانان وظیفه
 .ام داشته باشند با من و خانواده

 ا، کارگر زندانیرضاشهابی ذکری .5
 بیمارستان امام خمینی تهران .1
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 دست به تجمع اعتراضی زدند ۵کارگران صنایع فلزی شماره 
  

نفر از  ٢۱۱حدود  ۱٣۰۱بنا بر گزارشهای رسیده به اتحادیه آزاد کارگران ایران، امروز دهم دی ماه 
با در دست داشتن پالکاردی از ( شرکت مصنوعات زرین تهران)کارگران صنایع فلزی شماره یک

عصر در خیابان مجاور این کارخانه در منطقه شاد آباد دست به تجمع اعتراضی  ۱۶صبح تا  ٨ساعت 
ما خواهان هئیت مدیره، کار، دریافت سه ماه حقوق : کارگران بر روی این پالکارد نوشته بودند. زدند

  .ماه بیمه خود هستیم ٨معوقه و واریز 
شده بود ( بازار آهن)ه شاد آبادبدنبال این تجمع که باعث ترافیک سنگینی در خیابان منتهی ب

بازرسین اداره کار در میان کارگران حاضر شدند و با وعده پیگیری خواستهای کارگران از آنان 
 ۱۶خواستند به تجمع خود پایان دهند اما کارگران با اصرار بر تحقق فوری خواستهایشان تا ساعت 

  .عصر امروز به تجمع خود ادامه دادند
یع فلزی شماره یک از مهر ماه امسال هیچ دستمزدی دریافت نکرده اند و مدت کارگران شرکت صنا

این در حالی است که کارخانه از اواخر تیر ماه امسال از . ماه از بیمه های آنان واریز نشده است ٨
سوی مالک قبلی و خریداران جدید آن به حال خود واگذار شده است و هیچیک از آنان از آن تاریخ در 

نه حاضر نشده اند و تمامی ارتباطات تلفنی خود را نیز قطع کرده اند و فقط یکی دو نفر از کارخا
  .مدیران میانی که از قبل جزو کادر امور اداری شرکت بوده اند در کارخانه حضور دارند

این خریداران طی . شرکت صنایع فلزی شماره یک، اردیبهشت امسال به خریدارن جدید واگذار شد
اول مالکیت خود بر کارخانه معوقات کارگران را پرداخت کردند و با خرید مواد اولیه طوری دو ماه 

وانمود کردند که در حال رونق بخشیدن به کارخانه هستند اما از اواخر تیر ماه تاکنون کارخانه را به 
  .حال خود واگذار کرده و کارگران هیچ خبری از آنان ندارند

پیش آمدن این وضعیت، از اواخر تیر ماه تا کنون نماینده های کارگران با نامه  بنا بر این گزارش بدنبال
نگاری های متعدد و شکایت به اداره کار اسالمشهر خواهان رسیدگی به وضعیت خود شده اند اما 

تا کنون به هیچ نتیجه ای نرسیده اند و به همین دلیل امروز با برگزاری تجمع اعتراضی خواهان 
  .خواستهای خود شدندرسیدگی به 

  ۱٣۰۱دهم دی ماه  –اتحادیه آزاد کارگران ایران 
 

 مشاغل كاذب نبايد در آمار اشتغالزايي دولت لحاظ شوند



 
يك كارشناس مسائل اقتصادي  : دی آمده است 10به گزارش سایت دولتی ايلنا از قزوين در تاریخ 

شده توسط دولت نیازمند نرخ رشد  هزار فرصت شغلی وعده داده 599ایجاد دو میلیون و : گفت
 . درصد است در حالیکه این نرخ در ایران هم اکنون منفی است 05اقتصادی باالی 

دكتر حسین راغفر در گفتگو با ایلنا در رابطه با ادعای وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی مبنی بر اينکه 
های فروش  آگهی: هار داشتهای شغلی جدید نیازی به رشد اقتصادی ندارد، اظ ایجاد فرصت

 . شوند اعضای بدن و مشاغل خانگی نیازی به افزايش رشد اقتصادی ندارند چون شغل تلقی نمی
اين استاد دانشگاه با اشاره به افزایش تعداد مشاغل کاذب در طی دوران فعالیت دولت نهم و دهم 

ش اجزاء بدن طی هفت مشاغلی از قبیل مشاغل خانگی، دستفروشی و فرو: در کشور تصریح کرد
اند و اگر اين قبیل مشاغل در آمار اشتغالزايي دولت لحاظ شوند طبیعي  سال گذشته افزایش یافته

گذاری در سطح کشور نداشته  ها نیازی به سرمایه است كه طبق اظهار نظر وزیر ایجاد این شغل
 . باشد

برای ایجاد دو میلیون و : ت افزودراغفر با بیان این که خود اشتغالی به معنای ايجاد اشتغال نیس
درصد برسد در حالیکه این نرخ در ایران  05هزار فرصت شغلی باید نرخ رشد اقتصادی به باالی  599

 . هم اکنون منفی است
 پایان پیام

 

  !علی نجاتی در شرایط وخیم جسمی باز هم زندانی شد
 

عضو هیات مدیره ی سندیکای  بر اساس خبر ارسالی به کمیته هماهنگی، علی نجاتی کارگر و
باز هم  ۰۱کارگران نیشکر هفت تپه با وجود تاکید پزشکان مختلف در روز سه شنبه ششم دیماه 

  .به زندان منتقل شد
نجاتی که در زندان دچار مشکالت جسمی به ویژه در قلب شده بود به طور اورژانسی به مرخصی 

  .استراحت مطلق در منزل به وی دادندپزشکی فرستاده شد و پزشکان معالج دستور اکید 
پزشک قانونی شوش، نظریه ی پزشکان معالج را تایید کرد و دادستان شوش نیز اعالم کرده بود با 
مرخصی نجاتی موافق است، اما به هنگام مراجعه ی علی نجاتی به زندان، ماموران اعالم کردند 

  !که با مرخصی پزشکی وی موافقت نشده است
نجاتی با وجود مشکالت و نارسایی های قلبی و در شرایط وخیم و اضطراری باز هم به  بدین ترتیب

  .زندان فرستاده شد
کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل های کارگری با محکوم کردن این برخورد دستگاه 

  .تقضایی با علی نجاتی، خواهان آزادی فوری و بی قید و شرط او و دیگر کارگران زندانی اس
  کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل های کارگری

 
 

 دیدار جمعی از اعضای کمیته هماهنگی با خانواده ی بهنام ابراهیم زاده

  
بر اساس خبر ارسالی به کمیته هماهنگی، جمعی از اعضای کمیته هماهنگی از شهرهای 

زاده کارگر زندانی و عضو کمیته  با خانواده ی بهنام ابراهیم ۰۱دیماه  ٨مختلف در روز پنجشنبه 
  .پیگیری ایجاد تشکل های کارگری دیدار کردند

اعضای کمیته هماهنگی که از شهرهای مختلف به شهرستان اشنویه رفته بودند ضمن دیدار با 
  .اعضای خانواده ی بهنام به گفتگو در مورد مسائل کارگری پرداختند

 ٣۱۱سال زندان محکوم شده اکنون در بند  ۱ات واهی به بهنام ابراهیم زاده که به دالیل و اتهام
بهنام، عضو کمیته پگیری ایجاد تشکل های کارگری و یک فعال کارگری . زندان اوین محبوس است

بوده و همچنین به عنوان یکی از اعضای جمعیت دفاع از کودکان کار و خیابان در زمینه ی دفاع از 
  .فعالیت بوده است حقوق کودکان کار و خیابان مشغول به

کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل های کارگری خواهان اقدام فوری برای آزادی این عضو 
  .کمیته پیگیری و فعال کارگری و مدافع حقوق کودکان است
  کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل های کارگری

 
 

گران و کارکنان پیمانکاری در هزار نفر ازکار ۹تا  ۷تاخیر چند ماهه پرداخت حقوق 
  عسلویه



 
هزار نفر ازکارگران و کارکنان پیمانکاری  ۰تا  ۷دی ماه پانا نیوز،در حال حاضر ۱۱به گزارش مورخ 

پارس جنوبی ماه ها است که  ۱٨تا  ۱۱طرحهای مختلف صنعت نفت در فازهای در دست اجرای 
  .حقوقی دریافت نکرده اند
حقوق برخی از کارکنان پیمانکاری طرحهای مختلف صنعت نفت به :ستدرادامه این گزارش آمده ا

  .ماه عقب افتاده است ٣تا  ٢دلیل مشکالت مالی شرکتهای پیمانکاری 
بنا بهمین گزارش ظاهرا این مشکل پنج شنبه هفته گذشته مرتفع شده است ووعده پرداخت 

پارس جنوبی ازجانب موسی  ۱٨تا  ۱۱حقوق عقب افتاده کارکنان شاغل در طرح توسعه فازهای 
  .سوری مدیرعامل شرکت نفت و گاز پارس داده شده است

براساس این گزارش سوری از مدیران شرکتهای پیمانکاری تعهد گرفته است که پول اختصاص یافته 
به این شرکتها صرفا برای پرداخت حقوق و دستمزد عقب افتاده کارگران و کارکنان این فازها مورد 

  .قرار بگیرداستفاده 
 

 نفر از کارگران سازمان پارکها و فضای سبز اهواز 01اخراج 
 

دبیر اجرایی خانه کارگر اهواز   : دی آمده است 10به گزارش سایت دولتی ايلنا از اهواز در تاریخ 
 . نفر از کارگران سازمان پارکها و فضای سبز اهواز اخراج شدند 09: اعالم كرد

سال است به  3این کارگران که بمدت : با ایلنا ضمن بیان مطلب فوق افزودآقایار حسینی در گفتگو 
ها و فضای سبز اهواز اشتغال داشتند به دالیل نامعلومی از ادامه  صورت قراردادی در سازمان پارک

 . فعالیت باز ماندند
الم نیاز كرده، در شرايطي كه شهرداري منطقه دو اهواز در مورد اشتغال اين كارگران اع: او ادامه داد

 . ها و فضاي سبز اهواز این کارگران اخراج شدند اما با نظر سازمان پارك
اند و بیمه آنان نیز  ماه است که حقوق دریافت نکرده 4این کارگران به مدت : حسینی هچنین افزود

 . پرداخت نشده است
 پايان پیام

 

  جان باختن سه کارگردرشیرازبراثر سقوط آسانسور
 

: دی ماه، طالبی مدیرعامل سازمان آتش نشانی شیراز گفت ۱۱واحدمرکزی خبربتاریخ  به گزارش
یک مجتمع مسکونی در حال ساخت ، سه کارگر جان ۱٢براثر سقوط کابین آسانسور از طبقه 

 .این کارگران از آسانسور برای جابجایی وسایل استفاده می کردند. باختند

 :ان لرستانهاي كارگري است مروري بر داليل بحران

 سازي و مديريت ناكارآمد خصوصي

: آباد گفت دبیر اجرایی خانه کارگر خرم: دی آمده است  11به گزارش سایت دولتی ايلنا در تاریخ 
بسیاري از واحدهای تولیدی استان لرستان به دلیل عدم مدیریت کارآمد، تعطیل و تعدادی نیز بالتکلیف 

 . هستند
کارخانه نساجی پارسیلون : ایلنا، ضمن بیان مطلب فوق، به عنوان نمونه افزودپیمان نادرنیا در گفتگو با 

خرم آباد که یکی از بزرگترین تولید کنندگان نخ نایلونی است، نمونه بارزی از این واحدهاست که به 
 . دلیل ناتوانی مدیران در تهیه مواد اولیه و کمبود نقدینگی، تعطیل شده است

نفر از این تعداد کارگران بازنشسته  1999کارگر شاغل تعطیل شد و  1599خانه با این كار: او ادامه داد
 . شده و مابقی یکسال است که حقوق نگرفته اند

های واحدهای تولیدی در استان لرستان در چند سال اخیر  نادرنیا همچنین در خصوص افزایش تعطیلی
کارگر قراردادی با وجود  109و  099به ترتیب با کارخانه پرس و پوشاک لرستان هر کدام : خبر داد وافزود

 . اند های کالن به جهت تغییر کاربری، تعطیل شده دریافت وام
این فعال کارگری مهمترین معضل در تعطیلی واحدها را مدیریت ناکارآمد و واگذاری واحدهای تولیدی به 

ود تامین کننده گوشت مجتمع گوشت لرستان که قرار ب: بخش خصوصی عنوان کرد و اظهار داشت
سال است که در بالتکلیفی به سر می برد و کارگران آن  10کارگر به مدت  599خاور میانه باشد با 

 . اند بازنشسته و بازخرید شده
كارخانه پوست لرستان نیز که تولید کننده و صادر کننده چرم بود و مواد : او همچنین خاطر نشان کرد



کرد با تعطیلی مجتمع گوشت لرستان دچار مشکل  لرستان تهیه می اولیه خود را از مجتمع گوشت
 . کارگر این کارخانه نیز بیکار شدند 599شد و

با توجه به پتانسیل های طبیعی موجود در جهت توسعه اقتصادی استان : نادرنیا از مسئولین خواست
این قشر، با باز گرداندن  گام برداشته و در راستای استیفای حقوق کارگران و ارایه خدمات بیشتر به

واحد های تولیدی تعطیل شده به عرصه تولید و اشتغال و رفع موانع موجود پیش روي این صنایع گام 
 . بردارند تا اشتغال و تولید به جايگاه مناسب خود دست يابد

 پايان پیام

 ادامه اخراج کارگران به تبع كمبود نقدينگي
 

: دبیر اجرایی خانه کارگر خرم دره گفت: دی آمده است  11یخ به گزارش سایت دولتی ايلنا در تار
وضعیت اشتغال در ابهر و خرم دره رضایت بخش نیست و روند اخراج کارگران در برخي واحدها ادامه 

 .دارد
نرخ بیکاری در این مناطق باالست و اگر امکانات مالی : کاظم خلجی در گفت گو با ایلنا، اظهار داشت

  .یابد تامین نشود، مسلما مشکل اشتغال نیز بهبود نمی واحدهای تولیدی
های صنعتی ابهر، خرم دره، هیدج و  او در خصوص افزایش تعطیلی واحدهای فعال در شهرک

درصد تعدیل نیرو  59کارگر تا  199شرکت ذوب فلزات نبرد خلیج فارس با : قلعه خبر داد و افزود صائین
کارگران خود به جهت مشکالت مالی ادامه دهد، در آینده دچار  داشته است و اگر این واحد به اخراج

  .مشکالت بیشتری خواهد شد
کارگر هر  05کارگر و واحد تولیدی پوشش چاپ با  149کارخانه فوالد سیادن با : خلجی در ادامه افزود

  .اند هاي اخیر تعطیل شده کدام به جهت نداشتن نقدینگی در ماه
: تواند مشکالت اشتغال را تا حدودی کاهش دهد، ادامه داد ها می ظرفیت کارگاه او با بیان اینکه افزایش

کارخانجات نساجی نخ ایران، فرتاب و الیاف هامون نیز به دلیل فقدان نقدینگی و کمبود مواد اولیه با 
  .درصدی فعالیت دارند 59ظرفیت

کارگر  09واد غذایی و دانه طیور است با واحد تولیدی ابهردانه که تولید کننده م: وی در ادامه اضافه کرد
  .ماه است که تعطیل شده است 5بیش از 

این : کارگر خبر داد و گفت 099این فعال کارگری در خاتمه از تعطیلی کارخانه سوخت فلزات ابهر با 
های بانکی تعطیل و در رهن بانک قرار دارد و برای پرداخت حقوق  شرکت نیز به دلیل افزایش بدهی

  .رسد ق کارگران خود طبق حکم هیئت حل اختالف اموال کارخانه مصادره و به فروش میمعو
 پايان پیام

کارگران خط سوم متروی تهران به مدت شش ماه حقوق ماهیانه خود را دريافت 
  اند نکرده

در  كه« بلند پايه»کارگران شرکت پیمانکاری : دی آمده است  11به گزارش سایت دولتی ايلنا در تاریخ 
كنند، به مدت شش ماه است که حقوق ماهیانه خود را دريافت  خط سوم متروی تهران فعالیت مي

 . اند نکرده
مترو تهران جهت پرداخت : يکى از كارگران اين شرکت پیمانکاری در اين زمینه به خبرنگار ايلنا گفت

ريافت اعتبارات از پرداخت حقوق كارگران تامین اعتبار كرده است اما اين شرکت پیمانکاری به رغم د
 . کارگر فعال خودداری می کند 19حقوق 

کارگر اقدام  499به گفته اين كارگر، شرکت پیمانکاری بلند پايه از سال گذشته تا كنون نسبت به اخراج 
 . كرده است

  میلیون گوشى تلفن همراه به صورت قاچاق 00ورود بیش از 

مصرف گوشی تلفن : رئیس کل گمرک ايران گفت: ه است دی آمد 11در  به نوشته واحد مرکزی خبر
هزار دستگاه گوشی تلفن  259میلیون دستگاه است که سال گذشته  09همراه درکشور ساالنه 

هزار دستگاه گوشی تلفن همراه از مجاری غیر رسمی  059میلیون و  10همراه به صورت رسمی و 
 . وارد کشور شد

وند پیشرفت مصوبات اخیر دولت در پیشگیری و مبارزه با قاچاق عباس معمارنژاد در همايش بررسی ر
درصد بود گوشی تلفن همراه به ارزش  19که تعرفه واردات گوشی همراه  34سال : کاال و ارز افزود 

میلیون دالر وارد کشور شد اين در حالی است که با افزايش تعرفه واردات ، پارسال ارزش واردات  099



 . میلیون دالر بود 09گوشی تلفن همراه 
در ستاد مبارزه با قاچاق کاال و ارز به اين نتیجه رسیديم که تعرفه تلفن همراه را به روال : وی اضافه کرد

شهريور امسال که اين مصوبه ابالغ شد ارزش واردات قانونی گوشی تلفن همراه  4قبل برگردانیم و از 
 . ون دالر رسیدمیلی 51با رشد صد درصدی در مقايسه با پارسال به 

معمارنژاد تعدد مجوزها ، باالبودن زمان و هزينه تشريفات گمرکی ، تجهیز ناکافی گمرک به دستگاه 
های کنترل ، معافیت های موردی ، تبیین نشدن موضوع کاال و تخلفات گمرکی ، تقاضا برای افزايش 

ن مواخذ تعرفه برخی کاالها مبادی گمرکی ، وجود معابر غیر رسمی و همچنین تعدد و غیر منطقی بود
 . را از چالش های پیش روی تجارت خارجی بیان کرد

رديف تعرفه ای مأخذ دارند  099هزار و  5رديف تعرفه ای داريم که از اين تعداد  313هزار و  1: وی افزود
 . که در هیچ جای دنیا اين همه مأخذ تعرفه ای وجود ندارد

مسال حجم تجارتی که از مسیر گمرک عبور کرده صد میلیارد ماه ا 0در : رئیس کل گمرک کشور گفت
میلیارد دالر صادرات غیر نفتی و بقیه ترانزيت  00میلیارد دالر واردات ، 45دالر است که از اين مقدار 

 . کاالهای نفتی و غیره است
عملیات صادرات روز از  19روز از عملیات واردات و  12براساس مطالعات بین المللی اگر : معمارنژاد گفت

و نیم درصد در  3تا  0دهم درصد در جی دی پی و از  3و  3در ايران کم شود از يک و يک دهم تا 
 . اشتغالزايی رشد خواهیم داشت

  زندگى بدون بیمه، بدون امید به همراه درد: يك كارگر ساختمانى

بر اثر سقوط از داربست توان پدر كارگرى كه : دی آمده است  11دولتی ايلنا در تاریخ سایت به گزارش 
اى از مشكالت كارگران ساختمانى محروم  كار كردن را از دست داده است، با حضور در دفتر ايلنا گوشه

 . از بیمه و خدمات تامین اجتماعى را تشريح كرد
 نبوده است درباره فرزندش به خبرنگار  سال كار بنايى هیچ گاه بیمه 00محمد زمانى زيلوا كه خود با 

اسفندماه سال گذشته هنگام گچكارى از داربست سقوط كرد و دچار صدماتى  11بهزاد : ايلنا گفت
 . شد كه تا امروز او را خانه نشین كرده است

هاى متعدد و پر هزينه براى بهبودى فرزندش، محروم بودن از هر نوع  او با اشاره به انجام جراحي
ما با فروش وسايل : تمانى توصیف كرد و ادامه دادحمايت اجتماعى را ظلمى در حق كارگران ساخ

ايم و حاال براى ادامه درمان نه خانه و  ها را تا امروز پرداخت كرده ى جراحي خانه و قرض و وام هزينه
 . كند مان مانده و نه ديگر كسى براى پول قرض دادن به ما اعتماد مي اى براي وسیله

ها و نهادهاى مختلفى كه جهت دادخواهى به آنها مراجعه كرده  اين كارگر با ابراز ناامیدى از سازمان
اند بدون فراهم  است، شكايتش را متوجه نهادهاى نظارتى دانست كه به كارفرماى پسرش اجازه داده

 . كردن حداقل ايمنى به باالى داربست برود و كار كند
بار او در  ه بود، از وضعیت تاسفمحمد زمانى با بیان اينكه پسرش پنج ماه پیش از حادثه ازدواج كرد

هاى كمرشكن درمان، يك سال بیكار بوده و امیدى به بازيافتن توان كار كردن در  حالى كه با وجود هزينه
دولت و مجلس و تمام مسئولین سالهاست كه وعده بیمه : آينده را نیز ندارد سخن گفت و افزود

ر روزنامه ها و تلويزيون از بیمه شدن هزاران كارگر دهند و به طور مرتب هم د كارگران ساختمانى را مي
دهند اما زندگى امروز من و پسرم با سالها كارگرى ساختمان و داشتن كارت  ساختمانى خبر مي

 . هاى مسئولین است مهارت نمونه روشنى از تحقق وعده

  عضو خانواده در انفجار کارگاه تولیدی پوشاک ۴مرگ 

عضو خانواده، تعداد قربانیان انفجار مرگبار در  ٣با مرگ : دی آمده است  11در  آفتاببه نوشته سایت 
نظر  تمامی قربانیان اين حادثه اعضای يک خانواده هستند که به. نفر رسید ۷کارگاه تولیدی پوشاک به 

 . اند رسد بر اثر انفجار گاز و بنزين جان باخته مي
 

دی ساکنان منطقه پل چوبی تهران را به وحشت ماه، صدای انفجار شدي صبح چهارم دي ۱۱:۱٢ساعت 
تهران وقتی  ۷و  ٢های  نشانان ايستگاه انفجار در يک کارگاه تولیدی پوشاک رخ داده بود و آتش. انداخت

. رو شدند متری داخل کارگاه را پر کرده بود، روبه٢۱های آتش که فضای  به محل حادثه رفتند با شعله
و بعد از خاموش کردن آتش، با جسد سوخته صاحب کارگاه به نام آنها به سرعت دست به کار شده 

های علي، ايمان و  پسر جوان او به نام ٣اين در حالی بود که به غیر از حسن، . رو شدند حسن روبه
با . اشکان هم در محل حادثه حضور داشتند و بر اثر انفجار و آتش سوزي، دچار سوختگی شده بودند

س در محل، مجروحان حادثه به بیمارستان شهید مطهری انتقال يافتند و تالش حضور امدادگران اورژان



نشانی به بررسی محل انفجار  در همین حال کارشناسان آتش. پزشکان برای درمان آنها شروع شد
 . پرداختند و بعد از چند ساعت، اعالم کردند که احتماال انفجار مرگبار بر اثر نشت گاز اتفاق افتاده است

. کردند ها بود که در آن کارگاه کار مي حسن و فرزندانش، سال: از اعضای خانواده قربانیان گفتيکی 
شد تا بر روند تولید نظارت  حسن با اينکه سن و سالی از او گذشته بود اما هر روز در کارگاه حاضر مي

برشکار و ديگری  يکی مدير کارگاه بود، يکی: ای داشتند داشته باشد، هرکدام از پسرهايش هم وظیفه
 . دادم داد و من هم کارهای بانکی کارگاه را انجام مي کار خريد جنس برای کارگاه را انجام مي

روز حادثه بود که من برای وصول کردن يک چک از کارگاه خارج شدم  ۰:٣۱ساعت حدود : وی ادامه داد
دوان دوان . جار شديدی را شنیدمگشتم، ناگهان صدای انف بر مي وقتی داشتم به آنجا . و به بانک رفتم

داخل . ها باال رفتم و خودم را به طبقه دوم ساختمان که کارگاه تولید لباس در آنجا بود، رساندم از پله
کارگرانی که در قسمت مجاور . شد ای که حسن و فرزندانش در آنجا بودند، فقط آتش ديده مي محوطه

به غیراز حسن و . را از محل حادثه دور کردند بودند، سراسیمه بیرون آمده بودند و مجروحان
نشانان، حريق را مهار  وقتی آتش. نفر ديگر از پرسنل کارگاه هم مجروح شده بودند ٢پسرهايش، 

کردند، اعالم کردند که احتماال انفجار به خاطر نشت گاز بوده است؛ چرا که داخل کارگاه، يک بخاری 
های صندلی رفته  ی زمین افتاده بود و قسمتی از آن زير چرخگازی روشن بود و شلنگ چند متری آن رو

 . بود
گفتند احتماال شلنگ آسیب ديده و گاز از طريق آن به بیرون نشت کرده  برای همین کارشناسان مي

لیتر بنزين خريده و ظرف آن را ۷از طرفي، صبح همان روز يکی از پسرهای حسن برای موتورش . است
به همین دلیل بنزين هم . بود تا در فرصتی مناسب، بنزين را در داخل باک بريزد در داخل کارگاه گذاشته

 .سوزی و مرگ حسن و پسرهايش نقش داشته است در انفجار و آتش

 تعدی به حقوق پرستاران و به خطر انداختن جان بیماران / مشکالت پرستاران 
 

اشاره به عدم تمايل پرستاران به  رئیس خانه پرستار با: به گزارش سایت ملت آنالین آمده است 
هاي پرستاري بعد از انقالب بوديم كه از سال  ما جزو نخستین گروه: «ملت ما»وگو با استخدام در گفت

ديديم كه پرستاري يك متولي  التحصیل شديم مي فارغ 11وقتي كه در سال . وارد اين حوزه شديم 10
من در دفتر پرستاري وزارت  39در سال . ازدندارد كه به امور صنفي و مسائل و مشكالتش بپرد

كردم آن زمان بحث سختي كار پرستاران مطرح بود ما براي پیگیري اين مسئله به  بهداشت فعالیت مي
 سازمان مديريت مراجعه كرديم

كه خانمي در سازمان مديريت با صراحت به من گفت  ولي از يك جايي به بعد كار ديگر پیش نرفت تا اين
از . يك پارتي يا آشنايي داشته باشید يا يك تشكل صنفي كه اين امور را به سرانجام برسانديا بايد 

 .اندازي كنم همان جا كه بیرون آمديم به وزارت كشور مراجعه كردم تا انجمني را به اين منظور راه
از تشكیل  هدف. با تشكیل يك شوراي مركزي كه بنده دبیركل آن بودم اين انجمن كار خود را آغاز كرد

چنین انجمني پیگیري مسائل و مشكالت جامعه پرستاري بود و سعي كرديم تمام صداهاي اين جامعه 
بینید كه همیشه  اگر سوابق ما و اين انجمن را بررسي كنید مي. را بشنويم و آنها را منعكس كنیم

ات پرستاران را در ها صرفا مشكالت و مطالب سعي مان براين بوده كه فارغ از مسائل سیاسي و جناح
 .نظر بگیريم

 چه تحلیلي از وضع فعلي جامعه پرستاري در ايران داريد؟
هايي زيادي داريم و اگر بخواهیم در يك جمله شرايط امروزي جامعه  االن درباره وضع پرستاران نقد

. ار داردپرستاري را تحلیل كنیم بايد بگويیم جامعه پرستاري در بدترين شرايط طول تاريخ پرستاري قر
 .شده است دانید استخدام رسمي همیشه يك امتیاز ويژه محسوب مي طور كه مي همان

در برنامه چهارم توسعه به ازاي هر دو نفر خروجي يك نفر ورودي در نظر گرفته شده بود و در برنامه 
ام دولت مجوز استخد. پنجم توسعه اين میزان به ازاي هر سه نفر خروجي به يك نفر ورودي رسید

ها يك امتیاز ويژه محسوب  هزار نفر پرستار را صادر كرد كه براي ساير دستگاه 00رسمي براي 
 .شود مي

كنند ولي با اين حال پرستاران براي  هاي بزرگ اقدام به جذب پرستار مي در حالي كه االن دانشگاه
االن هر .ا نیستشوند، چرا كه در مجموع شرايط مناسبي براي پرستاري مهی استخدام داوطلب نمي

كنند در نظام سالمت چون  خواهد خدماتي ارايه دهد برايش استانداردهايي را تعريف مي جايي كه مي
 .كند تري پیدا مي با جان مردم سر و كار دارد اين استانداردها اهمیت بیش

ر پرستار وجود نف 3نفر پرستار و در اروپا به ازاي هر هزار نفر  0نفر  1999در كشور امريكا به ازاي هر 
 0هاي پرستاري ما بايد دست كم به ازاي هر هزار نفر  دارد با اين حساب براي دريافت حداقل مراقبت

به . است( يك و سه دهم)0/1نفر پرستار داشته باشیم كه اين تعداد در كشور ما به ازاي هر هزار نفر 
 .ي استعبارت ديگر تعداد پرستاران ما يك سوم حداقل استانداردهاي جهان



هاست كه به ازاي هر تخت بیمارستاني به صورت  نوع ديگري از محاسبه هم بر اساس تعداد تخت
است در ( هفت دهم)2/9متوسط بايد دو نفر پرستار وجود داشته باشد اين آمار در حال حاضر در ايران 

در همین بیمارستان به اين ترتیب كه در آن زمان . حالي كه قبل از انقالب اين آمار يك نفر بوده است
ماند و اگر  روز بستري مي 19طور مثال فرد بايد  شد كه به امام خمیني امروز، يك عمل فتخ انجام مي

 .رفت كسي به جراحي قلب نیاز داشت بايد به كشور انگلستان مي
ترين و  سخت. گیري داشتیم هاي چشم ها ما در حوزه درمان و پزشكي پیشرفت در طول اين سال

در اين شرايط كه پزشكي تا اين حد رشد . شود ها امروز در كشور ما هم انجام مي ترين عمل پیچیده
كرده است پرستاري هم بايد اين میزان از پیشرفت را تجربه كند و در حقیقت اين دو حوزه در كنار هم 

 .به جلو بروند چه از نظر علمي و چه از نظر نیروي انساني
برابر شده است ولي اگر  09ها نسبت به قبل از انقالب اسالمي  طور مثال تعداد هیئت علمي به

درصدي را نخواهد  ها هم بدون نیروي پرستاري انجام شود آن خروجي كامل و صد ترين عمل پیچیده
تواند كمكي به پیشرفت سطح سالمت بكند چرا كه بدون  تخت اضافه كردن به تنهايي نمي. داشت

 .بايد انجام شود اين امر كارساز نیست هايي كه نیروي پرستاري و مراقبت
بیمار براي مراقبت داد اگر اين تعداد به  4المللي پرستاران بايد به هر پرستار  بر طبق آمار شوراي بین

حاال در ايران در يك بخشي . كند درصد افزايش پیدا مي 01هشت بیمار برسد آمار مرگ و میر بیماران 
. بیمار مراقبت داشته باشد 15ر پرستار هست پس هر پرستار بايد از نفر بیمار وجود دارد دو نف 09كه 

 .هاي كاري زيادي دارد در حالي كه پرستار ايراني با پرستار اروپايي تفاوت
 

 کارگر در ظرف کمتر از یک هفته از کار اخراج شدند ۷٠٠ بیش از
 

. ماهیدشت از کار بیکار شدند –نفر از کارگران روغن نباتی نازگل، واقع در محور کرمانشاه  ۶۱۱ حدود
مدیریت این مجتمع به بهانه مشکالت مالی و کمبود مواد اولیه، کارخانه را تعطیل، و کارگران را به طور 

این . ی کار برای دریافت بیمه بیکاری، معرفی نموده است ها را به اداره جمعی اخراج نموده و آن دسته
همچنین بنا بر خبر . ی بیش از ده سال سابقه کار دارندست که بسیاری از کارگران اخراج در حالی

ها و فضای  نفر از کارگران سازمان پارک ٣۱دیگری که روز گذشته توسط خبرگزاری ایلنا انتشار یافت 
ها و  سال به صورت قراردادی در سازمان پارک ٨ این کارگران که به مدت. سبز اهواز از کار اخراج شدند

ست که  این در حالی. ل داشتند، به دالیل نامعلومی از ادامه فعالیت بازماندندفضای سبز اهواز اشتغا
همچنین بنا به خبری که از سوی کمیته . چهار ماه حقوق و بیمه کارگران نیز پرداخت نشده است

سّد “تن از کارگران شاغل در  ۱۱۱های کارگری انتشار یافت،  هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل
سازی، کارگران در مقابل شرکت نمایان غرب،  در اعتراض به این اخراج. اند ز کار اخراج شدهنیز ا” رامول

اما کارفرما در جواب به این کارگران کمبود . پیمانکاِر سد، تجمع نموده و خواستار بازگشت به کار شدند
وق آنان را های مع بودجه را بهانه کرده و اعالم نموده است؛ حتی بودجه کافی جهت پرداخت حقوق

در پی این پاسِخ کارفرما، کارگران نیز در ادامه اعتراضات خود در مقابل امور آب استان، دست . هم ندارد
اما . به تجمع زدند و خواستار دریافت حقوق و مزایای معوقه و همچنین بازگشت به کار خود شدند

پاسخی از جانب مسئولین به حاکی از آن است که   خبرهای انتشار یافته در این مورد، متاسفانه
 .کارگران داده نشده است

  ادامه اخراج کارگران به تبع كمبود نقدينگى

: دبیر اجرايی خانه کارگر خرم دره گفت: دی آمده است 11دولتی ايلنا از در تاریخ سایت به گزارش 
احدها ادامه وضعیت اشتغال در ابهر و خرم دره رضايت بخش نیست و روند اخراج کارگران در برخى و

 . دارد
نرخ بیکاری در اين مناطق باالست و اگر امکانات مالی : کاظم خلجی در گفت گو با ايلنا، اظهار داشت

 . يابد واحدهای تولیدی تامین نشود، مسلما مشکل اشتغال نیز بهبود نمي
های صنعتی ابهر، خرم دره، هیدج و  او در خصوص افزايش تعطیلی واحدهای فعال در شهرک

درصد تعديل نیرو  59کارگر تا  199شرکت ذوب فلزات نبرد خلیج فارس با : قلعه خبر داد و افزود ائینص
داشته است و اگر اين واحد به اخراج کارگران خود به جهت مشکالت مالی ادامه دهد، در آينده دچار 

 . مشکالت بیشتری خواهد شد
کارگر هر  05ارگر و واحد تولیدی پوشش چاپ با ک 149کارخانه فوالد سیادن با : خلجی در ادامه افزود

 . اند هاى اخیر تعطیل شده کدام به جهت نداشتن نقدينگی در ماه
: تواند مشکالت اشتغال را تا حدودی کاهش دهد، ادامه داد ها مي او با بیان اينکه افزايش ظرفیت کارگاه

فقدان نقدينگی و کمبود مواد اولیه با کارخانجات نساجی نخ ايران، فرتاب و الیاف هامون نیز به دلیل 



 . درصدی فعالیت دارند 59ظرفیت
کارگر  09واحد تولیدی ابهردانه که تولید کننده مواد غذايی و دانه طیور است با : وی در ادامه اضافه کرد

 . ماه است که تعطیل شده است 5بیش از 
اين : کارگر خبر داد و گفت 099با  ن فعال کارگری در خاتمه از تعطیلی کارخانه سوخت فلزات ابهرا

های بانکی تعطیل و در رهن بانک قرار دارد و برای پرداخت حقوق  شرکت نیز به دلیل افزايش بدهي
 .رسد معوق کارگران خود طبق حکم هیئت حل اختالف اموال کارخانه مصادره و به فروش مي

 درصد از واحدهای تولیدی خراسان رضوی فعال هستند 01تنها 
 
: دبیر اجرایی خانه کارگر مشهد گفت: دی آمده است 11ه گزارش سایت دولتی ايلنا از در تاریخ ب

  .زایی بسیار ضعیف بوده است ها مخصوصا در بخش اشتغال حمایتهای دولت در همه زمینه
حسین رسولی در گفتگو با ایلنا، ضمن اشاره به وجود تناقض در آمار اشتغالزايي دولت و افزايش 

دولت با ارائه آمار متناقض دربخش اشتغال نمی تواند شغل : هاي تامین اجتماعي اظهار داشت ورودي
ایجاد کند، چرا كه با وجود ادعاي اشتغالزايي دولت، بازار بیکاری در خراسان رضوی پر رونق اما بازار 

  .اشتغال همچنان کساد است
د شغل و نرخ بیکاری با واقعیت فاصله دارد، او با بیان اینکه اظهار نظر مسئولین در خصوص آمار ایجا

  .اي در استان خراسان رضوی ایجاد نکرده است دولت فرصت شغلی قابل مالحظه: خاطر نشان کرد
های تولیدی در خراسان رضوی فعال  درصد واحد 09دبیر اجرایی خانه کارگرمشهد با اشاره به اینکه تنها 

  .درصد بوده است 29ه این رقم در دولتهای گذشت: هستند، افزود
دولت زمانی می تواند در ایجاد شغل نقش داشته باشد که خدماتی در این خصوص ارائه : او ادامه داد

  .دهد
این بخش نیز به جهت : رسولی با اشاره به روند ایجاد اشتغال در بخش کشاورزی، اظهار داشت
ار مشکل شده است و حتی از سیاستهای غلط و سوء مدیریت و همچنین کاهش نزوالت آسمانی دچ

  .ترین خدمات به این بخش خودداری می شود ارائه ابتدایی
 پايان پیام

  درصد خواهد بود۰٠افزايش قیمت آب حداقل 

براساس پیشنهاد : های کشور گفت مدير عامل آب  :دی آمده است  11در  آفتاببه نوشته سایت 
 . درصد افزايش خواهد يافت ٢۱ها حداقل  وزارت نیرو قیمت آب در فاز هدفمند کردن يارانه

ی زمان و میزان افزايش مجدد قیمت  هاشمی در پاسخ به سوال خبرنگار ايسنا درباره سیدمهدی ثمره
وزارت نیرو پیشنهاد خود را در پیشنهادهای مختلف به کارگروه تحول اقتصادی و ستاد : آب گفت

گیری برای افزايش قیمت آب با اين کارگروه و شخص  ها ارائه کرده و هرگونه تصمیم هدفمندکردن يارانه
 . جمهور است ريیس

طور که  ها همان پیشنهاد ما برای افزايش قیمت آب در فاز دوم هدفمندی يارانه: اين مقام مسوول افزود
درصدی قیمت آب است، ولی هنوز ستاد هدفمندی  ٢۱وزير نیرو نیز اعالم کرده، افزايش حداقل 

 . گیری برای تعیین قیمت آب ادامه دارد ن زمینه چیزی را ابالغ نکرده و جلسات تصمیمها در اي يارانه
ها به  که براساس قانون، اضافه درآمد بخش آب ناشی از هدفمندی يارانه هاشمی با اشاره به اين ثمره

در  درصد مابقی ٣۱ها برسد و  درصد آن به سازمان هدفمندی يارانه ۷۱بندی شد که  اين صورت تقسیم
اما در يکسال گذشته درآمدی که از محل افزايش قیمت : اختیار سازمان آب و فاضالب قرار گیرد، افزود

تومان و  ٢٨٨ريزی بايد به طور میانگین  بینی شده بود، محقق نشد و در حالی که طبق برنامه آب پیش
تومان بوده است  ٢۱۱شد، درآمد محقق شده حدود  پنج ريال برای فروش هر مترمکعب آب محقق مي

 . تومان آن را نتوانستیم دريافت کنیم ٣٨که 
ی وي، جلسات متعددی برای اصالح اين روند برگزار شده که در نهايت پیشنهادی به مسووالن  به گفته

ها از محل  نشدن درآمد شرکت ها ارائه شد مبنی بر اين که با توجه به محقق ستاد هدفمندی يارانه
ها کاهش پیدا کند که  ها، سهم سازمان هدفمندی از افزايش قیمت دی يارانهافزايش قیمت در هدفمن

 . ها را جلب کرديم در اين زمینه موافقت اولیه مسووالن سازمان هدفمندی يارانه
قیمتی که پس از هدفمندشدن : مدير عامل شرکت مهندسی آب و فاضالب کشور در ادامه گفت

ای که برای آب محاسبه کرده بوديم، فاصله  ، با قیمت تمام شدهها از سوی دولت به ما ابالغ شد يارانه
اين درحالی است که قیمت تمام شده آب نسبت به سال گذشته افزايش پیدا کرده و . زيادی داشت

کننده، هزينه نیروی انسانی و برق نیز نسبت به سال گذشته رشد کرده که  نرخ خدمات، مواد تسويه
 آب تاثیرگذار است شده اين مساله در قیمت تمام



 
کارگران صنایع فلزی شماره یک، برای سومین روز متوالی امروز نیز دست به تجمع 

 اعتراضی زدند
 

شرکت مصنوعات )بنا بر گزارشهای رسیده به اتحادیه آزاد کارگران ایران، کارگران صنایع فلزی شماره یک

اداری و برای سومین روز متوالی در خیابان صبح تا پایان وقت  3دی ماه از ساعت  10امروز ( زرین تهران

مجاور این کارخانه دست به تجمع اعتراضی زدند و با در دست داشتن پالکاردی خواهان رسیدگی به 

این کارگران که از روز شنبه تجمع اعتراضی خود را آغاز کرده اند دیروز نیز به . خواستهای خود شدند

 .تجمع خود ادامه داده بودند

دی ماه شورای اسالمی کارخانه به اتفاق مدیران میانی، طی اطالعیه ای که آنرا بر تابلو  11دیروز 

اعالنات کارخانه نصب کرده بودند با وعده پرداخت سه ماه دستمزد معوقه کارگران از آنان خواستند بر 

دستمزدهای در این اطالعیه منبع پرداخت . سر کارهای خود بازگردند و دست از تجمع اعتراضی بردارند

در مورد . معوقه کارگران وصول طلبهای کارخانه از شرکتهای طرف قرارداد با صنایع فلزی اعالم شده بود

پرداخت دستمزد ماههای باقی مانده سال نیز اعالم شده بود این دستمزدها از طریق ایجاد کار با 

 .اشته باشد تامین خواهد شدانعقاد قراردادهایی که نیاز به ضمانت و امضای مدیر عامل کارخانه ند

بنا بر این گزارش علیرغم نصب این اطالعیه از سوی شورای اسالمی کار و مدیران میانی کارخانه، 

در طول . کارگران صنایع فلزی توجهی به آن نشان ندادند و دیروز و امروز نیز به تجمع خود ادامه دادند

اره کار که در روز اول تجمع به میان کارگران آمدند سه روز تجمع کارگران صنایع فلزی به جز بازرسین اد

 ان. هیچ شخص یا نهاد مسئولی به خواستهای این کارگران توجهی نشان نداده اند

بنا بر آخرین گزارشهای رسیده به اتحادیه آزاد کارگران ایران امروز در آخرین ساعت تجمع کارگران فلزی 

ی کارگران نماینده های شورای اسالمی کارخانه فردا به آنان اعالم شد برای رسیدگی به خواستها

 .برای شرکت در جلسه کمیسیون کارگری استانداری تهران دعوت شده اند

الزم به یادآوری است کارگران این کارخانه اعتمادی به شورای اسالمی کار ندارند و به همین دلیل نیز 

اند توجه نشان نداند و دیروز و امروز نیز به به وعده هایی که آنان طی بخشنامه ای به کارگران داده 

 .تجمع اعتراضی خود ادامه دادند

 1009دی ماه  10 –اتحادیه آزاد کارگران ایران 

 

 روزه كارگران مخابرات راه دور شیراز مقابل استانداری فارس00تجمعات اعتراضی

ایلنا  ازادامه تجمعات  خبرگزاری: دی آمده است 12دولتی ايلنا از در تاریخ خبرگزارش به گزارش 
روز خبرداد ودراین باره 11اعتراضی کارگران مخابرات راه دورمقابل استانداری فارس پس از گذشت 

 :نوشت
کارگران کارخانه مخابرات راه دور شیراز به منظور رسیدگی به مطالبات قانوني خود همچنان با ادامه 

 .مطالباتشان هستندروزه خود، مقابل استانداری فارس پي گیر 11تجمعات 

 

 اي جز تجمع نداريم رسد اما چاره مان به جايي نمي دانیم صداي مي
  

رئیس شوراي اسالمی شرکت  نایب :دی آمده است 12به گزارش خبرگزارش دولتی ايلنا از در تاریخ 
به شیراز به منظور رسیدگی  (ITI) کارگران کارخانه مخابرات راه دور: مخابراتی راه دور شیراز گفت

روزه خود، مقابل استانداری فارس پي گیر 11مطالبات قانوني خود همچنان با ادامه تجمعات 
  .مطالباتشان هستند

کارگران بیش از : هاشم شمشیري، كارگري كه خود در اين تجمعات حضور دارد، به خبرنگار ايلنا گفت
در سفرهای گذشته هئیت  اند و این در حالی است که ماه است که حقوق خود را دریافت نکرده 01

دولت به استان فارس رئیس جمهور درخواست کمک نقدی به کارگران این کارخانه را مصوب کرده اما 
  .ترین مبلغی به دست اين كارگران نرسیده است هنوز کم

ترین نقدینگی فقط زنده  شمشیري با بیان اين كه در طول این دو سال، ما با مشکل و نبود کوچک
های آنان شده  درصدي خانواده 09عدم پرداخت حقوق کارگران موجب متالشی شدن : ودبوديم، افز

  .است
اين كارگران از سوی بانکها و همچنین مشكالت تحصیلي   اخطار و توقیف اموال: او همچنین ادامه داد

هر  مان نداريم، حاصل اي جز ادامه تجمعات بي فرزندانشان به مشكالتشان افزوده است و ديگر چاره



  .دانیم كسي پاسخگو نیست چند مي
 پايان پیام

مرتضی افشاری و علی مبارکی در دفاع از  -نامه مشترک سه فعال کارگری علی پیچگاه 

یرضا شهابی و قدردانی از همبستگی درمضمون اقدام مشترک در دقاع از رضا شهاب  

 

 سپاس وقدردانی از همبستگی با رضا شهابی
 

 !دوستان، رفقا، یاران و همراهان گرامی
رضا شهابی فعال کارگری وعضوهیات مدیره سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوس رانی تهران وحومه 

دستگیر شد، همچنان در حالت بالتکلیفی کامل به اتهام بی اساس ارتباط با  30خرداد  0که در 
درزندان اوین دراعتراض به عدم ( 1009)او از اول آذرماه سال جاری. نگان، در بازادشت بسر می بردبیگا

او درحالی اعتصاب غذا کرد که بنا به گفته خانواده . رسیدگی به وضعیت خود دست به اعتصاب غذا زد
 .و گواهی پزشکان، دچار مشکالت جسمانی متعددی بود

غذا بسر می برد ما تعدادی ازکارگران تبعیدی ومهاجر که همانند زمانی که رضا شهابی در اعتصاب 
میلیون ها کارگر، خود سالهاست داغ سرکوب و نقض و نفی حقوق بنیادی خود را توسط حکومت 

سرمایه دار، غارتگر، ضد کارگر و انسان ستیز جمهوری اسالمی بر جسم و جان خود احساس کرده و 
شهابی، برآن شدیم تا ضمن حمایت مجدد از او ودیگر فعالین در بند می کنیم، با نگرانی از حال رضا 

ما بخوبی می دانیم که . جنبش کارگری، از او در خواست کنیم که به اعتصاب غذای خود پایان دهد
اعتراض رضا شهابی به وضعیت بالتکلیف خود کامال بحق است، و آگاهیم که او تا پای مرگ بر بی 

اما در طرف مقابل حاکمیتی کارگر ستیز، سرکوب گر و آزادی ستان قرار . گناهی خود پای می فشارد
دارد که نه تنها به زندگی و جان انسان ها اهمیت نمی دهد بلکه خواهان نابودی کارگران آگاه و همه 

ما با نگرانی عمیق از خطری که جان رضا شهابی را تهدید می کرد، همراه با . آزادی خواهان است
کارگری، اجتماعی و آزادی خواهان طی بیانیه ای از رضا شهابی عزیز در خواست نمودیم  دیگر فعالین

 .که ضمن پا فشاری بر خواسته های بحق خود، به اعتصاب عذای خود خاتمه دهد
رضا شهابی با پذیرفتن درخواست دوستان وهمراهان از ایران و سراسر جهان به اعتصاب غذای خود 

هرچند حکومت شیادان در مقابل موج جهانی . یمارستان بستری استپایان داد و اکنون در ب
همبستگی با رضا شهابی قول مداوا و رسیدگی به وضعیت جسمانی وهمچنین تسریع در آزادی این 

 .فعال کارگری را داده است، اما تا کنون اقدام قابل مالحظه ای مشاهده نشده است
ای که ما فقط نخستین امضا کنندگان اش بودیم، تنها و ما بخوبی آگاهیم که صدها امضا پای بیانیه 

تنها نشان گر پشتیبانی از رضا شهابی و دیگر کارگران زندانی، و بطور کلی نشان دهنده حمایت از 
با این حال وظیفه خود می دانیم که فروتنانه خوشحالی خود را از این . مبارزات کارگران در ایران است

ریم و از همه کسانی که در راه گسترش و همگانی شدن این همبستگی همبستگی کارگری اعالم دا
ما صمیمانه از همه افراد، فعالین جنبش کارگری، نهاد ها، نشریات، سایت . کوشیدند قدردانی کنیم

های اینترنتی، نمایندگان تشکالت و اتحادیه های کارگری در کشور های مختلف سپاس گزاریم و به 
 .آنان درود می فرستیم

ما به خانواده محترم رضا شهابی که علیرغم تمامی خطرات وتهدیدات، شجاعانه صدای رضا را به 
بیرون از زندان منتقل نموده اند و به کمیته دفاع از رضا شهابی که پیگیرانه وضعیت او را به اطالع عموم 

ما بویژه از رضا . می رسانند درود می فرستیم و همبستگی خود را مجددا با آنها اعالم می داریم
شهابی که به خواست فعالین کارگری در سطح جهان پاسخ مثبت داد و اعتصاب غذای خود را 

شکست سپاسگزاریم و به سهم خود همچنان برای آزادی او و همه کارگران زندانی تالش خواهیم 
 .کرد

ر حمایت از رضا شهابی در آخرین لحظات خبر یافتیم که بهنام ابراهیم زاده فعال کارگری که در زندان د
ما ضمن . دست به اعتصاب غذا زده بود به در خواست رضا به اعتصاب غذای خود پایان داده است

خوشنودی از این خبر، به بهنام ابراهیم زاده درود می فرستیم و دست او را به نشانه همبستگی 
 .کارگری می فشاریم

 .ادیخواهان زندانی متحدانه بکوشیم برای آزادی تمامی کارگران، دانشجوایان، زنان و آز
 (alipichgah@hotmail.com)علی پیچگاه 

 (morteza17@hotmail.com)مرتضی افشاری 
 (kargar1357@hotmail.com)علی مبارکی 

 ٢۱۱٢دوم ژانویه 

http://3rooz.blogspot.com/2012/01/blog-post.html
http://3rooz.blogspot.com/2012/01/blog-post.html


 

تجمع اعتراض آمیزکارگران کارخانه ریسندگی بافندگی قدس اصفهان مقابل 
 استانداری

 
تعدادی از اعضای تعاونی مسکن :دی آمده است 12لتی ايلنا از در تاریخ به گزارش خبرگزارش دو

 .کارخانه قدس اصفهان جهت احقاق حقوق از دست رفته خود در مقابل استانداری اصفهان تجمع کردند
بنا بر  ۱٣۷۱در سال : وگو با خبرنگار ایلنا در خصوص علت این تجمع گفت یکی از معترضین در گفت

وقت تعاونی مسکن قدس، کارخانه قدس اصفهان اعطای مبلغی حدود  اعالم مدیر عامل
تومان به حساب تعاونی مسکن جهت خرید یک قطعه زمین مقابل بیمارستان غرضی  ۱۱۱/۱۱۱/۱۱۱

تر رسمی اسناد  سال و با توجه به اینکه فروشنده زمین در یکی از دفا ۱۷اصفهان نمودند که پس از 
دار  نماید و هیچ کس هم حریف این سرمایه ز تحویل زمین خودداری میافراد عضوء را امضاء نموده ا

 .شود نمی
ای در این خصوص در دادگستری  ایم و هم اکنون هم پرونده ها به قوه قضاییه شکایت کرده وی افزود ،بار

 .باشد اصفهان در حال رسیدگی است ،ولی متاسفانه رسیدگی به آن بسیار کند می
ن استانداری و همچنین فرمانداری اصفهان قول پیگیری اين مشكل را به شایان ذکر است مسوولی

 .اند کارگران داده
 

 دستگیری هزار دستفروش و کودک کار در متروی تهران 
 

مترو تهران اعالم کرد با بررسی گزارشهای : دی آمد است  10به گزارش خبرگزاری دولتی  مهر در
عداد دستفروشان و متکدیان در برخی ایستگاها، با همکاری مردمی و به تبع آن نارضایتی از افزایش ت

آوری  پلیس انتظامی مترو در مدت یک هفته بیش از یک هزار نفر از این متکدیان و دستفروشان جمع
 .شدند

دستفروشان، متکدیان، )بر پایه این گزارش، در راستای اجرای طرح ضربتی برخورد با مزاحمان در مترو 
طی مدت یک هفته از اجرای این طرح بیش از یک هزار نفر از این مزاحمان از  ...(کودکان کار و 

 .آوری آنها اقدام شد های مختلف شناسایی و نسبت به جمع ایستگاه
همچنین طی مدت اجرای طرح، ایستگاه مولوی بیشترین آمار ورود دستفروشان و متکدیان را به خود 

 .اد، باقرشهر، شاهد و کهریزک نیز موردی مشاهده نشدآب های علی اختصاص داده بود و در ایستگاه
افزاید، همچنین از زمان اجرای این طرح میزان رویت دستفروشان و متکدیان کاهش  این گزارش می

برداری مترو تهران وحومه و پلیس انتظامی مترو آمار متکدیان  یافته و بعد از اقدام مسووالن شرکت بهره
عد از اجرای این طرح شیوه دستفروشان نیز به فروش لوازم کوچک تغییر به شدت کاهش پیدا کرده و ب

کنند که در صورت مشاهده  ها اقدام به خرده فروشی می یافته، که با ورود یک کیف دستی به ایستگاه
 . ماموران بالفاصله از این اقدام آنها نیز جلوگیری می شود

 
 

 ه اندکارکنان تخت سلیمان نیم سال است که حقوق نگرفت
 

لجبازی بین مدیر سایت جهانی تخت سلیمان و مسووالن استانی سازمان میراث فرهنگی آذربایجان 
طوریکه کارکنان این مجموعه نیم .غربی، کارکنان این مجموعه را در تنگنای شدیدی گرفتار کرده است

 .سال است که حقوق نگرفته اند
تعداد زیادی از فامیلها و همشهریان خود را  فرهاد عزیزی، مدیر ایالمی سایت جهانی تخت سلیمان

بصورتی غیرقانونی در این مجموعه بکار گمارده که این موضوع مورد مخالفت مسووالن استانی قرار 
مسووالن استانی معتقدند که نیروهای بومی باید در این مجموعه مشغول بکار شوند و . گرفته است

نی بکار گرفته شده اند برکنار شوند تا بعد حقوق کلیه اول باید افراد غیربومی که بصورت غیرقانو
در این بین نزدیک به شصت تن از . کارکنان پرداخت شود عزیزی نیز از اخراج آشنایان خود سرباز می زند

، قربانی خودخواهی (تن از آنها را کارگران تشکیل می دهند 45که حدود )نیروهای بومی این مجموعه
( از اول مرداد ماه تاکنون)ووالن استانی شده اند و نزدیک به شش ماه استمدیر و لجبازی وی با مس

 !که حقوقی دریافت ننموده اند
کیلومتری شهرستان تکاب در استان آذربایجان غربی واقع شده  45سایت جهانی تخت سلیمان در 

 .باشداست این اثر چهارمین اثر ثبتی ایران در سازمان علمی فرهنگی ملل متحد، یونسکو می 
 دی ماه11آذوح 

 



 بدون شرح 
 شود  پیش نویس اصالح قانون کار ظرف دو هفته آینده نهايي مي

 
رئیس کانون عالی شوراهای اسالمی :دی آمده است 12به گزارش خبرگزارش دولتی ايلنا از در تاریخ 

رگری و پیش نویس اصالح قانون کار طی دو هفته آینده توسط نمایندگان کا: کار کشور اعالم کرد
 . شود کارفرمایی کشور نهایی مي

در صورتی که كارفرمايان در بررسی پیش : اولیاء علی بیگی در گفتگو با خبرنگار ایلنا اظهار داشت
 . نویس اصالح قانون کار وقت بیشتری اختصاص دهند، سریعتر به جمع بندی خواهیم رسید

ن نمایندگان کارگری و کارفرمایی در رئیس کانون عالی شوراهای اسالمی کار کشور از اجماع بی
پیش بینی می شود از : ماده پیش نویس اصالح قانون کار خبر داد و خاطرنشان ساخت 49خصوص 
ماده با نمایندگان کارفرمایی به اجماع  13ماده پیش نویس اصالح قانون کار در رابطه با  24مجموع 
 . برسیم

ه پیش نویس اصالح قانون کار توسط نمایندگان کارگری و در صورتی ک: علی بیگی، در ادامه یاد آور شد
کارفرمایی نهایی شود، وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی با نظرات نمایندگان کارگری و کارفرمایی موافقت 

 . خواهد کرد
 پایان پیام

 
 گالیه های کارگران حجمی

 
كش حجمي در نامه ای جمعی از کارگران زحمت: دی نوشت  10به نوشته سایت کارمن نیوز در 

 خواستار انعکاس درد دلهای خود شدند
بلکه واقعیتي آشكاردر جامعه . دراين چند خط نوشته نه به كسي توهین شده نه از كسي شكايت

است كه ازشما به عنوان يك رسانه جمعي تقاضاداريم رسیدگي وانتشار اين واقعیت را از زبان كار 
 .شكالتشان ندارند به عهده بگیريد گراني كه كسي را براي رسیدگي به م

اين مشكل را كه آنرا از زبان همه كار كنان خدماتي وحجمي دستگاههاي دولتي بیان مي كنم برروي 
سايت قرار دهید وبه گوش مسئولین برسانید كه تبعیض چرا ؟ و به چه دلیل ؟اين درد دل همه برادران 

گوش خود شنیده ام وبا تك تك سلولهاي بدنم ديني و در عین حال خدماتي وحجمي من است كه به 
 .انرا لمس كرده ام پس آنرا بازتاب دهید ، خواهش میكنم به گوش مسئولین برسانید

دولت خدمتگذار ، که در راستای حذف  34515در ابتدای اين نوشته قسمتی از بخشنامه شماره 
 .شرکتهای خدماتی از سیستم اداری کشور صادر شده است را می آورم

و ائمه اطهار علیهم ( ص)در راستاي تحقق رهنمود هاي حیات بخش قرآن كريم ، رسول گرامي****
السالم مبني بر لزوم توسعه عدالت در جامعه و رويكرد عدالت محور دولت دهم و تاكید بر كوتاه كردن 

رر شد دست واسطه ها از چرخه اقتصادي و خدماتي و جلوگیري از بهره كشي از كاركنان شركتي مق
از اين پس نیروهاي شركتي به قرارداد انجام كار معین تغییر وضعیت يابند كه در نتیجه افزايش انگیزه و 

 .ارتقاي بهره وري را در پي خواهد داشت 
حرفهای ناگفته ی زیادی در سینه ما کارکنان حجمي هست که دوست داريم آنرا فرياد بزنیم اما پیش 

بغضی تلخ كه در سايه صبر وبصیرت . غضي در گلويمان سنگیني میكنداز جاري شدن بر زبان همچون ب
 .وايمان با آن كنار آمده ايم 

آيا كسي كه بر روي دستگاههای دولتي ودر يك محیط دولتي ، ودر كنار : سوال وخواسته ما اين است 
چندين همكار رسمي وپیماني دولتي ، براي چندين سال است كار مي كند وزحمت مي كشد ، 

آیا کار حجمی این است؟ مگربر طبق بخشنامه دولت محترم ، در کارهای . بايستي حجمي تلقي شود
حجمی ، دست واسطه ها وشرکتهاي خدماتی در میان نیست ،مگر در كارهاي حجمي وخدماتي بهره 

كشي از كاركنان شركتي در كار نیست،كه نیاز باشد اين دستها از چرخه اقتصادي وخدماتي كشور 
 ؟.ه شود كوتا

کاش می دانستیم معنی اصلی کلمه حجمی چیست ؟ آيا معني اين كلمه چیزي غیر از تبعیض است 
که از حقوق . غیر از استثمار یک کارکر توسط شرکتهای خدماتی است .، غیر از اجحاف وظلم است 

اسطه گری وداللی ودسترنج او را با و.کارکر، اضافه کار ، بیمه ، مرخصی او به نفع خود استفاده میکنند
درحالي كه خود هیچ كاري نجام نمیدهند وفقط وفقط باا اضافه نمودن چندين . به جیب خود می زنند

دسترنج ( ثبت شركت تشكیل داده و با واسطه گري وداللي ) پرسنل از اطرافیان خود ، كادر اداري 
 .ي ايجاد شغل هم میكنند كارگران را به حد اقل ممكن رسانده وسپس به او مي دهند ، آنوقت ادعا

شرکتهاي پیمانکار بدون اینکه کوچکترین خدمتي جز واسطه مالي بودن بین ارگان دولتي وكارگر بیچاره 



چه كاري انجام مي دهند ، ؟چرا بايستي اين شركتها از درآمد کالنی به عنوان سود قانونی پیمانکاری 
 .وحق زن وبچه ماها را بخورند.رسانند وحق كارگر بیچاره را به به حداقل ب. شود مند  بهره

 واقعا كار شركتهاي خدماتي در دستگاههاي دولتي چیست ؟
اگر منظور دولت واگذاري اين كارها به بخش خصوصي و رشد بخش خصوصي بوده است كه كه 

بايستي تامل كرد وديد واقعا توسعه بخش خصوصي با ظلم در حق كاركر وناراضي بودن او ودر نهايت 
ن آمدن راندمان كاري دستگاه مربوطه صحیح است ؟هیچ فرقي نیست بین واسطه گري در پايی

 .ارگانهاي دولتي چه در كار اداري وچه در كار حجمي وخدماتي 
اين صحیح نیست كه براي خصوصي سازي وپیشرفت در كشور ، دست برروي ضعیف ترين اقشار 

ا به شركتهاي خدماتي بسپاريم تا آنهارا استثمار دستگاههاي دولتي كه كارگران هستند بگذاريم وآنهار
 .نموده واسباب نارضايتي كارگران را فراهم نمايیم 

واقعیت اين است كه در كشور ما بخش دولتي و دولتمان بزرگ نیست كه بخواهیم از آن بكاهیم ، بلكه 
بخش خصوصیمان كوچك است وبايستي به خصوصي سازي در معناي خودش وبخش خصوصي 

اخت نه اينكه در دستگاههاي دولتي دنبال خصوصي سازي بگرديم به قیمت پايمال شدن حق عده ا پرد
ي اندك آنهم كارگران زحمتكش و بیچاره كه دستشان به هیچ جايي بند نیست وفريادشان در گلو 

 .شكسته است
ن پس نبايستي براي خصوصي سازي دست بر روي ضعیفترين قسمت دستگاههاي دولتي كه كارگرا

حال آنكه همه اين كار گران در .بیچاره هستند بنهیم وآنها را از حق وحقوق اصلي خود محروم نمايیم 
كنارشان نیروهاي رسمي وپیماني وقراردادي را مي بینند با مكانیزم حقوقي وشرايط استخدامي 

استخدام حال آنكه همه زير مجموعه يك نهادند وزير يك سقف كار مي كنند پس تبعیض در .متفاوت 
. نیروهاي شركتي يك موسسه دولتي چه معنیي جز بي عدالتي وتبعیض مي تواند داشته باشد ؟؟
واژه حجمي يعني چه ؟ آیا اصالح وضعیت موجود و حذف واسطه ها و شرکتهای خدماتی و توسعه 

است ؟ عدالت وجلو گیری از بهره کشی از نیروی کار که در بخشنامه اخیر دولت محترم آمده اینگونه 
 قانونی وضع شود برای حذف شرکتهای خدماتی اما عده ای را شامل شود وعده ای را خیر؟

كه همه اين عزيزان و كاركناني از اين نوع كه در . آنچه گزنده وزننده است تبعیض وبي عدالتي است 
ارند و نمي هرجاي كشور مشغول به كارند ، آن را به چشم شاهدند و ازآن رنج مي برند اما چاره اي ند

  .توانند كاري بكنند 
در جاي جاي ايران آباد ، فرياد وجنبش است ياريمان كنید .پس شما كه زمزمه صدايتان وحركت قلمتان 

 .تا به حقوق خود برسیم 
 

 ادعاهاي مديران وزارت بهداشت کذب محض است

 
مسال در تمامي بیمارستان قانون ارتقاي بهره وري نیروهاي بالیني نظام سالمت بايد از اول مهرماه ا

هاي کشور اجرا شده  اين قانون تنها در تعدادي انگشت شمار از دانشگاه. شد هاي کشور اجرا مي
 .خوردوری روی میز وزارت بهداشت خاک میقانون ارتقای بهره. است

 :شريفي مقدم با اشاره به ادعاي برخي مديران اجرايي وزارت بهداشت گفت
هاي کشور اين قانون را اجرا کرده اند  درصد دانشگاه 29بهداشت گفته که بیش از معاون درمان وزارت »

هاي  درصد دانشگاه 09و يا دکتر الريجاني، رئیس دانشگاه علوم پزشکي تهران اعالم کرده اين قانون در 
من در مقابل اين ادعاها را رد میکنم و براي روشن شدن افکار . علوم پزشکي تهران اجرا شده است

هاي علوم پزشکي تهران قانون ارتقاي بهره وري  کنم که در هیچ کدام از دانشگاه عمومي اعالم مي
 «.ها بدون مدرک بوده و کذب محض است نیروهاي بالیني نظام سالمت اجرا نشده است و اين ادعا

شت اساس برخي مديران وزارت بهدا دکتر محمد شريفي مقدم، دبیر کل خانه پرستار از ادعاهاي بي
اين قانون که در حقیقت »: دی ماه اظهار داشت10انتقاد کرد و در گفتگو با خبرنگار سینانیوز بتاریخ 

جمع بندي  1033ارديبهشت 0شود در  شامل تمام پرستاران شاغل در بخش دولتي و غیر دولتي مي
ظام پرستاري شده و قرارشد تا سه ماه بعد آيین نامه آن از طريق وزارت بهداشت، رفاه و سازمان ن

 .نوشته شود
هاي مربوطه سال گذشته به عنوان نماينده سازمان نظام پرستاري شرکت داشته  وي که در کمیته

همان سال    اين آيین نامه بسیارسريع نوشته و قرار شد که در مرداد ماه»: است، در ادامه گفت 
. ها اجرايي شود تمامي دانشگاه از سوي 1030نهايت قرار شد از ابتداي سال   ولي در . عملیاتي شود

البته باز هم اين قانون عملیاتي نشد تا اينکه در روز پرستار در اواخر فروردين ماه سال گذشته در اين 
جا اعالم کرد که  نژاد درهمان آقاي دکتر احمدي. روز که با حضور و سخنراني رئیس جمهور همراه بود

پرستار است که از همین لحظه قانون استخدام پرستاران را هزار 00اجراي اين قانون منوط به استخدام 
التفاوت ساعات کاريشان را در قبال اضافه کاري دريافت  کنم، همچنین پرستاراني شاغل مابه صادر مي



 «.خواهند کرد
هاي فراواني میان وزارت بهداشت و رياست  در اين مدت کشمکش»: شريفي مقدم در ادامه گفت

به دلیل اينکه مجوز استخدام بسیار مشکل بود و طبق قانون پنجم و چهارم . جمهوري صورت گرفت
هاي ديگر  خانه شد، اما به هرحال دولت از سهمیه خروجي وزارت?توسعه دولت بايد کوچک مي

 «.هزار پرستار را صادر کرد 00استفاده کرد و مجوز استخدام 
مسئولین برگزارکننده ادعا کردند . ار شدآزمون استخدامي برگز 1030در ششم اسفند »: وي ادامه داد

بر اين اساس قرار شد مراحل گزينش تا تیرماه . اند هزار نفر در اين آزمون شرکت داشته39نزديک به 
ولي نه تنها تاکنون . به اتمام برسد و تا آن زمان استخدام شدگان وارد بازار کار شوند 09سال 

التفاوتي که دکتر  ت بهداشت صورت نگرفته بلکه مابهها تحت نظر وزار استخدامي از سوي دانشگاه
 «.نژاد به آن اشاره کرد نیز به پرستاران شاغل پرداخت نشد احمدي

: اساس برخي مديران وزارت بهداشت گله کرد و گفت ها و ادعاهاي بي دبیر کل خانه پرستار از وعد
اي با حضور  جلسه 1009نکه در شهريورهاي وزارت بهداشت و درمان ماه به ماه ادامه داشته تا اي وعده»

در آن جلسه دکتر . مديران پرستاري کشور و رئیس پشتیباني و معاون درمان وزارت بهداشت برگزار شد
امامي رضوي اعالم کرد از يکم مهر امسال بايد اين قانون اجرا شود و در غیراينصورت از طريق وزارت 

هاي قم و کردستان از خرداد و  که تنها دانشگاه. شد هاي متخلف برخورد خواهد بهداشت با دانشگاه
 «.تیرماه اين قانون را تا حدودي اجرا کردند

بريم هیچ اقدام چشمگیري درباره  به سر مي 09اکنون که در دي ماه سال »: وي در ادامه بیان کرد
 «.اجرايي شدن اين قانون صورت نگرفته است

معاون درمان وزارت »: ان اجرايي وزارت بهداشت گفتشريفي مقدم با اشاره به ادعاي برخي مدير
هاي کشور اين قانون را اجرا کرده اند و يا دکتر الريجاني،  درصد دانشگاه 29بهداشت گفته که بیش از 

هاي علوم پزشکي  درصد دانشگاه 09رئیس دانشگاه علوم پزشکي تهران اعالم کرده اين قانون در 
ل اين ادعاها را رد میکنم و براي روشن شدن افکار عمومي اعالم من در مقاب. تهران اجرا شده است

هاي علوم پزشکي تهران قانون ارتقاي بهره وري نیروهاي بالیني  کنم که در هیچ کدام از دانشگاه مي
 «.ها بدون مدرک بوده و کذب محض است نظام سالمت اجرا نشده است و اين ادعا

به اين . دانشگاه کشور اين قانون در حال اجرا است1در حدود هم اکنون »: دبیر کل خانه پرستاري گفت
به « دولت»ها را  کنند و حقوق آن ها تعداد پرستار مورد نیاز خود را استخدام مي صورت که بیمارستان

 «.کند نه وزارت بهداشت صورت مستقیم پرداخت مي
 1009دوازدهم د یماه 

  ماه آينده 2هشدار نسبت به کمبود کاال در 

پشت پرده گرانی ارز و عدم عرضه کاال توسط : دی آمده است  10در  مهرنوشته خبرگزاری دولتی  به
  تجار و بازرگانان

خبرگزاری مهر در گزارشی ويژه به پشت پرده گرانی ارز و داليل عدم عرضه کاالهای وارداتی توسط 
. اند، نگران نرخ ارز هستند دهامروز افرادی که اجناس خود را وارد گمرک کر. تجار و بازرگان پرداخت

داند در روز مبادله  کند؛ چراکه نمي ای شده است که کسی جنسی وارد گمرک نمي شرايط به گونه
 . اسناد، با چه نرخی روبرو خواهد شد

به گزارش خبرنگار مهر، اين روزها نرخ دالر و نوسانات آن، همه مردم را به کارشناسانی برای بازار ارز 
گیرند، حتما صحبت از نرخ ارز و خريد و فروش در بازار  است، همه در هر محفلی که قرار ميتبديل کرده 

 . کنند را نقل محافل خود مي
اند و هر يک  ای دارند نیز، رو به بازار ارز آورده کار به جايی رسیده است حتی آنها که اندک سرمايه

کنند که آيا  خواهند بدانند و تحلیل مي يهمه م. اند تحلیلگرانی از وضعیت آينده دالر و يورو شده
بنابراين بازار شايعات نیز گرم شده است و همین . گذاريشان در بازار ارز جواب خواهد داد يا خیر سرمايه

 . اند شايعات، خود عاملی برای دامن زدن به مکانیزم طبیعی بازار و عرضه و تقاضا شده
 

  عوام، کارشناسان جديد بازار ارز
 

ريزی از هر فعال اقتصادی را  محافل تخصصی نیز، نوسانات پی در پی نرخ ارز، امکان برنامه حتی در
کند که  خصوصی اين نتیجه را نمايان مي پرسی از فعاالن اقتصادی بخش گرفته است، تا جايی که همه

اين کار صورت گیرد ای باال يا پايین رود، بهتر است به يکباره  حتی اگر قرار است نرخ ارز به میزان فزاينده
اما اين تمام کار نیست و نوسانات نرخ ارز، تنها به همین .و ثبات در هر شرايطی بر بازار حاکم شود

 . شود ها ختم نمي ها و سرگرداني دلنگراني



چنین فضايی همچنین وسوسه برخی سوداگران را نیز برانگیخته است و آنها که روزی واردات کاال را به 
دانستند و دست به  های بادآورده مي ن بازار ايران راهی برای به دست آوردن ثروتبود دلیل مصرفي

زدند و يا حتی واردات آنها برای بازار آنقدر جذاب و برای خودشان آنقدر سودآور بود که  قاچاق کاال مي
می های رسمی را هم بپردازند و کاالی خود را از طريق گمرکات و به صورت رس شدند تعرفه حاضر مي

ای نزديک، تورم شديدی را در بازار بوجود  وارد کنند، نیز در طمع آنکه نرخ ارز و نوسانات آن در آينده
کنند، به گمان اينکه شايد چند ماه  خواهد آورد، کاالی خود را در گمرکات نگاه داشته و ترخیص نمي

آنها نیز سودهای کالنی حاصل  آينده و به خصوص در ايام پايانی سال، اين تورم گريبانگیر بازار شود و
 . کنند

هم اکنون خبرها حکايت از تعلل برخی واردکنندگان از ترخیص کاالهای خود در گمرکات به بهانه گران 
 . شدن کاال و تورمی دارد که نوسانات بازار ارز، آن را دامن زده است

 
  ماه آينده 1هشدار نسبت به کمبود کاال در 

 
مجمع عالی واردکنندگان با تاکید بر اينکه چنین کاری تخلف است و اگر  محمدحسین برخوردار رئیس

عضوی از اعضای مجمع واردکنندگان، اقدام به چنین کاری کنند، حتما متخلف خواهند بود، به خبرنگار 
ای عمل  نامه آنهايی که عضو مجمع عالی واردکنندگان کشوری هستند بر طبق میثاق: مهر گفت

بر اين اساس تمام تالش اين . دای تشکیل اين مجمع به امضای آنها رسیده استکنند که در ابت مي
است که بازار آرام نگاه داشته شود و حتی در بازاری که از لحاظ ارزی ملتهب شده است، با عرضه 

 . مناسب آرامش حاکم شود
ر تاجری که يک جنس در حال حاض. پوشی کرد البته در اين میان از يک واقعیت نیز نبايد چشم: وی افزود
آورد، در حالی که اگر بخواهد  تومانی خريده است، کاالی خود را برای فروش به بازار مي 1199را با دالر 

تومانی برود، بنابراين اگر بخواهد با قیمت قبلی کاال را به  1499جنس جديد بخرد، بايد به سمت دالر 
تومانی  1499تواند جنس را با دالر  رفته است، نميکند؛ لذا چون قیمت ارز باال  فروش برساند، ضرر مي

اين عاقبت نابسامانی در بازار ارز .شود تامین کند و بنابراين، قفلی بر بازار و تامین کاالها زده مي
 . است

دهند، چراکه اين  های شديد ارزی تغییر ميهای خود را در اثر واکنش بازرگانان سیاست: برخوردار گفت
ای که بايد در بازار  شود که در نهايت سرمايه در گردش کاهش يابد و عرضه اعث ميدرصد تغییرات، ب

ماه نه بازار قدرت کنترل داشته باشد و نه واردکننده توان  1صورت گیرد، کاهش يابد و در نتیجه بعد از 
قطع در  بنابراين عواقب بازار ارز، همین االن نخواهد بود و به طور. داشته باشند که کاال وارد کند

 . کند ماههای آينده بروز مي
ايم که تغییرات ارز بايد صورت  همواره اعتقاد داشته: وی به ارايه راهکار به دولت پرداخت و تصريح کرد

ها نیز مناسب باشد؛ چراکه نقدينگی  گیرد، اما اين تغییرات بايد به صورت پلکانی بوده و حتی فاصله پله
 . اوضاع حساسی را بوجود آورده استداخلی و تورم جهاني، هم اکنون 

برخوردار به يک نکته ديگر نیز اشاره کرد و آن اينکه واردکنندگان به دلیل کمبود نقدينگی واحدهای 
اند و قرار است سه ماه آينده پول را دريافت کنند،  تولیدی و توزيعي، اجناس را به صورت اعتباری فروخته

 . ه قیمت ارز در سه ماهه آينده چقدر افزايش يابددر حالیکه با روند فعلی مشخص نیست ک
وی معتقد است که جهش ارزي، ضررهايی را برای موسسات دولتی و خصوصی و افراد به وجود 

ضمن اينکه اين تغییرات يکجانبه دولت در ارز، باعث . کند آورد و اطمینان مردم را نیز سلب مي مي
 . کند ی از بنگاهها را با رکود و ورشکستگی مواجه ميشود و بسیار کاهش سرمايه در گردش افراد مي

در اين میان صادرکنندگان نیز علیرغم اينکه با نرخ باالی ارز، صادرات پرسودتری خواهند داشت، اما با 
 . نوسانات شديد نرخ ارز مخالف هستند

 
  کننده شده است فضای تجارت، گیج

 
در بخش صادرات همه آرزوی ما اين بود که در هر : ر گفتاحمد پورفالح نیز در اين رابطه به خبرنگار مه

درصد نرخ ارز تغییر کند چرا که معتقد بوديم که اگر اين تغییر نرخ بوجود آيد،  5سال، حداقل 
توانند در فضای رقابتی صادرات موفقی داشته باشند، اما انتظار نداشتیم که به  صادرکنندگان کشور مي

 . درصد نرخ ارز تغییر کرده و همه فضای اقتصاد را متالطم کند 49ه ماه، صورت يکباره و ظرف دو تا س
در شرايطی که امکان بازکردن ال : عضو هیئت نمايندگان اتاق بازرگانی و صنايع و معادن ايران افزود

سی از کشورهای صنعتی وجود ندارد، مشکل ارز بروز کرده که البته اين خود يک شانس بوده است؛ 
توانستند گشايش اعتبار کرده و جنس وارد کنند، به طور  غیر از اين بود و تجار به راحتی ميچراکه اگر 

 . شد قطع به وضعیت واحدهای مولد کشور صدمه وارد مي



هم اکنون اين نوسانات گیجی بسیاری بر بازار حاکم کرده : وی با اشاره به نوسانات نرخ ارز گفت
امروز افرادی که اجناس خود را . ريزی کرد  توان برنامه یز نمياست؛ به نحوی که حتی برای يک هفته ن

ای شده است که کسی جنسی وارد گمرک  شرايط به گونه. اند، نگران نرخ ارز هستند وارد گمرک کرده
 . داند در روز مبادله اسناد، با چه نرخی روبرو خواهد شد کند؛ چراکه نمي نمي

کنندگان  ريزی حتی به صورت حداقلی در بازار ارز، عرضه ن برنامهبه دلیل عدم امکا: پورفالح اظهار داشت
کاالهايی که تا ديروز نمايندگی برندهای خارجی بودند و برای فروش کاالی خود در ايران تبلیغات صورت 

گويند؛ چراکه از بازار اين پیام را  مي" نه"دادند، امروز به تقاضای تولیدکنندگان برای دريافت کاال،  مي
توانند در ماههای آينده، کاالی خود را گرانتر بفروشند و اين عدم اعتماد، بار  اند که مي افت کردهدري

 . کند سنگینی به صنعت و اقتصاد تحمیل مي
سازی نرخ ارز عملی شود؛ در غیر اين صورت بايد منتظر کاهش  به اعتقاد وي، امروز بايد بحث يکسان

جذب سرمايه از کشورهای خارجی نیز در . اری را فراموش کردگذ تولید ناخالص داخلی بود و سرمايه
ها  گذاری شود و نگراني دانند ارز با چه نرخی بايد وارد سرمايه اين شرايط متالطم است، چراکه نمي

 . يابد شدت مي
 

  ريزی را سلب کرده است نوسانات ارز، قدرت برنامه
 

يک روزی : تگو با خبرنگار مهر در اين رابطه گفتفاطمه مقیمی عضو هیئت نمايندگان اتاق تهرام در گف
  کرديم که ارز به ارزش واقعي بود که ما درخواست رسیدن ارز به نرخ واقعی را داشتیم و درخواست مي

تواند قابل  شود، اما هم اکنون برای صادرکنندگان و واردکنندگان، بازار فعلی ارز نمي در دنیا معامله 
 . دار داشته باشند آن، تجارت ادامهاستناد باشد و بر مبنای 

اند، به اين تفکر هستند  افرادی که واردات انجام داده و کاال را در گمرکات نگاه داشته: وی اظهار داشت
که ممکن است قیمت کاال باال رود و آنها بتوانند سود بیشتری داشته باشند، ضمن اينکه البته بايد به 

تومانی بفروشند و در عوض در خريد بعدی  1199االی خود را با دالر توانند ک آنها حق داد؛ چراکه نمي
 . تومانی بپردازند 1499خود دالر 

توان تنها در يک اقتصاد سالم انجام داد و فراهم سازی يک اقتصاد  به گفته مقیمي، کار تولیدی را مي
ی دهم آيا می توانم در می تواند تعريف کند که من که کار تولیدی انجام م. سالم نیز کار دولت است

 . گردش کار تداوم داشته باشم، اين مسئولیت دولت است
کل بانک مرکزی مبنی بر اينکه در هر سوپرمارکت سکه  های رئیس به اعتقاد مقیمي، صحبت

فروشیم، خود عاملی شده است که مردم تحريک به خريد سکه شوند؛ در حالیکه دلیلی ندارد که  مي
ها برود و بعد هم به بهانه ارز و ساير نوسانات در بازار، همچون سیلی  سمت خانههای مولد به  سرمايه

 . ويرانگر روانه بازار شود
همچنین ابوالحسن خلیلي، عضو ديگر هیئت نمايندگان اتاق بازرگانی و صنايع و معادن تهران نیز در اين 

دات کاالهای اساسي، ارز مصوب را هرچند که دولت تالش کرده تا برای وار: رابطه به خبرنگار مهر گفت
در اختیار واردکنندگان قرار دهد؛ ولی يک اتفاق ديگری که رخ داده اين است که با بحران بانکی و 

های انقباضی دولت، استفاده از ارزهای مصوب، کار خیلی سختی است و عموما گشايش  سیاست
 . اعتبارها به سمت نقدی شدن رفته است

شود، فروشندگان آن کاالها  کااليی از خارج کشور به سمت ايران بارگیری مي وقتی: وی اظهار داشت
دهند؛ چه بسا  مطالبه ارز کاالی خود را دارند و تا ارز خود را دريافت نکنند، اجازه بارگیری کشتی را نمي

نندگان برای در اين رويداد، امکان استفاده از ارز دولتی برای چند روز بوجود نیايد و بر اين اساس، واردک
دهند که گران تر است و اين امر  فرار از دموراژ کاال، ارز خارج از سیستم دولتی را مورد استفاده قرار مي

 . کند واردات را گران مي
: کنند گفت خلیلی در مورد واردکنندگانی که هم اکنون از ترخیص کاالی خود در گمرکات جلوگیری مي

 .رز استمسبب اين امر، نوسانات شديد نرخ ا
های  يکی از چالش هايی که در آينده با آن مواجه خواهیم بود، عدم تعادل بین قیمت: وی اظهار داشت

انديشی نکند، عدم رغبت  دستوری کاال و قیمت واقعی تمام شده کاال است که اگر دولت برای آن چاره
شود،  صنعت استفاده ميبه واردات مواد اولیه و کاالهای مورد نیاز کشور که به صورت مستقیم در 

 . کمبود کاال را نیز به دنبال خواهد داشت

  تحريم ها هزينه مبادالت را باال برده است:نهاونديان

  امضای اوباما پای طرح تحريم بانک مرکزی: دی آمده است  10در  دنیای اقتصادنوشته روزنامه  به
  كنند یازهاى خود را تامین ميفعاالن اقتصادى به شكل ديگرى ن: ريیس اتاق بازرگانی ايران



جمهور آمريکا با امضای مصوبه کنگره اين کشور، رسما بانک مرکزی  باراک اوباما ريیس -دنیای اقتصاد 
های خارجی که با بانک مرکزی ايران  ای که بر اساس آن، آن دسته از شرکت مصوبه. ايران را تحريم کرد

ها حاکی از آن است که اوباما با  ين حال، برخی گزارشبا ا. ارتباط داشته باشند، جريمه خواهند شد
سازی اين تحريم، عمال تمهیدی برای دور زدن تحريم مزبور  در شیوه پیاده« پذير انعطاف»قرار دادن کلمه 
 . انديشیده است

مقامات سیاسی تهران اما از همان روزی که سنای آمريکا متممی حاوی تحريم بانک مرکزی را به 
« نتیجه بي»، اين دست اقدامات را (1009آذر  0/ 0911نوامبر  09)ه دفاعی آمريکا اضافه کرد اليحه بودج

ترين  محمد نهاونديان، ريیس اتاق بازرگاني، صنايع و معادن ايران نیز در تازه. خواندند« تجربه شده»و 
فته است كه با اين ها ضرر متقابل دارد، گ به تحريم بانك مركزي، با بیان اينكه اعمال تحريم  واكنش

 . كنند اقدام ملت و فعاالن اقتصادى ايران به شكل ديگرى نیازهاى خود را تامین مي
استريت ژورنال گزارش داده است،قانون امضا شده بخشی از  آنچنان که خبرگزاری فارس به نقل از وال

کشورهای خارجی  میلیارد دالری آمريکا بوده و با اين هدف تنظیم شده است که 110بودجه دفاعی 
ها  اين تحريم. بین معامله با ايران و داشتن تعامالت اقتصادی با آمريکا تنها بتوانند يکی را انتخاب کنند

روز آينده  139روز آينده اجرايی خواهند شد كه البته برای معامالت نفتی قانون مزبور از  19ظرف 
ان اقتصادی جهان نسبت به تبعات اين در حالی است که بسیاری از کارشناس. شود اجرايی مي

خواهان در انتخابات آينده  اند و ران پاول، کانديدای جمهوري اقتصادی چنین طرحی هشدار داده
کاخ سفید نیز در جريان بررسی اين طرح . طلبانه دانسته است جمهوری نیز آن را اقدامی جنگ رياست

افزايش قیمت . را با اين طرح اعالم کرده بودتحريمی در مجلسین سنا و نمايندگان آمريکا مخالفت خود 
جهانی نفت در صورت تحريم بانک مرکزی کشورمان، دلیلی بود که دولت اوباما برای مخالفت خود بیان 

 . کرده بود
های هرگونه  دهد تا دارايي اما به گزارش ايلنا به نقل از خبرگزاری فرانسه، اين قانون به اوباما اجازه مي

رجی را که با بانک مرکزی ايران در بخش صنعت نفت مبادله تجاری انجام دهد، بلوکه موسسه مالی خا
 . کند

هاى خارجى را که با  ها و بانک به گزارش ايسنا به نقل از خبرگزارى آلمان هم اين قانون تمامى شرکت
يى که علیه ها تاکنون اغلب تحريم. دهد بانک مرکزى ايران تبادالت داشته باشند، تحت تحريم قرار مي

 . گرفته است اى ايران را دربرمي ايران اعمال شده، تجارت محصوالت صنعت هسته
جمهور آمريکا درحالى اين قانون را امضا کرد که مقامات دولتش به دفعات  بر اساس اين گزارش، ريیس

کرده  درخصوص تصويب آن و پیامدهايش به کنگره هشدار داده بودند و مخالفت دولت با آن را اعالم
 . بودند

ها و متحدانش  ها را به عنوان يك سالح كند شده از سوى آمريكايي ضمن اينكه مقامات ايرانى تحريم
 . كنند كه به دلیل تكرار در عمل حتى تاثیر روانى خود را نیز از دست داده است علیه ايران عنوان مي

  اصالحیه اوباما بر مصوبه کنگره
متنی که اوباما : خبرداده است« شبکه خبری يهوديان جهان»به نقل از در همین حال، خبرگزاری فارس 

جمهور آمريکا  آن را امضا کرده است نسبت به مصوبه اولیه يک اصالحیه ظريف دارد و آن اينکه ريیس
دهد که در خصوص هر  پذيری به وی اجازه مي اين انعطاف. کرده است« پذير انعطاف»ها را  تحريم

اساس قانون به خاطر رابطه با بانک مرکزی ايران مجازات شود، امکان دور زدن قانون کشوری که بايد بر 
 . در صورت صالحديد اوباما وجود داشته باشد

اين تمهید پس از مذاکرات گسترده بین کنگره آمريکا و دولت اين کشور به دست آمده است و به اين 
يران و فرار از فشارهای داخلي، تمهیدی جمهور آمريکا در عین تحريم بانک مرکزی ا ترتیب ريیس

المللی را  تری برای وی و دولتش ايجاد نکرده و اقتصاد بین انديشیده است تا اين قانون دردسرهای بزرگ
کند تا  سو تالش مي جمهور دموکرات آمريکا به اين ترتیب از يک ريیس. تاثیر خاصی قرار ندهد  نیز تحت

شود، ترغیب کرده و از ديگر سو اجازه ندهد  خوانده مي« ساختن ايرانمنزوی »ديگر کشورها را به آنچه 
 . فشاری سخت به بازارهای نفتی غرب وارد شود

  تغییر شکل در نحوه تامین نیازهای اقتصادی
به تحريم بانك مركزى ايران از سوى آمريكا با   ريیس اتاق بازرگاني، صنايع و معادن ايران اما در واكنش

ها ضرر متقابل دارد، عنوان كرد كه با اين اقدام ملت و فعاالن اقتصادى ايران به  مال تحريمبیان اينكه اع
 . كنند شكل ديگرى نیازهاى خود را تامین مي

همچنین به گفته وى به هر میزان كه اقدامات خالف عرف افزايش پیدا كند، شكنندگى سیستم بانكى 
 . خود اين دستاورد بزرگ را از دست خواهند دادها به دست  يابد و اروپايي كشورها افزايش مي

به طور قطع چنین : بانك مركزى ايران اظهار كرد  ، در مورد تحريم«ايسنا»وگو با  نهاونديان در گفت
سابقه و بدون توجیه در مناسبات بازار پولى و اعتبارى جهان است و اين موضوع باعث  رفتاري، بي

لى خواهد شد و به هر میزان كه اقدامات خالف عرف افزايش كاهش شفافیت در مبادالت پولى و ما



كنندگان به دست خود اين  يابد و تحريم پیدا كند، شكنندگى سیستم بانكى كشورها افزايش مي
 . دستاورد بزرگ را از دست خواهند داد

ى ديگر به ها هاى تحريم به هر حال اگر تحريم بانك مركزى ايران نیز همانند ديگر حلقه: وى اضافه كرد
شود، ملت و فعاالن اقتصادى ايران به شكل ديگر  صورت يك اقدام غیرقابل توجیه بر ملت ايران اعمال 

هاى ديگر باعث توقف تجارت ايران نشده و با اين  كه تحريم  كنند، همچنان نیازهاى خود را تامین مي
 . هاى معقول برخورد كرد تحريم نیز بايد با روش

هاى غیرمعقول گره را  ى ايران اظهار امیدوارى كرد كه اروپا نیز به جاى اينكه با گامريیس اتاق بازرگان
هاى گذشته را ترمیم كند تا بتوان مشكالت سیاسى را از طريق مذاكرات سیاسى حل  كورتر كند، گام

حل ها و  تفاهم كرد و مناسبات اقتصادى منافع طرفین تامین و با شكوفايى روابط به بر طرف شدن سوء
 . مسائل سیاسى كمك شود

ها باال بردن هزينه مبادله را به همراه داشته، اما  با وجود اينكه تحريم: وى در همین مورد عنوان كرد
ها؛ يعنى تغییر رفتار سیاسى ايرانیان مبنى بر دست برداشتن از حقوق  هدف سیاسى از اعمال تحريم

 . خود تاثیرى نداشته است
  دتهای بلندم ناکامی تحريم

ترين شاهد اين  مهم: هاى بلندمدت از نظر دستیابى به هدف را ناكام دانست و افزود وى تجربه تحريم
البته آمريكا جايگاه خود را در مبادالت جمهورى . است كه مبادالت ايران روز به روز در حال افزايش است

همچنین . كى را تجربه كرده استاسالمى ايران بعد از انقالب از دست داده و اتحاديه اروپا هم رشد اند
به گفته ريیس اتاق بازرگانى ايران هرچند مبادالت تجارى ايران افزايش پیدا كرده؛ اما سهم اروپا در اين 

وى با . برابر شده است 19مبادالت كاهش يافته و از طرف ديگر مبادالت چین و ايران از گذشته تاكنون 
اعمال تحريم هم دستیابى : قابل داشته شده است، اظهار كردها ضرر مت بیان اينكه اعمال اين تحريم

هايى رو به رو كرده و هم از سوى ديگر  هاى اروپايى به بازارهاى ايرانى را با محدوديت شركت
. روى فعاالن اقتصادى ايران كمتر شده است كه براى اين موضوع بايد كارى انجام داد هاى پیش گزينه

وص در شرايطى كه در اقتصاد اروپا با يك نوع شبه بحران مواجه هستیم، به خص: نهاونديان متذكر شد
بنابراين اگر اين تالش . هاى اروپايى به دنبال حفظ بازارها و دستیابى به بازارهاى جديد هستند شركت

براى رونق اقتصاد ايران انجام شود، ممكن است فرصت قابل توجهى در روابط ايران و اروپا ايجاد كند كه 
 . كند يد ايران در اين مسیر رويكرد برنده ـ برنده را دنبال با

اين : ريیس اتاق بازرگانى ايران با اشاره به اختالف نظرهاى سیاسى در روابط ايران و اروپا اظهاركرد
نظرهاى سیاسى را بايد به حوزه سیاسى ارجاع داد و آن را از طريق مذاكره حل كرد تا به اين  اختالف

 . هد فصل جديدى از مناسبات میان ايران و اروپا بودشكل بتوان شا
  های ايران جنوبی برای تقلیل تاثیر تحريم تالش کره

های  ای را به منظور بررسی موانع تجارت با ايران و تحريم در همین حال، دولت کره جنوبی کمیته ويژه
 . جديد غرب علیه ايران تشکیل داد

، دولت کره جنوبی ديروز از (يونهاپ)خبرگزاری دولتی کره جنوبی به گزارش خبرگزاری فارس به نقل از 
های غرب علیه جمهوری اسالمی ايران بر اين  تشکیل يک کمیته ويژه به منظور رصد کردن تاثیر تحريم

هدف دولت کره جنوبی از تشکیل اين کمیته به حداقل رساندن تاثیرات تحريم ايران بر . کشور خبر داد
 . شده استکره جنوبی اعالم 

طبق گزارش وزارت اقتصاد کره جنوبي، اين اقدام دولت بعد از امضای تحريم بانک مرکزی ايران توسط 
 . ای جمهوری اسالمی ايران اتخاذ شده است باراک اوباما به دنبال گزارش آژانس در مورد برنامه هسته

  تومان ۵۰٠٠دالر در آستانه 

در . تومان رسید ۱۷٨۱نرخ آزاد دالر دقايقی پیش به : ت دی آمده اس 10در  آفتاببه نوشته سایت 
 ۱۷۱تومان آغاز شده بود، تاکنون اين نرخ  ۱۶۱۱حالی که معامالت امروز بازار آزاد ارز با قیمت فروش 

با . تومان افزايش يافته است ۱۷٣۱قیمت خريد دالر از سوی صرافی ها هم به . تومان باال رفته است
تومان هم خريد  ۱٨۱۱ا از فروش دالر، رخی متقاضیان واقعی دالر حتی به نرخ ه ادامه امتناع صرافي

اين رشد قیمت باعث شده تا قیمت هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جديد . دهند خود را انجام مي
هر . تومان رسیده است ٢٣۱۱گفتنی است، قیمت فروش يورو هم به . هزارتومان برسد ۶٢۱هم به 

 .شود ومان فروخته ميت ٢۶۱۱پوند هم 

  سکه دوباره گران شد/ تاثیر افزايش قیمت دالر بر نرخ سکه



رئیس اتحاديه کشوری طال و جواهر از افزايش  :دی آمده است  10در  به گزارش خبرگزاری دولتی مهر
 هیچ حباب و التهابی در قیمت سکه: قیمت انواع سکه به دلیل تاثیر پذيری از نرخ دالر خبر داد و گفت

 . وجود ندارد
محمد کشتی آرای در گفتگو با مهر با بیان اينکه افزايش قیمت دالر بر روی نرخ انواع سکه در بازار تاثیر 

 114هزار تومان بود، هم اکنون به  195قیمت سکه طرح جديد که روز گذشته : گذاشته است، گفت
 . تومان افزايش يافته است

ین از افزايش نرخ ساير سکه ها خبرداد و قیمت سکه طرح رئیس اتحاديه کشوری طال و جواهر همچن
هزار تومان و هر گرم  150هزار تومان، ربع سکه را  005هزار تومان، نیم سکه را  109قديم را امروز 

 . تومان اعالم کرد 599هزار و  53عیار را  13طالی زرد 
م کاالها و معامالت تاثیر می گذارد، وی با بیان اينکه قیمت دالر عالوه بر سکه و طال بر روی قیمت تما

کاالهايی اعم از دارو، لوازم منزل و اتومبیل به دلیل اينکه مواد اولیه آنها از خارج از کشور : عنوان کرد
 . تامین می شود، با افزايش قیمت دالر، نرخ آنها هم افزايش می يابد

 . زار سکه وجود ندارددر حال حاضر هیچ حباب و التهابی در با: کشتی آرای تصريح کرد

  تومان 0201دالر آزاد امروز :بعد از اعالم تحريم بانک مرکزی

 ! تومان 1149دالر آزاد / تازد دالر همچنان مي: دی آمده است  10در  مهربه گزارش خبرگزاری دولتی 
آزاد  نرخ دالر بی توجه به تصمیمات و سیاست های بانک مرکزی همچنان می تازد، به طوريکه نرخ دالر

 . تومان رسید و رکورد جديدی را در قیمت خود به ثبت رساند 1149امروز به 
به گزارش خبرنگار مهر، قیمت دالر بی توجه به مصوبات شورای پول و اعتبار و تصمیمات بانک مرکزی 

 . همچنان پله های صعود را يکی پس از ديگری پشت سر می گذارند
تومان اعالم کردند، صرافان و  1149ت هر دالر آزاد را در روز جاری ر اين اساس، صرافان بازار ارز قیمب

 . تومان بود 1509ديروز نرخ دالر آزاد . کنند فعاالن بازار ارز افزايش قیمت دالر را همچنان پیش بینی مي
تومان اعالم کرده است، با اين  1113بانک مرکزی قیمت رسمی هر دالر را امروز با روندی افزايشی 

 . دالر چند نرخی که هم اکنون در بازار ارز ايران حاکم است، مورد انتقاد فعاالن اقتصادی استوجود 
هفته گذشته نیز . های ارزی بانک مرکزی تاکنون موفق عمل نکرده است به نظر می رسد که سیاست

 . زی گرفتهای ويژه برای کنترل بازار ارز توسط بانک مرک شورای پول و اعتبار رای به تشکیل کارگروه
شورای پول و اعتبار بانک مرکزی را موظف کرده است که نرخ شناور مديريت شده را برای نرخ دالر 

اجرايی کند، در جلسه چند هفته پیش نیز اين شورا تعديل نرخ ارز و تک نرخی شدن آن را در دستور 
 . کار بانک مرکزی قرار داده بود

تومان رسید، اما قیمت رسمی يورو توسط بانک  0925به  قیمت يورو امروز در بازار افزايش يافت و
 . تومان رسیده است 1459مرکزی کاهش يافت و به 

احتمال دارد ايران امکان وصول میلیاردها دالر درآمد نفتی خود :تحريم بانک مرکزی
  را نداشته باشد

 : دی آمده است  10در  کیان -ندای سبز آزادی به نوشته سایت اصالح طلب 
 
  گ تمام عیار اقتصادی شروع شدجن

 
ی که ريیس کل بانک مرکزي، از آن سخن گفته بود، ظاهرا آغاز شده، يا «جنگ تمام عیار اقتصادی»آن 

يک جنگ تمام عیار اقتصادی در کنار جنگ پنهان در عرصه ی . تر، شدت يافته است به تعبیر دقیق
 . سیاسی و امنیتی

و در شرايطی که ظاهرا در تعطیالت  0911تحده در آخرين روز سال باراک اوباما، رئیس جمهور اياالت م
های جديد  برد، بخش مالی و بانک مرکزی ايران را در فهرست تحريم سر مي آخر سال میالدی به

 . واشنگتن قرار داد
او ديروز قانون جديد بودجه دفاعی آمريکا را امضا کرد؛ قانونی که البته شامل تشديد تحريم ها علیه 

طور مشخص، مجازات شرکت ها و موسسه های طرف معامله با بانک مرکزی جمهوری  يران، و بها
قانون مزبور دسترسی شرکت های خارجی طرف معامله با بانک مرکزی ايران را به . اسالمی می شود

 . نظام مالی آمريکا ممنوع می سازد و درآمدهای نفتی جمهوری اسالمی را مورد هدف قرار می دهد
یت تحريم بانک مرکزی ايران توسط اياالت متحده و احتمال گسترش اين تحريم، در آن است که اهم

برخی ناظران معتقدند در صورت تحريم بانک مرکزي، تهران به نظام مالی بین المللی دسترسی 



نخواهد داشت و اين احتمال وجود دارد که امکان وصول میلیاردها دالر درآمد نفتی خود را نداشته 
 . اشدب

. تحريم بانک مرکزی ايران توسط آمريکا، حدود يک ماه پس از اقدام مشابه انگلستان، صورت می گیرد
 . تر صنعت پتروشیمی جمهوری اسالمی را تحريم کرده بود آمريکا پیش

میلیارد دالری کنگره اياالت  ۶۶٢قانون امضا شده ی اخیر توسط اوباما اما، بخشی از طرح دفاعی 
قانون مزبور تصريح می کند که بانکهای مرکزی کشورهايی که با تهران وارد . شود ب ميمتحده محسو

معامله های نفتی می شوند يا با بانک مرکزی جمهوری اسالمی در پیوند قرار می گیرند، تحريم های 
 . مشابهی را پذيرا خواهند شد

سازد که میان همکاری با تحريم های جديد واشنگتن علیه تهران، شرکتهای خارجی را ناچار می 
بخش نفتي، مالی و بانک مرکزی جمهوری اسالمی يا بخش مالی اياالت متحده، به انتخاب دست 

 . زنند
اما در پی . قابل اشاره است که اوباما در مورد امضاء مصوبه ی کنگره، مالحظاتی و ترديدهايی داشت

دجه دفاعی اياالت متحده صورت گرفت که رايزنی کنگره با کاخ سفید، تغییراتی در پیشنويس متمم بو
از جمله ی اين مالحظات می توان به اين مورد . نظر موافق و همراه ريیس جمهور آمريکا را جلب کند

اشاره کرد که مجازات موسسه های مالی طرف معامله با بانک مرکزی جمهوری اسالمي، شش ماه 
قانون مزبور . ری به بازارهای نفتی وارد شودپس از ابالغ اين قانون اجرايی خواهد شد تا شوک کمت

همچنین به اوباما امکان می دهد که به خاطر مصالح امنیت ملي، برخی مجازات های در نظر گرفته 
 . شده برای موسسه های طرف معامله با بانک مرکزی ايران را پیگیری و اجرا نکند

 
  ايرانیان؛ زندگی در شعب ابی طالب

 
در حالی متحقق می شود کهريیس کل اين بانک ( و انگلستان)يران توسط آمريکا تحريم بانک مرکزی ا

ما اصال فکر »تابستان گذشته در باره احتمال تحريم بانک مرکزی و راه های مقابله با آن گفته بود که 
ار نمی کنیم که اين اتفاق بیفتد؛ البته يکی دو بار در برخی کشورها اين اتفاق رخ داده ولی اين، يک ک

 «. غیراصولی است
ماه گذشته نیز بهمني، رئیس کل بانک مرکزی تحريم هايی که علیه ايران متحقق و اعمال شده را 

شرايط تحريمي، شرايطی به مراتب »بهمنی تصريح کرد که . توصیف کرد« جنگ تمام عیار اقتصادی»
 «. سخت تر از يک جنگ فیزيکی را ايجاد کرده است

هوری اسالمی که با اعضای اتاق بازرگانی تهران سخن می گفت، به انتقاد ريیس کل بانک مرکزی جم
 «. هنوز به اين باور نرسیده اند که کشور در شرايط تحريم قرار دارد»از کسانی پرداخت که 

به مجموعه اقتصادی کشور کمک کنند و راهکار ارائه دهند تا کشور »او از بخش خصوصی خواست که 
 «. وضع شده عبور کندبتواند از تحريم های 

بايد »توصیف کرده و گفته بود که « بحثی غیراصولی و غیراخالقی»بهمني، تحريم بانک مرکزی ايران را 
پیش بینی آن را داشته باشیم که اگر اين تحريم ها روی داد بتوانیم يکی دو سال يا بیشتر کشور را 

 «. حفظ کنیم؛ انگار در شعب ابی طالب هستیم
البته شامل بهمنی و ديگر صاحبان قدرت و مرتبطان با حاکمیت اقتدارگرا « ب ابی طالبزندگی در شع»

آنچه پرخطر می نمايد، افزايش فشارهای معیشتی و تنگناهای . در جمهوری اسالمی نخواهد شد
 . اقتصادی برای اليه های فرودست و محروم و نیز طبقه متوسط است

بازارهای ايران، تا سقف ارقام باورنکردنی و رکوردشکنی  افزايش نرخ سکه طال و ارزهای خارجی در
 . درپی در اين عرصه ها؛ يک شاهد بزرگ از اوضاع اقتصادی رو به وخامت در ايران است های پي

تومان خو گرفته، تبادل کاال و  1099تومان و يوروی بیش از  1599درحالی که بازار ايران به نرخ دالر حدود 
 . دی با دالر بجای ريال در ايران رواج يافته استانجام معامالت اقتصا

تر از روز پیش می شود و دسترسی به ارزهای خارجی  ارزش ريال، واحد رسمی پول کشور هر روز بي
درصدی قیمتها در پنج  09تاثیر روند صعودی دالر در افزايش قیمت ها در کنار رشد . محدودتر و سخت تر

موجب شده که دالر ( طبق آمار بانک مرکزی)درصد  09تورم به مرز ماهه دوم سال جاری و رسیدن نرخ 
 . در بخش هايی از بازار مبادالتی ايران جايگزين ريال شود

اين روند افزايش قیمت ها و کاهش ارزش برابری ريال در برابر دالر و يورو، بی شک اقشار حقوق بگیر 
وضعی . ورم افسارگسیخته را هدف قرار داده استو اليه های محروم و حیران از ت( کارگران و کارمندان)

که وقتی در کنار بی کفايتی ها و ناکارآمدی های مديريت کالن نظام سیاسي، و اختالس ها و حیف و 
میل بیت المال و سوء استفاده های مالي، مورد ارزيابی قرار گیرد، مشخص می کند که چه وضع وخیم 

 . ه و امنیت و آرامش ايرانیان را گرفته استو نگران کننده ای گريبان زندگی و رفا
 



  تحريم پشت تحريم
 

اقتصادی چند ماه اخیر،  -ی فشارهای سیاسی  تحريم جديدی که اياالت متحده آن را کلید زده، در ادامه
در هفته های اخیر، رسانه ها به انتشار اخبار . وضع بس نگران کننده ای برای ايران ايجاد کرده است

 . ايران عادت کرده اند تحريم علیه
: وگو با ايسنا اعالم کرد الملل فدراسیون فوتبال در گفت همین ديروز بود که ريیس كمیته روابط بین

  «. بخشى از طلب فدراسیون فوتبال ايران توسط فیفا و فدراسیون فوتبال آسیا، بلوکه شده است»
ر واريز آن در قالب سیستم گردشى بود كه بخاط AFCاين مربوط به طلبى از»: عباس ترابیان گفت

. هاى مربوط به تحريم كشور، بلوكه شد هاى دولتى ايران و بحث المللى به حسابى در يكى از بانك بین
كرد نیز تحت همین شرايط،  بايد به حساب فدراسیون واريز مي FIFAاى كه همین طور بخشى از مطالبه

 «. بلوكه شد
گويد تحت هیچ شرايطى پول را به حساب شخص  فیفا مي»: ه استالملل افزود ريیس كمیته روابط بین

ها از فیفا تنها بايد به  كند و طبق مقررات اساسنامه مطالبات فدراسیون يا شركت ديگرى واريز نمي
حتى اگر حساب فدراسیون در يك بانك خصوصى ايرانى هم باشد، باز . حساب آن فدراسیون واريز شود

رود، آن پول در يك سیستم گردشى خاصى قرار گرفته  مشخصى باالتر مي هم وقتى رقم آن از يك حد
 «. شود و با اين شرايط در نهايت بلوكه مي

سه هفته ی پیش بود که در ادامه ی موج جديد تحريم ها علیه ايران، کابینه ژاپن اعالم کرد که نام 
های ايرانی  شمار افراد و شرکت فرد و گروه ايرانی را به لیست سیاه خود اضافه کرده، و ۱۱۱بیش از 

 . مورد رسید ٣۱۱شود، به بیش از  مورد تحريم ژاپن، که اموال آنها در اين کشور مسدود مي
شده  های تحريم توکیو همچنین با ممنوع کردن ارتباط مالی با سه بانک ديگر ايراني، شمار بانک

 . رساند ٢۱جمهوری اسالمی را به 
شرکت و  ۱۷۱ور خارجه اتحاديه اروپا گسترش تحريم های اين اتحاديه به درست يک ماه پیش، وزرای ام

تحريم های جديد اتحاديه اروپا به دلیل خودداری جمهوری اسالمی . شخص ايرانی را تصويب کردند ٣۰
 . از توقف فعالیت های حساس هسته ای اعمال شد

ژی اتمی که برای نخستین بار جزئیاتی انتشار آخرين گزارش يوکیا آمانو، مديرکل آژانس بین المللی انر
از جنبه های احتمالی نظامی برنامه اتمی جمهوری اسالمی را مورد تصريح قرار می داد، پايه گذار اين 

 . موج جديد از تشديد تحريم ها علیه ايران شد
و سه هفته پیش هموزير خارجه استرالیا اعالم کرد که اين کشور بخش های نفتی و بانکی و افراد 

او . موسسات مرتبط با برنامه های اتمی و موشکی ايران را هدف تحريم های جديد قرار داده است
 . دلیل اين اقدام را نگرانی رو به افزايش استرالیا از اقدامات جمهوری اسالمی توصیف کرده بود

سخت گیری های کره جنوبی نیز در کنار ژاپن و استرالیا، و البته همسو با آمريکا و اتحاديه اروپا، 
 . اقتصادی و مالی علیه ايران را شدت بخشیده است

تحريم ها در چند هفته ی اخیر، به ويژه پس از انتشار گزارش مديرکل آژانس بین المللی انرژی اتمي، و 
نیز حمله به سفارت انگلستان و چالش های پرهزينه ی راست های راديکال با غرب، روندی شتابان، 

 . گران کننده يافته استتصاعدی و البته ن
 

  پیامدهای ناگوار تحريم بانک مرکزی
 

به عقیده ی کارشناسان بانکی و صاحب نظران اقتصادي، تحريم بانک مرکزي، ايران را در وضع جديد و 
 . نگران کننده ای قرار خواهد داد

ر اولین گام د. يکی از عوارض اين تحريم است« نقدی شدن معامالت تجاری ايران با ساير کشورها»
ضمن اين که اگر ساير . دريافت وجوه حاصل از فروش نفت توسط دولت با چالش جدی مواجه می شود

کشورها به حساب های بانک مرکزی جمهوری اسالمی پولی واريز کنند در صورت شناسايی وجوه به 
 . طور حتم مصادره خواهند شد

وجوه، به معنای جاری شدن پول های کالن به عقیده ی کارشناسان تحريم بانک مرکزی و شناسايی 
به آمريکا خواهد بود چرا که حجم واريز وجوه به حساب های بانک مرکزی به دلیل انجام معامالت کالن 

 . مانند نفت بسیار قابل توجه است
به نظر برخی صاحب نظران، تحريم بانک مرکزی . تحريم بانک مرکزي، تجارت ايران را نیز نشانه می رود

زمانی که تنها بانک های )ان به معنای سخت تر شدن بیش از پیش نقل و انتقال پول نسبت به قبل اير
در وضع جديد برای ردوبدل کردن پول ديگر نمی توان از شیوه ها و . است( ايرانی با تحريم مواجه بودند

ان تر شدن بهای افزون بر اين ها، تحريم بانک مرکزی موجب ارز. اشکال عريان و آشکار استفاده کرد
نفت ايران می شود؛ اتفاقی که به معنای تحمیل فشار مضاعف بر دولت و افزايش کسری بودجه 



 . خواهد بود
تحريم بانک مرکزی اگرچه تبعات منفی بر اقتصاد ايران و جايگاه آن در بین ديگر کشورها به همراه 

ز با مشکل جدی مواجه خواهد شد؛ خواهد داشت اما با اين تحريم مبادالت پولی جمهوری اسالمی نی
چراکه بانک مرکزی وجوه حاصل از تبادالت دولت مانند فروش نفت را به حساب هايی که بانک مرکزی 

 . در خارج از کشور معرفی می کند، واريز می کند
درحالی که به نظر برخی ناظران سیاسي، احتمال تبعیت ساير کشورها از تصمیم اياالت متحده و 

ا موضع واشنگتن و لندن، بسیار زياد است، راهی جز اصالح سیاست ها و روندهای مسلط همسويی ب
 . در جمهوری اسالمی نیست

 
  بحران در روابط خارجی و بحران مشروعیت

 
در اين شرايط است که سخن ديروز سعید جلیلي، مذاکره کننده ارشد هسته ای جمهوری اسالمی 

خبر  ۱+۱ان برای انجام دور جديدی از مذاکرات هسته ای با گروه او از پیشنهاد تهر. معنادار می شود
 . داد

آيا اقتدارگرايان مسلط در حاکمیت جمهوری اسالمی فهمیده اند که تحريم ها به چه میزان مهم و 
به ( به رهبری آمريکا)تاثیرگذار است؟ آيا آنها برای تغییر سیاست ها و پروژه های خود مصمم اند؟ غرب 

به تغییر روش ها و سیاست ها در ايران، اعتماد خواهد کرد؟ آيا تغییر مناسبات با جهان خارج چه میزان 
بدون تغییر روندهای مسلط در داخل ايران، ممکن است؟ در شرايطی که ( و به طور مشخص غرب)

 نقض فاحش حقوق بشر در ايران ادامه دارد و انتخابات مجلس نهم بدون حضور نیروهای منتقد برگزار
  خواهد شد، آيا رژيم اقتدارگرای حاکم بر ايران می تواند اعتماد غرب را به خود جلب کند؟

هرچند که به نظر می رسد پس از . اينها تنها بخشی از پرسش های بی پاسخ و مهم اين روزهاست
ی و سرکوب های خونین متعاقب آن، و نیز با لجاجتی که جمهوری اسالمی برا 1033کودتای انتخاباتی 

پیگیری پروژه های نظامی و برنامه های هسته ای خود نشان داده، بحران در روابط بین الملل همچون 
 . بحران مشروعیت، گريبان حاکمیت اقتدارگرا در ايران را به اين سادگی و زودی رها نخواهد کرد

 تجمع اعتراض آمیزکارگران کارخانه ریسندگی بافندگی قدس اصفهان مقابل استانداری

تعدادی از اعضای تعاونی مسکن : دی  آمده است  10ه نوشته سایت خبرگزاری دولتی ایلنا در تاریخ ب
 .کارخانه قدس اصفهان جهت احقاق حقوق از دست رفته خود در مقابل استانداری اصفهان تجمع کردند

بنا بر  ۱٣۷۱در سال : وگو با خبرنگار ایلنا در خصوص علت این تجمع گفت یکی از معترضین در گفت
اعالم مدیر عامل وقت تعاونی مسکن قدس، کارخانه قدس اصفهان اعطای مبلغی حدود 

تومان به حساب تعاونی مسکن جهت خرید یک قطعه زمین مقابل بیمارستان غرضی  ۱۱۱/۱۱۱/۱۱۱
تر رسمی اسناد  سال و با توجه به اینکه فروشنده زمین در یکی از دفا ۱۷اصفهان نمودند که پس از 

دار  نماید و هیچ کس هم حریف این سرمایه اد عضوء را امضاء نموده از تحویل زمین خودداری میافر
 .شود نمی

ای در این خصوص در دادگستری  ایم و هم اکنون هم پرونده ها به قوه قضاییه شکایت کرده وی افزود ،بار
 .شدبا اصفهان در حال رسیدگی است ،ولی متاسفانه رسیدگی به آن بسیار کند می

شایان ذکر است مسوولین استانداری و همچنین فرمانداری اصفهان قول پیگیری اين مشكل را به 
 اند کارگران داده

  سکه دوباره گران شد/ تاثیر افزايش قیمت دالر بر نرخ سکه

رئیس اتحاديه کشوری طال و جواهر از  : دی آمده است  10در مهربر پایه گزارش خبرگزاری دولتی 
هیچ حباب و التهابی در قیمت : مت انواع سکه به دلیل تاثیر پذيری از نرخ دالر خبر داد و گفتافزايش قی

 . سکه وجود ندارد
محمد کشتی آرای در گفتگو با مهر با بیان اينکه افزايش قیمت دالر بر روی نرخ انواع سکه در بازار تاثیر 

 114ار تومان بود، هم اکنون به هز 195قیمت سکه طرح جديد که روز گذشته : گذاشته است، گفت
 . تومان افزايش يافته است

رئیس اتحاديه کشوری طال و جواهر همچنین از افزايش نرخ ساير سکه ها خبرداد و قیمت سکه طرح 
هزار تومان و هر گرم  150هزار تومان، ربع سکه را  005هزار تومان، نیم سکه را  109قديم را امروز 

 . تومان اعالم کرد 599هزار و  53عیار را  13طالی زرد 
وی با بیان اينکه قیمت دالر عالوه بر سکه و طال بر روی قیمت تمام کاالها و معامالت تاثیر می گذارد، 



کاالهايی اعم از دارو، لوازم منزل و اتومبیل به دلیل اينکه مواد اولیه آنها از خارج از کشور : عنوان کرد
 . ر، نرخ آنها هم افزايش می يابدتامین می شود، با افزايش قیمت دال

 .در حال حاضر هیچ حباب و التهابی در بازار سکه وجود ندارد: کشتی آرای تصريح کرد

  تومان 0201دالر آزاد امروز :بعد از اعالم تحريم بانک مرکزی

 9114دالر آزاد / تازد دالر همچنان مي : دی آمده است  10بر پایه گزارش خبرگزاری دولتی مهردر  
 ! تومان

نرخ دالر بی توجه به تصمیمات و سیاست های بانک مرکزی همچنان می تازد، به طوريکه نرخ دالر آزاد 
 . تومان رسید و رکورد جديدی را در قیمت خود به ثبت رساند 1149امروز به 

کزی به گزارش خبرنگار مهر، قیمت دالر بی توجه به مصوبات شورای پول و اعتبار و تصمیمات بانک مر
 . همچنان پله های صعود را يکی پس از ديگری پشت سر می گذارند

تومان اعالم کردند، صرافان و  1149بر اين اساس، صرافان بازار ارز قیمت هر دالر آزاد را در روز جاری 
 . تومان بود 1509ديروز نرخ دالر آزاد . کنند فعاالن بازار ارز افزايش قیمت دالر را همچنان پیش بینی مي

تومان اعالم کرده است، با اين  1113بانک مرکزی قیمت رسمی هر دالر را امروز با روندی افزايشی 
 . وجود دالر چند نرخی که هم اکنون در بازار ارز ايران حاکم است، مورد انتقاد فعاالن اقتصادی است

ه گذشته نیز هفت. های ارزی بانک مرکزی تاکنون موفق عمل نکرده است به نظر می رسد که سیاست
 . های ويژه برای کنترل بازار ارز توسط بانک مرکزی گرفت شورای پول و اعتبار رای به تشکیل کارگروه

شورای پول و اعتبار بانک مرکزی را موظف کرده است که نرخ شناور مديريت شده را برای نرخ دالر 
ک نرخی شدن آن را در دستور اجرايی کند، در جلسه چند هفته پیش نیز اين شورا تعديل نرخ ارز و ت

 . کار بانک مرکزی قرار داده بود
تومان رسید، اما قیمت رسمی يورو توسط بانک  0925قیمت يورو امروز در بازار افزايش يافت و به 

 . تومان رسیده است 1459مرکزی کاهش يافت و به 

 عتصاب کارگران کارخانه کاشی و سرامیک گیالناا

انه کاشی و سرامیک گیالنا دچار بحران گردیده و کارگران این کارخانه در حدود یک سال است که کارخ
  .حال حاضر هفت ماه حقوق معوقه خود را دریافت نکرده اند

کارگر در چهار شیفت  059واقع شده و ( كیلومتري شهر رشت  29حدود )کارخانه ابتداي شهر منجیل 
  .کاری مشغول به کار می باشند

سهامدار خصوصی بوده که بیشترین سهامدار در حال حاضر مدیریت کارخانه  4به کاشی گیالنا متعلق 
 .را عهده دار می باشد

این کارخانه مبالغ زیادی به شرکت های آب و برق و گاز بدهکار است و همچنین بدهکاری به سازمان 
ه دفترچه های تامین اجتماعی برای کارگران مشکالت فراوانی را بوجود آورده و این مسئله باعث شد

بیمه کارگران از طرف اين سازمان تمدید نشود و به همین دلیل کارگران و خانواده هایشان در زمینه 
درمانی دچار مشکالت عدیده ای شده اند و از طرف دیگر حدود هفتاد نفر از کارگران این شرکت منتظر 

مین اجتماعی در وضعیت بازنشستگی می باشند که باز هم به علت بدهی کارخانه به سازمان تا
 .بالتکلیفی به سر می برند

هفته گذشته تعداد زیادی از کارگران در مقابل استانداری گیالن تجمع نموده و خواستار رسیدگی به 
 .مشکالت خود شدند اما پاسخ درست و قانع کننده ای از طرف مسئوالن مربوطه دریافت نکردند

ین کارخانه در گذشته وام های کالنی دریافت نموده و اقساط به گفته چند تن از کارگران ،سهامدارن ا
آن را پرداخت نکرده اند و حاال به ما کارگران فشار می آورند و می گویند بروید به استانداری شکایت 
کنید تا از این طریق مجدد بتوانند وام های دیگری دریافت کنند و این در شرایطی است که کارخانه 

 .کیفیتی تولید می کرد و به اصطالح سود ده بوده استمحصوالت خوب و با 
کارگران در آخرین اقدام خود برای بدست آوردن حقوق معوقه ،تصمیم گرفتند در داخل کارخانه و پای 
دستگاه ها اعتصاب نموده و تولید را متوقف کنند و در پی این اقدام ،کارفرما مجبور شد بخش بسیار 

  .پرداخت نماید تا کارگران راضی شوند مجدد به کار خود بازگردندناچیزی از حقوق کارگران را 
 كمیته هماهنگي براي كمك به ايجاد تشكل هاي كارگري

 1009دي 
 

 نفر از آنان را اخراج کرد 0کارفرما برای تحمیل شرایط خود بر کارگران 



 کارگران نیرو رخش از اول سال تا کنون دستمزدهای خود را دریافت نکرده اند
نا بر گزارشهای رسیده به اتحادیه آزاد کارگران ایران، کارگران کارخانه نیرو رخش در شهر سنندج از اول ب

این درحالی است که کارفرمای این کارخانه برای به . سال تاکنون دستمزدهای خود را دریافت نکرده اند
این کارگران . ن کرده استنفر از آنا 3تمکین واداشتن کارگران، طی روزهای گذشته اقدام به اخراج 

 .بالفاصله پس از اخراج از سوی کارفرما به اداره کار سنندج شکایت کرده اند
کارگران نیرو رخش در پی عدم پرداخت دستمزدهای خود طی ماههای گذشته به اداره کار سنندج 

کارگران شکایت کردند و هیئت تشخیص این اداره، کارفرما را مکلف به پرداخت دستمزدهای معوقه 
اما کارفرما با هدف کش دادن پرداخت دستمزدهای معوقه کارگران، در اعتراض به این رای به . کرد

هیئت حل اختالف شکایت کرد که قرار است بزودی جلسه هیئت حل اختالف برای صدور رای تشکیل 
 .شود

موقع این دستمزدها دزدی صاحبان سرمایه از دستمزد های زیر خط فقر کارگران از طریق عدم پرداخت ب
در حالی از سوی نهادهای مسئول و قانونگذاران نادیده گرفته میشود که کمترین اعتراض کارگران به 

 .این بی حقوقی ها با سرکوب و تهدید و ایجاد فضای امنیتی مواجه میشود
ر خط فقر اتحادیه آزاد کارگران ایران همانطور که بارها اعالم کرده است عدم پرداخت دستمزدهای زی

کارگران را یک دزدی و جنایتی آشکار در حق کارگران و خانواده های آنان ارزیابی میکند و با محکوم 
کردن مماشات مسئولین ادارات کار در برخورد به عدم پرداخت دستمزدهای معوقه کارگران، اعالم 

ایی قابل رسیدگی در میدارد عدم پرداخت بموقع دستمزد کارگران می باید بمثابه یک جرم سنگین قض
 .مراجع قانونی بشود

 1009دی ماه  10 –اتحادیه آزاد کارگران ایران 
 

 اند کارگران لوح زرین مالیر پنج ماه است كه حقوق دريافت نكرده

کارگر شرکت لوح زرین مالیر حقوق  : دی آمده است 10به نوشته سایت خبرگزاری دولتی ایلنا در تاریخ 
 .میلیون ریال حل خواهد شد ۱۱۱تا  ۱۱مشكل با مبلغ / اند یافت نكردهماه گذشته خود را در 5

شرکت لوح زرین مالیر دارای : دی ماه رئیس اداره کار شهرستان همدان گفت10به گزارش ایلنا بتاریخ 
کارگر است که پنج ماه حقوق  ٢۱کارگر بوده که با تعديل نیمي از اين كارگران، در حال حاضر دارای  ۱۱

 .اند نكردهدریافت 
مرتضی سلطان محمدی با بیان اینکه این مسئله به خاطر عدم مدیریت صحیح اتفاق افتاده است، 

اين كارگران شش ماه حقوق دريافت نكرده بودند اما با پیگیری اداره کار حقوق یک ماه این : افزود
 .دمیلیون ریال حل خواهد ش ۱۱۱تا  ۱۱کارگران پرداخت شده و مابقی نیز با مبلغ 

 .سلطان محمدی ابراز امیدواري كرد مشکل حقوق پرداخت نشده تا ماه آینده حل شود
 .. اراک قرار دارد-جاده مالير ۷گفتني است شرکت لوح زرین مالیر در کیلومتر 

 دومین هفته تجمع کارگران در شیراز
 

پی خود را در برابر پیا شنبه دوازدهمین روز تجمع  کارگران کارخانه مخابرات راه دور شیراز روز سه
ماه دستمزد طلب دارند و مسئوالن  ٢۶ این کارگران بیش از. استانداری فارس پشت سر گذاشتند

 .نیستند کارفرمایی و دولتی به آنان پاسخگو
که عدم  هاشم شمشیری، نایب رئیس شورای اسالمی کار این شرکت روز دوشنبه به ایلنا گفت

وی افزود که . شده است های آنان شدن نود درصدی خانوادهپرداخت حقوق کارگران موجب متالشی 
درخواست کمک نقدی به کارگران این  در سفرهای گذشته هیئت دولت به استان فارس، رئیس جمهور

دهد که احمدی نژاد و دولتش در  شمشیری نشان می اظهارات. کارخانه کرد که هرگز عملی نشد
نویسی بدانان هیچ گونه  کنند و عریضه مردم فریبی نمی کاری به جز سفرهای به اصطالح استانی خود

 .ندارد تأثیری
داند  هر چند هاشم شمشیری به عنوان مسئول یک تشکل کارگری دولتی گفته است که می

  می توانند مستقل از تجمعات کارگران بی حاصل است، اما کارگران شرکت مخابراتی راه دور شیراز
تا نه فقط حقوق معوقه خود را فورًا دریافت  تر مبارزه بزنند های قوی شورای اسالمی کار دست به شکل

این کارگران . نیز به کارفرمایان و دولت حامی اشان تحمیل نمایند های دیگری را کنند بلکه خواسته
خود را گسترش  ی مبارزات توانند در اتحاد با کارگران دیگر که وضعیتی مشابه دارند دامنه می همچنین

شد تعدادی از کارگران خط سوم متروی  رای مثال بنا بر گزارش ایلنا که روز یازدهم دی منتشرب. دهند
 .نکرده اند تهران نیز شش ماه است که دستمزد دریافت



 
 پرداخت نشدن حقوق بازنشستگان ،كاركنان قراردادی و پیمانكاری استان خوزستان

،در حال حاضر يك ماه از انتخاب : است آمده  دی10خبرگزارش دولتی ایسنا در تاریخ به گزارش 
، ريیس پیشین سازمان صنايع و معادن خوزستان به مدير كل تعاون، كار و رفاه "سیدخلف موسوي"

مانده و به همین  سازمان صنايع پس از اين انتصاب بدون سرپرست باقي. گذرد اجتماعي استان مي
 .وجود آمده است صنعتي و معدني به دلیل مشكالتي در روند كار كاركنان سازمان و واحدهاي

پرداخت : ، معاون معدني سازمان صنايع و معادن خوزستان"محمد افشون"بنا بهمین گزارش بنقل از
هاي  نامه نشدن حقوق بازنشستگان و حقوق كاركنان قراردادي و پیمانكاري، صادر نشدن موافقت

صنعت و، صادر نشدن مجوزهاي صنعتي و آالت توسط واحدهاي  گمركي براي ورود مواد اولیه و ماشین
برداري، پروانه و گواهي اكتشاف از جمله مشكالت يك ماه  معدني اعم از جواز تاسیس پروانه بهره

 .گذشته سازمان به دلیل نبود سرپرست بوده است

 تجمعات اعتراضی کارگران کشت و صنعت شمال مقابل استانداری وفرمانداری

دی ماه دررابطه با تعطیلی کارخانه مقابل 10ت و صنعت شمال دیروزتعداد زیادی از کارگران کش
این کارگران روزهای گذشته نیز مقابل استانداری مازندران اجتماعاتی .فرمانداری میاندروداجتماع کردند

 .درهمین رابطه داشتند
لید کننده ترین واحد تو  دی ماه، کارخانه کشت و صنعت شمال به عنوان بزرگ14به گزارش مهربتاریخ 

روغن مایع و نباتی خاورمیانه در مازندران هفته ها است که به دلیل پرونده مالی سرمایه گذار اصلی 
 .آن با تعطیلی مواجه شده است

مجلس پرونده کارخانه کشت و صنعت شمال را در  09در حال حاضر قوه قضائیه و کمیسیون اصل 
 .وزهای اخیر متوقف و کارگران از کار بیکار شدنددست بررسی قرار داده و تولید این کارخانه در ر

تعداد زیادی از کارگران کشت و صنعت شمال روز سه شنبه با تجمع در فرمانداری میاندرود، خواستار 
 .رسیدگی مسئوالن به وضعیت تعطیلی این کارخانه شدند

بیکاری : شتیکی از کارگران کارخانه کشت و صنعت شمال در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار دا
 .وبالتکلیفی، کارگران کارخانه را رنج می دهد

چند روز گذشته روبه روی استانداری مازندران تجمع کردیم اما هیچ مسئولی حاضر به : وی گفت
 .پاسخگویی نشد

کیلوگرم روغن برای هر  4.5پنج سال قبل هر ماه : کارگر با سابقه کشت و صنعت شمال اظهار داشت
ت و در اعیاد مبلغی به عنوان هدیه به کارگران پرداخت می شد اما در این پنج پرسنل به صورت ثاب

 .سال با مدیریت جدید این موارد وجود ندارد
اضافه کاری بر مبنای نیاز کارگر داده می شد اما اکنون : کارگر دیگر کشت و صنعت شمال ابراز داشت

 .ن و کارگران کمرنگ استجو کاری به شدت مسموم بوده به طوری که روابط بین مدیرا
تن تولید داشت اما اکنون با زور و  299پرسنل کارخانه در روز  1499پنج سال قبل با : وی ادامه داد

 .تن خروجی تولید است1999کارگر روزانه  259فشار مدیران و تنها با داشتن 
شده بودند حاضر  این کارگران به سبب مشکلی که در سالهای قبل بوجود آمده بود و معترضان اخراج

 .روز است که حقوقی دریافت نکرده اند 45آنها حدود .به فاش شدن نامشان نشدند
روز است  45هم اکنون : سال سابقه خدمت در این کارخانه دارد گفت 15کارگر دیگر با اشاره به اینکه 

 .که حقوقی دریافت نکرده ام و بدتر ازآن هم این است که هیچ کس پاسخگوی ما نیست
ی با اشاره به اینکه مواد اولیه و دستگاه های قسمت مارگارین با تریلی به مکان دیگری منتقل شده و

حتی ورق های حلبی را هم که برای ساخت قوطی روغن استفاده می شود به جای : است افزود
 .دیگری برده اند

 مشکالت ناشی از مدیریت بد کارخانه است
ساری برای تولید و تهیه مواد اولیه هیچ مشکلی ندارد اما این کارخانه کشت و صنعت : وی ادامه داد

 .مدیریت ضعیف کارخانه است که ما را گرفتار مشکالت کرده است
شنیده های کارگران حکایت از دریافت وام های کالن توسط شخص آقای : این کارگر با سابقه گفت

 .مدلل و سرمایه گذاری در بخش دیگری دارد
 چه کسی جواب صاحبخانه و زن و فرزند مرا باید بدهد؟: مستاجر است افزودوی با بیان اینکه 

 کارگران از سردرگمی و بال تکلیفی رنج می برند
سردرگمی و : کارگر دیگری با توضیح اینکه در حال حاضر سالهای آخر خدمتش را سپری می کند گفت

 .معلق بودن کار کارخانه ، علت اصلی اعتراض و تحصن کارگران است



هنوز به ما نگفته که تا چه ماهی و چه روزی وضع به همین منوال است و ما تکلیف خود را : وی گفت
 .نمی دانیم

سالهای قبل که عده ای اعتراض کردند با انتخاب نماینده از بین کارگران برای رفع : وی ادامه داد
 .مشکل، آنها را اخراج کردند و قضیه خاتمه یافت

از مسئوالن استان و کشور این است که به داد ما قشرهای ضعیف جامعه  درخواست ما: وی افزود
 .برسند

اگر عده ای اختالس کرده اند چرا ما باید تاوان کار : این کارگر با ابراز نگرانی از وضع به وجود آمده گفت
 .آنها را پس بدهیم

ار در منطقه سر سبز هکت 09مجتمع کارخانجات روغن نباتی کشت و صنعت شمال با مساحتی بالغ بر 
 .جاده ساری به نکا در شهرستان میاندرود واقع است 15دشت ناز مازندران در کیلومتر 

دی ماه علی رجبی فرماندارمیاندرود طی گفتگویی با مهر،ازبرگزاری جلسه عصرامروز با 14امروز
ین گفتگو تالش نامبرده درا.استاندار مازندران در خصوص مشکالت کارخانه کشت وصنعت شمال خبرداد

 .داشت با قول وقرارهایش ،ازادامه تجمعات اعتراضی کارگران جلوگیری کند
با تحصن کارگران روبروی استانداری و فرمانداری کاری درست نمی شود و باید : فرماندار میاندرود گفت

 .در فضای تعامل و همکاری به سرانجام برسد
دار مازندران به منظور رسیدگی به مشکالت کارخانه وی با اشاره به اینکه جلسه ای با حضور استان

نمایندگان کارگران می توانند در این جلسه شرکت و نظر کارگران را : عصر امروز برگزار می شود، گفت
 .منعکس کنند
با پیگیری های انجام شده مقرر شد، در جلسه امروز شش ماه حقوق بیکاری به اضافه : رجبی گفت

 .یم تا بعد از راه اندازی کارخانه همه کارگران مشغول کار شوندپاداش عید را مصوب کن
شخصا قول می دهم که هیچ کس را نه اذیت و نه : فرماندار میاندرود با اطمینان دادن به کارگران گفت

 .اخراج کنند
 

 روز علت انفجار فوالد غدير يزد هنوز مشخص نیست 60با گذشت 

مدیر کل روابط عمومی وزارت  : دی آمده است 10در تاریخ به نوشته سایت خبرگزاری دولتی ایلنا 

نتایج قطعی کارگروه در خصوص كشف علت وقوع : تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان یزد اعالم کرد

 .حادثه انفجار در کارخانه فوالد غدير یزد پایان ماه جاری اعالم می شود

نقص دستگاه یا تجهیزات، پل : لب فوق یاد آور شدسلمانی پور در گفتگو با خبرنگار ایلنا، ضمن بیان مط

زدن یا مسدود شدن دهانه کوره و وجود مایعات آب و روغن نشط کرده جزو سه فرضیه ای است که 

 .شود هم اکنون در حال بررسی آن هستیم و نتیجه قطعی به زودی مشخص می

اداره تعاون، کار و : خاطرنشان ساختاو از ادامه بازداشت مدیرعامل کارخانه فوالد غدير یزد خبر داد و 

بار در خصوص برطرف کردن موارد نقص فنی به کارخانه فوالد یزد تدكر داده بوده و  12رفاه اجتماعی 

 .مدیرعامل این کارخانه متعهد شده بوده تا نسبت به رفع نقايص اقدام كند

كارگر  13آذرماه اتفاق افتاد،  09كه  الزم به يادآوري است در حادثه انفجار كوره كارخانه فوالد غدير يزد

 .كشته شدند
 

 میلیارد دالر کم داریم ۵۰٠برای ایجاد بیش از یک میلیون شغل 
 

نایب رئیس مجلس شورای  : دی آمده است 10به نوشته سایت خبرگزاری دولتی ایلنا در تاریخ 
از یک میلیون شغل ایجاد برای ثابت نگهداشتن نرخ بیکاری در کشور باید ساالنه بیش : اسالمی، گفت

  .میلیارد دالر است ٢۱۱کنیم که این به معنی سرمایه گذاری ساالنه 
در : به گزارش ايلنا، محمدرضا باهنر در هفتمین جشنواره قهرمانان صنعت و اقتصاد، تصريح كرد

 ٨۱تا  ۷۱ توانیم برای ایجاد اشتغال در کشور ایجاد کنیم از ترین حالت تمام منابعی که می خوشبینانه
  .رود تر نمی میلیارد دالر فرا

برای رسیدن به رشد باالی شش درصد و ایجاد بیش از : نایب رئیس مجلس شورای اسالمی ادامه داد
  .میلیارد دالر بودجه کم داریم ۱٢۱یک میلیون اشتغال در سال، 

کنید، ما  سال مخالفت میمیلیون اشتغال در  0،5گیرد که چرا با ایجاد  دولت به ما خرده می: وی افزود
کند اما باید گفت همین  گوییم اعداد و ارقام باید قابل پذیرش باشد هر چند دولت بسیار تالش می می

  .شود سرمایه موجود هم خوب مدیریت نمی
فهمند  از یک طرف مسئوالن درد و مشکل را می. در این شرایط، یک تناقض وجود دارد: باهنر متذکر شد

ای برای  کنند و طی چهار سال گذشته نیز در مجلس اقدامات متهورانه د آن را لمس میو با تمام وجو



با دولت  ۷۷آزادسازی فضای کسب و کار انجام دادیم، اما از جانب ديگر درباره اجرای درست اصل
  .تواند بهتر باشد اختالف روش داریم و معتقدیم برخی رفتارهای دولت می

 پایان پیام

  ن بهای دالر در بازار امروز تهرانتومان آخري 0011

تومان رسیده  ۱٨۱۱نرخ دالر به آستانه  : دی آمده است  10در به نوشته سایت اصالح طلب کلمه
 . است

تومان اوج گیری خود  ۱۶۷۱از صبح امروز قیمت دالر از نرخ . بازار ارز امروز دچار تغییر لحظه به لحظه شد
 . را آغاز کرد

تنظیم اين خبر رصد بازار دالر نشان می دهد قیمت خريد هر يک دالر آمريکا  تا لحظه: فرارو نوشت
 . تومان رسیده است ۱۷٨۱و قیمت فروش اين ارز خارجی به  ۱۷٣۱

قیمت دالر در حالی امروز به . اين درحالی است که برخی صرافان خبر از ناياب شدن دالر خبر می دهند
تومان گزارش شده  ۱۶۰۱ل قیمت فروش اين ارز خارجی تومان رسیده است که ساعاتی قب ۱٨۱۱مرز 
 . تومان هم برسد ٢۱۱۱تواند تا  اند که قیمت دالر مي بینی کرده برخی صرافان پیش. بود

تومان  ٢۶۱۱و پوند انگلیس  ٢٣۱۱آخرين اخبار همچنین حاکی از آن است که قیمت فروش يورو 
 .باشد مي

  رز رئیس داناوگو با فريب داليل صعود نرخ ارز در گفت

نرخ : دی آمده است  10مصطفی خسروی در تاریخ  -به نوشته سایت اصالح طلب ندای سبز آزادی
تومان رسیده و يورو از  ۱٨۱۱حاال هر دالر به . برابری دالر و يورو با ريال به شکل روزافزونی باال می رود

يم بانک مرکزی جمهوری اسالمی اين وضع همزمان با خبر اعالم تحر. تومان هم عبور کرده است ٢٢۱۱
 . توسط آمريکا، به نابسامانی ها و بحران اقتصادی در ايران دامن زده است

وگو با ندای سبز آزادي، ارزيابی های خود را از  دکتر فريبزز ريیس دانا، استاد اقتصاد سیاسی در گفت
در مورد طرح هدفمندی پس از مصاحبه ای انتقادی  ۱٣٨۰وی که آذرماه . اين وضع بیان کرده است

يارانه ها، بازداشت شد، اينک با حکم يک سال حبس صادره توسط قاضی مقیسه، به تبیین ارزيابی 
 . های خود مشغول است

دکتر ريیس دانا هرچند نقش تحريم ها و تهديدهای خارجی در افزايش نرخ ارز را رد نمی کند و موثر 
است « نارسايی های ساختاری اقتصادی دولت»د که اين می داند، اما در تحلیل نهايي، تاکید می کن

 . که مسبب اصلی و زمینه ساز بحران اقتصادی کنونی و تورم و افزايش غريب نرخ ارز در ايران است
ی دکترای اقتصاد از لندن، و عضو کانون نويسندگان ايران را در  متن کامل مصاحبه با اين دانش آموخته

 . پی می خوانید
 

رئیس دانا روز گذشته بازار ارز در تهران با افزايش ناگهانی قیمت دالر و يورو همراه بود تا  آقای دکتر
تومان هم رسید، به نظر شما دلیل رشد ناگهانی قیمت دالر در روز  ۱٨۱۱جايی که قیمت دالر به مرز 

  های اخیر چه می تواند باشد؟
های عمومی نظام بازار سرمايه   ادی که با ويژگيبیايید يک وضع اقتصادی را در نظر بگیريد، البته اقتص

در اين اقتصاد، دالر يک کاالست؛ پول اساسا يک کاالست؛ در همه ی جهان سرمايه . کند دارانه کار مي
داري، پول يک کاال شده است؛ اسناد بدهی يک کاال شده و خريد و فروش آن انجام می شود؛ اوراق 

ارزهای خارجی و طال هم ديگر آن نقش کالسیک خود را انجام قرضه و سهام هم همین طور؛ دالر و 
های معوقه  ها و پرداخت نمی دهند بلکه ذخیره ساز ارزش ها شده اند و برای باال و پايین رفتن قیمت

ها هم  مثل هر چیز ديگر در نظام های سرمايه داري، اهمیت انسان. شوند به کار می روند و کاال مي
استخدام کنید تا از جان شما و   ل داشته باشید می توانید پلیس رسميشما پو. کاال شده است

اين گونه، دالر هم يک . خانواده تان محافظت کند و اگر نداشته باشید در معرض غارت و نابودی هستید
دو ساله گذشته و به   حاال اگر دالر يک کاالست، در اقتصاد ايران که به تأيید همگان در يکي. کاالست

ر يک ساله گذشته به دلیل سیاست يارانه ها و به دلیل ابعاد مختلف سیاست هدفمند سازی ويژه د
ها باال  همه قیمت  درصدی داشته ايم، ارزش پول ملی پايین آمده است؛ يعني ٣۱-۷۱يارانه ها، تورم 

ثابه يک کاال بنابراين يک روند عمومی باال رفتن قیمت دالر به م. رفته و قیمت دالر هم بايد باال می رفت
 . بر بازار وجود دارد که متاسفانه حاال اين باال رفتن دالر، دارد دخل اقتصاد را در می آورد  در نظام مبتني

که با کمال تاسف و تاثر چون گفته می   ها و آن کساني اينجاست که طرفداران نظام بازار آزاد و نئولیبرال
کنند اين بازار  خیال مي( همچون واژه توتالیتر)شتباه می اندازد شود بازار آزاد، کلمه آزاد همه آنها را به ا



های  کند در واقع توده ی که اينگونه عمل مي نظام. آزاد الزمه ی آزادی است؛ نه، اين ضد آزادی است
ها باال رفته، و  مردم را در بند می گذارد، چرا ؟ برای اينکه با آن چندرغاز دريافتی که مردم دارند، قیمت

های شب و روز خود می مانند و  گیرند و حتی در تامین نیاز ب در محدوديت های مصرفی قرار ميمرت
 . شود تمام همت و نیروی شان صرف آن نواله ناگزير مي

 
اما گاهی در اين . بنابراين روند افزايش قیمت دالر روندی است که در ساخت بازار وجود داشته و دارد

می بینیم؛ شوکی که که گاه قیمت دالر را باالتر از روند صعودی می   های بزرگي روند افزايش، شوک
که در داخل   هايي های دولت يا جدال ها مربوط می شود به سیاست اين شوک. برد و گاه پايین تر

شود،  دگرگون مي  که اوضاع جهاني  وقتي. اقتصاد بین اصحاب قدرت برای تصاحب ارزش ها وجود دارد
شود و خطر جنگ پیش  مطرح مي  های نفتي که تحريم  شود، وقتي زی تحريم ميکه بانک مرک  وقتي

ايجاد می شود؛ بخشی از جامعه   هايي  می آيد بر بنیاد همان روال فزاينده قیمت دالر، يک دفعه ناامني
های ثروتمند و توانمند هستند و دالالن مالی و سوداگران هستند به خريد دالر تمايل پیدا  که از بخش

خرند، چرا که پول ريالی که می پردازند برايش  حاال هرچه که دالر گران و گران تر شود آنها مي. کنند مي
مگر امیر منصور خسروی از کجا . پیدا کرده اند« هوا»اينها ريال هايی است که در . ی نزده اند«بیل»

شود به بازار هجوم  اامن ميکه اوضاع ن  میلیارد تومان به دست آورده است؟ با اين پولها زماني ٣۱۱۱
دولت هم در اين زمان برای کنترل . گران تر هم شود، باز هم می خرند. می آورند و دالر می خرند

 ...!؟«ها به مستی ما دهد اين باده  کفاف کي»اوضاع، دالر به بازار واريز می کند اما 
دستگاه ها خريداری شده و گران تر  ها از همان جايی که می آيند توسط بسیاری از نزديکان به اين دالر

خرند و از  ها را مي های بادآورده که پیدا کرده اند، دالر ها هم با همان ريال  فروخته می شوند و خیلي
، ۱۷بیهوده نبود که من پیش تر گفتم که ساالنه چیزی حدود . کنند سیستم اقتصادی کشور خارج مي

 .ماه آخر سال بیشتر شده است ٣،۷امسال هم در اين  کند که میلیارد دالر از ايران فرار مي ۱٨
که   تاثیر تحريم های اخیر آمريکا بر نوسانات بازار ارز در تهران را چگونه ارزيابی می کنید؟ در حالي

ها بیشتر خنده دار است تا اثرگذار، شما اثر اين  رئیس کل بانک مرکزی اشاره کرده است که اين تحريم
  کرديد؟تحريم ها را مشاهده 

 
همین دو سه ماه پیش بود که . بینم؛ حرف های آقای بهمنی خنده دار است نه، من خنده دار نمي

شود و  ندارد و اصال همچین چیزی نمي  گفت اصال تحريم بانک مرکزی موضوعیت ندارد و وجود خارجي
جور حرف زده اند و  ها ايشان در مورد اين مسائل ده. ايشان وارد نیستند. در دنیا سابقه نداشته است

 . بیشتر اين حرف ها سیاسی است. به اين کار وارد نیستند
های تحريک آمیز اياالت متحده و اسرائیل، حاال ما در داخل، هر ايرادی  ها و سیاست اما در مورد تحريم

دولتی  هر. های اياالت متحده ندارد به جنگ افروزي  که داريم و من هم اعتقاد دارم که داريم، اين ربطي
خواست استقالل عمل نشان بدهد، آنها همین  هم جای جمهوری اسالمی بود و در مقابل آمريکا مي

ايجاد شده، به آنها اين بهانه را   های جنگ افروزی و بعد شرايط داخلي آن سیاست. کار را می کردند
بنابراين . وارد می کندو همٔه اينهاست که آن شوک بزرگ را به اين روند افزايش قیمت دالر . داده است

وجود داشته اما به آن شوکی وارد   زمینٔه افزايش بهای دالر به دلیل تورم و کاهش ارزش پول داخلي
 . که همان تحريم ها و تهديدهای جنگی است  شده، شوکي

های غلط  دانم که سیاست شود انداخت؛ من مي همٔه تقصیر را هم گردن دولت جمهوری اسالمی نمي
  فرض بگیريم که اين دولت اين ايرادات را نداشت و خیلي  بهانه را برای تحريک داده، ولياين ها، 

به   مگر دولت هوگو چاوز با انتخابات واقعي. دموکرات بود، باز هم اين وضع به شکل ديگری رخ می داد
های اصالح  بود، دولتبنابراين اگر اين دولت ن. میدان نیامد؟ اما آمريکا کماکان از آنها هم بهانه می گیرد

کنند و بر سر ادعای خود هم هستند و واقعا  اگر همانطوری که شماری از آنها ادعا مي-ها  طلب و سبز
های زيادی وجود دارد که ادعايشان از بسیاری جهات درست است و می خواهند يک  هم نشانه 

با منافع اياالت متحده،  در يک جايی که سر شاخ می شدند -را مستقر بکنند  حکومت مستقل و ملي
منتها ببینید، در ونزوئال نمی توانند اين بال را بر سر اقتصاد بیاورند اما اينجا . ها شروع می شد آن تهديد

های آمريکا مطرح  ، جدای از عملکرد های سیاست های داخلي ها و غلط بودن می توانند؛ پس نارسائي
 . است
 

استقبال می کند و ( افزايش نرخ ارز خارجی)ه دولت از اين وضع تئوری ديگری وجود دارد مبنی بر اينک
ها و  به پايان سال و کسری بودجه و عدم توان پرداخت يارانه  خود در آن موثر است، و به دلیل نزديکي

عیدی به مردم و حقوق بگیران، می خواهند درآمدی برای دولت از جیب مردم تهیه کنند، نظر شما در 
  اين مورد چیست؟

اينطور دنبال توطئه   دانم؛ ولي من اصال دولت را تبرئه نمی کنم، کامال سیستم کاری اش را غلط مي



چه؟ دولت قیمت دالر را افزايش می دهد؟ ببینید اين   دويدن از تئوری اقتصاد برنمی آيد؛ يعني
يند دولت قیمت اقتصاددان های راست گرای افراطی و بازار گرا چه قدر حرفهايشان تناقض دارد؟ می گو

ها را بیرون بکشد  دالر را باال می برد تا بتواند در بازار آب شان کند که دو کار انجام دهد، از يک سو ريال
بحث اول اينکه ما در . و قیمت را کنترل کند و سوی ديگر هم درآمدی ايجاد کند برای کسری بودجه

ولت اين ريال ها را که بگیرد بالفاصله برای خوب د. «سنجی ريکاردوئي هم»اقتصاد مبحثی داريم به نام 
نکتٔه دوم اينکه دولت برای . پس اين که نشد بهانه، اين قبول نیست. کند کسری بودجه اش خرج مي

عاشقان و شیفتگان عرضه . تبديل دالر به ريال برای اينکه مسائل اش را حل کند بايد دالر به بازار بريزد
نه، اين . دالرها عرضه می شوند قیمت دالر می بايست کاهش يابد  وقتي و تقاضا بايد اين را بگويند که

 . ها می خواهند از بحث ساختار سیاسی فرار کنند
های قدرتی در همین دولت و در اطراف اين دولت وجود دارند که اين  داستان اين است که جناح

. را آقای خاتمی هم تايید کردالبته اين سیاست . های قدرت سیاست يارانه ها را تحمیل کردند جناح
ببینید . ای کاش من بودم که افتخار اجرای اين سیاست را می داشتم همین آقای خاتمی گفته بود که 

باشید و آزادی سیاسی را با آزادی اقتصادی ... که دنباله رو سیاست های تعديل ساختاری و  وقتي
اين سیاست ها، روند صعودی برای قیمت دالر . شود اشتباه بگیريد و نامش را بگذاريد آزادي، همین مي

هايی را دارد که به محض اينکه دالر به بازار عرضه می  در کنارش همین دولت جناح  ايجاد کرده اند ولي
هر چه قدر هم مقدار ريال اش بود می پردازند چون . کنند کنند خودشان خريداری و از چرخه خارج مي

 . دريال باد آورده در اختیار دارن
اينگونه که بحث بکنیم خیلی ها خوش شان نمی آيد؛ می گويند که اين حرف ها، بوی چپ و 

. ولی من آنگونه نگاه نمی کنم! سوسیالیسم می دهد، پس بیايیم دائی جان ناپلونی نگاه بکنیم
نارسايی سیاست های اقتصادی دولت ساختاری تر از اين حرف هاست که بخواهیم با اين بحث ها و 

  اهای ساده سیاسی مساله را حل کنیمدعو

  درصد از واحدهای تولیدی شهرک صنعتی اشتهارد تعطیل هستند ۵٠
 

دبیر کانون عالی شورای اسالمی  : دی آمده است  14به نوشته سایت خبرگزاری دولتی ایلنا در تاریخ 
زده اجتناب  لیدی بحرانمسئولین استان از ارائه آمار مستند در ارتباط با واحدهای تو: کار البرز گفت

  .کنند می
درصد از واحدهای تولیدی شهرک صنعتی اشتهارد که یکی  ۱۱: علی دهقان کیا در گفتگو با ایلنا، افزود

  .اند های صنعتی در کشوراست، تعطیل شده از بزرگترین شهرکت
ژی و مواد اولیه از های باالی انر اکثر واحدهای صنعتی البرز به جهت نبود نقدینگی و هزینه: او افزود

  .اند ادامه فعالیت باز مانده
او با تاکید بر اینکه اگر روند تعطیلی واحدهای تولیدی ادامه داشته باشد در آینده مشکالت اشتغال و 

درصدی هدفمند کردن یارانه ها را در  ٢۱دولت وعده : صنعت قابل بهبود نخواهد بود، خاطر نشان کرد
  .که متاسفانه عملی نشدبخش تولید وعده داده بود 

در : کیا از معضالت ایجاد شده در بخش صنعت به واردات بی رویه و قاچاق کاال اشاره کرد و گفت دهقان
  .های تولیدی و صنعت، واردات بی رویه و قاچاق کاال ضربه اساسی وارد کرده است همه بخش

با : دار رسیده است، ادامه دادها در بخش صنعت به مرحله بحران و هش او با این بیان که هزینه
درصد افزایش داشته  ۷۱و ۱۱هدفمند کردن یارانه ها هزینه های تولید و حمل و نقل هر کدام به ترتیب ،

  .است
این فعال کارگری در بخش دیگری از گفتگوی خود با انتقاد از وعده های ایجاد شغل دولت تا پایان سال 

  .این رقم عملی نخواهد شد: گفت
های اشتغال در استان البرز در سال گذشته هجده هزار شغل بوده که این رقم  وعده: خاتمه گفتاو در

  . هزار شغل عنوان شده است ۱٢۱امسال

 

 

کارگران شرکتهای پیمانکاری مجتمع های پتروشیمی بندر امام و منطقه ویژه 
 :اقتصادی ماهشهر

، در این روز دست به در صورت عدم رسیدگی به خواست هایمان تا بیستم دی ماه
 اعتصاب خواهیم زد

 
بنا بر گزارشهای رسیده به اتحادیه آزاد کارگران ایران، کارگران شرکتهای پیمانکاری مستقر در 

پتروشیمی بندر امام و دیگر شرکتهای پتروشیمی در منطقه ویژه اقتصادی ماهشهر اعالم کرده اند در 



ستهایشان بصورت عملی رسیدگی نشود در این روز صورتی که تا روز بیستم دی ماه جاری به خوا
 .دست به اعتصاب گسترده ای خواهند زد

مهر ماه سال جاری، به این کارگران  12بدنبال پایان اعتصاب کارگران پتروشیمی بندر امام در روز 
 .همچون اعتصاب قبلی آنان در فرودین ماه وعده داده شد به خواستهایشان رسیدگی خواهد شد

صاب کارگران شرکتهای پیمانکاری مستقر در پتروشیمی بندر امام و دیگر پتروشیمی های در اعت
منطقه ویژه اقتصادی ماهشهر در اواخر فروردین ماه امسال، به این کارگران وعده داده شده بود تا طی 

ساعت اضافه کاری به دستمزدهای ماهیانه آنان  49مراحل اداری حذف شرکتهای پیمانکاری معادل 
اضافه خواهد شد و عالوه بر این، آنان از برخی مزایای دیگر نیز برخوردار خواهند شد اما توافق مربوط به 
اضافه شدن دریافتی کارگران، فقط یک ماه به مورد اجرا گذاشته شد و بدنبال اعتراض کارگران، مدیریت 

رفته مهلت خواست، تا اینکه پتروشیمی بندر امام بطور مرتب از کارگران برای اجرای توافقات صورت گ
روزه ای را آغاز کردند و بار دیگر در  14کارگران پتروشیمی بندر امام بار دیگر از سوم مهر ماه اعتصاب 

پایان این اعتصاب و مذاکرات پس از آن، به کارگران اعالم شد توافق صورت گرفته در مورد اضافه 
مذکور در زمان دریافت دستمزد این ماه در هفتم دی در  دستمزد از آذر ماه به اجرا در خواهد آمد و مبلغ

فیش حقوقی آنان منظور خواهد شد اما هفتم دی ماه نیز خبری از وعده داده شده در فیشهای 
 .حقوقی کارگران نبود

بدنبال این وضعیت کارگران پیمانکاری پتروشیمی بندر امام و دیگر پتروشیمی های منطقه ویژه 
" کارگری 0اطالعیه شماره " اقدامی هماهنگ و با صدور بیانیه ای تحت عنوان اقتصادی ماهشهر در 

اعالم کرده اند در روز بیستم دی ماه با تجمع در جنب دفاتر مرکزی پتروشیمی ها ادعای حق خواهیم 
در بخشهایی از این اطالعیه که بطور گسترده ای در پتروشیمی بندر امام و دیگر پتروشیمی های . کرد

ما چندین بار برای گرفتن حقوق مدنی و : "ویژه اقتصادی ماهشهر پخش شده، آمده است منطقه
حال کارگران به خود . شرعی خود بصورت شفاهی و کتبی مذاکره نمودیم، متاسفانه فایده ای نبخشید
در ما ! کارگران عزیز. بیائید و عمومی فکر کنید و برای گرفتن مطالبات و حقوق خود تصمیم جدی بگیرید

 ".جنب دفاتر مرکزی پتروشیمی ها تجمع می نمائیم و ادعای حق میکنیم 09/19/09مورخه 
بنا بر آخرین گزارشهای رسیده به اتحادیه آزاد کارگران ایران بدنبال این تصمیم از سوی کارگران و پخش 

جریان آن حراست و مدیریت پتروشیمی ها در )اطالعیه آغاز اعتصاب و تجمع در روز بیستم دی ماه، 
به نماینده های کارگران اعالم شده است قبل از روز بیستم دی ماه جلسه ای برای ( قرار گرفته اند

اما کارگران اعالم کرده اند ما تسلیم جلساتی که . رسیدگی به خواستهای آنان برگزار خواهند کرد
ن جلسه موارد ذیل با ضمانت اجرایی برای توافقات وجود نداشته باشد نخواهیم شد و چنانچه در ای

تمهیدات الزم برای اجرایی شدن مورد توافق قرار نگیرد روز بیستم دی ماه اعتصاب خود را آغاز خواهیم 
احتساب این  -0الی دویست هزار تومان به دستمزدها  159اضافه شدن  -1: این موارد عبارتند از . کرد

با خواست یک مهلت چهار ماهه دیگر برای  در صورت این توافق، کارگران -0. مبلغ از اول سال نود
کارگران همچنین اعالم کرده اند این . اجرایی شدن حذف شرکتهای پیمانکاری موافقت خواهند کرد

توافق می باید بصورت کتبی صورت بگیرد و به عنوان بخشنامه از سوی مدیریت در تابلوهای اعالنات 
 .نصب گردد

از طرف مدیریت پتروشیمی بندر امام مبنی بر اینکه در صورت  از سوی دیگر با از سرگیری زمزمه ای
شروع اعتصاب، مسئولین این پتروشیمی کارگران آماده بکاری را برای مقابله با اعتصاب تدارک دیده اند 
در میان کارگران نیز زمزمه کشاندن تجمع و اعتراض به بیرون از محوطه و منطقه استقرار پتروشیمی ها 

 .اوج گرفته است
 1009چهاردهم دی ماه  –اتحادیه آزاد کارگران ایران 

 
 

 کارگران قراردادی پتروشیمی اروند موفق شدند به سر کارشان بر گردند
 

نفر از کارگران پتروشیمی  59براساس خبر رسیده به انجمن صنفی کارگران برق و فلزکار کرمانشاه، 
منطقه ویژه اقتصادی ماهشهر برای حذف  اروند که در پی اعتراضات و اعتصابات گسترده کارگران

شرکتهای دالل و همچنین تحقق بعضی خواسته های دیگرشان حدود سه هفته قبل اخراج شده 
بعد از دو هفته تالش و پیگیری از طریق مجاری اداری و تجمعات  09دی  1بودند، روز سه شنبه 

ن در دوره اعتصابات اخیر کارگران این کارگرا. اعتراضی همزمان موفق شدند به سر کارشان برگردند
طبق این گزارش این کارگران قبل و بعد از اخراج با عوامل . منطقه ویژه ماهشهر شرکت فعال داشتند

انجمن صنفی کارگران برق و فلزکار کرمانشاه، موفقیت . کارفرما بارها ناچار به زد و خورد شده اند
که حاصل تالش و مبارزه خستگی ناپذیرشان بوده را کارگران پتروشیمی اروند در بازگشت به کارشان 

 .به آنان و خانواده هایشان صمیمانه تبریک می گوید



 14/19/1009انجمن صنفی کارگران برق و فلزکار کرمانشاه 
 

 قرارداد موقت در كارهايي كه جنبه مستمر دارند غیر قانونی است

 
با حكم هیات عمومي ديوان  : آمده است  دی 14به نوشته سایت خبرگزاری دولتی ایلنا در تاریخ 

این حکم در ساير .عدالت اداري قرارداد موقت در كارهايي كه جنبه مستمر دارند غیر قانوني است 
االتباع است، بنابراين ساير كارگراني كه با وجود اشتغال در مراجع اداري نیز در موارد مشابه الزم

توانند با  اما با قرارداد موقت به كار مشغولند مي شان جنبه استمراري دارد مشاغلي كه طبیعت
 شكايت مجدد اعاده حق كنند

دی ماه،ديوان عدالت اداري با رفع يك مورد تعارض آراي صادره بین شعب ديوان 14به گزارش ایلنا بتاریخ 
 .شود اعالم كرد، قرارداد كار در اموري كه طبیعت آنها صبغه استمراري دارد، دايمي تلقي مي

ا بهمین گزارش ،در پي شكايت كارگران قند شاهرود به ديوان عدالت اداري در خصوص انعقاد قرارداد بن
ماده  0شان جنبه استمراري دارد، ديوان عدالت اداري با استناد به تبصره  موقت در كارهايي كه طبیعت

 .ن را ندادقانون كار، حكم شوراي حل اختالف را نقض و اجازه خاتمه قرار داد اين كارگرا 2
 :هیات عمومي ديوان عدالت اداري در اين زمینه به شرح زير است 490متن راي شماره 

 2ماده  0ثانیا نظر به اين كه به موجب تبصره . اوال تعارض در آراء مذكور در گردش كار محرز است» 
، دايمي تلقي قرارداد كار در اموري كه طبیعت آنها صبغه استمراري دارد 1010قانون كار مصوب سال 

، حق بیمه سهم كارفرما و سهم كارگر، هر 1025هاي مبحوث عنه از سال در خصوص پرونده. شودمي
هاي موضوع تعارض ماه به صندوق تامین اجتماعي پرداخت شده است، بنابراين اشتغال شكات پرونده

مورخ  0041دنامه شود و لذا راي شعبه هجدهم ديوان عدالت اداري به شماره دامستمر شناخته مي
در حدي كه راي هیات حل اختالف اداره كار شهرستان شاهرود مبني بر فصلي بودن  1033دي ماه  01

 0اين راي به استناد بند . شوداشتغال شكات را نقض كرده، صحیح و موافق مقررات تشخیص داده مي
اري و ساير مراجع اداري مربوط قانون ديوان عدالت اداري براي شعب ديوان عدالت اد 40و ماده  10ماده 

 .«االتباع استدر موارد مشابه الزم
بر اساس اين گزارش، پیش از اين به موجب آراء هیات حل اختالف اداره كار و امور اجتماعي شهرستان 

هاي موضوع تعارض، فصلي تلقي شده و مقرر شده است شاكیان شاهرود، ماهیت كار شاكیان پرونده
اعاده به خدمت ( قند شاهرود)تعارض، با شروع فعالیت مجدد كارخانه محل اشتغال هاي موضوع پرونده
 .شوند

الزم به يادآوري است بر اساس سیاست وحدت رويه اين حكم در ساير مراجع اداري نیز در موارد 
 شان جنبه االتباع است، بنابراين ساير كارگراني كه با وجود اشتغال در مشاغلي كه طبیعتمشابه الزم

توانند با شكايت به ديوان عدالت اداري و  استمراري دارد اما با قرارداد موقت به كار مشغولند نیز مي
 .شان اقدام كنند ساير مراجع نسبت به اعاده حق

 

 محاکمه فعال کارگری که با شلیک چند گلوله مورد سوء قصد قرار گرفت

صبح روز چهارشنبه، چهاردهم :مده است آهای کارگری،  برای ایجاد تشکل به گزارش کمیته هماهنگی
 .دادگاه احضار شد تا آخرین دفاعیات خود را ارائه دهد دی ماه مجید حمیدی یکی از فعالین کارگری به

از   ی اطالعات آزاد شد اما دادگاه وی اداره دستگیر شد و با قرار وثیقه از ٨٨ مجید حمیدی در سال
حمیدی چندی پیش با شلیک چندین گلوله مورد سوء قصد .تا به حال برگزار نشده است ۱٣٨٨  سال

ها که از پشت  بنا به گفته پزشک معالج، یکی از گلوله.اقدام جان سالم بدر برد قرار گرفت و از این
به وی اصابت کرده، روی عصبی که در ارتباط با چشم و دهان است، قرار گرفته که به  سر

اثیر منفی روی قسمتی از صورت او، عمل جراحی حساسیت عمل، شدت جراحت و احتمال ت دلیل
 .است تعویق افتاده است و همین امر، سالمتی جسمی مجید حمیدی را شدیدا به خطر انداخته به

هر گونه شک  گفتنی ست که مجید حمیدی نیاز به مراقبت جدی و فضای امن جسمی و روحی دارد و
 .اندازد فیزیکی و یا عصبی سالمتی وی را به خطر می

 

 نفر از کارگران کارخانه قند موکریان در مهاباد 21بیکاری 



 
کارگراست که در دو شیفت کاری  09الی  35کارخانه قند موکریان واقع در شهرک صنعتی مهاباد دارای 

 .مشغول به کار می باشند 
گشته و  نفر از کارگران کارخانه به بهانه نبود شکر از کار اخراج 19بیش از یک هفته است که تعداد 

تومان در یافت می  11099بیکار شده اند ومتاسفانه این کارگران بصورت روز مزد و آن هم روزانه مبلغ 
کنند و از شرایط و ضوابط قانون کار و مزایای کارگری اعم از بن کارگری و سنوات نیز هیچ خبری نیست 

د تا حدی که به گفته یکی از کارگران اداره کار و بازرسین نیز هیچ گونه پیگیری قانونی انجام نمی دهن. 
، مدیریت کارخانه مزبور در قبال آسیب ها و سوانح ناشی از کار برای کارگران هیچ گونه تعهدی را 

 .نپذیرفته و برده وار کارگران را استثمار می نماید
یط همین حقوق ناچیز و روز مزد نیز بیش از سه ماه است که به کارگران پرداخت نشده و در شرا

سخت و طاقت فرسا مشغول به کار می باشند ، متاسفانه امنیت شغلی در آنجا معنایی ندارد چون 
 .کارفرما به میل خود و با توجه به شرایط و منفعت خویش کارگری را اخراج و یا به سر کار می آورد 

رگران مکانی مناسب نفر از کا 09الی  35کارگران عنوان می کنند که در داخل محیط کارخانه برای تعداد 
همچنین کارگران باید کلیه هزینه مواد خوراکی و ایاب و ذهاب را بعهده . جهت استراحت وجود ندارد 

بگیرند این در حالی است که هرکارگر با دریافت مبلغ ذکر شده و کسر خرج روزانه اش دیگر چیزی 
 .برایش باقی نمی ماند

 ی کارگریکمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل ها
 1009دی  14

  سودسرشار دالالن واردکننده خودرو از تحريم و نوسان ارز

 : دی آمده است  14در  آفتاببه نوشته سایت 
 * گزارشى از يك تخلف بزرگ

  گیرند آلود ارز ماهى مي واردكنندگان خودرو از بازار گل
آلود  حال صید ماهى از اين آب گلدر بحبوحه نوسانهاى شديد نرخ ارز، واردكنندگان خودرو به خوبى در 

 . هستند
در اين مدت نرخ مرجع ارز نیز كمتر از . در چند ماه اخیر نرخ آزاد ارز با نوسانات شديدى روبرو بوده است

درصد رشد داشته است در اين شرايط اما با هر نوسان و افزايش نرخ آزاد ارز، خودروهاى وارداتى  19
 . اند در بازار تجربه كردهافزايش چند میلیون تومانى را 

كنند، اما در  درواقع شركتهاى واردكننده خودرو اگرچه با استفاده از ارز دولتى محصوالتشان را وارد مي
 . كنند گذارى كرده و وارد بازار مي زمان عرضه، اين خودروها را بر مبناى نرخ آزاد ارز قیمت

اند كه عالوه بر سود معقول  گیرى تبديل شده وساندر اين حالت شركتهاى واردكننده خودرو به دالالن ن
 . كنند التفاوت نرخ بانك مركزى و بازار آزاد ارز كسب مي كار خود، سود سرشارى نیز از ناحیه مابه

در حال حاضر كار به جايى رسیده كه واردكنندگان خودرو حاضر به عرضه محصوالت به بازار با وجود 
با دپو كردن محصوالت در انبارها، در انتظار رشد بیشتر نرخ ارز آزاد براى  هاى باالى آن نیز نبوده و قیمت

 . ها و كسب سود بیشتر از فروش خودروها هستند افزايش بیشتر قیمت
هاى فروش خود به  در مواردى نیز اين شركتها به جاى عرضه محصوالت در سیستم نمايندگي

هايى باالتر از قیمت بازار، به دالالن و  یمتهاى رسمي، محصوالت را به صورت يكجا و به ق قیمت
خوابانند تا با رشد بیشتر نرخ ارز زمان  دالالن نیز خودروها را در انبارها مي. ها مى فروشند واسطه

 . عرضه اين محصوالت به بازار فرا رسد
نبال فرايند شكل گرفته در عملكرد شركتهاى واردكننده خودرو در حالى است كه از سال گذشته به د

كنندگان و تولیدكنندگان قیمت  رشد بیش از اندازه قیمت خودروهاى وارداتي، سازمان حمايت از مصرف
شايد به همین دلیل است كه در حال . كند اين خودروها را نیز تحت كنترل خود قرار داده و رصد مي

فروش آن به دالالن و حاضر شركتهاى واردكننده خودرو از عرضه محصوالت به بازار خوددارى كرده و به 
 . اند ها به قیمتهاى باالترى روى آورده واسطه

كنندگان و تولیدكنندگان بايد با  رسد سازمان حمايت از مصرف به گزارش ايسنا،در اين شرايط به نظر مي
كسب سود نامشروع از سوى تعدادى شركت واردكننده خودرو به بهاى متالطم شدن بازار داخلى 

آلود نرخ ارز، شركتهاى واردكننده خودرو همچنان مشغول ماهیگیرى  ند كه در آب گلهرچ. جلوگیرى كند
 . هستند

 

 طومار کارگران معترض مقابل استانداری اصفهان



 
در پی اعتراض جمعی از اعضای  : دی  آمده است  14به نوشته سایت خبرگزاری دولتی ایلنا در تاریخ 

اصفهان مقابل استانداری، طوماری جهت رسیدگی تعاونی مسکن شرکت ریسندگی، بافندگی قدس 
 .به استانداری تحویل شد

دی ماه ایلنا،در پی اعتراض جمعی از اعضای تعاونی مسکن شرکت ریسندگی، 14به گزارش مورخ 
 .بافندگی قدس اصفهان مقابل استانداری، طوماری جهت رسیدگی به استانداری تحویل شد

یاسی و امنیتی و قضایی استان درخواست کمک و رسیدگی به در این طومار کارگران از مقامات س
 .حقوق از دست رفته خود را داشتند

 
 درصد از واحدهاي تولیدي شهرك صنعتي اشتهارد تعطیل هستند 50

 
دبیر كانون عالي شوراي   : دی  آمده است  14به نوشته سایت خبرگزاری دولتی ایلنا در تاریخ 

زده  ین استان از ارائه آمار مستند در ارتباط با واحدهاي تولیدي بحرانمسئول: اسالمي كار البرز گفت
 . كنند اجتناب مي

درصد از واحدهاي تولیدي شهرك صنعتي اشتهارد كه يكي  59: علي دهقان كیا در گفتگو با ايلنا، افزود
 . اند هاي صنعتي در كشوراست، تعطیل شده از بزرگترين شهركت

هاي باالي انرژي و مواد اولیه از  نعتي البرز به جهت نبود نقدينگي و هزينهاكثر واحدهاي ص: او افزود
 . اند ادامه فعالیت باز مانده

او با تاكید بر اينكه اگر روند تعطیلي واحدهاي تولیدي ادامه داشته باشد در آينده مشكالت اشتغال و 
هدفمند كردن يارانه ها را در درصدي  09دولت وعده : صنعت قابل بهبود نخواهد بود، خاطر نشان كرد

 . بخش تولید وعده داده بود كه متاسفانه عملي نشد
در : كیا از معضالت ايجاد شده در بخش صنعت به واردات بي رويه و قاچاق كاال اشاره كرد و گفت دهقان

 . هاي تولیدي و صنعت، واردات بي رويه و قاچاق كاال ضربه اساسي وارد كرده است همه بخش
با : ها در بخش صنعت به مرحله بحران و هشدار رسیده است، ادامه داد اين بیان كه هزينهاو با 

درصد افزايش داشته  49و 19هدفمند كردن يارانه ها هزينه هاي تولید و حمل و نقل هر كدام به ترتیب ،
 . است

ولت تا پايان سال اين فعال كارگري در بخش ديگري از گفتگوي خود با انتقاد از وعده هاي ايجاد شغل د
 . اين رقم عملي نخواهد شد: گفت

هاي اشتغال در استان البرز در سال گذشته هجده هزار شغل بوده كه اين رقم  وعده: او درخاتمه گفت
 . هزار شغل عنوان شده است 109امسال

 پايان پیام
 

عتي واحد صن 001بیش از :طي يكسال اجرای قانون هدفمندی یارانه ها در استان تهران 
 تعطیل شد

 
هزار واحد صنعتي در  01طي يكسال گذشته از : دی آمده است  14به گزارش خبرگزاری مشرق در 

شهرك هاي صنعتي كه به اذعان مديران دولتي در بهترين شرايط هستند فقط در استان تهران بیش 
شده اند و  واحد صنعتي به دلیل مشکالت ناشی از تبعات هدفمند كردن يارانه ها ورشكست 139از

متاسفانه دولت براي حل مشكالت آنها و جلوگیري از تعطیلي كارخانه ها اقدام موثری انجام نداده 
 .است

دی ماه مشرق ، سازمان صنايع كوچك و شهرك هاي صنعتي طي مصاحبه هاي 14به گزارش امروز
شكلي از حیث متعدد اعالم كرد كه وضعیت واحد ها به صورت هفتگي پايش مي شود تا صنعتگران م

 .ارايه تسهیالت و حمايت هاي دولت نداشته باشند
اما به رغم اين صحبت ها، تولید كنندگان در شهرك هاي صنعتي كه پیش از اين در شرايط خوبي به امر 

 .تولید مي پرداختند و افق هاي خوبي را ترسیم كرده بودند دچار مشكالت فراوان شده اند
واحد صنعتي  139ها حاکی از آن است که فقط در استان تهران بیش از به گزارش خبرنگار ما ،شنیده 

 .ورشکست شده اند 
در بازديد از شهرك هاي صنعتي اطراف تهران و گفت و گو با برخی تولید : این گزارش می افزاید 

 .كنندگان ، آنها از بي توجهي مسوالن گاليه كردند و خواستار رسیدگي به مشكالتشان شدند
ین معاون وزیر صنعت ، معدن و تجارت اعالم كرده بود ؛كه طبق قانون بايد به زودي فاز فاطمی ام

جديدي از هدفمند شدن يارانه ها آغاز شود و براي اين امر برنامه و بسته هاي حمايتي گذشته ادامه 
خواهد داشت و بسته حمايتي جديدي براي واحد هاي صنعتي در مرحله دوم هدفمند شدن يارانه ها 



ديده نشده است و طبق روال يكسال پیش تسهیالت پرداخته خواهد شد و به اعتقاد ما هیچكدام از 
واحد هاي صنعتي در شرايط بحران نیستند و تولید كشور با فاز دوم هدفمندي يارانه ها لطمه نمي 

 .بیند
ایتی اما اين صحبت ها در حالي مطرح مي شود كه واحد هاي صنعتي كوچك كه از سوي دولت حم

 .نمی شوند، در حال حذف شدن مي باشند و تولیدات آنها نسبت به يكسال گذشته كمتر شده است
طي يكسال گذشته :درصدي تولیداتش را مي دهد اذعان داشت 2يكي از كارخانه داران كه خبر از افت 

كارگر  13به دلیل باال رفتن قیمت برق و گاز بسیار متضرر شده است و بدين جهت مجبور شده است 
 .خود را اخراج و میزان تولید را كاهش دهد

همچنین يكي ديگر از كارخانه داران كه از خبر ورود به دومین مرحله هدفمندي يارانه ها شوكه شده 
اين امر آفت تولید خواهد بود و واحد هاي صنعتي ديگر توان مقاومت در برابر هزينه ها : است مي گويد

 .را ندارند
 

 وق معوقه چندین ماهه کارگران معدن گلستانوعده پرداخت حق

 
نفر از کارگران معدن شمال شرق  399بیش از : آمده است دی 14 خبرگزاری دولتی فارس در به گزارش

 اند چندین ماه است حقوق خود را دریافت نکرده
دیدار شنبه در  رضی بهارستان نشین ازآزادشهرورامیان، شامگاه سه بنا بهمین گزارش مرادعلی منصور

نفر از کارکنان معدن  399با کارکنان معادن شمال شرق دررابطه با حقوق معوقه چندین ماهه بیش از 
های انجام شده حقوق و مزایای آنان که حدودًا  ها و پیگیری که طی هماهنگی:شمال شرق وعده داد

 .میلیارد ریال است به آنان پرداخت خواهد شد 15
شرق با مشکل  با توجه به اینکه کارکنان معادن زغال سنگ شمال: نامبرده درادامه ادعاهایش گفت

هایی با مسئوالن وزارت  شوند مکاتبات و مالقات بیکاری و تاخیر در دریافت حق و حقوق خود مواجه می
صنعت و معدن داشتیم که در نهایت طی هماهنگی که با معاون تهیه و تولید وزارت صنعت، معدن و 

کالت برطرف شد و امید است دیگر شاهد بروز این مشکالت و نارضایتی تجارت داشتیم این مش
 .های حوزه انتخابی نباشیم کارکنان معادن شهرستان

 1009چهاردهم دی ماه-0413

 
  'توافق اصولی کشورهای اروپايی در مورد ممنوعیت واردات نفت از ايران' 

به خبرگزاری های بین المللی گفته ها  ديپلمات: دی آمده است  14در  به نوشته سایت بی بی سی
های اروپايی در مورد منع واردات نفت خام ايران به اتحاديه اروپا به توافق اولیه دست  اند که دولت

 . اند اند، اما هنوز در مورد زمان اعمال چنین ممنوعیتی تصمیم نگرفته يافته
ی اروپايی گزارش داده است که به نقل از ديپلمات ها( ژانويه ۷)دی  ۱۷رويترز امروز چهارشنبه 

نمايندگان کشورهای اروپايی در آخرين روزهای ماه دسامبر در اين مورد با يکديگر گفت و گو کردند که 
 . در جريان آن کشورهايی که با اين ممنوعیت مخالفت بودند، از جمله يونان، از مخالفت دست کشیدند

  تحريم ايران
پیشرفت زيادی حاصل : "ايی که نخواست نامش فاش شود گفتبنابراين گزارش، يک ديپلمات اروپ

اصل ممنوعیت واردات نفت از ايران مورد موافقت قرار گرفت و ديگر بحثی در اين مورد ... شده است
 ." مطرح نیست

درصد از نفت و میعانات گازی ايران را  ۱٨حدود  ٢۱۱۱کشورهای عضو اتحاديه اروپا در نیمه اول سال 
  خريده اند

برگزاری فرانسه هم به نقل از يک ديپلمات اروپايي، بدون ذکر نام او، نوشته است که توافق اصولی خ
هنوز کارهای زيادی هست که بايد "برای تحريم خريد نفت از ايران در اتحاديه اروپا به دست آمده، اما 

 ." انجام شود
تأيید اين خبر نشد، اما گفت  يک سخنگوی اتحاديه اروپا در تماس بخش فارسی بی بی سي، حاضر به

که اروپا در حال بررسی راه های افزايش فشار بر ايران، از جمله از راه تحريم خريد نفت از اين کشور 
است و انتظار می رود که توافق نهايی پیش از اجالس وزيران امور خارجه اين اتحاديه در پايان ماه 

 . جاری میالدی حاصل شود
  واکنش آمريکا

برای " يک خبر خیلی خوب"يا نوالند، سخنگوی وزارت امور خارجه آمريکا انتشار اين گزارش ها را ويکتور
 . کشورش دانست که نتیجه مذاکرات طوالنی بین دو طرف است



خانم نوالند با اشاره به پشتیبانی اتحاديه اروپا از تحريم های تازه کنگره آمريکا بر ضد بانک مرکزی و 
ان، ابراز امیدواری کرد که عالوه بر متحدان اروپايی اياالت متحده، ديگر کشورهای صنعت نفت و گاز اير

 . جهان نیز قدم های مشابهی بردارند تا حلقه محاصره در اطراف اقتصاد ايران محکم تر شود
در همین حال محسن قمصري، مدير امور بین الملل شرکت ملی نفت ايران به رويترز گفته است که 

 . حتی می تواند مشتريان جايگزينی برای نفت خود پیدا کندايران به را
درصد از نفت و میعانات گازی صادراتی  ۱٨حدود  ٢۱۱۱کشورهای عضو اتحاديه اروپا در نیمه اول سال 

 . ايران را خريده اند که در اين میان سهم کشورهای ايتالیا و اسپانیا بیشتر بوده است
 . رهای چین، ژاپن، هند و کره جنوبی هستندعمده خريداران نفت خام ايران کشو

 . چند شرکت در کره جنوبی به تازگی از تصمیم خود مبنی بر افزايش واردات نفت از ايران خبر داده اند
از سوی ديگر دولت آمريکا امروز اعالم کرده است که تیم گايتنر، وزير خزانه داری اين کشور به چین و 

عالیرتبه اين کشورها در مورد مسائل مختلف، از جمله افزايش فشار بر  ژاپن سفر می کند تا با مقامات
 . ايران گفت و گو کند

در اطالعیه دفتر روابط عمومی وزارت خزانه داری آمريکا تصريح شده است که اقدامات مالی علیه بانک 
نی و ژاپنی گفت و مرکزی ايران از جمله مواردی است که آقای گاينتر قصد دارد در باره آن با مقامات چی

 . گو کند
نخست وزير و معاون رئیس جمهوری چین و نخست وزير و وزير دارايی ژاپن از جمله طرف های مذاکرات 

 . آقای گاينتر خواهند بود

 تجمع اعتراضی کارگران صنایع فلزی شماره یک تهران
 

صنایع فلزی شماره یک تهران،  براساس گزارش اتحادیه آزاد کارگران ایران، روز دوازدهم دیماه، کارگران
دست به تجمع زده و با در دست داشتن پالکاردی  برای سومین روز متوالی در خیابان مجاور کارخانه

 .خود شدند های گی به خواست خواهان رسیده
ای بر تابلو  اطالعیه در روز دوم اعتراضات، شورای اسالمی به همراه مدیران میانی کارخانه با نصب

های  دستمزدهای معوقه از محل وصول طلب رخانه به کارگران وعده پرداخت سه ماه ازاعالنات کا
ها اعتمادی نکرده و به اعتصاب و اعتراض خود ادامه  ی آن وعده کارخانه را داده بودند که کارگران به

 .دادند
حکومت به  داران و توجهی سرمایه ی بی اعتراض کارگران برخی از کارخانجات در نتیجه

های کارگری  ایجاد تشکل براساس گزارش کمیته هماهنگی برای. شان روزانه شده است های ستخوا
منجیل در استان گیالن نیز در پی به توجهی  واقع در شهر” گیالنا“کارگران کارخانه کاشی و سرامیک 

 .اند شان در روزهای اخیر دست به اعتصاب زده های خواست کارفرما و مقامات دولتی به
های بیشتر و حتا شدیدتری در برابر کارفرما و  وخامت اوضاع اقتصادی، کارگران را به واکنشتشدید 

 .دولت کشانده است
 

 تعطیلی کارخانجات و بیکارشدن کارگران
 

البرز واقع در  ی علی دهقان کیا دبیر کانون عالی شورای اسالمی کار شهرک صنعتی گفته به
های صنعتی کشور  بزرگترین شهرک این شهرک که یکی ازدرصد از واحدهای تولیدی  ۱۱ اشتهارد،

ها از کار بیکار  های انرژی تعطیل شده و کارگران آن هزینه است دراثر نبود نقدینگی، مواد اولیه و
 .اند شده

تعطیلی بسیاری از واحدهای  چنین حسین طاهرزاده دبیر اجرایی خانه کارگر سمنان نیز با اشاره به هم
ها  جای دادن آمار اشتباه به فکر واقعیت دولتی به مسوولین“: وچک در سمنان، گفتتولیدی بزرگ و ک

کارگر در  ٢۱۱۱وی ضمن اعالم بیکاری . ”آمار دروغ جلوی بیکاری را گرفت شود با باشند چرا که نمی
صنعتی  درصدی واحدهای تولیدی شهرک ۷۱پزخانه در سمنان، از تعطیلی  کوره ۷۱ تعطیلی پی

البرز گرمسار که هنوزافتتاح  کارخانه سیمان“: دادی دیگر از کارخانجات خبر داد و گفتگرمسار و تع
واحد تولیدی از سوی تامین اجتماعی مصادره شده  کار نکرده تعطیل شد و اموال این نشده و شروع به

 .”است
بیکار  کارگران آن واحد صنعتی نیز در استان تهران تعطیل و ۱٨۱براساس اخبار منتشره، بیش از 

 .کارگران ایران تبدیل شده است ترین معضالت بیکاری و تشدید آن به یکی از بزرگ. اند شده
 



 
مظفر صالح نیا از اعضای هیئت مدیره اتحادیه آزاد کارگران ایران در محل کارش دستگیر 

 شد

نفر از مامورین  5، 1009دی ماه  15ساعت یازده صبح : بر پایه خبر اتحادیه ازاد کارگران ایران آمده است 
امنیتی در شهر سنندج به محل کار مظفر صالح نیا از اعضای هیئت مدیره اتحادیه آزاد کارگران ایران 

 .مراجعه و پس از تفتیش آنجا، وی را دستگیر و جهت تفتیش منزل، مظفر را به خانه اش بردند
ین بطور توهین آمیزی اقدام به تفتیش بنا بر خبر رسیده به اتحادیه آزاد کارگران ایران از آنجا که مامور

منزل مظفر کردند این امر باعث اعتراض شدید وی و تعرض مامورین به مظفر در مقابل چشمان دخترش 
مامور حاضر در آنجا با ضبط گیس کامپیوتر  5شد در نتیجه این عمل کاپشن مظفر پاره شد و نهایتا 

 .دندمظفر، وی را با خود به نقطه نامعلومی منتقل کر
بنا بر آخرین خبرهای رسیده به اتحادیه آزاد کارگران ایران پس از دستگیری مظفر و اطالع دوستان و 

اعضای خانواده وی از این موضوع، همسر ایشان جهت کسب اطالع از محل نگهداری مظفر به ستاد 
از محل نگهداری  خبری وزارت اطالعات و اطالعات نیروی انتظامی مراجعه کرد اما هر دوی این نهادها

 .مظفر اظهار بی اطالعی کردند
ساله که شبها و در هوای  05مظفر صالح نیا حدود دو هفته پیش، پس از مشاهده یک کارتن خواب 

بسیار سرد سنندج در مقابل محل کارش در کنار خیابان میخوابید از اداره بهزیستی سنندج خواهان 
ل وی به بهزیستی بار دیگر وی شبها را در کنار خیابان سرپرستی وی شد اما پس از دو روز از انتقا

این امر اعتراض شدید مظفر و اهالی محل را برانگیخت و مظفر طی تماسی با استانداری . میخوابید
این چه مملکتی است که یک انسان بی : کردستان و رسانه های خبری در شهر سنندج اعالم کرد

ود در کنار خیابان بخوابد و خواهان رسیدگی به این موضوع پناه در شبهای سرد زمستانی ناچار میش
بدنبال این اعتراض از سوی مظفر صدها نفر در محل زندگی مرد کارتن خواب در کنار خیابان گرد . شد

آمدند و رسانه های خبری نیز در محل حاضر شدند و از وضعیت مرد کارتن خواب اقدام به فیلمبرداری 
 .در شبکه های تلویزیونی محلی نیز پخش شد کردند و نهایتا این خبر

اتحادیه آزاد کارگران ایران با محکوم کردن بازداشت مظفر صالح نیا و بی خبر نگه داشتن خانواده اش از 
محل بازداشت وی، اعالم میدارد مظفر به عنوان یکی از اعضای هیئت مدیره اتحادیه آزاد کارگران ایران، 

وی هیچ جرمی جز دفاع از . پرشور به بی عدالتی های اجتماعی است یک فعال کارگری و یک معترض
حقوق کارگران و اعتراض به بی عدالتی های اجتماعی مرتکب نشده است و میباید فورا و بی قید و 

 .شرط آزاد گردد
 1009دی ماه  15 -اتحادیه آزاد کارگران ایران

 

 اعتراض کارگران ذوب آهن اردبیل 
 

ماه حقوق معوقه وتعطیل  1دراعتراض به   دي 15ان ذوب آهن اردبیل روز پنجشنبه كارگر: ايران كارگر
كردن كارخانه توسط مديريت اين كارخانه و بیكارشدن كارگران درمقابل استانداري اردبیل تجمع 

دراين تجمع مقامات استانداري در وحشت از اوج گیري وگسترش اعتراضات . اعتراضي برگزاركردند 
  . آهن مجبور به مذاكره با نمايندگان كارگران شدند كارگران ذوب

كارگر دارد و از يكشنبه پیش بدستور مديريت كارخانه كوره ذوب آهن  059كارخانه ذوب آهن اردبیل 
كارخانه خاموش شد و به كارگران اعالم كردند كه كارخانه به مدت شش ماه بعلت گراني قیمت 

كارگران . د كه كارگران شش مه حقوق دريافت نكردنداين درحالي بو. شمش تعطیل خواهد شد 
كارخانه با تجمع روزانه واعتراض خود سعي داشتند تا اعتراض خود را به خیابان كشانده و ازكارخانه تا 

اين تصمیم كارگران باوحشت استانداري ، اطالعات ونیروي . استانداري اردبیل راهپیمايي كنند 
ل هفته ارگانهاي سركوب تالش میكردند ازهرگونه تظاهراتي جلوگیري انتظامي اردبیل روبروشد ودرطو

 .كنند
نیروي انتظامي در وحشت از گسترش اخبار اين تجمع اعتراضي وگسترش   به گفته يك شاهد عیني

محل تجمع كارگران را محاصره كرده وچند خبرنگار و عكاس كه جهت تهیه خبر وفیلم آمده بودند با , آن
  .یر كرده و با خود برده اندضرب و شتم دستگ

كارگران ، مديريت كارخانه واستانداري مجبوربه تن دادن به خواسته هاي   روزه 0اما نهايتًا بدنبال تجمع 
همچنین عید . ماه حقوق معوقه كارگران پرداخت شود  0كارگران شدند وتوافق كردند كه تاپايان ديماه ، 

 . خت شودپردا( ماه 4)مابقي حقوق معوقه  01سال 
نفرازكارگران قراردادي تمديد شد  059قراداد   همچنین براثر اعتراضات وايستادگي كارگران دراين مدت،

 .بدنبال اين توافق كارگران با استانداري موقتًا كارگران به اعتصاب وتجمع خود پايان دادند.



 
 

 محمد حسینی فعال کارگری فیروزکوه بازداشت شد
 

حسینی فعال کارگری فیروزکوه حدود دو هفته قبل توسط نیروهای اطالعاتی  بنابر خبر رسیده محمد
از نحوه و . محمد حسینی هم اکنون در زندان دماوند بسر می برد. شهر فیروزکوه بازداشت شده است

 .علت بازداشت او اطالع دقیقی در دست نیست
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 اخراجی قند شاهرود خواستار بازگشت برسرکار هستندکارگران 

 
عدالت اداری، هیات عمومی  ها به دیوان در پی اخراج کارگران قرارداد موقت قند شاهرود، و شکایت آن

قانون  ۷ماده  ٢این رای با استناد به تبصره . کار داد دیوان عدالت اداری رای بر بازگشت کارگران بر سر
 .کند ایمی بودن کار در اموری که ماهیت دایمی دارند داللت مید کار صادر شد که بر

تایید اخراج کارگران  پیش از این هیات حل اختالف اداره کار و امور اجتماعی شهرستان شاهرود رای به
ی فوق، با صدور  خانه معاونت کار وزارت ۱٣۷٣سال  در اسفند. ها داده بود ی فصلی بودن کار آن به بهانه

که صرف قید تاریخ پایان قرارداد کافی است تا ماهیِت کاری، موقت لحاظ  ی اعالم کرده بودا بخشنامه
های  بخشنامه در پی تصویب قوانین و صدور. بدین ترتیب حق اخراج به کارفرما داده شد گردد و

تا  ۱۱شد، تا جایی که اکنون تنها  چنینی بود که هر سال از تعداد کارگران قرارداد ثابت کاسته این
 .هستند درصد کارگران دارای قرارداد ثابت ۱۱

کارگران ایران است که نه  های پایان بخشیدن به قراردادهای پیمانی، موقت و مانند آن از جمله خواست
اعتراضات کارگران برای تحقق این خواست با سرکوب  پاسخ مانده که هر آینه تنها از سوی حکومت بی

اعتصاب کارگران پتروشیمی تبریز و سپس کارگران . ردیده استگ و فشار دستگاه حکومتی روبرو
رغم سه  از جمله اعتراضات کارگران به قراردادهای موقت بوده است که به پتروشیمی ماهشهر

کارگران برای انعقاد  اعتصاب کارگران در منطقه آزاد ماهشهر، حکومت اسالمی نه تنها به خواست بار
ها را وادار ساخت تا به  کارگران اعتصابی، آن با اعمال فشار شدید برقرارداد جمعی پاسخی نداده که 

 .اعتصاب خود پایان دهند
داده و این رای را پایان کار  ی خود برای بازگشت برسر کار را ادامه کارگران اخراجی قند شاهرود، مبارزه

مام دستگاه حکومت خوبی به ماهیت ت ها به سال قلمداد نخواهند کرد؛ کارگران ایران در طول این
 .اند برده نظامی و قضایی گرفته تا دستگاه بروکراسی و دولت پی اسالمی از نیروهای امنیتی،

 
 

مالقات با رضا شهابی در بیمارستان و اظهارات وی در خصوص جنبش اعتراضی وال 
 استریت

 
ستان امام خمینی آذر در پی تداوم اعتصاب غذا به بیمار ٢٢شنبه  رضا شهابی فعال کارگری، روز سه

 .منتقل شد، آقای شهابی روز اول دی ماه به اعتصاب غذای خود پایان داد
ماه در زندان اوین بسر می برد تا پیش از  ۱۰این عضو سندیکای کارکنان شرکت واحد که حدود 

دستگیری از سالمت کامل برخوردار بوده ولی در دوران زندان دچار آسیب جدی در ناحیه مهره های 
 .برد ن شده است و نیاز به عمل جراحی فوری دارد؛ وی از ناراحتی معده، کلیه و قلب رنج میگرد

دیدار با این فعال کارگری در بیمارستان امام خمینی، به سختی و در جو امنیتی شدید، و تنها برای 
 .بستگان نزدیک امکانپذیر است

با رضا شهابی در بیمارستان امام  در پی دیدار یکی از گزارشگران کمیته گزارشگران حقوق بشر
خمینی، ایشان در جواب پیغام بئاتریس دانشجوی جامعه شناسی دانشگاه متروپولیتن لندن که در 

من دوست دارم به تو بگویم تو یکی »: خطاب به رضا شهابی گفته بود 00روایت چهل و هشتم کمپین 
. تا همبستگی خود را با تو اعالم کنم  مایلم. از جسورترین مردانی هستی که درباره ات شنیده ام

. امیدوارم پیام من از رنج تو و خانواده ات بکاهد. حتی اگر این تنها کاری باشد که می توانم انجام دهم
آرزو می کنم همه . من زمانی که روایت هایی چون تو را می شنوم از این که انسانم به خود می بالم

 «.به جای بهتری تبدیل کندی ما، مبارزات مختلف ما، جهان را 
رضا شهابی با ابراز خوشحالی فراوان نسبت به استقبال گسترده از جنبش وال استریت، خطاب به این 

بنده به عنوان عضو کوچکی از این جنبش، قدم برداشتن در این »:معترض جنبش وال استریت گفت
 «.مسیر را وظیفه ای می دانم که باید به انجام برسانم



امه با اشاره به جنبش وال استریت و ابراز خوشحالی از گسترش آن اعتصابات کارگری وی در اد
در ایران را نیز نمونه ای کوچک از جنبش اعتراض به حاكمیت اقلیت يك درصدي بر اكثريت  34زمستان 

 .نود و نه درصدي دانست
ت، تحرک برایش این فعال کارگری با گردن بند طبی که به علت مشکل مهره هایش بر گردن داش

 .بسیار سخت، ولی از روحیه بسیار خوبی برخورددار بودند
وی افزود بعد از عمل جراحی و بدست آوردن بهبودی، واکنش های بیشتری از وی در خصوص وضعیت 

 .کارگرها نشان خواهد داد
یتی وزارت به اتهام واهی ارتباط با بیگانگان، بازداشت شد و در بند امن 30خرداد  00رضا شهابی در 

 .زندان اوین نگهداری شده است ٢۱۰اطالعات یعنی بند 
دادگاه انقالب به  15این فعال سندیکای شرکت واحد، در تاریخ چهارم خرداد ماه سال جاری در شعبه 

ریاست قاضی صلواتی دادگاهش برگزار شد و در این دادگاه تمامی اتهامات واهی از جانب رضا 
. وکیل ایشان خواهان رفع این اتهامات و آزادی فوری رضا شهابی شده اندشهابی و وکیل ایشان رد و 

 .دادگاه رضا شهابی تا این لحظه حکم خود را صادر نکرده است
 دی ماه15-کمیته گزارشگران حقوق بشر 

 
 توان بیكاري را انكار كرد با ارائه آمار نمي

 
دبیراجرایی خانه کارگر    : آمده است  دی  14به نوشته سایت خبرگزاری دولتی ایلنا در تاریخ     

از ابتدای امسال تاکنون بسیاري از واحدهاي تولیدی صنعتی بزرگ و کوچک در سمنان : سمنان گفت
 اند تعطیل شده

زاده در گفتگو با خبرنگار ایلنا، ضمن بیان اینکه اموال این کارخانجات به جهت افزایش  حسین طاهر
هر روز ما شاهد افزایش تعطیلی کارخانجات : اند ، اظهار کرد شته شدههای بانکی به مزایده گذا بدهی

  .ها هستیم و به مزایده گذاشتن آنها میان صفحات روزنامه
بدون )هزار شغل  10ارائه آمارهای ضد و نقیض از سوی مسئولین استانی در خصوص ایجاد : او افزود

  .ستسوال برانگیز ا( در نظر گرفتن شاغلین پروژه مسکن مهر
چگونه ممکن است باتعطیلی واحدهاي تولیدی و انبوه کارگران بیکار : طاهرزاده در این خصوص ادامه داد

  .شده در این واحدها، ادعای ایجاد اشتغال را داشت
او با انتقاد از ارائه آمارهای متناقض از سوی مسئولین استانی در خصوص ایجاد شغل و نرخ بیکاری، 

لین بجای دادن آمار اشتباه به فکر واقعیتها باشند چرا که نمی شود با آمار مسئو: خاطر نشان کرد
  .دروغ جلوی بیکاری را گرفت

بیکاری در استان سمنان به علت تعطیلی واحدهای تولیدی بسیار چشمگیر است و : او ادامه داد
  .مسئولین باید در این خصوص فکر اساسی بکنند

این واحدها به : واحد کوره پز خانه در سمنان خبر داد و گفت 49یلی این فعال کارگری در ادامه از تعط
  .اند کارگر از تولید باز مانده 59های انرژی هر کدام با میانگین  جهت افزایش نرخ حامل

درصدی واحدهای تولیدی شهرک صنعتی گرمسار، از واحدهای  29او همچنین با اشاره به تعطیلی 
کارگر،  159کارگر، کندر با  39کارگر، نرمینه نخ با  119رخانه هادی کار با کا: تعطیل شده دیگری نام برد

کارگر و واحد تولیدی  199کارگر، شاهین بلریان با  29کارگر، کاشی صنعت بارز با  09سامان سیکلت با 
  .اند شان بیکار شده بست شیمی از جمله واحدهايي هستند كه تعطیل و کارگران

کارخانه سیمان البرز گرمسار، که هنوزافتتاح نشده و شروع بکار نکرده : زودطاهر زاده در خاتمه اف
  .تعطیل شد و اموال این واحد تولیدی از سوی تامین اجتماعی مصادره شده است

 پايان پیام
 

 كارگران قرارداد موقت مشاغل دائم به ديوان عدالت اداري شكايت كنند
 
رئیس اتحادیه کارگران قراردادی : دی  آمده است  14تاریخ  به نوشته سایت خبرگزاری دولتی ایلنا در 

قانون کار، چنانچه ماهیت کار مستمر و دائم باشد باید قرارداد در  2ماده  0بنا به تبصره : کشور گفت
کارهای دائم به شکل مستمر منعقد گردد و کارفرمایان حق اخراج کارگر را بدون رای هیاتهای تشخیص 

  .ندارند
بیات در گفت و گو با خبرنگار ایلنا، ضمن ابراز قدردانی از رای دیوان عدالت اداری در خصوص فتح اله 

این کارگران ماهیت کارشان مستمر و دائم بوده ولی به : حمایت از کارگران قراردادی قند شاهرود افزود
از تبصره دوم ماده دلیل انعقاد قرارداد موقت اخراج شده بودند كه ديوان عدالت اداري با تفسیر درست 

  .هفت قانون كار حكم بازگشت به كار صادر كرده است



از تمام کارگران قراردادی درخواست داریم چنانچه طبیعت كارشان جنبه استمراري دارد و : او تاکید کرد
  .با قرارداد موقت مشغول به کار هستند نسبت به رای دیوان عدالت اداری هوشیار عمل كنند

کارگران در صورت وقوع چنین برخوردی از جانب کارفرمایان هر چه سريعتر به دیوان : دبیات عنوان کر
  .عدالت اداری شکایت کنند

 پایان پیام
 

 گزارشی از وضعیت کارگران مجتمع صادراتی بندر ماهشهر
 

ت مجتمع صادراتی بندر ماهشهر زیر نظر پاالیشگاه نفت آبادان و برای صادرات محصوالت نفتی آن فعالی
اکثر این . کارگر است که به طور قراردادی مشغول کار هستند 059این مجتمع دارای حدود . می کند

سال است کارگران را از حق برخورداری از  2به گفته یکی از کارگران، کارفرما مدت . کارگران جوانند
ق به رسمیت که در قانون کار هم این ح( روز در ماه معادل یک ماه در سال 5/0)مرخصی ساالنه 

سال به  2بعد از . شناخته شده است، محروم کرده و آشکارا دست به غارت حقوق آنان زده است
جیب زدن حق مرخصی توسط کارفرما، کارگران چندی پیش به این چپاول اعتراض کرده و خواهان 

ران قبول کرده کارفرما زیر فشار اعتراض کارگ. استفاده از مرخصی یا دریافت دستمزد معادل آن شده اند
بود که حق استفاده از مرخصی استحقاقی را به آنان بدهد، ولی عمال زیر قول خود زده و فقط به 

این کارگران از نظر عیدی و سنوات نیز مورد سؤاستفاده و . کسانی به تشخیص خود مرخصی می دهد
کارگران کسر می کند تا در پایان کارفرما ماهیانه مبالغی را از حقوق . کالهبرداری کارفرما قرار گرفته اند

سال به عنوان عیدی و پاداش به آنان برگرداند، به این ترتیب نه تنها عیدی و سنوات به کارگران داده 
از طرفی . نمی شود بلکه معادل آنها را هم تا پایان سال از کارگران کسر کرده و به جیب خود می زند

پرداخت نمی شود و وسایل ایمنی مانند دستکش که به دیگر حق بن، مسکن و غیره نیز به کارگران 
کارگران این مجتمع . خاطر نوع فعالیت مصرف زیاد دارد به میزان مورد نیاز در اختیار آنان قرار نمی گیرد

به دلیل عدم امنیت شغلی و ترس از اخراج تاکنون اعتراض گسترده ای نسبت به اجحافاتی که کارفرما 
 .داده انددر حقشان کرده، صورت ن

 15/19/1009انجمن صنفی کارگران برق و فلزکار کرمانشاه 
 1009یماه  ردپانزدهم د

 

 !نمایندگان مقصرند: استاندار/ احداث کارخانه سایپا در کردستان منتفی شد

 

آیا قصور نمایندگان کردستان تا بدین حد : دی آمده است  15به گزارش سایت کردستان امروز در تاریخ 

تدبیری مدیران دولت در  اند و یا آنکه بی ین فرصت طالیی برای کردستان را نابود کردهاست که چن

 کردستان این مصوبه پرطمطراق را به محاق کشانده است؟

 

بعد از گذشت بیش از دو سال از تصویب احداث کارخانه خودروسازی سایپا و یا ایجاد یک واحد 
ان، استاندار کردستان از منتفی شدن این پروژه مهم سازی از این شرکت بزرگ ملی در کردست قطعه

 .اقتصادی در استان خبر داده است
شب در جلسه با فعاالن حوزه صنعت در  ، علیرضا شهبازی چهارشنبه«کردستان امروز»به گزارش 

سنندج، با اعالم این خبر بد، وعده مبهم دیگری مبنی بر احتمال احداث واحدی از کارخانه ایران خودرو 
 .در کردستان ارائه داد

استاندار کردستان احداث این کارخانه را هم بر اساس یک رایزنی و گفتگو و نه یک قرارداد مشخص با 
ایران خودرو عنوان داشته و از طرفی این شرکت بزرگ خودروساز هم حضور خود در کردستان را 

 .ده استکم پنجاه درصدی بخش خصوصی در این رابطه کر مشروط به مشارکت دست
علیرضا شهبازی علت از دست رفتن کارخانه سایپا در کردستان را اختالف نمایندگان این استان بر سر 

محل و شهر احداث این کارخانه عنوان نمود و عمال نمایندگان مردم در مجلس را مقصر و مسبب از 
 .دست رفتن این فرصت بزرگ برای توسعه و اشتغال در کردستان دانست

گذاری  د پرسید آیا براستی اختالف نمایندگان کردستان عامل اصلی منتفی شدن این سرمایهاکنون بای
پرسود برای کردستان بوده است یا آنکه انصراف این شرکت دولتی خودروساز از حضور در کردستان 

 دالیل دیگری داشته است؟
اند و  کردستان را نابود کردهآیا قصور نمایندگان کردستان تا بدین حد است که چنین فرصت طالیی برای 

 تدبیری مدیران دولت در کردستان این مصوبه پرطمطراق را به محاق کشانده است؟ یا آنکه بی
بدیهی است، وعده سرخرمن احداث یک واحد دیگر خودروسازی در کردستان آنهم مشروط به 

و نیز نمایندگان تواند جای پاسخگویی مسئوالن دولتی  گذار بخش خصوصی، نمی پیداشدن سرمایه
 .نظیر پر کند کردستان در مجلس را نسبت به اهمال و کوتاهی برای از دست رفتن این فرصت کم
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  دالر داغ تر از طال/ر سطح شهر تهرانايجاد بازار سیاه ارز د

نوسانات شديد نرخ ارز در روزهاى اخیر به : دی امده است  15در  ايسنابه نوشته خبرگزاری دولتی 
اى كه يكى از اين بازارها در محل بازار بزرگ  ايجاد بارزهاى مكاره و بازار سیاه ارز كمك كرده به گونه

خوان اقدام به فروش  میزان انبوه با در دست داشتن دستگاه كارت تهران ايجاد شده و فروشندگان ارز به
 . كنند دالر مي

، عصر روز چهارشنبه در محل بازار بزرگ (ايسنا)به گزارش خبرنگار اصناف خبرگزارى دانشجويان ايران 
 . شود تومان به مشتريان عرضه مي 1535تهران دالر با نرخ حداقل 

كنندگان گردهم جمع شده و از ورود تازه واردان در حد ممكن جلوگیرى در اين فضا انبوه از داد و ستد
 . دادند كردند و فرصتى براى جلو رفتن به ديگران نمي مي

با توجه به اقدام بانك مركزى مبنى بر دعوت از كارشناسان اقتصادى براى حل مشكل نوسان نرخ ارز، 
هاى دولت براى  ى شدن دالر و وعدهدرخواست وزير صنعت، معدن و تجارت براى كاهش و تك نرخ

 . هايى براى افزودن به تشنج بازار به وجود نیايد رفت چنین فرصت كنترل بازار انتظار مي
 . تر است هاى تهران از بازار طال داغ اما همچنان بازار دالر در خیابان

  خودرو لوکس میلیارد تومانی دولت به واردکنندگان  626يارانه 

تازد و هر روز رکوردهايی را به  دالر همچنان مي: دی آمده است  11اری دولتی مهر در به نوشته خبرگز
 1549تومانی دولتی و  1110دهد که با احتساب دالر  محاسبه سرانگشتی نشان مي. رساند ثبت مي

نها پردازد، چراکه آ میلیارد تومان يارانه غیرمستقیم به واردکنندگان خودرو مي 010تومانی آزاد، دولت 
 . کنند خودرو را با ارز دولتی وارد مي

قلم کااليی را که حق استفاده از ارز دولتی برای  139به گزارش خبرنگار مهر، دولت به تازگی فهرست 
در اين فهرست نام بسیاری از کاالهای غیرضرور و مصرفی به چشم . واردات را ندارند، اعالم کرده است

 . شود وارداتی همچنان احساس ميخورد، اما جای خالی خودروهای  مي
کند  در حالی که دولت ساالنه مبالغ زيادی را به خودروسازان جهت حمايت از تولید داخلی پرداخت مي

و تالش دارد که نیاز بازار خودرو با تولیدات داخلی پاسخ داده شود، اما در فهرست کاالهايی که 
خورد؛ يعنی اينکه دولت همچنان برای  ه چشم نميوارداتشان منوط به ارز صادراتی است، نام خودرو ب

 . پردازد تر از بازار آزاد مي واردات خودرو هم، ارز دولتی و به نرخی بسیار بسیار پايین
کند و يا حتی ظرف  کند يا نمي فارغ از اينکه واردات خودرو به ايران خوب است يا بد، بازار را رقابتی مي

باال بردن کیفیت در تولیدات داخلی را بیانگیزد يا خیر، بايد به اين چند سال گذشته توانسته انگیزش 
نکته توجه داشت که در شرايط فعلی با روند کنونی واردات خودرو به کشور، دولت چه میزان ارز دولتی 

 التفاوت يارانه ارزی که دولت برای واردات دهد يا اينکه مابه بابت واردات خودرو به واردکنندگان ارايه مي
پردازد، چقدر است؛ چراکه به هرحال واردات خودرو هم اکنون با ارز  خودرو به تولیدکنندگان خارجی مي

 . تومان بوده است 401التفاوت نرخ ارز دولتی با بازار آزاد به طور متوسط  گیرد و مابه دولتی صورت مي
دستگاه، به  454هزار و  09ماهه ابتدای سال جاری به  0دهد که واردات خودرو در  ها نشان مي گزارش
تومان  1110میلیون دالر رسیده است که البته اين رقم، با احتساب ارز دولتی يعنی هر دالر،  100ارزش 

 . است( دی ماه 15نرخ مرجع بانک مرکزی در روز پنجشنبه )
 1509دالر بنابراين اگر ارزش همین میزان واردات با احتساب دالری که هم اکنون با نرخ آزاد يعنی هر 

شود؛ يعنی واردکنندگان بايد به ازای هر دالر،  وارد کشور ( دی ماه 14نرخ بازار در چهارشنبه )تومان 
بنابراين، اين میزان . پرداختند بیشتر مي( التفاوت نرخ مرجع بانک مرکزی و نرخ بازار آزاد مابه)تومان  401

 . به نفع واردکنندگان تمام شده است( 999910099* 401) میلیون تومان 310میلیارد و  011واردات، 
میلیارد و  011)تومان  192هزار و  503میلیون و  3بنابراين به طور متوسط هر دستگاه خودروی وارداتی 

التفاوت نرخ ارز  ، يارانه دولتی بابت مابه(دستگاه خودرو 454هزار و  09میلیون تومان تقسیم بر  310
 . کند ميمرجع و بازار از دولت دريافت 

ماهه ابتدای سال جاري، جمهوری کره، امارات متحده عربی و عمان سه کشور  0به گزارش مهر، در 
 . اند ماهه سال جاری بوده 0عمده مبدا واردات خودرو در 

هزار دالر به  415هزار و  094دستگاه خودرو به ارزش  424هزار و  12در اين میان، کشور کره با صادرات 
درصد از سهم کل واردات خودرو به کشور را  43.00درصد و به لحاظ ارزش  52.03تعداد  کشور به لحاظ
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 . به خود اختصاص داده است
هزار و  011دستگاه خودرو سواری به ارزش  402همچنین در اين مدت از کشور امارات هشت هزار و 

درصد از سهم کل  04.22ارزش  درصد و از نظر 02.09ايم که به لحاظ تعداد  هزار دالر خريداری کرده 015
 . واردات خودرو به ايران را به خود اختصاص داده است

هزار دالر  020هزارو  01دستگاه به ارزش  140میزان واردات خودرو از عمان نیز طی اين مدت يک هزار و 
به  درصد از سهم کل واردات خودرو 5.90درصد و از نظر ارزش  5.41بوده و اين کشور از نظر تعداد 

 . کشورمان را به خود اختصاص داده است
دستگاه به ارزش  304ماهه امسال دو هزار  0در مورد ساير کشورها میزان واردات در  به گزارش مهر، 

 11.02درصد و به لحاظ ارزشی  0.01هزار دالر بوده است که اين میزان به لحاظ وزنی  111هزار و  29
 . دهد رمان را نشان ميدرصد از سهم کل واردات خودرو به کشو

در : همچنین حمید صافدل، معاون وزير صنعت، معدن و تجارت نیز در اين رابطه به خبرنگار مهر گفت
فهرستی که برای محدوديت در تامین ارز دولتی تهیه شده است، نام خودرو نیست؛ چراکه اين 

 . فهرست متشکل از کاالهای غیرضرور است
کارشناسان سازمان توسعه تجارت ايران در حال بررسی : ارت افزودمعاون وزير صنعت، معدن و تج

هايی که بر روی واردات خودرو در کشور وجود  البته به دلیل حساسیت. خودروهای وارداتی هستند
های الزم  دارد، قرار گرفتن خودرو در چنین فهرستی بايد با در نظر گرفتن تمامی جوانب کار و حساسیت

 . س بررسی اين امر، در دستور کار قرار گرفته استباشد که بر اين اسا
هايی اعالم نظر خواهیم  ای نزديک در مورد قرار گرفتن خودرو در چنین فهرست در آينده: وی تصريح کرد

 . کرد

  آغاز به کار شورای موسس انجمن بین المللی روزنامه نگاران مستقل ایرانی
 

 
، آغاز به کار این شورا در ( IAIJ)ران مستقل ایرانی شورای موسس انجمن بین المللی روزنامه نگا

را با امید به آن که این تشکل حرفه ای بتواند در راستای اهداف خود ۱٣۰۱روز شانزدهم دی ماه 
یعنی حمایت از رسانه های مستقل، دفاع از آزادی قلم و بیان و پشتیبانی از روزنامه نگاران ایرانی 

  .بردارد، اعالم می دارددر داخل و خارج از کشور گام 
 ٠۷شانزدهم دی ماه یادآور پیروزی درخشان اعتصاب بیش از دوماهه روزنامه نگاران ایرانی در سال 

شورای موسس انجمن به منظور گرامی داشت این . در اعتراض به سانسور دولت نظامی وقت بود
دیخواهانه مردم ایران به عنوان روز که بیانگر اهمیت رسانه های آزاد و مستقل در روند مبارازت آزا

  .رکن چهارم دمکراسی ست،این روز را به عنوان روز آغاز فعالیت خود در نظر گرفته است
انجمن بین المللی روزنامه نگاران مستقل ایرانی با حمایت و مشارکت فدراسیون بین المللی 

  .گذاری شد در جلسه ای در کپنهاگ پایه ٢۱۱۱در بهار سال ( IFJ)روزنامه نگاران 
شورای موسس این انجمن که دارای گرایش های متفاوتی هستند و همگی سابقه عضویت در 

ایرج ادیب زاده، پانته آ : انجمن های روزنامه نگاری در داخل و خارج از کشور را دارند، عبارتند از
  .انبهرامی، امید حبیبی نیا، محمد باقر صمیمی، امیر عزتی، شیدا محمدی و نگین یوسفی

وب سایت رسمی انجمن به زودی فعالیت خود را آغاز می کند اما صفحه فیس بوک انجمن به 
  :نشانی زیر در دسترس همکاران است

https://www.facebook.com/Iranian.Journalists  
  :ای میل زیر نیز برای تماس با شورای موسس در نظر گرفته شده است

iaij.info@gmail.com  
انجمن به زودی اساسنامه و منشور خود را جهت بررسی و دریافت نظرات و  شورای موسس

پیشنهادات همکاران منتشر خواهد کرد و از همکاری و مشارکت همه روزنامه نگاران ایرانی در 
  .سراسر جهان استقبال می کند

  شورای موسس انجمن بین المللی روزنامه نگاران مستقل ایرانی
 ٢۱۱٢هفتم ژانویه  – ۱٣۰۱شانزدهم دی ماه 

 يک بررسی در مورد تحريم نفتی ايران و عواقب آن

آينده چه / نفت ايران در رويارويی بزرگ با غرب  : دی آمده است  11در  عصر ايرانبه نوشته سایت 
  خواهد شد؟

عضوی  0تا اين لحظه جبهه تحريم ايران توانسته است سه خريدار عمده اروپايی را به خروج از لیست 



 1يداران عمده نفت ايران متقاعد کند و لذا هیچ بعید نیست که در روزها يا هفته های آتی ، سراغ خر
شرکت انی ايتالیا بابت طلب ...کشور بعدی نیز بروند و آنها را متقاعد به تغییر منبع نفتی خود کنند

م نفت ايران ، مستثنی ايتالیا خواسته بود که شرکت انی از تحري. خود، از ايران نفت خام وارد می کند
 . شود

عضو اتحاديه اروپا درباره خودداری از خريد نفت  02رسانه های بین المللی روز گذشته از توافق اولیه 
 . ايران خبر دادند

به گزارش عصر ايران، براساس اين توافق، سه کشور ايتالیا، اسپانیا و يونان، که خريداران اروپايی نفت 
 599اين سه کشور ، هم اکنون روزانه حدود . خام از ايران را متوقف خواهند کردايران هستند خريد نفت 

 . هزار بشکه نفت خام از ايران می خرند
اين در حالی است که اسپانیا و يونان به دلیل وضعیت بد اقتصادی به نفت ارزان و نسیه ايران 

ايتالیا خواسته بود که . م وارد می کندشرکت انی ايتالیا هم بابت طلب خود، از ايران نفت خا. نیازمندند
 . شرکت انی از تحريم نفت ايران ، مستثنی شود

ايران روزانه حدود سه و نیم میلیون بشکه نفت خام تولید و حدود دو و نیم میلیون بشکه از آن صادر 
 . می کند

ا تصويب می ژانويه آينده خود رسم 09کشورهای اروپايی گفته اند تحريم نفت ايران را در نشست 
 . کنند

 . وزيرخارجه فرانسه نیز اين موضوع را تايید و آمريکا هم از آن استقبال کرد
اتحاديه : پیش از اين رسانه ها خبر داده بودند که اتحاديه اروپا برای اين اقدام با چند مانع مواجه است

اقدام به بی ثباتی بازار نفت و اروپا نگران بود با تحريم نفت ايران، جايگزينی پیدا نکند و همچنین اين 
 . افزايش بهای نفت منجر شود

. به همین منظور ، کشورهای عربستان، کويت و امارات برای افزايش تولید نفت اعالم آمادگی کرده اند
 . عراق نیز افزايش تولید دارد و نفت لیبی هم دوباره به بازار برمی گردد

  تهران خودداری کند، گزينه های پیش روی ايران چیست؟ حال سوال اينجاست اگر اروپا از خريد نفت
پاسخ به اين سوال به ماهیت تحريم نفت ايران توسط اروپا و میزان موفقیت جايگزينی نفت ايران 

 . بستگی دارد
در صورتی که تحريم نفتی ايران توسط اروپا جدی باشد و عماًل محقق شود ايران سه گزينه پیش روی 

 : خود دارد
  کاهش تولید نفت: اول

هم اکنون به دلیل تحريم واردات فرآورده های نفتي، پااليشگاه های داخلی با حداکثر ظرفیت در حال 
 . فعالیت هستند لذا امکان مصرف بیشتر نفت خام را ندارند

با حذف حدود نیم میلیون بشکه نفت صادراتی ايران به اروپا، ادامه عرضه آن به بازار، باعث کاهش 
بهای نفت خام می شود و همین عامل به کاهش درآمدهای نفتی ايران منجر می شود ضمن شديد 

اينکه در حال حاضر تقاضا برای نفت در بازار، رقم تقريبا ثابتی است و به يکباره و به صورت جهشی 
 . ضمن اين که تولید بدون بازاريابی هم معنا ندارد. افزايش نمی يابد

 . کاهش درآمد نفتی ايران منتهی می شود به هر حال کاهش تولید ،به
  فروش به قیمت ارزان تر: دوم

در وضعیت تحريم، برخی از مشتريان، شرايط را برای خريد نفت ارزان تر با دوره پرداخت طوالنی تر پول 
چین از مهمترين اين مشتريان است که در اين ضعیت ممکن است برای افزايش . آن مناسب می بینند

 . خود ، نفت بیشتری از ايران بخرد ذخاير نفتی
را به ( حدود يک پنجم تا يک چهارم)در اين صورت باز هم ايران مجبور است اين مقدار از نفت خود 

 . قیمتی ارزان تر بفروشد که بازهم درآمد نفتی ايران کاهش می يابد
  ذخیره: سوم

در اين وضعیت ايران تولید نفت خود . ستراه سومی نیز وجود دارد و آن انبار کردن اين میزان نفت خام ا
را کاهش نمی دهد در عین حال از عرضه آن به بازار خودداری می کند ولی اين شیوه بسیار محدود و 

 . برای مدت زمان بسیار کمی امکان اجرا دارد
  گام های احتمالی بعدی

وری درآمد ايران در چند بخش غرب و در راس آنها آمريکا صنعت نفت ايران را به عنوان منبع اصلی و مح
 . مورد هدف قرار داده است

غرب با تحريم سرمايه گذاري، دادو ستد مالی و حمل و نقل کاال، عمال مسیر کشف میدان های جديد 
 . و توسعه میدان های فعلی و افزايش تولید نفت را بسیار سخت کرده است

در همین ارتباط . ل آن را نیز مشکل کرده استاز آن سو همین تحريم ها، فروش نفت ايران و دريافت پو
می توان به مشکل ايران با هند و چین بر سر خريد نفت ايران و اعالم پااليشگاه های کره جنوبی 



 . درباره نخريدن مقدار بیشتری از نفت ايران اشاره کرد
آمريکا نیز بانک . یردهم اکنون اکثر پرداخت های پول نفت ايران، از طريق بانک مرکزی ايران صورت می گ

مرکزی ايران را تحريم و عالوه بر آن تهديد کرده که کلیه طرف های حساب اين بانک در جهان را هم 
 . تحريم می کند

اين احتمال نیز وجود دارد اتحاديه اروپا در نشست آتی خود عالوه بر تايید تحريم نفت ايران، حرکت در 
نباله روی از امريکا آغاز کند و گامی هرچند کوچک را در اين روند مسیر تحريم بانک مرکزی ايران را به د

بردارد کما اين که انگلیس يکی از سه کشور مهم اتحاديه اروپا، تعامالت با بانک مرکزی ايران را به طور 
 . کامل متوقف کرده است

تمرکز جبهه گام بعدی تحريم ها که مسووالن بايد بر روی ان متمرکز شده و تمهیدانديشی کنند، 
 . مخالف ايران بر بزرگترين خريداران نفت خام ايران و وادار کردن آنها به کاهش خريد از ايران است

اصوال خريداران نفت ايران هم اکنون از يک سو با مشکالت پرداخت پول نفت ايران و از سوی ديگر با 
تنها کانال رسمی )ک مرکزی ايران فشارهای آمريکا برای نخريدن نفت ايران و تحريم واشنگتن علیه بان

 . روبه رو هستند( پرداخت پول
براساس آمارهای منتشر شده توسط خبرگزاری فرانسه، کشورهای زير به ترتیب ، خريداران نفت خام 

 . ايران هستند
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خريدار عمده اروپايی را به خروج از اين لیست  تا اين لحظه جبهه تحريم ايران توانسته است سه

کشور بعدی نیز بروند و آنها  1متقاعد کند و لذا هیچ بعید نیست که در روزها يا هفته های آتی ، سراغ 
در اينجاست که نقش کشورهای عربی و مشخصًا عربستان . را متقاعد به تغییر منبع نفتی خود کنند

بازار پررنگ تر می شود فلذا يکی از راهبردهای تهران اين است که  در افزايش تولید برای حفظ توازن
مانع از همسويی کشورهای عربی با اين جريان ضدايرانی شود ، هر چند که برخی از اين کشورها از 

 . جمله عربستان هرگز در قبال ايران حسن نیت نداشته اند

 فرکشی می پردازندپزشکان برای تامین هزینه های خود به موبایل فروشی و مسا
 

رئیس جامعه پزشکان متخصص داخلی : دی آمده است  11به گزارش خبرگزاری دولتی  مهر در تاریخ 
هزینه های مطب بعد از هدفمندی یارانه ها،  ایران با اشاره به مشکالت پزشکان برای تامین

تمان سازی، موبایل تا تعدادی از پزشکان به سراغ ساخ متاسفانه این وضعیت باعث شده: اظهارداشت
 .بروند فروشی و گاهی اوقات مسافرکشی

بعد از : افزود دکتر ایرج خسرونیا در گفتگو با خبرنگار مهر به وضعیت معیشتی پزشکان اشاره کرد و
طوریکه برخی از پزشکان  اجرای قانون هدفمندی یارانه ها، هزینه بخش سالمت افزایش یافت به

 .شان را ندارندتوانایی تامین هزینه های مطب 

عنوان رشد تعرفه  آنچه به: وی با انتقاد از متناسب نبودن افزایش تعرفه ها و نرخ تورم در کشور، گفت
حالی که نرخ تورم به مراتب باالتر  در. درصد است 1تا  5درصد و بعضا بین  19ها اتفاق می افتد حداکثر 
 .از این اعداد و ارقام است

این وضعیت باعث  :زایش تعرفه ها با هزینه ها جور در نمی آید، ادامه دادخسرونیا با اعالم اینکه اف
کنند، به سراغ مشاغلی  شده آن دسته از پزشکان که نمی توانند هزینه های تاسیس مطب را تامی

 .غیر از پزشکی می روند

رئیس جامعه پزشکان متخصص داخلی ایران، ساختمان سازی و موبایل فروشی و گاهی 
فرکشی را از جمله مشاغلی دانست که پزشکان برای بیکار نماندن به سراغ آنها مسا اوقات



خواهند بود،  درصد پزشکان اگر مطب نداشته باشند به نان شب محتاج 59وی با تاکید بر اینکه .میروند
سایر اقشار جامعه قرار  درصد نیز همطراز 49درصد پزشکان کشور ثروتمند هستند و  19تنها : افزود
 .د و اوضاع خوبی دارنددارن

پزشک  هزار 19حدود : خسرونیا به وضعیت نامنسب پزشکان عمومی در کشور اشاره کرد و گفت
رئیس جامعه پزشکان متخصص  .هزار نفر از آنان به طور کامل فعال هستند 19عمومی داریم که تنها 

چرا یک : نتقاد کرد و افزودبیمارستانها ا داخلی ایران همچنین از حضور پزشکان سن باال در شیفت شب
تامین هزینه زندگی مجبور شود کشیک شب بیمارستان  سال سن دارد باید برای 19جراح عمومی که 

 .کند استراحت در حالی که او در این سن باید. باشد

  تالش کشورهای اتحاديه اروپا برای تعیین زمان تحريم نفتی ايران

ی اروپا،  ی محافل ديپلماتیک اتحاديه به گفته: دی آمده است  11در  صدای آلمانبه نوشته سایت رادیو 
های نفتی علیه جمهوری اسالمی ايران به  هنوز در مورد آغاز اعمال تحريم  کشورهای عضو اين اتحاديه

 . در اين زمینه پیشنهادهای گوناگونی از يک ماه تا يک سال وجود دارد. اند  توافق نرسیده
در بروکسل گفت، طیفی از پیشنهادها ( دی ۱۶/ژانويه ۶)ی اروپا روز جمعه  اديههای اتح يکی از ديپلمات

های نفتی علیه ايران وجود دارد که از يک ماه تا يک سال را  در مورد آغاز زمان اجرايی کردن تحريم
 . گیرد دربرمي

فی سخن گفت که های مختل ی پیشنهاد ها درباره ی اروپا نیز از رايزني يکی ديگر از معتمدان اتحاديه
به گفته وي، يونان که به شدت وابسته به . های نفتی علیه ايران وجود دارد برای آغاز اعمال تحريم

آلمان، . ها شده است واردات نفتی از ايران است، خواستار فرصتی يک ساله برای شروع تحريم
ای عمل کردن به فرانسه، بريتانیا و هلند خواهان آن هستند که به بازار فرصتی سه ماهه بر

 . قراردادهای جاری داده شود
ی اروپا بر سر تحريم واردات نفتی از ايران به توافق  آنچه قطعی است اين است که کشورهای اتحاديه

 ٣۱ی اروپا در تاريخ  ی اتحاديه قرار است اين تصمیم در نشست بعدی وزيران خارجه. اند اساسی رسیده
 . ژانويه رسما به تصويب برسد

  های يونان انينگر
درصد نیست، کشورهای  ۷/۷ی اروپا از ايران روی هم بیش از  در حالی که سهم واردات نفتی اتحاديه

سهم يونان . کنند درصد نفت خود را از ايران وارد مي ۱۷تا  ۱٢جنوبی اين اتحاديه چون ايتالیا و اسپانیا، 
 . کند د مواد نفتی خود را از ايران وارد ميدرص ٢٢در اين میان از همه بیشتر است و اين کشور بیش از 

، «لوموند»ی فرانسوی  به گزارش روزنامه. به همین دلیل يونان با تحريم نفتی فوری ايران مخالف است
های نفتی علیه ايران جلوگیری  کنند از اعمال فوری تحريم تالش مي" به سختی"های آتن  ديپلمات

 . کنند
افزون . کند درصد نفت خود را از ايران وارد مي ۱٣اه دوم قرار دارد و بیش از پس از يونان، ايتالیا در جايگ

ی ماريو مونتي، نخست وزير ايتالیا، جمهوری اسالمی ايران میلیاردها دالر به کنسرن  بر آن، به گفته
 . کند بدهکار است که اين بدهی را از طريق صدور نفت پرداخت مي  ENIنفتی ايتالیايی

چرا که جولیو ترزي، وزير امور . ای تنها مانده است رسد که يونان تا اندازه ه نظر ميبا اين همه ب
ی اروپا علیه ايران  هايی که سازمان ملل و اتحاديه ی ايتالیا اعالم کرده است، اين کشور از تحريم خارجه

 . کند وضع کنند پشتیبانی مي
اي، نه فقط تهديدی برای  افزار هسته ترزی همچنین خاطر نشان ساخت که يک ايران مجهز به جنگ

 . ی خاکی خواهد بود آمريکا، بلکه تهديدی برای کل کره
ی ديدار خود از  در حاشیه( دی ۱۷/ژانويه ۷)ی فرانسه، روز چهارشنبه  آلن ژوپه، وزير امور خارجه

ز تحريم لیسبون اعالم کرد که در حال حاضر مذاکراتی با عربستان سعودی در جريان است، تا با آغا
 . ی اروپا پر کند نفتی ايران، خالء نفتی ناشی از آن را در واردات کشورهای اتحاديه

ها پیش مذاکرات کشورهای اروپا برای تحريم واردات  ، از هفته«دی ولت»ی آلمانی  به گزارش روزنامه
ابیری است ها اتخاذ تد هدف اين نشست. های محرمانه در جريان بوده است نفتی از ايران، در نشست

ی جهانی  برانگیز خود بازدارد، چرا که جامعه ی اتمی مناقشه که جمهوری اسالمی ايران را از برنامه
 . افزار کشتار جمعی است معتقد است اين برنامه در خدمت تولید جنگ

المللی انرژی اتمی در ماه دسامبر سال گذشته  تنها مدت کوتاهی پس از آخرين گزارش آژانس بین
های ايران برای دستیابی به بمب اتمی را تقويت  ی اتمی ايران، که ظن نسبت به تالش ی برنامه درباره

 . ی اقدامات تنبیهی تازه علیه ايران آغاز گشت ها درباره کرد، رايزني مي



  نفر 01متری برای  01خانه :اين جا زندگی رنگ ديگری دارد:گزارش خبری 

در سايه وعده های مکرر ساخت مسکن و زير : دی آمده است  12در  مهربه نوشته خبرگزاری دولتی 
پوست شهر در اتاقکهای کوچک و تو در تو همچنان اقشار محروم روزگار می گذرانند و درمانده حتی يک 

 . ماه اجاره خانه اند
گاهی در کوچه پس کوچه های شهرمان خانواده ها و زوج های جوانی زندگی می کنند که حاضرند در 

جا و با سقفی بر سر مامنی به نام خانه داشته باشند و يا در گوشه ای از زمین خدا چادری  يک وجب
بزنند تا از پرداخت کرايه خانه های نجومی و سنگین خالص شوند که در اين بین عباس مرادی از جمله 

 . اين افراد است
هايش لرزش دارد و در اين مرد دل پر دردی دارد و دلش از زندگی در اتاقک کوچکش گرفته، دست 

 . نگاهش خستگی موج می زند به وسعت خانه اش نگاهی می اندازم
  خانه به دوش ها لبخند نمی زنند

متر می رسد در اين اتاقک که نام خانه را با خود  09تمام وسعت خانه اش را که نگاه کنی به زحمت به 
 . نفر در کنار هم نفس می کشند 19به يدک می کشد 

تاقک از شدت قدمت و کهنگی ترک برداشته، ديوارهايش نم زده است و وسعت آسمان را سقف اين ا
 . به زحمت می شود از پنجره کوچک انتهای اتاق تماشا کرد

اين اتاقک آشپزخانه، حمام و دستشويی را در هم جا داده و مرز میان حمام و دستشويی با پرده آويز 
 . سرمه ای از هم جدا شده است

هزار تومان پرداخت می کنم که  29برای اين قلک برجی : که پدر اين خانواده است می گويدعباس آقا 
 . اين مبلغ برای اين اتاقک و برای مرد کارگری چون من زياد است

اين پدر به خوبی نفس نمی کشد همسرش طاهره می گويد آسم دارد، اما من فکر می کنم صدای 
ر شده گرفته و می خواهد با غیرت مردانه اش دانه های بارانی عباس آقا از بغضی که در گلويش تلنبا

 . چشمانش را از من، همسر و فرزندانش پنهان کند
او يک کارگر ساختمان بوده و معتقد است خانه به دوش ها لبخند نمی زنند، در چشمان او و حرکت 

رايش سخت شده موزون دستانش غصه موج می زند انگار طاقت زندگی در خانه های استیجاری ب
 . است

هنوز چشم هايمان را نبسته ايم سر برج می رسد و صاحب خانه با مشت و لگد : عباس آقا می گويد
 . به در می زند و کرايه اش را می خواهد حق دارد بنده خدا، او هم از همین راه گذران زندگی می کند

ست های الغرشان بر روی دفتر نقاشی کمی آن سو تر کودکان اين دو در کنار هم چنبره زده اند و با د
نقش يک خانه بزرگ را می کشند با مدادهای رنگی شان سقف خانه را آبي، در اتاق را قهوه ای و 

 .پنجره هايش را بدون هیچ حفاظی بنفش می کنند و به زندگی رنگ صورتی می زنند
ادر رنگشان زرد می وقتی پدر حرف می زند به چشمانش التماس گونه می نگرند و با غصه های م

 . شود اين کودکان خوب می دانند که دستان پدر و مادر ديگر رمق ندارد
دوست داشتم کمک خرج : طاهره هر روز صبح در خانه های مردم کارگری می کند او می گويد

همسرم باشم تا شايد بتوانم با پولی که در می آوريم در خانه بزرگ تر و مکانی بهتر زندگی کنیم اما 
 . ر روز که گذشت کرايه خانه ها گران و گران تر شده

حاال طاهره هر روز صبح در خانه های مرتفع و با عظمت باالی شهر رخت می شورد و کلفتی می کند 
و بعد از ظهر که می شود پايش را از خانه های مرتفع و با شیب های بلند به کم ارتفاع ترين نقطه ی 

 . زمین و آلونک خود می گذارد
  اشتن سقفی بر سر آرزوی من استد

کند و دل  او هم کارگری مي. سال دارد00پور نیز يکی ديگر از اجاره نشین های شهر است،  داود ولي
های شهرمشهد روزگار  پر دردی دارد در قوچان به دنیا آمده و حاال با همسر و فرزندش در يکی از آلونک

 . گذراند مي
میلیون تومان رهن کرديم اما به دلیل نداشتن پول رهن،  0ی را با دو سال پیش اتاق: او هم می گويد

اش پول قرض کرد تا بتوانیم در اين اتاقک روزگار بگذرانیم و  همسرم طالهايش را فروخت و از خانواده
 . سقفی بر سر داشته باشیم

ی بپرسید، ام دعوت کنم، الزم نیست سؤال کشم شما را به خانه خجالت مي: اين مرد ادامه می دهد
 . گذرد فهمید زندگی ما چطور مي خودتان که اينجا را نگاه کنید مي

هر روز صبح با اين امید که روزی خانه دار شوم از خواب بلند می شوم آری داشتن : او می گويد
 . سقفی بر سر آرزوی من و همدردان من است

های عظیم  د چند طبقه و مجتمعهای بلن از خانه اين مرد به آسمان سرک می کشم و از دور به برج
گیرد که خیلی زيبا  کنم منظره شهری مدرن و پیشرفته جلوی چشمانم قرار مي مسکونی نگاه مي



ها نگاه کرد چون زير پايتان منظره دلچسبی  رسد، اما از کنار بزرگراه فقط بايد به آن دوردست نظر مي به
 . ندارد

شود به آنها گفت خانه اين جا زندگی رنگ  رتبی که نميهای کوچک و نام زيرپايتان پر است از آلونک
 . ديگری دارد

  اجاره مانند مهريه معیاری در کشور ندارد
فرقی نمی کند فقیر : يکی از فروشندگان امالک در خصوص اجاره نشینی به خبرنگار مهر می گويد

اجاره نشینی و  باشی يا غني، اجاره نشینی امروزه بخشی از زندگی مردم است، بعضی شعارشان
خوش نشینی است و عده ای در آرزوی داشتن سرپناهی تا مجبور نباشند هنوز يک سال نشده، 

 . اسباب و اثاثیه شان را جمع و خانه ديگری را هر چند کوچک تر برای اجاره پیدا کنند
 159 متری در يکی از مناطق معمولی سال گذشته 19اجاره خانه ای : سعید سلیمانی ادامه می دهد

هزار تومان اجاره داده می  059هزار تومان بود اما همان خانه با همان وسعت سال جاری با مبلغ 
 . شود

اين امر به دلیل اين است که اجاره بها مانند مهريه معیاری در کشور ندارد و نرخ آن معموال : وی افزود
 . شود به اجبار و نارضايتی طرفین تعیین مي

خانه نشینی و پرداخت اجاره بها برای زندگی نیازمند ساماندهی و پیگری  داستان: وی تاکید کرد
بیشتر مسئولین است و با اين روند هیچ بعید نیست کمر خمیده اجاره نشین ها در زير بار اجاره بها 

 . شکسته شود
 طرح مسکن مهر، ممنوع:سلیمانی با اشاره به اقدامات دولت در راستای مهار قیمت اجاره بها گفت

درصدی اجاره بها از جمله راهکارهايی است که دولت برای کنترل بهای  0شدن افزايش بیش از 
کم، در خراسان رضوی هنوز نتوانسته است  ها دست مسکن و اجاره ارائه کرده است، اما اين طرح

 . نقش مهار کننده ای بر قیمت مسکن و اجاره داشته باشد
  اجاره نشینی و خوش نشیني؟

بايد گفت همواره آمارهای رسمی و غیر رسمی درباره افزايش اجاره بهای مسکن توسط در پايان 
 . شود نهادهای رسمی و غیر رسمی گزارش شده و مي

تر از روايت مستقیم مردم در اين گزارش و گاليه های آنان از افزايش اجاره  اما هیچ آماری بهتر و ملموس
 . بها نیست

ن اصطالح اجاره نشینی و خوش نشینی نسبت به کاهش قیمت اجاره مسئولینی که با به راه انداخت
بها شانه خالی می کردند امروز بايد به راستی در زمینه مشکل خوش نشینی ها اقداماتی عالمانه و 

 . هوشمندانه ای انجام دهند
  مرضیه صاحبی: گزارش

  کنند مي گری  چايکاران برای تامین مخارج زندگی خود تکدي

رئیس اتحاديه چايکاران   : دی  آمده است  12ایلنا در تاریخ  –خبرگزاری دولتی کار ایران به گزارش 
 . میلیاردتومان بدهی چايکاران باقی مانده است ۱۶در حال حاضر : گفت

برند و  مي ترين شرايط ممکن به سر  چايکاران در بد: گو با خبرنگار ايلنا افزود و ايرج هوسمی در گفت
 . به کشاورز و کشاورزی ندارند مسئوالن توجهی

وی با بیان اينکه فصل برداشت چايکاران از ابتدای ارديبهشت تا پايان مهر ماه هر سال است، تصريح 
چايکاران بعد ازخاتمه زمان برداشت که در فصل مهرماه است تا ارديبهشت آينده هیچ درآمدی : کرد

 . ندارند
هايشان رسیدگی کنند که در شرايط فعلی حتی  بايد به باغ در اين فاصله چايکاران: هوسمی ادامه داد

 . قادر به اداره زندگی خود نیستند چه برسد به اينکه هزينه رسیدگی به مزارع و باغ خودرا تامین کنند
بسیاری از : رئیس اتحاديه چايکاران با بیان اينکه چايکاران زندگی واقعا غم انگیزی دارند، افزود

کنند  گری مي اينکه شناخته نشوند دربازارهای لنگرود، الهیجان وجاهای ديگر تکديکشاورزان به خاطر 
 .  کنم مي که بنده از گفتن چنین حرفهايی شرم 

چايکاران گروهی هستندتک محصولی و به جز برداشت : هوسمی در بخش ديگری از سخنانش گفت
 . چای هیچ درآمد ديگری ندارند

 ٣حدود: ها اشاره کرد و گفت ه چايکاران نسبت به پرداخت بدهی آنهای اتحادي وی به آخرين پیگیري
ام که پاسخی دريافت نکردم؛ همچنین يک ماه پیش  ای به شخص ريیس جمهور نوشته ماه پیش نامه

ای به وزير جهادکشاورزی در خواست خود را اعالم کردم که باز هم متاسفانه پاسخی دريافت  در نامه
 . نشد



دانیم به  نمي: اکید بر اينکه شرايط چايکاران فوق العاده سخت است، خاطرنشان کردوی در پايان با ت
  .کجا بايد مراجعه و موضوع را رسیدگی کنیم؛ فعال راهی جز سکوت نداريم

  تسلیت به خانواده کارگران جانباخته حادثه فوالد يزد

  تسلیت به خانواده همکاران
 

قول شورای کارگران مجامع عمومی فازهای دهگانه عسلویه آمده  دی از 12برپایه خبر دریافتی درتاریخ 
کارگر شده است و  13متاسفانه با خبر شديم اينبار حادثه ای هولناک در فوالد يزد باعث مرگ : است 

ما شورای مجامع عمومی . دهها کارگر ديگر بشدت مجروح و هم اکنون در بیمارستان بسر میبرند
مراتب تسلیت و همدردی خود را با خانواده های همکاران و همسرنوشتها فازهای دهگانه در عسلويه 

همکاران ما و خانواده هايشان قربانى بى مسئولیتى و سود جوئى کارفرماها . در فوالد يزد ابراز میداريم
 . شدند

گر در کار 10از مرگ . در چند ماهه اخیر دهها کارگر ديگر جان خود را در محیط ناامن کار از دست دادند
تنها چند روز بعد از اين حادثه در فاز يک کارگر . جريان غرق شدن شناور کوشا مدت زيادی نمیگذرد

محیط . دچار حادثه میشود 15کارگری در فاز . ديگری در يکی از چاهها دچار خفگی شد و جان باخت
و حوادث اخیر باعث اعتراضات کارگران به نا امن بودن محیط کار . کارمان تبديل به قتلگاه شده است

مهر ماه سال گذشته تعداد کل . شده است رسانه ها گزارشات و آماری از قربانیان حوادث کار بدهند
نفر زن  10نفر آنان مرد و  021هزار و  نفر بوده که يک  009هزار و  شدگان حوادث کار در کشور يک فوت 
شده در حوادث کار  ری از کل افراد فوت ماه اول سال جا 1در ادامه اين گزارش آمده است در . بودند

و  192نفر مرد و مابقی زن هستند که استانهای تهران و اصفهان به ترتیب با  229نیمه اول امسال 
در آذربايجان شرقی در . های اول و دوم مرگهای ناشی از حوادث کار قرار دارد نفر فوتی در رتبه 191

بايد گفت آمار جان باختن دهها کارگر ديگر . از دست دادندکارگر جان خود را  15نیمه اول سال جاری 
درصد افزايش مرگ  13مرکز پزشکی قانونی رسما . تنها در يکی دو ماه اخیر هنوز اضافه نشده است

 . در محیط کار را اعالم کرده است
فارس در تعداد قربانیان حوادث کار استان . درصد افزايش يافت است 41قربانیان حوادث کار در فارس 

به گزارش خبرگزاری مهر، اداره کل پزشکی قانونی استان . درصد افزايش يافت 41.5نیمه اول امسال 
 41.5فارس در اين خصوص اعالم کرد که تعداد قربانیان حوادث کار استان فارس در نیمه اول امسال 

کل فوتیهای حوادث کار  .نفر رسید 53به  نفر مدت مشابه سال قبل  41درصد افزايش يافت يعنی از رقم 
مرد و يک زن قربانی  49شش ماهه نخست امسال مرد بودند در حالیکه در نیمه اول سال گذشته 

مرد و يک زن  193نفر شامل  190قربانیان حوادث کار استان فارس در سال گذشته . حوادث کار شدند
رهای بزرگ و مراکز صنعتی جان اينها تنها آمار کارگرانی هست که رسمی هستند و يا در شه. بوده اند
در طول سال جاری دهها کارگر ساختمانی حفاری و آجرپزی در حین کار جان باختند که اسامی . باختند

 . اما با اين حال همین آمار هم وحشتناک است. آمار و ارقام واقعی نیستند. آنها جزو اين آمار نیست
در ساير مراکز صنعتی اعالم میکنیم که بايد برای  ما شورای کارگران فازهای دهگانه به همکاران خود

همکاران عزيز در اولین . ناامنی محیط کار چاره ای بجوئیم تا با مرگ هر کارگر خانواده ای نابود نشود
براى اينکه محیط کار ايمن . فرصت مجامع عمومی خود را برگزار و شوراهای واقعی خودتان را ايجاد کنید

ايمنى کار استاندارد شود و نمايندگان کارگران مرتبا بر امنیت محیط کار باشد الزم است سیستم 
 . نظارت داشته باشند

 
کارگران در صورت عدم تحقق عملی خواست هایشان مصمم به اعتصاب در بیستم دی  

 ماه هستند

د نماینده های مدیریت پتروشیمی های منطقه ویژه و بندرامام در جلسه ای که خود فراخوانده بودن
  حاضر نشدند

دی ماه مدیریت پتروشیمی بندر  ۱۶بنا بر گزارشهای رسیده به اتحادیه آزاد کارگران ایران، دیروز جمعه 
امام طی تماسی با نماینده های کارگران، آنان را برای امروز دعوت به شرکت در جلسه مشترکی در 

  .اداره کار ماهشهر نمود
نفر از نمایندهای کارگران پتروشیمی بندر امام و  ۱۶اه، دی م ۱۷بر اساس این دعوت امروز شنبه 

پتروشیمی های منطقه ویژه اقتصادی ماهشهر از ساعت ده صبح در اداره کار ماهشهر حاضر شدند 
اما از نماینده های مدیریت پتروشیمی ها خبری نشد و تالش برای پیدا کردن آنان به دلیل خاموش 

و نهایتا نماینده های کارگران در حالی که از این وضعیت بشدت بودن گوشی هایشان به جایی نرسید 



  .ظهر محل اداره کار ماهشهر را ترک کردند ۱٢ناراحت بودند ساعت 
بنا بر آخرین گزارشهای رسیده به اتحادیه آزاد کارگران ایران بدنبال این وضعیت، بعد از ظهر امروز آقای 

ر منطقه، طی تماسی با نماینده های کارگران از آنان یزدانی رئیس مجموعه پتروشیمی های مستقر د
برای برگزاری نشست مشترکی برای فردا دعوت کرد بر این اساس وی به نماینده های کارگران اعالم 

بعد از ظهر با  ٣۱/۱۷صبح با نماینده های کارگران پتروشیمی بندر امام و ساعت  ٣۱/۰کرد فردا ساعت 
اما نماینده های کارگران . پیمانکاری منطقه ویژه جلسه ای برگزار شود نماینده های کارگران شرکتهای

با رد این پیشنهاد اعالم کردند همه ما یکی هستیم و باید جلسه با حضور مشترک نمایندهای کارگران 
بدنبال این خواست از سوی نمایندهای کارگران، قرار شد فردا . بندر امام و منطقه ویژه برگزار شود

بعد از ظهر جلسه ای با شرکت نمایندهای کارگران پتروشیمی بندر امام و نمایندهای  ٣۱/۱۷ساعت 
  .کارگران پتروشیمی های منطقه ویژه از یک سو و ریاست پتروشیمی ها از سوی دیگر برگزار شود

کارگران شرکتهای پیمانکاری پتروشیمی بندر امام و پتروشیمی های منطقه ویژه اقتصادی ماهشهر 
کرده اند چنانچه تا بیستم دی ماه جاری خواستهای آنان بر آورده نشود در این روز اعصاب  اعالم

  :خواستهای فعلی این کارگران عبارتند از. نامحدودی را آغاز خواهند کرد
در  -٣احتساب این مبلغ از اول سال نود  -٢الی دویست هزار تومان به دستمزدها  ۱۱۱اضافه شدن  -۱

کارگران با خواست یک مهلت چهار ماهه دیگر برای اجرایی شدن حذف شرکتهای  صورت این توافق،
کارگران همچنین اعالم کرده اند این توافق می باید بصورت کتبی صورت . پیمانکاری موافقت خواهند کرد

  .بگیرد و به عنوان بخشنامه از سوی مدیریت پتروشیمی ها در تابلوهای اعالنات نصب گردد
  ۱٣۰۱دی ماه  ۱۷ –کارگران ایران  اتحادیه آزاد

 
  تجمع بازنشستگان ذوب آهن اصفهان مقابل کانون بازنشستگی ذوب آهن 

وگو با خبرنگار فارس در اصفهان از تجمع بازنشستگان  دی ماه در گفت۱۷ابراهیم دستمزد امروز 
دیگر نیز همین استان  ۱۱در : آهن خبر داد و بیان کرد آهن در مقابل کانون بازنشستگی ذوب ذوب

  .مشکالت را داریم و بازنشستگان خواستار مطالبات خود هستند
آهن به دنبال  بازنشستگان فوالد مبارکه و ذوب: آهن اصفهان گفت مدیرعامل کانون بازنشستگان ذوب

  .چرایی بدقولی مسئوالن برای دریافت مطالبات خود هستند
دهند و از  صوبه را از طرف رئیس جمهور و ابالغ آن مییک بار مسئوالن خبر از امضای م: وی ادامه داد

  .دهد های مکرر عکس این موضوع را نشان می طرف دیگر نیز تماس
آهن اصفهان با اشاره به خبری که از طرف مسئوالن کشور و  مدیرعامل کانون بازنشستگان ذوب

ی از طرف مسئوالن طبق خبرهای ارسال: استانی در زمینه امضی مصوبه ارسال شده است، افزود
ای که در زمینه پرداخت مطالبات بازنشستگان ارائه شده، رئیس جمهور با  استانی و کشوری، مصوبه

  .آن موافقت کرده و امروز شنبه ابالغ شده است
شود حاکی از عدم ابالغ  از امروز صبح هرچه در این زمینه با مسئوالن تماس گرفته می: وی تاکید کرد

  .آن مصوبه است
  .آلود شده است در حال حاضر با این اتفاقاتی که افتاده وضعیت تنش: دستمزد گفت

این نامه حاکی از این است که روال به گذشته برگشته : وی از نامه وزیر اقتصاد سخن گفت و ادامه داد
  .های خود را به صندوق بازنشستگی قطع نکنند های فوالدی نیز کمک و کارخانه

آذر سال جاری از  ٢٣این نامه در تاریخ : آهن اصفهان اظهار داشت زنشستگان ذوبمدیرعامل کانون با
های فوالدی مطابق گذشته عمل  طرف وزیر اقتصاد به وزیر صنعت نوشته شده که تا پایان سال کارخانه

  .کنند
نیز  های خودشان نیز عمل نکردند تا اینکه آن مصوبه متأسفانه مسئوالن به همین قول: وی تاکید کرد
  .اجرایی شود

ما در چند روز گذشته نیز سعی بر اجرایی کردن این نامه داشتیم که باز هم : دستمزد تصریح کرد
  .نتیجه مانده است بی

های فوالدی که تأمین کننده کسری صندوق بازنشستگی فوالد بودند باید میزان  کارخانه: وی ادامه داد
  .کردند پول کسری صندوق را جبران می

بازنشستگان : آهن با اشاره به مشکالت این بازنشستگان افزود رعامل کانون بازنشستگان ذوبمدی
آهن از آبان ماه سال جاری تاکنون حقوق خود را دریافت نکردند، بیشتر آنها دارای فرزندان دانشجو  ذوب

  .ه اندیشیده شودای در این زمین تر چاره برند بنابراین باید هرچه سریع بوده و یا از بیماری رنج می
ها نیز شاید به  شود و دلیل این تجمع به چه دلیل با این قشر به این صورت برخورد می: وی بیان کرد

  .تر مشکالت آنها پیگیری شود همین دلیل باشد که باید هرچه سریع
  .این تجمعات خودجوش بوده و حق این بازنشستگان است که این طور برخورد کنند: دستمزد گفت



 
  ادامه اعتراضات کارگران نساجی مازندران با ایجاد راه بندان وبرپایی تجمعات 

دی ماه ،البالی یک گزارش بطورسربسته ازادامه اجتماعات اعتراضی  ۱۷خبرگزاری حکومتی مهرامروز
وایجادراه بندان ازجمله اجتماع اعتراضی امروزکارگران نساجی مازندران مقابل فرمانداری قائم 

  .شهرخبرداد
  :مهرگزارش راخودرابدینصورت آعازمی کند

ماه حقوق و معوقات خود  ۱٨علی پیر فلک ظهر شنبه در اجتماع و تحصن کارگران نساجی مازندران که 
بستن راه مردم و خیابان درست نیست و خواهش دوستانه بنده این : را دریافت نکردند اظهار داشت

  .بوده که دیگر راه مردم و ماشین را نبندید
وسپس گزارش را بانقل وعده و وعیدهای فرماندارجهت حل مشکالت کارگران نساجی مازندران بشرح 

  :زیر ادامه می دهد
در نشستهایی که با وزیر اقتصاد و دارایی در تهران داشتیم قرار بر این شد که پیگیری : وی بیان داشت

مین منابع مالی برای گردش مالی مطالبات و معوقات، بازنشستگی واجد شرایط، تمدید ال سی، تا
نساجی، پرداخت سهم چهار درصدی تامین اجتماعی برای صدور احکام با امضای وزیر و ابالغ آن به 

  .معاون نیروی انسانی که سیکل اداری آن باید انجام شود
ایع و براساس قرارداد بین سرمایه گذار ترک هولوسی بلدوک و سه وزیر اقتصاد ودارایی، صن: وی افزود

معادن و کار و امور اجتماعی سه وظیفه امضا شد تا به تعهدات خود عمل کند و با مسئوالن استانی و 
  .شهرستانی این قرارداد منعقد نشد

میلیون ریال برای بیمه طوالنی مدت برای کارگران به حساب تامین  ۱۱۱فرماندار قائمشهر از واریز 
  .حال فعالیت هستند خبر داداجتماعی و پرداخت حقوق بخشهایی که در 

قول وزیر برای پرداخت دو ماه : وی از برگزاری نشست اخیر سرمایه گذار با وزیر صنایع خبر داد و افزود
حقوق کارگران به سرمایه گذار و از مطالبات سرمایه گذار کم شود بوده و قرار شد نتیجه آن را به 

  .نمایندگان آنها اعالم کنیم
، ورود سرمایه گذار به کشور که به تعهدات خود عمل نکرد را وزرای اقتصاد و دارایی، به گفته فرماندار

  .صنایع و معادن و کار وامور اجتماعی باید پاسخگو باشند
پرسنل قراردادی و رسمی کارخانه نساجی مازندران به  ۰۱۱نفر کارگر و  ٣۷۱بنا بهمین گزارش، 

  .ردندماه حقوق خود را دریافت نک ۱۷و  ۱۷ترتیب
 
  عملی نشدن وعده مسئوالن در قبال کارگران مجتمع صنعتی سما 

به علت پرداخت نشدن عیدی و سنوات ( مجتمع صنعتی سما)سی نفر از کارگران کارخانه گونی بافی 
به اداره کار شهرستان دهگالن از  ۱٣/۱/۱٣۰۱طی شکایتی در تاریخ  ۰۱و حقوق معوقه سال  ٨۰سال 

در اولین جلسه رسیدگی به خواسته . خواستار رسیدگی به وضعیت خود شدندتوابع شهر سنندج ، 
قانون کار مبنی بر  ۱۷٨حکم به پرداخت مطالبات کارگران و اجرای ماده  ۱۰/۷/۱٣۰۱کارگران در تاریخ 

ای ایام کارکرد کارگران از سوی کارفرما جهت استفاده از تسهیالت بیمه بیکاری داده شد  رفع خال بیمه
با توجه به گذشت چندین ماه هیچ گونه اقدامی جهت احقاق حقوق کارگران این مجتمع از سوی  ، لذا

کارگران مذکور چندین بار دسته جمعی به اداره کار دهگالن و سنندج و .مسئولین استان صورت نگرفته 
افت مطالبات اند اما متاسفانه تا به االن موفق به دری همچنین استانداری استان کردستان مراجعه کرده

  .خود نشده اند 
  .برند  های آنان در شرایط سختی به سر می اکنون با توجه به فصل سرما و بیکاری کارگران ،خانواده

  کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل های کارگری
  ۱٣۰۱دی  ۱۷

  کاهش رشد تولید ناخالص داخلی همزمان با رشد تورم:گزارش اکونومیست

همزمان با افزايش بی : دی آمده است  12در تاریخ  ر نوشته شده سایت اصالح طلب کلمهبر  پایه خب
رويه قیمتها و کاهش قدرت خريد مردم، اکونومیست در جديدترين گزارش خود اعالم کرد که در سال 

 . جاری رشد تولید ناخالص داخلی واقعی ايران به دو درصد خواهد رسید
تولید ناخالص داخلی در برگیرنده . های اندازٔه اقتصاد است کی از مقیاسي  GDPتولید ناخالص داخلی يا

ارزش مجموع کاالها و خدماتی است که طی يک دوران معین، معمواًل يک سال، در يک کشور تولید 
 . شود مي



اعالم کرد که در سال جاری رشد تولید  ٢۱۱۱به گزارش کلمه، اکونومیست در گزارش ماه دسامبر 
درصدی در سال گذشته  ۰٫٢لی واقعی ايران معادل دو درصد خواهد بود که نسبت به رشد ناخالص داخ

 . دهد کاهش نشان مي
نرخ رشد ايران را صفر درصد پیش بینی کرد  ٢۱۱۱در همین حال صندوق بین المللی پول در ماه مه 

ود هنوز بسیار کمتر از درصد افزايش داد که با اين وج ٢٫۱ولی پس از اعتراض ايران اين نرخ رشد را به 
به گزارش صندوق بین المللی پول تورم ايران در سال . ای است متوسط نرخ رشد جهانی و منطقه

 . درصد پیش بینی شده است ٢٢٫۱باالترين تورم منطقه خاورمیانه و شمال آفريقا و به میزان  ٢۱۱۱
درصد کاهش  ٨٫۱ل آينده به بینی کرده است که رشد اقتصادی ايران در سا اکونومیست همچنین پیش

اين در حالی است که مقامات اقتصادی کشور از رشد باالی اقتصادی و مديريت جهان سخن می . يابد
 . گويند

درصد خواهد بود،  ۰٫۱رشد اقتصادی ايران در سطح  ۰٢در گزارش اکونومیست آمده است که در سال 
 . صد افزايش خواهد يافتدر ۱٫٢به  ۰٣حال آنکه اين رشد در سال پس از آن يعنی 

بینی کرده و  درصدی برای ايران پیش ۷٫٢رشد اقتصادی  ۱٣۰۷واحد اطالعات اکونومیست برای سال 
 . درصدی خواهد داشت ۶٫٢تولید ناخالص داخلی ايران رشدی  ۱٣۰۱معتقد است که در سال 

اساس فهرست صندوق  در حال حاضر ايران از لحاظ قدرت برابری خريد، هجدهمین کشور در دنیا و بر
 . را دارا می باشد ٢۰بین المللی پول ايران رتبه 

سال ديگر دوازدهمین قدرت اقتصادی جهان  ۱نژاد پیشتر اعالم کرده بود که ايران تا  محمود احمدي
 .اين ادعا در حالی مطرح شد که براساس آمار جهانی رتبه ايران روز به روز کاهش می يابد. خواهد بود

 
  شیک، بازداشت موقت مظفر صالح نیا را دو روز دیگر تمدید کردقاضی ک* 

دی ماه ساعت یازده صبح مظفر  ۱۶بنا بر گزارشهای رسیده به اتحادیه آزاد کارگران ایران دیروز جمعه 
صالح نیا را به محل دادگستری سنندج منتقل و قاضی کشیک بدون روشن کردن اتهامات مظفر، قرار 

بمدت دو روز دیگر تمدید کرد و سپس مظفر را از دادگستری به زندان مرکزی بازداشت موقت وی را 
  .سنندج منتقل کردند

دی ماه در محل کارش بازداشت  ۱۱مظفر صالح نیا از اعضای هیئت مدیره اتحادیه آزاد کارگران ایران روز 
چند بولتن خبری اتحادیه بنا بر خبرهای رسیده به اتحادیه آزاد کارگران ایران در تفتیش منزل مظفر . شد

  .آزاد کارگران ایران توسط مامورین امنیتی ضبط شده است
  ۱٣۰۱دی ماه  ۱۷ -اتحادیه آزاد کارگران ایران

 
  نفر از کارگران شرکت ساختمانی چوالب ۵٠اخراج  

این شرکت . شرکت ساختمانی چوالب در استان گیالن و در پروژه های راه سازی فعالیت می نماید 
  .انکاری دارای چندین کارگاه از جمله در شهر تالش و شهر انزلی می باشدپیم

حدود چهل نفر از کارگران کارگاه انزلی این شرکت که پروژه کمربندی شهر انزلی را در دست ساخت 
  .دارند ،در دی ماه امسال از کار اخراج شدند 

ضوانشهر به تالش را در دست ساخت دارند همچنین حدود ده نفر از کارگران کارگاه تالش که پروژه راه ر
  .نیز از کار اخراج شدند 

 ٢قابل ذکر است اکثر کارگران این شرکت قرار داد یک ماهه دارند و پرداخت حقوق به کارگران با تاخیر 
  .ماهه صورت می گیرد  ٣الی 

بیکاری نمی کارگران این شرکت به دلیل آنکه شرکت با نام ساختمانی ثبت شده است شامل بیمه 
باشند و بعد از اخراج شدن در پایان سال و آنهم با تاخیر در پرداخت حقوق در وضعیت مناسبی قرار 

  .نداشته و خانوده آنها نیز دچار بحران شده است 
  کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل های کارگری

  ۱٣۰۱دی  ۱۷
 
مقابل استانداری خراسان  تجمع جمعی از اعضای تعاونی مسکن شهرداری بجنورد 

  شمالی

دی ماه فارس جمعی از اعضای شرکت تعاونی مسکن شهرداری بجنورد برای ۱۷به گزارش مورخ 
  .احقاق حقوق از دست رفته خود ظهر امروز در مقابل استانداری خراسان شمالی تجمع کردند

از مسئوالن استانداری تقاضای  رسید، نفر می ۱۱بنا بهمین گزارش، تعداد تجمع کنندگان که به بیش از 



  .کمک و رسیدگی به مشکل خود را داشتند
وگو با  یکی از اعضای معترض شرکت تعاونی مسکن بجنورد به نمایندگی از سایر معترضان در گفت

تاسیس شده  ٨۷این شرکت تعاونی که از سال : خبرنگار فارس در مورد علت این تجمع اظهار داشت
های خود مبنی بر واگذاری واحدهای مسکونی و  عضو داشته و تاکنون به وعده ۷۱۱هزار و  بیش از یک

  .زمین بعد از گذشت شش سال عمل نکرده است
برای رفع این مشکل تاکنون جلسات مختلفی را با مسئوالن این شرکت تعاونی و : رضا ابراهیمی گفت

  .که تاکنون عملی نشده استاند  فرمانداری داشته و در هر نشستی قول رفع این مشکل را داده
ها را به ما تحویل دهند، اما بعد از گذشت  مقرر بود تا اوایل سال گذشته ظرف دو ماه زمین: وی افزود

  .گونه ترتیب اثری به مشکالت اعضای شرکت تعاونی داده نشده است این مدت هیچ
وی استانداری خراسان های تعاونی از س ابراهیمی با تاکید بر رسیدگی به مشکالت اعضای شرکت

  .مسئوالن استان باید به مشکالت اعضا رسیدگی کرده و در صدد رفع آن برآیند: شمالی، یادآور شد
های مردم اندک  با کارگری و کلفتی در خانه: گوید یکی دیگر از اعضای این شرکت تعاونی نیز می

نه دار شدن در این تعاونی سرمایه شد، از پنج سال قبل به امید خا میلیون ریال می ۱۱ای که  سرمایه
  .گونه امیدی برای دریافت زمین یا واحد مسکونی ندارم ام، اما اکنون هیچ گذاری کرده

تنها امیدم بعد از خدا رسیدگی مسئوالن : گوید وی که از چشمانش اشک جاری شده بود، با بغض می
  .ه حقمان برسیمها انتظار ب استانداری برای رفع این مشکل بوده تا پس از سال

  .پاسخ ماند های خبرنگار فارس برای مصاحبه با مسئوالن مرتبط با این شرکت تعاونی بی پیگیری
  های تشخیص مراجعه کنند کارگران موقت برای مشخص کردن نوع قرارداد خود به هیات
توانند با  می های تشخیص مراجعه کنند در صورتی که کارگران قرارداد موقت با نوع کار دائم به هیات

  .استناد به رای هیات عمومی از حقوق خود دفاع کنند
کارگران قرارداد : دی ماه یک حقوقدان با اشاره به حکم اخیر دیوان عدالت اداری اعالم کرد۱۷به گزارش 

  .موقت با نوع کار دائم برای تبدیل قرارداد خود باید به هیات های تشخیص مراجعه کنند
طبق این : گفتگو با ایلنا، ضمن اشاره به تبصره دو ماده هفت قانون کار تصریح کردکامبیز نورزوی در 

ماده قانونی قراردادهای کاری کارگران باید براساس نوع فعالیت آن ها یعنی موقت و مستمر منعقد 
ائم اما با توجه به این که کارگران قرارداد موقت از امتیازات کمتری نسبت به کارگران قرارداد د. شود

برخوردار هستند، در نتیجه همین امر موجب شده است که کارفرمایان با زیر پا گذاشتن قانون کار 
  .نسبت به انعقاد قرارداد موقت با کارگرانی که نوع کارشان ماهیت دائمی دارد اقدام کنند

ص کارهای دائم این حقوقدان با بیان این که از زمان تصویب قانون کار انعقاد قراردادهای موقت در خصو
انعقاد قراردادهای موقت سه ماهه موجب شده است که کارفرمایان از : رواج یافته است، یاد آور شد

  .این طریق از بار تکالیف قانونی خود بکاهند
کنند،  های حل اختالف به تعارض در نحوه قراردادها و نوع کار توجهی نمی نوروزی با بیان این که هیات

رجاع این تعارض در نحوه انعقاد قرار داد در سطح دیوان عدالت اداری، این دیوان با صدور با ا: یاد آور شد
به این . در خصوص کارگران قند شاهرود اختالف در انعقاد قراردادها را مشخص و اصالح کرد ۷۱٢رای 

  .معنی که کاری که ماهیتا جنبه موقت ندارد مقررات مربوط به قرارداد موقت حاصل نخواهد شد
آراء هیات عمومی کاشف از مفهوم قانون است، و آراء دیوان مانند قانون الزم : دان یادآور شد این حقوق
  .باشد االتباع می

های تشخیص  در صورتی که کارگران قرارداد موقت با نوع کار دائم به هیات: نوروزی در ادامه افزود
ز حقوق خود دفاع و نوع قرارداد خود را مشخص توانند با استناد به رای هیات عمومی ا مراجعه کنند می

  .کنند
 

  گزارشی در رابطه با وضعیت فالکت بار کارگران نیرو رخش کردستان* 

  (نامه ارسالی از طرف یکی از کارگران نیرو رخش )
اند بارها دست به اعتراض زده و خواستار  ماه است که حقوق نگرفته ۱۱کارگران نیرو رخش کردستان 

ای از پرداخت حقوق کارگران شرکت  اما کارفرما هر بار به بهانه. اند حقوق معوقه خود شدهدریافت 
کند و با تهدید به اخراج کارگران قراردادی به خصوص کارگران زن، مانع شده است که  خودداری می

داری و کارگران دست از کار بکشند اما کارگران ناچار دست به شکایت کتبی زده و با مراجعه به استان
  .اند اداره کار شکایت خود را به این دو ارگان طرح کرده

با اینکه . اما متاسفانه هنوز اداره کار به طور جدی جهت پرداخت حقوق کارگران کاری انجام نداده است
اند نه تنها کاری انجام نشده بلکه جهت جلوگیری از  حدود سه ماه است که کارگران شکایت کرده

از جمله اینکه چند روز پیش . ا راهنمائی کردن کارفرما بر علیه کارگران توطئه کرده اندشکایت کارگران ب
ای ظاهرن از  و طی جلسه  از شروع فصل زمستان سه نفر از ماموران اداره کار به شرکت مراجعه کرده



کنند اما  اند تا در اصرع وقت جهت پرداخت حقوق عقب افتاده کارگران اقدام کارفرما تعهد شفاهی گرفته
ای  جلسه با این وعده کاذب به پایان رسید و دو روز بعد ماموران اداره ضدکارگری کار جلسه مخفیانه

پشت درهای بسته شرکت بدون حضور نماینده کارگران برگزار کرده و با همکاری هم تصمیم گرفتند 
  .هم عملی کردند  جهت جلوگیری و پس گرفتن شکایت کارگران دست به اخراج بزنند و این کار را

حکم اخراج هشت نفر از کارگران قدیمی به آنها ابالغ شد بدون ابنکه  ٣۱/۰/۱٣۰۱و در نهایت اینکه روز 
ای جز اعتراض و اعتصاب  کارگران نیرورخش چاره. حقوق و مزایا ی عقب افتاده آنها نیز پرداخت شود 

هایشان در   همبستگی همکاران و خانواده نداشته و باید به این اعتراضات ادامه دهند و متحدانه با
  .جلوی استانداری و اداره کار تجمع کرده و خواستار پرداخت حقوق معوقه و جلوگیری از اخراج باشند

  کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل های کارگری
  ۱٣۰۱دی  ۱۷

 

  تجمع اعتراضی تولیدكنندگان كود كشاورزى مقابل مجلس

تجمع كنندگان مقابل مجلس كه صاحبان :  دی آمده است  13ار جام جم آنالين،در به گزارش خبرنگ
كارخانه هاى تولیدى كود كشاورزى هستند از دقايقى پیش مقابل مجلس حضور يافته و همچون تجمع 

 . روز چهارم دى ماه خود، خواستار رفع مشكالت خود شدند
رسد با خود پارچه نوشته هايى با مضامین  نفر مى 49اين تجمع كنندگان كه تعدادشان به حدود 

، «واحد تولیدى كود داخلى با هزاران كارگر جلوگیرى كنید 159نمايندگان محترم از تعطیلى بیش از »
عدم تعديل »، «ما تولیدكنندگان كودهاى كشاورزى جهت احقاق حق خود به خانه ملت پناه آورديم»

با »، «تولیدكننده در حال نابودى مى باشد 159یش از قیمت قراردادها توسط وزارت جهاد كشاورزى ب
، «بى برنامگى وزارت جهادكشاورزى تولیدكنندگان كودهاى كشاورزى در حال ورشكستگى مى باشند

با خود « تعطیلى واحدهاى تولید داخل= به يغما رفتن ثروت ملى= توزيع بى برنامه كود يارانه اى »
 . در شمالى مجلس نصب كرده اند حمل و اين پارچه نوشته ها را مقابل

تجمع كنندگان كه به صورت آرام مقابل مجلس حضور دارند با طرح شعارهايى خواستار حمايت هر چه 
 . سريعتر نمايندگان هستند

 . كارخانه كود كشاورزى در سراسر كشور برخى از اين كارخانه ها تعطیل شدند  499از مجموع 
 .وز يكشنبه چهارم دى ماه سال جارى مقابل مجلس حضور يافته بودندتجمع كنندگان قباًل يك بار در ر

سه اعتصاب و تجمع کارگری در بافندگی قدس اصفهان، پاالیشگاه گاز پارس جنوبی و 
 کشت و صنعت شمال

 
روز گذشته در مقابل  کارگران کارخانه ریسندگی و بافندگی قدس اصفهان برای دومین بار در طی چند

 ۱۱۱ مبلغی حدود ۱٣۷۱ کارگران، در سال این. ن دست به تجمع اعتراضی زدنداستانداری اصفها
اند، اما پس ازسپری  جهت خرید یک قطعه زمین واریز نموده میلیون تومان به حساب تعاونی مسکن،

ارائه  کارگران معترض، با امضای طومار و. ها تحویل داده نشده است زمینی به آن سال، هنوز ۱۷ شدن
های خریداری شده توسط  زمین و تحویل  ات استانداری، خواستار رسیدگی به این مشکلآن به مقام

واقع در استان مازندران ” کشت و صنعت شمال“ کارگران. تعاونی مسکن این کارخانه، به خود شدند
. به تجمع اعتراضی زده و خواستار رسیدگی به وضعیت خود شدند شنبه این هفته، دست نیز روز سه

مازندران،  صنعت شمال به عنوان بزرگترین واحد تولیدکننده روغن نباتی خاورمیانه در کشت و کارخانه
کارگر  ۷۱۱باشد و تعطیلی مواجه می گذار اصلی آن، با ست که به دلیل پرونده مالی سرمایه ها هفته

 .اند دریافت نکرده روز است دستمزدی ۷۱ این کارخانه حدود
جنوبی در اعتراض به  های گاز پارس پاالیشگاه ۱۱سمی فازهای یک تا همچنین کارگران و کارمندان ر

به دنبال این . دست به اعتصاب زدند وضعیت نامناسب غذا، پائین آمدن کیفیت و نحوه سرویس غذا،
 .ناچار شد و به وضعیت غذا و رستوران رسیدگی کند اعتصاب که مدت یک روز طول کشید، کارفرما

 
 ان ذوب آهن ماليرساعته کارگر 60اعتصاب 

 
در حالي كه منابع ايلنا در همدان : دی آمده است  13به نوشته سایت خبرگزاری دولتی ایلنا در تاریخ 

: دهند، مدير اين كارخانه ضمن تكذيب اعتصاب كارگران گفت از اعتصاب كارگران ذوب فوالد مالير خبر مي
د حقوق معوقه آنان به صورت هفتگي مشکل کوچکي بود که در صحبت با کارکنان حل شد و قرار ش

 پرداخت شود



شان دست به  جمعي از كارگران ذوب فوالد مالير به دلیل عدم پرداخت شش ماه از حقوق: همدان-ايلنا
 .ساعته زدند 04اعتصابي 

دهند، مدير اين كارخانه  در حالي كه منابع ايلنا در همدان از اعتصاب كارگران ذوب فوالد مالير خبر مي
مشکل کوچکي بود که در صحبت با کارکنان حل شد و قرار شد : تكذيب اعتصاب كارگران گفتضمن 

 .حقوق معوقه آنان به صورت هفتگي پرداخت شود
ماه از حقوق كارگران پرداخت نشده که  4تنها : ماه حقوق را تائید نکرد و افزود 1جعفري، نپرداختن 

 .ماه پرداخت شود 4قوق معوقه هفته ح 4طبق توافقي که صورت گرفت قرار شد در 
با راه اندازي خط تولید جديد ذوب فلزات مشکل هزينه ها مرتفع شده و ديگر : وي اظهار داشت

 .مشکلي پیش نخواهد آمد
به محض اطالع از اعتصاب كارگران با آنان وارد : حسن خیرانپور، فرماندار مالير نیز در اين باره گفت

 .ير شرکت مشکل مرتفع شدمذاکره شده و در توافقي با مد
 

 شريف ساعد پناه بازداشت شد
 

 13/19/1009انجمن صنفي کارگران برق و فلزکار کرمانشاه 
حدود  09دي  13طبق خبر ارسالي به انجمن صنفي کارگران برق و فلزکار کرمانشاه، امروز يک شنبه 

مديره اتحاديه آزاد  صبح مأموران اطالعاتي سنندج به منزل شريف ساعد پناه عضوهیئت 19ساعت 
بازداشت شريف ساعد پناه در حالي . کارگران ايران هجوم برده و وي را بازداشت و با خود برده اند

اتفاق افتاده که هنوز بیش از دو هفته از بازداشت دو فعال کارگري ديگر، محمد حسیني و مظفر صالح 
تاه نشان از کلید خوردن دور تازه اي از بازداشت اين تعداد در فاصله اي اين چنین کو. نیا نمي گذرد

بازداشتهاي گسترده فعالین کارگري توسط دستگاههاي امنیتي است، اين اقدامات سرکوبگرانه بايد 
 .وسیعا مورد اعتراض قرار گیرد

 
 اند ها به دلیل گراني ارز تعطیل شده هاي صنعتي کارخانه واحد
 

دارها به دلیل  بسیاري از كارخانه: دی آمده است  13خ به نوشته سایت خبرگزاری دولتی ایلنا در تاری
هاي انرژي مجبور به تعطیل كردن  هاي باالي حامل گراني ارز و كاهش قدرت خريد مواد اولیه و هزينه

 .واحد صنعتي خود شدند و اين موضوع باعث كاهش اشتغال و افزايش بیكاري نیز شده است
مسئوالن بايد پاسخگوي مسائل پیش : اي اسالمي، گفترئیس فراكسیون كارگري مجلس شور: ايلنا

اضطراري تشكیل   آمده حول محور ارز و طال به پیشگاه نمايندگان ملت باشند و اگر قرار باشد جلسه
 .شود هیچ موضوعي مهمتر از موضوع ارز و طال نیست

شوراي اسالمي  به گزارش خبرنگار پارلماني ايلنا، علیرضا محجوب در تذكري در جلسه امروز مجلس
آيین نامه مجلس اجرا شده و مسئوالن  190الزم است در شرايط موجود كشور اصل : تاکید کرد

 .پاسخگوي مسائل پیش آمده حول محور ارز و طال باشند
هاي باالي  دارها به دلیل گراني ارز و كاهش قدرت خريد مواد اولیه و هزينه بسیاري از كارخانه: وي افزود

ي مجبور به تعطیل كردن واحد صنعتي خود شدند و اين موضوع باعث كاهش اشتغال و هاي انرژ حامل
نتیجه دست  هاي بي افزايش بیكاري نیز شده است، لذا الزم است مسئولین از تكرار مكررات و توجیه

 .برداشته و گزارش درستي را به مجلس ارائه كند
 

 رس خبر دادوگو با فا رئیس کانون عالي شوراي اسالمي کار در گفت

ماده ديگر اصالح قانون  19/پیشنهاد تشکیل دادگاه کار: به گزارش خبرگزاری دولتی فارس آمده است 
 بندي شد کار جمع

رئیس کانون عالي شوراهاي اسالمي کار با بیان اينکه دستمزد و خاتمه قرارداد کار : خبرگزاري فارس
ماده ديگر از پیش نويس دولت بررسي و  19:فتشود، گ در جلسه هفته آينده با کارفرمايان بررسي مي

 ۱٣۰۱/۱۱/۱٨. نهايي شده است
با اشاره به جلسه هفته « توانا»وگو با خبرنگار اقتصادي باشگاه خبري فارس  بیگي در گفت اولیا علي

در : نويس اصالح قانون کار، اظهار داشت بندي پیش گذشته کارگران و کارفرمايان براي بررسي و جمع
 .نويس دولت بررسي و نهايي شد ماده ديگر از پیش 19ه اين جلس

اي دو جلسه انجام  پیشنهاد کارگران اين است که جلسات به طور مستمر و در هفته: وي ادامه داد
بندي شود که البته در حال حاضر اين  نويس میان کارگران و کارفرمايان جمع تر پیش شود تا هر چه سريع

 .امکان فراهم نشد



نويس دولت کل قانون کار  ون عالي شوراهاي اسالمي کار با بیان اينکه عالوه بر بررسي پیشرئیس کان
تشکیل دادگاه کار در اصالح قانون کار به منظور رسیدگي به دعواي : مورد بررسي خواهد شد، گفت

 .شرکاي اجتماعي کار پیشنهاد شده است
ماده آن بررسي نشده است و  09زديک به نويس دولت ن ماده پیش 24به گفته اين فعال کارگري، از 

 .شود هاي نهايي اصالح قانون به شوراي عالي کار ارائه مي بندي قطعًا طي دو تا سه جلسه آينده جمع
بندي شده از طريق دبیرخانه مشترک کارفرمايان و کارگران  در حال حاضر نیز موارد جمع: وي تأکید کرد

 .به شوراي عالي کار ارسال شده است
یس کانون عالي شوراهاي اسالمي کار با اشاره به اينکه قانون کار با مباحث چگونگي خاتمه و رئ

روند جلسات و نحوه : يابد، تصريح کرد ساماندهي قراردادها و تعیین حداقل دستمزد موجوديت مي
م تعامل با کارفرمايان مطلوب بوده اين مباحث مهم در دو جلسه آخر بررسي خواهد شد و امیدواري

 .درنهايت توافق دو طرف حاصل شود
 .قانون کار در جلسه بعدي بررسي خواهد شد 1ها و فصل  وضعیت تشکل: علي بیگي عنوان کرد

 
 دولت حق اشتغال زنان را از ياد برده است

 
اشتغال يکي از بنیادي : آمده است  1009دی  13بر پایه خبر دریافتی به ایمیل روز شمار کارگری در 

هر انساني چه زن و چه مرد است اما در ايران شاهد گسترش بیکاري به خصوص در بین ترين حقوق 
هرچند کمتر جواني است که حداقل چند صباحي طعم بیکاري را نچشیده باشد ولي . زنان هستیم

درصد از سهم بازار  ۱٢زنان ايراني تنها . بیکاري در بین زنان حتي تحصیل کرده شايع تر از مردان است
 .ا به خود اختصاص داده اندکار ر

در جامعه اي که روز به روز تعداد زنان . اين مسئله زمینه ساز بروز مشکالت زيادي براي آنان است
 ۱۶۱ هزار زن سرپرست خانوارمطلقه افزوده مي شود و امار زنان سرپرست خانوار حدود يک میلیون و 

 ۷۷۰  ٢۱۱ زن سرپرست خانوار عشايري در استهزار زن سرپرست خانوار روستايي و هزار وشهري، 
زنان به خاطر آسیب . استخدام فقط مرد بسیاري از ادارات دولتي احجافي بزرگ در حق زنان است

هرچند . هايي که در کمین شان است بیش از مردان نیاز به کار در محیط هاي کاري سالم را دارند
 .سیاست گذاران کمتر به اين امر عنايت دارند

 
 خصوصي ناامن است مترو امنشرکت 

زنان دستفروش در مترو اقدام به فروش . واگن هاي زنانه قطار دورن شهري تهران بازار مکاره اي است
سال هاست اين دستفروش ها از قبال مترو نان مي خورند و سازمان . انواع و اقسام کاال مي کنند

در گفت گو با چندتاي اين زنان نکته اي . ببرد مترو هم هرچه کرده نتوانسته پاي اين زنان را از واگن ها
 .اشتغال زنان:به چشم مي آيد که سالهاست دولت مردان توجهي به ان ندارند 

. ساله روي صندلي هاي زرد ايستگاه شريعتي نشسته است ٣۱بعدازظهر است زني حدودا  ٢ساعت 
بارش لوازم آرايش . شته استلقمه اي نان مي خورد در صندلي کنارش نايلوني از جنس هايش را گذا

مامورها در برخي از ايستگاه ها حضور دارند و اگر اجناسشان را بگیرند بعد از چند »: مي گويد. است
علتش را هم . ساعتي پس مي دهند اما از بهمن اگر جنسي گرفته شود ديگر پس داده نمي شود

نحوه خريد اجناس مي پرسم مي  از او درباره. شلوغي مترو به خاطر خريد شب عید عنوان مي کند
اگر ماموران کاالهايمان را مصادره کنند همه سرمايه مان .مغازه دارها نقدي معامله مي کنند : گويد

چندبار سعي »: مي پرسم چرا به جاي اين کار سراغ شغل ديگري نمي رود؟ مي گويد. «رفته است
. ولتي ها هم که پارتي مي خواهدکرده در شرکت هاي خصوصي کار کند اما محیط سالم نبوده ،د

 .«بنابراين او در نهايت تصمیم گرفته براي گذران زندگي دستفروشي کند
 

االن » :زن دستفروش ديگري که يک کیسه نايلون کوچک همراهش بود و لواشک مي فروخت مي گويد
اين زن ادامه « مامور ايستگاه به من گفت امروز زود تعطیل کردي يا کار نمي کني؟ داري مي ري خونه؟

برخي ازاين مامورهاي مرد رفتار نامناسبي با زنان دستفروش دارند با لحن بدي صحبت مي »: داد
زنان دستفروش آبرويشان را رها کرده اند و امده اند تا يک لقمه نان حالل دربیاورند »: او افزود. «کنند

بیشتر زنان جواني که مطلقه اند به : يدمي گو. دل پردردي دارد. اگر کنار خیابان مي ايستاديم خوب بود
اين بهتر . خاطر نبود کار مناسب و نگاه هايي که به زن مطلقه در جامعه هست دستفروشي مي کنند

است يا اينکه بروند و با مردان متاهل رابطه بگیرند؟ انگار بعضي ها دوست دارند تعدد زوجات و هزار 
 .«جور بي اخالقي را در جامعه رواج دهند

مامورها وقتي اجناس مارا مي گیرند به ما مي گويند اين که با شما » :ن جوان ديگري مي گويدز
برخورد مي کنیم به اين دلیل است که کیف زن ها هم درون مترو هستند و از زماني که کسي از شما 



خودش مي . خريد مي کند متوجه مي شوند چه کسي پول دارد و بعد اقدام به زدن کیفش مي کنند
از بس مشکالت اقتصادي زياد شده دزدي . وقتي که ما هم نیستیم که باز کیف زني مي شود: گويد

خب مشکل معیشتي مردم را حل کنند به ما کار بدهند تا ما هم دستفروشي . هم زياد شده است
 .«نکنیم

جنس نرسیده به ايستگاه زن دستفروش با دلهره . خط را عوض مي کنم و سوار واگن ديگري مي شوم
پولت »: هايش را به زنان ديگر مي دهد تا پنهان کنند و به مشتري که در حال پول دادن است مي گويد

بعضي وقتها چند : اگر بگیرند چکار مي کنند؟ مي گويد» :زني مي پرسد. «و قايم کن وگرنه مي گیرنم
گرفتن جنس ها براي پس . ساعت بعد نصفش را پس مي دهند بعضي وقتها همه اش را برمي گردانند

 .«بايد کپي کارت ملي و تعهد بدهیم که ديگر دستفروشي نمي کنیم
بسیاري از زناني که در مترو دستفروشي مي کنند افرادي توانمند هستند که در صورت حمايت دولت 

در بین اين زنان دختران دانشجويي هم . از آنها مي توانند استعداد هاي بالقوه خود را بالفعل کنند
سازمان ساماندهي صنايع و مشاغل . که براي ادامه تحصیل به اين کار روي اورده اند هستند

شهرداري تهران با همکاري معاونت امور بانوان شهرداري بهمن ماه سال گذشته قرار بود بازارچه عبدل 
 .آباد را براي کمک به زنان سرپرست خانوار افتتاح کنند امري که تا امروز اتفاق نیافتاده است

سیاست گذاران موظف اند محیط هاي کاري دولتي و خصوصي را با وضع قوانین کارآمد و حمايت از زنان 
 .اما در قوانین ما چنین موردي وجود ندارد. براي آنان امن و سالم کنند

 
 اشتغال زنان و توسعه پايدار

از کلیدي ترين گام  مشارکت زنان در جامعه يکي. ايجاد اشتغال يکي از مهم ترين وظايف دولت هاست
براي دست يابي به توسعه پايدار و درو زا ، در هر جامعه اي نیاز به . ها براي نیل به توسعه پايدار است
هیچ جامعه اي نمي تواند تنها با نیروي کار نیمي از جمعیت خود ، . مشارکت زنان احساس مي شود 

 .با توسعه جهاني رقابت کند
ان توانايي دارند و استفاده نکردن از اين نیروي کار آماده باعث به وجود آمدن زنان امروز به اندازه ي مرد

 نا هنجاري در جامعه مي شود
سرمايه انساني با سرمايه طبیعي که در صورت بي توجهي و عدم استفاده مي تواند دست نخورده 

سبب بروز سرمايه انساني در صورت بي توجهي و عدم به کارگیري . باقي بماند، متفاوت است
  .ناهنجاري هاي اجتماعي، بحران ها و به طور کلي ايجاد ناامني سیاسي و اجتماعي مي شود

پیش بیني و برآوردهاي مربوط به جمعیت زنان طي سال هاي آينده حاکي از رشد قابل توجه متقاضیان 
مي کند که توسعه دانايي محور ايجاب . کار زن و باال رفتن مهارت هاي ذهني و عملي ايشان است

 .ايران از اين سرمايه انساني با ارزش بهره مند شود
رويکردي که . بنابراين رويکرد عدالت جنسیتي مي بايست در برنامه ريزي توسعه مد نظر قرار گیرد

اين رويکرد در . اساسش توازن است و ساختار نابرابر و تبعیض آمیزعلیه زنان را مورد توجه قرار مي دهد
هاي مساوي براي زنان مانند مردان درکلیه بخش هاي اجتماعي، فرهنگي و اقتصادي پي ارايه فرصت 

در واقع رعايت انصاف و عدالت ايجاب مي . و سیاسي است تا زمینه را براي عدالت اجتماعي مهیا کند
کند که زنان نیز در فرآيند سیاست گزاري، تصمیم سازي و تصمیم گیري مشارکت کنند و با تصويب 

 .از حقوق کامل برخوردار باشندقوانین 
در بیشتر تعريف هايي که از توسعه و جوامع توسعه يافته مي شود ، حضور زن در جامعه و فعالیت 

  .مستقیم او در جامعه يکي از شاخص هاي اصلي توسعه يافتگي است
نه ي اشتغال با توجه به اين تعريف هر جامعه اي که بخواهد از روند توسعه جهاني عقب نماند بايد زمی

جامعه ما نیز بايد از نیروي متخصص زن خود براي پیشبرد اهداف توسعه . زنان در جامعه را فراهم کند
براي اين کار ابتدا بايد . کشور استفاده کند و کم کم زمینه ي کاري را براي ديگر زنان جامعه فراهم کند 

  .فرهنگ سازي الزم براي اشتغال زنان تمام قشرها صورت گیرد
 
 

 شریف ساعد پناه از اعضای هیئت مدیره اتحادیه آزاد کارگران ایران بازداشت شد

مامور امنیتی  4دی ماه،  13 صبح  15/0اد کارگران ایران ساعت بنا بر گزارشهای رسیده به اتحادیه آز
و  لباس شخصی وارد منزل شریف ساعد پناه از اعضای هیئت مدیره اتحادیه آزاد کارگران ایران شدند

پس از تفتیش منزل و ضبط برخی کتابهای موجود در خانه، وی را به نقطه نامعلومی منتقل کردند و 
در این دادگاه شریف ساعد پناه در باره . آوردند 5ظهر، شریف را به دادگاه شعبه  11سپس ساعت 

میلیون  39وثیقه  بولتن خبری اتحادیه آزاد کارگران ایران مورد بازجویی قرار گرفت و پس از صدور قرار
 .تومانی، وی را به زندان مرکزی سنندج منتقل کردند



صبح امروز در حالی مامورین امنیتی شریف ساعد پناه را بازداشت کردند که از روز پنج شنبه گذشته 
مظفر صالح نیا یکی دیگر از اعضای هیئت مدیره اتحادیه آزاد کارگران ایران بازداشت و بصورت بالتکلیف 

ان مرکزی سنندج محبوس شده است و از سوی دیگر احکام لغو شده دو عضو دیگر هیئت مدیره در زند
 .اتحادیه، شیث امانی و صدیق کریمی بار دیگر به جریان انداخته شده است 

اتحادیه آزاد کارگران ایران تعرض به اعضای هیئت مدیره خود در شهر سنندج را قویا محکوم میکند و 
پناه و مظفر صالح نیا را بدلیل وجود بولتن خبری اتحادیه در نزد آنها، یک اقدام  دستگیری شریف ساعد

ضد کارگری برای ایجاد سدی در برابر آگاهی رسانی از مجموعه ی شرایط مصیبت باری میداند که با 
ایران  قطع یارانه ها، انجماد دستمزدها و ایجاد تغییرات ضد کارگری تر در قانون کار بر علیه طبقه کارگر

 .در جریان است
بدیهی است کارگران ایران و در این میان اتحادیه ما، تسلیم فشارهایی از قبیل بازداشت کارگران آگاه و 
فعال و ایجاد حصار برای جلوگیری از انتشار مشقات بیش از پیشی که هر روزه بر کارگران ایران تحمیل 

اند لحظه ای در دفاع از حقوق انسانی خود باز میشود، نخواهند شد و همانگونه تاکنون نشان داده 
 .نخواهند ایستاد

 
 

 محكومیت دو نفر از اعضاي سنديكا به جزاي نقدی

اقايان علي اكبر نظري و مرتضي كمساري از اعضاي سنديكاي كارگران شركت واحد اتوبوسراني تهران 
اوين احضار و بازداشت  از طرف بازپرسي شعبه دوم امنیت مستقر در30/0/0و حومه كه در مورخه 

روز با قید كفالت ازاد شده بودند ، پس از رسیدگي در دادگاه ويژه كاركنان دولت با 01شدند و پس از 
محكومیت سه میلیون ريال جزاي نقدي مواجه شده كه بعد از اعتراض اقايان نظري و كمساري در 

 دادگاه تجديد نظراين حكم تايید و با حضور نامبردگان اجرا شد
 سنديكاي كارگران شركت واحد اتوبوسراني تهران و حومه

 هیجدهم ديماه نود
 

 شریف ساعد پناه بازداشت شد

حدود  09دی  13طبق خبر ارسالی به انجمن صنفی کارگران برق و فلزکار کرمانشاه، امروز یک شنبه 
تحادیه آزاد صبح مأموران اطالعاتی سنندج به منزل شریف ساعد پناه عضوهیئت مدیره ا 19ساعت 

بازداشت شریف ساعد پناه در حالی . کارگران ایران هجوم برده و وی را بازداشت و با خود برده اند
اتفاق افتاده که هنوز بیش از دو هفته از بازداشت دو فعال کارگری دیگر، محمد حسینی و مظفر صالح 

از کلید خوردن دور تازه ای از  بازداشت این تعداد در فاصله ای این چنین کوتاه نشان. نیا نمی گذرد
بازداشتهای گسترده فعالین کارگری توسط دستگاههای امنیتی است، این اقدامات سرکوبگرانه باید 

 .وسیعا مورد اعتراض قرار گیرد
 13/19/1009انجمن صنفی کارگران برق و فلزکار کرمانشاه 

 
 ماه حقوق 2دريافت  ساعته کارگران ذوب فوالد مالیر، در اعتراض به عدم 60اعتصاب 

جمعی از کارگران ذوب فوالد مالیر : دی آمده است  13به نوشته سایت خبرگزاری دولتی ایلنا در تاریخ 
 .ساعته زدند ٢۷به دلیل عدم پرداخت شش ماه از حقوقشان دست به اعتصابی 

دهند،  مالیر خبر میبنا بهمین گزارش ،در حالی که منابع ایلنا در همدان از اعتصاب کارگران ذوب فوالد 
مشکل کوچکی بود که در صحبت با کارکنان حل :مدیر این کارخانه ضمن تکذیب اعتصاب کارگران گفت

 .شد و قرار شد حقوق معوقه آنان به صورت هفتگی پرداخت شود
ماه از حقوق کارگران پرداخت نشده که  ۷تنها : ماه حقوق را تائید نکرد و افزود ۶جعفری، نپرداختن 

 .ماه پرداخت شود ۷هفته حقوق معوقه  ۷توافقی که صورت گرفت قرار شد در طبق 
ها مرتفع شده و دیگر مشکلی  با راه اندازی خط تولید جدید ذوب فلزات مشکل هزینه: وی اظهار داشت
 .پیش نخواهد آمد

آنان وارد  به محض اطالع از اعتصاب کارگران با: حسن خیرانپور، فرماندار مالیر نیز در این باره گفت
 .مذاکره شده و در توافقی با مدیر شرکت مشکل مرتفع شد

 
های اجرایی کشور  رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری الزم االتباع برای کلیه دستگاه

 است



دی ماه، با اشاره به شکایت كارگران قند شاهرود 13سید محمدصادق آل محمد در گفتگو با ایلنا بتاریخ 
شان جنبه استمراري دارد  اري در خصوص انعقاد قرارداد موقت در كارهايي كه طبیعتبه ديوان عدالت اد

قانون كار، حكم شوراي حل اختالف را نقض و  2ماده  0دیوان با استناد به تبصره : خاطرنشان ساخت
ای دیوان های حل اختالف باید پس از این از ر از این رو دادگاه. اجازه خاتمه قرار داد اين كارگران را نداد

 .تبعیت کنند
در حال حاضر مهم ترین نکته در رای هیات : او با اشاره به تبعیت قانون از رای هیات عمومی تصریح کرد

 .مند کردن تشخیص کارهای دائم از غیر دائم است عمومی دیوان ضابطه
رسانده است که نوع تعلل در تمدید مهلت قراردادها، دیوان را به این جمع بندی : او در ادامه یاد آور شد

کار مستمر است اما کارفرمایان در راستای دفاع از مناع خویش نسبت به انعقاد قراردادهای موقت 
 .کنند اقدام می

با رای هیات عمومی دیوان کارگرانی که نوع کارشان مستمر است : این حقوقدان خاطرنشان ساخت
مراجعه به مراجع حل اختالف کارگری نوع قرارداد توانند با  شود می ولی قرارداد موقت با آنها منعقد می

 .خود را تغییر دهند
 

کارگران قراردادی با حداقل حقوق دریافتی، حق هیچگونه اعتراضی را در خصوص مطالبات 
تا زمانی که کارگران اتحاد نداشته باشند، وضعیت شغلی و معیشتی / قانونی خود ندارند

 .آنان دچار مشکل خواهد بود
 

نائب رئیس اتحادیه کارگران : دی آمده است  10ه سایت خبرگزاری دولتی ایلنا در تاریخ به نوشت
کارگران قراردادی با حداقل حقوق دریافتی، حق هیچگونه اعتراضی را : قراردادی و پیمانی کشور گفت

 .خصوص مطالبات قانونی خود ندارنددر 
تا زمانی که کارگران اتحاد : لب فوق اظهار داشتپرویز مرادی در گفت گو با خبرنگار ایلنا، ضمن بیان مط

نداشته باشند، وضعیت شغلی و معیشتی آنان دچار مشکل خواهد بود و با وجود قراردادهای موقت 
 .اخراج با کارفرمایان خواهد بود کوتاه مدت و سفید امضا، همیشه حق

نظارتي برای دفاع از حقوق  مرادی با تاکید بر اینکه تعداد نمایندگان کارگران در قواي مقننه و
یاری از کارگران به جهت همین کمبود، ما هر روز شاهد بیکاری بس: شان بسیار کم است، گفت صنفی

 .قراردادی هستیم
وعده مسئولین دولتی برای ايجاد دو میلیون و : او با انتقاد از وضعیت اشتغال موجود، خاطر نشان کرد

 .رسد می ل در سال جاري محال بنظرهزار شغ 599
بسیاری از واحدهای تولیدی به جهت نبود نقدینگی و قاچاق کاال : زا گفت او در خصوص واحدهای بحران
 .اند کارگران خود را اخراج كرده دچار بحران شده و بسیاری از

زا به ماشین سازی فارس اشاره كرد که سازنده و نصب  ای از واحدهای بحران مرادي به عنوان نمونه
های فلزي بوده و مجری بسیاری از پروژه های ملی مثل فوالد مبارکه، نیروگاه شازند اراك،  هکننده ساز

کارگران از  099است که اكنون در شرف تعطیلی بوده و در حدود ... های شهر بم، نیشکر اهواز و سازه
 .اند گران قراردادی آن اخراج شدهتن از کار 09اند و  مردادماه حقوق نگرفته

کارگر تعطیل  159نیز با هاي فلزی است  شرکت اکباتان نیز که سازنده و نصب کننده سازه: داداو ادامه 
 .شده است

کارگران باید اتحاد بیشتري در انتخاب نمایندگان خود در مجلس داشته : پرويز مرادي در خاتمه تاکید کرد
 .باشند تا بتوانند به حقوق خود برسند

 
 تا كنون؛ 02ز سال ا

 اند هاي کود شیمیایی ماکرو اخراج شده رگر کارخانههزار کا 10

رویه کودهای شیمیایی طی هفت سال گذشته توسط دولت موجب  واردات بی
 .کارخانه تولید کود شیمیایی ماکرو شده است 011ورشکستگی 

 
عضو انجمن تولید کنندگان کود : دی آمده است  10به نوشته سایت خبرگزاری دولتی ایلنا در تاریخ 

کود شمیایی هاي تولید  هزار نفر از کارگران کارخانه 19تا کنون  35از سال : میایی ماکرو اعالم کردشی
 .اند ماکرو اخراج شده

های وزارت جهاد  به علت بی برنامگی: اظهار داشت  محسن سیروس در گفتگو با خبرنگار ایلنا،
 .اند های متعددی شده چار بحراند کشاورزی در خصوص کود مورد نیاز، کشاورزان طی پنج سال گذشته



ها نمی رسد و به صورت قاچاق در کشورهایی از جمله  ای کشاورزان به دست آن به گفته او، کود یارانه
 .کستان و افغانستان توزیع می شودعراق، پا

او در ادامه واردات بی رویه کودهای شیمیایی را طی هفت سال گذشته توسط دولت موجب 
 23در سال های : انه تولید کود شیمیایی ماکرو اعالم کرد و خاطرنشان ساختکارخ 099ورشکستگی 

های تولید کود شیمیایی راه اندازی  با برنامه ریزی دولت مقرر شد که با تخصیص اعتبار، کارخانه 20و 
 .تولید کود شیمیایی ورشکست شدند های دولت کارخانه های شود اما به دلیل عدم حمایت

وزرای جهاد کشاوری قول همکاری دادند اما هیچ حمایتی توسط این دو وزیر  35سال به گفته او، از 
  .صورت نگرفت

 
 نامه مسئولیت حوادث ناشي از كار اخذ رضايت

 پذيرد نامه مسئولیت حوادث ناشي از كار را نمي كارخانه شیشه كاوه با اخذ رضايت
 

با وجود مطلع شدن بازرسین کار از : مده است دی آ 10به نوشته سایت خبرگزاری دولتی ایلنا در تاریخ 
وضعیت کارگران شاغل در گروه صنعتی شیشه کاوه، متاسفانه این مسئولین با پنهان کاری از تخلفات 

  .صاحبان این کارخانه، وضعیت فوق را عاری از واقعیت دانستند
تعهدات محضری از کارگران،  گروه صنعتی شیشه کاوه با اخذ: دبیر اجرایی خانه کارگر ساوه گفت: ایلنا

 .ناشی از کار سلب کرده است هر گونه ادعا علیه کارفرمای خود را در خصوص بروز حوادث
این واحد تولیدی بزرگ با واگذاری برخی از واحد : مهدی زمانی با بیان مطلب فوق خاطر نشان کرد

 .از کارگران خود شده استد زیادی های خود به شرکتهای پیمانکاری و خدماتی، باعث بیکاری تعدا
ماتی بصورت های تولید، بسته بندی و خد سال سابقه کار در بخش 0این کارگران با بیش از : او افزود

 .کنند روز مزد کار می
با وجود مطلع شدن بازرسین کار از وضعیت کارگران شاغل در گروه صنعتی : زمانی اظهار داشت

هان کاری از تخلفات صاحبان این کارخانه، وضعیت فوق را شیشه کاوه، متاسفانه این مسئولین با پن
 .عاری از واقعیت دانستند

وظیفه اصلی وزارت کار تنظیم : او همچنین با انتقاد از عملکرد اداره کار در خصوص این کارگران گفت
ن صنایع روابط کارگر و کارفرما و صیانت از نیروی کار است ،نه خط دهی و مشاوره با کارفرمایان و صاحبا

  .در تضییع حقوق نیروی کار
 



  نامه؛ تصوير رضايت

 
 

 سن تراسش حمایت کامل خود را از رفقای سندیکالیست ایرانی در بند اعالم می کند

 
 سن تراسش

شرط رفیق رضا شهابی که سالمتی اش در معرض خطر است، می باشد؛ خواستار ٓازادی بی قید و -  
 ... تقاضای ٓازادی دیگر رفقای زندانی از جمله ابراهیم مددی، علی نجاتی و بهنام ابراهیم زاده را دارد -

 ۰٠۵۰ ژانويه ٠۹ - ۵۰۹٠دی  ۵۹ دوشنبه
 

 عالم می کندسن تراسش حمایت کامل خود را از رفقای سندیکالیست ایرانی در بند ا
در اعتراض به حکومت ایران در مورد وضیعت رضا شهابی سندیکالیست زندانی و عضو هٔییت مدیره 
سندیکای شرکت واحد حمل و نقل تهران و حومه سن تراسش، اتحادیه سراسری کارگران خدمات 

یو، .سا.ت ، ف.ژ.،ث. ت.د.اف.بهداشتی انسان کشور بنین به همتایان فرانسوی خود سندیکاهای س
 .ٓا، می پیوندد.ن.اس.سولیدرو یو

 
 سن تراسش

 خواستار ٓازادی بی قید و شرط رفیق رضا شهابی که سالمتی اش در معرض خطر است، می باشد؛ -
 تقاضای ٓازادی دیگر رفقای زندانی از جمله ابراهیم مددی، علی نجاتی و بهنام ابراهیم زاده را دارد؛ -
 وق اتحادیه ها می باشد؛خواستار رعایت حقوق بشر و حق -
 سرکوب و دستگیری سازمان یافته اعضای اتحادیه های کارگری توسط دولت ایران را محکوم می کند؛ -
 .احترام به ٓازادی های اساسی و پایه ایی را خواهان است -
 

 معاون دبیر کل سن تراسش
 مارسل جبهیتین کونوهو

 
 :ترجمه و تکثیر از 



 
 "پاریس  –کارگران ایران  همبستگی سوسیالیستی با" 

 " پاریس –اتحاد بین المللی در حمایت از کارگران در ایران " 
 

 اطالعیه ي سیزدهم کمیته ي دفاع از رضا شهابي
 

درصد۹۹پیام رضا شهابي به خانم بئاتريس، يکي از اعضاي جنبش ضد سرمايه داري   
 

انگلیس به نام خانم بئاتريس  ۰۰۹با خبر شدم که يکي از دانشجويان جنبش ضد سرمايه داري 
اين پیام بسیار من را شاد کرد و بر خود الزم . پیام پرمهر و حمايت آمیزي براي من ارسال کرده اند

ديدم تا از اين دوست جنبش کارگري تشکر کنم و بدين وسیله بار ديگر حمايت و همبستگي خود 
استثمار و ستم هاي سرمايه داري در نقاط را با تمامي کارگران و مردمي که تحت اين جنبش، علیه 

 .مختلف جهان اعتراض مي کنند اعالم کنم
 

 !بئاتريس گرامي و ديگر کارگران
سال هاست که کارگران به شکل هاي گوناگون اعتراض خود را علیه اين سیستم استثمارگر اعالم 

 .ندمردم علیه ستم فرياد میزن ۰۰۹و خوشحالم که اکنون نیز در جنبش .میکنند
سال پیش که فعالیتمان را شروع کرديم همین حرف ها را مي  ۶من و همکاران ديگرم نیز از حدود 

مي گفتیم که تمام کارها و زحمت ها را ما اکثريت جامعه مي کشیم و سودش تنها به جیب : زديم
. رانم استعده اي اندک مي رود و شرايط و گرفتاري امروز من نیز دقیقا به دلیل دفاع از حقوق همکا

براي رهايي از ستمهاي سرمايه داران، کارگران و مردم زحمت کش در سراسر جهان بايد با هم متحد 
شوند و براي گرفتن حق و حقوق خود مبارزه کنند؛ حقوق بشر واقعي از ديدگاه من چیزي نیست جز 

اي از آنها نمي زحمت کش جامعه که تمام ثروت ها را تولید مي کنند اما خودشان بهره  ۰۰۹حقوق 
برند، نه حقوق کذايي معدود انسان هاي سرمايه داري که هیچ کاري نمي کنند ولي همه چیز در 

 .اختیارشان است
به گرمي دست شما دوست عزيز و ديگر انسان هايي که در سراسر جهان از حقوق کارگران و 

 .مبارزه مي کنند، مي فشارمزحمتکشان دفاع کرده و علیه مناسبات استثمارگرايانه ي سرمايه داري 
 !علیه سرمايه داري بجنگیم که پیروزي از آن ماست 

 
 با بهترين درودها

 ۱٣۰۱ديماه  ۱٨ -کارگر زنداني رضا شهابي 
 ان و حومهعضو هیئت مديره و خزانه دار سنديکاي کارگران شرکت واحد اتوبوسراني تهر

 
 :بش ضد سرمايه دارياصل پیام خانم بئاتريس دانشجوي ساکن لندن و عضو جن

 ۰۰بئاتريس دانشجوي جامعه شناسي دانشگاه متروپولیتن لندن در روايت چهل و هشتم کمپین 
در حالي که پیامش و عکس رضا شهابي را در دست دارد و باالي ( جنبش اشغال ضد سرمايه داري)

 :کرده است ، اين پیام را براي رضا شهابي ارسال"يک جهان، يک نبرد: "اين نوشته آمده است
مايلم تا . من دوست دارم به تو بگويم تو يکي از جسورترين مرداني هستي که درباره ات شنیده ام"

امیدوارم . حتي اگر اين تنها کاري باشد که مي توانم انجام دهم. همبستگي خود را با تو اعالم کنم
تو را مي شنوم از اين که من زماني که روايت هايي چون . پیام من از رنج تو و خانواده ات بکاهد

آرزو مي کنم، مبارزات مختلف ما، همه ي ما، جهان را به جاي بهتري تبديل . انسانم به خود مي بالم
 "کند 

 اطالعیه ي سیزدهم کمیته ي دفاع از رضا شهابي
 

 کارگران شرکتهای پیمانکاری در پتروشیمی های ماهشهر 
وفقیتی عملی در راستای تحقق پس از ده ماه کشمکش و مبارزه و اعتصاب به م

 خواستهایشان دست پیدا کردند
 

بنا بر گزارشهای رسیده به اتحادیه آزاد کارگران ایران، جلسه مشترک نماینده های کارگران شرکتهای 
ظهر دیروز  09/14پیمانکاری پتروشیمی های ماهشهر با رئیس مجموعه این پتروشیمی ها از ساعت 

این جلسه . ا پایان وقت اداری در محل اداره کار این شهر ادامه پیدا کرد، شروع و ت1009دی ماه  13
پس از آن برگزار شد که نمایندهای مدیران پتروشیمی ها در جلسه ای که خود برای روز هفدهم دی 

 
 



ماه فراخوان داده بودند شرکت نکردند و بعد از ظهر همان روز رئیس مجموعه پتروشیمی های منطقه 
دی ماه از آنان درخواست برگزاری جلسه  13سی با نماینده های کارگران برای دیروز ماهشهر طی تما
 .ای مشترک کرد

در این جلسه که در محل اداره کار ماهشهر و با شرکت آقای یزدانی ریاست پتروشیمی های منطقه و 
ا از سوی رئیس اداره کار ماهشهر از سوئی و نمایندهای کارگران شرکتهای پیمانکاری پتروشیمی ه

دیگر برگزار شد نمایندهای کارگران بر خواستهای کارگران پای فشردند و از سوئی ریاست پتروشیمی 
های منطقه تالش کرد با دلجویی از کارگران، نماینده های آنان را به قبول حداقلی از خواستهایشان 

ورد تایید کارگران قرار بگیرد راضی کند اما نماینده ها با اعالم اینکه باید توافقات حاصله در جلسه م
توجه ریاست پتروشیمی های منطقه را به خواست کارگران شرکتهای پیمانکاری و تبعیض هایی که در 

  .حق آنان روا میشود جلب کردند
در این جلسه ریاست پتروشیمی های منطقه همچون دیگر مذاکراتی که با این کارگران در مورد 

از عدم اختیار مدیریت پتروشیمی ها در تحقق خواستهای کارگران  خواست هایشان صورت گرفته است
 199مبلغ  -1: صحبت کرد و نهایتا پیشنهادات خود را به شرح زیر به نماینده های کارگران اعالم نمود

هزارتومان به دستمزد کارگرانی که مبلغ کل دریافتی آنان تا ششصد هزارتومان میرسد اضافه خواهد 
زار تومان به دستمزد کارگرانی که مبلغ کل دریافتی آنان از ششصد هزار تا نهصد ه 25مبلغ  -0شد 

هزار تومان به دستمزد کارگرانی که کل دریافتی آنان  59مبلغ  -0هزار تومان میرسد اضافه خواهد شد 
ایان این مبلغ از آذر ماه تا پ -4از ششصد هزار تا نهصد هزار تومان و به باال میرسد اضافه خواهد شد 

ماه آینده و قبل از پایان این چهار ماه  4در طول  -5سال در فیشهای حقوقی کارگران منظور خواهد شد 
آیتم های حق جذب، حق بدی آب و هوا، استفاده از بیمارستان صنایع پتروشیمی و اجرای تورهای 

 .مسافرتی در حق کارگران شرکتهای پیمانکاری اعمال خواهد شد
نماینده های کارگران اعالم کردند افزایش مبلغ یکصد هزارتومان به دستمزدها می  در ادامه این جلسه

باید به یکسان در مورد همه کارگران اعمال شود که مورد موافقت ریاست پتروشیمی های منطقه قرار 
 -1: نگرفت و نهایتا نماینده های کارگران اعالم کردند در صورتی با پیشنهادات وی موافق هستند که

رای مبالغ تعیین شده از سوی ریاست پتروشیمی ها و طبقه بندی ایی که صورت گرفته است می ب
مالیات بر این افزایش  -0باید نه کل دستمزد دریافتی کارگران بلکه دستمزدهای پایه آنان مبنا قرار بگیرد 

 .دستمزد تعلق نگیرد
این خواست نمایندهای کارگران،  در پایان این چلسه ریاست پتروشیمی های منطقه ضمن موافقت با

دی ماه موکول کرد و نهایتا قرار شد مبالغ توافق شده به  10اعالم نظر قطعی در این مورد را، به امروز 
صورت بخشنامه از سوی شرکتهای پیمانکاری بر تابلوی اعالنات نصب و بالفاصله مبلغ مربوط به آذر ماه 

 .به حساب کارگران واریز شود
ین گزارشهای رسیده به اتحادیه آزاد کارگران ایران، دیشب و پس از پایان جلسه مشترک بنا بر آخر

نمایندهای کارگران با ریاست پتروشیمی های ماهشهر، بخشنامه افزایش دستمزد کارگران شرکتهای 
پیمانکاری مجموعه پتروشیمی های ماهشهر صادر و بالفاصله مبلغ افزایش یافته مربوط به آذر ماه به 

دی ماه موافقت با این مسئله که مبنای افزایش دستمزدها نه کل  10حساب کارگران واریز و امروز 
دریافتی کارگران بلکه حقوق پایه آنان خواهد بود و مالیاتی نیز بر این افزایش تعلق نخواهد گرفت اعالم 

شیمی های منطقه ویژه به این ترتیب کارگران شرکتهای پیمانکاری پتروشیمی بندر امام و پترو. گردید
اقتصادی ماهشهر موفق شدند پس از نزدیک به ده ماه کشمکش و دو اعتصاب قدرتمند و بزرگ و 

 .اقدامی متحدانه برای شروع اعتصابی دیگر، به موفقیتی مهم دست پیدا کنند
کتهای الزم به یادآوری است با مبنا قرار گرفتن محاسبه پایه حقوق برای افزایش دستمزد کارگران شر

پیمانکاری مجموعه پتروشیمی های ماهشهر، مبلغ یکصد هزار تومان از آذر ماه تا پایان سال به 
کارگرانی که پایه حقوق آنان ششصد هزار تومان و به پایین است اضافه شد و این یعنی اکثریت قریب 

ان آخرین مهلت مورد از سوی دیگر در طول این مدت و در پایان آخر سال به عنو. به اتفاق این کارگران
درصد تا زمان تحقق حذف شرکتهای  09توافق، در صورت تحقق حق جذب و بدی آب و هوا حدود 

همچنین در پایان اعتصاب مهر ماه این کارگران . پیمانکاری به دریافتی این کارگران عمال اضافه میشود
فاده از بیمارستانهای صنایع است. به آنان حق استفاده از درمانگاه صنایع پتروشیمی داده شده بود

پتروشیمی که در توافق حاضر به این کارگران وعده تحقق آن داده شده است یک امتیاز بسیار مهم 
 .دیگر برای کارگران شرکتهای پیمانکاری پتروشیمی ها در منطقه ماهشهر است
ی مجموعه اتحادیه آزاد کارگران ایران افزایش عملی دستمزدهای کارگران شرکتهای پیمانکار

پتروشیمی های منطقه ماهشهر و سایر توافقات ریاست پتروشیمی های منطقه با آنان را، حاصل 
اتحاد و عزم خدشه ناپذیر این کارگران برای رسیدن به خواست هایشان و دو اعتصاب بزرگ آنان و اقدام 

ارزیابی میکند و موفقیت دی ماه جاری  09بسیار متحدانه این کارگران برای شروع اعتصابی دیگر در روز 
فعلی کارگران پتروشیمی بندر امام و منطقه ویژه اقتصادی ماهشهر را صمیمانه به یکایک این دوستان 



 .صمیمانه تبریک میگوید و آنان را به پیگیری هر چه متحدانه تر خواست هایشان فرا میخواند
اری مستقر در پتروشیمی بندر امام و اتحادیه آزاد کارگران ایران، دوشادوش کارگران شرکتهای پیمانک

پتروشیمی های منطقه ویژه اقتصادی ماهشهر برای تحقق خواست اصلی آنان مبنی بر برچیده شدن 
کلیه شرکتهای پیمانکاری و عقد قرارداد مستقیم، به تالش و مبارزه برای پایان دادن به بردگی کارگران 

 .هد بخشیددر شرکتهای پیمانکاری با عزمی راسخ تداوم خوا
 زنده باد همبستگی کارگری

 1009دی ماه  10 -اتحادیه آزاد کارگران ایران
 

 حقوق معوقه کارگران وکارکنان پارس جنوبی ووعده هایی درباره پرداختش
 

دی ماه پانا نیوز،درماه های اخیر، پرداخت حقوق کارگران وکارکنان شاغل در 10به گزارش مورخ 
ون پتروپارس، اویک، پتروسینا آریا، ایزوایکو، صدرا، مپنا، ایدرو و شرکتهای پیمانکاری فعال همچ

 .پتروشهاب طرح توسعه فازهای پارس جنوبی به تاخیر افتاده است
بنا به این گزارش طرح جدیدی برای پرداخت به موقع حقوق و مزایای کارکنان شاغل در پارس جنوبی 

 .تدوین و اجرایی شده است
های  شده است ماهانه حقوق کارکنان پیمانکاری و کارگران شاغل در پروژهمطابق با این طرح قرار 

پارس جنوبی از صورت وضعیت شرکتهای پیمانکاری تفکیک شود و برای افزایش سطح رضایت مندی 
کارکنان، مبالغ حقوق به صورت جداگانه توسط شرکت نفت و گاز پارس در اختیار شرکتهای پیمانکاری 

 .قرار بگیرد
میلیارد تومان برای پرداخت حقوق و مزایای کارکنان  119رو برای دی ماه سالجاری حدود از این 

 .شرکتهای پیمانکاری اختصاص یافته است
 :لیست پرداخت حقوق کارکنان به تفکیک فازهای پارس جنوبی به شرح ذیل است

 میلیارد تومان 19پارس جنوبی  10فاز 
 انمیلیارد توم 05پارس جنوبی  11و  15فاز 
 میلیارد تومان 19پارس جنوبی  13و  12فاز 
 میلیارد تومان 19پارس جنوبی  14فاز 
 میلیارد تومان 05پارس جنوبی  04، 00، 00فاز 

همچنین با توافق شرکت نفت و گاز پارس و رهبران کنسرسیوم فازهای مختلف پارس جنوبی مقرر 
میلیارد تومان برای  199اهانه حدود شده است به ترتیب برای هفته اول بهمن و اسفند ماه هم م

 .پرداخت حقوق کارکنان و کارگران شاغل در پارس جنوبی پرداخت شود
هزار نفر در طرح توسعه فازهای مختلف پارس  40بر اساس آمارهای رسمی در شرایط فعلی بیش از 

 .جنوبی فعالیت می کنند
هزار نفر از کارکنان و کارگران شاغل در  40میلیارد تومان حقوق معوق بیش از  119بنا بهمین گزارش 

 .طرح توسعه تمامی فازهای در دست اجرای پارس جنوبی پرداخت شد
 

 تجمع کارگران شرکت کارین صنعت در مقابل اداره کارشهرستان دهگالن
 

کارگران شرکت کارین صنعت در مقابل اداره کار شهرستان دهگالن تجمع کردند و اعالم کردند تا 
 .واست و مطالبات خود به تجمع ادامه خواهند دادرسیدن به خ

واقع در پانزده کیلومتری دهگالن دارای هفتاد نفر  0شرکت کارین صنعت در شهرک صنعتی شماره 
این شرکت وسائل پیش . باشند نفر از آنها اداری می 09نفر آنان کارگر ساده و  59باشد که  کارگر می

 .کند ساخته فایبر گالس را تولید می
کارفرمای این شرکت اعالم ورشکستگی کرده و این در حالی است که کارگران به  1030در اسفند ماه 

 .اند را دریافت نکرده 1030ماه حقوق سال  0مدت 
الزم به ذکر است که برای رسیدگی به این مشکل، کارگران طرح شکایت کرده و دادگاه حکم توقیف 

ایی، کارگران را به آن اداره دعوت نموده و  کار طی احضاریه اموال شرکت را صادر کرده است اما اداره
های حقوقی که مهر شرکت بر روی آن  برای فریب و عقب نشینی آنان اظهار داشته است که فیش

 .موجود نباشد اعتبار ندارد
 با وصف اینکه دادگاه برای دریافت حقوق کارگران حکم توقیف اموال شرکت را داده است اما اداره کار

کارگران به دنبال این حیله و دفاع آشکار . کند که مانع از دریافت حقوق کارگران شود همچنان تالش می
در مقابل اداره کار تجمع کردند و تا پایان وقت اداری،  13/19/1009اداره کار از کارفرما، روز یکشنبه مورخ 

 .این تجمع ادامه داشت



اند که در صورت  ماه حقوق معوقه است اظهار داشته 0 کارگران برای به دست آوردن مطالباتشان که
 .مصمم هستند که به تجمع خود ادامه دهند . عدم پرداخت بدهی آنان

 
 های کارگری کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل

 1009دی  13
 

 کارگران واگن سازی پارس ارک مقابل وزارت راه تجمع کردند
 

کارگران شرکت واگن سازی پارس اراک : دی آمده است  10در  هربر پایه گزارش خبرگزاری دولتی م
تولید شده این شرکت توسط راه آهن و   میلیارد تومان ترنست 109امروز در اعتراض به عدم دریافت 

 .تعویق حقوق پرداختی آنها در مقابل ساختمان وزارت راه و شهرسازی تجمع کردند
قرارداد  39فرانسه و واگن سازی پارس از سال  آهن، شرکت زیمنس به گزارش مهر، شرکت راه

رام از سوی واگن پارس به راه آهن  09مشترکی را به امضاء رساندند که براین اساس، مقرر شد تا 
 .تحویل داده شود

رام باقی مانده به  2آماده و تحویل داده شد اما  32ها سال رام از این واگن 10براساس برنامه زمانبدی، 
یارد تومان بیش از سه سال است که ساخته و آماده تحویل است که متاسفانه میل 109ارزش 

کنند که این موضوع منجر به  هیچکدام از دو شرکت طرف قرارداد نسبت به تحویل آن اقدامی نمی
 .پوسیدگی واگنها شده است

مان این موضوع سبب شد که امروز کارگران شرکت واگن سازی پارس در مقابل ساختمان شهید داد
 .وزارت راه و شهرسازی تجمع کرده و طوماری را در این رابطه امضاء کنند

نفر کارگر به  099میلیارد تومان بابت یکهزار و  10.5گفته می شود شرکت واگن سازی پارس هم اکنون 
های درمانی کارگران این شرکت باطل  بیمه بدهکار است و همچنین بیش از دو سال است که دفترچه

 .ی برای بازنشتگان نیز حق بیمه پرداخت نشده استشده و حت
ترنست است و هریک  03رام باقیمانده برابر با  2ترنست یک رام محسوب می شود  4از آنجایی که هر

 .مسافر را دارد 050از رام ها ظرفیت جابجایی 
 اعتصاب کارگران مسکن مهر کامیاران

 
 06صلب استیل ،مسئولیت ساخت  به پیمانکاری شرکت 00مسکن مهر کامیاران از سال 

 .واحد مسکونی را در این شهرستان به عهده دارد 
 

اگر چه در بسیاری از گزارش های خبری از مسکن مهر کامیاران به عنوان یکی از پروژهای موفق 
صحبت به میان می آید اما اگر موفقیتی هم باشد چیزی نیست جز تالش کارگران مشغول به کار در 

نفر از  09متاسفانه چندین ماه است که حقوق این کارگران پرداخت نشده و در حال حاضر  این واحد که
 .کارگران و استاد کارهای این واحد به دلیل پرداخت نشدن حقوقشان در اعتصاب به سر می برند 

ه دست از کار کشیده و اعالم کرده اند تا زمان پرداخت حقوق معوق 09دی ماه  13و 12کارگران روزهای 
 .به سر کار باز نخواهند گشت 

 
 جاد تشکل های کارگریکمیته هماهنگی برای کمک به ای

 1009دی  10

 
 21های اخیر بیش از  سال گذشته؛در سال ۷نگاهی به کسری بودجه وزارت بهداشت در 

  .های درمانی از جیب مردم پرداخت شده است درصد هزينه

صدها بیمارستان ساخته نشده، :سیران سعدی:است دی آمده  10در تاریخ  قانونبه نوشته سایت 
ها بخشی از جوايز  اين... ها تومان حق بیمه پرداخت نشده و هزاران پرستار استخدام نشده، میلیون

 . کسری بودجه هفت سال گذشته در حوزه درمان و سالمت به مردم است
نیافته است، اما هر  ها تحقق انساز بیمارست و های مسئوالن دولتی برای ساخت به گزارش قانون، وعده

ها و تعهدهايی که اگر محقق شوند، حوزه  شوند؛ وعده ها دوباره به مردم عرضه مي روز اين وعده
 . خواهد شد« آن رو»به « اين رو»سالمت از 

ترين شهروندان را  نشده دولت در حوزه سالمت، خوشبین های گذشته برخی تعهدهای عمل در سال
به راستی اگر دولت به تمام . های مسئوالن حوزه سالمت بدبین کرده است هم نسبت به وعده



تعهدات خود در قبال سالمت و درمان مردم عمل کرده بود، وضعیت اين حوزه چگونه بود؟ اگر تمام 
شد، چه کارهايی برای  ها از سوی دولت تأمین مي اعتبارات و نیازهای وزارت بهداشت در اين سال

  شد؟ رسید؟ چه کمبودهايی رفع مي به سرانجام ميبهبود سالمت مردم 
کرد، تخت کافی برای  اعتبارات حوزه سالمت را زخمی نمي« کسری بودجه»ها  اگر در تمام اين سال

که امروز اين  حالي در. شد تخت تأمین مي 0نفر  1999ها به نسبت جمعیت کشور؛ يعنی هر  بیمارستان
 . ستنفر ا 1999تخت به ازای هر  5/1نسبت 
به گفته . های درمانی از جیب مردم پرداخت شده است درصد هزينه 59های اخیر بیش از  در سال

های درمان برخی از مردم را پس از يک دوره بیماری به زير  هزينه»رئیس انجمن پزشکان عمومی ايران 
توسط دولت درصد  29های درمان توسط مردم و  درصد هزينه 09گرچه قرار بود « .کشاند خط فقر مي

گويد که اگر دولت تمام  آور درمان از جیب مردم مي های سرسام پرداخت شود، اما پرداخت هزينه
 . شد کرد، چنین فشاری بر دوش مردم وارد نمي اعتبارات وزارت بهداشت را تأمین مي

رستار ها و کمبود پ البته کمبود خدمات مراکز درمانی و بهداشتی فقط به کمبود تخت و مشکالت بیمه
در بسیاری از مناطق کشور مردم حتی از امکانات اولیه درمانی نظیر پزشک هم محروم . محدود نیست

های موجود هم چندان تعريف ندارند و اگر بودجه فراهم باشد بايد يک دست  بیمارستان. هستند
خاطر  همین چند روز پیش بود که دو همراه يک بیمار به. حسابی بر سر و روی آنها کشیده شود

مردم هم هنوز تصاوير . سکونت در چادر و استنشاق دی اکسید کربن ناشی از بخاری نفتی فوت کردند
ها در  گفتني... اند و خیلی چیزهای ديگر های اطراف تهران را فراموش نکرده رها کردن دو بیمار در بیابان

 . اين باره کم نیست
 ! هايی که ساخته نشد بیمارستان

های اخیر ريشه بسیاری از مشکالت حوزه درمان و سالمت جبران نشدن  در سالچنان که ذکر شد 
با نگاهی به وضعیت بودجه وزارت بهداشت در چند سال . کسری بودجه توسط دولت بوده است

های  رغم وعده خانه سیر صعودی داشته که علي شويم که کسری بودجه اين وزارت گذشته متوجه مي
خانه، نه تنها کسری بودجه رفع  ان آن در بودجه سال آينده اين وزارتآخر سال مسئوالن برای جبر

 . نشده، بلکه افزايش هم يافته است
. شد، حوزه درمان و سالمت بود هايی که از سوی دولت نهم بر آن تأکید مي ترين حوزه يکی از مهم

باز کند، اما مرور آمار  دولت قصد داشت با گسترش امکانات درماني، پای عدالت را نیز به اين حوزه نیز
ها کاماًل با  دهد که واقعیت های بودجه در هفت سال گذشته نشان مي برخی کمبودها و کسري

 . شعارها مغايرت دارد
سال گذشته را با کسری بودجه امسال که بیش از دو هزار  1های بودجه وزارت بهداشت در  اگر کسري

میانگین سرانه . شود هزار میلیارد تومان مي 19عادل میلیارد تومان است، جمع بزنیم، رقمی بزرگ م
میانگینی که بسیاری از . تومان بوده است 5299درمان و سالمت مردم در همین بازه زمانی 

نتیجه آن که با مبلغ کسری بودجه وزارت . درصد بیشتر باشد 59کارشناسان اعتقاد دارند حداقل بايد 
ساله سرانه درمان و سالمت هر ايرانی از قرار نفری  00توان تا  بهداشت در هفت سال گذشته مي

 . تومان را پرداخت کرد 5299
. گويد هزينه ساخت هر تخت بیمارستانی يکصد میلیون تومان است اما نتیجه ديگر، وزارت بهداشت مي

 099بیمارستان  599يعنی  هزار تخت بیمارستانی است؛  199هزار میلیارد تومان هزينه ساخت 19مبلغ 
 599به عبارتی دولت با عدم پرداخت کامل بودجه موردنیاز وزارتخانه مهمی چون بهداشت، . تخته

 . بیمارستان بزرگ به مردم بدهکار است
شود کارهای زيادی ديگری هم در حوزه سالمت و درمان انجام داد؛ کمبود نیروی پرستار  با اين پول مي

های بیمه  تا کمیته بحران دارو تشکیل نشود، شرکت شد را برطرف کرد، کمبودهای دارويی برطرف مي
ها  شود کرد؟ دولت برای اين کسري اما چه مي... افتادند و های خصوصی به جان هم نمي و بیمارستان

های چندهزار میلیاردی تخلفات مالی ديگر  هايی که با وجود رقم کند، گله از کمبود منابع مالی گله مي
 . نیستند برای مردم، چندان باورپذير

  میثم نجاتي، فعال کارگری و دانشجو، بازداشت شد

میثم نجاتی عارف، دانشجوی دانشگاه آزاد و :  دی آمده است  10به گزارش خبرگزاری هرانا در تاریخ 
دی ماه، توسط ماموران امنیتی بازداشت و به محلی نامعلوم منتقل  ۱٣فعال کارگري، روز سه شنبه 

 . شده است
دانشجوی دانشگاه آزاد واحد کرج و فعال کارگری شرکت سايپا، بعد از ظهر سه شنبه  میثم نجاتي،

هفته گذشته، زمان خروج از کارخانه و عزيمت به دانشگاه، توسط چند تن از ماموران امنیتی که در 
 . حراست کارخانه وی را با بلندگو احضار کرده بودند، دستگیر و به محلی نامعلوم منتقل می شود



گزارش کمیته گزارشگران حقوق بشر، اين در حالی است که ماموران امنیتی ساعاتی بعد از به 
و ضمن توهین و اهانت   دستگیری میثم نجاتی عارف، وی را با دستبند و جهت بازرسی به منزلش برده

 به خانواده وي، کامپیوتر و بخشی از وسايل اين دانشجو و فعال کارگری را ضبط کرده و با وی به
 . بازداشتگاه منتقل کردند

از دلیل دستگیري، محل بازداشت و سرنوشت اين فعال کارگری خبری منتشر نشده و پیگیری های 
 . خانواده وی در مراجعه به دادگاه انقالب و مراکز انتظامي، بی نتیجه بوده است
بات نیز، به مدت دو الزم به ذکر است که اين دانشجوی دانشگاه آزاد، در جريان حوادث بعد از انتخا

 . هفته بازداشت و سپس آزاد شده بود
 

 آلودگی خون ساکنین منطقه/ هشدار در مورد آلودگی هوا در عسلویه
 

: معاون محیط انسانی سازمان محیط زیست با هشدار نسبت به وضعیت آلودگی هوا در عسلویه گفت
ت محیطی داشته باشند در غیر ها و طرح های فاز دوم عسلویه بایستی ارزیابی زیس تمام پروژه

 .کند اینصورت سازمان محیط زیست برخورد قانونی می
در حال حاضراستانداردهای زیست : دی ماه افزود10علی محمد شاعری در گفتگو با مهربتاریخ 

 .های اقتصادی در عسلویه و منطقه پارس جنوبی به خوبی رعایت نمی شود محیطی در پروژه
رین گزارشها دراین منطقه نه فاضالبهای عادی و نه پسابهای صنعتی مطابق به گفته وی، براساس آخ

 .موازین محیط زیست مدیریت نمی شوند و طرح جامع مدیریت پسماند در این منطقه رعایت نمی شود
بر اثر پخش ذرات معلق مواد شیمیایی مانند : معاون محیط انسانی سازمان محیط زیست تصریح کرد

آسمان عسلویه و همچنین اکسیدهای گوگرد و نیتروژن هوای این منطقه نیز به  اوره و آمونیاک در
  .شدت آلوده است

سازمان محیط زیست مراتب نگرانی خود را در خصوص وضعیت زیست محیطی : شاعری اظهار داشت
زم و بهداشتی عسلویه به مسئوالن وزارت نفت اعالم کرده و این وزارتخانه را موظف به تهیه تمهیدات ال

 .برای اجرای نظارت زیست محیط بر طرح های اقتصادی این منطقه کرده است
وی در پاسخ به اینکه بر اساس برخی گزارش ها خون ساکنین منطقه عسلویه به دلیل آلودگی بیش 

با همکاری وزارت نفت و بهداشت در حال تدوین و بررسی طرح جامع : از حد هوا آلوده است گفت
های زیست محیطی عسلویه هستیم که به محض پایان این بررسی ها تبعات جلوگیری از آلودگی

ناشی از این آلودگیها برای ساکنین این منطقه و مجموعه خسارت های وارد شده بر سالمت این افراد 
 .را اعالم می کنیم

 
نفری کارگران شرق اصفهان در مقابل اداره کار و امور اجتماعی،بنبال تعطیلی  ۵٠٠تجمع 
 عادن شن وماسهکل م

 
هزار نفر از کارگران معادن شن و ماسه  یک: دی آمده است 10به گزارش خبرگزاری دولتی ایسنا در 

 شرق اصفهان بیکار شدند
نفر از کارگران این  ۱۱۱به دنبال تعطیلی کل معادن شن و ماسه منطقه شرق اصفهان صبح امروز 

کارگران منطقه شرق اصفهان در .صفهان تجمع کردندجتماعی استان امنطقه در مقابل اداره کارو امور ا
اعتراض به بیکار شدن خود و تعطیلی واحدهای شن و ماسه در این منطقه مقابل اداره کل کار و امور 

 .اجتماعی اصفهان تجمع کردند و از روسای این اداره خواستار حمایت هر چه بیشتر شدند
تنها بر دو حوزه کشاورزی و واحدهای شن و ماسه استوار کارگران با بیان اینکه اشتغال در این منطقه 

است تاکید کردند؛ با توجه به وضعیت آب، بارندگی و خشکسالی در منطقه شرق اصفهان کشاورزی از 
 .رونق افتاده و تمام امید مردم منطقه به واحدهای تولیدی شن و ماسه است

اره به تعطیلی کل معادن شن و ماسه در یکی از مسووالن خانه صنعت و معدن استان اصفهان با اش
در حال حاضر توقف خط تولید این واحدها هزار نفر از کارگران منطقه شرق : منطقه شرق اصفهان، گفت

 .اصفهان بیکار شدند
وی رسیدگی و حل معضل اجتماعی ایجاد شده در منطقه شرق اصفهان را ضروری اعالم کرد و اظهار 

به تبع ساخت و ساز سیر نزولی پیدا کرده و به طور عمده صورت با عدم رفع این مشکل : داشت
 .شوند نخواهد گرفت و تمام افراد مرتبط با آن بیکار می

های  نفر از کارگران به نمایندگی برای رسیدگی به مشکالت و دغدغه ۱۱۱حدود : این مسوول افزود
رستان اصفهان مالقات واحدهای معادن شن و ماسه منطقه شرق اصفهان با رییس اداره کل شه

 .کردند، اما حل این مساله مهم از توان وی خارج است
: پروانه یکی از کارگران واحدهای شن و ماسه منطقه شرق اصفهان به نیابت از دیگر کارگران گفت -م



اعتراض ما سیاسی نیست و تنها رویکرد و خواسته ما از مسووالن بازگشت به کار و داشتن امنیت 
 .شغلی است

چرا فعالیت : ای اشتباه است، افزود های شن و ماسه فرضیه ی با بیان اینکه آالیندگی واحدو
 .شود کنند، متوقف نمی های بزرگ که با مواد شیمیایی کار می کارخانه

از صبح تاکنون با تجمع در مقابل اداره کار و امور اجتماعی اصفهان تنها مسئوالن : پروانه تصریح کرد
 .اند وعده رسیدگی را داده اداره کار به ما
که ما کارگران تنها به دنبال شغل خود هستیم و اشتغال ما نیز به کارفرما وابسته است،  وی با بیان این

به کارفرمایان گفته شده که واحدهای تولیدی شن و ماسه باید جابجا شوند، اما آیا اینکار : یادآور شد
 .ظرف مدت زمان کوتاه قابل اجرا نیست

ای نیست و حداقل پنج سال  جابجایی معادن شن و ماسه کار ساده: ارگر منطقه شرق افزوداین ک
ها از این منطقه تنها بیکاری کارگران، رانندگان، پیمانکاران و  برد و انتقال این معادن و کارخانه زمان می

 .سایر افراد را به همراه دارد
ای برای کارگران ندارد، چرا که با این انتقال  ایدهاگر این واحدهای تولیدی جابجا شوند ف: پروانه گفت

کند، مگر یک کارگر چه میزان حقوق دریافت  ای برای کارگران ایجاد می طی مسافت زیاد نیز هزینه
 .های اضافی تعیین کند کند که بخواهد مقداری از آن را برای هزینه می

کنند حدود  تولید شن و ماسه کار می تمام افرادی که به عنوان کارگر در واحدهای: وی ادامه داد
 .دهند و چندین نفر را نیز زیرپوشش دارند ساله را تشکیل می ۶۱تا  ۱٨هزار نفر و از  یک

توان بدون توجه به جمعیت سه هزار نفری که در  چگونه می: این کارگر منطقه شرق خاطر نشان کرد
ای  ن و ماسه بدون هیچ دلیل قانع کنندهاین منطقه و از همین راه درآمد دارند، واحدهای تولیدی ش

 .تعطیل شوند
اعتراض و تجمع ما در : که چه کسی جوابگوی نیازهای مالی این کارگران است، افزود پروانه با بیان این

مقابل اداره کار و امور اجتماعی سیاسی نیست و انتظار داریم که مسووالن مشکالتمان را رسیدگی و 
 .ل فراهم کنندرای حل این معضراهکاری ب

 

امتناع از عرضه /آشفتگی بازار دالرعمده فروشی و حتی خرده فروشی را به ريخته است
  کاال

فروشان و حتی  آشفتگی بازار دالر به عمده: دی آمده است  10در  بر پایه گزارش خبرگزاری دولتی مهر
ای که   مورد کاالهای فله های آنها را به خصوص در فروشان هم سرايت کرده و مدام، اتیکت قیمت خرده

بازار ارز، سرسازگاری با  دهند؛ گويا آشفته امکان نظارت کمتر مشتری بر آن وجود دارد، تغییر مي
 . کاالهای مصرفی مورد نیاز مردم را هم ندارد

 دهند و در نهايت بازاری ثبات، تابلوهايی که قیمت ارايه نمي به گزارش خبرنگار مهر، بازار تهران، ارز بي
بازار ارز  اين سرنوشتی است که آشفته. داند با نوسانات قیمتی اين روزهای بازار دالر چه کند که نمي

 . ها ساخته است اين روزهای تهران، برای کاسب
شوي، حالتی از رخوت و نگرانی را در چهره فروشان که مي وارد بازار بنکداران مواد غذايی و عمده

. ها فکر آنها را به خود مشغول کرده است دودلی در تعیین قیمت. نیتوانی ببی بسیاری از آنها مي
ای بعد که نرخ پايین  رود قیمت را باال ببرند، يا دقیقه دانند اين لحظه که قیمت دالر در بازار باال مي نمي
اين روزگاری است که نوسانات مداوم و حتی . آيد، آنها هم قیمت کاالهايشان را پايین بیاورند مي
 . ای دالر در بازار ايجاد کرده است هلحظ

. روم تا از اوضاع و احوالش در مورد بازار اين روزها بپرسم سراغ يکی از اين بنکداران خیابان مولوی مي
کنم تا ببینم، باالخره بايد برای آينده خريد و فروش  هر روز قیمت دالر را در بازار رصد مي: گويد او مي

خريديم، از هم اکنون برخی افرادی که ما از آنها جنس مي. ريزی کنم مهاجناس خودم چطور بايد برنا
به مراتب ما هم . کنند  های نجومی را از ما طلب مي کنند و يا قیمت فروش کاال به ما خودداری مي

 . فروش خود چه طور برخورد کنیم دانیم با مشتريان خرده نمي
بايد به دلیل باال رفتن نرخ دالر، ظرف روزهای آينده اگر جنس را ارزان بفروشیم، : دهد وی ادامه مي

بنابراين دولت هم به اين موضوع توجهی . شود همان را گرانتر بخريم و اين موجب ضرر و زيان ما مي
 . دهد نکرده و اجازه جوالن قیمت دالر در بازار را مي

است، نیز به خبرنگار مهر  در همین حال، آقای میانسالی که برای خريد به اين بنکدار مراجعه کرده
کنیم، يک  امروز برای خريد کااليی مراجعه مي. همه از اين وضعیت دچار سردرگمی هستیم: گويد مي

دهند و دلیل آن را هم نوسانات ارز عنوان  گويند و اگر روز بعد بیايیم، يک قیمت ديگر مي  قیمت به ما مي
 . کنند مي



روند فکری کند، در غیر اين صورت ما هم نمی توانیم به مردم  دولت بايد برای توقف اين: گويد وی مي
 . شود جنس بفروشیم و تقلب هم در بازار زياد مي

طی : گويد او هم با نظر همکار خود موافق است و مي. رويم به سراغ يکی ديگر از اين بنکداران مي
گويی به خواب زمستانی  ها هم که های گذشته، حداقل چند بار قیمت تغییر کرده است و برخي هفته
 . ای برای خريد کاال دارند گیرند و نه مراجعه اند و خبری از آنها نیست، نه سفارش جنسی مي رفته

گیری را از ما گرفته است و به خصوص االن که ايام  اين وضعیت آشفته، قدرت تصمیم: افزايد وی مي
شوک حاصل از نوسانات ارزی فرو رفته پايانی سال است و بايد خريد و فروش رونق يابد، بازار در 

 . است
دانند که در بازار  رويم، آنهايی که با مردم بیشتر سر و کار دارند و مي فرشان هم مي اما به سراغ خرده

ای منتقل  آثار روانی ناشی از نوسانات نرخ دالر به برخی از مردم به گونه: گويد او مي. چه خبر است
شوند و بنابراين برای خريد کاالهای مورد نیاز خود  د اجناس گرانتر ميکنن شده است که آنها فکر مي
 . پردازد کنند و به نوعی خود به انبار کاال مي برای چند ماه آتی اقدام مي

اگر اين : گويد او با هشدار نسبت به اينکه اين موضوع باعث بر هم زدن عرضه و تقاضا در بازار شود، مي
خورد و  ز مردم سرايت کند، به طور قطع تعادل عرضه و تقاضا به هم ميتری ا شیوه به سطح گسترده

 . اين آفت بزرگی برای بازار است
مسئوالن در کف بازار نیستند و از وضعیت نابسامان بازار که اثر پذيرفته از نرخ ارز است، : گويد وی مي

در حالیکه اين طور نیست و  کنند که دامنه نوسانات، تنها محدود به ارز است، خبر ندارند و فکر مي
 . ها رو به افزايش رفته است قیمت

هم اکنون آخر سال است و تقاضا برای کاال : گويد کند و مي وی از شرايط پايانی سال ابراز نگرانی مي
ها کم است، اما چند روز ديگر که به ايام پايانی سال نزديک  فروشي از سوی مردم در سطح خرده

 . پس بايد جلوی ضرر را بگیرند. آفرين میشه میره و مشکل شويم، تقاضا باال مي
دولت اگر قرار است که اجرای فاز دوم قانون را داشته باشد، بايد : گويد فروشان مي يکی ديگر از خرده

وضعیت بازار را متعادل نگاه دارد، در حالیکه هم اکنون وضعیت بازار مناسب نیست و بسیاری 
 . اند و دارند کاال را می خرند و احتکار میکنند بازار شدهسوءاستفاده کنندگان وارد 

کنند ولی به صورت کلی  آنها اغلب به صورت خريداران عادی به بنکداران مراجعه مي: افزايد وی مي
 . دارند تا به زمان مناسب بفروشند خريد می کنند و در انبار نگاه مي

دهد و بايد منتظر بود و  در رابطه با نرخ ارز نشان ميهای بازار را  گزارش مهر تنها بخشی از نابساماني
فروشی و مدت چه آثاری را در بازار عمده های عدم مديريت نرخ ارز در کوتاه لرزه ديد که پس

 . فروشی کاال خواهد داشت خرده
 

 ندا برخی بیمارستان ها در آستانه تعطیلی

 
ه افزایش حامل های انرژی، قیمت مواد اولیه، با توجه ب: برپایه گزارش سایت سالمت نیوز آمده است 

دارو و اقالم پزشکی و واقعی نبودن تعرفه های پزشکی، درآمد برخی از بیمارستان ها پاسخگوی 
هزینه ها نیست و در گزارشی اعالم کرده اند که در صورت حمایت نشدن از سوی دولت در آستانه 

 .تعطیلی و ورشکستگی قرار می گیرند
یون بهداشت و درمان مجلس نسبت به ورشکستگی برخی از بیمارستان های دولتی سخنگوی کمیس

 .برخی از بیمارستان ها در آستانه تعطیلی قرار گرفته اند: و خصوصی هشدار داد و گفت
براساس گزارش های ارائه شده به کمیسیون : دکتر تامینی با بیان این مطلب به خراسان گفت

ا اعم از دولتی و خصوصی به ویژه در شهرهای کوچک در معرض بهداشت برخی از بیمارستان ه
 .ورشکستگی قرار دارند

با توجه به افزایش حامل های : وی با بیان دالیل بروز بحران مالی در برخی از بیمارستان ها افزود
انرژی، قیمت مواد اولیه، دارو و اقالم پزشکی و واقعی نبودن تعرفه های پزشکی، درآمد برخی از 

مارستان ها پاسخگوی هزینه ها نیست و در گزارشی اعالم کرده اند که در صورت حمایت نشدن از بی
 .سوی دولت در آستانه تعطیلی و ورشکستگی قرار می گیرند

برخی از بیمارستان های خصوصی نیز به ویژه در شهرهای کوچک ضریب اشغال تخت : وی افزود
 .میسر نیستپایینی دارند که ادامه فعالیت برای آنها 

در حال حاضر قرار بر این شد که کمیسیون بهداشت از این : به گزارش سالمت نیوز،تامینی گفت
 .بیمارستان ها بازدید کند و با رایزنی با دولت مشکل آنها برطرف شود

  معاون وزارت صنعت، معدن و تجارت ايران بازداشت شد



که در ادامه رسیدگی قضايی به  :رش کرده استگزادی  10درتاریخ به نوشته خبرگزاری دولتی ايسنا 
پرونده اختالس بزرگ بانکي، يکی از معاونان وزير صنعت، معدن و تجارت به اتهام همکاری با گروه امیر 

 . منصور آريا، متهم اصلی اين پرونده، بازداشت شده است
ی از چهار نماينده اين خبرگزاری می افزايد که پیشتر دادستان کل کشور از احضار و تحقیق قضاي

مجلس در ارتباط با اين پرونده خبر داده و گفته بود که پسر يکی از نمايندگان مجلس هم در همین 
 . زمینه با اتهامات سنگینی بازداشت شده است

ضمن تايید خبر بازداشت اين مقام " يک نماينده مطلع مجلس"همزمان، خبرگزاری فارس به نقل از 
گويا اتهامات اين معاون وزير مسائل اقتصادی و ارتباط "ارت، گفته است که وزارت صنعت، معدن و تج

 ". سوء با جريان انحرافی است
جريان انحرافی عنوانی است که مقامات و رسانه های حکومتی مخالف محمود احمدی نژاد به شماری 

 . از اطرافیان او داده اند

 تداوم دستگیری و اذیت و آزار فعالین کارگری

بین المللی بار دیگر این اقدامات سرکوب گرانه رژیم سرمایه داری جمهوری اسالمی  اتحاد
را شدیدا محکوم می کند و خواهان آزادی بدون قید و شرط همه فعالین کارگری در بند و 

 .همه زندانیان سیاسی می باشد
 ٢۱۱٢ ژانويه ۱۱ - ۱٣۰۱دی  ٢۱ سه شنبه

 
ز فعالین کارگری توسط رژیم ضد کارگر جمهوری اسالمی ایران بنا به گزارش ها، اخیرا تعداد دیگری ا

، شریف ساعد پناه از اعضای هیئت مدیره اتحادیه آزاد کارگران ۱٣۰۱دی ماه  ۱٨در . دستگیر شده اند
ماموران با آزار و . ایران، توسط چهارمامور لباس شخصی که به منزل او هجوم برده بودند، دستگیر شد

شریف ساعد پناه هم . ، برخی از کتاب های موجود در خانه را ضبط و با خود بردند اذیت اعضای خانواده
 .در زندان مرکزی سنندج محبوس استمیلیون تومانی  ٨۱اکنون با قرار وثیقه 

دی ماه، مظفر صالح نیا یکی دیگرازاعضای هیئت مدیره اتحادیه آزاد کارگران ایران توسط  ۱۱همچنین در 
بعالوه در همین زمان . گیر شد وهم اکنون در زندان مرکزی سنندج زندانی استماموران حکومتی دست

محمد حسینی از فعالین کارگری در فیروزکوه توسط ماموران دستگیر شد و اینک در زندان محبوس 
  .است

بنا به منابع خبری، همچنین آقای میثم نجاتی عارف، دانشجوی دانشگاه آزاد و فعال کارگری شرکت 
. دی ماه، توسط ماموران امنیتی بازداشت و به محلی نامعلوم منتقل شد ۱٣روز سه شنبه سایپا، 

ماموران بعد از دستگیری میثم نجاتی عارف او را با دستبند به منزلش می برند و با توهین و اذیت و آزار 
 .ا ضبط می کنند و با خود می برنداعضای خانواده، کامپیوتر و مقداری از وسایل شخصی اور

بنا به گزارش کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکلهای کارگری، مجید حمیدی، از فعالین کارگری 
 .است شهر سنندج، نیز به دادگاه احضار شده و مورد سئوال و بازپرسی قرار گرفته

اقايان علی اكبر نظری و مرتضی كمساری "طبق گزارش سنديكای كارگران شركت واحد تهران و حومه 
از طرف 30/0/0عضای سنديكای كارگران شركت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه كه در مورخه از ا

روز با قید كفالت ازاد  ٣۶بازپرسي شعبه دوم امنیت مستقر در اوين احضار و بازداشت شدند و پس از 
دی شده بودند، پس از رسیدگی در دادگاه ويژه كاركنان دولت با محكومیت سه میلیون ريال جزای نق

د و با حضور مواجه شده كه بعد از اعتراض اقايان نظری و كمساری در دادگاه تجديد نظراين حكم تايی
 ."نامبردگان اجرا شد

دستگیری های اخیر و احکام ضد انسانی علیه فعالین کارگری نشانگر آن است که جمهوری اسالمی 
اتحاد . و فعالین کارگری به راه اندازد قصد دارد باز هم دور دیگری از دستگیری و سرکوب علیه کارگران

بین المللی بار دیگر این اقدامات سرکوب گرانه رژیم سرمایه داری جمهوری اسالمی را شدیدا محکوم 
می کند و خواهان آزادی بدون قید و شرط همه فعالین کارگری در بند و همه زندانیان سیاسی می 

 .باشد
 

 ن در ایراناتحاد بین المللی در حمایت از کارگرا
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  مخالفت دادستان با مرخصی ابراهیم مددي، فعال کارگری به علت فوت برادرش



دادستان تهران با مرخصی چند ساعته ابراهیم :دی آمده است 09به نوشته سایت دانشجو نیوز در
 . ای شرکت در مراسم فوت برادرش مخالفت کردمددي، نايب رئیس زندانی سنديکای اتوبوسرانی بر

به گزارش کلمه، اين فعال کارگری که بیش از سه سال است در زندان اوين محبوس است تنها يک بار 
از حق مرخصی چند روزه استفاده کرده، او که چند روز پیش برادرش را از دست داد از دادستان تهران، 

ساعته کرد اما دادستان بدون هیچ دلیل مشخصی با جعفری دولت آبادی درخواست مرخصی چند 
مرخصی او مخالفت کرد اين در حالی بود که مددی فقط قصد داشت در مراسم خاکسپاری برادرش 

 . شرکت کند
دادستان تهران مدتهاست با مرخصی زندانیان سیاسی به دستور بازجوهای وزارت اطالعات مخالفت 

نی سیاسی نتوانسته است از مرخصی درمانی و يا مواردی کند و تقريبا ماه هاست هیچ زندا مي
شود اين رفتارهای دادستان  گفته مي. همچون شرکت در مراسم فوت بستگان نزديک شرکت کند

هايشان  تهران و بازجوهای وزارت اطالعات به دلیل اعمال فشار بیشتر بر زندانیان سیاسی و خانواده
 . گیرد صورت مي

با برگزاری مراسمی در اين بند اين ضايعه را به ابراهیم مددی تسلیت گفته و برای  اما ٣۱۱زندانیان بند 
 . او آرزوی صبر و مقاومت بیشتر کردند

 دستگیری اعضای کمیته دفاع از رضا شهابی محکوم است - 00اطالعیه شماره 

 آخرین خبر از وضعیت نابسامان رضا

ه دفاع از رضا شهابی، کارگر و عضو اتحادیه آزاد شریف ساعد پناه و مظفر صالح نیا از اعضای کمیت
کارگران ایران در شهر سنندج برای چندمین روز در بازداشت به سر میبرند و دستگاه قضایی برای آزادی 

 .میلیونی صادر کرده است 39موقت آنها قرار وثیقه ی 

شهر سنندج می تنها جرم شریف ساعد پناه که یکی از فعاالن کارگری خوشنام و زحمت کش در 
باشد و نیز تنها گناه مظفر صالح نیا دفاع از حق و حقوق انسانی و ابتدایی برای خود و دیگر هم طبقه 

صالح نیا به هر بهانه و انگ واهی از سوی   و  ادامه ی بازداشت ساعد پناه.ای هایشان می باشد
آزادی ایشان و پایان دادن به تمامی اعضای کمیته دفاع از رضا شهابی محکوم میباشد و ما خواستار 

 .پرونده ی قضایی ایشان هستیم

همچنین الزم به ذکر است که رضا شهابی کامال بالتکلیف در بخش جراحی اعصاب در بیمارستان امام 
پزشکان متوجه .خمینی به حال خود رها شده است و چندین بار دچار خونریزی از بینی شده است

و مشخص شده .اثر صدمه دیدن رضا در دوران بازجویی در اوین میباشدشده اند که این خونریزی ها در 
که در اثر ضربات شدیدی که به سر او وارد آورده اند ضایعات و صدمات جبران ناپذیری در ناحیه ی سر و 

 .در اعصاب و مغز او به جا گذاشته اند

جراحی ضروری است عالوه  پزشکان اعالم کرده اند که اکنون متوجه شده اند برای آمادگی برای عمل
 .بر دیگر بهبودی ها، این ضایعات مغزی ایجاد شده در اثر ضربه زدن به سر رضا نیز بهبود یابد

بدین ترتیب هر روزه مشکل جسمی حادِ  جدیدی توسط پزشکان کشف میشود که همگی مربوط به 
  .ورده اندآزار و اذیت هایی است که در بازجویی ها و در زندان بر سر رضا شهابی آ
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نادامه تجمع اعتراضی مقابل دادگاه انقالب سنندج برای آزادی بازداشت شدگا   
 

ای گذشته، طبق خبر رسیده به انجمن صنفی کارگران برق و فلزکار کرمانشاه، در ادامه تجمعات روزه
نیز خانواده های فعالین بازداشتی مظفر صالح نیا و شریف ساعدپناه به  ۰۱دی  ٢۱امروز سه شنبه 

https://mail.google.com/mail/h/1oqylt3a92rpd/?&v=b&cs=wh&to=k.d.shahabi@gmail.com
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و نیم قبل از ظهر  ۱۱صبح تا  ۰همراه جمعی از کارگران و خانواده های کارگری شهر سنندج از ساعت 
ساعت  ۷٨و شریف برای  طبق این خبر، قرار بازداشت مظفر. مقابل دادگاه انقالب سنندج تجمع کردند

  .دیگر تمدید گردیده است
  ٢۱/۱۱/۱٣۰۱انجمن صنفی کارگران برق و فلزکار کرمانشاه

 
  دستگیری شریف ساعد پناه را محکوم می کنیم 
 

بر اساس خبرهای دریافت شده، شریف ساعد پناه از اعضای هیئت مدیره اتحادیه آزاد کارگران 
پیش از این نیز مظفر صالح نیا، در تاریخ چهاردهم دی . ده استبازداشت و به زندان سنندج منتقل ش

همچنین مجید حمیدی، . ماه توسط مأمورین وزارت اطالعات دستگیر و به همین زندان منتقل شده بود
  .از فعالین کارگری شهر سنندج نیز به دادگاه احضار شده و مورد سئوال و بازپرسی قرار گرفته است

های کارگری این گونه فشارها به کارگران و فعاالن  کمک به ایجاد تشکلکمیته هماهنگی برای 
کارگری را که در جهت خاموش کردن صدای اعتراض آنان به وضعیت اسفبار زندگی و کار این طبقه و 
حمایت از منافع سرمایه داران صورت می گیرد به شدت محکوم نموده و دفاع ازآنان را که جرمی جز 

با منافع کارگران و دفاع از مطالبات این طبقه نداشته اند از وظایف اصولی و پیش  همراهی و همسویی
روی خود دانسته و خواستار آزادی بی قید و شرط کلیه کارگران و فعالین کارگری و رفع فشار و تعقیب 

  .قضایی از آنان می باشد 
  کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل های کارگری

  ۱٣۰۱دی ۱۰
 

  پیام تبریک به کارگران پتروشیمی های بندر امام و منطقه ویژه اقتصادی ماهشهر 
 

  !همکاران مبارز
و تحقق برخی مطالبات ( پیمانکاری)ماهه اخیرخود برا ی حذف شرکتهای داللی  ۱۱شما با مبارزات 

تومان به پایه هزار  ۱۱۱دیگرتان امروز به جائی رسیده اید که بخشی از خواسته ها را مانند افزایش 
هر . حقوقها و حق استفاده از خدمات بیمارستانی، بر مدیریت پتروشیمی های منطقه تحمیل کنید

چند هنوز تا رسیدن به خواست اصلی یعنی حذف شرکتهای پیمانکاری باید تالشهای جدی و متحدانه 
یت تا به امروزتان می توانید را ادامه دهید، اما تا همین جا شما موفق بوده اید و با اتکا به تجربه موفق

مبارزات بر حق شما طی این مدت مورد حمایت بخشها و تشکلهای . به دستاوردهای بیشتری برسید
کارگری در داخل و خارج قرار گرفته اند و در این پیروزی نقش داشته اند، بی تردید در ادامه تالش شما 

  .ای بیشتری را خواهد طلبیدبرای رسیدن به بقیه خواسته ها، حمایتها و پشتیبانیه
ما این دستاورد و موفقیت را به شما کارگران منطقه ویژه اقتصادی ماهشهر و بندر امام تبریک می 

  .گوئیم و تا تحقق کامل خواسته های شما در کنارتان خواهیم بود
  انجمن صنفی کارگران برق و فلزکار کرمانشاه

  و کامیاران جمع هائی از فعالین کارگری شهرهای سنندج
٢۱/۱۱/۱٣۰۱  

 

  تجمع کارکنان شرکت واگن پارس اراک مقابل مجلس 

 
  .تعدادی از کارکنان واگن پارس اراک صبح امروز مقابل مجلس تجمع کردند

دی ماه فارس، تعدادی از کارکنان شرکت واگن پارس اراک امروز سه شنبه مقابل درب ٢۱ lبه گزارش 
  .گیری مطالبات صنفی خود شدندمجلس تجمع کردند و خواستار پی

ما دیروز هم مقابل وزارت راه تجمع داشتیم که : گو با خبرنگار فارس گفت و کنندگان در گفت یکی از تجمع
طوماری هم در آنجا تهیه کردیم و آقای لطفی نماینده اراک طومار را به معاون وزیر داد ولی ظاهرا 

  .مشکل ما هنوز حل نشده است
ایم را  هایی که ما ساخته آهن واگن راه: ایم، گفت ماه است که حقوق نگرفته ٢نکه ما وی با بیان ای
  .گیرد تحویل نمی

از ما "تجمع کنندگان مقابل مجلس تابلوهایی هم در دست داشتند که روی آن نوشته شده بود 
  ."گیرید خواستند تولید کنیم؛ تولید کردیم، چرا تحویل نمی

سازی پارس با امضای طوماری  جمعی از کارکنان شرکت واگن: بطه نوشتامروز ایسنا در همین را
ست یا خودکشش به ارزش  خطاب به کمیسیون صنایع و معادن مجلس، خواستار تحویل گرفتن پنج ترن

  .کیلومتر را دارند، شدند ۱۶۱مسافر با سرعت  ۱٢۱میلیارد تومان که ظرفیت جابجایی  ۱٢۱ریالی 



های طوالنی است که ساخته شده و به جای  ها مدت ست کنندگان، این ترنبر اساس اظهارات تجمع 
تحویل گرفتن آنها از سوی کارفرما در انبارهای این شرکت و در هوای باز، در سرما و گرما مستهلک 

  .شوند می
 

  در یک ماهگی فاجعه فوالد غدیر یزد؛ این بار فوالد سامان یزد دچار حادثه شد 

 
اه کارخانه فوالد سامان شهرستان مهریز در استان یزد دچار حادثه انفجار دیگ ذوب م دی ۱۶پنج شنبه 

  .شد ولی به علت خروج زود هنگام کارگران، حادثه با تلفات جانی همراه نبوده است
کارگر انجامید، این بار فوالد سامان یزد دچار  ۱٨در یک ماهگی حادثه فوالد غدیر یزد که به کشته شدن 

  .حادثه شد
ماه کارخانه فوالد سامان شهرستان مهریز در استان یزد  دی ۱۶دی ماه ایلنا، پنج شنبه ٢۱به گزارش

دچار حادثه انفجار دیگ ذوب شد ولی به علت خروج زود هنگام کارگران، خوشبختانه حادثه با تلفات 
  .جانی همراه نبوده است

  .ن اتفاق شده استبر اساس همین گزارش ، شارژ بیش از حد کوره ذوب موجب ای
کارخانه فوالد سامان مهریز متعلق به بخش خصوصی است و در نزدیکی شهرک صنعتی هرفته مهریز 

  .قرار دارد
  های یک ماه گذشته درباره علت فاجعه انفجارکارخانه فوالدیزد زنی نگاهی به گمانه

  ی مجهز به دوربین مداربسته مشخص نیست؟ علت حادثه در کارخانه
ل دادگستری یزد یک هفته پس از حادثه به بررسی سریع پرونده فاجعه انفجار کارخانه فوالد رئیس ک

عزم دستگاه قضایی بر این قرار گرفته تا این پرونده با دقت کامل و در : غدیر تاکید کرد و اظهار داشت
  .ترین زمان ممکن رسیدگی شود کوتاه

آذر اتفاق افتاد و موجب  ٢۱ایان شیفت کاری روز یکشنبه علت انفجار در کارخانه فوالد غدیر یزد که در پ
نفر از کارگران این کارخانه شد، با گذشت یک ماه از وقوع این حادثه و به رغم تشکیل  ۱٨کشته شدن 

  .زنی هستند کارگروه ویژه هنوز به طور دقیق مشخص نشده است و مسئوالن مشغول گمانه
های پرس شده در کوره ذوب آهن اعالم  جود آب در قراضههای اولیه علت وقوع حادثه را و بررسی

مهمات اسقاط موجب بروز : کرد اما نماینده مردم یزد در مجلس یک روز پس از حادثه اعالم کرد می
  .انفجار در کارخانه نورد فوالد غدیر یزد شده است

ه ظاهرا از غرب کشور های مهمات جتگی ک علی اکبر اولیا علت وقوع این حادثه را استفاده از قراضه
در بین این ضایعات مهمات اسقاط اما عمل نکرده وجود داشته که : تهیه شده بود دانسته و گفته بود

  .موجب بروز انفجار در کارخانه فوالد شده است
در حالی که نماینده مردم یزد در مجلس خبر از وجود مهمات اسقاط عمل نکرده در میان ضایعات 

  .اطالعی کردند ر یزد داده بود، فرماندار و استاندار یزد از این موضوع ابراز بیکارخانه فوالد غدی
 

  استانی برای کشف علت انفجار  تشکیل کارگروه ویژه
 

محمد رضا فالح زاده استاندار یزد، : دی آمده است  09بر پایه گزارش قید شده در سایت دولنی ایلنا در 
دت از مجروحان حادثه انفجار کوره ذوب کارخانه فوالد غدیر، یک هفته پس از وقوع سانحه پس از عیا

های اجرایی را مامور رسیدگی به این حادثه کرد اما جزییات این دستور  هیاتی از کارشناسان و دستگاه
و این کارگروه پس از یک ماه تنها احتمال مسدود شدن دهانه کوره را . ای نشد و هیات مذکور رسانه

  .اعالم کرد
  حادثه فوالد غدیر توسط شورای قضایی یزد بررسی

تنها مرجع : از سویی دیگر رئیس کل دادگستری در خصوص بررسی حادثه فوالد غدیر گفته بود
کننده به پرونده انفجار فوالد غدیر، دستگاه قضایی است به همین دلیل ضرورت دارد مسئوالن  رسیدگی

اب کنند و این موضوع را به کارشناسان متخصصی که زده و غیرکارشناسانه اجتن از اظهارنظرهای شتاب
  .شوند، واگذار کنند از سوی دستگاه قضایی انتخاب می

غالمحسین حیدری یک هفته پس از حادثه به بررسی سریع پرونده فاجعه انفجار کارخانه فوالد غدیر 
با دقت کامل و در  عزم دستگاه قضایی بر این قرار گرفته تا این پرونده: تاکید کرد و اظهار داشت

  .ترین زمان ممکن رسیدگی شود کوتاه
 

 باز هم فراموشی
 

اظهارات مسئولین در خصوص علت وقوع سانحه در حالی مطرح می شود که به رغم وجود دوربین مدار 



بسته در این کارخانه کارگروه ویژه همچنان پس از یک ماه به گمانه زنی در خصوص علت وقوع سانحه 
ما نباید فراموش کنیم، سال گذشته برای پنجمین بار در کارخانه غدیر انفجاری رخ داد، اما ا. می پردازد

باز هم پس از چندین جلسه علت اصلی حادثه به فراموشی سپرده شد و در راهروهای دستگاههای 
  .دولتی و قضایی تنها در قالب پرونده ای توسط بازماندگان مورد پیگیری قرار گرفت

 
 

  ساله بدلیل برق گرفتگی در قم ۰٠کارگری  جان باختن 

 
دی ماه،یک کارگر ساختمانی امروزدرقم به علت برق گرفتگی ٢۱به گزارش واحدمرکزی خبربتاریخ 

  .جان خود را از دست داد 
ساله هنگام کار با  ٣۱بنابر اعالم مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی قم این کارگر حدودا 

  .فتگی شد و جان داد باالبر دچار برق گر
 
 

  در باره تداوم بازداشت شریف ساعد پناه و مظفر صالح نیا 

 
خانواده های این کارگران، اعضای : دی آمده است  09به گزارش اتحادیه ازاد کارگران ایران در 

اتحادیه و دیگر فعالین کارگری در شهر سنندج اعالم کرده اند چنانچه هفته آینده این دو کارگر 
  دانی آزاد نشوند اعتراضات خود را تشدید خواهند کردزن

منزل این . شش روز از بازداشت مظفر صالح نیا و سه روز از بازداشت شریف ساعد پناه گذشت
کارگران بدون ارتکاب جرمی مورد بازرسی قرار گرفت و بولتن خبری اتحادیه که چیزی جز چند خبر 

در این مدت خانواده . ه ای برای تداوم بازداشت آنان تبدیل شدکارگری در آنها نبود بمثابه جرم و بهان
های این کارگران به همراه اعضای اتحادیه و دیگر فعالین کارگری در شهر سنندج، بطور مرتب در 

مقابل دادگاه تجمع کرده و خواهان روشن شدن وضعیت شریف ساعد پناه و مظفر صالح نیا شده 
رابطه با تداوم بازداشت این کارگران به خانواده های آنان داده نشده اند اما تاکنون جواب روشنی در 

است و علیرغم اینکه قرار بود امروز آنان را به دادگاه بیاورند اینکار انجام نشد و فقط پرونده های آنان 
بازپرسی منتقل و از آنجا به  ۱توسط یکی از ماموران اطالعات نیروی انتظامی به دادگاه شعبه 

دادستانی ارجاع داده شد و معاون دادستان به خانواده های کارگران زندانی اعالم کرد  معاونت
  .وثیقه ای برای آزادی این کارگران قبول نمیکند و باید بازجویی از آنها ادامه پیدا کند

اعضای اتحادیه آزاد کارگران ایران، خانواده های شریف ساعد پناه و مظفر صالح نیا و دیگر فعالین 
ارگری در شهر سنندج اعالم کرده اند چنانچه پس از پایان تعطیالت آخر هفته و روز شنبه، شریف ک

ساعد پناه و مظفر صالح نیا آزاد نشوند بر دامنه اعتراضات خود نسبت به تداوم بازداشت آنان 
  .خواهند افزود

اتحادیه آزاد شریف ساعد پناه نماینده اخراجی کارگران ریسندگی پرریس، عضو هیئت مدیره 
کارگران ایران و یکی از رهبران کارگری خوشنام در سنندج و مظفر صالح نیا فعال کارگری، معترضی 

این . پرشور به بی عدالتی های اجتماعی و از اعضای هیئت مدیره اتحادیه در این شهر است
ه اند و بی کارگران هیچ جرمی جز دفاع از حقوق انسانی خود و هم طبقه ای هایشان مرتکب نشد

تردید تداوم بازداشت آنان معنایی جز تالش جهت پرونده سازی های واهی برعلیه این کارگران 
  .ندارد

لذا ما پیشاپیش با محکوم کردن هر گونه پرونده سازی واهی بر علیه شریف ساعد پناه و مظفر 
ود میدانیم و صالح نیا، تشدید اعتراض نسبت به تداوم بازداشت این کارگران را حق مسلم خ

   .بدینوسیله اعالم میداریم شریف ساعد پناه و مظفر صالح نیا باید فورا و بی قید و شرط آزاد گردند
 
 
  ششمین سالگرد اعتصاب رانندگان شرکت واحد اتوبوس رانی تهران وحومه 

 
 گزارش این هفته به ششمین سالگرد اعتصاب رانندگان شرکت واحد اتوبوس رانی تهران اختصاص

اما شاید بهتر باشد که ابتدا به سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوس رانی تهران و حومه و . دارد
  .تاثیر فعالیت های آن اشاره شود

سال قبل تاسیس شد، اما بعد از انقالب توسط دولت منحل و  ۷۱این سندیکای کارگری بیش از 



  .شورای اسالمی کار جایگزین آن شد
سال پیش توسط کارگران  ۱۱کت واحد اتوبوس رانی تهران و حومه از حدود سندیکای کارگران شر

این شرکت دوباره آغاز به کار کرد و بعد از مدتی نیز به عضویت رسمی فدراسیون جهانی کارگران 
  .حمل و نقل درآمد

سعید ترابیان، مسئول روابط عمومی سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوس رانی تهران و حومه، 
های کارگری  به دلیل انباشته شدن خواسته»: باره آغاز به کار این سندیکا به رادیو فردا می گویددر

های واقعی و حضور نهاد مشورتی شورای اسالمی کار به عنوان نماینده کارگر  و عدم وجود نماینده
بدون  ۱٣۶۰در شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه، سندیکای کارگران شرکت واحد که از سال 

  «.فعالیت خود را شروع کرد ۱٣٨٣برگزاری مجمع عمومی تشکیل شده بود، از سال 
نمایندگان واقعی با حضور خود کارگران در پای  ۱٣٨۷با برگزاری مجمع عمومی در سال »:وی افزود
فعالیت . آغاز کردند ۱٣٨۷های صنفی خود را از سال  های رأی وجودشان را اعالم و پیگیری صندوق

  «. کند کای شرکت واحد کماکان ادامه دارد و در راه دفاع از حقوق کارگران فعالیت میسندی
با آغاز به کار سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوس رانی تهران و حومه، منصور اسانلو به ریاست 

  .هیات مدیره این تشکل کارگری انتخاب شد
نویم که در جمع گروهی از کارگرهای شرکت در اینجا، یکی از سخنرانی های آقای اسانلو را می ش

خواهی مرا بازجویی کنی؟  من به مامور اطالعات کمیته پیگیری گفتم آقا تو می»: واحد گفته بود
من انقالب کردم که استقالل داشته باشم، آزادی داشته . بگذاراول چند کلمه برایت حرف بزنم

گشنه نباشند، دخترانمان را به خاطر فقر  زن و بچه هایمان. باشم، عدالت اجتماعی داشته باشم
اینها بد است؟ خود مامور . به فحشا نبرند به دوبی، نبرند به اسالم آباد، نبرند به کراچی و کویت

گوید اگر فقر از در بیاید  حضرت علی می. ریشه تمام فسادها فقر است. سرش را انداخت پایین
  «.خواهیم گوییم، حق مان را می ای نمی ما چیز اضافه. رود ایمان از پنجره بیرون می

پس از آنکه سندیکای کارگران شرکت واحد دوباره آغاز به کار کرد و با استقبال هزاران از رانندگان و 
کارگران بخش های گوناگون شرکت واحد مواجه شد، برخورد با این تشکل کارگری شروع شد؛ از 

دفتر آن حمله و ضمن ضرب و شتم اعضای ، گروهی به ۱٣٨۷جمله اینکه در نیمه نخست سال 
در عین حال، دو نفر از اعضای . حاضر در این دفتر تالش کردند تا زبان آقای اسانلو را قطع کنند

  .سندیکا نیز مورد اصابت چاقو قرار گرفتند
 یکی دیگر از موارد مهم در فعالیت این سندیکای کارگری، برگزاری دو اعتصاب در تهران بود؛ یعنی در

  .۱٣٨۷بهمن سال  ٨دی و  ۷روزهای 
البته رسانه های دولتی تالش کردند که دامنه این اعتصاب را کوچک جلوه دهند اما با این همه، خبر 

این در حالی بود صدها نفر از رانندگان پیش از آغاز . اعتصاب در همین رسانه ها انتشار یافت
  .خی از رانندگان نیز بازداشت شدنداعضای خانواده های بر. اعتصاب بازداشت شده بودند

محمد باقر قالیباف، شهردار تهران، نیز با حضور در بین کارگران شرکت واحد اتوبوس رانی تهران به 
آنان قول داد که خواسته های صنفی شان برآورده می شود و بازداشت شدگان نیز آزاد خواهند 

البته تمام این خواسته ها نیز انجام . زگشتندپس از این وعده ها، رانندگان به سر کار خود با. شد
  .نشدند

اعتصاب رانندگان شرکت واحد تا این اندازه واجد اهمیت بود که سازمان بین المللی کار از آن زمان 
  .به بعد همیشه در گزارش های خود درباره این اعتصاب نوشته است

ی تهران و حومه به شدت تحت فشار از آن زمان تاکنون، سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسران
احضار و بازداشت تعداد زیادی از اعضای . امنیتی و قضایی جمهوری اسالمی قرار داشته است

سندیکا، بیکار شدن دهها نفر از آنان و خروج اجباری تعدادی از آنان از ایران، بهایی بوده که این 
  .سندیکا در فعالیت سندیکایی خود تاکنون پرداخته است

  .در عین حال، دو عضو هیات مدیره این سندیکا؛ رضا شهابی و ابراهیم مددی، همچنان زندانی اند
  .البته موضوعی که نباید فراموش شود، این است که فعالیت های سندیکا بی نتیجه نبوده است

سعید ترابیان، مسئول روابط عمومی سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوس رانی تهران و حومه، 
شد نمایندگان کارگران روی مسئله  در جلساتی که تشکیل می» : درباره این فعالیت ها می گوید

های آموزشی هفته ای یک بار برنامه آموزشی برای کارگران  آموزش بسیار حساس بودند و گروه
همین امر باعث شد بسیاری از کارگران از مسایل مختلفی که جزو مشکالت جامعه است . داشتند

  «.هایی که به کارگران داده شد له اعتیاد و مسایل این چنینی دور ماندند با آگاهیاز جم
وردهای دیگر سندیکا حقوق کارگران و طبقه بندی مشاغل بود که اجرا   آ از دست»:وی می افزاید

های صنفی باعث شد طبقه بندی مشاغل کارگران اجرایی شود و حقوقشان به  نشده بود و پیگیری
  «.البته حقوقشان در سطح تورم نبود ولی در حدود تورم آن موقع باال رفت. تر برودمراتب باال

مدیریت شرکت واحد به کارگران و رانندگان کارهای اضافی تحمیل »:آقای ترابیان اضافه می کند



دادن شیر و کیک و لباس . ها برداشته شد کرده بودند که این کارهای اضافی هم از دوش راننده
های سندیکا باعث شد  های صنفی کارگران بود که فعالیت راننده ها نیز یکی از خواست اضافی به

  «.کارفرما این امکانات را در اختیار راننده ها قرار دهد
 
 

تجمع کارگران قطعه سازی فوالدکرج مقابل مجلس در اعتراض به عدم دریافت  
  ماه حقوق و اخراج ۵٠

 
جمعی از کارگران کارخانه : دی آمده است  01ایلنا در  –ران خبر گزاری دولتی کار ایبه گزارش 

  .سازی کرج در مقابل مجلس تجمع کردند قطعه
ای خطاب به مسئولین در دست کارگران بود که بر روی  نوشته بنا همین گزارش، در این تجمع پارچه

  :آن نوشته شده بود
ماه است  ۱۱ال سابقه کار به مدت س ٢۱ما کارگران شرکت قطعه سازی فوالدی کرج با بیش از »

  «.ست که با این سابقه کار اخراج شدیم ایم و این درحالی که حقوق نگرفته
  اعتراض کارگران شهرداری نیک شهربه عدم دریافت حقوق،مزایا واخراج

جاری تنها شش ماه حقوق دریافت کرده و دو سال و شش ماه  از ابتدای سال: کارگران نیک شهر
و هزینه لباس کار، سه سال است که شهرداری حاضر  ۰۱به عالوه عیدی و پاداش سال اضافه کار 

  .شود به پرداخت آن به کارگران نمی
وگو با خبرنگار  دی ماه، تعدادی از کارگران شهرداری نیکشهر در گفت٢۱به گزارش فارس بتاریخ 

ایم و شهرداری نیز  راج شدهبا چند سال سابقه کار بدون هیچ دلیل منطقی اخ: فارس اظهار داشتند
  .حکم اخراج ما را تأیید کرده است

جاری تنها شش ماه حقوق  از ابتدای سال: این کارگران که از بیان نامشان هراسان بودند افزود
و هزینه لباس کار،  ۰۱دریافت کرده و دو سال و شش ماه اضافه کار به عالوه عیدی و پاداش سال 

  .شود ضر به پرداخت آن به کارگران نمیسه سال است که شهرداری حا
از چهار ماه پیش تاکنون به دلیل عدم پرداخت حق بیمه کارگران توسط شهرداری، بیمه : آنان گفتند

  .ای برای کارگران به وجود آورده است ما هم تمدید نشده و این امر مشکالت عدیده
ترین شرایط به نظافت شهر  زیر سختکارگران شهرداری نیکشهر با بیان اینکه در سرما و گرما و 

نفر از کارگران را تا  ۱٢شهرداری نیکشهر اعالم کرده طبق نظر استانداری باید : ایم افزودند پرداخته
  .شوند نفر اخراج و بقیه نیز به زودی اخراج می ۱۱پایان امسال اخراج کنند که در همین راستا 

گیریم که آن هم تا شش ماه است  هزار تومان حقوق می ٢۷۱به عنوان رفتگر تنها : آنان ادامه دادند
ای نیندیشند بنیان خانوادگی ما کارگران از هم  پرداخت نشده و اگر مسئوالن در این زمینه چاره

  .خواهد پاشید
با تأیید عدم پرداخت حقوق و : سرپرست شهرداری نیکشهر در این ارتباط به خبرنگار فارس گفت

کارگر و کارمند در شهرداری نیکشهر مشغول به کار هستند که قرار  ۱۱۱ مزایای کارگران در حدود
  .نفر از آنان اخراج شوند ۱٢است به زودی تعداد 

جاری باید اخراج  از این تعداد کارگر برخی اخراج و باقی آنان تا قبل از پایان سال: حمید آریان افزود
  .شوند

ن درآمد و عدم توانایی پرداخت حقوق آنان عنوان وی از دالیل اخراج کارگران شهرداری را نداشت
  .کرد

استانداری طی مکاتبات اعالم کرده که بیشتر آنان در زمان : سرپرست شهرداری نیکشهر بیان کرد
اند و  شهرداران سابق بدون گزینش و برگزاری آزمون و گذراندن مراحل استخدام به کار گرفته شده

  .ار بر کنار که این خود ظلم بزرگی بر حق کارگران استاالن با سابقه چند سال باید از ک
شود  میلیون تومان حقوق کارگران و کارمندان شهرداری می ۷۱در هر ماه بیش از : آریان یادآور شد

که اکنون مالیات با ارزش افزوده و عدم کمک استانداری، توانایی پرداخت حقوق و مزایا و عیدی و 
  .فته استاضافه کار را از شهرداری گر

  .شود هزار تومانی رفتگران شش ماه است که پرداخت نمی ٢۷۱اکنون حقوق : وی گفت
میلیون به شهرداری  ۷۱با تجمیع عوارض هر ماه در حدود : سرپرست شهرداری نیکشهر ادامه داد

شد ولی در حال حاضر با مالیات بر ارزش افزوده که قانون شده، کل عوارضات در  نیکشهر کمک می
شود و هیچ کمکی هم به شهرداری  ها تقسیم می کز جمع و بر اساس جمعیت بین شهرداریمر

  .شود نمی
ماشین آالت شهرداری نیکشهر به دلیل نداشتن سوخت و قطعات یدکی و : آریان اضافه کرد



  .اند تعمیرات کارایی چندانی برای عمران شهر ندارند و همه به دلیل نبود اعتبار بیکار مانده
به دلیل کمبود اعتبار کارگران و کارمندان شهرداری از حدود بیش از شش ماه قبل از حق : فتوی گ

اند و با  اند و حتی کارگرانی در زمان استخدام تا چند سال بیمه نبوده بیمه، حقوق و مزایا، بی بهره
  .تمام مشکالت و سرما و گرما به کار خود ادامه داده که باید فکری به حال آنان شود

 :هیات مدیره انجمن در روزنامه دنیای اقتصاد با حضور

 کمیته صنفی روزنامه دنیای اقتصاد تشکیل شد

در دیدار اعضای هیات : دی آمده است  01به نوشته سایت انجمن صنفی روزنامه نگاران آزاد ایران در 
بعد از تبادل نظر وارایه  مدیره انجمن صنفی روزنامه نگاران آزاد تهران با روزنامه نگاران دنیای اقتصاد

 .گزارش از سوی هیات مدیره، اعضای انجمن کمیته صنفی دنیای اقتصاد را تشکیل دادند

صبح برگزار شد ، ابتدا ء اعضای انجمن به بیان مشکالت  11ساعت  09/19/09در این دیدار که در تاریغ 
وزطرح ترافیک نظرات خود را مج و طرح پرسش های صنفی پرداختند و در رابطه با چگونگی در یافت 

ابراز داشتند، در ادامه اعضای هیات مدیره انجمن با هم فکری حاضران در جلسه راه کارهای مناسب 
 .رابرای کسب مطالبات صنفی بر شمردند

این جلسه با برگزاری انتخابات وتشکیل کمیته صنفی انجمن در روزنامه دنیای اقتصاد به کار خود پایان 
 داد

 

 شود های بیستون و تبریز تا پایان سال واگذار می لتی پتروشیمیسهام دو

 
رئیس امور مجامع و سهام شرکت ملی صنایع : برپایه گزارش شانا ـ گروه پتروشیمی آمده است 

جاری  های پتروشیمی تبریز و بیستون تا پایان سال پتروشیمی از واگذاری سهام این شرکت در مجتمع
 .خبر داد

 29شرکت بیش از  5ا بیان اینکه در حال حاضر شرکت ملی صنایع پتروشیمی در مرتضی رحیمیان ب
، (درصد 29)های بیستون  ها شامل پتروشیمی این شرکت: درصد سهم دارد به خبرنگار شانا، گفت

ها و مخازن پتروشیمی  و پایانه( درصد 199)های کاال  و شرکت( درصد 199)، دماوند (درصد 29)تبریز 
 .ها در حال انجام است آن  ست که مراحل واگذاریا( درصد 199)

ها مراحل واگذاری بیستون و تبریز در حال انجام است و از آنجایی که   از میان این شرکت: وی ادامه داد
کنیم سهام این  بینی می ها تا پایان سال است، پیش سازی مکلف به واگذاری آن سازمان خصوصی

 .صی واگذار شودها تا زمان مقرر به بخش خصو شرکت
هایی مانند  به گفته رئیس امور مجامع و سهام شرکت ملی صنایع پتروشیمی، این شرکت در شرکت

 .درصد سهم دارد که هنوز تعیین تکلیف نشده است 59باختر نیز کمتر از 
های در دست اجرا نیز  رحیمیان درباره تعیین وضعیت سهام شرکت ملی صنایع پتروشیمی در طرح

درصد سهم دارد که سازمان  19تا  09طرح پتروشیمی بین  14در حال حاضر این شرکت در : اضافه کرد
 .هاست سازی درصدد واگذاری سهام دولت در این شرکت خصوصی

هایی که پیشرفت قابل  البته پیشنهاد داده ایم تا به جای واگذاری سهام شرکت: وی تاکید کرد
 .به تولید رسیده و وضعیت مشخصی دارند، واگذار شودها و واحدهایی که  ای ندارند، طرح مالحظه

 

  گفتگو با تنها بازمانده حادثه فوالد غدیر یزد 

  کوره نفس نداشت، منفجر شد: دی آمده است  01به نوشته سایت دولتی ایلنا در 
.. بدنم گرم بود، متوجه سوختگی خودم نشده بودم. من کمک کردم مجروحان را به بیمارستان برسانیم

  ..بدن دوستانم تکه پاره شده بود. فلز مذاب گوشت صورت پدرم را سوراخ کرده بود
کشیم بپرسیم یعنی چی که نفس  که خجالت می« کوره نفس نداشت»گوید  چنان بدیهی می

: افتد کند که خودش به صرافت توضیح می مان را از راه دور حس می سکوت خنگ و نافهمیده. نداشت
راهی .. ی کوره بسته بود دهنه. فوالد مذاب سرد شده داخلش ریخته بودندکوره کیپ شده بود، »

پنج . جوشید گاز زیر مواد مذاب جمع شده بود و فوالد هم که داشت می. نداشت که گاز خارج شود



  «.ثانیه هم طول نکشید
دیر یزد زنده برای صحبت با محمدعلی مکاری، نوزدهمین کارگری که از انفجار کوره کارخانه نورد فوالد غ

کارگری است  ۱٨امروز او چشم آن . مانده است، ناچار شدیم یک ماه صبر کنیم تا کمی بهبود پیدا کند
  .اش کنند که انفجار را دیدند اما زنده نماندند تا برای ما تعریف

کند  لحظه حادثه را که توصیف می. درصد سوختگی نیست ۷۱اش این  ی مصدومیت گوید همه می
مید دردهای دیگری هم هست که به سبک آن جمله دستمالی شده ـ اما تا ابد به شدت شود فه می

  ..صادق ـ روح را مثل خوره از درون و این حرفها
از . کردم من آن روز در قسمت دیگری، دور تر از کوره کار می. پنج ثانیه هم طول نکشید»: می گوید

رفتم نگاهی به کوره انداختم و بعد هم رفتم با  .شود کارگرها شنیدم که فوالد باالی کوره ذوب نمی
متری  ۰۱من و پدرم حدودًا . کرد حال و احوالی کنم که آن روز کنار کوره کار می( جلیل مکاری)پدرم 

همینطور که . من پشت به کوره داشتم و پدرم روبروی من ایستاده بود. کوره ذوب فوالد ایستاده بودیم
کوره منفجر شد و فوالد مذاب را مثل شلیک گلوله .. یه هم طول نکشیدزدیم، پنج ثان داشتیم حرف می

من که پشت به کوره بودم آن لحظه دردی حس نکردم چون پدرم را . متری پرتاب کرد ۱۱۱تا شعاع 
های پاره شده  ی رفقایم با بدن در عرض پنج ثانیه همه. دیدم که فوالد مذاب صورت و بدنش را پوشانده

شان  های تا وقتی از پشت گوشت سوخته بدن. گیج شده بودم. ن افتاده بودندو سوخته روی زمی
ها را به بیمارستان منتقل کنیم اصال نفهمیدم چه بالیی  ها تشخیص بدهیم و زنده ها را از زنده جنازه

توی بیمارستان متوجه نشدم چطوری، چند وقت بعد، دیدم خودم هم روی یکی از . سر خودم آمده
سراغ پدرم را که گرفتم گفتند کشته شده . درصد سوختگی داری ۷۱دکترها گفتند . ام دهها افتا تخت
  «.اگر او جای من، پشت به کوره ایستاده بود االن زنده بود.. است

ایم که پزشکی قانونی محمدعلی را جهت کنترل صدمات روحی این حادثه به  از برادرش شنیده
کنیم موضوع صحبت را به شرایط کارشان در کارخانه  پس سعی می. روانپزشک معرفی کرده است

ساعت  ٢۷ساعت کار و  ۱٢. شب کار می کردیم ٨صبح تا  ٨از ساعت » گوید  می. فوالد غدیر بکشنایم
پرسیم، خودش طاقت  کنیم از ماجرا دور شویم و سئوالی نمی با اینکه سعی می« .استراحت داشتیم

من کمک کردم . شب بود که منفجر شد ۷یک ربع به کوره ساعت »: دهد آورد و ادامه می نمی
فلز مذاب .. بدنم گرم بود، متوجه سوختگی خودم نشده بودم. مجروحان را به بیمارستان برسانیم

  «.بدن دوستانم تکه پاره شده بود. گوشت صورت پدرم را سوراخ کرده بود
نظارت بازرسان کار که بابت ای که چنین تلفاتی داشته هیچ وقت مورد  می خواهیم بدانیم حادثه

  گیرند قرار داشته؟ جلوگیری از این قبیل حوادث حقوق می
چرا که در . ها از اداره کار می آمدند اما به درستی کار خود را انجام نمی دادند بازرس: گوید می

را به  اگر آنها کارشان. داشتیم( کشته ۱٨البته نه در این سطح با )سالهای گذشته هم چنین اتفاقاتی 
رفتیم که ندانیم امروز زنده بر  نمی.. رفتیم دادند ما فقط برای کار کردن به کارخانه می درستی انجام می

  .گردیم یا نه می
نفر از همکارانم که دوستان صمیمی بودیم چنین اتفاقی افتاد  ۶برای خود من و  ٨۷در بهمن ماه سال 

ین سلطانی از ناحیه یک چشم آسیب دید و نابینا و کوره منفجر شد که یکی از دوستانم به نام حس
  .سال است که تحت درمان است ٣شد و االن به مدت 

ها غیر از اینکه باید وضعیت ایمنی  بازرس. بله بازرسین می آمدند و می رفتند ولی پیگیری نمی کردند
ما باید . کردند یداد هم نظارت م کردند باید به تجیزاتی که کارفرما به ما می کوره را بررسی می

داشتیم اما روز حادثه لباس پالستیکی بر تن ما بوده که از کارخانه به ما داده  لباسهای ایمنی می
  .همین لباس پالستیکی باعث شدت سوختگی ما شد. بودند

زدیم  اما از ترس اخراج حرفی نمی. کند ما می دانستیم که لباس پالستیکی هیچ محافظتی از ما نمی
کردند که به  های کار باید صاحب کارخانه را مجبور می همین بازرس.. دولت. کردم و تحمل می

گفتند این کوره ذوب  می. ما که کارگر بودیم و قراردادمان کف دستمان بود. کارگرانش لباس ایمنی بدهد
  «.به سالمت: خواهید فوالد و این هم لباس، نمی

با »: گوید می. ی جان، چقدر بوده ه نه؛ قیمت این معاملهک« کار»در پایان، کنجکاویم بدانیم حقوق این 
  «.شد هزار تومان می ۱۱۱اضافه کار مبلغ دریافتی من 

 
 

  کان جمعی کارگران شرکت فاکس تهدید به خودکشی دسته 

 
نفره از کارکنان جوان و نوجوان شرکت تایوانی فاکس کان در چین که در کارخانه این  ٣۱۱گروهی 

  .ووهان کار می کنند تهدید به خودکشی دسته جمعی کردندشرکت در شهر و



به نقل از اینترنت ویک، این ( econews.ir)دی ماه خبرگزاری اقتصادی ایران٢۱به گزارش مورخ 
مایکروسافت فعالیت می کنند چند روز قبل در  ٣۶۱ Xboxکارگران که در خط مونتاژ کنسول بازی 
رداخت غرامت از سوی فاکس کان تهدید به خودکشی اعتراض به شرایط دشوار کاری و عدم پ

  .گروهی کرده اند
ای و الکترونیکی جهان است که واحد بزرگی  این شرکت یکی از بزرگترین تولیدکنندگان قطعات رایانه

  .شود در کشور چین دارد و بزرگترین صادر کننده این کشور محسوب می
فاکس کان طرف . گو تاسیس و راه اندازی شدتوسط فردی به نام تری  ۱۰۷۷این شرکت در سال 
های بزرگ فروش رایانه و قطعات الکترونیکی چون ِدل، اپل، سونی، هیولت  قرارداد دیگر شرکت

درصد محصوالت شرکت آمریکایی  ۷۱باشد و  پاکارد، نوکیا، موتورال، مایکروسافت و سیسکو می
  .کند ها شرکت دیگر را تولید می ل، دل و صدهای اپ اینتل و درصد بسیار باالیی از محصوالت کمپانی

ژانویه و در زمانی زده شد که کارگران خواستار افزایش حقوق شدند، اما از  ٢جرقه این تهدید در روز 
  .سوی کارفرما تهدید به اخراج و برخورد انضباطی گردیدند

آن شدند اما کارگرانی که اکثر این کارگران هم در نهایت خواستار استعفا و دریافت غرامت به ازای 
کارشان را ترک کرده اند هنوز پولی دریافت نکرده اند و می گویند فاکس کان قصد ندارد به تعهداتش 

  .عمل کند
پس از این رویداد همه این کارگران به پشت بام ساختمانی متعلق به فاکس کان رفتند و تهدید به 

  .ا مداخله شهردار از قصد خود منصرف شدندپریدن به پایین و خودکشی کردند که در نهایت ب
 ۱۷تا به حال  ٢۱۱۱از اوایل سال . حال این افراد دوباره تهدید به خودکشی دسته جمعی کرده اند

نفر از کارگران چینی فاکس کان به دلیل شرایط سخت کاری و پایین بودن دستمزدها خودکشی 
با شرکت های بزرگ فناوری در آمریکا دارد کرده اند اما این شرکت تایوانی که همکاری نزدیکی 

  .توجهی به این مساله نشان نمی دهد
 بیست ویکم دی ماه

 
های پتروشیمی  های پیمانی در کارخانه نشینی کارفرما در برابر اتحاد کارگران شرکت عقب

 ماهشهر
 

ز تاریخ بیستم اعتصاب ا های پتروشیمی ماهشهر مبنی بر آغاز در پی تهدید کارگران پیمانی کارخانه
های فوق به برخی از  مدیران کارخانه شان، کارفرمایان و های ماه در صورت عدم تحقق خواست دی

 .ها تن دادند های آن خواست
اعتصابات قبلی، کارگران  های داده شده توسط مدیران کارخانه در جریان دنبال عدم تحقق وعده به

تا دویست  ۱۱۱ای خواستار اضافه شدن  بیانیه دورهای پیمانکاری پتروشیمی در ماهشهر با ص شرکت
احتساب آن از ابتدای سال نود شده و اعالم کرده بودند که در صورت  هزار تومان به دستمزد کارگران و

جهت اجرایی  بر این مورد، کارگران با خواست مدیریت برای دادن یک مهلت چهار ماه دیگر حصول توافق
 .موافقت خواهند کردهای پیمانکاری  شدن حذف شرکت

گان کارگران، رئیس  نماینده ای در اداره کار ماهشهر، با حضور دیماه، جلسه ۱٨دنبال این اطالعیه، روز  به
در این جلسه رئیس . ماهشهر برگزار گردید های پتروشیمی منطقه و رئیس اداره کار شرکت
عدیل نماید، اما در سوی دیگر های کارگران را ت تا خواست های پتروشیمی منطقه تالش نمود شرکت
تایید کارگران  های کارگران و لزوم این که تمامی توافقات باید مورد با تاکید برخواست گان کارگران نماینده

در راستای بهبود وضعیت و منافع  قرار بگیرد، خواستار تغییراتی در پیشنهادات مقامات کارفرمایی
هزارتومان به دستمزد کارگرانی که  ۱۱۱پذیرفتند تا مبلغ  یدر نهایت مقامات کارفرمای. کارگران شدند

هزارتومان است اضافه گردد، براساس این توافق کارگرانی که  ۶۱۱ از شان کمتر حقوق پایه
هزار تومان  ۰۱۱باالی  هزار تومان و کارگرانی که ۷۱هزار تومان است  ۰۱۱تر از  شان پایین پایه حقوق

هم چنین قرار شد از مبالغ فوق . خواهند شد زار تومان افزایش دستمزده ۱۱ باشد شان می پایه حقوق
 ۶۱۱ تر از ی حقوق اکثریت قریب به اتفاق کارگران پایین است که پایه الزم به ذکر. مالیاتی کسر نگردد

 .باشد تومان می هزار
. ارگران منظور گرددحقوق ک های براساس این مذاکرات، مقرر گردید تا مبالغ فوق از تاریخ آذرماه در فیش

بیمارستان صنایع پتروشیمی، و اجرای تورهای مسافرتی  وهوا، استفاده از پرداخت حق جذب و بدی آب
در صورت . باشد دیگر موارد مورد توافق کارگران با مقامات کارفرمایی می برای کارگران پیمانی از

براساس  .لن اضافه خواهد شددرصد به دریافتی کارگران عم ٣۱وهوا،  جذب و بدی آب  حق اعمال
شده و مبلغ اضافه  ها نصب خواست کارگران تمامی توافقات فوق به صورت بخشنامه در کارخانه

 .دستمزد آذرماه نیز به حساب کارگران واریز گردید



هنوز تحقق نیافته  شان موفقیت کارگران پیمانی ماهشهر تا همین جا نیز به رغم آن که خواست اصلی
ها که از فروردین ماه آغاز  مبازرات آن .گردد وزی بزرگ برای کارگران ایران محسوب میاست، یک پیر

چنین به  این مبارزات هم. ها وجود دارد نیروی عظیمی در اتحاد آن گردید به کارگران ثابت کرد که چه
اتحاد  و های کارگران پیمانی ماهشهر نشان داد که کارگران منافعی مشترک دارند ای طبقه تمام همه

 .باشد شان می مشترک شان و در راستای تحقق منافع ی مشترک شرطی ضروری در مبارزه
 

 سازی پارس اراک در برابر مجلس سازی کرج و واگن های قطعه تجمع کارگران کارخانه
 

 ۱۱مجلس، به عدم پرداخت  سازی کرج با تجمع در برابر روز چهارشنبه، جمعی از کارگران کارخانه قطعه
 .ی کار اعتراض کردند سال سابقه ٢۱ستمزد خود و نیز اخراج کارگران با بیش از ماه د

پرداخت دستمزدهای  روز سه شنبه نیز تعدادی از کارگران شرکت واگن پارس اراک در اعتراض به عدم
هاست دستمزد خود را از کارفرما  ماه کارگران این شرکت نیز. خود در برابر مجلس تجمع کرده بودند

های بیمه کارگران بیش  میلیاردی تومانی کارفرما به بیمه، دفترچه ۱٢ /۱ ر بوده و به علت بدهیطلبکا
کارگران روز  این. است که باطل شده و حتا حق بیمه بازنشستگان نیز پرداخت نشده است از دو سال

 .دوشنبه نیز در برابر وزارت راه تجمع کرده بودند
داری، خواستار گرفتن حق  سرمایه ز و بلندکردن فریاد خود علیه نظامکارگران با تجمع در برابر این مراک

گیری این مصائب برای کارگران نقشی اساسی داشته  شکل شوند که در خود از کارفرما و دولتی می
 .است

 
 آهن اردبیل های ویتانا در تهران و ذوب اعتراض کارگران کارخانه

 
ی  افتاده ماه دستمزد عقب ۷ نبه در اعتراض به عدم دریافتکارگران کارخانه کارخانه ویتانا روز چهارش

براساس اخبار منتشره، از سوی کارفرمای جدید  .خود در برابر درب ورودی کارخانه دست به تجمع زدند
اند  سال کار، بدون ارائه هیچ دلیلی اخراج شده ٢۷تا  ٢۱کارخانه با سابقه  کارگر رسمی ٣۱کارخانه، 

کارگران فوق به  م بازگشت به کار از سوی اداره کل اسالمشهر، هنوز از ورودحک ۷ به رغم صدور و
کارخانه، توسط کارفرما اتاقی تحت  ی چنین در یک قسمت مخروبه هم. شود کارخانه جلوگیری می

معترض به این اتاقک فرستاده شده و حق خروج از این  عنوان بازداشتگاه ساخته شده است و کارگران
اند  شده های اخیر تعداد زیادی از کارگران کارخانه ویتانا اخراج در سال. کار ندارند یان ساعتاتاق را تا پا

 .کار هستند مشغول به روزی در آن کارگر در سه شیفت کاری و به طور شبانه ٣۱۱و اکنون 
خود  ماه دستمزد ۶ پرداخت آهن اردبیل نیز در اعتراض به عدم در روزهای گذشته کارگران کارخانه ذوب

آهن اردبیل که در گذشته  کارخانه ذوب. کرده بودند در برابر استانداری و درب کارخانه تجمعاتی برگزار
 .کارگر است ۱٢۱ دارای کارگر داشت، اکنون ۱٨۱۱

یا بازداشت کنند، اگر در  گی اخراج کرده و کنند کارگران را به ساده اگر در ایران کارفرمایان جرات می
ها  ی این ها دستمزد کارگران را پرداخت نکنند، همه سال ها و حتا کنند که ماه جرات می ایران کارفرمایان

هایی است که حکومت اسالمی با قوانین، دستگاه اداری و قوای  حمایت ها و ی سیاست نتیجه
 .آورد عمل می داران به از سرمایه سرکوب خود

 
 آهن اصفهان ی ذوب تجمع اعتراضی کارگران بازنشسته

 
های  متعدد خود در ماه ی اعتراضات آهن اصفهان در ادامه ی ذوب دیماه، کارگران بازنشسته ۱۷ز شنبه رو

 .اعتراضی زدند آهن دست به تجمع اخیر در برابر کانون بازنشستگی ذوب
های مقامات دولتی  وعده های خود و تحقق گی به خواست ها در این تجمع بار دیگر خواستار رسیده آن

 .ی خود شدند افتاده های عقب ت حقوقبرای پرداخ
کارگران صنعت فوالد  استفاده مدیران دولتی، صندوق بازنشستگی دلیل سوء براساس اخبار منتشره، به

صنعت فوالد با مشکل دریافت  هزار بازنشسته ٨۱کشور دچار بحران مالی شده و هم اکنون 
فوق از پیش آشکار شده و در بودجه  مالی صندوق در حالی که بحران. های خود روبرو هستند حقوق
گی پرداخت مالی  های بازنشسته دولت به صندوق برای پرداخت حقوق مقرر گردیده بود تا ۰۱سال 

 .اما دولت تاکنون هیچ پرداختی به این صندوق نداشته است داشته باشد،
حقوق اعتراض  پرداخت آهن اصفهان به عدم اجرای نظام هماهنگ چنین بازنشستگان کارخانه ذوب هم

آهن  هزار بازنشسته کارخانه ذوب ٣٢ به دلیل عدم اجرای قانون فوق، هم اکنون دریافتی. دارند
 .باشد کارخانجات صنعت فوالد از جمله فوالد مبارکه کمتر می ردیفان خود در دیگر درصد از هم ۱۱ حداقل



درصد کارگران  ۷۱ریافتی شود حقوق د کنند، گفته می اغلب کارگران بازنشسته در فقر زندگی می
های  خط فقر براساس آمارهای ارگان باشد و این در حالی است که هزار تومان می ۷۱۱ بازنشسته تنها
باشد تا یک میلیون و دویست هزار تومان اعالم شده  می تر از میزان واقعی شک پایین دولتی که بی

 .است
 
 
  انشاناعتراض کارگران نساجی مازندران به اخراج نمایندگ 
 

مدیرعامل کارخانه به جای حل مشکالت ، دونفر از نمایندگان کارگران را که پیگیر مطالبات بودند ، به 
  اتهام اخالل در نظم عمومی اخراج کرد

دی ماه ایلنا،دهها تن از کارگران نساجی مازندران دراعتراض به اخراج دونفراز ٢٢به گزارش مورخ 
  .ه قائم شهر مراجعه کردندنمایندگانشان به دفتر امام جمع

بنا بهمین گزارش ،در این دیدار نماینده کارگران با درمیان گذاشتن مشکالت موجود از اخراج دو تن از 
متاسفانه مدیرعامل کارخانه : نمایندگان کارگران نساجی توسط مدیرعامل این شرکت خبر داد و گفت 

ا که پیگیر مطالبات بودند ، به اتهام اخالل در نظم به جای حل مشکالت ، دونفر از نمایندگان کارگران ر
  .عمومی اخراج کرد

اخراج دو نماینده کارگران در : وی از برخورد دوگانه مدیریت کارخانه نساجی مازندران انتقاد کرد و افزود 
حالی صورت پذیرفت که وقتی ما جهت پیگیری مطالبات به مدیرعامل مراجعه میکنیم ، می گویند بنده 

  !ستعفاء داده ام وکاره ای نیستم ولی همین شخص اکنون حکم اخراج کارگران را امضاء کرده است ا
و !ماه حقوق نگرفته اند را به خویشتن داری دعوت کرد ؟۱٨معلمی امام جمعه قائم شهر کارگرانی که 

  :گفت
لس شورای اسالمی با توجه به شرایط پیش رو که دهه مبارک فجر و متعاقب آن برگزاری انتخابات مج

باید حد اکثر تالشمان را برای هوشیاری و افزایش بصیرت بکار بندیم و البته باید . در پیش است 
  .استیفاء حقوق کارگران را از مجاری ذی صالح مجدانه پیگیری نمائیم

دراین دیدارکه یکی ازمجلس خبرگان هم حضورداشت سنگ تمام گذاشت واز کارگران خواست 
  (بخوان ازهرگونه اعتراض خودداری کنند. )نش جلوگیری کنندازهرگونه ت

ماه حقوق نگرفتن کارگران ماللی نبودوتمامی تالششان براین ۱٨دراین دیدارامام جمعه وخبره را ازبابت
بودکه کارگران معترض را ازادامه تجمعات اعتراضیشان باز دارندتا صدای حق طلبانه کارگران نساجی 

اسالمی بیشتر ازاین –بازتاب پیدا نکند وماهیت ضدکارگری حاکمیت سرمایه داری  مازندران بیش ازاین
  .برمال نشود

کارگران . ماه گذشته کارگران نساجی مازندران برای احقاق حقوق حقه شان به هردری زده اند۱٨طی 
خی نساجی مازندران از مسئولین طراز اول استان وکشوردرقوه قضایی واجرایی جز وعده ووعیدپاس

  .نگرفته اند
  ماه خویشتنداری بس نیست؟۱٨آیا 

 
  ماه حقوق نگرفتن یعنی چه؟۵۰آقای معلمی می دانید 
 

  پرستاران زنجانی خواستار رسیدگی به مشکالت خود شدند
  .جمعی از پرستاران زنجانی با امضای طوماری خواستار رسیدگی به مشکالت خود شدند

ای از آن در اختیار  دی ماه ،در طومار پرستاران زنجانی که نسخه٢٢به گزارش فارس از زنجان بتاریخ 
وری پرسنل پرستاری از قوانین  طرح ارتقای بهره: دفتر خبرگزاری فارس در زنجان قرار گرفته آمده است

  .شود مترقی معرفی شده که موجب افزایش انگیزه و بازده کاری قشر پرستار می
وری پرسنل پرستاری به تصویب مجلس شورای  ای طرح ارتقای بهرهاجر: در ادامه این طومار آمده است

االجرا بودن آن نیز از ابتدای سال جاری به ویژه مهر ماه به  اسالمی و هیئت وزیران رسیده است و الزم
  .های علوم پزشکی تاکید شده است همه دانشگاه

ها به اجرا  رسنل پرستاری در اکثر استانوری پ در این طومار پرستاران با اشاره به اینکه طرح ارتقای بهره
تر، کامل و بدون قید و شرط این قانون به مانند سایر  درآمده است، خواستار اجرای هرچه سریع

  .اند ها در استان زنجان شده استان
وری پرسنل پرستاری در استان زنجان  در این طومار با اشاره به اینکه دلیل عدم اجرای طرح ارتقای بهره

پرسنل پرستاری شاغل در استان زنجان به : شود، آمده است ط مسئوالن کمبود پرسنل اعالم میتوس
  .ای برای کار ندارند های نابرابر و شرایط نامناسب کاری، رغبت و انگیزه دلیل پرداخت

ر اند که مسئوالن دانشگاه علوم پزشکی نه تنها قصد اجرای طرح فوق را د پرستاران در این طومار آورده



های موظفی و کاهش ساعات  استان زنجان ندارند، بلکه درصدد افزایش غیر قانونی تعداد شیفت
  .ساعت هستند ۶٫۱ها و مرخصی از هفت ساعت به  محاسبه شده برای شیفت

اند که آنها زیر بار اعمال موارد غیر قانونی توسط مسئوالن دانشگاه علوم  امضاکنندگان طومار تاکید کرده
  .اهند رفتپزشکی نخو

قرار است رونوشت این طومار به دفتر ریاست جمهوری، دفتر وزیر بهداشت، رئیس سازمان نظام 
  .پرستاری کشور و رئیس سازمان نظام پرستاری استان زنجان ارسال شود

 
  ماه حقوق ۴تجمع کارگران ویتانا در اعتراض به عدم دریافت  

 

دی ماه به ٢۱کارگر شاغل در کارخانه ویتانا صبح روز ٣۱۱از  کارگر ۰۱دی ماه،٢۱به گزارش ایلنا بتاریخ 

  .علت عدم دریافت چهار ماه حقوق معوقه خود در مقابل درب ورودی این کارخانه تجمع کردند
 
 

به شرح زیر  0001دی ماه  66آخرین قیمت سبد کاالی خانوار در تهران تا روز یکشنبه 
 :است

 
 تومان 0099مرغ هر کیلو 

 هزار تومان 1ر شانه تخم مرغ ه
 هزار تومان 10گوشت گوسفندی هر کیلو 

 تومان 1599گوجه فرنگی هر کیلو 
 تومان 399پیاز و سیب زمینی هر کیلو 

 تومان 1599لیمو شیرین و پرتقال هر کیلو 
 هزار تومان 0موز هر کیلو 

 هزار تومان 0خرمالو هر کیلو 
 خیار هر کیلو هزار تومان

 تومان خشخاشی 299/ اده تومان س 599نان سنگگ 
 
 

 درصدی قیمت اقالم لبنی۵۴افزایش روزانه 
 

ای  قیمت یک لیتر شیر خمره« د»بر این اساس شرکت شیر : سایت آفتاب آمده است بر پایه گزارش 
 ٣کرد، قیمت همین محصول را امشب  تومان عرضه می۱۱۱۱درصد چربی را که تا شب گذشته  ٣با 

 . رسانده است( درصد افزایش۷٫٢۱)تومان  ۱٢۱۱به  ۰۱بهمن 
های لبنی قیمت محصوالت خود را روزانه  در سایه نبود نظارت وزارت صنعت و تجارت ، برخی کارخانه

 . دهند افزایش می
با ادغام وزارت بازرگانی و صنایع و تشکیل وزارت صنعت، معدن و تجارت و نیز هم زمان با اجرای قانون 

رود نظارت جدی بر بازار قیمت محصوالت مورد نیاز عامه مردم انجام  ها انتظار می هدفمندی یارانه
ها به بهانه نابسامانی بازار ارز و سکه دست به افزایش بدون دلیل قیمت محصول  شود و کارخانه

 . نزنند
درصد چربی را که تا شب گذشته  ٣ای با  قیمت یک لیتر شیر خمره« د»بر این اساس شرکت شیر 

درصد ۱۷٫٢)تومان  ۱٢۱۱به  ۰۱بهمن  ٣کرد، قیمت همین محصول را امشب  میتومان عرضه ۱۱۱۱
 . رسانده است( افزایش

نالند که پول شیر دامدار همواره با  داران می این در حالی است که دامداران همواره از اجحاف کارخانه
ا روزانه افزایش دار با فرآوری آن شیر قیمت ر شود، اما کارخانه روزه پرداخت می ۶۱تا  ۷۱تاخیر 

 .گیرد دهد و تا شب پول مشتری در حساب کارخانه دار قرار می می
نظارت بر قیمت یکی از وظایف بخش بازرگانی وزارت صنعت، معدن و تجارت است که مغفول مانده یا 
موثر نیست و ای کاش این افزایش قیمت به جیب دامدار تولید کننده برسد و تولید شیر خام افزایش 

 . یابد
ها، گران شدن  بهانه گران شدن قیمت برخی محصوالت از جمله مواد لبنی از سوی برخی کارخانه

کند، شیر دامدار را  شود، در حالی که کارخانه شیر مگر چه موادی از خارج وارد می نرخ دالر اعالم می
د افزایش درص۱۷٫٢کند، در عوض قیمت محصول را یک شبه  ماهه خریداری می ٢به نیم بها و نسیه 

 . دهند می



انصافی، کاالهای  به گزارش فارس،برخی عمده فروشان بازار نیز به بهانه افزایش قیمت دالر با بی
دهند و از عرضه به موقع و مقدار کافی کاال به  موجود انبار را بر اساس نرخ روز دالر افزایش قیمت می

تومان و نرخ رسمی انجام شده  ۱۱۱۱دالر  کنند، در حالی که اوال واردات رسمی با بازار خودداری می
و ربطی به دالر بازار آزاد ندارد، از طرفی کاالی موجود انبار چه ارتباطی به دالر نرخ روز دارد، مگر 

شود، مگر مالیات عملکرد ساالنه و ارزش افزوده به نرخ  دستمزد کارگر انبار به دالر نرخ روز پرداخت می
 . شود دالر روز پرداخت می

  به ايران تحريم کرد« فروش بنزين»مريکا سه شرکت نفتی را به دلیل آ

وزارت امور خارجه آمريکا يک : دی آمده است  00در تاریخ  به نوشته سایت اصالح طلب مردمک
های نفتی به ايران ازجمله  شرکت بزرگ نفتی چینی و دو شرکت خارجی را به خاطر فروش فرآورده

 . بنزين تحريم کرد
ای اعالم کرد که شرکت چینی  ژانويه با انتشار بیانیه ۱٢شنبه  مور خارجه آمريکا روز پنجوزارت ا

 . های نفتی به ايران است کننده فرآورده ترين عرضه بزرگ« ژوهای ژنرونگ»
کیو اويل پی تی »براساس اين بیانیه هیالری کلینتون، وزير امور خارجه آمريکا، شرکت سنگاپوری 

خاطر تجارت با ايران در فهرست  در امارات متحده عربی را نیز به« فال»ستقل و شرکت نفتی م« ئي
 . ها قرار داده است تحريم

بانک »ها اين سه شرکت خارجی از دريافت مجوزهای صادرات آمريکا، فايننس  به موجب اين تحريم
لی آمريکا محروم میلیون دالر از نهادهای ما ۱۱های بیش از  و گرفتن وام« صادرات و واردات آمريکا

 . شوند مي
کنگره آمريکا دوسال پیش طرح محدوديت واردات بنزين به ايران را تصويب کرد و اعالم کرد 

کنند، مشمول جريمه خواهند شد و در  درصد تامین مي 49هايی که بنزين ايران را تا سقف  شرکت
 .بازارهای آمريکا جايی نخواهند داشت

ها فقط سه شرکت يادشده را دربرمی  ين بیانیه تأکید کرده که اين تحريموزارت امور خارجه آمريکا در ا
 . ها تحريم نخواهند شد های متبوع اين شرکت گیرد و دولت

واسطه تحويل  ٢۱۱۱و ژانويه  ٢۱۱۱بین ژوئیه « ژوهای ژنرونگ»به نوشته اين بیانیه شرکت چینی 
 .میلیون دالر بنزين به ايران بوده است ۱۱۱بیش از 

میلیون دالر  ٢۱بیش از  ٢۱۱۱و اوايل سال  ٢۱۱۱نیز در اواخر سال « کیو اويل»ت سنگاپوری شرک
 . فرآورده نفتی ازجمله بنزين در اختیار ايران قرار داده است

میلیون دالر فرآورده  ۷۱بیش از  ٢۱۱۱مستقر در امارات متحده عربی در اواخر سال « فال»شرکت 
 . ر ايران قرار داده و به اين کشور بنزين فروخته استنفتی در چندين محموله در اختیا

تحريم يک شرکت بزرگ نفتی چین ازسوی آمريکا در شرايطی اعالم شده که دولت پکن درخواست 
 . واشنگتن برای تحريم خريد نفت از ايران را رد کرده است

دجه دفاعی کشورش را جمهور آمريکا در آخرين روز سال میالدی گذشته قانون بو باراک اوباما، رئیس
ها و نهادهای طرف معامله با ايران ازجمله  ها علیه ايران مانند مجازات شرکت تشديد تحريم. امضا کرد

 . موارد اين قانون است
اين قانون درآمدهای نفتی ايران را نیز هدف قرارداده زيرا معامالت نفتی اين کشور ازطريق بانک 

های خارجی که با بانک مرکزی ايران تجارت داشته  رکتشود و براساس آن ش مرکزی انجام مي
 . شوند باشند، از نظام مالی آمريکا محروم مي

اما چین که يکی از خريداران عمده نفت ايران در آسیا است تاکنون با هرگونه تحريم يکجانبه ايران 
 . مخالفت کرده است

  شرکت ژوهای ژنرونگ
خريدار عمده نفت  ۱۰۰۱بزرگ نفتی چین، از سال  يکی از چهار شرکت« ژوهای ژنرونگ»شرکت 

 . فروخته است« پتروچاينا»و « سینوپک»ايران بوده و نفت خريداری شده را به دو شرکت چینی 
هزار  ٢۷۱به مدت چندين سال روزانه « ژوهای ژنرونگ»براساس گزارش خبرگزاری رويترز شرکت 

 . اردات نفت چین در اختیار اين شرکت بوده استبشکه نفت از ايران خريداری کرده و پنج درصد از و
برخی منابع نفتی چینی هفته پیش اعالم کردند که اين شرکت چینی به دلیل اختالف با ايران برسر 

 . پرداخت پول نفت، از ماه فوريه واردات نفت از ايران را کم خواهد کرد
 ٢۱۱درمدت يک هفته  ٢۱۱۱ت سال در او« ژوهای ژنرونگ»پیش از اين نیز اعالم شده بود که شرکت 

و « کیو اويل»دو شرکت ديگر يعنی . هزار بشکه بنزين به بندرعباس، جنوب ايران، فرستاده است
اند، شرکت های خصوصی هستند که در کار  های آمريکا قرار گرفته که در فهرست تحريم« فال»

چینی يادشده فروش  و نقل سوخت يا محصوالت سنگین نفتی فعال هستند و مانند شرکت حمل



 . اند بنزين به ايران را شروع کرده
المللی  آژانس بین»ايران يکی از کشورهای صادرکننده نفت در سازمان اوپک است و طبق گزارش 

میلیون بشکه نفت  ٣۱میلیون بشکه نفت از کل  ٣٫۱روزانه  ٢۱۱۱اين کشور در ماه اکتبر سال « انرژي
 . کند سوم بنزين مصرفی خود را از خارج وارد مي  ود يکاما حد. اوپک را تولید کرده است

اند که با جلوگیری از واردات بنزين به ايران و تحريم خريد نفت آن،  آمريکا و متحدان اروپايی آن گفته
گويد ايران در  غرب مي. يابد ای افزايش مي فشار بر حکومت اين کشور برای توقف برنامه هسته

دارد سالح اتمی بسازد اما ايران هدف از اجرای اين برنامه را تأمین  ای قصد پوشش برنامه هسته
 . برق اعالم کرده است

 

  تن از معلمان یزد به حبس تعیلقی محکوم شدند ۹۹
 

اعضای کانون فرهنگیان یزد از سوی شعبه ی اول : است  هدی آمد 00به گزارش خبرگزاری هرانا در

  .م شدندماه حبس محکو ۷٢دادگاه انقالب یزد به 

بنا به اطالع گزارشگران هرانا از یزد، بر اساس حکم صادره دادگاه انقالب یزد، محمد علی حسن 

شیرازی، منصور میرزایی، محمد جواد حسامی، احمد چنگیزی، محمد علی شاهدی، رمضان علی 

 نجاتی، محمد مهدی صدیقی، محمد حسین دهقانپور و علی قوچانی به اتهام تبلیغ علیه نظام،

فعالیت غیرقانونی از طریق سخنرانی و تشکیل جلسه، تجمع و صدور بیانیه و تحریک معلمان به 

  .اعتصاب غذا و تعطیلی کالس به زندان محکوم شدند

  .سال تعلیق شده است ۱شایان ذکر است که حکم زندان این افراد به مدت 

 
 کارگران شرکت بستاب بنا

 ! ماه دستمزد معوق 7
 

نفر از کارگران  159بیش از : دی آمده است  04يافتى به ایمیل روز شمار کارگری در تاریخ بنا به خبر در
دستمزدهای . ماه است که دستمزدی دریافت نکرده اند 2شرکت پیمانکاری و ساختمانی بستاب بنا 

ین تا چند روز خرداد، تیر، مرداد، شهریور، مهر، آبان و آذر ماه کارگران تا امروز پرداخت نشده و عالوه بر ا
بهانه کارفرما در نپرداختن دستمزد کارگران بی پولی و . آینده دستمزدهای دیماه نیز معوق خواهد شد

عدم دریافت مطالبات شرکت از دولت و کسانی است که هم اکنون پروژه های کاریشان نیز به اتمام 
 .رسیده است

بطور منظم و هر روزه ادامه داشته و پروژه نپرداختن دستمزد کارگران در حالیست که کار روتین شرکت 
پولهای میلیاردی به حسابهای . ها و قراردادهای کاری شرکت یکی پس از دیگری به اتمام میرسند

لفت و لیس حضرات سرمایه دار برقرار و به راه . بانکی مدیران شرکت و سرمایه داران سرازیر میشود
ماه است برای  2 ،نفر را تشکیل میدهند 199یتی بیش از که جمع ،است اما کارگران و خانواده هایشان

 .تامین ابتدایی ترین نیازهای گذران روزانه زندگیشان با فقر و نداری گرفتارند
نفر کارگر قراردادی با قراردادهای یکساله و  159شرکت پیمانکاری و ساختمانی بستاب بنا با بیش از 

عصر و از  5صبح تا  3ر اوباش اسالمی و ساعت کاری از هزار تومانی مصوب قانون کا 099دستمزدهای 
مجری و سازنده انواع پروژه ها و مجتمع های  ،عصر تا شب و انجام کار اجباری در روزهای تعطیل 5

  بزرگ ساختمانی در سطح شهر تهران بوده و دفتر مرکزی شرکت در خیابان وزرا تهران واقع است

 

  دفاع از رضا شهابیاطالعیه ی شماره ی پانزده کمیته 
 

در حالی که وضعیت گردن رضا شهابی روز به روز بدتر میشود، هنوز وسیله ی الزمه برای عمل جراحی 
گردن او توسط زندان خریداری نشده است و از طرفی پزشکان رضا و مسوولین بخش و بیمارستان 

  .از بیمارستان خارج کنند مورد تهدید و تحت فشار قرار گرفته اند که رضا شهابی را مرخص کرده و
پزشکان معالج اعالم کرده اند که نمیتوانند ببینند که جلوی چشم آنها و در حالی که به اصطالح رضا 
تحت مراقبت پزشکی است روز به روز وضعیت گردن و سیستم عصبی رضا بدتر میشود در حالی که 

  .باید سریعا تحت عمل جراحی قرار بگیرد
سوولین بیمارستانی شدیدا تحت فشار قرار گرفته اند که رضا را عمل کرده یا از سویی پزشکان و م

  .نکرده و به هر شکل ممکن سریعا ترخیص کرده تا از بیمارستان خارج شده و به زندان بازگردانده شود
امنیتی با اجرای این سناریو میخواهند نشان دهند به فکر مداوای رضا  -بدین ترتیب مسووالن قضایی

ه اند زیرا او را به بیمارستان فرستاده اند ولی از طرفی با خریداری نکردن قطعه ی الزم برای بود



جایگذاری در گردن که برای عمل ضروری است، عملن از انجام مداوای الزمه برای رضا جلوگیری میکنند 
ترخیص و با تهدید پزشکان نیز سعی در ترساندن آنها برای جلب رضایت پزشکیِ  اجباری برای 

  .زودهنگام رضا دارند تا بتوانند ادعا کنند رضا با دستور پزشکان مرخص شده است
رضا شهابی کارگر زندانی ، مسوول مالی و عضو هیات مدیره ی سندیکای کارگران شرکت واحد 

کماکان در بخش جراحی اعصاب بیمارستان امام خمینی بستری است و در حالی که وضعیت گردن او 
در انتظار دستور مقامات زندان برای خرید قطعه ی الزم برای عمل جراحی است اما  بدتر میشود

شواهد و قرائن نشان میدهد که در انجام مراحل الزم برای عمل جراحی او کارشکنی میشود و تالش 
  .میشود او را با همین وضعیت وخیم به زندان بازگردانند

 
  ۰۱دیماه  ٢۱ -کمیته دفاع از رضا شهابی 

 

 شاهرخ زمانی باز داشت شد

 

شاهرخ زمانی در محل کارش در  1009دی ماه  05خبر رسیده حاکی از این است که امروز یکشنبه 

هنوز از جزئیات دستگیری وی و اینکه به چه دلیل ، توسط کدام بخش . تبریز دستگیر شده است

 .نیستدستگیر شده است بدست نیامده است و همچنین محل نگهداری وی نیز مشخص 

سال زندان برای او صادر کرده بودندبنا به  11الزم به توضیح است که پرونده قبلی شاهرخ که حکم 

بنا براین دستگیری اخیر نمی تواند . دیوان عالی انتقال یافته است  00اعتراض مجدد شاهرخ به دادگاه 

 .ام تحویل داده نشده استچون آن پرونده هنوز به دادگاه اجرای احک.در رابطه با پرونده قبلی باشد

 کمیته حمایت از شاهرخ زمانی

05/19/1009 

 

تجمع خانواده های کارگری به همراه خانواده های شریف ساعد پناه و مظفر صالح نیا در 

 اعتراض به تداوم بازداشت آنها

 

ح تعدادی از صب 09/0دی ماه از ساعت  05بنا بر گزارشهای رسیده به اتحادیه آزاد کارگران ایران، امروز 

خانواده های کارگری به همراه خانواده های شریف ساعد پناه و مظفر صالح نیا در اعتراض به تداوم 

بازداشت این کارگران در مقابل ستاد خبری اداره اطالعات سنندج دست به تجمع زدند و خواهان آزادی 

 مظفر صالح نیا و شریف ساعد پناه شدند

تجمع، مسئولین ستاد خبری اداره اطالعات علیرغم اینکه روز پنج شنبه به  بنا بر این گزارش بدنبال این

خانواده ها گفته بودند شریف و مظفر در آنجا تحت بازداشت هستند، منکر ادامه بازداشت این کارگران 

، در آنجا شدند و از خانواده ها خواستند به تجمع خود پایان دهند اما با اصرار خانواده ها و ادامه تجمع

مسئولین ستاد خبری نهایتا اعالم کردند شریف ساعد پناه و مظفر صالح نیا همچنان در این ستاد 

با اعالم این خبر از سوی مسئولین ستاد خبری اداره اطالعات، خانواده ها مصرانه . نگهداری میشوند

تا با وعده ادامه دادند و نهای 09/14خواهان آزادی شریف و مظفر شدند و به تجمع خود تا ساعت 

رسیدگی مسئولین ستاد خبری به وضعیت شریف ساعد پناه و مظفر صالح نیا در روز دوشنبه، خانواده 

دی ماه کارگران  01های تجمع کننده به تجمع خود پایان دادند و اعالم کردند چنانچه فردا دوشنبه 

 .شاندزندانی آزاد نشوند تجمع خود را از مقابل ستاد خبری به خیابان خواهند ک

    1009دی ماه  05 -اتحادیه آزاد کارگران ایران

     
 اعتراض در نساجی مازندران و اخراج دو تن از نمایندگان کارگران

 
چندین بار دست به  کارگران نساجی مازندران در اعتراض به عدم پرداخت دستمزدهای خویش تاکنون

ماه است دستمزد کارگران این کارخانه را  ۱٨مدیر عامل این کارخانه بیش از . اند اعتراض و تجمع زده
اعتراضی کارگران نیز، مدیرعامل کارخانه نه فقط به خواست و  در آخرین حرکت. پرداخت ننموده است

بودند، به  توجهی نکرد، بلکه دو نفر از نمایندگان کارگران را که پیگیر مطالبات کارگران مشکالت کارگران
نماینده، اعتراضات شدید کارگران را در پی  اخراج این دو. ز کار اخراج کردا” اخالل در نظم عمومی“اتهام 

کارگران نساجی مازندران در اعتراض به اخراج دو نفر از  ها تن از در همین رابطه ده. داشت
کارگران  پنجشنبه به دفتر امام جمعه قائم شهر مراجعه کردند، تا بلکه وی، خواست نمایندگانشان، روز

ماه ۱٨ و در عوض، کارگرانی که ها نکرد اما امام جمعه قائم شهر نیز هیچگونه کمکی به آن. دنبال کند



با توجه به دهه مبارک “: وی به کارگران گفت! دعوت کرد داری اند را به صبر و خویشتن حقوق نگرفته
مان را  انتخابات مجلس شورای اسالمی که در پیش است، باید حداکثر تالش فجر و برگزاری

امام جمعه قائم  شایان ذکراست که در دیدار کارگران با! ”هوشیاری و افزایش بصیرت بکار بندیم رایب
های امام جمعه، پا را  تأئید حرف شهر، یکی ازاعضای مجلس خبرگان هم حضور داشت که او نیز ضمن

ت از هر گونه ها خواس گونه اعتراض برحذر داشت و از آن از آن هم فراتر گذاشت و کارگران را از هر
 !تنش جلوگیری کنند

پیرامون پذیرش  بدین ترتیب، مراجعه کارگران نساجی به امام جمعه قائم شهر، جز مشتی موعظه
دیگری برای کارگران نداشت و  وضع موجود و جز تهدیدهای تلویحی در مورد ادامه اعتراض، حاصِل

گر نشان داد که شکم سیر از شکم گرسنه رویداد یک بار دی این. ها را حل نکرد یک از مشکالت آن هیچ
شنیدن  رویداد بار دیگر نشان داد که مرتجعینی امثال امامان جمعه نیز، گوشی برای این! بی خبراست

. اند ها ایستاده داران و دولت آن سرمایه های کارگران ندارند و نه طرفدار کارگران، بلکه در سمت حرف
کنند،  ن مرتجع و آخوند دیگری که از ثمره کار کارگران ارتزاق میهزارا امام جمعه قائم شهر نیز مانند

. داشته باشد ترین توهمی داران هستند و در این مورد هیچ کارگری نباید کم حامی سرمایه همدست و
ماه حقوق معوقه و برای بازگشت  ۱٨یابی به مطالبات خود، برای گرفتن  کارگران نساجی برای دست

اتحاد و مبارزه خویش و حمایت و همبستگی کارگران سایر  خود، تنها باید روی به کار رفقای اخراجی
 !ها حساب کنند کارخانه

 
 ماه حبس تعلیقی ۴۰ تن از معلمان یزد به ۹ محکومیت

 
کانون فرهنگیان یزد  تن از اعضای ۰ ی اول دادگاه انقالب یزد، بر اساس حکم صادره از سوی شعبه

فرهنگیان یزد که در بیدادگاه رژیم به زندان  معلمان فعال عضو کانون .ماه حبس محکوم شدند ۷٢ به
علی حسن شیرازی، منصور میرزایی، محمد جواد حسامی، احمد  محمد: اند عبارتند از محکوم شده

شاهدی، رمضانعلی نجاتی، محمد مهدی صدیقی، محمد حسین دهقانپور و  چنگیزی، محمد علی
از طریق  تبلیغ علیه نظام، فعالیت غیرقانونی“این معلمان به اتهام  شایان ذکر است که . علی قوچانی

به ” اعتصاب غذا و تعطیلی کالس سخنرانی و تشکیل جلسه، تجمع و صدور بیانیه و تحریک معلمان به
 .اند زندان محکوم شده

 
  کارگران میادین تره بار

 کاهش دستمزدها -افزایش کار 
 

در چند روز گذشته و به : دی آمده است  05ز شمار کارگری در تاریخبه ایمیل رو،بنا به خبر دريافتى
و  12مدیر عامل میادین میوه و تره بار شهرداری مناطق " قدیمی"دنبال انتشار بخشنامه ای از طرف 

تعرض جديدى  ،تهران شامل مهر آباد جنوبی، یافت آباد، شوش و دیگر بخشهای جنوب شهر تهران 13
در بخشنامه . نفر از کارگران شاغل در این بخش صورت گرفته است 19ش از به زندگی و معیشت بی

برای صرفه جویی در : کذایی قدیمی که از عوامل دزد و جانی حکومت اسالمی است آمده است
منبعد بخشی از دستمزد کارگران را که در  ،هزینه ها و برای استفاده مناسب و بهینه از نیروی انسانی

ت و ساعات غیر اداری به کارگران در غالب اضافه کاری پرداخت میشد لحاظ نخواهد ازای کار در تعطیال
 .شد

عالوه بر . ساعت است 10  شب يعنى 3صبح تا  2کارگران زحمتکش میادین تره بار ساعت کاریشان از 
نیرو و کار در میادین میوه و تره بار بعلت کمبود . این در روزهای جمعه و تعطیالت نیز کار برقرار است

حاال قدیمی اوباش حکومت . بسیار سنگین و طاقت فرسا است ،حجم باال و ساعات طوالنی کار
در راستای همین سیاستهای سود جویانه و ضد کارگری ! اسالمی میخواهد از این آب هم کره بگیرد

ی زمین بطور نوبتی و به اجبار ساعت کار برخی کارگران را کاهش و افزایش داده و این حجم کار رو
نتیجه اینکه کار روزمره میادین و تره بار . مانده را از طریق فشار و تهدید به دیگر کارگران تحمیل میکنند

هر روز توسط عده ای از کارگران انجام میشود اما در پایان ماه شهرداری نسبت به قبل دستمزدهای 
 .کمتری به کارگران میپردازد

و تحمیل بار شیفتهای حذف شده کاری به دیگر  ،ای کاریبا تغییر شیوه کار، حذف برخی شیفته
از یکطرف موجبات تشديد استثمار کارگران را فراهم کرده اند و از طرف دیگر دستمزدهای  ،کارگران

. هزار تومان کاهش داده اند 099تا  159ماهیانه کارگران را که در غالب اضافه کاری پرداخت میشد از 
هزار تومان از حقوقهاى ناچیز یعنی سقوط هرچه بیشتر کارگران و  099ا ت 159حذف و کاهش ماهیانه 

خانواده هایشان به دریای فقر و محرومیت و گرسنگی و در مقابل انباشت ثروت های بیشتر در 



جنايت علیه حرمت و حقوق و . حسابهای بانکی امثال قدیمی و دیگر کاربدستان حکومت اسالمی
 .داران حد و مرزى نداردمعیشت کارگران توسط سرمايه 

 

  دالر کاهش داد ۰ايران قیمت نفت خود را در بازار آسیا 

بلومبرگ به نقل از منابع آگاه اعالم کرد ايران به عنوان : دی گزارش می دهند  05در  قدس آنالين
 دومین تولید کننده بزرگ نفت اوپک، بهای نفت خام خود برای تحويل در ماه فوريه را برای مشتريان

 . آسیايی خود کاهش داده است
شرکت ملی : اين گزارش به نقل از يک مقام شرکت ملی نفت ايران و بدون اشاره به نام وی نوشت

دالر در هر بشکه باالتر از  0.01نفت ايران بهای نفت سبک صادراتی خود را برای تحويل در ماه فوريه به 
حالی است که بهای نفت خام ايران در ماه  اين در. متوسط بهای نفت خام دوبی و عمان کاهش داد

بر اين اساس ايران قیمت نفت . دالر باالتر از متوسط بهای نفت خام اين کشورها بوده است 4.01ژانويه 
دالر در هر بشکه کاهش  0.1سبک خود برای تحويل در ماه فوريه در آسیا را نسبت به ماه قبل از آن 

 . داده است
در ماه ژانويه . خام سنگین ايران نیز با کاهش قیمت همراه بوده است بر اساس اين گزارش، نفت

دالری به  0دالر از قیمت نفت پايه عمان باالتر بوده که اين رقم با کاهش  0.24قیمت نفت سنگین ايران 
 09دالر و نفت سروش و نوروز نیز با  0قیمت نفت فروزان نیز . سنت در ماه فوريه رسیده است 24

 . بشکه کاهش نسبت به ماه ژانويه مواجه شده اندسنت در هر 
میلیون بشکه نفت خام به بازارهای  0.53بر اساس برآوردهای بلومبرگ، ايران در ماه گذشته روزانه 

ايران اخیرا در پاسخ به تحريم های آمريکا و اروپا علیه صادرات نفت اين . جهانی صادر کرده است
 12بر اساس آمار اداره انرژی آمريکا، روزانه حدود . خواهد بست کشور، تهديد کرده که تنگه هرمز را

درصد کل  09میلیون بشکه نفت از طريق تنگه هرمز به بازارهای جهانی صادر می شود که حدود 
 . مصرف نفت جهان را شامل می شود

درصد و  00کشورهای آسیايی بزرگترين وارد کنندگان نفت ايران به شمار می روند که در اين میان چین 
درصد صادرات نفت ايران در شش ماهه ابتدايی سال میالدی گذشته را به خود اختصاص داده  14ژاپن 

 . اند
 

 ادامه تجمات خانواده ها و کارگران مقابل ستاد خبری سنندج
 برای آزادی مظفر صالح نیا و شریف ساعدپناه

 

رمانشاه، در ادامه تجمعات روزهای قبل براساس خبر ارسالی به انجمن صنفی کارگران برق و فلزکار ک

نیز خانواده های دو فعال بازداشتی مظفر صالح نیا و شریف ساعدپناه به  09دی  05امروز یک شنبه 

عصر در مقابل ستاد خبری  4و نیم صبح تا  19همراه جمعی از کارگران و خانواده ها یشان از ساعت 

طبق این خبر در مقابل فشار و . گان شدندسنندج تجمع کرده و خواستار آزادی بازداشت شد

اصرارتجمع کنندگان برای کسب خبر از وضعیت دو فعال بازداشتی، مأورین اطالعاتی ستاد خبری برای 

اما . ایجاد رعب و پراکنده نمودن معترضین از نیروی انتظامی در خواست اعزام نیرو به محل کرده اند

ی انتظامی نکرده و بر خواست خود مبنی بر کسب اطالع از حاضرین در تجمع اعتنائی به حضور نیروها

در نتیجه مقاومت تجمع کنندگان، . وضعیت بازداشت شدگان و همچنین آزادی آنان پافشاری کرده اند

یکی از مسؤلین ستاد خبری به میان آنان آمده و قول داده به شرطی که به تجمع پایان داده و فردا 

ا به ستاد خبری مراجعه کند، آنها را در جریان وضعیت بازداشت شدگان فقط یکی از اعضاء خانواده ه

در مقابل این خواست، خانواده ها و همراهان آنها اعالم کرده اند که امروز ما به تجمع . قرار خواهد داد

پایان می دهیم ولی فردا دوباره دسته جمعی می آئیم اما اگر نتیجه نگیریم با تعداد بیشتری به 

 .ان ادامه خواهیم دادتجمعاتم

 05/19/1009انجمن صنفی کارگران برق و فلزکار کرمانشاه

 

 کارگران سنندج خواهان آزادی شریف ساعد پناه و مظفر صالح نیا شدند

 

کارگران بازنشسته کارخانه شاهو، کارگران اخراجی ریسندگی پرریس، نساجی کردستان، کارگران 

ش سنندج هر کدام با امضای طوماری خواهان آزادی شریف فلزکار و ساختمانی و کارگران دست فرو

الزم به . جمع آوری این امضاها در میان کارگران سنندج ادامه دارد. ساعد پناه و مظفر صالح نیا شدند



یادآوری است به علت اشکال فنی اسکن امضای کارگران دست فروش سنندج فردا ضمیمه امضاهای 

 1009دی ماه  05 –ران ایران اتحادیه آزاد کارگ.زیر خواهد شد
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 اعتصاب و تجمع کارگران نی ُبر کشت و صنعت کارون شوشتر

 

بیش ازهزارکارگر نی ُبر : آمده است دی ماه 05ایلنا در تاریخ  –خبرگزاری دولتی کار ایران به گزارش 

،  ای و طرح طبقه بندی مشاغل کشت و صنعت کارون شوشتر در پی عدم محاسبه سنوات بیمه

، کارگران معرض در مقابل درب ورودی کارخانه  ان نی بر کشت و صنعت کارون شوشترجمعی از کارگر

 .تجمع کردند

 

 ستاد تعمیرات فازهاى عسلويه منحل شد 
 

ستاد تعمیرات فازهاى عسلويه : دی آمده است 05به ایمیل روز شمار کارگری در ،بنا به خبر دريافتى
وره اى در زد و بند با پیمانکاران دست به اختالس اعضاى مديريت اين ستاد طى د. بناچار منحل شد

 .هاى هنگفت زده و پولهاى اختالس شده را به بانکهاى دوبى انتقال داده بودند
مسئله دزدى مديران ستاد تعمیرات فازها با افشاگرى کارگران روبرو میشود و به دنبال افشاگريهاى 

 .بخشهاى ديگر منتقل میشوند شوراى کارگرى اين ستاد منحل و اعضاى مديريت آن به
اين زنجیره فسادهاى مالى و اختالس حکومتیها و سرمايه داران در شرايطى صورت میگیرد که حقوق 

 ،در مهمترين صنايع کارگرى هر روز کارگران قربانى ناامنى محیط کار میشوند ،کارگران را ماهها نمیدهند
و حقوقها حتى اگر پرداخت شود  ،ى بدوى استسرويس غذا و رستوران و خوابگاهها و پزشکى و ايمن

 .کفاف دو هفته زندگى بخور و نمیر در اين تورم افسار گسیخته را نمیدهد
 
 

 در ارکستر ارائه آمار هر که ساز خودش را می زند
 

 1033اعالم اعداد متفاوت درباره نرخ رشد صنعتي 

اعالم كرد كه  1033صنعتي كشور را در سال ترين گزارش خود نرخ ارزش افزوده  مركز آمار ايران در تازه

 .اين عدد با هر دو عدد اعالم شده از سوي بانك مركزي و وزارت صنعت، معدن و تجارت مغايرت دارد

دی ماه،بانك مركزي چندي پیش نرخ ارزش افزوده صنعتي كشور را در سال 04به گزارش ایسنابتاریخ 

ترين  اين درحالي است كه مركز آمار ايران در تازه. كرد درصد اعالم 1.0معادل عدد بسیار پايین  1033

نفر كاركن و بیشتر طي  19گزارش خود كه حاصل بررسي وضعیت تولید در كارگاههاي صنعتي داراي 

درصد نسبت  3.92معادل  1033صنعتي كشور در سال   بوده، اعالم كرده كه ارزش افزوده 1033سال 

ب اينجاست كه اين عدد با آمار اعالم شده از سوي وزارت جال. افزايش يافته است1032به سال 

معادل  1033اين وزارتخانه نرخ رشد صنعتي كشور را در سال . صنعت، معدن و تجارت نیز مغايرت دارد

 .شش درصد اعالم كرده بود

ترين گزارش خود نرخ رشد صنعتي كشور را در  از سوي ديگر مركز پژوهشهاي مجلس نیز اخیرا در تازه

 .تنها يك درصد اعالم كرد 1033ال س

تعداد  1033نكته جالب اينجاست كه با وجود افزايش ارزش افزوده كارگاههاي صنعتي كشور در سال 

 .درصد كاهش يافته است 5.5اين كارگاهها نسبت به سال قبل از آن 

ه آيا مركز آمار وگو با ايسنا در پاسخ به اين سوال ك رئیس مركز آمار، چندي پیش در گفت -عادل آذر 

را اعالم خواهد كرد يا خیر؟ گفته بود كه تاكنون  1033و  1032ايران نرخ رشد صنعتي كشور در سالهاي 



اي در اين زمینه  از مركز آمار درباره محاسبه اين نرخ درخواستي نشده و طبق قانون هم ما وظیفه

 .بر عهده ما گذاشته شده است طبق قانون از سال جاري محاسبه و اعالم نرخ رشد صنعتي. نداريم

 

 

 ساله62جان باختن کارگر مقنی
 

 متری چاه فاضالب جان خودرا ازدست داد 15ساله ای براثر سقوط به عمق  05کارگری
دی ماه دربلوار شهید 00دیروز 13، این حادثه در ساعت 105دی ماه پایگاه خبری 04به گزارش مورخ

 .خ دادلشگری، نرسیده به چهارراه ایران خودرور
 05یک مقنی : علی اسدی افسر آماده منطقه چهار عملیات آتش نشانان در خصوص این حادثه گفت

ساله كه برای عملیات الیروبی قصد داشت به درون چاه برود به علت انتشار واستنشاق گازهای 
ن فاضالب متری چاه و به درو 15سمی، در حین پایین رفتن ناگهان کنترل خود را از دست داد وبه عمق 

 .آن فرو افتاد
 

 آتش سوزی در كجور نوشهر یك کارگرراقربانی گرفت
 

دی ماه بنقل ازسید نادر موسوی زاده 01 در تاریخ ایرنابر پایه خبر دریافتی از پایگاه خبری دولتی 
مرگ یك كارگر ساختمانی بر اثر وقوع آتش سوزی در دبیرستان : آمده است بخشدار كجور نوشهر 

 .این بخش خبر داد' پول ' پسرانه امام خمینی شهر  شبانه روزی
سوزی بر اثر همجواری بخاری نفتی و مواد قابل اشتعال در اتاق كارگرانی رخ داد كه در  آتش: وی افزود 

 .دبیرستان شبانه روزی در حال كار بودند
 .وی ، زمان وقوع آتش سوزی را اعالم نكرد

 .یلومتری جنوب شرقی نوشهر واقع استك 25هزار نفری كجور در  10بخش بیش از 
 جان باختن یکی از کارگران نی برکشت وصنعت کارون شوشتر-

دی ماه ایلنا ،در هفته اخیر یکی از کارگران نی بر کشت و صنعت کارون شوشتر در حین 05به گزارش 
 .های نی شکر دچار حریق شد و بر اثر جراحات وارده فوت كرده است سوزاندن ساقه

  و تجمع کارگران نی ُبر کشت و صنعت کارون شوشتراعتصاب 

: دی آمده است  05به نقل از خبرگزاری دولتی ایلنا در  بر پایه خبر برگرفته در سایت اصالح طلب کلمه
کشت و صنعت کارون « نی ُبر»بیش از هزار کارگر معترض : يک فعال کارگری در خوزستان خبر داد

های  ای و افزايش نیافتن دستمزد خود در سال نوات بیمهشوشتر در اعتراض به عدم محاسبه س
 . اند گذشته، دست از کار کشیده و در مقابل درب ورودی کارخانه تجمع کرده

اين کارگران فصلی که به کار تخصصی بريدن نی : به گزارش ايلنا، آقايار حسینی خاطرنشان کرد
چنین افزايش دستمزد ماهانه خود بندی مشاغل و هم اشتغال دارند خواستار اجرای طرح طبقه

 . هستند
ی زيادی از کارگران نی بر کشت و صنعت به سن بازنشستگی رسیده اما امکان  عده: او افزود

بازنشسته شدن و استفاده از مزايای تامین اجتماعی را ندارند، عالوه بر اين سازمان تامین اجتماعی 
 . آورد به حساب نميکار اين کارگران را جزء مشاغل سخت و زيان آور 

در هفته اخیر يکی از کارگران نی بر کشت و صنعت کارون شوشتر در حین سوزاندن : او ياد آور شد
 . های نی شکر دچار حريق شد و بر اثر جراحات وارده فوت کرده است ساقه

 
 دکارگر کارخانه نساجی یزد جان خود را هنگام كار از دست دا

 

بیگی در هنگام تعمیر  محمد حسین علی:دی آمده است  05لنا در خبرگزاری دولتی ایبه گزارش 

دهد كه پیرو اين حادثه در بیمارستان مورد  دستگاه کاردینگ، دست خود را از ناحیه آرنج از دست می

 .کند ها مثمر فايده نبوده و او فوت می گیرد اما متاسفانه تالش درمان و پیوند دست قرار می

 ا به ماکارگران بازگردانیدسازمان تامین اجتماعی ر

چپاول بزرگی از ( 1)اختالس و عدم تعهد دولت و سازمانها و شرکتها به سازمان تامین اجتماعی 

در شرایطی که دستمزدها اصال مناسبتی با هزینه زندگی کارگران شاغل وباز نشسته .کارگران است 

ز منابع مالی تامین اجتماعی ، ندارد ، صندوق بازنشستگان تامین اجتماعی از یک سو واختالس ا



همچنین عدم پرداخت بدهی به تامین اجتماعی ، به تاراج بردن اندوخته کارگران از دستمزدهای 

ناچیزشان ، ظلم مضاعفی است که اکنون بیش از هر زمانی در جامعه به طبقه کارگر تحمیل می شود 

فرمایان و سرمایه داران کوچک وبزرگ ، استثمار برده وار کارگران در این چند سال اخیر توسط کار. 

ازهرسوطبقه کارگر . دولتی و خصوصی ، طبقه کارگر را به سوی سقوط ، به خط بقا و مرگ رسانده اند

در بدترین شرایط به سر می برد ، کارگرانی که کار میکننددستمزدهایشان پرداخت نمی شود ،کارگران 

شود ، بادستمزدهای زیر خط فقر وعدم امنیت کارگران شاغل را شامل می %09موقت که اکنون 

اخراج وبیکارسازی کارگران نیز تهدید جدی است که بر علیه .شغلی آنان ، تهدید آنان به شمار میرود 

هزینه زندگی که هیچ مناسبت منطقی وخردمندانه ای با . این طبقه اجتماعی به کار برده می شود 

گرانی وتورم افسار گسیخته طبقه کارگر ومزد .ه ندارد دستمزدهای رایج کارگران شاغل وباز نشست

چنانکه فروپاشی خانواده های این طبقه (4)بگیران ودیگر اقشار فرودست جامعه را تهدید می کند 

از دیگر اعمال ضد انسانی برعلیه کارگران ( 5)تغییر واصالح قانون کار. اجتماعی ،غیر قابل انکار است 

بحرانی طبقه کارگر رضایت نداده است ومدتهاست که در پی اصالح دولت به چنین وضعیت .است 

قانون کار ، آن اندک مزایا وحقوق حقه کارگران رانیز نشانه رفته است تا کارگران را حقیقتا به بردگان 

به چه قیمت وبرای چه ؟ تنها نتیجه ای که از چنین رفتاری با طبقه کارگر می . عصر جدید تبدیل کند

نظام سرمایه داری جهت تداوم وتضمین بقای خود .فزایش سود سرمایه داران است و بس شود ، فقط ا

ما کارگران می پرسیم حقوق ما انسانها . وانباشت سرمایه از هیچ رفتار غیر انسانی فروگذار نیست 

جامعه را تشکیل می دهیم ،تمام تولید ،خدمات ، پروژه های عمرانی و استخراج از معادن زیر %00که 

زمینی ،وتمامی ثروت جامعه را تولید می کنیم وتمام سختی زندگی کنونی جامعه را بر دوش می 

کشیم چرا باید متحمل زندگی زیر خط فقر باشیم ،چرا ؟؟؟از دیگر سواین روزها شاهدسرقت ، اختالس 

عی ،عدم پرداخت بدهی های دولت وسازمانهایش ودیگر شرکتها به صندوق ومنابع مالی تامین اجتما

ما کارگران از همه همکاران شاغل وبازنشسته می خواهیم که در مقابل به تاراج ....چرا؟؟ .هستیم 

ما کارگران باید یکصدا بگوییم که سکوت نخواهیم . بردن اندوخته ها وپس اندازهای مان سکوت نکنند

ی ناچیزمان تحمل چنین اعمال سارقانه وگردن کشی به حقوقمان که حاصل انباشت دستمزدها. کرد 

هجوم به صندوق ومنابع مالی تامین اجتماعی که تنها ممر تامین . است بیکار نخواهیم نشست 

زندگی بعد از سالها زحمت است ، دست روی دست نمی گذاریم که در روز روشن جلو چشمان 

یکاری در اوضاعی که هر روز شاهد ب. میلیونها صاحب تامین اجتماعی دارایی مان را به سرقت ببرید 

باید از این منابع مالی ، بیمه بیکاری با دستمزدکافی ( 0)هزاران نفر از همکاران کارگر خود هستیم 

دستمزدهای معوقه بازنشستگان ،که در این ماه های اخیر بارها تکرار شده است . برخوردار شوند

مساله سازمان  مهمترین(0)،امری مسخره وتوهین آمیز بر علیه همکاران بازنشسته خود میدانیم 

( 1009)تامین اجتماعی یکی از دستاوردهای جنبش طبقه کارگر است که در دهه هزاروسیصدوسی 

بدنبال اعتراضات گسترده ایجاد شد واین دستاورد را ما کارگران نباید از دست بدهیم ویا اجازه ندهیم 

تامین اجتماعی ،هم اکنون  خالی کردن منابع وصندوق مالی سازمان. اندک اندک از مزایای آن بکاهند 

به دلیل . سال سابقه کار باز نشسته شوند  05مانع از آن است که هزاران کارگر می توانند با قانون 

عدم موجودی وبدهی دولت به سازمان تامین اجتماعی ، از این موقعیت بی بهره می شوند و کار 

سازمان تامین اجتماعی نیز روز بروز از  از سویی دیگر نیز خود. ،بیگاری بردگی را باید متحمل شوند 

باز نشستگان %39به گونه ای که .تعهدات خود نسبت به بیمه شده اش ، کارگران ،سرباز می زند 

هزار تومان حقوق مستمری میگیرند ،هزینه خدمات را کاهش می دهد ،مانند عدم تامین هزینه 499زیر

اهش داده شده است ویا کاهش مدت بیمه بیکاری درمان ودارو که نسبت به سالها پیش فوق العاده ک

، این امر نیز از آن نوع دستاوردهایی است که دولت همواره تالش میکند به سود خود آنرا تصرف نماید 

کارگران ، همکاران زحمت کش سازمان تامین اجتماعی باید با اراده و آرای ما کارگران از طریق تغییر .

تنها نمایندگان واقعی ما کارگران که از طریق مجامع عمومی انتخاب . ساختار میریتی آن ایجاد شود 

این مطالبه را باید به پرچم خود ..صالحیت مدیریت و مجری این سازمان کارگری است . می شوند 

این حق ماست که به سازمانی که از اندوخته های سهام ما بوجود آمده است مدیریت . تبدیل کنیم 

ثروت تولید شده توسط ) ا نیز از همان استثمار و تصاحب ارزش اضافه تولید شده سهم کارفرم. نماییم 

پس اساسا ، تاسیس این سازمان با مبارزات همکاران . ما کارگران به سازمان می پردازد ( کار کردن ما 

 .گذشته ما ایجاد گردید و منابع مالی آن نیز حاصل زحمت و رنج ما تامین میگردد 

تجمع کارگران ذوب آهن  -.دی 19ص از صندوق باز نشستگی صنعت فوالد کاروکارگر تحقیق و تفح(1)

پرداخت هزار میلیاردتومانی شستا به تامین اجتماعی  -. آذر ماه 00کاروکارگر .اصفهان مقابل مجلس 

میلیاردی کارخانه ها وادارات دولتی بروجرد به تامین اجتماعی  12بدهی  -.آذر ماه  04کاروکارگر .



 10کاروکارگر . ارسال پرونده اعمال نفوذ یکی از نمایندگان به دادگاه و مجلس  -دی ماه  19اروکارگر ک.

قانون باز  -دی ماه  5کار وکارگر . وزیر بهداشت به دنبال گرفتن درمان تامین اجتماعی است  -آذر ماه 

 آذر 10کار وکارگر . نشستگی بیش از تامین منابع مالی اجرایی می شود 

جوانان پیشتاز بیکاری  -.دی ماه  19کار وکارگر . بیکاران از حداقل های معیشتی بهره مند میشوند ( 0)

آذر  00کاروکارگر . تشکیل کمیته مشترک دولت و مجلس برای بیمه بیکاری  -دی ماه  19کاروکارگر . 

م آباد تعهدی در قبال شهرداری خر -دی ماه  5کاروکارگر .. بیکار شدند " ارگ دیزل "کارگر 059 -.ماه 

هزار فرصت شغلی در کشور از بین میرود 299ساالنه  -آذر ماه  01کاروکارگر .کارگران پیمانکاری ندارد 

دی ماه  11کار وکارگر .نفر از کارگران سازمان پارکها وفضای سبز اهواز  09اخراج  -آذر ماه  10کاروکارگر .

روند تعطیلی واحدهای تولیدی نگران  -آذر ماه  10کاروکارگر .هزار کارگر ایران خودرو تبریز  5بیکاری  -

. بازدهی تولید افزایش نیابد واحدهای تولیدی تعطیل می شوند  -آذر ماه  00کاروکارگر .کننده است 

کارگران  -دی ماه 2کاروکارگر . کارگران شرکت صنعتی شیر گاه ساوه بیکارشدند -دی ماه 2کاروکارگر 

کاروکارگر .افزایش می یابد %49نرخ بیکاری زنان به  -دی ماه  2کاروکارگر .ار شدند ایرانیت شهر ری بیک

دولت  -آذر ماه  10کاروکارگر .در هر خانه ای جوان تحصیل کرده بیکاری وجود دارد  -آذر ماه  10

 دی ماه 1کار وکارگر . نمیخواهد آمار بیکاران مشخص شود 

تجمع کارگران ذوب آهن  -آذر ماه  04وزنامه کاروکارگر ر. پرداخت حقوق معوقه بازنشستگان ( 0)

 آذر ماه 00کاروکارگر .اصفهان مقابل مجلس 

کاهش قدرت خرید  -آذر  00کاروکارگر .از کارگران پیمانی کمتر از پایه دستمزد دریافت میکنند % 49( 4)

 00کاروکارگر .عیشت وتورم افزایش شکاف م -آذر ماه  01کار وکارگر .کارگران در پی هدفمندی یارانه ها 

رکود تورمی  -دی ماه  2کاروکارگر .سبد معیشتی ومزد کارگران هیچ تناسبی با هم ندارند  -آذر ماه 

 آذر ماه 04کاروکارگر .گریبانگیر جامعه کارگری شده است 

از جمع آغ -آذر  02حق اخراج کارگر ، دستمزد وعیدی چالشی ترین مواد اصالح قانون کار کاروکارگر ( 5)

هدف نظام استاد وشاگردی ،دور زدن قانون  -آذر ماه  00کاروکارگر .بندی اصالح قانون کار با کارفرمایان 

با تصویب  -دی ماه  2کاروکارگر .آغاز مزاکره برای اصالح قراردادها  -آذر ماه  01کاروکارگر .کار است 

آغاز دور جدید چانه زنی های اصالح  -دی ماه  3کاروکارگر .پیش نویس اصالحیه قانون کار مخالفیم 

. ضمانتی برای پرداخت حداقل دستمزد هم به کارگران وجود ندارد  -آذر ماه 00کاروکارگر .قانون کار 

دستمزد وشکل قرارداد شاه بیت تفاهم کارگران وکارفرمایان در اصالح قانون کار  -آذر ماه  00کاروکارگر 

 -دی ماه  5کاروکارگر .ن نمایندگان کارگری در کمیته اصالح قانون کار اختالف میا -آذر ماه  04کاروکارگر .

کارگران پیش از ارائه پیش  -دی ماه  1کاروکارگر .نمایندگان کارگری وکارفرمایی در باره اصالح قانون کار 

 (ن)دی ماه  10کاروکارگر . نویس اصالح قانون کار به مجلس نظر خود را نهایی کنند

 01/191009جادتشکلهای کارگری ایرانکمیته پیگیری ای

 1009بیست وپنجم دی ماه 

  میلیاردی يک نماينده مجلس 011کالهبرداری 

يک منبع آگاه در سازمان تأمین اجتماعی : دی آمده است  01در به نوشته خبرگزاری دولتی فارس
اين نماينده تخلفات : وگو با فارس درباره تخلفات يکی از نمايندگان مجلس اظهار داشت در گفت

 . گسترده است
در اين دوره اقداماتی که از سوی اين نماينده مجلس صورت گرفته موجب   :اين مقام مسئول گفت
 . تر شود شد پرونده وی سنگین

میلیارد  1.5میلیارد تومان وام دريافت کرده بود که  199اين نماينده برای دو شرکت : وی يادآور شد
 . ف شده و مابقی پول مشخص نشده کجا رفته استها مصر تومان برای اين شرکت

چندين پرونده برای اين نماينده مجلس تشکیل شده که به مراجع قضائی و مجلس : وی افزود
 .ارسال شده است

 «۵۰۹۵ی کارگری  سالنامه»نظرخواهی از کارگران و فعالین کارگری در مورد 

  کارگران و فعالین کارگری
نیز به مانند  ۱٣۰۱های گارگری در نظر دارد برای سال  به ایجاد تشکلی هماهنگی برای کمک  کمیته

مندان به  ای کارگری تهیه کند و به کارگران، فعالین کارگری و تمامی عالقه دو سال گذشته سالنامه
های پیشین ما  تردید سالنامه گونه که هر کاری بدون عیب نیست، بی همان. جنبش کارگری تقدیم کند



تر  ی امسال را کیفی اند و ما بر آنیم که این ایرادات را برطرف نموده و سالنامه نبوده نیز بدون عیب
  .کنیم

به همین منظور از تمامی شما عزیزان خواستاریم تا پیشنهادها و نظرهای ارزشمندتان در مورد 
تاریخ،  اعم از مقاالت کارگری، شعارها، وقایع مندرج در هر)ی کارگری  های گوناگون سالنامه بخش

ی هماهنگی  ماه به ایمیل کمیته را نهایت تا تاریخ بیستم بهمن...( عکس، شعر، کاریکاتور، اندازه و 
 .ارسال کنید

 های کارگری ی هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل کمیته
 
 ۱٣۰۱دیماه  ۱٢
 
 کارگران شرکت دنا 

 ! ماه دستمزد معوق 6اخراج و 
 
تا روز بیست و هفتم دیماه  ،: دی آمده است  05رکارگری دربه خبر دريافتی به ایمیل روز شمابنا 

اعتراض و . نفر از کارگران شرکت دنا پرداخت نشده است 09دستمزدهای ماههای آبان و آذر ماه 
مدیر شرکت با کارشکنی و " لطانیس"پیگیری کارگران برای دریافت دستمزدها ادامه دارد اما در مقابل 

ماه  0دستمزدهای . مخالفت و با توسل به حربه تهدید اخراج از کار از پرداخت دستمزدها طفره میرود
قبلتر مرداد و شهریور و مهر نیز پس از کلی تاخیر و تعویق آن هم به دلیل فشار و اعتراضات کارگران در 

 .چند روز اخیر پرداخت شد
بنا به دستور سلطانی و برای ایجاد  ،ات کارگران برای دریافت و افزایش دستمزدهادر ادامه اعتراض

نفر از کارگران  5در هفته های اخیر و به تناوب  ،فضای وحشت و زهر چشم گیری در میان کارگران
جرم کارگران اخراجی اعتراض علیه دزدیهای . خوشنام و باسابقه شرکت از کار اخراج شده اند

شاری برای افزایش و دریافت فوری دستمزدهای پرداخت نشده و همچنین اعتراض سلطانی، پاف
سلطانی در . نسبت به شرایط غیر انسانی و پر فشار و استثمار وحشیانه در محیط کار بوده است

در برابرم گستاخی و زبان درازی نمایند، شرایط ( کارگران)من اجازه نمیدهم احدی : جایی گفته است
که هست، این مملکت صاحب داره، قانون داره و کارگر محتاج و ارزان آنقدر زیاد است  کار همین است

 .نفر در اینجا به خط میشوند 199که با یک سوت همین االن 
این مملکت صاحب داره، صاحبش آقا امام زمان و . این سلطانی راست میگوید: یکی از کارگران میگفت

رمایه داران دزد و جنایتکارند، قانون هم دارد و قانونش را هم گله های مفتخور و بیکاره آخوندها و س
آنچنان فقر و محرومیتی به . بیکاری هم بیداد میکند. همین آخوندها و سرمایه داران بیشرف نوشته اند

پا کرده اند که همین حاال دهها هزار کارگر بیکار و زحمتکش در حالیکه از صبح تا شب با فقر و نداری 
البته . تی دیگر دست و پنجه نرم میکنند به دنبال کار و یک لقمه نان شرافتمندانه سرگردانندوهزار بدبخ

این جناب سلطانی یادشان رفته که بفرمایند این مملکت ارتش و سپاه و بسیج و اطالعات و اوین و 
و کهریزک و شکنجه گاه و چوبه دار و انواع سگهای اجیر شده را هم دارد تا هر صدای حق طلب 

 .آزاديخواهانه را از حلقوم بیرون بکشند و سر به نیست کنند
هزار تومانی پرداخت  099نفر کارگر قراردادی با دستمزدهای  09شرکت پوشش بام ساختمانی دنا با 

نشده، قراردادهای یکساله و ساعت کاری از صبح تا شب و کار اجباری در ایا م تعطیل در ازای مبالغ 
دفتر . ارائه دهنده و مجری نصب انواع پوششهای بام ساختمانی میباشد ،چیزاضافه کاری بسیار نا

 . شرکت در خیابان دولت در خیابان شریعتی تهران واقع است

  هشتاد نفر از کارگران شرکت ماشین سازی تبريز اخراج شده اند

ريز از کار نفر از کارگران ماشین سازی تب 39بر اساس گزارشات دريافتی طی يک هفته اخیر حدود 
  . بی کار شده اند
نفر از کارگران اخراج شده مربوط به قسمت ريخته گری و بقیه از قسمتهای ديگر  09گفته می شود 

  . شرکت می باشند
ماه است که حقوق کارگران و پرسنل ماشین سازی به تعويق  0براساس اين گزارش نزديک به 

  عداد اخراج شوندگان افزوده خواهد گرديدافتاده و به احتمال زياد طی روزهای اخیر بر ت
  تک توران

  يک عضو ديگر اتحاديه آزاد کارگران بازداشت شد
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شیث امانی از اعضای هیئت مديره اتحاديه آزاد :دی آمده است 01در  ندای سبزبه نوشته سایت 
ني، شريف کارگران ايران در حالی که ظهر امروز در دادگستری سنندج پیگیر پرونده کارگران زندا

 . ساعد پناه و مظفر صالح نیا بود بازداشت و به زندان مرکزی سنندج منتقل شد
به گزارش وبسايت اتحاديه آزاد کارگران ايران، امروز در حالی که خانواده های شريف ساعد و مظفر 

و صالح نیا به همراه ديگر خانواده های کارگری در مقابل ستاد خبری اداره اطالعات تجمع کرده 
خواهان آزادی اين دو کارگر زندانی بودند شیث امانی به همراه تعدادی از اعضای اتحاديه ازاد 

کارگران ايران به دادگستری سنندج رفتند و شیث امانی در آنجا خواهان مالقات با دادستان و رويت 
چ پاسخی در اما نه تنها هی. پرونده های شريف ساعد پناه و روشن شدن اتهامات وارده بر آنها شد

ظهر به زندان  ۱۷اين مورد به شیث امانی داده نشد بلکه ايشان بالفاصله دستگیر و حدود ساعت 
 . مرکزی سنندج منتقل شد

شیث امانی حدود سه هفته پیش عمل جراحی سنگینی را به علت ديسک کمر انجام داده بود 
خش آی سی يو منتقل بطوری که به علت وخامت وضعیت جسمانی اش پس از عمل جراحی به ب

 . شده بود
شیث امانی يکی از کارگران نساجی کردستان و سالها نماينده کارگران اين کارخانه و يکی از 

رهبران کارگری شناخته شده در سنندج و از بنیان گذاران و اعضای هیئت مديره اتحاديه آزاد کارگران 
دستگیر و سپس همراه  ۱٣٨۶ج در سال ايران است که بدنبال برگزاری مراسم اول ماه مه در سنند

با صديق کريمی يکی ديگر از بنیان گذاران و اعضای هیئت مديره اتحاديه به دو سال و نیم زندان 
محکوم شد اما بدلیل اعتراضات گسترده اتحاديه آزاد کارگران ايران، سازمانهای کارگری در ايران و 

ام مسافرت آيت اهلل شاهرودی رياست وقت سراسر جهان و با اعتراضی که کارگران سنندج هنگ
قوه قضائیه در سنندج انجام دادند اين احکام توسط وی لغو شد و اين خبر از شبکه های تلويزيونی 
محلی استان کردستان نیز پخش شد با اين حال مدتی پیش دادگاه اجرای احکام در شهر سنندج 

اعالم کرد احکام صادره بر علیه آنها در سال طی ابالغیه ای به شیث امانی و صديق کريمی به آنان 
تماما ملغی نشده است و آنها برای تحمل زندان بايد خود را به دادگاه اجرای احکام معرفی  ۱٣٨۷
 . کنند

اتحاديه آزاد کارگران ايران تعرض گسترده به اعضای هیئت مديره اتحاديه در شهر سنندج را قويا 
اتحاديه آزاد کارگران ايران و اعضای هیئت مديره آن و ديگر محکوم کرده و اعالم کرد تعرض به 

کارگران آگاه و معترض، هیچگاه طبقه کارگر ايران را وادار به تمکین در برابر تحمیل شرايط برده واری 
که با تغییر قانون کار، انجماد دستمزدها، قطع يارانه ها و در تگنا قرار دادن بیش از پیش رهبران 

 .ان است نخواهد کردکارگری در جري

 
 نامه رسول بداقی به بهانه اخراج از آموزش و پرورش

  

رسول بداقی، معلم زندانی محبوس در زندان  : آمده است خبرگزاری هرانا به پایه گزارش سایت 
 .رجایی شهر با حکم قطعی آموزش و پرورش از وزارت آموزش و پرورش اخراج شده است

بشری به بهانه اخراجش از آموزش و پروزش نامه ای کوتاهی را نوشته  این معلم زندانی و فعال حقوق
 .است

 :متن این نامه که در اختیار خبرگزاری هرانا قرار گرفته است به شرح زیر است

سالی که از پیشینه من در کارمعلمی گذشته است، از دورترین روستاهای کشور گرفته تا  ٢۱در طول 
کارم پی برده ام که این سیستم راه به ویرانه دارد و روح و روان و پایتخت ایران در سالهای نخست 

جسم و جان جوانان این مرز و بوم را به نابودی بیشتر خواهد کشاند از این رو از همان آغاز کار معلمی، 
کمر به بدهیات بستم و مبارزه با گردانندگان این سیستم را پیشه خود ساختم از طرفی حاکمیت 

ی ِخردان جز سرکوبی و کشتار و شکنجه و زندانی کردن، راه دیگری را نمی دانند و در زورگویان و ب
 .پیش نمی گیرند

همواره منطق و زور، دروغ و راستی، خدمت و خیانت، مهر و کین، روشنایی و تاریکی، نادانی و دانایی 
ر همه بخش های متاسفانه کینه حاکمان بی خرد و زورگو د. هیچ هماهنگی و سازشی با هم ندارند

رایج است و همه این بخش ها، رو به نابودی ... اقتصادی، سیاسی، نظامی، اجتماعی، بین المللی و
هیچ . لذا راهی جز مبارزه تا از میان برداشتن این بی خردان زورگو و مستبد در پیش نیست. هستند



نیز رایگان به دست عقل سلیمی نمیخواهد انسانها زندانی و شکنجه شوند اما عزت و سربلندی 
 .نخواهد آمد و هر چه بیشتر زمان بگذرد بر این دشواری ها و خفت و خواری ها افزوده خواهد شد

اینجانب ضمن محکوم کردن ارعاب، تهدید و احضار معلمان کشور بویژه اعضای کانون صنفی معلمان، از 
یان معلمان و سایر اقشار همکاران خود در سراسر کشور امید پشتیبانی داریم تا با همبستگی م

 .جامعه بتوانیم به یک حاکمیت مردمی دست یابیم

 رسول بداقی زندان رجایی شهر
٢۶/۱۱/۰۱ 

 شیث امانی از اعضای هیئت مدیره اتحادیه آزاد کارگران ایران، ظهر امروز بازداشت شد

از اعضای هیئت  شیث امانی: آمده است  1009دی ماه  01 –اتحادیه آزاد کارگران ایران به گزارش 

مدیره اتحادیه آزاد کارگران ایران در حالی که ظهر امروز در دادگستری سنندج پیگیر پرونده کارگران 

 .زندانی، شریف ساعد پناه و مظفر صالح نیا بود بازداشت و به زندان مرکزی سنندج منتقل شد

به همراه دیگر خانواده های  دی ماه در حالی که خانواده های شریف ساعد و مظفر صالح نیا 01امروز 

کارگری در مقابل ستاد خبری اداره اطالعات تجمع کرده و خواهان آزادی این دو کارگر زندانی بودند 

شیث امانی به همراه تعدادی از اعضای اتحادیه ازاد کارگران ایران به دادگستری سنندج رفتند و شیث 

پرونده های شریف ساعد پناه و روشن شدن اتهامات امانی در آنجا خواهان مالقات با دادستان و رویت 

اما نه تنها هیچ پاسخی در این مورد به شیث امانی داده نشد بلکه ایشان بالفاصله . وارده بر آنها شد

 .ظهر به زندان مرکزی سنندج منتقل شد 14دستگیر و حدود ساعت 

مر انجام داده بود شیث امانی حدود سه هفته عمل پیش جراحی سنگینی را به علت دیسک ک

بطوری که به علت وخامت وضعیت جسمانی اش پس از عمل جراحی به بخش آی سی یو منتقل 

 .شده بود

شیث امانی یکی از کارگران نساجی کردستان و سالها نماینده کارگران این کارخانه و یکی از رهبران 

ه اتحادیه آزاد کارگران ایران کارگری شناخته شده در سنندج و از بنیان گذاران و اعضای هیئت مدیر

دستگیر و سپس همراه با صدیق  1031است که بدنبال برگزاری مراسم اول ماه مه در سنندج در سال 

کریمی یکی دیگر از بنیان گذاران و اعضای هیئت مدیره اتحادیه به دو سال و نیم زندان محکوم شد اما 

ن، سازمانهای کارگری در ایران و سراسر جهان و با بدلیل اعتراضات گسترده اتحادیه آزاد کارگران ایرا

اعتراضی که کارگران سنندج هنگام مسافرت آیت اهلل شاهرودی ریاست وقت قوه قضائیه در سنندج 

انجام دادند این احکام توسط وی لغو شد و این خبر از شبکه های تلویزیونی محلی استان کردستان 

دگاه اجرای احکام در شهر سنندج طی ابالغیه ای به شیث نیز پخش گردید با این حال مدتی پیش دا

تماما ملغی نشده  1032امانی و صدیق کریمی به آنان اعالم کرد احکام صادره بر علیه آنها در سال 

 .است و آنها برای تحمل زندان باید خود را به دادگاه اجرای احکام معرفی کنند

اعضای هیئت مدیره اتحادیه در شهر سنندج را قویا محکوم اتحادیه آزاد کارگران ایران تعرض گسترده به 

میکند و اعالم میدارد تعرض به اتحادیه آزاد کارگران ایران و اعضای هیئت مدیره آن و دیگر کارگران آگاه و 

معترض، هیچگاه طبقه کارگر ایران را وادار به تمکین در برابر تحمیل شرایط برده واری که با تغییر قانون 

نجماد دستمزدها، قطع یارانه ها و در تگنا قرار دادن بیش از پیش رهبران کارگری در جریان است کار، ا

 .نخواهد کرد

 

 

وش و محمد جراحی جهت  بازداشت شاهرخ زمانی؛ احضار نیما پوریعقوب، ساسان واهبی

 اجرای حکم

 

در محل کارش بازداشت شنبه شاهرخ زمانی را  وزارت اطالعات استان آذربایجان شرقی ظهر، دیروز یک

وزارت  ٣۷وش را به اتاق  کرده و سپس بصورت تلفنی محمد جراحی، نیما پوریعقوب و ساسان واهبی

 .اطالعات جنب زندان تبریز احضار کرده است

ماه حبس تعزیری صادر شده است  ۶سال و  ٢٢برای این چهار فعال کارگری و دانشجویی در مجموع 

خواهی آن به نتیجه  د نظر استان آذربایجان شرقی تایید شده و فرجامکه این حکم در دادگاه تجدی



 .نرسیده است

ی  تر سابقه داشته و شائبه ی جدیدی است که تا کنون کم اجرای حکم از طریق وزارت اطالعات شیوه

 .آورد وجود می ی جدیدی را برای این چهار نفر به گشودن پرونده

اده و دوستانش اعالم کرده بود که در صورت دستگیری مجدد به شاهرخ زمانی قبل از بازداشت به خانو

او در . ی جدید اعتصاب غذای خشک و نامحدود خواهد کرد هر دلیل چه برای اجرای حکم چه پرونده

 .روز اعتصاب غذا کرده بود ٢۶بازداشت قبلی خودش نیز به مدت 

رداد ماه تشکیل شده بود، شاهرخ م ٢۷بر اساس رای شعبه یکم دادگاه انقالب تبریز که در تاریخ 

سال حبس تعزیری، محمد جراحی به پنج سال حبس تعزیری، نیما پوریعقوب به شش  ۱۱زمانی به 

وش به شش ماه حبس تعزیری، محکوم شده و پنجمین متهم  سال حبس تعزیری، و ساسان واهبی

 .این پرونده، به نام بیوک سیدلر از اتهامات وارده تبرئه شده است

تشکیل گروه »متن رای صادره از سوی شعبه یکم دادگاه انقالب تبریز اتهامات این فعاالن کارگری در 

مشارکت در اجتماع و تبانی »و « مشارکت در فعالیت تبلیغی علیه نظام»، «غیرقانونی مخالف نظام

 .عنوان شده است« توهین به رهبری»و نیز « برای ارتکاب جرم علیه امنیت

 09دی ماه05-ان حقوق بشر ی گزارشگر کمیته

 

 امروز موعد پاسخگوئی مسؤلین ستاد خبری به خانواده های

 !شریف ساعدپناه و مظفر صالح نیا بود، نه بازداشت شیث امانی

 

دی یکی از مأمورین ستاد خبری از خانواده ها و همکاران فعالین کارگری بازداشتی  05روز گذشته 

دی آنها را در جریان وضعیت  01هند و در عوض قول داده بود امروز خواسته بود تا به تجمع خود پایان د

اما آنچه اتفاق افتاد اضافه شدن یک نفر دیگر از اعضاء هیئت مدیره اتحادیه . بازداشت شدگان قرار دهد

ضمن اینکه بازهم از خانواده های شریف و . به جمع بازداشتیها بود( شیث امانی)آزاد کارگران ایران 

سته شده که تا پنجشنبه به خانه بروند و دوباره قول داده اند که پنجشنبه آنها را در جریان مظفر خوا

بازهم مشخص شد که این وعده ها فقط به . قرار خواهند داد، چون هنوز پرونده ها تکمیل نشده اند

منظور به خانه فرستادن تجمع کنندگان است، هر چند این وعده ها در صورت عملی شدنشان هم 

هیچ درجه ای از خواست و انتظار خانواده های بازداشت شدگان و ما کارگران به طور کلی برآورده 

در مورد . کمترین انتظار این است که این فعالین باید فوری و بدون گذشت زمان آزاد شوند. نخواهد کرد

جرم این انسانها . رفتاین افراد اصال نباید پرونده ای تشکیل شود که تازه باید وعده تکمیل آن را پذی

اعتراض به فقر و بدبختی و وجود شرایطی است که کارتن خوابی و گرسنگی در آن در حال تبدیل 

 .شدن به پدیده ای معمول است

ما بازداشت شیث امانی را شدیدا محکوم می کنیم و بر آزادی فوری شیث امانی، شریف ساعدپناه و 

 .مظفر صالح نیا تأکید و اصرار داریم

 جمن صنفی کارگران برق و فلزکار کرمانشاهان

 جمعهائی از فعالین کارگری سنندج و کامیاران

01/19/1009 

 

به خانواده های معترض شریف ساعد پناه و مظفر صالح نیا اعالم شد پرونده های آنان تا 

 روز پنج شنبه به دادگاه فرستاد خواهد شد

 

دی ماه، همچون روزهای  01صبح : آمده است  1009ماه  دی 01 –اتحادیه آزاد کارگران ایران به گزارش 

دیگر خانواده های کارگران زندانی شریف ساعد پناه و مظفر صالح نیا به همراه جمعی از خانواده های 

. کارگری در مقابل ستاد خبری اداره اطالعات دست به تجمع زدند و خواهان آزادی عزیزان خود شدند

دن پاسخ روشن به خانواده ها خودداری میکردند که این امر باعث اعتراض اما مسئولین این ستاد از دا

در ادامه این کشمکش یکی از مسئولین ستاد خبری اداره اطالعات طی . شدید این خانواده ها شد

صحبتی با خانواده ها به آنان اعالم کرد نگران کارگران بازداشتی نباشند و به آنان گفت چنانچه تا روز 

همچنین . تکلیف شریف و مظفر را روشن نکردیم شما هر اعتراضی که خواستید بکنیدپنج شنبه 

شریف ساعد پناه نیز طی تماسی با خانواده اش به آنان اعالم کرد وضعیت شان تا روز پنجشنبه 

 .روشن خواهد شود که در پی آن خانواده ها به تجمع خود پایان دادند

با تاکید بر حقوق کارگران ایران مبنی بر اعتراض به شرایط کار و  اتحادیه آزاد کارگران ایران بار دیگر



زیست خود اعالم میدارد شریف ساعد پناه و مظفر صالح نیا هیچ جرمی جز دفاع از حقوق انسانی 

ادامه بازداشت این . خود و همکارانشان مرتکب نشده اند و می باید فورا و بی قید و شرط آزاد گردند

ج شنبه و سپس ارجاع آنها به دادگاه، از نظر ما در اتحادیه آزاد کارگران ایران معنایی کارگران تا روز پن

زندان و دادگاه نه جای کارگران حق طلبی . جز تالش برای پرونده سازی واهی برای این کارگران ندارد

ا چون شریف و مظفر و شیث امانی و دیگر کارگران حق طلب، بلکه جای کسانی است که هر روزه ب

عدم پرداخت بموقع دستمزدهای زیر خط فقر کارگران و به تعطیلی کشاندن کارخانه ها و دیگر بستر 

ری بر طبقه کارگر ایران سازی های قانونی و غیر قانونی در حال تحمیل شرایط هر چه برده وارت

 .هستند

 

 

 تجمع کارگران اخراجی کارخانه آجرپزی شل در مقابل استانداری کردستان

 

نفر از کارگران  12ه خبر رسیده به کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکلهای کارگری، بنا ب

در مقابل  05/19/09کامیاران روز یکشنبه  –اخراجی کارخانه آجرپزی شل واقع در جاده سنندج 

تی این کارگران در پی عدم نتیجه گیری از نامه نگاری با نهادهای دول. استانداری کردستان تجمع کردند

با گذشت زمان کوتاهی از این . برای پیگیری وضعیت خود و احقاق حقوقشان دست به این تجمع زدند

در پی این قضیه . تجمع مامورین انتظامی با حضور در محل خواستار متفرق شدن کارگران شدند

که کارگران با انتخاب نماینده و فرستادن وی به داخل استانداری پیگیر وضعیت شغلی خود شدند 

متاسفانه مسئولین مربوطه به نماینده آنان نیز جواب قانع کننده ای نداده و تنها خواستار آرامش 

 .کارگران شدند و کارگران بدون گرفتن نتیجه متفرق گشتند

 1009دی ماه  01 -کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل های کارگری

 

 اعتراض کارگران باطری نورساوه

 

کارگران کارخانه تولیدی باطری  : دی آمده است 01ایلنا در تاریخ  –ولتی کار ایران سایت د به گزارش

 .نور ،نسبت به تاخیرچهارماهه در پرداخت حقوق ومزایایشان ،معترض هستند

 نفر از کارگران شرکت ماشین سازی تبریز اخراج شده اند 39

رگران ماشین سازی تبریز از کار بی نفر از کا 39بر اساس گزارشات دریافتی طی یک هفته اخیر حدود 

 .کار شده اند 

نفر از کارگران اخراج شده مربوط به قسمت ریخته گری و بقیه از قسمتهای دیگر  09گفته می شود 

 .شرکت می باشند 

ماه است که حقوق کارگران و پرسنل ماشین سازی به تعویق افتاده و  0براساس این گزارش نزدیک به 

 .روزهای اخیر بر تعداد اخراج شوندگان افزوده خواهد گردید  به احتمال زیاد طی

 

 

تبلیغات دروغین ووعده های توخالی شیخ االسالمی وزیرکاردرباره توزیع کارت اعتباری بین 

 میلیون کارگر0

 

کارگران،وزیر کاررژیم اسالمی ضمن 1009همزمان با تعیین حداقل دستمزدسال 1030دراواخرسال

 :افزایش حداقل حقوق کارگران گفت مخالفت سرسختانه با

  بجای افزایش حداقل حقوق کارگران با ارائه بسته های حمایتی به کارگران از جمله اجرای طرح مسکن

قدرت خرید کارگران را افزایش می ...مهر، توزیع سهام عدالت، توزیع کارت خرید اعتباری کارگران و

 .دهیم

بلیغات باقی مانده اندوهریک دچارسرنوشت نامعلومی تمامی این بسته های حمایتی درحدشعار وت

علیرغم تمامی این تبلیغات درسال جاری بازهم شاهدافزایش نرخ تورم وکاهش روزافزون .شده اند

 .قدرت خرید کارگران بودیم

میلیون 0کارت خریداعتباری کارگران از جمله این بسته های حمایتی بودکه وعده توزیعش بین

 .سالمی داده شدکارگرازطرف شیخ اال

 !ماه ازسال کارت اعتباری بدست چه تعدادی از کارگران رسیده است؟19پس از گذشت 



قبل از هرچیزخاطرنشان می شود که نقش حمایتی کارت های اعتباری از کارگران زیر سئوال است 

هره ازجمله بدهکارشدن کارگران به بانک ها وپرداخت ب.وحتی می تواند نقش مخرب هم داشته باشد

باد رصد باال دراین شرایط ویا می تواندوسیله ای برای آب کردن محصوالت بنجل وورودست مانده 

 ...........سرمایه داران باشدو

 

 !میلیون کارگرکارت اعتباری می گیرند؟
 

عبدالرضا شیخ االسالمی از پیگیری موضوع واگذاری کارت : آمده است  مهردولتی به گزارش خبرگزاری 

اصل کار در وزارت بازرگانی درحال پیگیری : میلیون تومانی خریدکارگران خبر داد و گفت1.5اعتباری 

 .است، زیرا مسئولیت اجرای کار بر عهده این وزارتخانه گذاشته شده است

میلیون  1.5محمد پارسا در گفتگو با مهر از احتمال واگذاری کارت های اعتباری خرید  -1009فروردین 11

طبق پیش بینی ها، مذاکرات و قول وزیر کار و امور اجتماعی این : ارگران خبر داد و گفتتومانی برای ک

 .کار باید تا اردیبهشت ماه سال جاری انجام شود

گیرند و  میلیون کارگر کارت اعتباری می0:خبرگزاری مهر بنقل از محمد پارسا نوشت-اردیبهشت0

 .واگذاری کارت اعتباری قطعی است

هاي  كه دولت در تالش است تا بسته ا نوشت، وزير كار و امور اجتماعي با بیان اينایسن-اردیبهشت5

هاي حمايتي  با اجرايي شدن اين بسته  :حمايتي را براي كارگران به مرحله اجرا بگذارد، تصريح كرد

 .يابد طبقه بندي قشر كارگر ارتقا مي

برنامه  09در هفته كارگر سال : و گفتوي از اعطاي كارت خريد اعتباري به كارگران كشور خبر داد 

میلیون  1.5ايم و به میزان  اعطاي كارت خريد اعتباري به همه كارگران كشور را در دستور كار قرار داده

 .كنیم تومان امكان خريد بدون بهره را ايجاد مي

ی کارت واگذار: مهربا تیتر درشت از رونمایی کارت اعتباری کارگران خبر داد ونوشت-اردیبهشت11

 .میلیون تومانی به کارگران آغاز شد 1.5اعتباری 

 ارائه کارت اعتباری کارگران در هفته دولت-اول مرداد

ماه از  2با گذشت : معاون وزیر بازرگانی از ارایه کارت اعتباری کارگران در هفته دولت خبر داد و گفت

هزار کارمند اعتباری خود را  299میلیارد ریال خرید در شبکه انجام شده و  499اجرای طرح میزان 

 .اند دریافت کرده

بعد از : به گزارش خبرنگار مهر، محمدصادق مفتح در نشست خبری امروز شنبه خود با خبرنگاران گفت

ارایه کارت میزان به کارمندان دولت و فرهنگیان، اینک نوبت به کارگران رسیده است که کارتهای 

ر این اساس، کارتهای اعتباری خرید کارگران نیز در هفته دولت در اعتباری خود را دریافت کنند که ب

 .گیرد اختیار آنها قرار می

 !میلیون کارگر؟4کارت اعتباری برای -

دوم مرداد به گزارش مهر، محمود بهمنی رئیس کل بانک مرکزی در مورد تامین اعتبار اجرای طرح 

 1.5: توسط بانکها به مهر گفته است( ح میزانطر)واگذاری کارت اعتباری خرید کارگران و کارمندان 

 .میلیون نفر در این طرح پیش بینی شده است 4میلیون تومان برای 

میلیون تومان  1.5تامین اعتبار چهار میلیون کارت اعتباری کارگران به ارزش هر کدام : ایسنا-مرداد01

رسد با رد اختصاص خط  ه نظر میهزار میلیارد تومان الزم دارد که ب 43اعتبار بسیار بزرگی حدود 

 .های عامل هم از تامین آن عاجز باشند اعتباری ویژه برای آن از سوی بانک مرکزی، بانک

 

 !هزار کارگر؟ 011اعطای کارت خرید اعتباری به  
 

طرح کارت خرید اعتباری برای کارگران : به گزارش خبرگزاری دولتی مهر بنقل از شیخ االسالمی نوشت

طراحی و به شورای عالی اشتغال ارسال شد و قرار بود در سیستم بانکی کشور و وزارت چندی قبل 

بازرگانی اجرایی شود اما با توجه به دالیلی سرعت و دقت کافی را در اجرا بدست نیاورد بطوریکه 

 .مشکالت نظام بانکی مانع اجرایی شدن آن شد

انک در اختیار ما قرار دارد که با استفاده از منابع هم اکنون سه ب: وزیر کار، تعاون و رفاه اجتماعی گفت

 .و ظرفیتهای بانکها، این کارت خرید تا پایان سال اجرایی می شود

هزار نفر از کارگران  199براساس برنامه ریزیهای انجام شده تا پایان امسال : شیخ االسالمی افزود

 .می کنند تحت پوشش این طرح قرار گرفته و کارت خرید اعتباری دریافت



به گفته وی، در مرحله اول اقشار ضعیف تر و کم درآمدتر کارگران قرار دارند به طوریکه کارگران معدن 

 .ذغال سنگ در اولویت هستند

 

 !هزار کارت خرید اعتباری کارگران؟ ۵٠های عامل برای صدور  آمادگی بانک

 

در حالی که اخیرا عبدالرضا شیخ است  دی آمده 01ایلنا در تاریخ  –به گزارش سایت دولتی کار ایران 

هزار کارت خرید اعتباری  ۱۱۱االسالمی، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی از عملیاتی شدن واگذاری 

براساس : گو با ایلنا اعالم کرد و برای کارگران خبر داده، قائم مقام طرح ملی خرید اعتباری میزان در گفت

هزار کارت خرید اعتباری به  ۱۱بانک عامل این طرح، مقرر شده که آخرین مذاکرات صورت گرفته با دو 

  .کارگران اختصاص یابد

تا این .میلیون کارگرراداد0وزیرکاررژیم برای باالبردن قدرت خرید کارگران وعده توزیع کارت اعتباری بین 

هزارکارگراختصاص 59کارگرقرارگرفته است وقراراست تا پایان سال به10تاریخ بطورنمادین فقط دراختیار

 .داده شود

 !ت چه تعدادازکارگران خواهدرسید؟ماه باقی مانده سال این کارت کذایی بدس0در

 

  درصد محصوالت آب معدنی تولید داخل آلوده هستند ۵٠

 
رويه  نظارت بر صدور بي  کرمی با انتقاد از عدم: دی آمده است  02در تاریخ  سالمت نیوزبه نوشته 

 . درصد محصوالت آب معدنی تولید داخل آلوده هستند ۱۱: های تولید آب معدنی همجوز ساخت کارخان
های  علت نظارت ضعیف دولت بر کارخانه عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس، با بیان اين که به

متأسفانه در : درصد از محصوالت آب معدنی آلوده هستند، گفت ۱۱اکنون حدود  تولید آب معدنی هم
بازی میان  های تولید آب معدنی با استفاده از روابط سیاسی و پارتي ر صدور مجوز کارخانهچند سال اخی

 . گیری داشته است مسئوالن، رشد چشم
وگو با خانه ملت، با تأکید بر آلودگی محصوالت آب معدنی در داخل کشور،  عبدالجبار کرمی در گفت

پزشکی در کمیسیون بهداشت و  و آموزش بر اساس گزارش سال گذشته وزارت بهداشت، درمان: افزود
 . های معدنی تولید کشور آلوده هستند درصد از آب ۱۱درمان مجلس، حدود 

های تولید آب  نماينده مردم سنندج، کامیاران و ديواندره در مجلس شورای اسالمي، با انتقاد از کارخانه
ها  متأسفانه اين کارخانه: ل، گفتعلت رعايت نکردن استاندارد برای تولید اين محصو معدنی کشور به

 . بر تولید و فروش محصوالت سالم و معدنی پايبند نیستند به تعهدات خود مبني
  های آب معدنی رويه کارخانه آويزی برای فعالیت بي بازی دست کاری و پارتي سیاسي

رويه  د آب معدنی بيهای تولی وی با تأکید بر اين که متأسفانه در چند سال اخیر صدور مجوز به کارخانه
 . بازی بوده است های سیاسی و پارتي صدور اين مجوزهای بیشتر به علت: بوده است، افزود

های آب معدنی نامطلوب ارزيابی  اين نماينده مجلس هشتم، عملکرد دولت را در صدور مجوز کارخانه
مجوز و نقض در صورت تحقیق و تفحص مجلس به طور حتم طی نکردن مراحل صدور : کرد و گفت

 . شود ها آشکار مي گونه کارخانه قوانین از سوی اين
  های آب معدنی از آب شرب معمولی نشانگر ضعف مديريتی دولت است استفاده کارخانه

های زياد آب معدنی در  عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس هشتم، با اشاره به وجود چشمه
های باال در تولید محصوالت آب معدنی در کشور، متأسفانه  با وجود منابع و ظرفیت: آور شد کشور، ياد

کنند،  ها از آب معمولی شهری استفاده مي ها به جای آب معدنی در درون بطري ديده شده که کارخانه
 . های از سوی دولت است که اين امر نشانگر کنترل ضعیف اين کارخانه

  گرايش مردم به استفاده از آب معدنی کم شده است
های مردم کشور تبديل  ها به يکی از دغدغه با بیان اين که نبود آب معدنی سالم در فروشگاه کرمی

اکنون  های معدنی گرايش پیدا کرده بودند، هم های قبل که مردم به آب برخالف سال: شده است، افزود
 . شاهد کم شدن اعتماد مردم به محصوالت آب معدنی هستیم

های  تر از آب ظهار نظر بیشتر کارشناسان، آب شرب شهری مطمئنوی با اعالم اين که بر اساس ا
علت اصلی مصرف آب معدنی از سوی مردم ايجاد وجهه اجتماعی و يا : معدنی است، تصريح کرد

گونه محصوالت بايد  همان پرستیژ است، اين در حالی است که اولويت اول مردم برای استفاده از اين
 . جذب امالح و مواد معدنی باشد

درصد محصوالت آب معدنی تولید داخل آلوده  ۱۱:سالمت نیوز: سرويس خبری:سالمت نیوز : .::بیشتر
 .:: هستند

 



 ادامه بازداشت فعاالن کارگری
 

همچنان ادامه می  دستگاه های امنیتی رژیم جمهوری اسالمی به بازداشت فعاالن و مدافعان کارگری
 .خواسته های صنفی و سیاسی اشان بازدارند زه برای تحققدهند تا بلکه بتوانند کارگران را از مبار

او را در حالی . شد شیث امانی در سسندج دستگیر ٢۶اتحادیه آزاد کارگران ایران خبر داد که روز 
وی . پناه و مظفر صالح نیا به آن جا رفته بود بازداشت نمودند که برای پیگیری پرونده های شریف ساعد

فعال کارگری زندانی در برابر ستاد خبری اداره اطالعات تجمع کرده  ه این دوبه همراه اعضای خانواد
سنندج  سپس شیث امانی به همراه تعدادی از اعضای اتحادیه آزاد کارگران به دادگستری .بودند

 .رفتند، اما به جای پاسخ گرفتن، مأموران شیث را دستگیر کردند
جراحی سنگینی را  ث امانی حدود سه هفته عمل پیشاتحادیه آزاد کارگران یادآوری می کند که شی

اش پس از عمل  وضعیت جسمانی به علت دیسک کمر انجام داده بود به طوری که به علت وخامت
 .جراحی به بخش آی سی یو منتقل شده بود
کارش بازداشت  دی در محل ٢۱شاهرخ زمانی ظهر روز   همچنین از آذربایجان شرقی خبر رسیده که

نیما پوریعقوب و ساسان  گویند که سپس محمد جراحی، گزارشگران حقوق بشر می .شده است
برای این چهار فعال کارگری و . تبریز احضار کردند وزارت اطالعات جنب زندان٣۷ وش را به اتاق واهبی

ماه حبس تعزیری صادر شده است که این حکم در دادگاه تجدید  ۶ سال و ٢٢ دانشجویی در مجموع
رأی صادره  در متن. خواهی آن به نتیجه نرسیده است آذربایجان شرقی تأیید شده و فرجام نظر استان

تشکیل گروه غیرقانونی مخالف “ از سوی شعبه یکم دادگاه انقالب تبریز اتهامات این فعاالن کارگری
م علیه مشارکت در اجتماع و تبانی برای ارتکاب جر“ و” مشارکت در فعالیت تبلیغی علیه نظام“، ”نظام

 .عنوان شده است” رهبری توهین به“و نیز ” امنیت
 

فروش ارز دولتی به نزديکان دولت و فروش آن در بازار سیاه عامل وخیم تر شدن بحران 
  اقتصادی در ايران

مسئوالن ايران، : وال استريت ژورنال نوشت:  دی آمده است  02در تاریخ  انتخاببه نوشته سایت 
ی پايتخت فرستاده اند تا از تجارت غیر رسمی ارز جلوگیری کنند و در نهايت از پلیس را به خیابان ها
 . ريال پشتیبانی کنند

به گزارش سرويس بین الملل انتخاب، اين اقدام نشان دهنده ی عدم اطمینان به دلیل کاهش قدرت 
 . خريد و همچنین تالش فزاينده ی تهران برای دفع تبعات سیاستهای اقتصادی دولت است

اين اقدام در پی افزايش سود بانکی در ايران است که در تالش برای به توقف در اوردن تقاضای دالر در 
اين در حالیست که اقتصاد ايران در بحبوحه تحريمات احتمالی اروپا و امريکا به خطر . کشور است

 . احتمالی مواجه می شود
بر اساس . درصد سقوط کرده است 55تا  49ل دالر از اوايل دسامبر در بازار سیاه، ريال ايران در مقاب

 . درصد فراتر رفته است 09اعالم بانک مرکزی ايران، تورم از 
ريال نزديک به يکسال است که در حال از دست دادن ارزش خود است اما دلیل سقوط اخیر ريال، 

 ! تهديد امريکا مبنی بر مجازات همکاری با بانک مرکزی ايران بوده است
اين در حالیست که تا چند وقت پیش، دالر بین . هزار ريال فروخته می شود 12هزار ريال تا  11از دالر 

 . هزار ريال به فروش می رسید 10هزار ريال تا  11
کاهش ناگهانی ريال ايرانیان را ترسانده و از تاجران گرفته تا مردم عادي، همگی به دنبال مراقبت از 

 . در مقابل تورم هستند داشته ها و پس اندازهای خود
وضعیت اقتصادی ايران نابسامان : ساله و تاجر بازار بزرگ تهران است، می گويد 42عبداهلل که فردی 

 . است و تجارت در پايین ترين سطح خود قرار دارد و همه در شراط نگرانی قرار دارند
دالر در  199ر اين ماه کمتر از د: وی که واردات و صادرات سنگ های نیمه قیمتی و نقره دارد، می گويد

 . روز در امده داشته ام
چندين ايرانی در گفتگو با خبرنگار وال استريت گفتند که اقدامات بین الملی باعث عصبانیت انها شده 

 . است و می گويند که اين ما هستیم که از تحريم ها ضربه می خوريم
به دنبال اين بودند که ارزش ريال ضیعف بشود  تجار ايرانی و صاحبان مراکز صنعتی برای مدت زيادي،

که در نتیجه به بهبودی وضعیت صادرات و ورادات کمک می کند اما کاهش ناگهانی ارزش ريال در دو 
 . هفته ی گذشته باعث ضربه به وارد کنندگان شده است

 . در دبي، تاجران می گويند که تجار ايران در هفته های اخیر همگی ناپديد شده اند
ما يک سوم معامالت خود را از : نبیل احمد که کولکر گازی و وسايل خانگی می فروشد، می گويد



 . دست داده ايم
اما اجازه دادن به افزاد و . هزار ريال می فروشد و اين نرخ را ثابت نگه داشته است 14دولت دالر را 

ر سیاه به بحران اقتصادی کمک شرکت های نزديک به دولت برای خريد دالر دولتی و فروش ان در بازا
 . کرده است

: در شمال شرقی شهر مشهد، يک فعال اقتصادی زن به نام فريده که فرش بافی دارد، می گويد
 . چندين نفر را از کار بی کار کردم و در دو ماه اخیر که بازار در نوسان است، تولیدات را کاهش داديم

 . درصد کاهش يافته است 09 وی می گويد قدرت خريد من در دو ماه گذشته
 

 خبر تکمیلی -بازداشت و احضار فعالین تبریز
 

اداره ی اطالعات تبریز در اقدامی غیر قانونی ، طبق عادت معمول نیروهای پلیسی جمهوری اسالمی 
دی ماه اقدام به بازداشت شاهرخ زمانی و احضار محمد جراحی، نیما پوریعقوب  05ظهر روز یک شنبه 

 .هبی وش کرده بودو ساسان وا
با گذشت سه روز از بازداشت مجدد شاهرخ زمانی فعال کارگری در تبریز هم چنان اطالعی از وضعیت 

با توجه به عدم انتقال وی به بند عمومی زندان مرکزی تبریز به نظر می رسد . وی در دست نیست
ی برای وی در نظر گرفته سال زندان که در مرداد ماه سال جار 11بازداشت وی نه برای اجرای حکم 

شایان ذکر است شاهرخ زمانی به . شده بود، بلکه جهت پرونده سازی جدید علیه او انجام شده است
رفقا و خانواده ی خود اعالم کرده بود که در صورت بازداشت مجدد همانند دور گذشته ی مدت 

کب نشده است ، دست به بازداشت برای اعتراض به محاکمه و زندانی کرد خود که هیچ گناهی مرت
 .اعتصاب غذای نامحدود خواهد زد

یادآوری می کنیم که شاهرخ زمانی، محمد جراحی، نیما پوریعقوب و ساسان واهبی وش فعاالن 
کارگری و دانشجویی چپ تبریز در خرداد ماه امسال بازداشت ودر مرداد ماه از طرف شعبه ی یک 

این فعالین به تدریج و با . و دو سال و نیم زندان محکوم شدندبه بیست " تبریز مجموعا" انقالب"دادگاه 
 .صدور قرار وثیقه به طور موقتی از زندان تبریز آزاد شدند

 کمیته حمایت از شاهرخ زمانی
02/19/1009 

 
 علی نجاتی به دلیل بیماری با غل و زنجیر به دادگاه برده شد

 
ی سندیکای کارگران نیشکر  عضو هیات مدیرهبر اساس خبر دریافتی، علی نجاتی کارگر زندانی و 

 0دیماه در حالی که دست و پای او به غل و زنجیر کشیده شده بود به شعبه ی  09هفت تپه در روز 
 .دادیاری در دزفول برده شد و مورد استنتاق قرار گرفت

وز استراحت ر 19روز مرخصی،  5ی پزشک قانونی افزون بر  نجاتی که با تایید دادستان شوش و نظریه
پزشکی در منزل به وی داده شده بوده برای تسلیم مدارکش به زندان فجر دزفول رفته بود که با وجود 

تمام نشدن استراحت پزشکِی مورد تایید دادستان شوش، به طور غیر قانونی بازداشت و پیش از 
واهی غیبت بعد از  ی سپس مقامات زندان و مقامات قضایی دزفول به بهانه. موعد دوباره محبوس شد

دادیاری مورد بازجویی و استنتاق قرار  0ی  اتمام مرخصی برای او تشکیل پرونده داده و وی را در شعبه
 .اند  داده و برای او پرونده سازی کرده
اند ما از دستور دادستان شوش بیخبریم و در صورتی که مدرکی دال  مقامات قضایی دزفول اعالم کرده

این دروغ آشکار در حالی است که کلیه مدارک . وجود دارد به ما ارائه دهند بر استراحت پزشکی
قضایی مربوطه از سوی دادستان شوش و از جمله یک نسخه به توسط علی نجاتی به زندان تحویل 

کند که تاکنون  ای شوش تا دزفول این امکان را فراهم می دقیقه 09ی  همچنین فاصله. داده شده است
 .ی دادستان شوش به دزفول منتقل و ارائه شده باشد بارها تاییدیه

ی زندان  بدین ترتیب علی نجاتی که هم اکنون عالوه بر بیماری و درد شدید در قلب به علت محیط آلوده
از جمله به خاطر دود سیگار دچار تنگی نفس نیز شده است تنها به دلیل بیمار بودن دادگاهی شده 

 .است
به ایجاد تشکل های کارگری ضمن محکومیت این اقدام دادستانی دزفول  کمیته هماهنگی برای کمک

 .باشد خواهان اعطای استراحت پزشکی و اعالم آزادی بی قید و شرط برای علی نجاتی می
 1009دی  02 -کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکلهای کارگری

 

 ممانعت از مداوای بهنام ابراهیم زاده کارگر زندانی



 
ابراهیم زاده فعال کارگری عضو کمیته ( اسعد)اس خبر ارسالی به کمیته هماهنگی، بهنامبر اس

زندان اوین محبوس است، مدت هاست که  059پیگیری و فعال جنبش لغو کار کودک که در بند 
 .درخواست انجام معالجات پزشکی میکند اما از انجام معالجات برای وی ممانعت به عمل آمده است

اوین و در اثر  090یش از دستگیری مشکل جسمی نداشته به هنگام بازجویی ها در بند بهنام که پ
ضرب و شتم برای اعتراف دچار مشکالت در ناحیه ی گوش چپ شده است و اکنون نیز به شدت از درد 

وی همچنین در اثر سو تغذیه و مشکالت جسمی دیگری .گوش و مشکالت در پرده ی گوش رنج میبرد
 .بر او عارض شده است از سر درد شدید نیز رنج میبرد که در زندان

ابراهیم زاده بارها در مورد وضعیت جسمی اش اطالع داده و درخواست معالجه کرده اما پاسخی که به 
 !او داده اند این بوده که بعد از آزادی خودت دنبال مداوا خواهی رفت 

بازجویی ها برای بهنام پیش آمده است و این در حالی است که مشکالت جسمی در زندان و در زمان 
 .ساله ی خود در زندان خواهد بود 5او بیش از سه سال دیگر برای اتمام محکومیت 

کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل های کارگری ضمن محکوم کردن این برخورد غیر انسانی 
عزام بهنام به بیمارستان تخصصی می با بهنام ابراهیم زاده خواهان پیگیری فوری مراحل مداوای او و ا

 .باشد
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از طرف )جهت پیوستن فعالین و مدافعان به کمیته دفاع از بهنام ابراهیم زاده  یهاطالع

 (خانواده 
  
های رحمان ابراهیم زاده ، عایشۀ به نام  ( بهنام ) اسعد ابراهیم زاده  ، کارگر زندانی  خانواده 

مدرسی ،موسی ابراهیم زاده ،عیسی ابراهیم زاده ،پریزاد خسروی ،چیمن مالیی و زبیدۀ حاجی زاده 
، در اعتراض به دستگیری و محکومیت بسیارسنگین وغیرانسانی این فعال مخلص و صدیق جنبش 

قید و شرط او ــ که تنها به جرم دفاع  کارگری و مدافع حقوق کودکان و همچنین تالش برای آزادی بدون
دادگاه انقالب  15از حقوق و منزلت انسانی کارگران و کودکان محروم و بی پناه جامعه ، از سوی شعبۀ 

کمیتۀ دفاع از بهنام " ، به بیست سال زندان محکوم شده است ــ اقدام به ایجاد کمیته ای با نام 
 .نموده اند " ابراهیم زاده 

محترم این عزیز، همچنین در این رابطه ، از همۀ تشکل های کارگری و همۀ انسان های با خانواده  
وجدان ، آزادی خواه و برابری طلب جامعه ، به ویژه کارگران و فعاالن جنبش کارگری و دیگرجنبش های 

و اعتراض به دستگیری و محکومیت " کمیته " اجتماعی تقاضا کرده است تا ضمن پیوستن به این 
زندان این فعال کارگری و حقوق کودک ، به هر شکل که می توانند از این اقدام آزادی خواهانه و 

 .انسانی ، حمایت کرده و به آن یاری رسانند 
 

 :ابراهیم زاده درآمده اند( بهنام) اسامی افراد جدیدی که به عضویت کمیته دفاع ازاسعد

لیست جدید دوستان و فعالین به کمیته دفاع از با سالم خدمت همه فعالین و کارگران ضمن معرفی 

بهنام ابراهیم زاده همگان را فرا می خوانیم جهت پیوستن و همچنین به و جود اوردن کمیته های دفاع 

 ی و زندانیان سیاسی اقدام نماینداز فعالین کارگر

 -ورابراهیم رحمانپ -رحمان سلیمانی  -ناصر کمانگر  -سید علی حسینی  -محمود صالحی 

کورش -علی سالکی-افشین ندیمی-محمد موالنایی  -یوسف آبخرابات -واحد سیده 

 یداهلل صمدی -بخشنده 
 

 :کمیته دفاع از بهنام ابراهیم زاده 
kd.behnam@yahoo.com 

behnam.blogsky.com-www.kd 
 

  ۰٢بیانیه شماره 
 

 !!!آزاد باید گردد کارگر زندانی

http://www.kd-behnam.blogsky.com/


اثرات شدت یابی بحران ساختاری سرمایه جهانی و مبارزات کارگران و مردم آزادیخواه برای مقابله با آن 
بحرانهای جدید داخلی جمهوری اسالمی وفشار های خارجی به . به داخل ایران انتقال یافته است

ظام از برگزاری انتخابات آتی به این ن.دلیل اختالفات جناحی سرمایه داری به آن اضافه شده است
ترس از اوج گیری اعتراضات و رشد جنبش های اجتماعی بخصوص جنبش . صورت دلخواه ناامید است

طبقه کارگردر چنین وضعیت بحرانی برای حفظ .کارگری برای نظام به کابوسی تبدیل شده است
ح های ضد کارگری از جمله دستاوردهای خود و افزایش مطالبات و مقاومت در مقابل اجرا شدن طر

حذف یارانه ها ،تغییر قوانین کار و ناامنی شغلی ،اخراجها و بیکارسازیها ،نداشتن تشکل های کارگری 
و خصوصی سازی خدمات عمومی از جمله مدارس ،دانشگاهها، بهداشت و درمان و خدمات پزشکی 

با توجه به موارد ذکر شده .دهدبه مبارزات خود شدت بیشتری می ...،افزایش کرایه وسایل نقلیه و
جمهوری اسالمی که هرگونه اعتراض و درخواست را با سرکوب جواب داده است ، بیشتر از همیشه 

تحت فشارهای اقتصادی ، سیاسی و روانی مذبوحانه همه . دچار فشار و بحرانهای مضاعف می گردد
خود را چند صباحی به عقب بیاندازد  برای اینکه شکست و نابودی. را مورد هجوم و تهدید قرار می دهد

در این میدان به شدت . در ماههای اخیر شدت سرکوب و دستگیریها را دو چندان افزایش داده است 
ملتهب مبارزاتی میان طبقه کارگر و سرمایه داری در سطح جهانی و داخلی، جمهوری اسالمی بطور 

ه داری ارتجاعی جمهوری اسالمی طبقه واضح و آشکار درک کرده است که تنها حریف نظام سرمای
کارگر خواهد بود در نتیجه اقدام به دستگیری کارگران و فعالین کارگری کرده است تا از این طریق تنها 
نیرویی که در آینده می تواند مبارزات علیه نظام سرمایه داری ایران را سازماندهی نماید، را از بستر 

در پی چنین طرحی است که هزاران کارگر، فعال . دهی دور کند مبارزه و اجتماع و امکانات سازمان
کارگری و دانشجویی، معلمان، زنان و جوانان را دستگیر ،شکنجه و زندانی می کند و آنها را با گرفتن 
وثیقه های سنگین به رسم گروگان گیری ،موقتی آزاد می کند و هر از چند گاهی که نیاز به چنگ و 

اس می کند تعدای از آنها را دوباره و چند باره دستگیر ،زندانی و شکنجه می دندان نشان دادن احس
  .کند و با صدها اتهام دروغین برای آنها اتهام تراشی می نماید

باتوجه به اینکه هنوز تعدادی از کارگران شرکت واحد هم چون مددی و رضا شهابی در بدترین شرایط 
هفت تپه برای چندمین بار در زندان به سر می برد در زندانی هستند و علی نجاتی از سندیکای 

تن از کارگران ذوب آهن اصفهان ،تعدادی از کارگران پترو شیمی ها،کارگران آیدین  ۱۱ماههای اخیر 
،شیرین عسل و کارگران و فعالین زیادی ازسنندج و شهرهای دیگر کردستان دستگیر شده اند و 

زمانی را دستگیر کرده و محمد جراحی ،نیما پوریعقوب و  همچنین در دو روز اخیر دوباره شاهرخ
  . ساسان واهبی وش را احضار کرده اند

جمهوری اسالمی به دلیل اینکه حاصل شکست انقالبی است که اگر روند طبیعی خود را طی می 
سال عمر خود همیشه دچار بحران و تنش بوده است  ٣٣کرد به یک انقالب کارگری ختم می شد طی 

ر مقام مرجع ضد انقالبی بطور دائمی بر علیه مردم و بخصوص کارگران ، جنایت کارانه عمل کرده و د
است ، و بطور همیشگی بحرانی بودن وضعیت خود را بهانه ای برای شدت بخشیدن به سرکوب ها 

ت قرار داده است و اکنون علی رغم به شدت متزلزل بودن وضعیت داخلی و بیرونی آن به دلیل تجربیا
در همین حال چنگ . بسیار زیادی که در سرکوبگری دارد هر روز طرح های جدیدی را به اجرا می گذارد

و دندان نشان دادن کشورهای امپریالیستی و تنش های میان آنها با جمهوری اسالمی برای چندمین 
  . بار بهانه ای پرنعمت برای این نظام ارتجاعی شده است

فعالین و چنین حمالت نظام سرمایه داری اسالمی به مردم و جوانان چه  در مقابل سرکوب کارگران و
  باید کرد؟

آنچه مسلم است طبقه کارگر نمی تواند برای همیشه در میان دو جناح متخاصم سرمایه داری آواره 
ای از طرفی با توجه به بهانه قرار دادن فشارها و بحرانه. بماندو انتظار مرحمت از آنها را داشته باشد

داخلی وخارجی وسوء استفاده از اتهام داشتن ارتباط بابخش خارجی طبقه کارگر،جمهوری اسالمی 
اقدام به سرکوب کارگران و پس گیری دستاوردهای مبارزاتی آنها و تحمیل جدایی میان فعالین داخلی 

، همچنین و خارجی برای تضعیف مبارزه متحد و مبارزه با کل سرمایه داری جهانی و داخلی می کند
لذا برای پیش . مبارزه برای نجات کارگران و فعالین زندانی یا تحت تعقیب جدا از هم امکان پذیر نیست

برد مبارزه در سه مورد فوق نیاز به همکاری بسیار گسترده تمامی تشکل ها ،گروهها ،احزاب و 
  .نهادهای کارگری تحت برنامه های مشترک و دقیق داریم

هر نوع سرکوب ،دستگیری و زندانی کردن کارگران خواستار آزادی فوری و بی  ما ضمن محکوم کردن
اما می دانیم محکوم کردن و خواستار آزاد شدن، زمانی به بار می نشیند که . قید و شرط آنها هستیم 

توان عملی داشته باشیم یعنی تشکل ها ،گروهها ، احزاب ، نهادهای کارگری و آزادیخواه بتوانند 
از جمله برای آزادی و عدم . اسالمی را از هر طریق ممکن متحدانه تحت فشار قرار دهندجمهوری 

تعقیب کارگران شرکت واحد ،هفت تپه ،ذوب آهن اصفهان ،کارگران تبریز و سنندج ، شاهرخ و 
امروز شرایط برای فشار آوردن .دوستانش امروز نیاز بسیار زیادی به مبارزات متحدانه و گسترده داریم 



ه جمهوری اسالمی سرمایه داری بسیار مهیاست و وضعیت این نظام انقدر شکننده است که اگر ب
تشکل ها ،گروهها ، احزاب و نهادهای کارگری متحدانه در مقابل سفارتخانه های آن دست به 

اعتراضات مستمر بزنند و از تشکل ها و نهادهای کارگری کشورهای مختلف درخواست حمایت عملی 
امه های محکومیت بکنند این نظام با توجه به شکننده بودن شرایط داخلی و بیرونی اش به و صدور ن

  .زودی وادار به عقب نشینی خواهد شد
ما از تمامی دوستان و رفقا می خواهیم هر چه زودتر خود را برای اعتراضات گسترده و متحدانه آماده 

  .کنند
ن ،معلمان ، زنان و جوانان انقالبی می خواهیم برای ما از کارگران ،تشکل های کارگری ، دانشجویا

. مقابله با سرکوب های جدید و عقب راندن جمهوری اسالمی سرمایه داری آستین ها را باال بزنند
جهت آماده شدن برای سازماندهی مبارزات در دوره های آتی به نوعی سازماندهی مخصوص چنین 

انقالبی در محل کار و زندگی است اقدام کنند تا خود شرایطی که همان تشکیل کمیته و هسته های 
و توده ها را برای شکست دادن جمهوری اسالمی و مقابله با سرمایه داری جهانی قبل از اینکه بتواند 

انجام این . طرح رژیم چنج را اجرا کرده و برای یک بار دیگر طبقه کارگر را به زائده تبدیل کند آماده کنیم 
ر چنین شرایطی تنها از طریق سازماندهی در سه شکل دارای ارتباط ارگانیک با هم رسالت تاریخی د

کمیته ها و هسته های مخفی وانقالبی در محل کار و زندگی : سه شکل فوق عبارتند از.ممکن است 
در صورت قدرتمند بودن کمیته ها و هسته های مخفی . ،تشکل های نیمه علنی و تشکل های علنی

 . جاد تشکل های نیمه علنی و علنی امکان پذیرمی شودو انقالبی ،ای

  !!!پیش بسوی اتحاد بیشتر، برای فشار بیشتر
 

  :پیش بسوی اعتراضات گسترده و متحدانه با شعار
 

 .کارگر زندانی، زندانی سیاسی آزاد باید گردد

 کمیته حمایت از شاهرخ زمانی
٢۷/۱۱/۱٣۰۱ 

www.chzamani.blogspot.com 
freeshahrookh@gmail.com 

 
همراه با چرثقیل سقوط "خمسه"اپراتور یک چرثقیل در کارخانه سیمان در حال ساخت

 کردودر دم جان باخت
 

ان یکی از کارگران کارخانه سیمان در حال ساخت بنا بر گزارشهای رسیده به اتحادیه آزاد کارگران ایر
همراه با  13به نام هومن که اهل یکی از شهرهای شمال کشور بود غروب امروز ساعت " خمسه"

 .چرثقیل سقوط کرد و در دم جان باخت
این کارخانه در چهل کیلومتری زنجان و در جاده بیجار زنجان قرار دارد و بیش از صد کارگر در آن مشغول 

تمام کارگران این کارخانه بصورت روزمزد کار میکنند و هیچ قرارداد قانونی با آنان بسته . بکار هستند
 .نشده است

اتحادیه آزاد کارگران ایران وقوع این حادثه اسف بار را به خانواده هومن و همکاران وی در کارخانه 
من ممکن است کارفرما از زیر بار سیمان خمسه تسلیت میگوید و از آنجا که بدلیل روز مزد بودن هو

مسئولیت مرگ هومن شانه خالی کند از همکاران وی میخواهد ضمن اعتراض به جان باختن هومن و 
 .شرایط غیر ایمنی کار، مصرانه پیگیر حقوق قانونی هومن شوند

 1009دی ماه  01 –اتحادیه آزاد کارگران ایران 
 

 ی کارخانه فرش دراصفهانساله زیر غلطک دستگاه بافندگ ۰۴مرگ کارگر
 

فریادهای دلخراش کارگری در زیر غلطک دستگاه بافندگی فرش یکی : بر پایه خبر دریافتی آمده است 
 .از کارخانه های فرش اصفهان بی نتیجه ماند و او را به کام مرگ برد

فندگی یکی از ساله در دستگاه با ٢۷دی ماه ایمنا، پس از گیر کردن لباس یک کارگر 02به گزارش مورخ 
 ۱٢۱دقیقه بامداد امروز با سامانه  ۱٢:٢٨کارخانه های فرش اصفهان ، کارگران این کارخانه ساعت 

تماس گرفته و آتش نشانان و گروه نجات سازمان آتش نشانی اصفهان بی درنگ به محل حادثه واقع 
 .در زیار روانه شدند

بنا به اظهار شاهدین، لباس : ن باره گفتمسوول روابط عمومی سازمان آتش نشانی شهرداری در ای

http://www.chzamani.blogspot.com/
mailto:%20freeshahrookh@gmail.com


ساله با یک دستگاه بافندگی در یک کارخانه فرش که سرگرم کار بود گیر می کند و این  ٢۷این کارگر 
 .کارگر ناگهان در زیر غلطک این دستگاه قرار می گیرد
جلب توجه فریادهای دلخراش این کارگر موجب : وی علت حادثه را در دست بررسی ذکر کرد و افزود

آتش نشانان بی درنگ خود را به محل حادثه رساندند و مشاهده کردند که .کارگران این کارخانه شد
 .این فرد در زیر غلطک دستگاه بافندگی گیر کرده بود اما قادر به هیچ گونه حرکتی نبود

قدامات ایمنی آتش نشانان ا: عنایت زاده با اشاره به خونریزی شدید از محل آسیب دیدگی، اضافه کرد
 .محل را انجام دادند اما متاسفانه این کارگر جان خود را از دست داد

 نگاهی به تشکل های کارگری در ایران
ايد و ممکن است از خودتان پرسیده باشید اين اسم چه  شما به طور قطع اسم سنديکا را شنیده

 .معنايی دارد
بر همین . بقات اجتماعی نام برده شده استاز سنديکا به عنوان سازمان صنفی کارگران و ديگر ط

زمان با تالش کارگران برای دفاع از منافع و بهبود شرايط اقتصادی آنها  اساس، تاريخ ايجاد سنديکاها هم
 .بوده است و نخستین سنديکاها در کشورهايی مثل فرانسه، انگلستان، آمريکا و آلمان تشکیل شدند

های ديگر مربوط به مسايل کارگری در مورد سنديکا  طور گزارشتاکنون در برنامه کارنامه و همین 
مسايلی مطرح شده است؛ از جمله در مورد سنديکای کارگران شرکت واحد اتوبوس رانی تهران و 

 .حومه و سنديکای کارگران شرکت نیشکر هفت تپه
و حومه،  سعید ترابیان، مسئول روابط عمومی سنديکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران

های کارگری  به دلیل انباشته شدن خواسته»: گويد درمورد تاريخچه اين تشکل کارگری به راديو فردا می
های واقعی و حضور نهاد مشورتی شورای اسالمی کار به عنوان نماينده کارگران  و عدم وجود نماينده

بدون  ۱٣۶۰که از سال در شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه، سنديکای کارگران شرکت واحد 
 «.فعالیت خود را شروع کرد ۱٣٨٣برگزاری مجمع عمومی تشکیل شده بود، از سال 

، نمايندگان واقعی با حضور خود کارگران در پای ۱٣٨۷با برگزاری مجمع عمومی در سال »:او می افزايد
از آن زمان، . کردندآغاز  ۱٣٨۷های صنفی خود را از سال  های رأی وجودشان را اعالم و پیگیری صندوق

 «. کند فعالیت سنديکای شرکت واحد کماکان ادامه دارد و در راه دفاع از حقوق کارگران فعالیت می
 .يکی ديگر از تشکل های کارگری در ايران، کانون مدافعان حقوق کارگر است

ارهای شروع کرد و از آن زمان تا کنون هم به ک ۱٣٨۱اين تشکل کارگری فعالیت خود را از سال 
پژوهشی و تحقیقی در مورد مسايل کارگری پرداخته است و هم مشاوره حقوقی برای کارگران 

 .اخراجی و يا فعاالن کارگر زندانی
 .های کارگری است سنديکای کارگران نیشکر هفت تپه نیز يکی ديگر از اين تشکل

ی دارد، به راديو فردامی مريم محسنی، فعال کارگری در سوئد که در مورد اين سنديکا اطالعات زياد
ای به مديرکل کار  تن از کارگران نیشکر هفت تپه نامه ٢۱۱۱، تعداد ۱٣٨۶در آبان ماه سال »: گويد

البته اين سنديکا يک سابقه داشت؛ . استان خوزستان نوشتند و خواستار بازگشايی سنديکا شدند
. گر کارايی خود را از دست داده بودتاسیس شده بود ولی بعد از انقالب عماًل دي ۱٣۱٣يعنی در سال 

به صورت علنی اعالم موجوديت کرد و در هفتم آبان  ۱٣٨۷هیات بازگشايی اين سنديکا در ارديبهشت 
همان سال با رأی گیری عمومی کارگران و با تعداد رأی باال اين سنديکا به طور رسمی بازگشايی 

 «.شد
اين تشکل کارگری که اعضای آن . کارگران ايران استيکی ديگر از تشکل های کارگری، اتحاديه آزاد 
های تولیدی و خدماتی و صنعتی و کارگران اخراجی و  کارگران قرارداد موقت و دائمی از تمامی بخش

 .شروع به کار کرد ۱٣٨۷بیکار هستند، در فروردين سال 
اخراجی و بیکار فعالیت می البته اين اتحاديه تا پیش از آن زمان، تحت عنوان اتحاديه سراسری کارگران 

 .کرد
های کارگری  گروهی از فعاالن کارگری نیز چند سال پیش، کمیته هماهنگی برای کمک به ايجاد تشکل

 .را تاسیس کرده اند
کمیته هماهنگی در »: دهد بهروز خباز، فعال کارگری در سوئد، در مورد اين تشکل کارگری توضیح می

اين تشکل در روند حیات خود به . کل يابی کارگری تشکیل شدبا هدف تش ۷۷اواخر فروردين سال 
واسطه اختالفاتی که در آن زمان بروز کرد، ابتدا به اسم کمیته هماهنگی برای ايجاد تشکل کارگری 

اين تشکل مناسب . های کارگری تغییر نام داد بود و بعد به کمیته هماهنگی برای کمک به ايجاد تشکل
ها  اما در عین حال از سنديکاها، کمیته. داند شکل کارگران، ساختار شورايی میترين ساختار را برای ت

 «.کند های کارگری که با اراده کارگران تشکیل شده باشد نیز دفاع می و انجمن
توان به هیات  های کارگری مستقل ديگری هم در ايران فعالیت می کنند که از آن میان می البته تشکل

ی فلزکار و مکانیک، انجمن کارگران برق و فلزکار کرمانشاه، هیأت موسس بازگشايی سنديکا
 .بازگشايی سنديکای کارگران نقاش ساختمان و کارگران ايران خودرو اشاره کرد



های صنفی کارگران و  های مستقل يا غیر دولتی، خانه کارگر و کانون عالی انجمن در کنار اين تشکل
هايی که قبال اسم  ر هم وجود دارد که دولت برخالف تشکلکانون شوراهای اسالمی کار سراسر کشو

 .برده شد، مانع از فعالیتشان نیست
 .فعالیت خود را شروع کرد و گسترش يافت ۱٣۱٨خانه کارگر در سال 
های صنفی کارگران کشور هم يک سال پیش با مجوز وزارت کار و امور اجتماعی  کانون عالی انجمن

کار خود را  ۶۱ون شوراهای اسالمی کار سراسر کشور نیز در ابتدای دهه کان. سابق آغاز به کار کرد
 .آغاز کرد

هايی ايجاد شدند که مي  همچنین طی دو سه سال گذشته و در برخی از مناطق ايران هم تشکل
توان به شورای موقت کارگران ذوب آهن، شورای موقت کارگران مجتمع های پتروشیمی منطقه 

 .اديه مستقل کارگران شمال خوزستان اشاره کرداقتصادی ماهشهر و اتح
بهزاد باقری که در ارتباط نزديک با شورای موقت کارگران ذوب آهن اصفهان بوده است و در ترکیه به سر 

شورای موقت کارگران ذوب آهن اصفهان طبق »: گويد برد، در مورد اين سنديکا به راديو فردا می می
هدف  ۰تاسیس شد و در پی صدور اين بیانیه  ٨٨ماه سال  دند در دیبیانیه ای که فعاالن آن صادر کر

برای تاسیس آن اعالم شد؛ از جمله باال بردن حداقل دستمزد کارگران، ايستادن مقابل خصوصی 
شد و همچنین  سازی در ذوب آهن اصفهان که باعث کاهش حقوق کارگران و افزايش بیکاری آنها می

 «.ی کارگران ذوب آهن اصفهان به رسمیت شناختن حق تشکل برا
 ای داشته اند؟ ها و سنديکاهای کارگری برای دفاع از حقوق صنفی کارگران فايده اما آيا اين تشکل

دو سنديکای مهمی که در ايران تشکیل »: گويد مريم محسنی، فعال کارگری در سوئد، در پاسخ می
برای . و هم سنديکای هفت تپه آوردهای زيادی داشته است، هم سنديکای شرکت واحد شده دست

مثال سنديکای هفت تپه از همان ابتدای تاسیس جلوی اخراج يکسری کارگران قراردادی که قرارداد 
. هزار تومان به دستمزد کارگران قراردادی اضافه کند ۷۱کارشان به پايان رسیده بود را گرفت و توانست 

طح بین المللی که کارگران عموما از طريق اين سنديکا نهادی است برای پیگیری منافع کارگری در س
 «.توانند با دولت و نمايندگان کارفرماها وارد چانه زنی شوند و منافع خود را پیگیری کنند سنديکاها می

 
 1009بیست وهفتم دی ماه 

 
 

ساله در اوین محبوس شده است ۰فعال کارگری مهدی شاندیز برای تحمل حبس    
 

کمیته هماهنگی، مهدی فراحی شاندیز، معلم و فعال کارگری که به اتهامات  بر اساس خبر ارسالی به
 ٣۱۱سال حبس تعزیری محکوم شده بود حدود دو هفته پیش در زندان اوین و در بند  ٣واهی به 

برای  ٣۱۱این خبر حاکی از محدودیت شدید وی و دیگر زندانیان محبوس در بند . محبوس شده است
ان است؛ به طوری که مهدی شاندیز به جز مالقات های کابینی تنها حق دارد تماس با خانواده هایش

کمیته هماهنگی . در ماه یک مرتبه تلفنی و آنهم به طور محدود و کوتاه مدت با خانواده اش صحبت کند
ضمن محکوم کردن این اقدام، خواستار آزادی بی قید و شرط این فعال کارگری و کلیه کارگران و فعالین 

.باشد گری و رفع فشار و تعقیب قضایی از آنان میکار  
۱٣۰۱دی ماه ٢۷ -كمیته هماهنگی برای كمك به ایجاد تشكلهای كارگری    
 

 

 علی نجاتی به دلیل بیماری با غل و زنجیر به دادگاه برده شد

دی آمده است 02بر اساس خبر دریافتی، کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل های کارگری در 
دیماه  ٢۱ی سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه در روز  علی نجاتی کارگر زندانی و عضو هیات مدیره :

دادیاری در دزفول برده شد  ٢در حالی که دست و پای او به غل و زنجیر کشیده شده بود به شعبه ی 
  .و مورد استنتاق قرار گرفت

روز استراحت  ۱۱روز مرخصی،  ۱افزون بر  ی پزشک قانونی نجاتی که با تایید دادستان شوش و نظریه
پزشکی در منزل به وی داده شده بوده برای تسلیم مدارکش به زندان فجر دزفول رفته بود که با وجود 

تمام نشدن استراحت پزشکِی مورد تایید دادستان شوش، به طور غیر قانونی بازداشت و پیش از 
ی واهی غیبت بعد از  امات قضایی دزفول به بهانهسپس مقامات زندان و مق. موعد دوباره محبوس شد

دادیاری مورد بازجویی و استنتاق قرار  ٢ی  اتمام مرخصی برای او تشکیل پرونده داده و وی را در شعبه
  .اند  داده و برای او پرونده سازی کرده
ه مدرکی دال اند ما از دستور دادستان شوش بیخبریم و در صورتی ک مقامات قضایی دزفول اعالم کرده



این دروغ آشکار در حالی است که کلیه مدارک . بر استراحت پزشکی وجود دارد به ما ارائه دهند
قضایی مربوطه از سوی دادستان شوش و از جمله یک نسخه به توسط علی نجاتی به زندان تحویل 

کند که تاکنون  ای شوش تا دزفول این امکان را فراهم می دقیقه ٢۱ی  همچنین فاصله. داده شده است
  .بارها تاییدیه ی دادستان شوش به دزفول منتقل و ارائه شده باشد

ی زندان  بدین ترتیب علی نجاتی که هم اکنون عالوه بر بیماری و درد شدید در قلب به علت محیط آلوده
ه از جمله به خاطر دود سیگار دچار تنگی نفس نیز شده است تنها به دلیل بیمار بودن دادگاهی شد

  .است
کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل های کارگری ضمن محکومیت این اقدام دادستانی دزفول 

 .باشد خواهان اعطای استراحت پزشکی و اعالم آزادی بی قید و شرط برای علی نجاتی می

 
زاده  خبری از شاهرخ زمانی و آزار و اذیت علی نجاتی، رضا شهابی و بهنام ابراهیم بی

 ان زندانیکارگر
 

روز از بازداشت وی،  ٣گذشت   ماه، با بهمن ٢۷براساس اعالم کمیته حمایت از شاهرخ زمانی در تاریخ 
ی وی داده نشده است، شاهرخ زمانی پیش  خانواده هنوز هیچ اطالعی از وضعیت این کارگر زندانی به

ته دست به اعتصاب غذای در صورت بازداشت مجدد، مانند دور گذش از دستگیری اعالم کرده بود که
پرونده  آید که بازداشت وی در راستای ی فوق به نظر می براساس اعالم کمیته. زد نامحدود خواهد

 .باشد سازی جدیدی علیه این کارگر زندانی 
زاده، جلوگیری  ابراهیم چنین از مداوای کارگر زندانی و فعال جنبش لغو کار کودک، بهنام دولت هم

بازجویان، گوش چپ وی دچار مشکل شده و در  ی وی توسط بازجویی و شکنجه در جریان. کند می
شدید نیز بر مشکالت وی افزوده است، اما به رغم این وضعیت،  های اخیر ابتال به سردردهای ماه

در روزهای اخیر کمیته دفاع . خواست وی از سوی مقامات دولتی داده نشده است تاکنون پاسخی به
تعدادی از کارگران و دیگر  ی وی تشکیل گردیده است که تاکنون زاده از سوی خانواده بهنام ابراهیم از

در اطالعیه این کمیته از همگان . اند درآمده اقشار جامعه و نیز دوستان و اقوام وی به عضویت آن
 .به کمیته فوق از حقوق این کارگر زندانی دفاع کنند خواسته شده است تا با پیوستن

کارگری، علی  های یه منتشره از سوی کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکلبراساس اطالع
روز مرخصی و لزوماستراحت پزشکی به مدت ده روز  ۱ نجاتی دیگر کارگر زندانی نیز به رغم داشتن

ی عدم  زندان دزفول بازداشت و با غل و زنجیر به بهانه هنگام تحویل مدارک پزشکی خود توسط مقامات
ی  علی نجاتی از اعضای هیات مدیره. موعد مقرر به دادگاه فرستاده شد ه زندان درمراجعه ب

زندان افتاده  کارگران نیشکر هفت تپه است که به اتهام حمایت از حقوق صنفی کارگران به سندیکای
 .است

تهران و حومه  چنین از سوی کمیته دفاع از رضا شهابی کارگر زندانی شرکت واحد اتوبوسرانی هم
درمانی وی در بیمارستان توسط  ای منتشر شده است که حاکی از عدم تامین نیازهای طالعیها

سیاست تالش دارند تا وی را بدون عمل جراحی به زندان  مقامات زندان با این. باشد مقامات زندان می
 برگردانند

 

 های سرمایه جان باختن چهار کارگر در زیر چرخ
 

های سرمایه جان خود را از  داران سوخته و یا در زیر چرخ مع و آز سرمایهی ط چهار کارگر دیگر در نتیجه
 .دست دادند

هنگام تعمیر  بیگی کارگر کارخانه نساجی یزد، یکی از این کارگران است که در علیمحمد حسین
یزد جان خود را از دست ” افشار“ اش قطع شده و در اثر شدت حادثه در بیمارستان دستگاه، دست

 .سال سابقه کار داشت ۱۱وی . دهد می
در   ساله ٢۷نشانی اصفهان، یک کارگر  ی مسوول روابط عمومی سازمان آتش چنین به گفته هم

ی  گفته دهد، به ی فرش در اصفهان در اثر گیرکردن در زیر غلطک دستگاه جانخود را از دست می کارخانه
 .کنند نشانی را خبر می ده و آتشتوجه همکاران وی ش وی فریادهای دلخراش این کارگر موجب جلب

های نیشکر  وصنعت کارون شوشتر نیز در حین سوزاندن ساقه ُبر کشت ی اخیر یک کارگر نی در هفته
 .دچار حریق شده و جان خویش را از دست داد

کیلومتری   چهل واقع در” خمسه“کارگر کارخانه سیمان در حال ساخت ” هومن“دی ماه نیز  ٢۶روز 
 .متاسفانه از دست داد بعدازظهر در پی سقوط از جرثقیل جان خود را ۶ اعتشهر زنجان، س



سوی فعالین کارگری  که همواره از در حالی. داران مسبب اصلی این جنایات است حرص و طمع سرمایه
ی کارگر علت اصلی این مصائب توضیحداده شده است، اما در رژیم کارگرُکش  و دیگر حامیان طبقه
 وجود ندارد هیچ گوش شنوایی برای آنجمهوری اسالمی 

تهران به  مدیر کل تامین اجتماعی غرب” جودکی“دیماه  ٢۷قدر شور شده است که روز  آش آن
ها را رها نموده وسالمتی جسمی و روحی کارگران  سازی کارگاه خبرگزاری ایلنا گفت کارفرمایان ایمن

 .اند را به فراموشی سپرده
های  اش حمایت هستند، دلیل توجه به سالمتی کارگران کنند و این گونه بی داران جرات می اگر سرمایه

رسیده است که برای نمونه در کارخانه شیشه  کار به جایی. هاست قانونی و قهری حاکمیت از آن
شود که در صورت بروز حادثه در حین کار، کارگران  محضری گرفته می کاوه در همدان از کارگران تعهد

اجرایی خانه  ی دبیر این در حالی است که به گفته. دعا علیه کارفرما را نداشته باشندا گونه حق هیچ
. اما قادر به انجام هیچ کاری نیستند بازرسین کار نیز از موضوع اطالع داشته  به اصطالح کارگر ساوه،

کار، توسط  کارخانجات دیگر اغلب کارگران به رغم ماهیت دائمی در این کارخانه نیز مانند بسیاری از
 .شوند به کار گرفته می های پیمانی شرکت

 
 وصنعت کارون شوشتر اعتصاب و تجمع بیش از هزار کارگر کشت

 
برابر درب ورودی کارخانه  وصنعت کارون شوشتر با اعتصاب و تجمع در کشت” ُبر نی“بیش از هزار کارگر 

 .ای کارگران اعالم کردند مهمحاسبه سنوات بی اعتراض خود را به عدم افزایش دستمزدها و عدم
کرده است و در حالی که  ها را ناقص پرداخت ی آن ی فصلی بودن کار کارگران حق بیمه کارفرما به بهانه

دارند، امکان استفاده از مزایای تامین اجتماعی  هم اکنون تعدادی از کارگران در سن بازنشستگی قرار
آور  ها را جزو مشاغل سخت و زیان وق، کار آنچنین سازمان ف هم .برای بازنشستگی را ندارند

 .داران آورد که باز این سیاستی است به نفع سرمایه نمی حساب به
 .باشند بندی مشاغل و افزایش دستمزدهای خود می چنین خواستار اجرای طرح طبقه کارگران هم

جاری نیز در  لزنند و در سا ها دست به اعتراض می هاست که برای این خواست کارگران فوق سال
در پی اعتراضات . یکی از آخرین اعتراضات خود در ماه آبان در برابر مجلس دست بهتجمع زده بودند

ها، فصول بیکاری  تا به دلیل فصلی بودن ماهیت کار آن مقرر شده بود ٨۷کارگران در اسفندماه سال 
و با گذشت سه سال از آن، بیمه آنها وصل شود، اما به رقم این توافقات  این کارگران به سنوات

 .دوانند دولتی هنوز کارگران را سر می مقامات
 

 ۰۹کاهش یک میلیون شغل در سال 
 

خود زیر نظر دولت کار  نژاد، براساس آمار منتشره از سوی مرکز آمار ایران که به رغم ادعاهای احمدی
آمار فوق میزان . ه است، یکمیلیون کاهش یافت٨٨نسبت به سال  ٨۰کند، میزان اشتغال در سال  می

 .اعالم نموده است ٨٨میلیون شاغل در سال  ٢۱در برابر  میلیون ٢۱را حدود  ٨۰اشتغال در سال 
نفر به سه میلیون  براساس این گزارش، آمار شاغلین در بخش کشاورزی از چهار میلیون و سیصد هزار

هزار نفر کاهش یافته و به رقم  ۱۱۱ در بخش صنعت تعداد شاغلین. هزار نفر کاهش یافته است ٢۱۱و 
تنها به شاغلین بخش خدمات دویست هزا رنفر افزوده و  هزار نفر رسیده است، ۶۱۱ شش میلیون و

 .نفر رسیده است هزار ۱۱۱میلیون و  ۱۱به 
وضعیت کارگران و  تر شدن هر چه بیشتر کاهش اشتغال و افزایش بیکاری، تاثیر خود را در وخیم

بیکاری و از دست دادن راه تامین معاش  این تاثیر نه فقط به دلیل رشد مطلق. دگذار کشان می زحمت
یابی به کار و در نهایت  ی غیرمتشکل کارگران برای دست توده ها، که در اثر افزایش رقابت بین آن

، کارگران به دلیل نیاز فوری و ضروری  در چنین شرایطی. مزایای کارگران است کاهش دستمزدها و
گونه تشکل و  همه داران که دارای ها در برابر سرمایه تن هر گونه تشکلی که از حقوق آننداش و

های  براساس گزارش. دهند داران تن می سرمایه ی های وقیحانه امکانات هستند، دفاع کند؛ به خواست
ند کن های قانونی دریافت می میزان شاغلینی که کمتر از حداقل منتشره در نشریات جمهوری اسالمی

تعیین  های درصد از کل شاغلین کمتر از حداقل ٢۷، ٨۷شود در سال  گفته می. یابد می ساالنه افزایش
از کارگران زیر خط فقر  درصد ٨۱براساس این گزارشات هم اکنون بیش از . اند شده دستمزد گرفته

 .کنند زندگی می
 

 افزایش بهای سکه و دالر
 



هزار  ٨۱۱هر سکه به  دیگر افزایش یافت، و در روز چهارشنبهشنبه بار  بهای سکه و دالر از روز سه
 ۱٨۱۱تومان رسیده بود،  ۱۷۱۱روز قبل به  در این روز های هر دالر آمریکا نیز که در. تومان رسید

 .تومان و حتا باالتر خرید و فروش شد
رد قضایی و نیز باال برخو عنوان کاالی قاچاق تا تهدید به تاکنون تمامی اقدامات رژیم از اعالم ارز به

رشد بهای سکه و دالر  سقوط ارزش ریال و  ی بانکی هیچ تاثیری در جلوگیری از بردن نرخ بهره
 .نداشته است

که با تایید  شنبه دلخوش نماینده مجلس و عضو ناظر در شورای پول و اعتبار طی تذکری روز سه
غمصوبه شورای پول و اعتبار توسط شهاب الدین صدر نایب رئیس مجلس روبرو گردید، به عدم ابال

دیگر عضو ناظر مجلس در شورای فوق، در مصاحبه  چنین هادی قوامی هم. نژاد اعتراض کرد احمدی
نژاد  کرد که مصوبه شورای پول و اعتبار نیازی به امضا و ابالغ احمدی با روزنامه دنیای اقتصاد اعالم

 .یشتر در امور استنژاد تنها برای هماهنگی ب و امضای احمدی نداشته
های اقتصادی  سیاست ی مستقیم بحران شدید اقتصادی و افزایش شدید بهای سکه و دالر نتیجه

روبرو شده است و هر سیاستی  ی اقتصادی سابقه جمهوری اسالمی با بحران بی. حاکمیت است
خود تبدیل اش، به ضد  های در نتیجه سیاست کند به دلیل ماهیت بورژوایی حکومت و که اتخاذ می

 افزاید باشد که بر شدت آن نیز می بحران نمی شده و نه تنها قادر به کنترل

 

  اخراج رسمی رسول بداقی، معلم دربند، توسط آموزش و پرورش
 

رسول بداقی، معلم زندانی محبوس در زندان رجایی شهر توسط حکم آموزش و پرورش برای همیشه 
  .از این وزارتخانه اخراج شد

وی در پیامی کوتاه از زندان رجایی :  دی آمده است  03سایت اصالح طلب کلمه درتاریخ  به گزارش
اینجانب ضمن محکوم »: شهر در این باره و همچنین دیگر محدودیتها برای معلمان کشور گفته است

 کردن احضارها، تهدیدها، اخراجها و ارعاب معلمان ایران به ویژه اعضای کانونهای صنفی کشور اعالم
می کنم که جمهوری اسالمی نظام تعلیم و تربیت کشور را به سوی نابودی و بی هویتی هدایت کرده 

  «.و آینده ای تاریک را برای جوانان و نوجوانان کشور رقم می زند
بر اساس این گزارش، رسول بداقی معلم زندانی و عضو سازمان معلمان ایران که بیش از دو سال نیم 

حتی یک روز هم از حق مرخصی استفاده نکرده طی حکمی از آموزش و پرورش است زندانی است و 
همچنین این زندانی سیاسی که این روزها پا درد شدیدی دارد و باید بیرون از زندان درمان . اخراج شد

  .شود با مخالفت مسووالن قضایی برای استفاده از مرخصی درمانی روبه رو است
ر آقای بداقی در زندان به سرقت رفت چرا که مسووالن زندان همچنین هفته گذشته وسایل همس

گیرند به  ای اعم از کیف و موبایل را از خانواده های مالقات کنندگان تحویل نمی شهر هیچ وسیله رجایی
آید،  همین دلیل همسر آقای بداقی که از راه دور یعنی اسالم شهر تهران برای مالقات به کرج می

اش را در جایی بیرون از زندان بگذارد که در نتیجه همه وسایلش به  کیف دستیمجبور شد موبایل و 
  .سرقت رفت

 ۱٣٨٨شهریورماه  ۱۱ی کانون صنفی معلمان ایران، در  رسول بداقی، معلم و عضو هیات مدیره
او در اردیبهشت ماه به علت عدم حضور وکیلش در دادگاه شرکت نکرد و خرداد ماه وی . بازداشت شد

  .شهر منتقل شد مراه عیسی سحرخیز و داوود سلیمانی به زندان رجاییبه ه
های  سال محرومیت از فعالیت ۱سال زندان و  ۶این معلم دربند به اتهام اقدام علیه امنیت ملی به 

بداقی در دو سال و نیم گذشته حتی از یک روز حق مرخصی هم . اجتماعی محکوم شده است
  .استفاده نکرده است

  ت چهار فعال کارگری و دانشجويی در تبريزبازداش

به گزارش منابع حقوق بشري، اداره اطالعات :دی آمده است  03در  دانشجو نیوزبه نوشته سایت 
شنبه هفته اخیر، شاهرخ زماني، فعال کارگری را در محل کارش  استان آذربايجان شرقي، روز يک

وش به اتاق  نیما پوريعقوب و ساسان واهبيبازداشت کرده و همزمان بصورت تلفنی محمد جراحي، 
 . اداره اطالعات استان، جنب زندان تبريز احضار شده اند ٣۷

 ٢٢، برای اين چهار فعال کارگری و دانشجويی در مجموع «کمیته گزارشگران حقوق بشر»به گزارش 
ربايجان شرقی ماه حبس تعزيری صادر شده است که اين حکم در دادگاه تجديد نظر استان آذ ۶سال و 

 . خواهی آن به نتیجه نرسیده است تايید شده و فرجام
ی  تر سابقه داشته و شائبه ی جديدی است که تا کنون کم اجرای حکم از طريق وزارت اطالعات شیوه



 . آورد وجود مي ی جديدی را برای اين چهار نفر به گشودن پرونده
ش اعالم کرده بود که در صورت دستگیری مجدد به شاهرخ زمانی قبل از بازداشت به خانواده و دوستان

او در . ی جديد اعتصاب غذای خشک و نامحدود خواهد کرد هر دلیل چه برای اجرای حکم چه پرونده
 . روز اعتصاب غذا کرده بود ٢۶بازداشت قبلی خودش نیز به مدت 

کیل شده بود، شاهرخ مرداد ماه تش ٢۷بر اساس رای شعبه يکم دادگاه انقالب تبريز که در تاريخ 
سال حبس تعزيري، محمد جراحی به پنج سال حبس تعزيري، نیما پوريعقوب به شش  ۱۱زمانی به 

وش به شش ماه حبس تعزيري، محکوم شده و پنجمین متهم  سال حبس تعزيري، و ساسان واهبي
 . اين پرونده، به نام بیوک سیدلر از اتهامات وارده تبرئه شده است

تشکیل گروه "دره از سوی شعبه يکم دادگاه انقالب تبريز اتهامات اين فعاالن کارگری در متن رای صا
مشارکت در اجتماع و تبانی برای "و " مشارکت در فعالیت تبلیغی علیه نظام"، "غیرقانونی مخالف نظام
 .عنوان شده است" توهین به رهبری"و نیز " ارتکاب جرم علیه امنیت

 
 ٢۱۱٢ژانویٔه  ۰

 حمد جراحيبازداشت م
 

به دنبال دستگیري شاهرخ زماني ، : برپایه خبر دریافتی از کانون مدافعان حقوق کارگر آمده است 
طي تماس تلفني از بند قرنطینه ي زندان   محمد جراحي. محمدد جراحي نیز در منزلش بازداشت شد

 .اندتبريز اطالع داده كه او و شاهرخ زماني براي اجراي حكم به زندان برده شده 
به گفته ي محمد جراحي هیچ احضاريه براي اين دو نفر ارسال نشده است وآنها به صورت ناگهاني 

براي افرادي كه   درحالي كه بر طبق روال معمول،. وغافلگیرانه براي اجراي حكم بازداشت شده اند
 .گذار آنان ابالغ شودبه ضامن يا وثیقه   داراي وثیقه هستند قانونا بايد ابتدا حكم به خود متهم و سپس

سال زندان محكوم  11سال و ششم ماه و شاهرخ زماني به  5الزم به ذكر است كه محمد جراحي به 
 .شده بودند با قرار وثیقه در بیرون زندان به سر مي برده اند

  صرافانی که دالل ارزی شدند/ تومان شد 0601ها  کوچه پس دالر در کوچه

های  اجرای سیاست: دی آمده است  03در  گروه اقتصادی -رگزاری مهر خببه گزارش خبرگزاری دولتی 
های مجوزدار در  پای بازار، عمال باعث شد تا صرافي ارزی بانک مرکزی برای جمع آوری دالالن خرده

 . پوشش قانونی داللی کنند
ک مرکزی برای به گزارش خبرنگار مهر، با هجوم دوباره نقدينگی به بازار سکه با نسخه های موقتی بان

 . بازار ارز، فعال پرونده افزايش نرخ دالر بسته شد
قیمت دالر که طی سالهای اخیر هر بار به دلیلی افزايش يافته است، طی ماه های اخیر با هجوم 

نقدينگی دچار نوسانات شديدی شد که اين نوسانات بی سابقه بود و باعث شد سود سرشاری به 
 . ی ها شوددلیل افزايش قیمت نصیب صراف

صرافی هايی که تا چند سال پیش چندان شناخته شده نبودند طی سالهای اخیر به عنوان يکی از 
شوند؛ سودی که از خريد و فروش ارز با توجه به  پرسودترين مشاغل توسط عامه مردم شناخته مي

ر روی روند افزايشی آن کسب می شود، باعث شده است که بسیاری از افراد به کار داللی دال
 . بیاورند

گرچه بانک مرکزی قصد برچیدن بازار داللی و واسطه گری ارزی با حذف دالالن خرده پای بازار ارز را دارد 
تا شايد از اين طريق بتواند هم به تصمیم اخیر مجلسی ها مبنی بر قاچاق تلقی شدن خريد و فروش 

ر ارز بدهد، اما اين تصمیم باعث داغ شدن ارز آزاد جامه عمل بپوشاند و هم اينکه سرو سامانی به بازا
 ! فعالیت داللی صرافی ها شده است

هايی را نشان می  تابلوهای ارزی صرافی های میدان فردوسی که مرکز خريد و فروش ارز است، قیمت
 . دهد که حاکی از وضعیت آرام و باثبات بازار ارز و پیروی آنها از سیاستهای ارزی و قیمتهای مصوب دارد

تومان بر روی تابلوهای خود درج کرده  1499تومان و نرخ فروش را  1009کثر صرافی ها نرخ خريد دالر را ا
 . اند تا نشان دهند که هماهنگ با کانون صرافان به فعالیت ارزی می پردازند

وش اما در مراجعه برای خريد دالر با نرخ مصوب، صرافان به متقاضیان عنوان می کنند که دالر برای فر
اما همین . نداريم و بانک مرکزی مدتها است که سهمیه ای برای صرافی ها اختصاص نداده است

صرافی ها دالر را به همان نرخی که دالالن گوشه خیابان به مشتريان می فروشند، به هر میزان که 
 ! مشتری بخواهد در اختیارش قرار می دهند، البته در جايی به غیر از صرافی خودشان

صرافی های مجاز که بانک مرکزی دائما نسبت به خريد و فروش دالر از آنها تاکید دارد، ديگر از  عمال



فروش دالر به نرخ دولتی و مصوب به راحتی امتناع می کنند و دالرهای سهمیه ای با نرخ دولتی را به 
 ! برخی از مشتريان به صورت مخفیانه به صورت آزاد می فروشند

ار داللی ارزی ابايی ندارند و کار داللی را در پوشش قانونی به دلیل داشتن مجوز گويی صرافی ها از ک
فعالیت از بانک مرکزی به راحتی انجام می دهند؛ به ويژه اينکه مصرف کنندگان واقعی ارزی برای خريد 

 . دالر با توجه به تصمیمات جديد برای دالالن به صرافان مراجعه می کنند
ک مرکزی خطاب به دالالن ارزی مبنی بر برخورد نیروی انتظامی با آنها نیز جدی گرچه اولتیماتوم بان

 . نبود، اما شايد الزم بود اين برخورد با صرافی های مجوزدار که کار داللی انجام می دهند، صورت گیرد
مش تصمیمات بانک مرکزی برای جمع آوری دالالن خرده پای بازار باعث داللی صرافان شد، بازگشت آرا

در اين میان بازرسان بانک مرکزی که مقامات . بازار ارز به قیمت قانونی شدن فعالیت داللی صرافان بود
 . اين بانک از فعالیت نامحسوس آنها در بازار ارز خبر می دادند هم کاری از پیش نبردند
در گوشه و کنار بازار فعالیت ارزی در هفته جاری کساد شد و نرخ دالر روند ثابتی را طی کرد، دالالن که 
 . بینند ارز همچنان به فعالیت زيرزمینی خود ادامه می دهند، بازار را خالی از مشتری مي

تومان فروخته می شود، بانک مرکزی  0049تومان و هر يورو  1209امروز قیمت هر دالر در بازار سیاه 
تومان  1440با اندکی افزايش  تومان و هر يورو را 1100قیمت رسمی دالر را امروز با اندکی کاهش 

 . تعیین کرد
 

امروز شریف ساعد پناه و مظفر صالح نیا را به دادگاه آوردند اما به پرونده آنان 
 رسیدگی نشد

 

دی ماه از اولین ساعات صبح،  03 در تاریخ: برپایه خبر رسیده از اتحادیه آزاد کارگران ایران آمده است 

ظفر صالح نیا به همراه دیگر خانواده های کارگری از اعضای اتحادیه خانواده های شریف ساعد پناه و م

و کمیته هماهنگی در مقابل ستاد خبری اداره اطالعات سنندج دست به تجمع زدند و خواهان آزادی 

در همین حال شریف ساعد پناه و مظفر صالح نیا را، پس از نزدیک به یک هفته از . عزیزان خود شدند

بری اداره اطالعات سنندج، به دادگاه آوردند و خانواده ها با شنیدن این خبر به مقابل انتقال به ستاد خ

دادیاری ارجاع  4اما از آنجا که معاون دادستانی، پرونده آنان را جهت رسیدگی به شعبه . دادگاه رفتند

و بار  داد و قاضی آن شعبه امروز به محل کارش نیامده بود به پرونده شریف و مظفر رسیدگی نشد

 .دیگر آنان را به زندان منتقل کردند و قرار شد فردا آنها را به دادگاه بیاورند

اتحادیه آزاد کارگران ایران با محکوم کردن تداوم بازداشت شریف ساعد پناه و مظفر صالح نیا به بهانه 

ارگران از زندان های مختلف و سر دواندن خانواده های آنان، خواهان آزادی فوری و بی قید و شرط این ک

 .است

 1009دی ماه 03 -اتحادیه آزاد کارگران ایران

 

 ادامه تجمع خانواده های فعالین کارگری بازداشت شده مقابل ستاد خبری سنندج

 

دی نیز مطابق  03طبق خبر رسیده به انجمن صنفی کارگران برق و فلزکار کرمانشاه، امروز چهارشنبه 

صالح نیا، شریف ساعدپناه و شیث امانی به همراه جمعی از روزهای گذشته خانواده های مظفر 

کارگران و خانواده های آنان در مقابل ستاد خبری تجمع کرده و نسبت به تداوم بازداشت فعالین 

براساس این خبر، امروز شریف ساعدپناه و مظفر صالح نیا را از ستاد خبری به . کارگری اعتراض نمودند

مأموران . هانه عدم حضور قاضی بازپرس دوباره آنان را به ستاد خبری بازگرانده انددادگاه آورده ، اما به ب

ستاد خبری در جواب خانواده ها که خواستار آزادی بازداشت شدگان بودند، گفته اند که این افر اد باید 

 .تا یک ماه دیگر در بازداشت باشند

 .ی تجمع خواهند کردخانواده ها و جمع همراه آنان فردا نیز مقابل ستاد خبر

 03/19/1009انجمن صنفی کارگران برق و فلزکار کرمانشاه

 

 !!!کارگر زندانی آزاد باید گردد

 

اثرات شدت یابی بحران ساختاری سرمایه جهانی و مبارزات کارگران و مردم آزادیخواه برای مقابله با آن 

اسالمی وفشار های خارجی به  بحرانهای جدید داخلی جمهوری. به داخل ایران انتقال یافته است

این نظام از برگزاری انتخابات آتی به .دلیل اختالفات جناحی سرمایه داری به آن اضافه شده است

ترس از اوج گیری اعتراضات و رشد جنبش های اجتماعی بخصوص جنبش . صورت دلخواه ناامید است



وضعیت بحرانی برای حفظ  طبقه کارگردر چنین.کارگری برای نظام به کابوسی تبدیل شده است

دستاوردهای خود و افزایش مطالبات و مقاومت در مقابل اجرا شدن طرح های ضد کارگری از جمله 

حذف یارانه ها ،تغییر قوانین کار و ناامنی شغلی ،اخراجها و بیکارسازیها ،نداشتن تشکل های کارگری 

اشت و درمان و خدمات پزشکی و خصوصی سازی خدمات عمومی از جمله مدارس ،دانشگاهها ، بهد

با توجه به موارد ذکر شده .به مبارزات خود شدت بیشتری می دهد...،افزایش کرایه وسایل نقلیه و

جمهوری اسالمی که هرگونه اعتراض و درخواست را با سرکوب جواب داده است ، بیشتر از همیشه 

سیاسی و روانی مذبوحانه همه تحت فشارهای اقتصادی ، . دچار فشار و بحرانهای مضاعف می گردد

برای اینکه شکست و نابودی خود را چند صباحی به عقب بیاندازد . را مورد هجوم و تهدید قرار می دهد

در این میدان به شدت . در ماههای اخیر شدت سرکوب و دستگیریها را دو چندان افزایش داده است 

ح جهانی و داخلی، جمهوری اسالمی بطور ملتهب مبارزاتی میان طبقه کارگر و سرمایه داری در سط

واضح و آشکار درک کرده است که تنها حریف نظام سرمایه داری ارتجاعی جمهوری اسالمی طبقه 

کارگر خواهد بود در نتیجه اقدام به دستگیری کارگران و فعالین کارگری کرده است تا از این طریق تنها 

ظام سرمایه داری ایران را سازماندهی نماید، را از بستر نیرویی که در آینده می تواند مبارزات علیه ن

در پی چنین طرحی است که هزاران کارگر، فعال . مبارزه و اجتماع و امکانات سازماندهی دور کند 

کارگری و دانشجویی ، معلمان، زنان و جوانان را دستگیر ،شکنجه و زندانی می کند و آنها را با گرفتن 

م گروگان گیری ،موقتی آزاد می کند و هر از چند گاهی که نیاز به چنگ و وثیقه های سنگین به رس

دندان نشان دادن احساس می کند تعدای از آنها را دوباره و چند باره دستگیر ،زندانی و شکنجه می 

باتوجه به اینکه هنوز تعدادی از کارگران . کند و با صدها اتهام دروغین برای آنها اتهام تراشی می نماید 

شرکت واحد هم چون مددی و رضا شهابی در بدترین شرایط زندانی هستند و علی نجاتی از 

تن از کارگران ذوب  11سندیکای هفت تپه برای چندمین بار در زندان به سر می برد در ماههای اخیر 

یادی آهن اصفهان ،تعدادی از کارگران پترو شیمی ها،کارگران آیدین ،شیرین عسل و کارگران و فعالین ز

ازسنندج و شهرهای دیگر کردستان دستگیر شده اند و همچنین در دو روز اخیر دوباره شاهرخ زمانی را 

 .دستگیر کرده و محمد جراحی ،نیما پوریعقوب و ساسان واهبی وش را احضار کرده اند 

جمهوری اسالمی به دلیل اینکه حاصل شکست انقالبی است که اگر روند طبیعی خود را طی می 

سال عمر خود همیشه دچار بحران و تنش بوده است  00د به یک انقالب کارگری ختم می شد طی کر

و در مقام مرجع ضد انقالبی بطور دائمی بر علیه مردم و بخصوص کارگران ، جنایت کارانه عمل کرده 

است ، و بطور همیشگی بحرانی بودن وضعیت خود را بهانه ای برای شدت بخشیدن به سرکوب ها 

ار داده است و اکنون علی رغم به شدت متزلزل بودن وضعیت داخلی و بیرونی آن به دلیل تجربیات قر

در همین حال چنگ . بسیار زیادی که در سرکوبگری دارد هر روز طرح های جدیدی را به اجرا می گذارد

چندمین  و دندان نشان دادن کشورهای امپریالیستی و تنش های میان آنها با جمهوری اسالمی برای

 .بار بهانه ای پرنعمت برای این نظام ارتجاعی شده است 

در مقابل سرکوب کارگران و فعالین و چنین حمالت نظام سرمایه داری اسالمی به مردم و جوانان چه 

 باید کرد؟

آنچه مسلم است طبقه کارگر نمی تواند برای همیشه در میان دو جناح متخاصم سرمایه داری آواره 

از طرفی با توجه به بهانه قرار دادن فشارها و بحرانهای . ظار مرحمت از آنها را داشته باشدبماندو انت

داخلی وخارجی وسوء استفاده از اتهام داشتن ارتباط بابخش خارجی طبقه کارگر،جمهوری اسالمی 

اخلی اقدام به سرکوب کارگران و پس گیری دستاوردهای مبارزاتی آنها و تحمیل جدایی میان فعالین د

و خارجی برای تضعیف مبارزه متحد و مبارزه با کل سرمایه داری جهانی و داخلی می کند، همچنین 

لذا برای پیش . مبارزه برای نجات کارگران و فعالین زندانی یا تحت تعقیب جدا از هم امکان پذیر نیست

روهها ،احزاب و برد مبارزه در سه مورد فوق نیاز به همکاری بسیار گسترده تمامی تشکل ها ،گ

  .نهادهای کارگری تحت برنامه های مشترک و دقیق داریم 

ما ضمن محکوم کردن هر نوع سرکوب ،دستگیری و زندانی کردن کارگران خواستار آزادی فوری و بی 

اما می دانیم محکوم کردن و خواستار آزاد شدن، زمانی به بار می نشیند که . قید و شرط آنها هستیم 

اشته باشیم یعنی تشکل ها ،گروهها ، احزاب ، نهادهای کارگری و آزادیخواه بتوانند توان عملی د

از جمله برای آزادی و عدم . جمهوری اسالمی را از هر طریق ممکن متحدانه تحت فشار قرار دهند

تعقیب کارگران شرکت واحد ،هفت تپه ،ذوب آهن اصفهان ،کارگران تبریز و سنندج ، شاهرخ و 

امروز شرایط برای فشار آوردن .وز نیاز بسیار زیادی به مبارزات متحدانه و گسترده داریم دوستانش امر

به جمهوری اسالمی سرمایه داری بسیار مهیاست و وضعیت این نظام انقدر شکننده است که اگر 

تشکل ها ،گروهها ، احزاب و نهادهای کارگری متحدانه در مقابل سفارتخانه های آن دست به 



مستمر بزنند و از تشکل ها و نهادهای کارگری کشورهای مختلف درخواست حمایت عملی  اعتراضات

و صدور نامه های محکومیت بکنند این نظام با توجه به شکننده بودن شرایط داخلی و بیرونی اش به 

 .زودی وادار به عقب نشینی خواهد شد 

رای اعتراضات گسترده و متحدانه آماده ما از تمامی دوستان و رفقا می خواهیم هر چه زودتر خود را ب

 .کنند 

ما از کارگران ،تشکل های کارگری ، دانشجویان ،معلمان ، زنان و جوانان انقالبی می خواهیم برای 

. مقابله با سرکوب های جدید و عقب راندن جمهوری اسالمی سرمایه داری آستین ها را باال بزنند

در دوره های آتی به نوعی سازماندهی مخصوص چنین  جهت آماده شدن برای سازماندهی مبارزات

شرایطی که همان تشکیل کمیته و هسته های انقالبی در محل کار و زندگی است اقدام کنند تا خود 

و توده ها را برای شکست دادن جمهوری اسالمی و مقابله با سرمایه داری جهانی قبل از اینکه بتواند 

انجام این . ی یک بار دیگر طبقه کارگر را به زائده تبدیل کند آماده کنیم طرح رژیم چنج را اجرا کرده و برا

رسالت تاریخی در چنین شرایطی تنها از طریق سازماندهی در سه شکل دارای ارتباط ارگانیک با هم 

کمیته ها و هسته های مخفی وانقالبی در محل کار و زندگی : سه شکل فوق عبارتند از.ممکن است 

در صورت قدرتمند بودن کمیته ها و هسته های مخفی . مه علنی و تشکل های علنی،تشکل های نی

 .و انقالبی ،ایجاد تشکل های نیمه علنی و علنی امکان پذیرمی شود 

 !!!پیش بسوی اتحاد بیشتر، برای فشار بیشتر

 :پیش بسوی اعتراضات گسترده و متحدانه با شعار 

 .گردد کارگر زندانی ، زندانی سیاسی آزاد باید

 02/19/1009کمیته حمایت از شاهرخ زمانی

 

 ساله در اوین محبوس شده است 0فعال کارگری مهدی شاندیز برای تحمل حبس 

 

بر اساس خبر ارسالی به کمیته هماهنگی، مهدی فراحی شاندیز، معلم و فعال کارگری که به اتهامات 

 059ش در زندان اوین و در بند سال حبس تعزیری محکوم شده بود حدود دو هفته پی 0واهی به 

 .محبوس شده است

برای تماس با خانواده  059این خبر حاکی از محدودیت شدید وی و دیگر زندانیان محبوس در بند 

هایشان است؛ به طوری که مهدی شاندیز به جز مالقات های کابینی تنها حق دارد در ماه یک مرتبه 

 .با خانواده اش صحبت کندتلفنی و آنهم به طور محدود و کوتاه مدت 

کمیته هماهنگی ضمن محکوم کردن این اقدام، خواستار آزادی بی قید و شرط این فعال کارگری و کلیه 

 .باشد کارگران و فعالین کارگری و رفع فشار و تعقیب قضایی از آنان می

 1009دی  02 -کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکلهای کارگری

 

 ر دستان کارگران کشت صنعت شمالبرگه های تسویه د

 

 قصه تکراری بی تفاوتی مسئوالن استان

نفر  1999سال و اشتغال نزدیک به  05شرکت کشت و صنعت شمال با داشتن سابقه ای نزدیک به 

 .کارگر از شرکت های بزرگ استان مازندران در فعالیت های اقتصادی به شمار می رود

های مجهز به تکنولوژی پیشرفته و فن آوری اتوماتیک، روزانه در این شرکت با استفاده از دستگاه

تن روغن از انواع دانه های روغنی مانند آفتابگردان،سویا،کلزا و پنبه دانه استحصال می  259نزدیک به 

 .گردید

در ماه گذشته خبری مبنی بر خارج شدن این کارخانه از چرخه تولید و بالتکلیفی کارکنان آن باعث 

دولتی،که هم اکنون توسط بخش " این کارخانه سابقا.نی ها در سطح استان شده استبرخی نگرا

خصوصی مدیریت می شود در طول فعالیت خود توانسته بود ضمن تامین بازارهای داخلی در عرصه 

 .صادرات محصوالت خود نیز موفق عمل نماید

وانسته بود رضایتمندی مصرف محصوالت این کارخانه که در اوزان مختلف به بازار عرضه می شده، ت

کنندگان را تامین که نشان دهنده عزم جدی کارگران و مسئولین این کارخانه مهم اقتصادی در جهت 

 .تولید پایدار بوده است

با برمال شدن جزییات اختالس سه هزار میلیاردی که یکی از مهمترین پرونده های اقتصادی در طول 

یز به نوعی با نام گروه امیر منصور آریا گره خورده و منجر به تعطیلی سالیان اخیر بوده نام این شرکت ن



 .آن و بالتکلیفی کارگران شده است

در این میان خبرهای دریافتی حکایت از تسویه حساب دست اندرکاران کارخانه با کارگران آن داشته که 

کت نگرانی های فراوانی را با توجه به فعالیت برخی از کارگران به مدت بیش از بیست سال در این شر

 .برای این افراد و خانواده های آنان ایجاد کرده است

از سویی مسئولین ارشد استانی نیز جواب های مشخصی در خصوص وضعیت این کارخانه نداشته و 

به جای پاسخگویی شفاف عنوان می دارند که نهایت امر کارگران در قالب پوشش بیمه بیکاری قرار 

 .شان حل می شودگرفته و مشکل

شاید به زعم این مسئولین دادن بیمه بیکاری بصورت ظاهری در حل مشکالت این کارگران تاثیری 

بسیار کوچک داشته باشد اما آیا به ضررهای هنگفتی گه از بابت تعطیلی کارخانه در جهت ایجاد 

 درآمدزایی منطقه و سهم استان در صادرات غیر نفتی شده دقت دارند؟

امر تا کنون چه پیگیری هایی بابت به راه اندازی مجدد خط تولید کارخانه داشته و دستاورد مسئولین 

آن چه بوده است؟آیا دلهره و ناراحتی که از منظر بیکار شدن کارکنان برای خانواده های آنان ایجاد شده 

 مورد توجه مسئولین امر قرار گرفته است؟

میلیون فرصت  0/5رود در سالی که دولت متعهد به ایجاد علی ایحال انتظار از مسئولین استانی می 

شغلی شده است با استفاده صحیح از تمامی منابع استانی و کشوری در حل مشکالت این کارخانه و 

راه اندازی مجدد آن به قید فوریت اقدام نموده تا شاهد پایداری تولیدات مهم و استراتژیک این کارخانه 

 .گذشته باشیم در استان مازندران همچون

 1009دی ماه03شمال نیوز:منبع

 

 شود آور تضییع مي درصد از كارگران مشاغل سخت و زيان 01حقوق : عمادي
 

یک کارشناس مسائل كارگري :   دی آمده است 03ایلنا در تاریخ  –به نوشته خبرگزاری دولتی کار ایران 
با وجود : يان آور اظهار داشتسال در قانون بازنشستگي مشاغل سخت و ز 59در خصوص شرط سنی 

 . شود درصد از کارگران شاغل در مشاغل سخت و زیان آور تضییع می 09شرط سني حقوق 
اي که از سوی صندوق تامین  طبق بخشنامه: محمد عمادی در گفتگو با خبرنگار ایلنا تصریح کرد

آور داشته باشد، این  ن، چنانچه فردی سابقه کار در مشاغل سخت و زیا اجتماعی به شعب ابالغ شده
شود، اگر مجموع این سوابق به  سابقه یک و نیم برابر شده و با سابقه کار در مشاغل عادی جمع می

سال سن داشته باشد که اجرای  ۱۱شود که كارگر  سال برسد تنها درصورتی فرد بازنشسته می ٣۱
 . عدالتی است این طرح با الزام داشتن شرایط سنی بی

قرار دادن افرادی از قبیل زنان سرپرست خانوار، مدد جویان سازمان بهزیستی و سایر او تحت پوشش 
اقشار آسیب پذیر را تحت پوشش بیمه تامین اجتماعی موجب کاهش منابع این سازمان اعالم کرد و 

 59سازمان تامین اجتماعی با اعمال سیاست هایی از قبیل گذاشتن شرط سنی : خاطرنشان ساخت
 . اغل سخت و زیان آور در پی جبران کمبود منابع استسال برای مش

عمادی با بیان اينکه مستمری بازنشستگان سازمان تامین اجتماعی پاسخگوی نیازهای اساسی آن 
درصد از بازنشستگان تامین اجتماعی پس از بازنشستگی به  59بیش از : ها نیست یاد آور شد

 . آورند مشاغل کاذب روی می
 پايان پیام

 

 ست ، بالي خاموشآزب

 

: یکی از کارگران کارخانه فارسیت دورود: آمده است  1009دی ماه03واحدمرکزی خبربر پایه نوشته 

کارگران این کارخانه بهای خون و جانشان را هر ماه دریافت می کنند و به دلیل آمار بیکاری و نبود کار در 

 .ا مناسب کاری و حقوقی هستیم شهر مجبور به کار در این کارخانه و تن دادن به شرایط ن

میالدی در کشورهای صنعتی جهان به شدت  1039آزبست ، بالی خاموش مصرف آزبست از سال 

کاهش پیدا کرده اما این در حالی است که در بسیاری از کشورهای درحال توسعه مصرف آن در حال 

 .افزایش است 

و جیوه خطرناکترین ماده برای محیط  براساس مطالعات علمی ، ثابت شده که آزبست بعد از سرب

 .زیست و سالمت انسان است

از سوی دیگر ، الیاف آزبست به ذرات بسیار ریز و غیر قابل رویت تبدیل می شوند که قطر این ذرات 

دهم میکرون است و هنگام تنفس به اعماق شش نفوذ می کنند و سبب بیماریهایی  5نامرئی کمتر از 



علیرغم اثبات خطرات این ماده . ریه ، مزوتلیوما و سرطان حنجره می شود همچون آزبستوس ، سرطان

کشور دنیا آن را به طور کامل از محصوالت خود حذف کرده اند ، در ایران همچنان از این  49و اینکه حدود 

 .ماده در تولید مواد مختلف استفاده می شود

با تولید ورق و لوله آغاز کرد از جمله  و 1041کارخانه فارسیت دورود که فعالیت خود را از سال 

کارخانجاتی است که در تولید محصوالت خود از جمله تولید انواع ورقه ها ، لوله های آزبست سیمانی 

، لوله های فشاری قوی کف پوشها ، کاغذها ، لنت ترمز، روکش کالج، عایقهای حرارتی در ترکیب با 

یکی ، تولیدات ضد آتش و محصوالت مقاوم در برابر حرارت سیلیکات کلسیم و منیزیم و عایقهای آکوست

از قبیل پرده های تئاتر ، لباس ماموران نجات و آتش نشانی، انواع پیش بند ، دستکش ، لباسهای 

یکسره ، مواد بسته بندی ، درزگیر و غشاء پیل های الکتریکی از ماده شیمیایی آزبست استفاده می 

 .کند

آزبست در تولیدات این کارخانه ، باعث آلودگیهای زیست محیطی، ایجاد  استفاده از ماده خطرناک

 100طبق برخی آمارها درکارخانه فارسیت دورود ، . بیماری و حتی فوت برخی شهروندان شده است

هزار نفربه صورت غیرمستقیم در این  5کارگر و پیمانکار به صورت مستقیم و  009نفر نیروی رسمی ، 

کارند که تاکنون به صورت رسمی خانواده پنج نفر از فوت شدگان سرطانی به علت  کارخانه مشغول به

مواد آزبستی در محاکم قضایی طرح دعوا کرده اند و تعدادی از آنان توانسته اند از این طریق مبالغی را 

 نفر تلفات در طول 49به عنوان دیه از شرکت دریافت کنند ، اما آمارهای غیررسمی گویای بیش از 

 .سالیان گذشته از افتتاح کارخانه تاکنون است

 .آمار شاغلین این کارخانه و آمار فوت شدگان حکایت از عمق فاجعه خطر آزبست در این شهر دارد

به طوری که فرزند شفیع ساالروند کارگر بازنشسته کارخانه فارسیت دورود و از جمله قربانیان این 

 .ان آزبستوس فوت کردپدرم به علت سرط: کارخانه ، می گوید 

سال می تواند  05تحقیقاتی که در این زمینه داشتم به این نتیجه رسیدم که آزبست تا : او می افزاید 

غالمرضا لک نیز که برادرش را به علت ابتالی به سرطان از دست داده است می . در بدن نهفته بماند

دلیل آلوده شدن به مواد سرطانی آزبست سال در کارخانه فعالیت کرد که به  09برادرم حسن : گوید 

 .سالگی در گذشت 50در 

: یکی دیگر از کارگران این کارخانه فضای این کارخانه را آلوده به مواد سمی می داند و می گوید 

کارگران این کارخانه بهای خون و جانشان را هر ماه دریافت می کنند و به دلیل آمار بیکاری و نبود کار در 

شهردار . به کار در این کارخانه و تن دادن به شرایط نا مناسب کاری و حقوقی هستیم شهر مجبور 

متاسفیم که توجیه جان انسانها اشتغال شده : دورود نیز با اعتراض به آلودگی این کارخانه می گوید

 .است

ر ، مصرف آزبست د 1020از سوی دیگر، طبق مصوبه شورای عالی حفاظت محیط زیست در دوم مرداد 

 .ایران هم ممنوع شده است

سال محرز شود که برای تولید لوله های  44در تبصره این مصوبه آمده است در صورتی که پس از 

آزبست سیمانی از نظر فنی ، اقتصادی و زیست محیطی جایگزین مناسبی برای آزبست یافت نشده 

 .واهد بوداست ، این تصمیم در مورد لوله های آزبست سیمانی قابل تجدید نظر خ

بازگیر مدیرکل محیط زیست استان ، به تذکرات داده شده به مدیران قبلی این کارخانه برای توقف 

این کارخانه در صورتی که اقدام به انتقال مکان به خارج : استفاده از آزبست اشاره می کند و می گوید 

 .آن خواهیم بود شهر و حذف ماده آزبست از مراحل تولید خود نکند ما مجبور به تعطیلی

معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی استان نیز با اشاره به اثرات مخرب آزبست بعد از سالیان سال 

ماه با این ماده خطرناک سر و  1اثرات و خطرات آزبست درباره کسی که : اشاره می کند و می گوید 

 .سال بعد بروز می کند  19کار دارد ، 

سال است روی محیط عاری از آزبست کار می شود در حالی  49نیا بیش از در د: یاراحمدی می افزاید 

 .که در ایران هشت سال است روی این موضوع تاکید می شود

متاسفانه : وی به پرونده سنگین این کارخانه در شبکه بهداشت و درمان اشاره می کند و می گوید 

پزشکی کارگران کارخانه در اختیار دانشگاه عملکرد این کارخانه به گونه ای است که حتی پرونده های 

 .علوم پزشکی قرار نمی دهد 

مسئول شبکه بهداشت و درمان دورود با اشاره به اینکه این کارخانه در طول چند سال اخیر تغییراتی 

این تغییرات کافی نیست و از آنها خواسته ایم اصالحاتی در این زمینه انجام : داشته است می گوید 

 .دهند

الروند یکی از مباحث مورد نظر را ضرورت بحث الیاف سنجی در این کارخانه بیان می کند و می سا



برآورد شد که  3تا  0/5چند سال پیش این کار در کارخانه انجام شد که عدد الیاف سنجی بین : گوید 

 .دهم است بسیار خطرناک محسوب می شود 0این میانگین در مقایسه با متوسط کشوری که 

نفری قربانیان در طول سالهای فعالیت این کارخانه  12روند درخصوص پاسخ به سوال درباره آمار ساال

 .ما نه این رقم را تایید می کنیم و نه تکذیب : می گوید 

معاون شرکت فارسیت شهرستان دورود و مسئول فنی این کارخانه نیز در این زمینه با تشریح اقدامات 

تاکنون آزبست از قسمت تولید لوله : در محصوالت این کارخانه می گوید  انجام شده برای حذف آزبست

درصد تولید کارخانه را تشکیل می دهد حذف شده است  19چهار گوش و تیزه سقفی این کارخانه که 

. 

درصد بوده  11حمیدرضا بهزادیان با بیان اینکه پیش از این میزان آزبست در تولید ورق های این شرکت 

 .درصدی به سه درصد رسیده است 31اکنون این مقداربا کاهش : یداست می گو

کاهش آزبست مصرفی در برخی محصوالت این شرکت موجب باالرفتن هزینه تولید و : وی می افزاید 

 .آسیب پذیری شرکت فارسیت در بازار رقابت شده است

ر اینکه این کارخانه تنها معاون شرکت فارسیت شهرستان دورود و مسئول فنی این کارخانه با تاکید ب

کارخانه  40هم اکنون : کارخانه ای نیست که هم اکنون درکشور از آزبست استفاده می کند، می گوید

از سویی دیگر مدیر عامل این . شرکت بزرگ در تولیدات خود از آزبست استفاده می کنند 11کوچک و 

آبی و قهوه ای که خطرناک ترین نوع  در گذشته با توجه به استفاده از آزبست: کارخانه می گوید 

درصد از آزبست استفاده می شد ، اما از  14آزبست است آالیندگی باال بوده و در محصوالت گذشته 

دیگر از آزبست آبی استفاده نمی شودو از آزبست کم خطر تری به عنوان آزبست فید  29سال 

 .استفاده می شود

از این ماده در تولیدات ، از یک سال گذشته استفاده از  با اقدامات این شرکت برای کاهش استفاده

درصد کاهش یافته است و از الیاف دیگری چون الیاف  0درصد به  14آزبست سفید در محصوالت از 

این مقام مسئول استفاده از الیاف نانو آزبست و الیاف جایگزین در . سلولزی استفاده می شود

بست ، استفاده از وسایل حفاظت شخصی برای پرسنل ، به محصوالت و کاهش درصد استفاده از آز

کارگیری سامانه بک فیلتر، اتوماسیون مواد سازی و استفاده از کیسه بازکن های اتوماتیک ، پوشش 

جداول انتقال پسماندها ، ایجاد حوضچه های ترصیب را از جمله اقدامات این کارخانه برای اخذ 

وی با بیان اینکه همچنان از این ماده سمی در تولیدات  .مجوزهای زیست محیطی بیان می کند

درصد کاهش یافته است  0درصد به 14اما درصد استفاده از این ماده از : استفاده می شود می گوید 

 .آزبست از تولیدات این شرکت حذف می شود 01و براساس طرحهای این شرکت از ابتدای سال 

ته و براساس گفته مسئوالن کارخانه آالیندگی این کارخانه کم به هرحال اگر چه با اقدامات صورت گرف

سال گذشته رسیده است ، اما تا حذف کامل آن از چرخه تولید راه  49شده و به کمترین مقدار در 

زیادی است زیرا بر اساس آمار غیر رسمی ایران هفتمین کشور دنیا در زمینه استفاده از ماده آزبست 

سالم و  ف این ماده سمی و اهمیت به جان انسانها در جهت بقای نسلیاست و امیدواریم با حذ

 .سالمت گام برداریم

  

 

 يابند هاي شغلي افزايش مي آسیب: ريحانیان
 

دبیر اجرايي خانه كارگر زنجان :  دی آمده است 03ایلنا در تاریخ  –به نوشته خبرگزاری دولتی کار ایران 
سال تمام بوده  09ر بازنشستگي با مشاغل سخت و زيان آور با آگاهي از اينكه سابقه كار د: گفت

سالگي مشغول به كار شود، حداكثر سن بازنشستگي  09است در صورتي كه كارگري در سن 
  .سال اجحاف در حق كارگران است 59سال باشد، بنابراين گذاشتن شرط سني  49بايستي  مي

بیان اين مطلب كه با افزايش سن بازنشستگي مرتضي ريحانیان در گفت گو با خبرنگار ايلنا، ضمن 
افزايش سن در مشاغلي كه به حكم حساسیت : وري در واحدهاي تولیدي كاهش مي يابد، افزود بهره

شوند احتمال حوادث و خطرات جاني براي كارگران اين مشاغل را افزايش  آور محسوب مي سخت و زيان
  .خواهد داد

مقرراتي در كشوري كه نرخ بیكاري آن باالست وضع و اجراي چنین برقرار كردن چنین : او تصريح كرد
  .مقرراتي فاقد وجاهت است

بجاي اينكه ما براي جوانان جوياي كار اشتغال ايجاد كنیم، با افزودن شروطي خروج نیروي : او تاكید كرد
  .مكنی تر مي كار قديمي از چرخه تولید و به تبع ايجاد فرصت شغلي براي جوانان را سخت

هايش مبني بر ايجاد دو میلیون و پانصد هزار  اگر دولت در شرايط فعلي نتواند به وعده: ريحانیان افزود



تواند با اصالح قانون بازنشستگي در مشاغل سخت و زيان آور و حذف  شغل در سال عمل كند، مي
  .سال، تا حدودي زمینه اشتغال را در كشور فراهم كند 59شرايط سني 

 مپايان پیا
 

 میلیارد پرداختي 06میلیارد دريافتي داريم،  25
 

مدیر کل تامین  :  دی آمده است 03قزوین در تاریخ  -ایلنا   –به نوشته خبرگزاری دولتی کار ایران 
هزار خانوار در سطح استان قزوین تحت پوشش  41در حال حاضر حدود : اجتماعی استان قزوین گفت

  .تامین اجتماعی قرار دارند
گزارش ایلنا از قزوین؛ علیرضا محسنی با بیان اینکه میزان پرداخت حقوق و مزایا به این تعداد به 

میلیارد تومان  00بگیر، از کارافتاده تحت پوشش سازمان ماهانه در استان به  بازنشسته، مستمری
 05دود این در حالی است که میزان درآمدهای ماهانه تامین اجتماعی استان در ح: رسد، افزود می

  .باشد میلیارد تومان می
متاسفانه یکی از مشکالت : گردد یادآور شد وی با بیان اینکه کسری ایجاد شده بودجه از مرکز اخذ می

ما این است که کارفرمایان از پرداخت حق بیمه افراد تحت پوشش خود به دالیل مختلف امتناع 
  .کنند می

: میلیارد تومان برشمرده و تصریح کرد 149عی استان را او میزان بدهی کارفرمایان به تامین اجتما
  .باشند شرکت که بیشتر آنها نیز نساجی هستند، می 10ها مربوط به  ی این بدهی عمده

محسنی با اعالم اینکه صندوق تامین اجتماعی خود نیز به عنوان یک بنگاه اقتصادی بزرگ محسوب 
دارد،  از دولت جداست، به نوعی باری از دوش دولت برمیبا توجه به اینکه این صندوق : شود افزود می

اگر مسووالن فکری برای مشکالت این سازمان نكنند ممکن است در آینده این صندوق با مشکالتی 
  .مواجه شود

مدیرکل تامین اجتماعی استان قزوین با تاکید بر اینکه ماهانه تامین اجتماعی استان با کسری حدود 
ی مواجه است خطاب به مسووالن استانی خواستار توجه و رسیدگی به این مساله پنج میلیارد تومان

  .شد
 پایان پیام

 اهدای جایزه حقوق بشر در حوزه كارگری به رضا شهابی

مرکز بین المللی “در سالن رویال تورنتو مراسم اولین سالگرد تأسیس  ٢۱۱۱دسامبر  ۱۱یکشنبه 
  .برگزار شد” حقوق بشر در کانادا

و استقبال فعاالن مدنی و اجتماعی در تورنتو برگزار شد و طی آن مهندس حشمت اهلل طبرزدی  حضور
پنج زندانی سیاسی دیگر نیز به عنوان برندگان . به عنوان اولین برنده ساالنه این مرکز معرفی شد

  .انتخاب شدند ٢۱۱۱جوایز مدافعان حقوق بشر در سال 
ت اهلل طبرزدی به دلیل دو دهه فعالیت های انسان دوستانه ، حشمICHR بر اساس رای هیئت داوران

. در دفاع از حقوق مردم ایران به عنوان برنده جایزه ساالنه مرکز بین المللی حقوق بشر انتخاب شد
همچنین رامین پرچمی در حوزه فعاالن هنری، کوهیار گودرزی در حوزه مدافعان حقوق بشر، نسرین 

وکالی حقوق بشر، رضا شهابی در حوزه مدافعان حقوق کارگر، و مجید ستوده در حوزه زنان و نیز 
مرکز بین المللی حقوق بشر  ٢۱۱۱توکلی در حوزه دانشجویی برندگان جایزه حقوق بشری سال 

  لوح رضا شهابی به مهدی کوهستانی عضو کنگره کار کانادا تحویل داده شد. اعالم شدند
http://www.shahrvand.com/?p=21038  

http://www.shahrvand.com/wp-content/uploads/2011/12/prize.jpg 

 سندیكای كارگران شركت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه
٢٨/۱۱/۱٣۰۱ 

 

 بیانیه اتحادیه آزاد کارگران ایران پیرامون آزادی کارگران زندانی
 

شریف ساعد پناه و : مده است آ 1009دی ماه  00 -اتحادیه آزاد کارگران ایرانبر  پایه خبر دریافتی از 

 میلیون تومانی آزاد شدند 39مظفر صالح نیا با قرار وثیقه 

مظفر صالح نیا و شریف ساعد پناه از اعضای هیئت مدیره اتحادیه آزاد کارگران ایران، پس از بیش از دو 



ایران، اعضا هفته بازداشت در میان استقبال پرشور خانواده های خود، اعضای اتحادیه آزاد کارگران 

 .کمیته هماهنگی و دیگر فعالین و کارگران در شهر سنندج از زندان آزاد شدند

دی ماه از ساعات اولیه صبح، مقابل دادگاه و سپس زندان مرکزی سنندج شاهد جنب و  00امروز 

کرده دیروز اعالم . جوشی پرشور در میان خانواده های کارگری، اعضا اتحایه و دیگر فعالین کارگری بود

بودند برای روشن شدن وضعیت شریف و مظفر قاضی حضور ندارد، صبح امروز نیز وضعیت روشن نبود 

میلیون تومانی میتوانند آزاد شوند و همین امر باعث  39تا اینکه اعالم شد کارگران زندانی با قرار وثیقه 

ه ها حاضر و بالفاصله در مدت کوتاهی وثیق. تالشی صد چندان در میان دوستداران شریف و مظفر شد

به دادگاه آورده شد و حکم آزادی اعضای هیئت مدیره اتحادیه صادر گردید و جمعیت حاضر در مقابل 

با خارج  09/14دادگاه بسوی زندان مرکزی سنندج رهسپار شدند و پس از ساعتی انتظار، در ساعت 

های گل به استقبال آنان  شریف ساعد پناه از زندان با دسته 11شدن مظفر و سپس نزدیک ساعت 

  .شتافتند و مظفر و شریف را به آغوش کشیدند

اتحادیه آزاد کارگران ایران آزادی شریف ساعد پناه و مظفر صالح نیا را به خانواده های این عزیزان، اعضا 

ن اتحادیه، و تمامی کسانی که از روز اول بازداشت این کارگران، تالش بی وقفه ای را برای آزادی آنا

آغاز کردند صمیمانه تبریک میگوید و مراتب قدردانی خود را از اعضا کمیته هماهنگی برای کمک به 

ایجاد تشکلهای کارگری و دیگر فعالین کارگری در شهر سنندج که همدوش با خانواده ها و اعضا 

هر زمان دیگری بر اتحادیه آزاد کارگران ایران برای آزادی شریف و مظفر کوشیدند اعالم میدارد و بیش از 

 .اتحاد و همبستگی کارگران تاکید میکند

ما همچنین مراتب سپاس و قدردانی خود را از مردم شریف سنندج که هیچگاه اعضای اتحادیه آزاد 

کارگران ایران را تنها نگذاشته اند و هر زمان که الزم شده، دار و ندار خود را برای آزادی کارگران زندانی 

اند اعالم میداریم و دروهای گرم خود را نثار این عزیزان و همبستگی پرشور آنان با  به وثیقه گذاشته

 .کارگران زندانی میکنیم

اما هنوز رضا شهابی، ابراهیم مددی، بهنام ابراهیم زاده، علی نجاتی، . شریف و مظفر آزاد شدند

ن آزادیخواه و برابری شاهرخ زمانی، مهدی شاندیز، محمد جراحی، شیث امانی و دهها و صدها انسا

طلب در زندانها بسر می برند و قرارهای وثیقه بر باالی سر کارگرانی همچون شریف و مظفر و دیگر 

کارگران حق دارند . به این وضعیت باید خاتمه داده شود. کارگرانی که از زندان آزاد شده اند، قرار دارد

د تشکلهای خود را برای دفاع از حقوق نسبت به شرایط کار و زیست خود معترض باشند، حق دارن

. انسانیشان برپا دارند، حق دارند هر زمان که بر حسب منافع خود الزم دیدند دست به اعتصاب بزنند

زندان و دادگاه و محاکمه و صدور وثیقه برای بر خورداری از حق آزادی از زندان، نه شایسته کارگران و 

ت خواه، بلکه از نظر ما در اتحادیه آزاد کارگران ایران، تمامی رهبران کارگری معترض و انسانهای عدال

اینها می باید در حق کسانی اعمال شود که هیچگونه حق بقا و برخوردار ی از یک زندگی انسانی را 

برای میلیونها کارگر قائل نیستند و با قانون و بدون قانون، هر روزه در حال تحمیل شرایط مشقت بارتری 

 .گر ایران می باشندبر طبقه کار

 

 شریف ساعدپناه و مظفر صالح نیا آزاد شدند

 

ونیم بعد از ظهر شریف ساعدپناه و مظفر صالح نیا از اعضاء  0امروز پنجشنبه حدود ساعت -اطالعیه 

هفته شرایط سخت بازداشت و  0هیئت مدیره اتحادیه آزاد کارگران ایران در سنندج بعد از تحمل حدود 

فعال کارگری برای ما و بی تردید برای همه کارگران مبارز و همه  0خبر آزادی این . دندبازجوئی آزاد ش

غرور آفرین از . کسانی که به شرایط بهتری برای زندگی می اندیشند، مسرت بخش و غرور آفرین بود

ی و این نظر که طی مدت بازداشت این فعالین، خانواده های آنان به همراه جمعهائی از فعالین کارگر

زنان و مردان انساندوست شهر سنندج یک آن از اعتراض و تالش برای آزادی بازداشت شدگان باز 

نیاستادند و لحظه ای نسبت به قدرت جمعی خود و به افق مبارزه جسورانه شان که به آزادی شریف 

 .و مظفر انجامید تعلل و دو دلی به دل راه ندادند

رم و امیدبخش آن انسانهای شریف در کنار خانواده ها که دست تالش و مبارزه خانواده ها و حضور گ

آوردش آزادی کارگران زندانی شهر سنندج است می تواند بهترین الگو در جهت مبارزه برای همه 

 .کارگران زندانی باشد

 زنده باد خانواده های شریف ساعدپناه و مظفر صالح نیا

 .که همواره در کنار خانواده ها ایستادند زنده باد فعالین کارگری و زنان و مردان جسوری

 انجمن صنفی کارگران برق و فلزکار کرمانشاه



 جمعهائی از فعالین کارگری شهرهای سنندج و کامیاران

00/19/1009 

 

 بازداشت محمد جراحي

 

محمد جراحي طي . به دنبال دستگیري شاهرخ زماني ، محمدد جراحي نیز در منزلش بازداشت شد

ز بند قرنطینه ي زندان تبريز اطالع داده كه او و شاهرخ زماني براي اجراي حكم به زندان تماس تلفني ا

 .برده شده اند

به گفته ي محمد جراحي هیچ احضاريه براي اين دو نفر ارسال نشده است وآنها به صورت ناگهاني 

براي افرادي كه   درحالي كه بر طبق روال معمول،. وغافلگیرانه براي اجراي حكم بازداشت شده اند

 .داراي وثیقه هستند قانونا بايد ابتدا حكم به خود متهم و سپس به ضامن يا وثیقه گذار آنان ابالغ شود

سال زندان محكوم  11سال و ششم ماه و شاهرخ زماني به  5الزم به ذكر است كه محمد جراحي به 

 .شده بودند با قرار وثیقه در بیرون زندان به سر مي برده اند

 1009دی ماه 00انون مدافعان حقوق کارگرک

 

 دستگیری شیث امانی از فعالین کارگری را محکوم می کنیم

 

شیث امانی از اعضای هیات مدیره ی اتحادیه آزاد در حالی که جهت پیگیری پرونده ی دوستان خود به 

 .دادگاه سنندج مراجعه کرده بود دستگیر شد

ارگری را محکوم کرده و در حد توان خویش در کنار سایر کمیته ی هماهنگی، دستگیری این فعال ک

فعالین، تشکل های کارگری و کارگران آگاه به تالش خود جهت پایان دادن به این گونه فشارها از طرف 

ما بر این باوریم که تنها با همبستگی و هم دلی طبقاتی قادر . حامیان سرمایه ادامه خواهد داد

یه را به عقب نشینی واداشته و موجبات آزادی تمامی کارگران زندانی را خواهیم بود تا حامیان سرما

 .فراهم آوریم 

 ۱٣۰۱دی  ٢۰کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل های کارگری پنجشنبه 

 

 گزارش اولیه از انفجار ایستگاه انتقال گاز رشت

 

شهر صنعتی رشت را لرزاند  صدای انفجار مهیبی 00/19/09حوالی ساعت دوازده ظهر امروز پنجشنبه 

یکی می گفت زلزله است و : هیچکس نمی دانست چه اتفاقی افتاده، هرکس چیزی می گفت.

سرانجام شعله های آتش که به ارتفاع بیشتر از سی متر . دیگری می گفت جنگ شروع شده است

 .د جلب کردزبانه می کشید و از انتهای شهر صنعتی رشت قابل مشاهده بود، توجه همه را به خو

صدای عجیبی به گوش می رسید، هیچ کس از اتفاقی که رخ داده بود خبر نداشت، بسیاری از 

عده ای نگران و سراسیمه به . کارخانه های آن اطراف به دلیل احتمال خطر، کارخانه را تعطیل کردند

اری سمت شعله ها راهی شدند و سرانجام مشخص شد که آتش سوزی مربوط به شرکت بهره برد

بخش بزرگی از زمین . بود« سلکی سر»خطوط لوله و ایستگاه تقویت فشار گاز رشت در جوار روستای 

همه جا را دود فرا گرفته بود، زمین به شدت داغ بود، تعداد . و درختان همجوار به کلی سوخته بودند

و آمد  زخمی ها و کشته شده ها مشخص نبود، آمبوالنس ها و ماشین های آتش نشانی در رفت

بودند، مرد رنگ پریده ای که از ضلع شرقی به طرف جمعیت می آمد خبر از جنازه ی سوخته همکارش 

که نگهبان شرکت بود داد، جمعیت هراسان به آن سمت دویدند، صحنه ی تکان « اسداهلل مهمان نواز»

چشم می  دهنده ای بود، جنازه ی کاملن سوخته ای درکانال موجود در محوطه ی داخل شرکت به

در نزدیکی شرکت « سلکی سر»همسر و دو فرزند خردسال این کارگر زحمتکش که در روستای . خورد

گاز ساکن هستند خود را به محل حادثه رسانده بودند اما مردم مانع از دیدن پیکر سوخته ی اسداله 

 0حدود ساعت . توسط خانواده اش شدند و به آنها گفتند که اسداهلل به بیمارستان منتقل شده است

تا کنون تعداد کشته ها و زخمی شده گان اعالم نشده و در . بعداز ظهر آتش تقریبن مهار شده بود

اخبار و مصاحبه های مسئولین با رسانه ها تنها به مسئله خسارت مالی پرداخته می شود، نه جان 

شته شدن کارگران در آن تنها چند روزی است که از خبر انفجار شرکت فوالد غدیر یزد و ک! کارگران

 .شرکت می گذرد و روزی نیست که فاجعه ای، خانواده های کارگران را داغدار نکند

کمیته ی هماهنگی ضمن تسلیت به خانواده ی اسداهلل مهمان نواز، عدم وجود شرایط ایمنی در محیط 



 .ندهای کار را که منجر به اتفاقات جانی برای کارگران می شود به شدت محکوم می ک

 .اخبار تکمیلی مربوط به این فاجعه متعاقبن در این سایت درج خواهد گردید

 کمیته ی هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل های کارگری

 1009دیماه  00غروب پنجشنبه 

 

 جان باختن کارگرپاالیشگاه نفت بندرعباس

 

ر پاالیشگاه نفت بندرعباس کارگدی آمده است  00ایلنا در تاریخ  –به گزارش سایت دولتی کار ایران 

مسئولین تعمیرات در بسیاری از مواقع برای انجام کار : ضمن اشاره به نبود امنیت شغلی می گوید

عجله به خرج می دهند و با وجود خستگی روزانه با تهدیداتی چون تعلیق و قطع اضافه حقوق و حتی 

 اخراج مواجه می شویم

پاالیشی به علت  21کارگر مکانیک واحد  0ه هفته پیش دی ماه ایلنا،سه شنب00به گزارش مورخ 

نشتی گاز وایجاد آتش سوزی دچار سانحه شدند و امروزصبح یکی از آنان بر اثر سوختگی شدید جان 

 .سپرد

عصر روز سه شنبه هفته پیش کارگران پاالیشگاه نفت بندرعباس کار خود  1بنا بهمین گزارش،ساعت 

تعویض لباس کار خود هستند به امید اینکه راهی خانه شوند که در این را به پایان رسانده و مشغول 

رضا کشاورز و ابراهیم مریدی برای انجام : پاالیشی را فرا میخواند  21میان کارفرما دو مکانیک از واحد 

 .رفع نشتی گاز آماده شوند 

فرما این دو کارگر دست با وجود اتمام ساعت کاری وحضور کارگران تازه نفس شیفت بعدی به اصرار کار

در حال کار ( تلمبه )از تعویض لباس برداشته و برای رفع نشتی از الین گاز که پایین یکی از دستگاهها 

بوده بوده دو کارگر مکانیک رضا کشاورز و ابراهیم مریدی با لباس غیر ایمن اما ماسک دار از پله ها تا 

 .متری باال می روند  4،5ارتفاع 

با پیشروی نشتی گاز مواد از باال به روی تلمبه می ریزد و آتش سوزی رخ می دهد و  1ساعت حدود 

 .به ارتفاع سرایت می کند ،کارگران اسیر زبانه های آتش می شوند 

طبق تشخیص  0درصد سوختگی از نوع درجه  35درصد سوختگی و کشاورز با بیش از  05مریدی با 

با س پس از چند روز بستری شدن به بیمارستان بخش سوختگی بیمارستان شهید محمدی بندرع

 .شهرستان یزد منتقل می شوند و متاسفانه امروز رضا کشاورز جان سپرد 

به دلیل وجود گازهای خطرناک و نبود اقدامات پیشگیرانه : کارگر ی که خود شاهد ماجرا بود می گوید 

والنه باعث بروز چنین حادثه ای شد ای چون حضور آتشنشان و بازرسی قبل از ادامه کار و مدیریت عج

هرچند که با حضور آتش نشان در این حادثه با وجود تجهیزات و ماشین آالت مجهز عملکرد مطلوبی .

 .ارایه نشد 

مسئولین تعمیرات در بسیاری از مواقع برای : کارگر دیگری ضمن اشاره به نبود امنیت شغلی می گوید

ا وجود خستگی روزانه با تهدیداتی چون تعلیق و قطع اضافه انجام کار عجله به خرج می دهند و ب

 .حقوق و حتی اخراج مواجه می شویم 

در گفتگوی تلفنی با روابط عمومی پاالیشگاه نفت بندرعباس ،ضمن برخورد غیر حرفه ای با خبرنگارما 

 .حاضر به توضیح در این خصوص نشد و آن را موکول به جلسه ای با حضور مسئولین کرد 

 

 گزارشی از کارخانه قند مکریان مهاباد

 

بر اساس گزارش رسیده به کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل های کارگری، به دنبال سیل 

ها، کارفرمای کارخانه قند اخراج سازی های پی در پی کارگران به ُیمن به اصطالح هدفمند کردن یارانه

خود را از کار اخراج نمود و وعده داد که آنان را در اسرع وقت  نفر از کارگران 19مکریان مهاباد چندی قبل 

 .به سر کار باز می گرداند

الزم به ذکر است که این کارگران بدون هیچ گونه بیمه بیکاری به امید بازگشتن به سرکارهایشان در 

این کارخانه،  نفر کارگر باقیمانده در 05خبرها حاکی از آن است که تعداد . بالتکلیفی به سر می برند

اداره کار . روز از هر ماه کار می کنند و بقیه ماه را بدون حقوق و مزایا در بیکاری به سر می برند 15تنها 

نیز مانند همیشه هیچ گونه عکس العملی در مقابل این بی حقوقی ها ندارد و عمال سکوت کرده 

 .است

 ۱٣۰۱دی  ٢۰نبه های کارگری پنجش کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل



 تر به اعتراض برخواستند دارو پیش از تعرض بیش کارگران تولید

شان، در هر هفت روز هفته  ی زندگی دارو برای رفع نیازهای اولیه سالیان درازی است که کارگران تولید

طرف کنند تا بتوانند حقوقی دریافت کنند، حقوقی که تا خط فقر اعالم شده از  می ساعت کار  14تا  10

 !تر است ی زیادی دارد و چند برابر از آن کم های رسمی فاصله ارگان

المللی و گران  های بین تر شدن اوضاع اقتصادی و تحریم ی خراب مدتی است که مدیریت شرکت با بهانه

های کار در روز را کم کرده و  شدن قیمت دالر و تأثیر آن بر صنایع دارویی، تصمیم گرفته است که ساعت

این مسئله باعث اعتراض شدید کارگران شده، به طوری که آنان . شنبه و جمعه را نیز تعطیل کند پنج

. بعد از صبحانه دست از کار کشیدند و مقابل درب اداری تجمع کردند 1009ماه  دی 01در روز چهارشنبه 

حاضر شد و پس از شنیدن صدای اعتراض شدید، در جمع کارگران ( دکتر یعقوبی)مدیر عامل کارخانه 

: اند و اضافه کرد که ها چه تأثیری بر تولید داشته که تحریم شروع کرد به تشریح وضعیت شرکت و این

 !«توانیم تا عید به شما حقوق بدهیم چنان می باید خدا را شکر کنید که با این وضعیت ما هم»

با » : گفتند  آنان. کردندشان را اعالم  های مدیرعامل، کارگران مسائل و مشکالت در اعتراض به صحبت

. مان خبری داریم ساعت کار روزانه دیگر نه استراحتی داریم و نه از وضعیت خانواده و فرزندان 14تا  10

های کار طوالنی را حفظ کنیم، نه از روی رضایت بلکه از روی ناچاری  خواهیم این ساعت این که ما می

مه کارگران از مدیر عامل در ارتباط با بازنشستگی سؤال در ادا. «گی بمیریم است، وگرنه باید از گرسنه

سپس . «این دست ما نیست، سازمان تأمین اجتماعی باید اقدام کند»: کردند که او در جواب گفت

با قطع »: کارگران به مشکالت دیگر شرکت پرداختند و در انتهای این تجمع اعتراضی عنوان کردند که

ی خود  توانیم به نیازهای ابتدایی زندگی خانواده های ناچیز، ما نمی کاری و با این حقوق کردن اضافه

 .«بپردازیم

 1009ماه  دی 05کارگر تولیددارو

 ۱٣۰۱دی  ٢۰های کارگری پنجشنبه  سایت کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل:منبع

       1009بیست ونهم دی ماه 
 

 ۵٢اطالعیه شماره 
 جایزه ی حقوق بشراطالعیه رضا شهابی درباره ی 

شنیده ام جایزه ای با عنوان حقوق بشر در حوزه ی کارگری به نام من اعالم و به شخصی به نام 
الزم میبینم به اطالع عموم برسانم که نه بنده و نه هیچ یک . تحویل شده است« مهدی کوهستانی»

. جریان این اتفاق نبوده ایم از اعضای خانواده و نیز دوستانم که باور به استقالل کارگری دارند، در
در پایان از . نه نماینده و نه همفکر من است« مهدی کوهستانی»همچنین الزم به توضیح است که 

دوستان و عموم کارگران و تشکل های کارگری درخواست دارم که هر موردی را تنها با کمیته دفاع از 
 .اینجانب مطرح نمایند

 کارگر دربند -رضا شهابی 
 ۱٣۰۱ه دیما ٣۱

 90133242194: شماره تلفن سخنگوی کمیته دفاع از رضا شهابی، آقای محمود صالحی
(۱۰۱٨٨۷۷۷۱۱۷) 

shahabi.blogspot.com-d-k k.d.shahabi@gmail.com 

 
 آزادي شريف ساعد پناه و مظفرصالح نیا و بازداشت شیث اماني

 
با خبر شديم ضمن ازادي دو نفر از اعضاي اتحاديه آزاد كارگرن ايران شیث اماني يكي ديگر از اعضاي 

 اين اتحاديه بازداشت شده است
عضاي اتحاديه آزاد میلیوني دو نفر از ا 39زماني كه مطلع شديم با قرار  1009دي ماه  00روز چهارشنبه 

كارگران ايران از زندان آزاد شده اند خوشحال اما اين خوشحالي دوام نیاورد و با شنیدن خبر بازداشت 
شیث اماني ديگر عضو اين اتحاديه نگراني از بابت دستگیري فعالین كارگري مضاعف شد سنديكاي 

از آزادي شريف ساعد پناه و مظفر كارگران شركت واحد اتوبوسراني تهران و حومه ضمن ابراز خرسندي 
صالح نیا بازداشت شیث اماني را محكوم كرده و خواستار آزادي هر چه سريعتر اين فعال كارگري مي 

http://www.ofros.com/etelayee/k-d-shahabi.blogspot.com
mailto:k.d.shahabi@gmail.com


 باشد
 با امید به گسترش صلح و عدالت در جهان

  1009ديماه  03سنديكاي كارگران شركت واحد اتوبوسراني تهران و حومه 
 

 اجتماعي قوت گرفت شايعه بركناري مديرعامل تامین
 

پس از تكذيب اخبار بركناري :  دی آمده است  09ایلنا در تاریخ  –به نوشته خبرگزاری دولتی کار ایران 
اهلل حافظي از سمت مديرعاملي سازمان تامین اجتماعي، ديروز با مطرح شدن نام جايگزين او  رحمت

  .اند اين شايعات قوت گرفته
از سید مجید موسويان، رئیس پیشین بیمه روستائیان و عشاير به عنوان به گزارش ايلنا، منابع خبري 

  .اند هر چند او حاضر به تايید يا تكذيب اين خبر نشده است جانشین حافظي نام برده
رسد اختالفات اخیر میان وزارت كار و سازمان تامین اجتماعي در خصوص اجرای قوانینی از  به نظر مي
ای کارفرمایان در  یع و بازنشستگی پیش از موعد، اجرای معافیت بیمه نوسازی صنا 05جمله ماده 

  .اجرای قانون برنامه پنجم توسعه و نیز مصوبات سفرهای استانی دلیل بركناري حافظي باشد
حافظي جهت جلوگیري از ورشكستگي سازمان تامین اجتماعي از دولت خواسته بود منابع مالي اين 

  .ندقوانین حمايتي را تامین ك
 پايان پیام

 
 موسویان سرپرست سازمان تامین اجتماعی شد

 
مدیر عامل صندوق بیمه :  دی آمده است  09ایلنا در تاریخ  –به نوشته خبرگزاری دولتی کار ایران 

 . روستائیان و عشایر به عنوان سرپرست سازمان تامین اجتماعی منصوب شد
در صندوق بیمه روستائیان و عشایر به عنوان  به گزارش ایلنا، سید مجید موسویان با حفظ سمت

 . سرپرست سازمان تامین اجتماعی منصوب شد
ای همچون معافیت بیمه  های پر هزینه اهلل حافظی عدم اجرای طرح شود دلیل برکناری رحمت گفته می

سط قانون نوسازی صنایع و بازنشستگی پیش از موعد است که بار مالی آنها تو 05کارفرمایان، ماده 
دولت تامین نشده بوده اما با این حال دولت انتظار داشته حافظی این قوانین را با استفاده از منابع 

 . موجود سازمان اجرا کند
هزار میلیارد  05کارشناسان حوزه تامین اجتماعی بر این باورند که دولت عالوه بر عدم پرداخت بدهی 

االجرا، از سرمایه کارگران هزینه  ها و قوانین الزم طرح تومانی خود به سازمان، با محول کردن بار مالی
 . کند که این امر باعث کاهش شدید منابع تامین اجتماعی شده است می

 پایان پیام
 

 هجوم به اتحادیه های مستقل کارگری و دستگیری فعاالن سندیکایی در ایران
 

 (LDDHI) «فاع از حقوق بشر در ایرانجامعه د»برنامه نظارت بر حمایت از مدافعان حقوق بشر از طریق 
 .از دستگیری های اخیر و آزار و تعقیب چندین فعال سندیکایی مطلع شده است
 هجوم به اتحادیه های مستقل کارگری و دستگیری فعاالن سندیکایی در ایران

شاهرخ زمانی؛ محمد جراحی؛ نیما پوریعقوب؛ ساسان واهبی وش؛ شیث امانی؛ صدیق کریمی؛ 
اعدپناه؛ مظفر صالح نیا؛ میثم نجاتی عارف؛ ابراهیم مددی؛ رضا شهابی؛ محمد حسینی و شریف س

 مهدی فراحی شاندیز
فدراسیون بین المللی جامعه های »برنامه نظارت بر حمایت از مدافعان حقوق بشر، که برنامه مشترک 

درخواست می است، از شما  (OMCT) «سازمان جهانی مبارزه با شکنجه»و  (FIDH) «حقوق بشر
 .کند فورا در باره مساله زیر در ایران اقدام کنید

 :شرح وضعیت
 (LDDHI) «جامعه دفاع از حقوق بشر در ایران»برنامه نظارت بر حمایت از مدافعان حقوق بشر از طریق 

 .از دستگیری های اخیر و آزار و تعقیب چندین فعال سندیکایی مطلع شده است
•در محل  1009دی  05یات موقت بازگشایی سندیکای نقاشان، در تاریخ آقای شاهرخ زمانی، عضو ه

 11کار خود به وسیله ماموران اداره اطالعات استان آذربایجان شرقی دستگیر و برای گذراندن حکم 
 .سال زندان خود به زندان تبریز منتقل شد

• و هم « ل هاي كارگريكمیته پیگیري براي ايجاد تشك»آقای محمد جراحی، فعال سندیکایی و عضو
پرونده آقای شاهرخ زمانی، نیز گویا در همان تاریخ در منزل خود به وسیله ماموران همان اداره دستگیر 



 .سال زندان خود به زندان تبریز منتقل شد 5و برای گذراندن حکم 
• همان اداره از نیما پوریعقوب و ساسان واهبی وش، فعاالن دانشجویی و هم پرونده دو نفر باال، را نیز

این دو در خطر . ماه زندان احضار کرده است 1سال و  1طریق تلفن برای گذراندن حکم های به ترتیب 
 [1. ]دستگیری به سر می برند

• به وسیله ماموران  1009دی  02آقای شیث امانی، عضو موسس اتحادیه آزاد کارگران ایران، در تاریخ
در تاریخ صدور این فراخوان، او هنوز در . ن ایران، دستگیر شددادگستری سنندج، مرکز استان کردستا

 .در باره دلیل دستگیری و اتهام علیه او اطالعی در دست نیست. زندان سنندج در بازداشت است
• آقای شیث امانی و آقای صدیق کریمی، یکی دیگر از اعضای موسس اتحادیه آزاد کارگران ایران، در

به دو سال و نیم زندان محکوم ولی پس از چند ماه در پی اعتراض های دستگیر و  1386اردیبهشت 
اما، اجرای احکام دادگستری به تازگی به هر دو فعال سندیکایی اطالع . داخلی و خارجی آزاد شدند

در زمان انتشار این فراخوان، اطالعی از . داده بود که باید برای گذراندن حکمشان به زندان بروند
 .یق کریمی در دست نیست و او نیز در خطر دستگیری به سر می بردوضعیت آقای صد

• آقای شریف ساعدپناه، عضو هیات مدیره اتحادیه آزاد کارگران ایران، به علت در اختیار داشتن بولتن
در خانه خود در سنندج به وسیله ماموران لباس شخصی دستگیر 1009دی  13خبری اتحادیه در تاریخ 

 .شد
• صالح نیا، عضو دیگر هیات مدیره اتحادیه آزاد کارگران ایران، نیز به همین ترتیب و به همین آقای مظفر

با وثیقه آزاد  1009دی  00این دو نفر روز گذشته در تاریخ . دی دستگیر شده بود 15دلیل در تاریخ 
 .تهنوز اطالعی از اتهام های آنها در دست نیس. شدند و در انتظار محاکمه به سر می برند

 
• آقای میثم نجاتی عارف، دانشجو و فعال سندیکایی در شرکت خودرو سازی سایپای تهران، در تاریخ

در . به علت دفاع از حقوق کارگران در کارخانه دستگیر و به محل نامعلومی منتقل شد 1009دی  10
 .باره دلیل مشخص دستگیری و اتهام های او اطالعی در دست نیست

•دی، نایب رییس سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه، که در آقای ابراهیم مد
آذر که برای تمدید مرخصی به زندان  11در تاریخ [ 0]از زندان به مرخصی آمده بود،  1009آذر  3تاریخ 

در آذر « به خطر انداختن امنیت ملی»او با اتهام ساختگی . مراجعه کرد دوباره دستگیر شده است
به سه سال و نیم زندان محکوم شده است و در زمان انتشار این فراخوان در زندان اوین در  1032

 .بازداشت است
• برنامه نظارت از ادامه بازداشت و وضعیت سالمتی آقای رضا شهابی، صندوقدار و عضو هیات مدیره

و [ 0]صاب غذا زد دست به اعت 1009آقای شهابی در آبان . سندیکای کارگران شرکت واحد نگران است
به بیمارستان منتقل شد و گویا در پی آن به اعتصاب غذای خود پایان داد، اما از آن پس  1009آذر  00در 

 .بدون رسیدگی پزشکی مناسب در آنجا رها شده است
• به  1009آقای محمد حسینی، فعال سندیکایی در شهر فیروزکوه، در شرق تهران، نیز در اوایل دی

از حقوق کارگران به وسیله ماموران اداره اطالعات دستگیر و به بازداشتگاهی در شهر خاطر دفاع 
اطالعی در باره اتهام های او در دست . دماوند در شرق تهران منتقل شد و هنوز در بازداشت است

 .نیست
• ن دستگیر و برای گذراند 1009آقای مهدی فراحی شاندیز، معلم و فعال سندیکایی، در اواسط دی

دستگیر و پیش از  1030اردیبهشت  11او در روز . حکم سه سال زندان خود به زندان اوین منتقل شد
وزارت اطالعات در زندان اوین در بازداشت  090بیش از هشت ماه در بند  1030بهمن  1آزادی در 

 .انفرادی به سر برد
 :اقدام های مورد درخواست

 :و از آنها بخواهیدلطفا به دولتمردان ایران نامه بنویسید 
تحت هر شرايطی، سالمت روحی و جسمانی آقایان شاهرخ زمانی، محمد جراحی، نیما  1- 

پوریعقوب، ساسان واهبی وش، شیث امانی، صدیق کریمی، شریف ساعدپناه، مظفر صالح نیا، میثم 
م مدافعان نجاتی عارف، ابراهیم مددی، رضا شهابی، محمد حسینی و مهدی فراحی شاندیز و نیز تما

 حقوق بشر و خانواده هایشان را در ایران تضمین کنند؛
ـ آقایان شاهرخ زمانی، محمد جراحی، نیما پوریعقوب، ساسان واهبی وش، شیث امانی، صدیق  2

کریمی، میثم نجاتی عارف، ابراهیم مددی، رضا شهابی، محمد حسینی و مهدی فراحی شاندیز را 
زیرا بازداشت آنها خودسرانه و به قصد تنبیه فعالیت حقوق بشری فوری و بی قید و شرط آزاد کنند 

 .آنهاست
ـ به هر گونه آزار و اذیت ـ از جمله در سطح قضایی ـ علیه آقایان شاهرخ زمانی، محمد جراحی، نیما  3

پوریعقوب، ساسان واهبی وش، شیث امانی، صدیق کریمی، شریف ساعدپناه، مظفر صالح نیا، میثم 
ابراهیم مددی، رضا شهابی، محمد حسینی و مهدی فراحی شاندیز و نیز تمام مدافعان  نجاتی عارف،



 حقوق بشر در ایران پایان دهند؛
 ۰) ۱٣۷۷آذر  ۱٨ـ در هر شرایطی اعالمیه سازمان ملل در باره مدافعان حقوق بشر را، که در تاريخ  4

 :د، به ویژهدر مجمع عمومی سازمان ملل تصويب شده، رعايت کنن( ۱۰۰٨دسامبر 
• همه افراد حق دارند به صورت فردی يا گروهی در سطوح ملی و بین »: آن که می گويد 1ماده

المللی برای حمايت از حقوق بشر و آزادی های اساسی و تحقق این حقوق و آزادی ها فعالیت 
 «کنند،

• زادی های اساسی و همه افراد حق دارند برای حمايت از حقوق بشر و آ»: که می گويد( ب) ۱ماده
برای تشکیل )...( تحقق این حقوق و آزادی ها به صورت فردی يا گروهی در سطوح ملی و بین المللی 
 «سازمان های غیردولتی، انجمن ها يا گروه ها، عضويت يا شرکت در آنها اقدام کنند،

• مايت مراجع ذیصالح از دولت بايد کلیه تدبیرهای الزم را به کار گیرد تا ح»: که می گويد 10ـ0ماده
همه افراد به صورت فردی و گروهی در برابر خشونت، تهديد، اقدامات تالفی جويانه، تبعیض منفی 

عملی و يا قانونی، فشار یا هرگونه اقدام خودسرانه ديگر در پی استفاده مشروع و قانونی اين افراد از 
 «.حقوق مذکور در اعالمیه حاضر، تضمین گردد

ی، در هر شرایطی تضمین کنند که حقوق بشر و آزادی های اساسی مطابق با عهدنامه ـ به طور کل5
 .های بین المللی حقوق بشر و موازین بین المللی که ایران نیز متعاهد آنهاست رعایت خواهند شد

 :نامه ها را به مقام های زیر ارسال کنید
•رهبر جمهوری اسالمی، آیت اهلل سیدعلی خامنه ای ader@leader.ir: info_le 
•9903 01 140 5339: فکس: ریاست جمهوری، آقای محمود احمدی نژاد 

ahmadinejad@president.ir-dr 
•ریاست قوه قضاییه، آیت اهلل صادق الریجانی: Irjpr@iranjudiciary.com bia.judi@yahoo.com/ 

tehran.ir-info@dadgostary03 01 320 1121+/03 01 0011 1512: ؛ فکس+ 
•03-01-11240140: فکس: وزیر امور خارجه+ matbuat@mfa.gov 
•سفیر محمدرضا سجادی، نمایندگی دائمی جمهوری اسالمی ایران در ژنو، سوئیس 

Saconnex 28, 1209 -Permanent Mission of the Islamic Republic of Iran, Chemin du Petit
Geneva, Switzerland, Fax: +41 22 7330203 

mail: mission.iran@ties.itu.intE 
•سفارت ایران در بروکسل، بلژیک 

Embassy of Iran in Brussels, 15 a avenue Franklin Roosevelt, 1050 Bruxelles, Belgium, Fax: 
+ 32 2 762 39 15. 

embassy@yahoo.com-Email: iran 
 .رخودتان نیز نامه بنویسیدلطفا به نمایندگان دیپلماتیک جمهوری اسالمی ایران در کشو

********** 
 1009آذر  09پاریس ـ ژنو، 

 .لطفا ما را از هرگونه اقدام انجام شده با ذکر شماره این درخواست مطلع فرمایید
فدراسیون بین المللی جامعه های »برنامه نظارت بر حمایت از مدافعان حقوق بشر، برنامهء مشترک 

است که به حمایت از مدافعان  (OMCT) «نی مبارزه با شکنجهسازمان جها»و  (FIDH) «حقوق بشر
 .حقوق بشر اختصاص دارد و هدف اصلی آن پشتیبانی مشخص از این افراد در زمان نیاز است

 :برنامه نظارت بر حمایت از مدافعان حقوق بشر
omct.org-mail: Appeals@fidh-E 

43 55 18 80 •TelandfaxFIDH+33(0)143552518/+331 
•TelandfaxOMCT+41(0)228094939/+41228094929 

 
  lddhi.fidh(at)gmail.comیا lddhi(at)fidh.net :جامعه دفاع از حقوق بشر در ایران

 
 بازداشت فعاالن کارگری در آذربایجان و کردستان

 
ها،  الن اجتماعی در تهران و شهرستاننگاران و فعا زمان با دستگیری روزنامه در روزهای اخیر و هم

فعال  ۱در هفته گذشته . اند فعاالن کارگری نیز در شهرهای مختلف بازداشت و روانه زندان شده
 .اند کارگری دستگیر و دو فعال دیگر احضار شده

. ردنگاران ادامه دا سر و صدای فعاالن کارگری در کنار بازداشت فعاالن اجتماعی و روزنامه بازداشت بی
به گزارش کانون مدافعان حقوق کارگر، محمد جراحی، کارگر اخراجی عسلویه و عضو کمیته پیگیری 

 .دی ماه در منزل خود در تبریز بازداشت شد ٢۰های کارگری، روز  ایجاد تشکل



های کارگری و از فعاالن کارگری تبريز نیز روز  شاهرخ زمانی عضو دیگر کمیته پیگیری ايجاد تشکل
اش گفته او و زمانی  جراحی در تماس با خانواده. ماه در محل کارش دستگیر شده بود دی ۱٢يکشنبه 

 .اند برای اجرای حکم به زندان برده شده
صورت ناگهانی  ای برای او و شاهرخ زمانی ارسال نشده و آنها به محمد جراحی گفته هیچ احضاريه

( ٢۱۱۱ژوئن ) ۱٣۰۱و فعال کارگری در خردادماه اين د. اند وغافلگیرانه برای اجرای حکم بازداشت شده
 .دستگیر سپس و با قید وثیقه آزاد شده بودند

وی یک بار دیگر نیز دوم . نیز دستگیر و پس از چهار روز با قرار وثیقه آزاد شد ۶٨محمد جراحی در سال 
 .دستگیر شده و یک ماه در زندان به سر برده بود ۷٨تیرماه سال 

مرداد ماه، شاهرخ زمانی و محمد جراحی را به اتهام  ٢۷قالب تبريز در تاريخ شعبه یک دادگاه ان
مشارکت در اجتماع "، "مشارکت در فعالیت تبلیغی علیه نظام"، "تشکیل گروه غیرقانونی مخالف نظام"

سال حبس تعزيری  ۱و  ۱۱به ترتیب به " توهین به رهبری"و نیز " و تبانی برای ارتکاب جرم علیه امنیت
 .کوم کردمح
وش، فعاالن کارگری ديگر نیز به اداره  ها، نیما پوريعقوب و ساسان واهبی زمان با این دستگیری هم

 ۶وش به  سال و ساسان واهبی ۶نیما پوريعقوب به . اند اطالعات استان آذربايجان شرقی احضار شده
 .ماه حبس تعزيری محکوم شده بودند

 دستگیری فعاالن کارگری در کردستان
ماه در دادگستری سنندج  دی ٢۶ث امانی، عضو هیأت مديره اتحاديه آزاد کارگران ايران روز دوشنبه شی

نیا بود، دستگیر  اش، شریف ساعدپناه و مظفر صالح شده و در حالی که پیگیر پرونده دوستان بازداشت
 .شد

ماه در محل  دی ۱۱یا ن ماه، در منزل خود در سنندج و مظفر صالح دی ۱٨شريف ساعدپناه، روز يکشنبه 
 .این دو نفرعضو هیأت مديره اتحاديه آزاد کارگران ايران هستند. کار خود بازداشت شدند
 فشار بر کارگران زندانی

علی نجاتی، عضو هیات مدیره سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه که ماه گذشته پس از عمل جراحی 
ائه مدارک پزشکی به دادسرا مراجعه کرده بود، قلب از بیمارستان مرخص شده بود، زمانی که برای ار

 .ماه زندان به تازگی آزاد شده بود ۶وی پس از گذراندن . به زندان فرستاده شد
رضا شهابی، عضو زندانی هیات مدیره سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه، از 

اند که وی باید تحت عمل جراحی قرار  هزندان به بیمارستان منتقل شده و پزشکان متخصص اعالم کرد
ماه است که در  ۱۷وی . گیرد اما شهابی اعالم کرده تا تعیین تکلیف پرونده، اجازه جراحی نخواهد داد

 .برد بازداشت موقت به سر می
ابراهیم مددی، نایب رییس سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه، نیز در حال 

 .وی دراین مدت حتی یک روز مرخصی نداشته است. ن سال زندان خود استسپری کردن سومی
 0910ژانویه 09بخش فارسی دویچه وله: منبع

 
 درصد افزايش يافته است 61هزينه معیشتي كارگران 

 
رئیس فراكسیون كارگري :  دی آمده است  09اریخ تایلنا در  –به نوشته خبرگزاری دولتی کار ایران 

ه به افزايش قیمت كاالهاي داخلي كه به شدت با قیمت ارز گره خورده، هزينه با توج: مجلس گفت
درصد افزايش يافته است، بنابراين افزايش دستمزد كارگران نیز بايد تابع تورم  29معیشتي كارگران 

 . موجود باشد
علیرضا محجوب كه در جمع اعضاي اتحاديه بازنشستگان و پیشكسوتان جامعه كارگري سخن 

سازي  گیري طرح همسان ت، با بیان اينكه مهمترين موضوع روز كارگران بازنشسته پيگف مي
مطرح شد که  39طرح همسان سازي در دهه : بازنشستگان كشوري و تامین اجتماعي است، افزود

 . متاسفانه تا كنون اجرایی نشده است
ت فرانشیز در درمان دبیركل خانه كارگر در پاسخ به سوال یکی از بازنشستگان در خصوص دریاف

این خالف قانون است و من به عنوان نماینده کارگران پی گیر شکایات : مستقیم تامین اجتماعی، گفت
 . شما پیشکسوتان هستم

او در ادامه با اشاره به اينكه مدتی است وزارت بهداشت و درمان خواستار در اختیار گرفتن بخش درمان 
امعه كارگري از استقالل بخش درمان تامین اجتماعی حمایت ج: تامین اجتماعی است، اظهار داشت

 . می کند
گفت با تاكید بر  دبیر كل خانه كارگر كه در جمع اعضاي اتحاديه پیشكسوتان جامعه كارگري سخن مي

همه : اينكه تشکیالت اتحادیه باید بسط و گسترش پیدا کند و خدمات خود را افزایش دهد، افزود
های  ین اتحادیه مقبول و معقول باشد چرا که در این اتحادیه سران و با تجربهتالشها این است که ا



مند  توانند ما را از تجربیات خود در تصویب و اصالح قانون بهره كارگران بازنشسته حضور دارند كه مي
 . كنند

ل اتحادیه پیشکسوتان کارگری از شما نخبگان و پیشکسو تان کارگری تشکی: محجوب در خاتمه گفت
هایی عمومی و  شده است و اهداف این اتحادیه بر اساس تجارب شما پیشکسوتان، طرح ها و درس

 . کلیدی مطرح شده شما پی گیری خواهد شد
 مپايان پیا

 

 کارگران پروژه ای: برادران دامیاری

 
ي گزارش زير، قصه اي واقعي از زندگي كارگران پروژه اي است كه برا -كانون مدافعان حقوق كارگر

كانون مدافعان حقوق كارگر ارسال شده است و بیانگر آن است كه همچنان مساله ي ايمني و امنیت 
انگار فراموش شده است كه با به بوجود آمدن هر . محیط كار يكي از مشكالت اصلي اين كارگران است

 .حادثه اي، خانواده اي براي همیشه نان آور و عزيز خود را از دست مي دهد
ن و داستان هاي واقعي ديگر بیانگر آن است كه اين كارگران كه سازندگان اصلي پروژه هاي اين داستا

نفت وگاز و پتروشیمي هستند تا چه میزان از چتر حمايتي كارفرمايان و مسووالن محروم هستند ، 
 .حمايت هايي كه الزمه ي مشاغلي چنین حساس و مهم است

 کارگران پروژه ای: برادران دامیاری
هیچ تغییری در چهره اش . این است كه دارد یک بار دیگر قصه پر درد برادرش را برایم بازگو می کند مثل

صورت نسبتا بیضی شکل با لبخندی که از دهان گرد و لبان نازکش نمی افتد، خنده : پیدا نمی شود
مل جنوب با تلخی و رنج کار پروژه ای، درگرمای غیر قابل تح. ای که جزئی ازخصوصیت چهره اش است

بر اثر . آفتاب سوزانش، پوست سبزه صورت غالم دامیاری را هاشور قهوه ای مایل به تیره ای زده است
 .کار و تقالی زیاد، استخوان گونه هایش کمی بیرون آمده است

اين خصلت اغلب . جوانی ورزیده اما خیلی افتاده و کمی هم کم رو. بیست و پنج سالی بیشتر ندارد
تودار و کم ! وژه ای است که از محیط روستا و حاشیه شهرها کنده و جذب کارپروژه شده اندکارگران پر

حرفند، اما اشتیاق و میل زیادی به کاردارند، چون از ابتدای شناخت خود، کار بخش بزرگی از زندگی 
 .آنان بوده است

آمد و شتاب در کار، یا  هر چقدرهم که آدم کم حرف باشد، یا براثر رفت و. من و غالم همشهری بودیم
احیانا حضور سنگین کارفرما ومهندس اجراء و ناظر، زبان درکام فرو کشیده باشد، وقتی که مدت ها در 
کنار هم و در یک پروژه مشغول کار باشند، فرصت هائی در میان کار پیش می آید تا شنونده ای برای 

 .درد دل ها و حرف های همدیگرباشند
از اولین روزهای صنعتی شدن کشور، کار . سربندرازمناطق کارگری ایران هستندماهشهر، بندرامام و

پروژه های پتروشیمی، : دراین مناطق و مناطق همجوار بدون وقفه و همواره در جریان بوده است
سایت دو، شرکت سدید در کار ساخت و ساز سوله های  –اسکله ی بندرامام، و منطقه ویژه بندرامام 

 .ی ایجاد کارخانه لوله سازیبزرگی است برا
آفتاب سوزان همراه با وزش باد شدید گرمای داغ را با شدت بیشتری بر چهره و سر و روی کارگران 

گرد و خاک و ماسه هائی که به پرواز در آمده، ازهرمنفذی وارد بدن کارگران می شوند، از راه . می زند
گرم ، خشک شده وهیچ نم و آبی نمانده تا فرو  دهان،گوش ها، چشم ها و راه حلق که بر اثر وزش باد

آب بدن درمعرض آفتاب داغ و گرمای کشنده در حال تعریق و تبخیر است . ببری و خشکی گلو را برانی
عرقی که بر سر و صورت کارگران می . و از همه جای بدن بطرف پائین و پاها در حال حرکت است

د که در هوا معلق است و به صورت یک الیه، نشیند با گرد و خاک و ماسه ای آغشته می شو
پالسترسر و صورت کارگران می شود و سفیدی ناشی از عرق خشک شده به شکلی بازی گوشانه و 

در اين حال ماهیچه های صورت از کار می افتد و با هر . ترحم برانگیز نقش صورت کارگران مي شود
چشم ها بطور . پوست صورتش کشیده می شودحرکتی به طرف باال و پائین، آدم فکر می کند تمام 

کاله . طبیعی درمقابل گرما و باد شدید همراه با گرد و خاک تنگ و تنگ تر می شوند، شبیه دو سوراخ
های حصیری دوره دار، کاله های لبه دار رو ب هجلو، دستمال و شال و چفیه ها که دور سر و گردن 

تنها زمانی که خورشید با . هیچ کدام کار ساز نیست پیچیده می شوند و مرتب با آب خیس می شوند،
زاویه فاصله می گیرد و بزرگ تر از همیشه با رنگی که به آتش می گراید و در قعر خلیج فارس فرو می 

رود، در فاصله باد های گرم و از نفس افتاده و نسیمی که می وزد و بوی دریا، و بوی گوشت لهیده 
نی را با خود مي آورد که مد دریا به ساحل انداخته ، کارگران به خود وگندیده ماهی، خرچنگ و آبزیا

مطمئن می شوند آبی که می خورند درجا تبدیل . می قبوالنند که هوا در حال تغییر و جابجائی است
به بخار نمی شود و قطرات عرق جویباري تشکیل نمی دهند كه در نیمه راه و در تماس با لباس 

 .خشک می شوند



امیاری در یکی از روزها که سانحه ای برای یکی از کارگران پیش آمد، و دو ُتن بارِ لوله جرثقیل غالم د
روی بدن کارگري افتاده بود، در فاصله شوک و در ادامه اضطرابی که بر فضای کارگاه حاکم بود، با تاثر و 

 :اندوهِ ناشی از این پیش آمد، قصه ي برادرش را برایم بازگوکرد
 

درحالی که . و سال پیش با برادرم یه سوله را سقف بندی می کردیم، تو ارتفاع سیزده مترییکی د- "
حایل و نگهدارنده سقف را تنظیم   " Z"برادر کوچک تر از خودم روی دیوار مقابل بود ، داشتیم آهن های

ر روبرویم همان طورکه من درگیر کار و سرم پائین بود، برادرم هم برای تنظیم آهن ها د. می کردیم
. در فاصله های کم سر بلند می کردیم وهمدیگر را ازکار متقابل مطلع می کردیم. مشغول کار بود

 دستورهائی درمیان ما رد و بدل می شد. سخت درگیر بودیم و آهن ها را جا می انداختیم
پائین را  .متوجه شدم که بدون پاسخ مانده ام سرم را بلند کردم و دیدم برادرم در محل خودش نیست

خیلی ازخودم تواناتر و ورزیده تر ... نقش زمین شده بود و بی صدا داشت در خود می پیچید. نگاه کردم
تمام اعضاء داخلی بدنش ازتنش کنده شده ودرون : گفتند. در بیمارستان و در اورژانس فوت کرد. بود

 " ...شکمش افتاده و
گرش را دوباره برایم بازگو می کرد که برایم غیر قابل این بار، زمانی غالم دامیاری سرگذشت برادر کار

 :پذیرش بود
و نصب بر در و دیوار شهر، از زبان خانواده اش كه در آگهي ترحیم   A4نشسته برگوشه ورق كاغذي

 :نوشته بودند
 ".غالم دامیاری کارگر پروژه ای بر اثر برق گرفتگی در محل کار پروژه جان سپرد"

 1009سی دی ماه 
 

 ثباتی رژیم است ی ترس و بی گیری فعالین کارگری نشانهدست
 

های  جنبش گرانه خود علیه فعالین ای که گذشت، جمهوری اسالمی بر اقدامات سرکوب در هفته
دستگیری کارگران، معلمان و  اخبار جدیدی از. اجتماعی به ویژه فعالین جنبش کارگری افزود

 .نگاران انتشار یافت روزنامه
کارگری تبریز به همراه  دی ماه شاهرخ زمانی از فعالین ٢۱ شنبه ن خبر رسید که روز یکاز آذربایجا

فعالین کارگری و دانشجویی، توسط دستگاه  وش از محمد جراحی، نیما پوریعقوب و ساسان واهبی
شاهرخ زمانی، پیش از این نیز در خرداد ماه . ی زندان شدند روانه امنیتی جمهوری اسالمی دستگیر و

را نیز مجموعًا  رزم او سال زندان و دیگر رفقای هم ۱۱ بازداشت و یک بیدادگاه رژیم وی را به مسالا
هنوز . های سنگین آزاد شده بودند وثیقه این مبارزین با سپردن. سال حبس محکوم کرده بود ۱۱ به

ستگیر نموده، یا د  سازی جدید ها را برای پرونده امنیتی رژیم آن دقیقًا روشن نیست که آیا دستگاه
 .های پیشین است همان اتهامات و محکومیت ی ادامه

امنیتی رژیم  دی ماه نیز شیث امانی از فعالین کارگری در سنندج توسط دستگاه ٢۶ روز دوشنبه
دو تن از کارگران دستگیر شده به  امانی در حالی که بیمار است برای پیگیری پرونده. بازداشت شد

بیماری و . رفته بود که وی را نیز بازداشت کردند ها به دادگستری سنندج های آن همراه خانواده
 .موجب نگرانی شدید همکاران و خانواده وی شده است دستگیری این فعال کارگری

قانونی از طریق سخنرانی  تن از فعالین معلمان عضو کانون فرهنگیان یزد به اتهام فعالیت غیر ۰ در یزد
پیش از این نیز خبری از دستگیری و . شدند ماه حبس محکوم ۷٢ انیه بهو تشکیل جلسه و صدور بی

ست که مدیر سایت  آخرین خبرها نیز حاکی. انتشار یافته بود محکومیت کارگران و معلمان اصفهان
 .اند نگار و فعال حقوق زنان در تهران بازداشت شده سه روزنامه خبری تبریزنیوز و

ترس از گسترش  ثباتی رژیم و کردن فعالین، نشانه افزایش بیاین موج جدید دستگیری و محکوم 
اوضاع اقتصادی . ست جمهوری اسالمی های داخلی و خارجی تر شدن بحران ای با عمیق اعتراضات توده
. معیشتی کارگران و زحمتکشان تحمل ناپذیر شده است شود، شرایط مادی و تر می هر روز وخیم

سیاست خارجی . نارضایتی مردم را افزایش داده است استبداد، تشدید اختناق، سرکوب و
مجموعه این شرایط به منزله . مردم را با خطرات جدیدی روبرو ساخته است ماجراجویانه رژیم،

جمهوری  ای منفجر شود و تواند در یک خشم توده ست که هر لحظه می عظیم مواد انفجاری تراکم
 .اب کندرا بر سر پاسداران و مدافعین آن خر  اسالمی

کند، با تشدید  می بیند، تالش انداز تیره و تار را در برابر خود می که این چشم  جمهوری اسالمی
اجتماعی، سرکوب هر گونه تجلی  های فعالین جنبش  گرانه، افزایش دستگیری اقدامات سرکوب

ای نجارت رژیمی که اما این اقدامات بر. است نجات یابد ای، از بحرانی که در آن گرفتار نارضایتی توده
ی نارضایتی کارگران و زحمتکشان  بالعکس بر دامنه. است، کارساز نخواهد بود سرتاپا غرق در بحران

 .تر خواهد کرد ی سرنگونی آن را نزدیک روشنفکران خواهد افزود و لحظه و



 
 

 بازديد نماينده مردم يزد از کارخانه فوالد غدیر 
 

روز پس از انفجار كوره در  49:   دی آمده است  09ایلنا در تاریخ  –ان به نوشته خبرگزاری دولتی کار ایر
نماينده " اكبر اولیا علي"كارگر اين كارخانه منجر شد،  13كارخانه فوالد غدير يزد كه به كشته شدن 

 . مردم يزد به دعوت مديركل كار استان از كارخانه فوالد غدير بازديد كرد
اصلي پرسش مجلس از وزيركار است كه قرار بود هفته گذشته انجام  ، از طراحان"علي اكبر اولیا"

 . االسالمي به علت كسالت، به وقت ديگري موكول شود شود كه با غیبت شیخ
سوال نمایندگان استان یزد از عبدالرضا شیخ االسالمی این است که چرا وزارت تعاون، کار و رفاه 

های ذوب تدابیر الزم را اتخاذ نکرده است؟ و چرا  ط به کورهاجتماعی برای جلوگیری از تکرار حوادث مربو
 دستورالعمل ایمنی خاص کوره های ذوب تدوین و یا نظارت الزم در این خصوص صورت نگرفته است؟

 
 

 
 !جنبش کارگری ومروری براعتصابات واعتراضات کارگران درایران

 
 ۰٠۵۰و۰٠۵۵ – ۰۱٣۱روزشمار کارگری ماه بهمن سال 

 

 

 

 ه اتحادیه های مستقل کارگری و دستگیری فعاالن سندیکایی در ایرانهجوم ب

 ۰٠۵۰ ژانويه ۰۵ - ۵۰۹٠بهمن  ۵ شنبه
 
 

شاهرخ زمانی؛ محمد جراحی؛ نیما پوریعقوب؛ ساسان واهبی 
وش؛ شیث امانی؛ صدیق کریمی؛ شریف ساعدپناه؛ مظفر 
صالح نیا؛ میثم نجاتی عارف؛ ابراهیم مددی؛ رضا شهابی؛ 

 مد حسینی و مهدی فراحی شاندیزمح
برنامه نظارت بر حمایت از مدافعان حقوق بشر، که برنامه 

سازمان جهانی مبارزه با »و ( FIDH)« فدراسیون بین المللی جامعه های حقوق بشر»مشترک 
 .است، از شما درخواست می کند فورا در باره مساله زیر در ایران اقدام کنید( OMCT)« شکنجه

 :شرح وضعیت
( LDDHI)« جامعه دفاع از حقوق بشر در ایران»برنامه نظارت بر حمایت از مدافعان حقوق بشر از طریق 

 .از دستگیری های اخیر و آزار و تعقیب چندین فعال سندیکایی مطلع شده است
 

در محل  1009دی  05آقای شاهرخ زمانی، عضو هیات موقت بازگشایی سندیکای نقاشان، در تاریخ • 
 11د به وسیله ماموران اداره اطالعات استان آذربایجان شرقی دستگیر و برای گذراندن حکم کار خو

 .سال زندان خود به زندان تبریز منتقل شد
 

و هم « كمیته پیگیري براي ايجاد تشكل هاي كارگري»آقای محمد جراحی، فعال سندیکایی و عضو • 
در منزل خود به وسیله ماموران همان اداره دستگیر  پرونده آقای شاهرخ زمانی، نیز گویا در همان تاریخ

 .سال زندان خود به زندان تبریز منتقل شد 5و برای گذراندن حکم 
 

نیما پوریعقوب و ساسان واهبی وش، فعاالن دانشجویی و هم پرونده دو نفر باال، را نیز همان اداره از • 
این دو در خطر . اه زندان احضار کرده استم 1سال و  1طریق تلفن برای گذراندن حکم های به ترتیب 

 [1. ]دستگیری به سر می برند
 

به وسیله ماموران  1009دی  02آقای شیث امانی، عضو موسس اتحادیه آزاد کارگران ایران، در تاریخ • 

 
 



در تاریخ صدور این فراخوان، او هنوز در . دادگستری سنندج، مرکز استان کردستان ایران، دستگیر شد
 .در باره دلیل دستگیری و اتهام علیه او اطالعی در دست نیست. سنندج در بازداشت استزندان 

 
آقای شیث امانی و آقای صدیق کریمی، یکی دیگر از اعضای موسس اتحادیه آزاد کارگران ایران، در • 

دستگیر و به دو سال و نیم زندان محکوم ولی پس از چند ماه در پی اعتراض های  1031اردیبهشت 
اما، اجرای احکام دادگستری به تازگی به هر دو فعال سندیکایی اطالع . داخلی و خارجی آزاد شدند

در زمان انتشار این فراخوان، اطالعی از . داده بود که باید برای گذراندن حکمشان به زندان بروند
 .وضعیت آقای صدیق کریمی در دست نیست و او نیز در خطر دستگیری به سر می برد

 
قای شریف ساعدپناه، عضو هیات مدیره اتحادیه آزاد کارگران ایران، به علت در اختیار داشتن بولتن آ• 

در خانه خود در سنندج به وسیله ماموران لباس شخصی دستگیر 1009دی  13خبری اتحادیه در تاریخ 
 .شد

 
به همین ترتیب و به همین  آقای مظفر صالح نیا، عضو دیگر هیات مدیره اتحادیه آزاد کارگران ایران، نیز• 

با وثیقه آزاد  1009دی  00این دو نفر روز گذشته در تاریخ . دی دستگیر شده بود 15دلیل در تاریخ 
 .هنوز اطالعی از اتهام های آنها در دست نیست. شدند و در انتظار محاکمه به سر می برند

 
درو سازی سایپای تهران، در تاریخ آقای میثم نجاتی عارف، دانشجو و فعال سندیکایی در شرکت خو• 

در . به علت دفاع از حقوق کارگران در کارخانه دستگیر و به محل نامعلومی منتقل شد 1009دی  10
 .باره دلیل مشخص دستگیری و اتهام های او اطالعی در دست نیست

 
ومه، که در آقای ابراهیم مددی، نایب رییس سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و ح• 

آذر که برای تمدید مرخصی به زندان  11در تاریخ [ 0]از زندان به مرخصی آمده بود،  1009آذر  3تاریخ 
در آذر « به خطر انداختن امنیت ملی»او با اتهام ساختگی . مراجعه کرد دوباره دستگیر شده است

اخوان در زندان اوین در به سه سال و نیم زندان محکوم شده است و در زمان انتشار این فر 1032
 .بازداشت است

 
برنامه نظارت از ادامه بازداشت و وضعیت سالمتی آقای رضا شهابی، صندوقدار و عضو هیات مدیره • 

و [ 0]دست به اعتصاب غذا زد  1009آقای شهابی در آبان . سندیکای کارگران شرکت واحد نگران است
ا در پی آن به اعتصاب غذای خود پایان داد، اما از آن پس به بیمارستان منتقل شد و گوی 1009آذر  00در 

 .بدون رسیدگی پزشکی مناسب در آنجا رها شده است
 

به  1009آقای محمد حسینی، فعال سندیکایی در شهر فیروزکوه، در شرق تهران، نیز در اوایل دی • 
بازداشتگاهی در شهر  خاطر دفاع از حقوق کارگران به وسیله ماموران اداره اطالعات دستگیر و به

اطالعی در باره اتهام های او در دست . دماوند در شرق تهران منتقل شد و هنوز در بازداشت است
 .نیست

 
دستگیر و برای گذراندن  1009آقای مهدی فراحی شاندیز، معلم و فعال سندیکایی، در اواسط دی • 

دستگیر و پیش از  1030اردیبهشت  11او در روز . حکم سه سال زندان خود به زندان اوین منتقل شد
وزارت اطالعات در زندان اوین در بازداشت  090بیش از هشت ماه در بند  1030بهمن  1آزادی در 

 .انفرادی به سر برد
 

 :اقدام های مورد درخواست
 :لطفا به دولتمردان ایران نامه بنویسید و از آنها بخواهید

ی آقایان شاهرخ زمانی، محمد جراحی، نیما تحت هر شرايطی، سالمت روحی و جسمان - 1
پوریعقوب، ساسان واهبی وش، شیث امانی، صدیق کریمی، شریف ساعدپناه، مظفر صالح نیا، میثم 
نجاتی عارف، ابراهیم مددی، رضا شهابی، محمد حسینی و مهدی فراحی شاندیز و نیز تمام مدافعان 

 ند؛حقوق بشر و خانواده هایشان را در ایران تضمین کن
ـ آقایان شاهرخ زمانی، محمد جراحی، نیما پوریعقوب، ساسان واهبی وش، شیث امانی، صدیق  0

کریمی، میثم نجاتی عارف، ابراهیم مددی، رضا شهابی، محمد حسینی و مهدی فراحی شاندیز را 
ری فوری و بی قید و شرط آزاد کنند زیرا بازداشت آنها خودسرانه و به قصد تنبیه فعالیت حقوق بش

 .آنهاست



ـ به هر گونه آزار و اذیت ـ از جمله در سطح قضایی ـ علیه آقایان شاهرخ زمانی، محمد جراحی، نیما  0
پوریعقوب، ساسان واهبی وش، شیث امانی، صدیق کریمی، شریف ساعدپناه، مظفر صالح نیا، میثم 

و نیز تمام مدافعان  نجاتی عارف، ابراهیم مددی، رضا شهابی، محمد حسینی و مهدی فراحی شاندیز
 حقوق بشر در ایران پایان دهند؛

 ۰) ۱٣۷۷آذر  ۱٨ـ در هر شرایطی اعالمیه سازمان ملل در باره مدافعان حقوق بشر را، که در تاريخ  4
 :در مجمع عمومی سازمان ملل تصويب شده، رعايت کنند، به ویژه( ۱۰۰٨دسامبر 

به صورت فردی يا گروهی در سطوح ملی و بین همه افراد حق دارند »: آن که می گويد 1ماده • 
المللی برای حمايت از حقوق بشر و آزادی های اساسی و تحقق این حقوق و آزادی ها فعالیت 

 «کنند،
همه افراد حق دارند برای حمايت از حقوق بشر و آزادی های اساسی و »: که می گويد( ب) ۱ماده • 

برای تشکیل )...( ا گروهی در سطوح ملی و بین المللی تحقق این حقوق و آزادی ها به صورت فردی ي
 «سازمان های غیردولتی، انجمن ها يا گروه ها، عضويت يا شرکت در آنها اقدام کنند،

دولت بايد کلیه تدبیرهای الزم را به کار گیرد تا حمايت مراجع ذیصالح از »: که می گويد 10ـ0ماده • 
رابر خشونت، تهديد، اقدامات تالفی جويانه، تبعیض منفی همه افراد به صورت فردی و گروهی در ب

عملی و يا قانونی، فشار یا هرگونه اقدام خودسرانه ديگر در پی استفاده مشروع و قانونی اين افراد از 
 «.حقوق مذکور در اعالمیه حاضر، تضمین گردد

ی مطابق با عهدنامه ـ به طور کلی، در هر شرایطی تضمین کنند که حقوق بشر و آزادی های اساس 4
 .های بین المللی حقوق بشر و موازین بین المللی که ایران نیز متعاهد آنهاست رعایت خواهند شد

 :نامه ها را به مقام های زیر ارسال کنید
 info_leader@leader.ir: رهبر جمهوری اسالمی، آیت اهلل سیدعلی خامنه ای• 
 9903 01 140 5339: کسف: ریاست جمهوری، آقای محمود احمدی نژاد• 

dr-ahmadinejad@president.ir 
 /Irjpr@iranjudiciary.com bia.judi@yahoo.com: ریاست قوه قضاییه، آیت اهلل صادق الریجانی• 

info@dadgostary-tehran.ir03 01 320 1121+/03 01 0011 1512: ؛ فکس+ 
 matbuat@mfa.gov+ 03-01-11240140: فکس: وزیر امور خارجه• 
 سفیر محمدرضا سجادی، نمایندگی دائمی جمهوری اسالمی ایران در ژنو، سوئیس• 

Permanent Mission of the Islamic Republic of Iran, Chemin du Petit-Saconnex 28, 1209 
Geneva, Switzerland, Fax: +41 22 7330203 

Email: mission.iran@ties.itu.int 
 بلژیک سفارت ایران در بروکسل،• 

Embassy of Iran in Brussels, 15 a avenue Franklin Roosevelt, 1050 Bruxelles, Belgium, Fax: 
+ 32 2 762 39 15. 

Email: iran-embassy@yahoo.com 
 .لطفا به نمایندگان دیپلماتیک جمهوری اسالمی ایران در کشورخودتان نیز نامه بنویسید

********** 
 1009 آذر 09پاریس ـ ژنو، 

 .لطفا ما را از هرگونه اقدام انجام شده با ذکر شماره این درخواست مطلع فرمایید
فدراسیون بین المللی جامعه های »برنامه نظارت بر حمایت از مدافعان حقوق بشر، برنامهء مشترک 

است که به حمایت از مدافعان ( OMCT)« سازمان جهانی مبارزه با شکنجه»و ( FIDH)« حقوق بشر
 .وق بشر اختصاص دارد و هدف اصلی آن پشتیبانی مشخص از این افراد در زمان نیاز استحق

 :برنامه نظارت بر حمایت از مدافعان حقوق بشر
E-mail: Appeals@fidh-omct.org 

 •Tel and fax FIDH + 33 (0) 1 43 55 25 18 / +33 1 43 55 18 80 
 •Tel and fax OMCT + 41 (0) 22 809 49 39 / + 41 22 809 49 29 
 

  lddhi.fidh(at)gmail.comیا  lddhi(at)fidh.net: جامعه دفاع از حقوق بشر در ایران

 "اتحاديه نیروي كار پروژه اي"اطالعیه سوم 

 
 به نام خداوند جان و خرد

 
 اطالعیه سوم



پیشنهاد و  برگزار گردید ، شورای نیروی کار پروژه ای براساس 1009-19-12در جلسه ای که در مورخ 
نیروی کار پروژه ای تغییر " اتحادیه " را به " شورا" تایید اکثریت نیروی کار پروژه ای تصمیم گرفت نام 

 .دهند 
پیگیری مساله ساعت ) چون این اتحادیه برای هدفی صنفی بوجود آمده است : علت تغییر نام شورا 

سال  09نتیجه نیروی کار پروژه ای  ساعت بدون استفاده از تعطیالت رسمی که در 10کار روزانه 
ماه به پایان می برد و همیشه در خارج از شهر و به دور از خانواده به  0سال و  10ساعت کاری را طی 

" ، از این رو با موافقت همه نمایندگان انتخابی از این به بعد این جمع صنفی به نام ( کار اشتغال دارند 
 .انده می شود خو" اتحادیه نیروی کار پروژه ای 

 :آقایان 
 داریوش خلیل آبادی: رئیس اتحادیه

  بیژن دوستانی: نایب رئیس اتحادیه
  ابراهیم تنگسیری: بازرس اتحادیه 

  ناصر آقاجری: مسئول روابط عمومی 
 پیمان مرادی بیرگانی: عضودائم و منشی اتحادیه

 
پاسخگویی به  نامه اعتراضی کارگران شرکت ابزار مهدی دامغان درابطه با عدم

 خواسته هایشان

 
شود که صندوق شرکت خالی است و به کارگران تلقین شده که کارخانه در  از طرف کارفرما اعالم می

 .کند حال ورشکستی است؛ در حالی که این چنین نیست و کارخانه با تولید خوبی کار می
ای خطاب به  دامغان در نامه" ابزار مهدی"به گزارش اول بهمن ماه فارس ،جمعی از کارگران شرکت 

 .نژاد، به بیان مسائل و مشکالت خود پرداختند محمود احمدی
 :دراین نامه که رونوشتی از آن به دفتر فارس در دامغان ارسال شده، آمده است

های گذشته از سوی مسئوالن استان سمنان و شهرستان دامغان  درباره موضوعات ذیل در سال
 .فته اما نتیجه مطلوب حاصل نشده استهای الزم صورت گر پیگیری

کارگران ... درادامه این نامه ضمن جلب توجه مسئوالن طراز اول حکومتی به وضع و مشکالت مالی و 
شرکت ابزار مهدی دامغان در استان سمنان ،آمده است اگر تحقیق کرده، به این نتیجه خواهید رسید 

 .زی قطع نشده و همچنان ادامه داردوقفه این کارخانه به شرکت خودروسا که فروش بی
 :بند تنظیم شده است که به شرح ذیل است 19بنا بهمین گزارش ،این نامه در 

پرداخت حقوق و مزایایی ماهانه این شرکت حدود هشت سال است که به طور مستمر بیش از سه  *
سائل اقتصادی خانواده گیر شدن م افتد و تبعات آن باعث تنگدستی و گریبان یا چهار ماه به تعویق می

 .کارگران این شرکت شده است
 مشکل بیمه سازمان تامین اجتماعی و درمان کارگران و خانواده آنان در طول سال*

 .شود عیدی و پاداش کارگران با یک سال تاخیر پرداخت می *
ن به محض ای از کارگرا جمع کثیری از پرسنل کارخانه در آستانه بازنشستگی قرار دارند و به عده *

اینکه رسیدگی به پرونده آنها از طریق سازمان تامین اجتماعی اعالم شده است، کارفرما از هر یک 
میلیون تومان بابت حق سنوات به صورت سند حسابداری به صورت تحمیلی امضا گرفته که این  1مبلغ 

 .است های گذشته اتفاق افتاده و برای کارخانه عادی و فرهنگ شده کار شرکت در سال
شود که صندوق شرکت خالی است و به کارگران تلقین شده که کارخانه  از طرف کارفرما اعالم می *

 .کند در حال ورشکستی است؛ در حالی که این چنین نیست و کارخانه با تولید خوبی کار می
 09پرداخت نشدن حقوق مهر، آبان و آذر سال  *
 09د، شهریور و آبان سال های مردا پرداخت نشدن بیمه پرسنل در ماه *
 1031پرداخت نشدن بن شش ماهه دوم سال  *
که از سوی ریاست جمهوری اعالم شده که شرکت از  1031طلب دو روز تعطیلی عید فطر سال  *

 .مرخصی کارگران کسر کرده بود
 الحسنه پرسنل میلیون تومان به صندوق قرض 04بدهی شرکت به مبلغ  *

های اطالعات، تعاون، کار و رفاه تامین  شورای اسالمی، وزاتخانه این نامه همچنین به مجلس
اجتماعی، استانداری سمنان، فرمانداری دامغان و صدا و سیمای جمهوری اسالمی ایران ارسال شده 

 .است
 

 ریزش دیوار، کارگری را گرفتار کرد



 
کی از کارگران شد ریزش بخشی از دیوار ساختمان در حال بازسازی موجب گرفتاری و آسیب دیدن ی

 .که مشغول کار بودند
، این حادثه بعد از ظهر امروز هنگامی رخ داد که کارگران 105به گزارش مورخ اول بهمن ماه پایگاه خبری 

روی داربست مشغول کار بودند که ریزش بخشی از دیوار و افتادن قطعه بزرگی از آن روی پای یکی از 
 .کردکارگران او را گرفتار و دچار آسیب 

بنا بهمین گزارش ،این حادثه در خیابان ولیعصر، چهارراه پارک وی رخ دادو تا عصرامروزاین کارگرکماکان 
 .زیردیوارفروریخته گرفتاربود وتالش آتش نشانان برای نجات وی همچنان ادامه دارد

 
 کند دولت از سرمایه کارگران هزینه می

 
 برکناری سرپرست سازمان تامین اجتماعی

هزار میلیارد  05اسان حوزه تامین اجتماعی بر این باورند که دولت عالوه بر عدم پرداخت بدهی کارشن
االجرا، باعث کاهش شدید منابع  ها و قوانین الزم تومانی خود به سازمان، با محول کردن بار مالی طرح

 .تامین اجتماعی شده است
 .ست سازمان تامین اجتماعی منصوب شدمدیر عامل صندوق بیمه روستائیان و عشایر به عنوان سرپر

سید مجید موسویان با حفظ سمت در صندوق بیمه روستائیان و عشایر به عنوان سرپرست سازمان 
 .تامین اجتماعی منصوب شد

ای همچون معافیت بیمه  های پر هزینه اهلل حافظی عدم اجرای طرح شود دلیل برکناری رحمت گفته می
نوسازی صنایع و بازنشستگی پیش از موعد است که بار مالی آنها توسط قانون  05کارفرمایان، ماده 

دولت تامین نشده بوده اما با این حال دولت انتظار داشته حافظی این قوانین را با استفاده از منابع 
 .موجود سازمان اجرا کند

هزار میلیارد  05کارشناسان حوزه تامین اجتماعی بر این باورند که دولت عالوه بر عدم پرداخت بدهی 
االجرا، از سرمایه کارگران هزینه  ها و قوانین الزم تومانی خود به سازمان، با محول کردن بار مالی طرح

 .کند که این امر باعث کاهش شدید منابع تامین اجتماعی شده است می
 1009بهمن ماه1-دی پرس:منبع
 

 نیا پناه و مظفر صالح تبریک به مناسبت آزادی شریف ساعد
 

بر پایه خبر منتشره در سایت کمیته ی هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل های کارگری درتاریخ اول 
ی آزاد کارگران  ی اتحادیه مدیره نیا، از اعضای هیئت پناه و مظفر صالح شریف ساعد: بهمن آمده است 

های این تقبال خانوادهماه در میان اس دی 00شنبه  ایران، سرانجام پس از دو هفته بازداشت، در روز پنج
و « های کارگریی هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل کمیته»عزیزان، اعضا و فعالین این اتحادیه و 

عوامل سرمایه . تعدادی از کارگران و فعاالن کارگری شهر سنندج، از زندان مرکزی این شهر آزاد شدند
شان، بیش از دو هفته در  های ایهم طبقه این دو عزیز را تنها به جرم دفاع از حقوق انسانی خود و

 .میلیون تومانی آزاد کردند 39ی  بازداشت نگه داشتند و سرانجام نیز با قرار وثیقه
ی کارگران و فعالین  دلی آگاهانه های این عزیزان و اتحاد و همهای مستمر خانوادهبدون تردید پیگیری

سزایی داشته است؛  در آزادی این دو عزیز تأثیر به کارگری شهر سنندج و مردم بیدار و فهیم این شهر
 .ها جدی گرفته شده و مورد توجه و دقت نظر قرار گیردامری که به باور ما باید بیش از این

های کارگری ضمن تبریک آزادی این عزیزان، بار دیگر بر ی هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل کمیته
برد  فعاالن کارگری و مردم تحت ستم و استثمار جامعه برای پیشبستگی طبقاتی کارگران،  اتحاد و هم
چنین آزادی تمامی کارگران، فعاالن کارگری و اجتماعی دربند تأکید نموده و  ی طبقاتی و هم امر مبارزه

خواه و  ها و فعاالن کارگری و تمامی مردم آزادیبرد تا در کنار دیگر تشکلکار می تمامی تالش خود را به
 .طلب جامعه، در این مسیر حرکت نماید عدالت

 
 زايي صنعتي ماندگي وزارتخانه تازه تاسیس صنعت،معدن وتجارت از برنامه اشتغال عقب

  
زايي دولت در  درصد از برنامه اشتغال 49ماهه امسال حداکثر  0براساس آخرين آمار منتشر شده در 

 .ده استترين حالت ممکن محقق ش بینانه بخش صنعت و معدن در خوش
هزار فرصت شغلي را در بخش  009بهمن ماه ،دولت براي سال جاري ايجاد 1به گزارش ایسنا بتاریخ 

ترين اظهارات معاون  اين در حالي است که براساس تازه. گذاري کرده بود صنعت و معدن هدف
هاي  رصتماهه سال جاري تعداد ف 0ريزي، توسعه و فناوري وزارت صنعت، معدن و تجارت در  برنامه



هزار  21برداري صادر شده حدود  هاي بهره شغلي ايجاد شده در بخش صنعت و معدن براساس پروانه
 .نفر بوده است

فرصت شغلي بدست  399هزار و  109ضرب کنیم عدد  1.3اگر اين عدد را در ضريب همسان سازي 
 .شود ري شامل ميزايي صنعتي کشور را طي سال جا درصد از برنامه اشتغال 49آيد که اين  مي

رضا فاطمي امین همچنین با اذعان به اين که وزارت صنعت، معدن و تجارت از برنامه خود در زمینه 
زايي در بخش تجارت  برنامه اشتغال: زايي صنعتي طي سال جاري عقب مانده است، گفت اشتغال

 .رود طبق برنامه پیش مي
 .اي نکرد بخش تجارت اشاره هاي ايجاد شده در وي به آمار دقیقي از تعداد شغل

زايي صنعتي خودداري  تر درباره اشتغال معاون وزير صنعت، معدن و تجارت همچنین از ارائه آمار دقیق
 .کرده و اين کار را وظیفه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعي دانست

داد که در هشت ترين آمار منتشر شده در سايت وزارت صنعت، معدن و تجارت نشان  از سوي ديگر تازه
. استان كشور با كاهش مواجه شده است 10زايي صنعتي در  ماهه سال جاري میزان اشتغال

، (درصد 02.0)، بوشهر (درصد 24.3)هاي ايالم  زايي صنعتي به استان ترين كاهش اشتغال بیش
 22)كرمان   ،(درصد 40.0)، سیستان و بلوچستان (درصد 45.1)، زنجان (درصد 50)چهارمحال و بختیاري 

 40.0)و البرز ( درصد 00.1)، قزوين (درصد 20.5)هرمزگان   ،(درصد 51.0)، كهگیلويه و بويراحمد (درصد
 .مربوط بوده است( درصد
ترين اشتغال صنعتي ايجاد شده در كشور در هشت ماهه امسال مربوط به سه استان تهران،  بیش

 .خراسان رضوي و اصفهان بوده است
هزار فرصت شغلي در كشور  199و تجارت در حالي امسال مكلف به ايجاد بیش از  وزارت صنعت، معدن

اي پیدا  هاي گذشته افزايش قابل مالحظه شده كه هزينه ايجاد هر شغل صنعتي در كشور طي سال
 .كرده است

دهد كه سرمايه الزم براي ايجاد هر شغل صنعتي در کشور طي  هاي انجام شده نشان مي بررسي
هاي بعد نیز ادامه پیدا كرده  درصد رشد کرده و اين روند در سال 040بیش از  1032تا  0341هاي  سال
 .است

دهد در حالي  آمارهاي منتشر شده از سوي سازمان صنايع كوچك و شهرکهاي صنعتي ايران نشان مي
 0رقم در هزار تومان بوده، اين  199میلیون و  00معادل  1033که هزينه ايجاد هر شغل صنعتي در سال 

 .هزار تومان افزايش پیدا کرده است 299میلیون و  05به رقمي معادل  1030ماه منتهي به دي سال 
ها مكلف به ايجاد  هاي اجرايي به همراه برخي ارگان براساس مصوبه تیرماه هیات دولت، وزيران دستگاه

ها نیز به  از اين دستگاه میلیون شغل در سال جاري شدند كه تكالیف هر يك 0.5اشتغال و محقق كردن 
 .تفكیك مشخص شده است

در اين بین وزارت تازه تاسیس صنعت، معدن و تجارت از حیث ايجاد اشتغال پس از وزارت راه و 
شغل طي سال جاري  020هزار و  191شهرسازي رتبه دوم را به خود اختصاص داده و مكلف به ايجاد 

شغل و نیز  100هزار و  010سهم وزارت صنايع و معادن هاي سابق،  شده است كه به تفكیك وزارتخانه
 .شغل به وزارت بازرگاني مربوط است 300هزار و  032
 

 1009اول بهمن ماه 
 

 افزایش قیمت نان و افزایش هفتاد درصدی هزینه زندگی کارگران
 

اری افزایش در سال ج در طی چند روز اخیر قیمت بسیاری از کاالهای مورد نیاز مردم برای چندمین بار
در حالی . اند ست که افزایش قیمت داشته ضروری گوشت، حبوبات و نان از جمله این کاالهای. یافت

تومان، تافتون و نان  ٣۷۱تومان، بربری  ۱۱۱ قرص نان سنگک را که استانداری تهران قیمت هر
ها و از  نان قیمت این تومان تعیین نموده است، اما ۱٢۱تومان و لواش و تافتون گردان را  ٢۱۱خراسانی 

به گزارش . شوند از این مبالغ عرضه می جمله نان سنگک و نان بربری، تقریبا در تمام نقاط تهران باالتر
تومان عرضه شود،  ۶۱۱ تومان و سنگک کنجدی باید ۷۱۱ باید فارس قیمت نان بربری کنجدی در تهران

تومان و در برخی  ۷۱۱ ک کنجدی بهتومان و قیمت نان سنگ ۱۱۱ بیش از اما قیمت نان بربری
گوسفندی نیز  بر طبق گزارش سایت بازتاب، گوشت. تومان افزایش یافته است ۱۱۱۱ تهران، تا نقاط

 .نایاب و در هر کیلو سه هزار تومان افزایش قیمت داشته است
جمعی از  علیرضا محجوب رئیس فراكسیون به اصطالح كارگری مجلس در سخنان خود در میان

  ۷۱ هزینه معیشتی كارگران شستگان، ضمن اشاره به افزایش قیمت كاالها، چنین اعتراف کرد کهبازن
ای  نیز تنها در ظرف یک هفته اخیر به نحو کم سابقه از سوی دیگر، نرخ تورم. درصد افزایش یافته است

ن تورم عسگراوالدی یکی از تجار و ثروتمندان بانفوذ حکومت اسالمی، میزا .افزایش یافته است



کارگران و  ارزش ریال نیز به شدت سقوط نموده و قدرت خرید. درصد اعالم نموده است ۷۱ را
اقتصادی رژیم به زیان  های در یک کالم تمام سیاست. زحمتکشان بیش از پیش کاهش یافته است

ها و حذف سوبسیدها  قانون یارانه بیش از یک سال از اجرای. کارگران و زحمتکشان بوده است
برخالف ادعاهای گوناگون سران رژیم، نه فقط  ذشت، اما در وضعیت اقتصادی و معیشتی مردمگ

تر شد و  تر و بیش فقر و بدبختی و فالکت کارگران و زحمتکشان بیش ترین بهبودی حاصل نشد، بلکه کم
ها قرار  دهتو های رژیم فاسد جمهوری اسالمی و سران آن در انظار ها و دغلکاری تمام دروغ یک بار دیگر

با ادامه . مردم فراتر رفته است هم اکنون فشارهای اقتصادی و معیشتی از حد تحمل توده. گرفت
برای رهایی از وضعیت . تر خواهد شد بدتر و وخیم حیات رژیم جمهوری اسالمی، اوضاع از این هم

ت، هیچ راه دیگری در رژیم حاکم برای کارگران و زحمتکشان تدارک دیده اس تری که موجود و آینده وخیم
را خود در دست  ها نمانده است جز آن که رژیم حاکم را سرنگون سازند و اداره امور کشور آن برابر

 .گیرند
 

 زانو بازهم سوانح کاری از بین کارگران قربانی گرفت؛ قطع پای راست از باالی

 
طار شهری اهواز بر اثر یکی از کارگران ق  :بهمن آمده است 0به نوشته سایت خبری راه کارگردر 

مدیرعامل قطار شهری . سقوط یکی از قطعات جرثقیل بر روی پایش، پای راست خود را از دست داد
های  ديواره  طی روزهای گذشته و هنگام مونتاژ دستگاه جرثقیل اجراکننده: اهواز با اعالم این خبر گفت

به گفته . ی از کارگران سقوط کردايستگاه میدان ساعت، يکی از قطعات اين جرثقیل روی پای يک
رها شده و روی پای    هالکوئی در اين حادثه به دلیل وجود مشکل جزئی در يکی از قطعات، آن قطعه

اين جرثقیل بسیار بزرگ است و به همین : وی افزود  .راست يکی از کارگران شرکت کسیون سقوط کرد
عباس . کرد و دوباره در محل جديد مونتاژ شود جايی آن بايد برخی قطعات آن را باز دلیل برای جابه

هالکوئی ضمن ادعای اینکه همه کارگران پروژه متروی اهواز تحت پوشش بیمه هستند و در صورت بروز 
ديده مورد عمل جراحی  شب گذشته پای فرد حادثه: حادثه هزینه درمان انها پرداخت می شود، گفت

 .زانو قطع شد قرار گرفت و پای راست وی از ناحیه باالی
 

 ها کاهش درآمدها، افزایش هزینه: نتایح رسمی آمارگیری نشان می دهد

نتايج طرح آمارگیري هزينه و درآمد : بهمن آمد است  0به گزارش خبرگزاری دولتی ایسنادرتاریخ 
درصد افزايش  40.01دهد كه اهالي استان كهگیلويه و بويراحمد با  خانوارها در سال گذشته نشان مي

این در حالی است که همین طرح نشان . اند ترين افزايش درآمد را در كل كشور داشته ر درآمدها، بیشد
ي يك خانوار شهري در استان كهگیلیويه و بويراحمد طي سال گذشته نسبت  می دهد که میزان هزينه

میان  این آمار همچنین نشان می دهد که در. درصد افزايش يافته است 59به سال قبل آن حدود 
رو بوده است،  درصد رشد در درآمد كل روبه 01.11خانوارهاي روستايي، استان كهگیلويه و بويراحمد با 

بر همین اساس . درصد بوده است 55.5هاي اين خانوارها  اين در حالي است كه میزان افزايش هزينه
استان لرستان با  ترين افزايش رشد درآمد در میان خانوارهاي شهري طي سال گذشته مربوط به كم

هاي اين استان نیز در بخش خانوارهاي  درصد بوده است، اين در حالي است كه هزينه 5.05منفي 
ترين افزايش درآمد  اما در بخش خانوارهاي روستايي نیز كم. درصد كاهش داشته است 4.2شهري 

ارهاي روستايي طي افزايش هزينه خانو. درصد رشد بوده است 1.35مربوط به استان همدان با منفي 
این آمارها با صراحت ادعای دولت احمدی نژاد . درصد بوده است 10.05سال گذشته براي اين استان 

مبنی بر این که پرداخت یارانه های نقدی به دهک های پائین درآمدی منجر به کاهش فقر و شکاف 
نشان می دهد که  طبقاتی و بهبود وضعیت معیشتی الیه های محروم شده است را رد می کند و

 .حتی پائین ترین دهک های درآمدی نیز همچنان هزینه های شان از درآمدهایش بیشتر است

 …و مورد اعدام 002درصدی نقص حقوق کارگران در دی ماه،  26افزایش 

طی : آمده است  09بهمن  0بر پایه خبرهای رسیده از منابه مدافع نهاد های حقوق بشری از ایران در 
 ۷٨کارگر به دلیل تعطیلی کارخانه و یا تعدیل نیرو از کار اخراج شدند، در مجموع   009تعداد  09دی ماه 

ها و کارخانجات مختلف با تعویق همراه بوده است که بر اساس آمار  ماه از حقوق کارگران در شرکت
اثر سوانح  بر. ماهه پرداخت حقوق کارگران نساجی مازندران بوده است ۱۶موجود بیشترین آن تعویق 



تن نیز زخمی شدند  ٨کارگر جان خود را از دست دادن و  ۱۱در محل کار به دلیل فقدان ایمنی شغلی 
تن از فعالین کارگری نیز  ۱٣تن از فعاالن کارگری را بازداشت و  ٨و از سوی دیگر دستگاه امنیتی کشور 

آمار موارد . ی محکوم شدندمیلیون ریال جریمه نقد ۶٣ماه حبس و  ۱٨٣از سوی دستگاه قضایی به 
مستنند شده نقض حقوق کارگران نشان می دهد که نقض حقوق کارگران نسبت به ماه مشابه سال 

گزارش از نقض حقوق  14طی ماه گذشته . افزایش داشته است ۱٢۹و نسبت به ماه پیش  ۷٢۹قبل 
از شهروندان  تن ٢٣اقلیت های مذهبی از سوی منابع حقوق بشری ثبت شد که شامل بازداشت 

ماه حبس  ٣۱۱های مذهبی به  تن از اقلییت ۷بهایی، اهل سنت، اهل حق و مسیحی ، محکومیت 
شهروند  ۷۰بازداشت . شهروند به دادگاه انقالب بوده است ٣۱ماه حبس تعلیقی و احضار  ۶۱تعزیری، 

اه حبس م ۶ماه حبس تعزیری،  ۶٣۰نفر از سوی دستگاه قضایی، صدور مجموعا  ۷۷و محکومیت 
ضربه شالق برای فعالین اقلیت های ملی، از موارد برجسته نقض حقوق آنان در ماه  ۱۱۷۱تعیلقی و 

مورد  ۱مورد نقض حقوق فرهنگی،  ۷مورد نقض حقوق اصناف ،  ۱۱۱طی ماه دی . گذشته بوده است
دان ها و یا مورد صدور و اجرای حکم اعدام در زن ۱۱۱مورد نقض حقوق کودکان و  ٨ نقض حقوق زنان، 

های مواد مخدر، قتل، محاربه و تجاوز به اعدام  شهروند به اتهام ٣۱. در مالء عام گزارش شده است
 10. زندانی نیز بر اساس اتهام قتل، جرایم مواد مخدر، تجاوز و سرقت اعدام شدند ۷۱محکوم شدند و 

. غیره در مالء عام اعدام شدندتن از محکومین نیز به اتهام هایی چون قتل، تجاوز، سرقت مسلحانه و 
نسبت به سال  ٢۷۹طبق آمار فوق و با مقایسه آن در ماه مشابه سال قبل صدور و اجرای حکم اعدام 

گزارش . ایم را شاهد بوده ۷۱۹گذشته افزایش داشته است، هم چنین نسبت به ماه پیش نیز افزایش 
ه در ایران همچنین نشان می دهد که منابع حقوق بشری از موارد نقض حقوق بشر در دی ماه گذشت

دانشجو و  ۷مورد نقض حقوق دانشجویان بوده و بازداشت  ٢۱گزارش ثبت شده، تعداد  ۱۱از مجموع 
دانشجو از  4ماه حبس تعلیقی، همچنین محرومیت  ٣۶ماه حبس تعزیری و  ۶دانشجو به  ٢محکومیت 

 40مورد بوده که در  103حقوق زندانیان موارد نقض . حق تحصیل در دانشگاه از موارد آن بوده است
مورد  ۱۷مورد شکنجه و یا ضرب و شتم زندانیان،  ۱۶گزارش ثبت شده و این تعداد گزارش مربوط به 

مورد  ۱مورد نقل و انتقال اجباری و  ٣۶مورد اعمال محدودیت مضاعف،  ٢۱عدم رسیدگی پزشکی، 
در دی ماه گذشته . مورد اعتصاب غذا بوده است ۷و مورد بالتکلیفی  ۱۱اعمال فشار و تهدید زندانیان، 

 ٢٣بر اساس این آمار . گزارش بازتاب یافت 11مورد نقض حقوق در حوزه اندیشه و بیان در  00همچنین 
نفر دیگر نیز در دادگاه  ۱۱تن احضار به اطالعات و دادگاه انقالب و  ۰تن از فعالین در این حوزه بازداشت، 

ماه  ۱۱۷ماه حبس تعزیری، ۱۱۱۱تن از فعالین نیز جمعا به  ٢۱همینطور . فتندمورد محاکمه قرار گر
 .ماه محرومیت از حقوق اجتماعی محکوم شدند ۱۷۷حبس تعلیقی و 

 وضعیت حساس کار و تولید در شرکت های خودروسازی ایران

ی ماه و اوایل برپایه مطلب برگرفته از سایت کمیته هماهنگی برای ایجاد تشکل کارگری در هفته آخر د
:وضعیت کار و تولید در شرکت های خودروسازی به صورت زیر بود  1009هفته اول بهمن ماه   

را مونتاژ می  0کارخانجات گروه بهمن از صنایع خودروسازی وابسته به سپاه که اتومبیل های مزدا- 1
لید خوابیده و در این مدت کند، کارگران خود را تا پایان اسفند ماه بیکار و اعالم کرده است که خط تو

.کارگران حداقل حقوق را دریافت خواهند کرد  
 

شرکت ایران خودرو، که اتومبیل های شرکت رنو فرانسه مونتاژ می شود، به علت  09در سالن ال -0
وانت پیکان تولید  09را مونتاژ می کند ، به جای ال  09نرسیدن موتور از شرکت مگاموتور، که موتور ال 

در شرکت ایران خودرو با کمبود برخی قطعات کامپیوتری این  091همچنین خط تولید پژو . شده است
خودرو روبه روست اما ظاهرا برای جلوگیری از تعطیل خط تولید آن فعال این قطعات را از خودروهای تولید 

.شده را بازمی کنند و روی خودروهای در حال تولید می بندند  
 

نیروهای خود را تعطیل کرده و به منزل فرستاده و پیشنهاد بازخریدی  شرکت مگاموتور بخشی از-0
.به کارگران گفته شده تا پایان اسفند ماه تنها حقوق پایه پرداخت خواهد شد. داده است  

 
، به (خودروهای تولیدی گروه سایپا) 09شرکت سایپا آذین، تولیدکننده صندلی های پراید و ال-4

روز و کارگران جدید دو ماه حق سنوات ارائه داده است  45رای کارگران قدیمی کارگران طرح بازخرید را ب
.این شرک به حالت نیمه تعطیل در آمده است.  
 

شرکت سایپا طی هفته آخر دی ماه با یک سوم ظرفیت تولیدی خود و با تعطیل کامل شیفت های -5
.فعالیت داشته است 1و تنها حضور شیفت  0و0  



 
. ، که بدنه پراید را تولید می کند، تعطیل بود 141سالن ( زیرمجموعه سایپا)درودر شرکت پارس خو-1

سالن . تعطیل بودند 0و0در محل کار خود حاضر شده وشیفت های  1درسالن مونتاژپراید تنها شیفت
که خودروهای فرانسوی را مونتاژ می کند تعطیل است و تنها یک شیفت از نیروهای مونتاژ پارس  09ال

در محل کار خود حاضر می شوند که آن هم با نبود قطعات مورد نیازخودرو   
سالن های ماکسیما و سواری بر روی هم طی هفته . جهت مونتاژ، در حالت نیمه تعطیل هستند
.گذشته تنها بیست دستگاه تولید داشتند  

.دستگاه مگان تولید کرده است 12هم تنها  09سالن ال  
نیرو احتمال  09999دو شرکت عمده تولید کننده خودرو با بیش از شرکت های سایپا و پارس خودرو 

به طور کلی فضایی از اضطراب و وحشت از بیکاری . دارد که طی هفته اول بهمن ماه تعطیل باشند
در شرکت ها ی خودروساز همچون . توام با انزجار فضای این شرکت های خودروساز را فراگرفته است

کارگر در بخش ساخت قطعات ومونتاژ فعال هستند و تنها در پنج  099999از ایران خودرو و سایپا بیش 
کارگر 19999حدود (ایران خودرو،سایپا،سایپا دیزل،ایران خودرودیزل و پارس خودرو)شرکت عمده مونتاژ

  .مونتاژکار مشغول فعالیت اند
  کارگران شرکت های خودروسازی

1009 بهمن 0  

 !زاست های سوخت،بنزن سرطان ه ان جایگاای سالمت کارگر لزوم چکاب دوره

مصطفی قانعی فوق تخصص ریه اظهار : به گزارش خبرگزاری دولتی فاری دردوم بهمن ماه آمده است 
زایی آن است بنابراین از مواجه شدن با آن باید  آنچه که درباره بنزن به اثبات رسیده سرطان: داشت

 .اجتناب کرد
 ن سوختکاهش بنزن فقط با استاندارد شد

ها بسیار بیشتر از جاهای دیگر است ولی در جاهای دیگر تا  وجود بنزن در اطراف پمپ بنزین: وی افزود
 .کند وقتی که بنزین و سوخت به استانداردهای باال نرسد میزان بنزن نیز کاهش پیدا نمی

 های سوخت عدم تماس دست با جایگاه
نکته مهم در مورد بنزن آن است که ما باید از تماس : داستاد دانشگاه علوم پزشکی بقیه اهلل ادامه دا

های جایگاه سوخت خودداری کنیم و از سر ریز شدن بنزین نیز در این مواقع جلوگیری  دست با مکان
 .کنیم

 افزایش بنزن با افزایش دمای هوا
شی از آن نیز هایی که دمای هوا باالتر است، میزان بخار بنزین و بنزن نا در زمان: قانعی بیان داشت

گیری صورت پذیرد و افراد در زمان  شود بنابراین بهتر است صبح و بعد از ظهر این سوخت بیشتر می
گیری را اکثرًا در  سوختگیری نیز خانواده را با خود به داخل جایگاه سوخت نبرند و سعی کنند سوخت

 .اس باشندگیری در تم هنگام انجام دهند و خودشان نیز کمتر با جایگاه سوخت شب
 اقدام ملی تنها راه جدی برای کاهش بنزن

گیرد که به صورت ملی در رابطه با بنزن اقدام  با این حال اقدام جدی زمانی صورت می: وی تصریح کرد
 .شود

استاد دانشگاه علوم پزشکی بقیه اهلل در پاسخ به این پرسش که آیا افرادی که با خانواده خود در زمان 
خیر، بلکه : شود، گفت گیرند مشکلی برای آنان ایجاد می ها قرار می بنزین  گاه پمپگیری در جای سوخت

ای نداشته  کنیم یعنی افرادی که استعداد ژنتیکی و بیماری زمینه وقتی ما در این رابطه صحبت می
 .تواند برای آنان خطر سرطان در بر داشته باشد باشند این میزان تماس نمی

 ی بنزن عامل تغییرات ژنتیکیتماس طوالنی و دوز باال
برای اینکه تغییرات ژنتیکی ایجاد شود و دفاع بدن نیز دچار مشکل شود باید دوز بنزن باال : وی ادامه داد

 .ای برای افراد ایجاد مشکل نخواهد کرد و زمان تماس نیز طوالنی باشد ولی تماس کوتاه و لحظه
های سوخت در   وضعیت سالمتی کارگران جایگاهعضو انجمن ریه اروپا در پاسخ به این پرسش که 

ای شوند و تماس خود را  کارگرها باید چکاب دوره: مواجه شدن با بنزن به چه صورت خواهد بود، گفت
 .های سوخت به حداقل برسانند در جایگاه

 هر استشناق در جایگاه سوخت، استشناق بنزن نیست
این است که فضاهای جایگاه سوخت ما فضاهای باز  ای که در این مسئله وجود دارد نکته: وی افزود

است یعنی در فضاهای بسته قرار ندارند بنابراین به این صورت نیست که کسی در جایگاه پمپ 
 .کند حاوی بنزن است کند هر چه استنشاق  گیری کار می سوخت

 فضای بسته و مجاورت طوالنی با بنزن خطرناک است



آید که افراد در فضاهای بسته و در  مشکل بنزن زمانی پیش میبیشترین : قانعی خاطرنشان کرد
 .های طوالنی باشند تماس

 1009دوم بهمن ماه

 
 فعال کردن بخش خصوصى و ظرفیت هاى آن کلید حل مشکل اشتغال است

 
معاون توسعه مدیریت و : بهمن آمده است  0ایلنا در تاریخ  –به نوشته خبرگزاری دولتی کار ایران 

های بیرون  مشکل اشتغال با فعال کردن بخش خصوصی و ظرفیت: سانی رئیس جمهور گفتسرمایه ان
 . از مجموعه دولت باید حل شود

ها در خصوص وظیفه  به گزارش ایلنا، لطف اهلل فروزنده دهکردی با اشاره به شیطنت یکی از خبرگزاری
ها بود که مطلب عنوان شده  ریاین شیطنت یکی از خبرگزا: دولت در زمینه ایجاد اشتغال اظهار داشت

از سوی بنده را در شورای اداری کرج طور دیگری منتشر کرد و این طور مطلب منعکس شده بود که 
ای در قبال ایجاد  توقع مردم از دولت برای ایجاد فرصت شغلی باید تصحیح شود و دولت هیچ وظیفه

 . اشتغال ندارد در حالی که این مطلب صحت ندارد
خواهیم تنها از طریق استخدام در مجموعه  در حالی که من در آنجا عنوان کرده بودم ما نمی :وی افزود

های دولتی مشکل اشتغال را حل کنیم بلکه مشکل اشتغال با فعال کردن بخش  دولت و دستگاه
 . های بیرون آن باید حل شود خصوصی و ظرفیت

اما به طور یقین مسئول : ین حال تاکید کردمعاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور در ع
های شغلی در کشور، دولت  ها، هدایت و نظارت امور برای ایجاد فرصت فراهم سازی زیر ساخت

 . است
 پایان پیام

  ی نساجی يزد در حین انجام کار مرگ کارگر کارخانه

يزد به نام علی محمد  يک کارگر کارخانه نساجی:  بهمن آمده است  0برپایه خبر دریافتی در تاریخ 
 . حسین بیگي، جان خود را در حین کار از دست داد

علی محمد : "رضايي، رئیس کانون شوراهای اسالمی کار استان يزد با بیان اين خبر به ايلنا گفت
دهد که پیرو  حسین بیگی در هنگام تعمیر دستگاه کاردينگ، دست خود را از ناحیه آرنج از دست مي

ها  گیرد اما متاسفانه تالش يزد مورد درمان و پیوند دست قرار مي« افشار»یمارستان اين حادثه در ب
 ". کند مثمر فايده نبوده و او فوت مي

بازرسین کار در حال بررسی موضوع : "رضايی با بیان اينکه هنوز علت حادثه مشخص نشده است گفت
 ". اده او تسريع بعمل آيدهستند و از مسئولین درخواست شده تا در برقراری مستمری خانو

سال سابقه کار  ۱۱علی محمد حسین بیگی در حدود : "رضايی در تشريح شرايط اين کارگر افزود
داشته و مکانیک اين شرکت بوده است که متاسفانه با وجود دارا بودن دو فرزند معلول جان خود را 

 ". حین کار کردن از دست داده است
کارگر جان خود را از  ۱٨اه در پی انفجار کوره کارخانه فوالاد غدير يزد آذرم ٢۱الزم به يادآوری است 

 . دست دادند

 توضیح در رابطه با جايزه حقوق بشر به رضا شهابي در كانادا

قبل از آمدن  مركز بین المللي حقوق بشر در كانادا به رسم قدرداني از مبارزات اين فعال سنديكايي 
دوره اعتصاب غذاي اين فعال كارگري در زندان كه براي رسیدگي به رضا شهابي به بیمارستان و در 

 .كردند جايزه حقوق بشر را به وي اهدا .وضعیت بال تكلیفي خود مبادرت به آن كرده بود،

اين لوح تقدير به نماينده كنگره كار كانادا حاضر در جلسه داده شد تا آنكه به رسم امانت آن را به 
اين موضوع پس از آمدن رضا شهابي به بیمارستان به اطالع . احد برساندسنديكاي كارگران شركت و

ايشان و خانواده رسانده شد و آقاي شهابي از اين امر استقبال كرده و از كلیه دست اندركاران فعالیت 
اين مسئله " براي آزادي ايشان تشكر كردند و در دفعات بعد در مالقات ، ايشان اصرار فرمودند كه حتما

سنديكا اين وظیفه اطالع رساني را انجام . طرف سنديكاي كارگران شركت واحد اطالع رساني شود از 
داده و امیدوار است هر چه زودتر رضا شهابي عضو هیئت مديره سنديكا بهبودي كامل يافته و از زندان 

 . آزاد شود



ان انتشار هر گونه بیانیه در قابل ذكر است در مالقاتي كه روز شنبه اول بهمن ماه با رضا داشتیم، ايش
 . خصوص اين جايزه از طرف خود را منتفي اعالم كرده است

 به امید پیروزي مبارزات كارگران سراسر كشور و همبستگي بیشتر آنان

 سنديكاي كارگران شركت واجد اتوبوسراني تهران و حومه

 1009سوم بهمن ماه 

  از قطع شدكارگران متروی اهو پای راست يكی از:سانحه کار

مديرعامل سازمان قطار شهری اهواز از قطع پای يکی از :  بهمن آمده است  0برپایه گزارش دریافتی در
   . کارگران اين پروژه بر اثر سقوط يک قطعه فلزی خبر داد

گويد طی روزهای  وگو با ايسنا مي عباس هالکويي، مديرعامل سازمان قطار شهری اهواز در گفت
های ايستگاه میدان ساعت، يکی از قطعات  ديواره  مونتاژ دستگاه جرثقیل اجراکنندهگذشته و هنگام 

   . اين جرثقیل روی پای يکی از کارگران سقوط کرد
جايی آن بايد برخی قطعات آن را  اين جرثقیل بسیار بزرگ است و به همین دلیل برای جابه: "وی افزود

در اين حادثه به دلیل وجود مشکل جزئی در يکی از قطعات، . باز کرد و دوباره در محل جديد مونتاژ شود
 ". رها شده و روی پای راست يکی از کارگران شرکت کسیون سقوط کرد   آن قطعه

ديده مورد عمل جراحی قرار گرفت و پای راست وی  شب گذشته پای فرد حادثه: "هالکويی تصريح کرد
   ." از ناحیه باالی زانو قطع شد

ان قطار شهری اهواز مدعی شده است که همه کارگران پروژه متروی اهواز تحت مديرعامل سازم
 .  شود ها پرداخت مي های درمان آن پوشش بیمه هستند و در صورت بروز حادثه هزينه

هشتم بهمن ششمین سالروز دومین اعتصاب رانندگان سنديكاي شركت واحد 
 اتوبوسراني تهران وحومه

 
كت واحد اتوبوسراني از ابتدايي ترين حقوق و مزايا خود محروم بودند و سالها بود كه رانندگان شر

و با صراحت میتوان گفت هیچ مزايايي جز حداقل . كمترين مزد را جهت بیشترين كار دريافت میكردند
هیچ امید .حقوق دريافتي نداشتنند و حتي دريافتي پول ناهارشان ماهانه برابر بود با يك عدد ساندويچ 

اي جهت مسكن وجود نداشت و میتوان گفت نود درصد كارگران بخصوص رانندگان مستاجر  و روزنه
با توجه به اينكه رانندگان در الودگي شديدهوا كار . بودند انهم در حاشیه و شهرهاي اطراف تهران 
و يا حتي لباس كار نداشتند و با لباس شخصي . میكنندد اما از مزاياي شیر روزانه محروم بودند 

به اجبار بايد هم رانندگي میكردند و هم كار كمك راننده را انجام میدادند و در . ودشان بايد كار میكردندخ
در صورت ضرورت هیچ وام وكمكي از طرف .اصل دو نوع كار انجام میدادند و يك حقوق دريافت میكردند

كار میكردند كه بارها شاهد  با اتوبوسهاي از رده خارج بايد. كارفرما برايشان در نظر گرفته نشده بود
بوديم بعلت پايان عمر مفید اتوبوسها رانندگان هزينه هاي سنگیني را پرداخت كردند كه چندين مورد 

و رانندگان از مزاياي واقعي . اداره حقوقي فعالي وجود نداشت . هم منجر به مرگ رانندگان شد 
ين كاستي ها و بي توجهي به مشكالت در واقع تمام ا.مددكاري و امكانات پزشكي محروم بودند 

نفش . كارگران زماني بود كه شوراهاي اسالمي كار كه تحت پوشش خانه كارگرو بازوي كار فرما بودند
و روزانه بابت اين .كه البته هنوز هم همینطور است. نماينده كارگر را در شركت واحد بازي میكردند 

را هم با حقوق و مزايا باال بازنشته میشوند و كارفرما و اكث. نمايندگي دوزاده ساعت حقوق میگیرند 
در واقع اعتصاب دوم از نظر برخي . بخاطر خوش خدمتي بعد از بازنشتگي هم از انها استفاده میكند

واهمیت . زود هنگام بود ولي از نظر ما بسیار ضروري و كار ساز بود لذا در خواست اكثريت رانندگان بود 
رانندگان از نمايندگان سنديكايي بود كه در ان زمان در زندان بودند از جمله  موضوع در واقع حمايت

تا قبل از اعتصاب نه تنها هیچ كدام از در خواستهاي . ريیس هیت مديره منصور اسالو و چند تن از اعضا 
شركت به حق رانندگان تحقق نیافته بود بلكه مذاكراتي كه با قالیباف شهردار تهران و مدير عامل وقت 

واحد كه توسط اعضاي هیئت مديره سنديكا جهت بهبود شرايط كارو اوضاع معیشتي رانندگان صورت 
در اصل همه چیز را .هیچكدام تحقق نیافته وحتي از ادامه روند مذاكرات هم جلوگیري كردند . گرفته بود

با راي كارگران انتخاب  منكر شده و نمايندگان واقعي رانندگان را كه براي اولین بار بعد از بیست سال
البته حق هم داشتنند چون سالها انها نماينده براي كارگران . شده بودند را به رسمیت نمي شناختند

انتخاب میكردند به همین دلیل نمايندگان سنديكاي شركت واحد را نتوانستنند تحمل كنند و بعد از تقربا 



كا و اعضاي سنديكا میخواستنند به كارگران هیجده ماه تالش شبانه روزي اعضاي هیئت مديره سندي
بگويند كه ما شخصا مشكالت شما را حل خواهیم كرد و در واقع اقاي قالیباف بارها اين مطلب را تكرار 

اعضاي .كردندو مدير عامل وقت شركت وا حد هم به تبعیت از شهردار همان حرفها را تكرار كردند 
را به مجمع كه هفتگي در محل سنديكا برگزار میشد گزارش هیئت مديره سنديكا هم تمام اين وقايع 

كردند در نتیجه مجمع هم براي ازادي ريیس هیئت مديره زنداني و بي توجهي به خواستهاي خودشان 
در خواست اعتصاب دوم را كردند كه در جلسه هیئت مديره مطرح گرديد و با اكثريت باال هیئت مديره 

با اعالم اعتصاب از طرف شهردار و مدير عامل مالقاتي را جهت مذاكره  راي به اعتصاب داد هر چند كه
با ما ترتیب دادند ولي هدفشان فقط متوقف كردن اعتصاب بود بدون اينكه حاضر باشند كوچتكرين 
امتیازي بدهند و بیشتر تطمیع و تهديد بود كه تیم مذاكره كننده به هیچ عنوان تسلیم تهديد ها و 

بالفاصله بعد از مذاكرات اعضاي هیئت مديره توسط وزرات اطالعات احضار و بازداشت تطمیع ها نشد و 
اما از انجايي كه اطالعیه اعتصاب سنديكا در بین رانندگان در سطح وسیع توزيع شده بود . شدند

تم رانندگان با توجه به اينكه نمايندگانشان اكثرا در زندان بودند با قاطعیت اعتصاب دوم را در روز هش
انجام داند كه با برخورد شديد مامورين امنیتي و انتظامي روبرو شد و منجر به 1034بهمن سال 

ولي اين فشارها باعث نشد .دستیگري صدها نفر ازرانندگان شد و حدود سیصد نفر از كار بیكار شدند 
اتشان بودند و كه رانندگان از خواسته هايشان عقب نشیني كنند و تماما در بازجويها خواستار مطالب

همین در خواستها باعث شد كه مسئولین توجه اي جدي به مطالبلت رانندگان شركت واحد بكنند و 
جلسات مكرري در استانداري و شهرداري و شوراي تامین استان گذاشته شد كه اين خود از اهمیت 

ي مددي هم به اعتصاب دوم بود هر چند كه ريیس هیئت مديره ازاد نشد و نايب ريیس سنديكا اقا
زندان محكوم شدند و تعداي ديگر از اعضاي هیئت مديره هم به زندان محكوم شدند ولي بخش قابل 

توجه اي از مطالبات رانندگان كه در سي سال گذشته هیچ توجه اي به انها نشده بود براورده شد 
در امده و از  ITFديگر اهمیت اعتصاب دوم جهاني شدن سنديكاي شركت واحد بود كه به عضويت.

امروز تقريبا تمامي اعضاي سنديكا از طريق احكام قانوني و .حمايتهاي جهاني كارگران برخوردار گرديد 
حمايتهاي جهاني توانسته اند به كار خود بازگردن بجز چند نفر كه انها هم بزودي شاهد شاغل 

مديره و رضا شهابي عضو  در حال حاضر اقاي ابراهیم مددي نايب ريیس هیئت. شدنشان خواهیم بود 
اعضاي سنديكا همچنان .هیئت مديره هنوز در زندان هستنند و منصور اسالو هم با ضمانت ازاد میباشد 

با توجه به اينكه جامعه در شرايط امنیتي و . دست از تالش براي احقاق حقوق رانندگان نكشیده 
ل سلب شده ولي اعضاي هیئت پلیسي بسر میبرد و قدرت هر گونه فعالیتي از تشكل هاي مستق

مديره و اعضاي سنديكا همچنان پي گیر مطالبات رانندگان هستنند كه مطالبات قابل توجه اي هم در 
هر چند هنوز راه زيادي تا شرايط مطلوب باقي . اين مدت كوتاه كه بكار بازگشته اندبدست اورده اند

با . نديكا ها قابل دسترسي خواهد بود مانده است كه با تحقق ازادي تشكلهاي مستقل كارگري و س
اروزي ازادي ديگر اعضاي زنداني سنديكاي كارگران شركت واحد و تمامي كارگران زنداني حق طلب 

امیدورايم كه روزي برسد كه در هیچ نقطه اي از دنیا كارگري بخاطر پي گیري مطالباتش در زندان 
 نباشد

 حدداود رضوي عضو هیئت مديره سنديكاي شركت وا
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 كارگران و قانون كار

 
پیش نويس قانون كار كه از جانب وزارت كار ارائه شده است، همچنان  –كانون مدافعان حقوق كارگر 

كانون مدافعان حقوق كارگر از همه ي دست اندركاران و صاحب . مورد بحث محافل مختلف قرار دارد
ين زمینه بیان كنند، وظیفه ي خود مي داند تا هر چه نظران كارگري دعوت كرده بود تا نظرات خود را در ا

بیشتر زواياي مختلف مربوط به اين موضوع شكافته شده و راه حل هاي ارائه شده براي دفاع از حقوق 
 .كارگران را به اطالع همگان برساند

مطلب ذيل كه براي وبالگ كانون ارسال شده ، به همین امر پرداخته است، جهت گسترش و دامن 
 .زدن به اين بحث ارائه مي گردد

 كارگران و قانون كار
 حسن موسوي

دهد كه تداوم بحران اقتصادي و عواقب ويرانگر  نگاهي هر چند كوتاه به اوضاع اقتصادي ايران نشان مي
سابقه  سال گذشته بي 09آن چنان عرصه را بر گروه هاي كارگر و زحمتكش تنگ كرده كه حداقل در 

تورم و بیكاري واخراج سازي هاي وسیع ناشي از ورشكستگي و تعطیلي واحدها  گراني و. بوده است
و موسسات اقتصادي و تولیدي خود سندي گويا از وخامت بار بودن بیش از پیش اوضاع معیشتي توده 

پس از حذف سوبسیدها نیز توده هاي مردم براي تامین معیشت وهم چنین . باشد هاي محروم مي



. كند اي روبرو گشته و موجي از فالكت عمومي خود را نمايان مي شكالت عديدهمايحتاج ضروري با م
بدون نام بردن از نهاد )گیرد كه ريیس جمهور دو بار اعالم كرد  اين اقدامات در شرايطي صورت مي

كه سازمان ها و نهادهاي جهاني از سیاست هاي دولت او حمايت كرده و آنها را موفقیت آمیز ( خاصي
آري سازمان هاي منفور و ضد كارگري ومدافع سرمايه در سطح جهان همچون صندوق !! ندا خوانده

سیاست ها و برنامه ها و سابقه كامال كثیف آنان كه براي بیشتر ... المللي پول و بانك جهاني و بین
در . ..سوز و بدهي و  دستان جهان به خصوص در آرژانتین و مصر و يونان هیچ عايدي جز فقر خانمان تهي

كند كه  بر نداشته است پشتیبان اين سیاست ها هستند و اين مسیر و نقشه راهي را نمايان مي
تمام دست اندركاران با همه ي اختالف نظرها و تفاوت هاي ظاهري و . خواهد طي كند سیستم مي

 .كنند خود براي هموار كردن و پیمودن اين راه متحد بوده و تالش مي... كالمي و
طع بررسي اصالحیه قانون كار، در دستور كار كمیسیون ها و مجلس قرار دارد و تهاجم جديد در اين مق
كه حتما به )اند حقوقي مطلق كارگران تدارك ديده يافته بسیار گسترده و عظیمي را براي بي و سازمان

 (.آن باز خواهیم گشت
موجي از مقاومت و مقابله ... اصال دور از ذهن نیست كه در مقابل اين همه اجحاف، فشار، بدبختي و

وضعیت . تمام شرايط و قراين نیز مويد همین موضوع است. نیز در راه باشد كه حقیقتا هم چنین است
كشورهاي اروپايي، خاورمیانه، امريكا نیز چنین راه كار را در اين مقطع براي مقابله ودفاع از سطح 

ها و حركات توده اي از يكديگر غیر قابل انكار كند و مسلما تاثیر پذيري اين جنبش  زندگي مطرح مي
. مثل تاثیرپذيري جنبش هاي اعتراضي در امريكا از اروپايیان به خصوص اسپانیا و همچنین مصر. است

براي استقبال وخوش آمد گويي به اين جنبش ها سوال هاي بسیار مهمي براي تمام فعالین و جريان 
 :باشد هاي كارگري مطرح مي

داري  توان میلیون ها نفري را كه سرمايه وان اين جنبش ها را سازماندهي كرد؟ چگونه ميت چگونه مي
دهد علیه خود آنان بسیج و سازمان يابي كرد   ي فقر و نابودي كامل سوق مي  هر روز و دائما به عرصه

 ؟
گره خورده ... به طور قطع و يقین بخشي از پاسخ به اين پرسش ها، به پروژه آزادي فعالیت سیاسي و

آن حلقه ي ... مبارزه براي كسب آزادي فعالیت سیاسي و بیان و مطبوعات و حق تشكل و. است
توان با اتكا به آنها دستاوردهاي مفروض تثبیت شده، هزينه  ي بسیار مهمي است كه مي  مفقوده

ورد كه فعالیت سیاسي و در عین حال پروسه ي متشكل شدن گروه هاي كارگر و زحمتكش را پايین آ
زمینه ساز كسب حقوق ديگر و همچنین پیشروي به خصوص در ارتقا سطح معیشت توده هاي مردم 

 .باشد
ديده شد ... همان طور كه در جنبش هاي اخیر مصر، تونس، يونان، فرانسه، انگلیس، اسپانیا، ايتالیا و

اي رهبري و صرف نظر از ساز وكاره. جنبش اعتراضي كارگران و متحدينشان جنبشي علني است
هدايت اين اعتراضات و جنبش ها چیزي كه فوق العاده مهم است اين است كه میلیون ها نفر با اتحاد 

البته مبارزه واعتراض اين گونه فشاري دو .)كنند تمام شیوه ها واشكال مبارزاتي علني ابراز وجود مي
 (.كند چندان بر نیروهاي مدافع و حافظ سرمايه وارد مي

آيند؟  به حركت در مي( حتا حداقل)میلیون ها كارگر و زحمتكش فاقد تشكل هاي توده اي  اينكه چگونه
توانند نیروي بالفعل اين مبارزات و  بیشمار انسان هايي كه غم نان امان شان را بريده است و مي

درصدي به جان آمدگان از ظلم و ستم سرمايه فرصت اين را 09اعتراضات باشند؟ آيا بیكاري حداقل 
داري  دهد كه تنفر و انزجار خود را به درستي و با كسب خواسته هايشان و علیه مناسبات سرمايه مي

 .به عینه نشان دهند؟ آيا فقر به مثابه يك ترمز در ذهن و عملكرد آنان خود رانشان نمي دهد
اسي بعید نیست كه تحت شرايط خاص و به خاطر فراهم بودن بستر عیني مناسب تغییر و تحوالت سی

حتا راديكال در يك كشور رقم بخورد و خشم فروخورده میلیون ها انسان در بند ومحروم، آتش عظیم به 
يا در اشكال گوناگون، اوضاع و احوال كنوني دستخوش تغییرات كامال معیني . داري برند خرمن سرمايه

لكه خود را از زير اين فشار داري بتواند از اين مه نظام سرمايه...گردد و يا شايد به خاطر عدم تشكل و 
ولي شیوه كارگران و . آري واقعا همه چیز ممكن است. خالص كرده و خود را بازسازي و مرمت كند

زحمتكشان كماكان پیشبرد يك مبارزه معین با حوصله و همه جانبه و هدفدار و نقشه مند با همه ي 
ساندن اين امر حیاتي به نیروي عظیم براي به سامان نهايي ر. داري است نظام سرمايه... وجوهات و

توان توازن طبقاتي  چگونه در چنین شرايطي مي. میلیون ها كارگر آموزش ديده و متشكل نیاز است
 موجود را به نفع طبقه ي كارگر به هم زد؟

كارگران براي اينكه . دانیم حل نهايي مسايل مادي جامعه فقط با نیروي مادي قابل حل است ما مي
به نیروي مادي متحول كننده تبديل شوند احتیاج دارند همان گونه كه طبقه ي سرمايه دار در بتوانند 

اي و ملي وجهاني در تمام سطوح و شدت خود را متشكل و قانون مند و  منطقه –عرصه هاي محلي 
رزه مبا. سازمان يافته كرده اند آنها نیز كامال متشكل شوند تا به قدرتي مشخص و مطرح تبديل گردند

 .براي قانون كار و ساير مطالبات كارگري يك عرصه ي مهم براي متحد و متشكل شدن است



طبقه سرمايه دار ايران، با ارائه ي يك قانون كار جديد آماده يك تعرض گسترده ديگر به سفره خالي 
با دست  براي نیل به اين هدف. نیروي كار ارزان تر، وسیع تر و خاموش: كارگران ايران شده است هدف

نمايد كه قانون كار فعلي مانع توسعه ي سرمايه در ايران است و  آويز قرار دادن قانون كار وانمود مي
به . گیرد كه قسمتي از فقر و بدبختي و عقب ماندگي موجود در ايران به اين قانون باز میگردد نتیجه مي

؟ كارگران !اي مقابله با زياده خواهيخاطر اين كه براي سرمايه صرفه ي اقتصادي ندارد و به اصطالح بر
بندهايي مربوط . بندهايي از قانون كار را كامال تغییر داده و با منافع كوتاه و دراز مدت خود سازگار نمايد
حق تشكل و  به چگونگي و میزان دستمزد، اخراج و بیمه بیكاري، قراردادهاي موقت و سفید امضا،

آن چیزهايي كه اگر در هر نقطه جهان  ماده و خالصه همه ي  ساعات كار و حق سنوات و ده ها بند و
شود، يك جا و به يك باره تغییر دهد و  جمعي كارگران مواجه مي مورد هجوم قرار گیرد با مقاومت دسته

كار )اين پروژه تحت عنوان اختیار آزاد كارگر و كارفرما براي مناسبات في مابین . فقر را كامال قانوني كند
كلید خورده است و پر واضح است كه چون كارگران فاقد سازماندهي الزم هستند نیرو و ( و سرمايه

هدف . قدرت برتر و فائقه كارفرما و دولت هستند، نتیجه ي هر گونه اقدام نیز از قبل كامال روشن است
كه  واقعیت اين است. شود زيرا تجارب جهاني سرمايه را هم پشت سر خود دارند سرمايه برآورده مي

قانون كار سطح استاندارد خواسته ها و . قانون كار بیان حقوقي توازن قوا میان كار و سرمايه است
دهد و مستقیما سطح زندگي كارگران و خانواده هايشان و  نیازها و مطالبات كارگري را نشان مي

به رسمیت  كند كه توسط سرمايه شرايط فروش نیروي كار را در يك دوره ي نسبتا طوالني بیان مي
به اين خاطر از اهمیتي كم نظیر برخوردار است و معلوم است كه كارگران نبايد . شناخته شده است 

بر عهده ي فعالین كارگري است كه در اين عرصه . آن را دست كم گرفته و يا بدان اهمیت الزم را ندهند
شروي و به دست آوردن بر نقش تسهیل كنندگي قانون كار و خصلت سراسري بخشیدن به آن براي پی

خواسته هاي كارگران پافشاري كرده و جايگاه و اهمیت آنها را كامال و بارها و بارها توضیح دهند كه با 
. گیرد توجه به مضمون قانوني بودن آن جمع آوري قوا براي تشكل و سازماندهي اين امر بهتر صورت مي

مترقي نیاز دارند تا با اتكا بر آن بتوانند به اوضاع  داري به يك قانون كار كارگران در همین جامعه سرمايه
خود سر و ساماني دهند و براي آينده ي خود را آماده كند تا بتوانند بسیاري از اهرم هاي موجود در 

 .دست كارفرمايان و دولت را براي تحمیل فقر و فالكت از دست آنان خارج كند
اعات كار باال و عدم حق تشكل و اعتراض وحقوق اهرم هايي كه براي اخراج ، دستمزد پايین و س

به دفعات زياد مورد سوءاستفاده قرار گرفته است، بايد چیزي در دست ... نابرابر كار زنان و كودكان و 
 .داشت تا بتوان اين حربه را از دست آنان خارج ساخت

نیست و معناي ديگر اين مي دانیم مبارزه كارگران براي يك قانون كار مترقي صرفا يك مبارزه حقوقي 
عبارت، مبارزه تمام عیار براي آن دسته از مطالبات متنوع و برحق غیرقابل انكاري است كه در سراسر 

نمونه ي . به وضوح شاهد آن بوده ايم... ايران و در تمام سال ها در بنگاه هاي اقتصادي و مراكز كار و
ه براي جلوگیري از اخراج وعدم پذيرش بارز آن كارگران پتروشیمي ماهشهر و تبريز هستند ك

به خصوص حق تشكل و داشتن آن را مهم تر از خواسته هاي ديگر . قراردادهاي موقت اعتصاب كردند
 .دانستند خود مي

براي دست يابي به . تواند به موازات هم پیش برده شود مبارزه براي مطالبات كارگري و قانون كار مي
و پذيرش كارگران بايد براي تك تك بندها و تبصره هاي آن يك مبارزه  يك قانون كار مورد نظر خواست

كلیت قانون كار و بندها و مواد آن هر يك به عنوان يك پايگاه كار در برابر سرمايه در . پیگیر صورت گیرد
. تكیه گاه هايي كه بايد از دست كارفرمايان و حامیان آن خارج شود. نظر گرفته شود كه بايد فتح شوند
كند كه غفلت از هر كدام از اين پايگاه ها و جايگاه هاي مهم چه  يك حساب سرانگشتي اثبات مي

 .عواقب و نتايج تلخي به بار خواهد آورد
مبارزه براي قانون كار بخشي مهم از يك مبارزه طبقاتي سیاسي است و حتما يك گام و مرحله ي 

داري باتمام ترفندها و دوز و كلك هاي آن  رمايهضروري براي شناخت و فراتر رفتن كارگران از نظام س
بعضي از تظاهركنندگان نیويوركي پالكاردهايي در درست داشتند كه مضمون و نوشته ي آن . )است

آيا معني دموكراسي . درصد انتخاب شوندگان مجلس از سوپرمیلیونرها هستند30بیشتر از : اين بود
 !داري همین است رمايهاين است؟ آيا اين انساني است؟ دموكراسي س

مضامین اين نوشته ها كه به وضوح حاكي از شناخت و كسب آگاهي گروه هاي كارگر و زحمتكش از 
داري و هم چنین تجربه اندوزي درجريان مبارزه روزمره براي فراتر رفتن از دموكراسي  مختصات سرمايه

 .موجود است
به هاي حقوقي آن محدود نمي شود و بسیار همان طور كه مبارزه جهت برابري زن و مرد فقط به جن

فراتر از آن است ولي كسب برابري حقوقي يك دستاورد فوقالعاده مهم است كه در مقاطع گوناگون 
 .گردد يابند واعتماد به نفس مبارزاتي شان تقويت مي زنان با استناد به آن خود را توانمندتر مي

تواند زمینه هاي اتحاد بین كارگران و ساير  قي ميدر نمايي ديگر مبارزه براي يك قانون كار متر
را نیز دامن زده و ... مثل پرستاران، معلمان و ( زحمتكشان و به خصوص پیشروان جنبش هاي موجود



تواند و  بسیار واضح است كه در شرايط اتحاد عمل وكار مشترك وعمل فعاالن، نیز مي. تقويت كند
 .دبايد از ابعاد وسیعي برخوردار شو مي
باشد آن است كه ما به قانون كار و قانون گذاران  اي هر چند تكراري كه الزم به يادآوري مجدد مي نكته

دانیم كه در شرايط تشديد بحران  فعلي هیچ توهمي نداريم و جايگاه هر كدام نیز روشن است و مي
. شود چشمگیر ميدستخوش تغییرات سريع و ... اقتصادي جنگ و تجاوز و به هم خوردن توازن قوا و

مشخصا ...( مثال تحمیل قانون سن بازنشستگي جديد و پرداخت بیمه بیكاري در فرانسه، يونان و
و . دانیم كه سیستم كنوني هیچ گونه پاي بندي به هیچ كدام از بندها و مفاد قوانین خود ندارد مي

تفسیر بردار سعي در فريب و تفرقه مرتبا با جمالت مبهم و دو پهلو و با به كارگیري اما و اگرها و لغاتي 
به رغم اين همه، بايد مصر . كند در بین صفوف كارگران كرده و از آن به نحو احسن بهره برداري مي

باشیم كه يك قانون كار مترقي بر روابط كار و سرمايه و با تاكید فراوان بر شمولیت تمام كارگران و 
نتوانند كارگران را به راحتي پراكنده ساخته و يا از اتاق  حقوق بگیران و فرودستان وجود داشته باشد تا

هاي وزارت كار مستاصل و پريشان و ناامید و عصباني بیرون شان كنند و بدانند كه براي اقدامات 
 .ضدكارگري خويش بايد پاسخگو باشند
را براي مخالفت و  توانند راه هاي مناسب مطمئنا كارگران مي... با توجه به اين موانع و دست انداز ها و

مبارزه با قانون كار فعلي پیش نويس اصالحیه قانون كار در جمع هاي خود پیدا كرده و در شرايط 
مناسب با تحمیل خواسته هاي و نمايندگان منتخب خويش زمینه تحقق يك قانون كاري را فراهم كنند 

ن قانون از نداشتن آن بهتر است حداقل اين منطق خیلي ساده كه داشتن آ. كه بیانگر منافع آنان باشد
 .همین

همان طور كه در زمان بررسي اليحه خانواده در مجلس تعداد بسیار زيادي از اقشار مختلف با اجتماع 
جلوي مجلس صداي اعتراض خود را به گوش همه رساندند و كارگران نیز با اتخاذ چنین تدابیري وحتا با 

توانند دست به يك مقاومت دسته جمعي بزنند و آن را به  ر ميجمع آوري طومار و امضا و يا از طرق ديگ
نقطه ي شروعي براي دور جديدي از به میدان آمدن و تبديل شدن به يك نیروي بالفعل سراسري براي 

 .داري گردند دفن نظام سراپا مصیبت و بدبختي سرمايه
 :براي تحقق چنین خواست و امري طبقه ي كارگر بايد بتواند

خود را به حركت در آورده و با حضور میلیون ها كارگر زن و مرد و پرستار و معلم با خانواده  تمام قواي
هايشان و همچنین مشاركت فكري وعملي تمام تئوريسین ها و روشنفكران اقتصاددانان و حقوق دانان 

 .و هواداران طبقه ي كارگر گرمي و شادابي خاصي به اين مبارزه سراسري ببخشد
 1009اه سوم بهمن م

 
 !یاد کارگران مبارز خاتون آباد گرامی باد

  
ژانویه  (۱٣٨٢نفر از کارگران مجتمع مس خاتون آباد در شهرک بابک کرمان در سال  ٢۱۱در پی اخراج  

کارگران بعد از به . کارگران اخراجی به همراه خانواده هایشان دست به اعتصاب و تحصن زدند ) ٢۱۱۷
عتراضی، جاده خاتون آباد به شهر بابک را بستند، اما نیروهای سرکوب گر نتیجه نرسیدن این حرکت ا

خود را به محل رساندند، به کارگران هجوم بردند   جمهوری اسالمی از جمله با استفاده از هلی کوپتر
. سپس در مقابل فرمانداری شهر بابک تجمع کردند  کارگران. وشتم، آنان را پراکنده کردند  ضرب  و با
رژیم این بار کارگران را به گلوله بستند و چهار نفر از کارگران و یک کودک راکشتند   ی های سرکوبنیرو

.  
اتحاد بین المللی در حمایت از کارگران در ایران، خبر کشتار کارگران خاتون آباد توسط رژیم اسالمی 

ا . ایت رژیم به راه انداختسرمایه را بالفاصله در سطح بین المللی منتشر کرد و کارزاری علیه این جن
گسترش یافت؛ تجمع ها و تشکل های   ین کارزار با هم یاری بسیاری از فعالین و سازمانهای کارگری

بسیاری   کردند و توجه کارگران در  جنایت جمهوری اسالمی را محکوم  کارگری در سطح بین المللی
 .از کشورها به جنبش کارگری ایران جلب شد

. تا کنون از هیچ جنایتی کوتاهی نکرده است  المی در دفاع از نظم سرمایه داریرژیم جمهوری اس
کارگران، این تولید کنندگان ثروت جامعه، در تمام طول عمر ننگین این حکومت، مورد حمالت غیر 

آمرین و عاملین سرکوب و کشتار کارگران باید بدانند که یاد جان باختگان   .انسانی آن قرار داشته اند
اتون آباد هیچگاه از اذهان کارگران پاک نخواهد شد و دیر یا زود آنها باید پاسخگوی طبقه کارگر ایران خ

 .باشند
  

 اتحاد بین المللی در حمایت از کارگران در ایران
 ٢۱۱٢ژانویه  ٢۱ -۱٣۰۱بهمن  ۱

info@workers-iran.org 
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  !گرامی باد یاد و خاطره جان باخته گان معدن مس خاتون آباد 
 

رسد که هشتمین سالروز کشتار وحشیانه کارگران در معدن مس خاتون آباد در شرایطی فرا می
هست و کند و سایه شوم بیکاری و اخراج همچنان بر سر خیل عظیمی از کارگران سنگینی می

  .کشاندنیست آنان را به فنا و نابودی می
نفر از کارگران اخراجی این معدن، به  ٢۱۱، حدود ۱٣٨٢در چنین روزی، در چهارم بهمن ماه سال 

همراه خانواده های شان، با خواست برخورداری از حق داشتن شغل برای گذران زندگی و 
د روز تحصن و عدم نتیجه گیری، به سوی دراعتراض به بیکارسازی و اخراج کارگران، پس از چن

اما مسئولین و . نمایندکنند و در مقابل این فرمانداری تجمع میفرمانداری شهر بابک حرکت می
گویی به کارگران، در نهایت شقاوت آنان را با استفاده از ابزارهای نیروهای انتظامی به جای پاسخ

در . کنندبندند ودر خون غرقه میو هوا به گلوله می سرکوب ، از جمله یک فروند هلیکوپتر، از زمین
های مهدوی، ریاحی، مومنی و جاویدی به همراه این حمله ناجوانمردانه چهار نفر از کارگران به نام

دهند و تعداد زیادی نیز زخمی و دستگیر آموزی به نام پور امینی، جان خود را از دست میدانش
  .گردندها میشوند و روانه زندانمی

خواستند که بر سر کار ها رفتار شد؟ آنان میخواستند که این گونه با آنکارگران خاتون آباد چه می
خواستند که کارفرمایان، در پناه قوانین و قراردادهای خود باقی بمانند و اخراج نشوند؛ کارگران می

های پیمان کاری ، م شرکتضدکارگری همچون قراردادهای موقت و سفید امضای کار و انواع و اقسا
شان را مختل ننمایند و امنیت شغلی شان را هر لحظه با تمسک به یک بهانه و ترفند، شرایط کاری

خواستند که اضطراب و نگرانی ناشی از اخراج و بیکاری را در لحظه به بازی نگیرند؛ کارگران می
-رسازی نباشند؛ کارگران میشان احساس نکنند و هر آن در خطر اخراج و بیکای زندگیلحظه

اما عوامل و کارگزاران سرمایه به جای پاسخگویی به . خواستند که شغل داشته باشند و کار کنند
تهاجم . های برحق و انسانی، آنان را مورد یورش قرار دادند و به خاک و خون کشیدنداین خواست

ترین حقوق خود، دفاع از ابتدایی وحشیانه عوامل سرمایه به کارگران خاتون آباد، آن هم به دلیل
های آزادی خواه بالفاصله، موجی از خشم و نفرت را در میان کارگران و فعالین کارگری و همه انسان

هایی آن را محکوم کرده و خواستار محاکمه تا آنجا که طی بیانیه. و عدالت طلب جامعه برانگیخت
  .نان را طلب کردندعاملین و آمرین آن واقعه اسفناک شده و مجازات آ

متإسفانه پس از گذشت هشت سال، هنوز به کیفرخواست کارگران توجهی نشده و بسیاری از 
ها و مطالبات این طبقه مثل جلوگیری از اخراج و بیکارسازی کارگران و حق برخورداری از کار خواست

در کشور و پرداخت و شغل مناسب؛ تعیین حداقل دستمزد کارگران، متناسب با میزان تورم واقعی 
های اجتماعی؛ برخورداری از حق حقوق و مزایای کارگران در موعد مقرر؛ برخورداری از انواع بیمه

؛ لغو قراردادهای . . . اعتصاب، حق تشکل، حق آزادی بیان و نشر و تجمع و تحصن و راهپیمایی و 
بی پاسخ مانده و کارگران و . . . موقت و سفید امضای کار همراه با الغای شرکت های پیمانکاری و 

زاده، شیث امانی و بسیاری فعالینی چون علی نجاتی، رضا شهابی، ابراهیم مددی، بهنام ابراهیم
برند و یکی پس از دیگری از دیگر، تنها به جرم دفاع از حقوق و مطالبات کارگران در زندان بسر می

ر کارگران در معدن مس خاتون آباد، هنوز پس از گذشت هشت سال از کشتا. شوندکار اخراج می
کارگران از حق اعتصاب و تشکل برخوردار نیستند و سرمایه در صدد تحمیل بی حقوقی بیش تر به 

است تا یکسره این طبقه را به روز سیاه بنشاند و " اصالح قانون کار"کارگران، از طریق طرحی با نام 
ز گذشت هشت سال از جنایتی که در حق سرمایه پس ا. تا آن جا که ممکن است استثمار کند

گذرد و در صدد تحمیل بی حقوقی کارگران مرتکب شده است، حتی از سفره خالی کارگران در نمی
  .مطلق به این طبقه است

کنند هدفی جز حفظ منافع ای و مسلم خویش دفاع میتهاجم به کارگرانی که از حقوق پایه
کند و به طور قطع برای تمکین کارگران به دنبال نمی سرمایه و افزایش سوداوری این طبقه را

  .شودوضعیت فالکت بار موجود تدارک دیده می
ها و مطالبات، راهی جز اتحاد ما کارگران باید بدانیم که برای به کرسی نشاندن تمامی این خواست

حاد و همبستگی طبقاتی طبقه کارگر این توانایی را دارد که با اتکا به نیروی ات. و مبارزه وجود ندارد
و استفاده از قدرت آگاهی و تشکل، ضمن فائق آمدن بر مشکالت و معضالت پیشِ  رو، رو در رو با 

های مختلف آن ها را به عقب رانده و در نهایت از شر آن سرمایه و عوامل آن، گام به گام و در عرصه
  .رها شود

ی، ضمن گرامی داشت یاد و خاطره کارگران های کارگرکمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل
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ها و مطالبات کارگران و در نهایت رهایی از آباد تأکید دارد که برای پیگیری خواستجان باخته خاتون
های منجالب سرمایه، هیچ راهی به جز متحد و متشکل شدن و مبارزه رو در رو با سرمایه در عرصه

ها و مطالبات بدون مبارزه اور ما هیچ یک از این خواستبه ب. مختلف وجود نداشته و نخواهد داشت
  .متشکل، آگاهانه و سراسری میسر نخواهد شد و صورت واقعیت به خود نخواهد گرفت

  ۱٣۰۱بهمن  ۷کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل های کارگری
 
 
  بهنام ابراهیم زاده تقاضای عفو مشروط را را رد کرد 
 

بهمن ماه ٣بهنام ابراهیم زاده (اسعد)ز داخل زندان به دست کمیته دفاع کمیته دفاع ازبنا به خبری که ا

مسئوالن زندان از بهنام ابراهیم زاده فعال کارگری در بندخواسته اند که با توجه به : رسیده است۱٣۰۱

روط اینکه یک سوم از دوره محکومیتش را در زندان گذراندهاست از مسئولین قضائی تقاضای عفو مش

  .نماید

اما بهنام در پاسخ به مسئولین زندان گفته اند که من هیچ جرمی مرتکب نشده ام تا تقاضای عقو 

  .نمایم
کورش  -علی سالکی: لیست افراد جدیدی که به عضویت کمیته دفاع از بهنام ابراهیم زاده در آمده اند

نی، اسعد مریوانی، مسعود غالب حسینی، عمر شعبا -یداهلل صمدی  -شیوا سبحانی  -بخشنده 

  مریوانی و هوشیار بهمنی

 

 دستمزد

 هاي مستقل صنفي عامل تعیین دستمزدهاي غیر منطقي است خالء تشكل

 
ريیس اتحاديه كارگران : بهمن آمده است 4ایلنا در تاریخ  –به نوشته خبرگزاری دولتی کار ایران 

به دلیل نامتعارف بودن عرضه و تقاضاي بازار كار  دستمزد كارگران روزمزد: قراردادي و پیماني اعالم کرد
  .دائم در نوسان است

فتح اهلل بیات در گفتگو با خبرنگار ایلنا تنش و چالش تعیین دستمزد را متاثر از فقدان راهکار مشترک 
این امر ناشی از خالء : منطقی در خصوص تعیین دستمزد در شورای عالی کار عنوان کرد و گفت

  .های کارگری و کارفرمایی است قل صنفی، در مجموعهتشکیالت مست
قانون کار باید بر اساس تورم رسمی  41او با بیان این که تعیین حداقل مزد یک خانواده براساس ماده 

نامه  این مسئله در ماده یک مقاوله: نفره باشد، تصریح کرد 5یا  4کشور و هزینه معیشت یک خانواده 
المللی کار نیز تاکید شده و مورد تايید  سازمان بین 101نامه شماره  قاولهو در ماده یک م 01شماره 

اند ساز و کار منطقی در تعیین دستمزد را  دولت ايران قرار گرفته است، بنابراین این دولت ها مکلف
  .کنند رعايت

اند كه در  جههاي سوخت موا در سال جاري بنگاههاي اقتصادي با افزايش هزينه: او در ادامه یاد آور شد
نهايت منجر به افزايش هزينه تولید شده است، بنابراين سهم دستمزد در هزينه تولید با توجه به 

  .هاي ديگر كاهش چشمگیري يافته است افزايش هزينه
از كانون عالي : او از شوراي عالي كار خواستار در نظر گرفتن وضعیت معیشت كارگران شد و گفت

و شوراي عالي كار خواستاريم تا وضعیت معیشت و زندگي كارگران را در  هاي صنفي كارگران انجمن
  .نظر گرفته و سعي در افزايش قدرت خريد آنها داشته باشند

هاي پیمانكاري خبر داد و  بیات از عدم ارسال لیست بیمه کارگران روز مزد توسط بسیاری از شرکت
پیگیری از سوی وزارت كار و سازمان تامین  در این زمینه هیچ گونه بازرسي و يا: خاطرنشان ساخت

  .گیرد اجتماعي صورت نمي
 پايان پیام

 

 هیئت وزیران تصويب كرد؛
 روز 02هاي پیمانكاري نیروي كار ظرف  حذف شركت

 
با تصویب هیئت وزیران، همه : بهمن آمده است  4ایلنا در تاریخ  –به نوشته خبرگزاری دولتی کار ایران 

های پیمانکاری برای تامین نیروی  مکلف شدند قراردادهای منعقد شده با شرکت های اجرایی دستگاه
فسخ کرده و با کارکنان شرکتی به ( شانزدهم بهمن ماه)روز پس از ابالغ مصوبه،  15انسانی را ظرف 

  .طور مستقیم قرارداد ببندند



ه پیشنهاد معاونت توسعه رسانی دولت، هیئت وزیران بنا ب به گزارش ايلنا به نقل از پایگاه اطالع
مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی 

های اجرایی را به حذف  ایران، با هدف حمایت از حقوق کارکنان شرکتی، دستگاه جمهوری اسالمی 
  .های تامین نیروی انسانی مکلف کرد قرارداد با شرکت

قانون مدیریت خدمات ( 112)و ( 5)های اجرایی موضوع مواد  همه دستگاه بر اساس این مصوبه،
ها، مؤسسات دولتی، مؤسسات یا نهادهای عمومی غیردولتی،  شامل کلیه وزارتخانه)کشوری 

های دولتی، شرکت ملی نفت ایران، سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران، بانک مرکزی،  شرکت
های مشابه به استثنای نهادها، موسسات و تشکیالت و  کتهای دولتی و شر ها و بیمه بانک

شوند، وزارت اطالعات، نهادهای  هایی که زیر نظر مستقیم مقام معظم رهبری اداره می سازمان
های مستشاری دیوان محاسبات، شورای  عمومی غیردولتی، اعضاء هیات علمی و قضاوت هیات

مکلفند قراردادهای منعقد شده با ( رهبری نگهبان، مجمع تشخیص مصلحت نظام و مجلس خبرگان
نامه فسخ  روز بعد از ابالغ این تصویب 15های پیمانکاری برای تامین نیروی انسانی را ظرف  شرکت

  .کنند
های اجرایی مکلفند با کارکنان شرکتی دارای حداقل یک سال سابقه کار  بر این اساس، دستگاه

اند به ترتیب زیر  داده های موضوع قرارداد را انجام می یتشرکتی مستمر با پرداخت حق بیمه که فعال
  :اقدام کنند

 
رسان،  آبدارچی، نظافتچی، آشپز، نامه با کارکنان شاغل در مشاغل خدماتی نظیر پیشخدمت،  –الف 

نگهبان، و نظایر آن که معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور ظرف یک هفته پس از 
قانون مدیریت خدمات  104کند با رعایت ماده  نامه به عنوان شغل کارگری اعالم می ویبابالغ این تص

کشوری و رعایت سقف اعتبارات مصوب براساس قانون کار، قرارداد کار موقت یکساله منعقد و در پایان 
جددا قرار در سال بعد با آنها م  سال طبق مقررات قانون کار با آنان تسویه حساب کرده و در صورت نیاز،

های سازمانی مصوب دستگاه اجرایی  تعداد کارکنان موضوع این بند به سقف پست. داد منعقد نمایند
  .شود اضافه می

 
بایگانی،  متصدی امور دفتری،  با کارکنان شاغل در مشاغل پشتیبانی نظیر مسئول دفتر،  –ب 

مدیریت و سرمایه انسانی رئیس  نویس و نظایر آن که شرایط احراز آن توسط معاونت توسعه ماشین 
شود به صورت قرارداد کار مشخص معین  نامه اعالم می جمهور ظرف یک هفته بعد از ابالغ این تصویب

  .تمدید قرار داد کنند
نامه، انعقاد قرارداد تامین نیروی انسانی  هیئت وزیران همچنین تصویب کرد که از تاریخ ابالغ این تصویب

ای پیمانکاری ممنوع است و هر گونه به کارگیری نیروی انسانی به هر نحو در ه به هر شکل به شرکت
های دستگاه صرفًا با مجوز معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس  همه مشاغل و فعالیت

  .پذیر خواهد بود جمهور و رعایت قوانین و مقررات ورود به خدمت امکان
از سوی معاونت توسعه مدیریت و   ابق ضوابط اعالمیهای اجرایی مکلفند مط همینطور دستگاه

سرمایه انسانی رئیس جمهور، به کارگیری نیروی انسانی تحت هر عنوان اعم از رسمی، پیمانی، 
قراردادی، کارگر مشمول قانون کار و عناوین مشابه را در پایگاه اطالعاتی کارمند ایران به ثبت رسانده و 

  .شماره کارمندی دریافت کنند
باشند و از تاریخ ابالغ  نامه مستثنی می های عمرانی از شمول این تصویب های مربوط به طرح فعالیت

های جاری دستگاه  های عمرانی در فعالیت نامه به کارگیری نیروی انسانی شاغل در طرح این تصویب
  .ممنوع است

ا حداقل سه سال سابقه ه های عمرانی که با دریافت حقوق از محل طرح با نیروهای شاغل در طرح
« الف»های جاری دستگاه را داشته باشند، در صورت اشتغال در مشاغل موضوع جز  اشتغال در فعالیت

این بند « ب»نامه مطابق حکم مذکور و در صورت اشتغال در سایر مشاغل براساس جزء  این تصویب
  .رفتار خواهد شد

های نفت، نیرو، راه و شهرسازی و  بعه وازرتخانههای تا بر اساس مصوبه هیئت وزیران، همچنین شرکت
نامه  روز پس از ابالغ این تصویب 15های دولتی موظف شدند ظرف  صنعت، معدن و تجارت و بانک

قراردادهای پیمانکاری برای تامین نیروی انسانی را فسخ و با نیروهای شرکتی موجود به ترتیب زیر 
  .رفتار کنند

 
در مشاغل تخصصی به شرط دارا بودن شرایط احراز شغل به صورت کار با نیروهای شاغل  –الف •

  .قانون مدیریت خدمات کشوری تمدید قرارداد کنند 104معین یا ماده 
 



های تعاونی  های در حال واگذاری را در قالب شرکت سایر نیروهای شرکتی شاغل در شرکت –ب •
  .متشکل از کارکنان شرکتی ساماندهی کنند

 پايان پیام

  درصدی قیمت اقالم لبنی۵۴افزايش روزانه 

قیمت يک لیتر شیر « د»بر اين اساس شرکت شیر : بهمن آمده است  4به نوشته سایت آفتاب در 
کرد، قیمت همین محصول را  تومان عرضه مي۱۱۱۱درصد چربی را که تا شب گذشته  ٣ای با  خمره

 . نده استرسا( درصد افزايش۱۷٫٢)تومان  ۱٢۱۱به  ۰۱بهمن  ٣امشب 
های لبنی قیمت محصوالت خود را روزانه  در سايه نبود نظارت وزارت صنعت و تجارت ، برخی کارخانه

 . دهند افزايش مي
با ادغام وزارت بازرگانی و صنايع و تشکیل وزارت صنعت، معدن و تجارت و نیز هم زمان با اجرای قانون 

ازار قیمت محصوالت مورد نیاز عامه مردم انجام شود رود نظارت جدی بر ب ها انتظار مي هدفمندی يارانه
 . ها به بهانه نابسامانی بازار ارز و سکه دست به افزايش بدون دلیل قیمت محصول نزنند و کارخانه

درصد چربی را که تا شب گذشته  ٣ای با  قیمت يک لیتر شیر خمره« د»بر اين اساس شرکت شیر 
درصد ۱۷٫٢)تومان  ۱٢۱۱به  ۰۱بهمن  ٣حصول را امشب کرد، قیمت همین م تومان عرضه مي۱۱۱۱

 . رسانده است( افزايش
نالند که پول شیر دامدار همواره با  داران مي اين در حالی است که دامداران همواره از اجحاف کارخانه

دهد  دار با فرآوری آن شیر قیمت را روزانه افزايش مي شود، اما کارخانه روزه پرداخت مي ۶۱تا  ۷۱تاخیر 
 . گیرد و تا شب پول مشتری در حساب کارخانه دار قرار مي

نظارت بر قیمت يکی از وظايف بخش بازرگانی وزارت صنعت، معدن و تجارت است که مغفول مانده يا 
موثر نیست و ای کاش اين افزايش قیمت به جیب دامدار تولید کننده برسد و تولید شیر خام افزايش 

 . يابد
ها، گران شدن نرخ  یمت برخی محصوالت از جمله مواد لبنی از سوی برخی کارخانهبهانه گران شدن ق

کند، شیر دامدار را به  شود، در حالی که کارخانه شیر مگر چه موادی از خارج وارد مي دالر اعالم مي
درصد افزايش ۱۷٫٢کند، در عوض قیمت محصول را يک شبه  ماهه خريداری مي ٢نیم بها و نسیه 

 . دهند مي
انصافي، کاالهای  به گزارش فارس،برخی عمده فروشان بازار نیز به بهانه افزايش قیمت دالر با بي

دهند و از عرضه به موقع و مقدار کافی کاال به  موجود انبار را بر اساس نرخ روز دالر افزايش قیمت مي
نرخ رسمی انجام شده و  تومان و ۱۱۱۱کنند، در حالی که اوال واردات رسمی با دالر  بازار خودداری مي

ربطی به دالر بازار آزاد ندارد، از طرفی کاالی موجود انبار چه ارتباطی به دالر نرخ روز دارد، مگر دستمزد 
شود، مگر مالیات عملکرد ساالنه و ارزش افزوده به نرخ دالر روز  کارگر انبار به دالر نرخ روز پرداخت مي

 . شود پرداخت مي

 
  تانه ورشکستگی و تعطیلیها در آس بیمارستان

با توجه به افزايش حامل های انرژي، قیمت : بهمن آمده است  4قانون در تاریخ به گزارش سایت 
مواد اولیه، دارو و اقالم پزشکی و واقعی نبودن تعرفه های پزشکي، درآمد برخی از بیمارستان ها 

رت حمايت نشدن از سوی دولت پاسخگوی هزينه ها نیست و در گزارشی اعالم کرده اند که در صو
سخنگوی کمیسیون بهداشت و درمان مجلس . در آستانه تعطیلی و ورشکستگی قرار می گیرند

برخی از : نسبت به ورشکستگی برخی از بیمارستان های دولتی و خصوصی هشدار داد و گفت
 . بیمارستان ها در آستانه تعطیلی قرار گرفته اند

براساس گزارش های ارائه شده به کمیسیون : ب به خراسان گفتدکتر تامینی با بیان اين مطل
بهداشت برخی از بیمارستان ها اعم از دولتی و خصوصی به ويژه در شهرهای کوچک در معرض 

 . ورشکستگی قرار دارند
با توجه به افزايش حامل های : وی با بیان داليل بروز بحران مالی در برخی از بیمارستان ها افزود

یمت مواد اولیه، دارو و اقالم پزشکی و واقعی نبودن تعرفه های پزشکي، درآمد برخی از انرژي، ق
بیمارستان ها پاسخگوی هزينه ها نیست و در گزارشی اعالم کرده اند که در صورت حمايت نشدن 

 . از سوی دولت در آستانه تعطیلی و ورشکستگی قرار می گیرند
ی نیز به ويژه در شهرهای کوچک ضريب اشغال تخت برخی از بیمارستان های خصوص: وی افزود

 . پايینی دارند که ادامه فعالیت برای آنها میسر نیست



در حال حاضر قرار بر اين شد که کمیسیون بهداشت از اين : به گزارش سالمت نیوز، تامینی گفت
 . بیمارستان ها بازديد کند و با رايزنی با دولت مشکل آنها برطرف شود

 

  ی نساجی يزد در حین انجام کار کارخانه مرگ کارگر

يک کارگر کارخانه نساجی يزد به نام علی محمد : بهمن آمده اس  4به گزارش خبرگزاری هرانا در
 . حسین بیگي، جان خود را در حین کار از دست داد

د علی محم: "رضايي، رئیس کانون شوراهای اسالمی کار استان يزد با بیان اين خبر به ايلنا گفت
دهد که  حسین بیگی در هنگام تعمیر دستگاه کاردينگ، دست خود را از ناحیه آرنج از دست مي

گیرد اما متاسفانه  يزد مورد درمان و پیوند دست قرار مي« افشار»پیرو اين حادثه در بیمارستان 
 ". کند ها مثمر فايده نبوده و او فوت مي تالش

بازرسین کار در حال بررسی : "ص نشده است گفترضايی با بیان اينکه هنوز علت حادثه مشخ
 ". موضوع هستند و از مسئولین درخواست شده تا در برقراری مستمری خانواده او تسريع بعمل آيد

سال سابقه کار  ۱۱علی محمد حسین بیگی در حدود : "رضايی در تشريح شرايط اين کارگر افزود
با وجود دارا بودن دو فرزند معلول جان خود را  داشته و مکانیک اين شرکت بوده است که متاسفانه

 ". حین کار کردن از دست داده است
کارگر جان خود را از  ۱٨آذرماه در پی انفجار کوره کارخانه فوالاد غدير يزد  ٢۱الزم به يادآوری است 

 . دست دادند

  آمريکا بانک تجارت را تحريم کرد

ای از تحريم بانک  داری آمريکا در اطالعیه وزارت خزانه :بهمن آمده است  4به نوشته سایت آفتاب در 
 . تجارت ايران خبر داد

به گزارش . اين اقدام خصمانه آمريکا همزمان با تحريم بانک مرکزى ايران از سوى اتحاديه اروپا است
بی بی سي، اين اتحاديه در نظر دارد فهرستى از اسامى افراد و نهادهاى تحريم شده را نیز فردا 

 . عالم کندا
گزارشگر اين رسانه انگلیسى پیش بینى . نهادهايى که يکى از آنها بانکى ايرانى در فرانسه است

 . باشد« تجارت»کرد که اين بانک،  مي
ساعاتى پس از اين اخبار بود که در رسانه هاى آمريکايى خبر تحريم بانک تجارت از سوى وزارت 

ای از  وزراى خارجه و خزانه دارى آمريکا در بیانیه همچنین. خزانه دارى اين کشور، عنوان شد
 . های اتحاديه اروپا علیه ايران، حمايت کردند تحريم

ادعاى آمريکا براى اعمال اين تحريم جديد، ارائه خدمات مالى بانک تجارت به نهادهاى تحت تحريم 
نک اصلى ايران، بانک اش در تحريم چهار با های خصمانه آمريکا که در ادامه روش. در ايران، است

ها افزوده است، علت ديگر اين تحريم را ارائه خدمات مالى براى تامین  تجارت را نیز به آن
بانک تجارت میلیاردها تومان را براى فعالیت : ای ايران عنوان کرده و آورده است های هسته فعالیت
 . جا کرده است ای ايران جابه هسته

بی سی با انتشار اين خبر متذکر شد که بانک تجارت تا کنون از  شبکه تلويزيونى فارسى زبان بی
سوى شوراى امنیت تحريم نشده ولى هر نهاد اروپايى يا آسیايى که با بانک تجارت همکارى کند، 

 . دهد اش را به بازار مالى آمريکا از دست مي دسترسي
ى و آمريکايى از اعمال فشار های بیگانه و سران کشورهاى اروپاي به گزارش خبرآنالين،شعف رسانه
ها از يکسو و رد ادعاهايشان مبنى بر آمادگى بر حل مسائل فى  بر ايران گوياى نقض بى طرفى آن

چرا که جمهورى اسالمى ايران تا کنون بارها نسبت به ادامه . مابین بر سر میز مذاکره است
 . اعالم آمادگى کرده است 5+1مذاکرات هسته اى با 

در حالی مجوز واردات مرکبات صادر کردند که ايران قادر : نه کشاورزنايب ريیس خا
  هزار تن می باشد 011-011به صادرات 

در حالى که پرتقال به : نايب ريیس خانه کشاورز گفت -بهمن از قول  4به نوشته خبرگزارى موج در 
ر مى گیرد، واردات تومان در شب عید بر اساس مصوبه دولت در اختیار مصرف کننده قرا 1199قیمت 

 . مرکبات به ايران هیچ توجیهى ندارد
عنايت اهلل بیابانى نايب ريیس خانه کشاورز و عضو اتحاديه باغداران در گفتگو با خبرنگار خبرگزارى 



 . به عنوان يک تولیدکننده با هر نوع وارداتى مخالف هستم: موج با بیان اين مطلب اظهار داشت
مى دهیم تا کمبودها جبران شود اما در شرايطى که قیمت ها در بازار ايران واردات انجام : وى افزود

 . مناسب بوده و تولید تکافوى نیازها را مى کند، واردات ديگر معنايى ندارد
تومان  499در حال حاضر تامسون درجه يک در باغات به ازاى هر کیلو : بیابانى خاطر نشان ساخت

ى تشريفات نظیر شستشو، واکس، بسته بندي، سورتینگ و به فروش مى رسد و با انجام تمام
 . تومان به بازار عرضه خواهد شد 1199غیره، در ايام نوروز به قیمت 

 . واردات مرکبات عواقب بسیار خطرناکى براى کشور دارد: وى گفت
سیاست قرنطینه اى کاغذى درست نیست و بايد ديد کشور : نايب ريیس خانه کشاورز تاکید کرد

دا تامین کننده میوه هاى ايرانى آيا از نظر سالمتى مورد قبول سازمان حفظ نباتات هست يا مب
 . خیر

بايد متولیان امر بگويند اگر آفت مگس مديترانه اى به کشور وارد شد و به باغات : وى تصريح کرد
 خسارت وارد کرد يا آفتى همچون جارووک لیموترش که سال هاست در هرمزگان سبب نابودى

 . باغات شده است سراسر باغات ايران را فرا گرفت، چه کسى پاسخگو خواهد بود
سرانه مصرف : هزار تن اعالم کرد و افزود 599میلیون و  4بیابانى میزان تولید مرکبات در کشور را 

 . کشور نیز مشخص است
قادر است با هیچ نیازى براى واردات مرکبات در کشور احساس نمى شود و ايران : وى تاکید کرد

 . هزار تن نیز صادرات داشته باشد 099-499توجه به قیمت مناسب مرکبات 
دولت به جاى اينکه کمک کند تا ايران براى مرکبات خود : نايب ريیس خانه کشاورز اذعان داشت

بازارهايى در کشورهاى حاشیه خزر ايجاد کرده و صادرات مرکبات را آغاز کند، مجوز واردات صادر 
 . استکرده 

 اين رفتار دولت سبب خواهد شد باغات از چرخه تولید خارج شود: وى ادامه داد
 

  سوزی چاه نفت گچساران سوختند سه کارگر در آتش

در سه راه  ۱۱چاه نفت شماره :گزارش داد ( ژانويه ٢۷)عصر روز چهارم بهمن : آلمان  –وله  رادیو دويچه 
 . کهگیلويه و بويراحمد آتش گرفت بی حکیمه در گچساران از توابع استان بي

 
اصل، فرمانده انتظامی  اهلل بیعت  ، سرهنگ قدرت(ايسنا)به گزارش خبرگزاری دانشجويان ايران

او در ادامه خاطر نشان . اند گچساران در اين باره گفت در جريان اين حادثه سه کارگر در آتش سوخته
به مرکز درمانی در شهرستان گناوه انتقال اند  کرد که دو كارگری که دچار سوختگی زيادی شده

اند و حال عمومی آنها مطلوب نیست و کارگر ديگر که جراحات کمتری داشت تحت مداوا قرار  يافته
 . گرفته است

 
هنوز دلیل اين آتش سوزی مشخص نیست و فرمانده انتظامی گچساران در اين باره گفت علت 

 .سوزی توسط کارشناسان بررسی می شود آتش
 

 
های بازنشستگان  دریافت عیدی برابر با حداقل عیدی کارگران شاغل از خواسته 

  است
 

  ها برای سال آینده درصدی حقوق ۷۱انتظار افزایش 
بگیران تامین اجتماعی طی گفتگویی با ایسنا بتاریخ  رییس کانون عالی بازنشستگان و مستمری

: ها در سال آینده خاطرنشان کرد بازنشسته "افزایش حقوق"و " عیدی"بهمن ماه ،درباره میزان ۷
قانون  ۰۶بازنشستگان دریافت عیدی برابر با حداقل عیدی کارگران شاغل و محقق شدن ماده 

  .تامین اجتماعی مبنی بر افزایش حقوقی همخوان با نرخ تورم را خواهانند
الی داخلی صندوق تامین از آنجا که منابع عیدی و حقوق بازنشستگان همواره از منابع م: وی افزود

رود  کند، انتظار می شود و دولت هیچ اعتباری را برای این منظور پرداخت نمی اجتماعی پرداخت می
درصد تحقق یابد، چرا که نرخ واقعی تورم در  ۷۱ها در سال آینده به میزان  افزایش حقوق بازنشسته

  .درصد است ۷۱حال حاضر در کشور بیش از 
  ر گازگرفتگی درکارگاه نجاریمرگ یک کارگر براث

،بنابه اظهاررضا وفایی فرمانده آتش نشانان ، حادثه  ۱٢۱بهمن ماه پایگاه خبری۷به گزارش 



متری که محل استراحت کارگران نجاری بود دربلواراشرفی اصفهانی رخ  ۱۱روزگذشته دریک اتاقک 
  .داد

ن درورودی این اتاقک که در داخل آتش نشانان در حضور عوامل انتظامی بعد از گشود: وی افزود
  .کارگاه نجاری قرار داشت با پیکر بی جان مردی روبرو شدند که در کف اتاقک به پشت خوابیده بود

جسد این کارگر پس از تأیید فوت وی توسط عوامل اورژانس به عوامل انتظامی تحویل : وی افزود
  .شد تا به پزشکی قانونی انتقال یابد

از اجاق گاز خوراک پزی روشن در  COش نشانی علت وقوع این حادثه را نشت گاز این فرمانده آت
  .محیط بسته واستفاده نادرست از این وسیله برای گرم کردن فضای اتاقک اعالم کرد

 
هاى مستقل صنفى عامل  خالء تشكل: ريیس اتحاديه كارگران قراردادى و پیمانى

  تعیین دستمزدهاى غیر منطقى است

 
ريیس اتحاديه كارگران :  بهمن آمده است 4ایلنا در تاریخ  –ته خبرگزاری دولتی کار ایران به نوش

دستمزد كارگران روزمزد به دلیل نامتعارف بودن عرضه و تقاضاى بازار : قراردادى و پیمانى اعالم کرد
 . كار دائم در نوسان است

ن دستمزد را متاثر از فقدان راهکار مشترک فتح اهلل بیات در گفتگو با خبرنگار ايلنا تنش و چالش تعیی
اين امر ناشی از خالء : منطقی در خصوص تعیین دستمزد در شورای عالی کار عنوان کرد و گفت

 . های کارگری و کارفرمايی است تشکیالت مستقل صنفي، در مجموعه
بر اساس تورم رسمی  قانون کار بايد 41او با بیان اين که تعیین حداقل مزد يک خانواده براساس ماده 

نامه  اين مسئله در ماده يک مقاوله: نفره باشد، تصريح کرد 5يا  4کشور و هزينه معیشت يک خانواده 
المللی کار نیز تاکید شده و مورد تايید  سازمان بین 101نامه شماره  و در ماده يک مقاوله 01شماره 

اند ساز و کار منطقی در تعیین دستمزد را  دولت ايران قرار گرفته است، بنابراين اين دولت ها مکلف
 . کنند رعايت

اند كه  هاى سوخت مواجه در سال جارى بنگاههاى اقتصادى با افزايش هزينه: او در ادامه ياد آور شد
در نهايت منجر به افزايش هزينه تولید شده است، بنابراين سهم دستمزد در هزينه تولید با توجه به 

 . كاهش چشمگیرى يافته است هاى ديگر افزايش هزينه
از كانون عالى : او از شوراى عالى كار خواستار در نظر گرفتن وضعیت معیشت كارگران شد و گفت

هاى صنفى كارگران و شوراى عالى كار خواستاريم تا وضعیت معیشت و زندگى كارگران را در  انجمن
 . نظر گرفته و سعى در افزايش قدرت خريد آنها داشته باشند

هاى پیمانكارى خبر داد و  ات از عدم ارسال لیست بیمه کارگران روز مزد توسط بسیاری از شرکتبی
در اين زمینه هیچ گونه بازرسى و يا پیگیری از سوی وزارت كار و سازمان تامین : خاطرنشان ساخت

 .گیرد اجتماعى صورت نمي

 
  از طرف مرکز آمار ۵۰۰۹تا  ۵۰۰۵اعالم نرخ تورم سال های  
 

نرخ تورم و شاخص قیمت کاالها و خدمات مصرفی "کز آمار ایران گزارشی را تحت عنوان مر
منتشر کرده  ۱٣٨۰تا  ۱٣٨۱های  برای سال(" نرخ تورم ملی و شاخص ملی)خانوارهای کل کشور 

که ارقام جدید و متفاوتی نسبت به آنچه پیش از این درباره تورم منتشر کرده بود در آن دیده 
  .شود می

بهمن ماه ایسنا،براساس گزارشی که مرکز آمار پیش از این برای فروردین ۷گزارش مورخ به
 ۱٣٨۰تا اردیبهشت سال جاری منتشر کرده بود، به طور مثال تورم اسفند ماه سال  ۱٣٨۶ سال

درصد اعالم شده بود، در حالی که در گزارش جدید نرخ تورم  ۱٣.۰برای نقاط شهری عددی معادل 
الها و خدمات مصرفی خانوارهای کشور که در واقع تلفیقی از تورم نقاط شهری و ملی قیمت کا

درصد اعالم شده  ۱۱٫٢عددی معادل  ۱٣٨۰ماهه منتهی به اسفند سال  ۱٢روستایی است برای 
  .است

نسبت به سال  ۱٣٨۰این در حالی است که بانک مرکزی پیش از این نرخ تورم در سال 
را ( ۱٣٨٨نسبت به دوازده ماه منتهی به اسفند ماه  ۱٣٨۰اسفند ماه  دوازده ماه منتهی به)۱٣٨٨

  .درصد اعالم کرده بود ۱٢٫۷معادل 
شاخص قیمت کاالها و خدمات : بنا بهمین گزارش، در متن گزارش مرکز آمار ایران آمده است

بزار مصرفی به عنوان معیار سنجش تغییرات قیمت کاالها و خدمات مصرفی خانوارها، مهمترین ا
کاربردهای اساسی و متنوع این بخش در برآورد . گیری میزان تورم در اقتصاد کشور است اندازه

ها و  قدرت خرید پول کشور، اندازه گیری روند درآمد و هزینه واقعی خانوارها، تعدیل مزد و حقوق



نامه ها و بر های ملی به قیمت ثابت اهمیت و جایگاه شاخص مزبور را در بررسی تعدیل حساب
  .دهد های اقتصادی نشان می ریزی

تاکنون طرح آمارگیری از قیمت خرده فروشی کاالها و خدمات مصرفی  ۱٣۷۷مرکز آمار ایران از سال 
خانوارهای شهری کشور را به اجرا درآورده و نتایج آن را به صورت شاخص قیمت کاالها و خدمات 

منتشر کرده ( ۱٣۷۷براساس سال پایه ) ۱٣٨٢تا سال  ۱٣۷۷مصرافی خانوارهای شهری از سال 
  .است

های مذکور با توجه به شرایط بازار کاال و خدمات مصرفی، تغییرات در الگوی مصرفی  طی سال
های به  با انجام بررسی ۱٣٨۱خانوارها و تغییراتی در طرح متناسب با عوامل فوق دده شد سال 

  .نظر گرفته شد ها در عمل آمده به عنوان مثال پایه جدید شاخص قیمت
تاکنون طرح آمارگیری از قیمت خرده فروشی کاالها و خدمات  ۱٣۱٣همچنین مرکز آمار ایران از سال 

مصرفی خانوارهای روستایی کشور را به اجرا درآورد و نتایج آن را به صورت شاخص قیمت کاالها و 
منتشر ( ۱٣۶۱پایه براساس سال ) ۱٣۷۱تا  ۱٣۶۱خدمات مصرافی خانوارهای روستایی از سال 

  .کرده است
های مذکور با توجه به شرایط بازار کاال و خدمات مصرفی، تغییرات در الگوی مصرفی  طی سال

 ۱٣۶۱، تغییراتی در طرح متناسب با عوامل فوق داده شد سال پایه شاخص از سال ...خانوارها و 
 ۱٣٨۱ال پایه جدید تا سال طرح تجدید نظر شده، براساس س ۱٣۷۷در سال . تغییر یافت ۱٣۷۷به 

های به عمل آمده به عنوان سال پایه جدید شاخص  با انجام بررسی ۱٣٨۱سال . اجرا گردید
  .ها در نظر گرفته شد قیمت

در طی سالیان اخیر با توجه به اهمیت تهیه شاخص ملی، مرکز آمار ایران تهیه شاخص ملی را در 
مناطق شهری و )ه نرخ تورم را در سطح کل کشورملی ک  دستور کار خود قرار داده است شاخص

ترین ابزار اندازه گیری نرخ تورم در یک کشور به  توان به عنوان کامل دهد را می نشان می( روستایی
  .حساب آورد

باشد و به ارائه اطالعات مربوط به شاخص قیمت  ای از نتایج طرح مزبور می گزارش حاضر چکیده
تا  ۱٣٨۱های  ها و کل سال برای ماه( شاخص ملی)ارهای کل کشور کاالها و خدمات مصرفی خانو

  .پرداخته است( ۱٣٨۱=۱۱۱) ۱٣٨۰
متوسط تغییرات قیمت ( شاخص ملی)شاخص قیمت کاالها و خدمات مصرفی خانوارهای کل کشور 

بنابراین فقط در صورت . دهد کاال و خدمات مصرفی در مناطق شهری و روستایی کشور را نشان می
و ( ها در سبد خانوار های مصرفی و وزن هر یک از آن اقالم هزینه)ن بودن الگوی مصرف یکسا

های نسبی اقالم مصرفی در مناطق شهری و رستایی و یا ناچیز بودن سهم  همچنین قیمت
ملی استفاده  CPIشهری به عنوان جایگزین  CPIتوان از  جمعیت مناطق روستایی از کشور، می

  .کرد
دار الگوی مصرف مناطق شهریو روستایی  های موجود نشانگر تفاوت معنی سیمطالعات و برر

درصد است، بنابر این حتی  ٣۱کشور بوده و سهم مناطق روستایی در خانوارهای کشور قریب به 
های نسبی اقالم مصرفی در مناطق روستایی و شهری، محاسبه  در صورت یکسان بودن قیمت

CPI زینی ملی ضرورت تام داشته و جایگCPI  شهری به جای آن با تورش تعمیم تورم مناطق
تر  شهری به روستایی مواجه است، بنابراین با عنایت به نکات فوق و به منظور محاسبه دقیق

های  دفتر شاخص( شاخص ملی)شاخص قیمت کاالها و خدمات مصرفی خانوارهای کل کشور 
های بین المللی، محاسبه این  ها و روشقیمت مرکز آمار ایران با استفاده از آخرین استاندارد

  .است  شاخص را دردستور کار خود قرار داده
اعالم شده اما آمار مربوط به سال جاری را مرکز آمار ایران تاکنون  ۱٣٨۰این گزارش تا پایان سال 
  .رسما اعالم نکرده است

های  رم ملی برای سالبر اساس آنچه مرکز آمار ایران در گزارش اخیر خود منتشر کرده، نرخ تو
  :به شرح زیر است ۱٣٨۰تا  ۱٣٨٢

  درصد ۱۷٫۱معادل  ۱٣٨٢تورم سال 
  درصد ۱۷٫۷معادل  ۱٣٨٣تورم سال 
  درصد ۱٢٫۱معادل  ۱٣٨۷تورم سال 
  درصد ۱٣.۱معادل  ۱٣٨۱تورم سال 
  درصد ۱۷٫٢معادل  ۱٣٨۶تورم سال 
  درصد ٢۱.٨معادل  ۱٣٨۷تورم سال 
  درصد ۰٫۷معادل  ۱٣٨٨تورم سال 
  درصد ۱۱٫٢معادل  ۱٣٨۰تورم سال 

 



 

  تقاضای خانواده بهنام ابراهیم زاده از مقامات زندان برای مداوا ی فرزندشان 
 

با شدت یافتن سردرد و درد گوش مزمن فعال کارگری بهنام ابراهیم زاه و انتقال او به بهداری زندان 
شکل شما اینجا معالجه نمیشود و باید به مراکز اوین ، مسولین بهداری به وی اعالم کرده اند که م

با وجود تائیدیه مسولین زندان برای مداوای وی در بیرون از . پزشکی در بیرون از زندان مراجعه کنی 
زندان و همچنین تقاضای خانواده اش برای رسیدگی پزشکی به وضعیت بهنام ولی مقامات قضایی 

  .یرون از زندان و مداوای الزم او خوداری میکنندو زندان از اعزام او به مراکز پزشکی ب
فاطمه خیرآبادی، :لیست افراد جدیدی که به عضویت کمیته دفاع از بهنام ابراهیم زاده در آمده اند

  حاتم صمدی، سحر کرمی و مهرداد امین وزیری
  :آخرین لیست اعضای کمیته دفاع از بهنام ابراهیم زاده

واحد  -ابراهیم رحمانپور -رحمان سلیمانی  -ناصر کمانگر  -ی سید علی حسین -محمود صالحی 
ی مدرسی  رحمان ابراهیم زاده ، عایشه -افشین ندیمی-محمد موالنایی  -یوسف آبخرابات -سیده 

 -ی حاجی زاده ،موسی ابراهیم زاده ،عیسی ابراهیم زاده ،پریزاد خسروی ،چیمن مالیی و زبیده
غالب حسینی، عمر شعبانی،  -یداهلل صمدی  -سبحانی  شیوا -کورش بخشنده  -علی سالکی

اسعد مریوانی، مسعود مریوانی و هوشیار بهمنیفاطمه خیرآبادی، حاتم صمدی، سحر کرمی و 
  مهرداد امین وزیر

  ۱٣۰۱بهمن ماه ۱ابراهیم زاده (بهنام )کمیته دفاع ازاسعد
 
 

  رمانگاهبیماری بهنام ابراهیم زاده و جلوگیری از مراجعه وی به د 

 
بهنام ابراهیم زاده، فعال کارگری و حقوق کودک، مدت هاست دچار درد  -کانون مدافعان حقوق کارگر

شدید در ناحیه گوش و دندان شده است و زندانبانان زندان اوین، مانع مراجعه او به درمانگاه زندان 
ماه حبس خود را در بهنام ابراهیم زاده، که محکوم به پنج سال حبس شده و بیستمین . هستند

از ناحیه پرده گوش دچار آسیب شد  ۱٣٨۰زندان اوین می گذارند، هنگام بازجویی در سال  ٣۱۱بند 
و تا کنون اجازه دسترسی به درمان نداشته است خانواده ابراهیم زاده در اعتراض به محرومیت 

اهیم زاده، پیشنهاد بهنام از درمان، به مقامات شکایت کرده اند قابل ذکر است که بهنام ابر
  .را رد کرده است" عفو مشروط"درخواست 

  ۱٣۰۱بهمن ماه ۱
 

 سال خدمت ۰۵هزار کارگر قزوینی منتظر اجرای بازنشستگی با ۰
 

دبیر اجرایی خانه کارگر : بهمن آمده است 5ایلنا در تاریخ  –به نوشته خبرگزاری دولتی کار ایران 
سال خدمت، منتظراجرای  ٢۱اشتن شرایط بازنشستگی با هزار کارگر قزوینی با د ٢: قزوین گفت

 . این قانون از سوی تامین اجتماعی هستند
قانون نوسازی صنایع به جهت عدم اجرای  ۱۱اجرا ماده : گو با ایلنا افزود و عید علی کریمی در گفت

 . برد می سال است در بالتکلیفی به سر  ٢آن از سوی تامین اجتماعی 
 ۱۱ن تامین اجتماعی به جهت نداشتن بودجه کافی در برنامه پنجم در اجرای ماده سازما: او افزود

 . قانون نوسازی دچار مشکل شده است
 . نوسازی گام بردارد ۱۱دولت با حمایت سازمان تامین اجتماعی در اجرای ماده : او تاکید کرد

 پایان پیام

های اجتماعی نتیجه  انفجار آسیب:شود روز به روز اوضاع معیشتی مردم بدتر مي
  اوضاع اقتصادی فعلی

اين روزها مردم فقط نگران نابسامانی وضعیت : بهمن آمده است  5در قانونبه نوشته سایت 
دکتر . های اجتماعی تلخ هم بر ناامنی آنها افزوده است اقتصادی نیستند، بلکه دلهره وقوع آسیب

های  به بهبود اين وضعیت نشود، آسیبگويد که اگر فکری  مقدم با بیان اين موضوع مي قرائي
 . رسند اجتماعی از جمله قتل، تجاوز، دزدی و طالق که در وضعیت بحرانی هستند، به انفجار مي

واقعیت اين »: گويد شناس و استاد دانشگاه به قانون مي مقدم جامعه اهلل قرائي در اين باره امان
ای اجتماعی تاثیر بسزايی دارد و اقتصاد ه است که وضعیت اقتصادی مردم در بحرانی شدن آسیب



 «. زيربنای همه مشکالت و معضالت جامعه است
اين جامعه شناس با اشاره به اينکه جهان امروز و ذهنیت مردم به سوی ماديات رفته است تاکید 

ای شده که مردم همه چیز با را ديدگاه مادی می نگرند،  کند که در حال حاضر وضعیت به گونه مي
 . شود الی که روز به روز اوضاع معیشتی مردم بدتر ميدر ح

افزايش »: گويد مقدم به افزايش قیمت سکه و دالر در روزهای اخیر اشاره می کند و مي قرائي
ها و باالرفتن خرج زندگی مردم بر اخالق و معنويات و هم اثر گذاشته است و منجر به تغییر  قیمت
 «. شود طالق و ازدواج ميها، هنجارها، روابط زناشويي،  ارزش

بر اساس فرمايش حضرت علی که از دری که فقر وارد »: گويد او با تحلیل وضعیت موجود مي
سال قبل  1499وقتی که . شود، وضعیت امروز جامعه ماست شود، ايمان از در ديگر خارج مي مي

 «. ار هستنداين فرمايش گفته شده است پس جامعه ما هم از آن مستثنی نیست و مردم در فش
کند و  شهر و قتل میدان کاج اشاره مي اين استاد دانشگاه به حوادث تلخ تجاوز گروهی خمیني

شود و  های اجتماعی در جامعه ما نه تنها بهبود نیافته بلکه بدتر هم مي گويد که وضعیت آسیب مي
نیز تحت تاثیر قرار  شود و تمام ابعاد ديگر را ای حاد و بحرانی مي های اجتماعی وارد مرحله آسیب

 . دهد مي
اين پديده امری »: گويد دهد و مي هشدار مي« خودکشی اقتصادي»اين جامعه شناس درباره پديده 

آنی و معمولی است و با اين اوضاع اقتصادی بسیاری از مردم توان مقابله با اين مشکالت موجود را 
 «. ندارند
خورد و مردم آنچه  قتصادی جامعه اينگونه به هم ميوقتی وضعیت ا»: گويد مقدم در ادامه مي قرائي

حقوق کارمندان که از صبح تا . ارزش شده است از چند هفته قبل داشتند به نصف رسیده و بي
اين وضعیت مردم را از لحاظ روحی و روانی دچار آسیب . ارزش شده است کنند، بي شب کار مي

 «. ها است دی و دلهره از افزايش قیمتشنود زندگی مردم وضعیت اقتصا و کرده و تمام گفت
خواستند  افرادی که مي»: گويد کند و مي او به اثرات وضعیت اقتصادی بر طالق و ازدواج اشاره مي

شود ازدواج به خطر بیفتد و در  ازدواج کنند و اين روزها قیمت طال اينگونه افزايش يافته، باعث مي
های درون  همچنین نزاع. افتد آيد و ازدواج به تاخیر مي نتیجه روابط ناسالم در جامعه به وجود مي

توانند زمان بیشتر را  گیرد و مردان نمي روابط خانوادگی مورد تهاجم قرار مي. يابد خانواده افزايش مي
 «. هايشان بگذرانند با خانواده

د و در واقع برن ها در تنهايی به سر مي در شهر تهران انسان»: گويد شناس در پايان مي اين جامعه
هايی است که در آن معنويات و احساس کمرنگ شده و مردم در مقابل هم  تهران دنیای بیگانه

رساند شکل  روابط مردم بر اساس اينکه چه نفعی به همديگر مي. کنند احساس مسئولیت نمي
 «.گیرد و با اين وضعیت بايد منتظر پیامدهای بدتری هم باشیم مي

 

  ت کارگران شهرکهای صنعتی اصفهانگزارشی کوتاه از وضعی 

 
  شهرک های صنعتی، پادگانهایی برای استثمار بی حد و حصر کارگران

امروزه در حاشیه و در چند کیلومتری اطراف شهرهای بزرگ ایران شهرکهای صنعتی بسیاری 
معه و ساخته شده اند که شرایط کار و زیست هزاران کارگر زن و مرد شاغل در آنها بدور از چشم جا

برای اینکه براین تاریکخانه های برده داری که عرصه سودآوری . افکار عمومی نگهداشته شده است
و تاخت و تاز کارفرمایان حریص و سیری ناپذیراست اندک نوری بیفکنیم به یکی ازاین مجموعه ها ی 

  :صنعتی درشهرستان اصفهان و شهرهای توابع این استان نظری می اندازیم
اصفهان وشهرهای دیگراین استان دارای شهرکهای صنعتی زیادی است که هرکدام ده شهرستان 

  :ها کارخانه بزرگ وکوچک را درخود جای داده است ازجمله
شهرک صنعتی محمودآباد با ده ها . کارخانه تولیدی ۶۱فازکاری و ۱شهرک صنعتی مورچه خورت با 

کارخانه قطب مهم سنگبری منطقه  ۷۱حدود شهرک صنعتی دولت آباد با . کارخانه مختلف تولیدی
شهرک صنعتی تازه . شهرک صنعتی مبارکه که بخش اعظم آن به تولید پروفیل اختصاص دارد. است

واقع درکوهپایه های اطراف جاده )شهرک صنعتی جی(. کارخانه های فعال۱۱۹با )تاسیس سگزی 
  .هو تعدادی کارخانه های ریز و درشت پراکند(. فرودگاه اصفهان

در این مجموعه ها که هزاران کارگر زن ومرد در آنها مشغول بکارهستند شرایط ومناسباتی حاکم 
کارفرمایان . است که بیشتر به دوران قرن هیجده و استثمار بی حدوحصر آن دوران شبیه است

شبح  دراین مجموعه ها عمال همین قانون کارفعلی را هم آشکارا زیر پا گذاشته اند و با قراردادن
  .هولناک اخراج و بیکاری برباالی سرکارگران جرئت شکایت کردن یا اعتراض را از آنان گرفته اند

قراردادهای موقت سفید امضاء در این شهرکها بصورت نرمال تنها شکل قرارداد فی مابین کارگران و 
ک وعده غذای گرم در بسیاری از این کارخانه ها از سرویس ایاب و ذهاب و دادن ی. کارفرمایان است



پرداخت حقوق در بسیاری ازآنها نیز . خبری نیست و تامین این هزینه ها بعهده خودکارگران است
بموقع صورت نمیگیرد و پرداخت حقوق ومطالبات معوقه همواره یکی از دغدغه ها وکشمکشهای 

ی یک روش فشردگی وحجم باالی کار و نگهداشتن اجباری کارگران به اضافه کار. کارگران است
در بسیاری از این کارخانجات کارگران با سواد و تحطیلکرده را به . معمول در این شهرکها است

عنوان کارگر ساده با حداقل دستمزد استخدام کرده اند، این موضوع بویژه درمورد دختران 
ایف به این قبیل کارگران با توجه به توانائی وسطح سوادشان وظ. تحصیلکرده جوان بیشتر است

  .متعدد وچندگانه را با همان دستمزد تحمیل میکنند
شرایط ومناسبات حاکم براین کارخانجات با مراکز بزرگ صنعتی در همین منطقه اصفهان مانند 

کارخانه ذوب آهن،مجتمع فوالدمبارکه،پاالیشگاه وپتروشیمی اصفهان یا مراکزبزرگ دیگرمانند 
  .ستکارخانه پلی اکریل یا نیروگاه متفاوت ا

شرایط کاری وحقوق کارگران شاغل درکارخانجات شهرکهای صنعتی درپائین ترین حد ممکن 
محیط این کارخانه ها ازنظر بکارگیری موازین و ضوابط و مقررات ایمنی و بهداشت شغلی .است

اکثرکارگران فاقد . درپائین ترین سطح است و اصوال بودجه ای ازاین بابت اختصاص یا هزینه نمیشود
بنا به ماهیت برخی ازاین . سائل و تجهیزات الزم ایمنی و بهداشت مرتبط با شغل خود هستندو

کارخانجات چه از نظر تولید یا بکارگیری موادشیمیائی وسایرآالینده ها و یا تولید سر و صدا،همچنین 
کار درمعرض سرما یا درگرمای مستقیم آفتاب، آلودگی وشرایط بسیار بد زیست محیطی امری 

عادی است و بسیاری از کارگران را دچارآسیب های جدی تنفسی، شنوائی، بینائی و سایر 
در این شهرکها صاحبان کارخانه با هدف باالبردن درصد . نارسائیهای جسمی وروحی کرده است

سود حاصل ازتالش برده وارنیروی کار، روز به روز به باال رفتن نمودارهای سود خود خرسندند 
  .عیت هر روزه در حال سقوط به بدترین شرایط کاری و معیشتی استودرمقابل وض

در بعضی ازاین مراکز دوربین )ساعت کارفشرده، درفضاوشرایط نامناسب وکنترل شده  ۱۷الی  ۱٢
همراه با زیرپاگذاشتن (. های مداربسته نصب وجهت کنترل دائم به دفترمدیریت متصل است

کارخانه بدون نگرانی از بازخواست یابازرسی وجوابگوئی به آشکارقوانین کارموجودازطرف صاحبان 
الزامات ارگونومی )مرجعی، همچنین شرایط کاری بدون امکانات الزم ازنظرنیازهای جسمی کارگران 

، همه اینها وبیشتر، همراه با ایجاد فضای پلیسی ورعب (مطابق با استاندارهای بهداشت مشاغل
نی، شرایط طاقت فرسا وبرده واری را دراین مراکزتولیدی حاکم ودغدغه وپائین آوردن کرامت انسا

کرده واین مکانها را برای تضمین سوداوری بیشتر سرمایه به پادگانی برای کارگران تبدیل کرده 
  .است

چنانکه میدانیم طی ماههای اخیر با تهیه پیش نویس اصالح قانون کار و تالش برای تصویب آن، 
ر صدد تعرضی هر چه گسترده تر به شرایط کار و زیست کارگران در کلیه دولت و سرمایه داران د

مراکز کارگری و در سطوح تمامی کارخانجات هستند اما در رابطه با شهرکهای صنعتی باید گفت 
مفاد این اصالحیه از سالها پیش در شهرکهای صنعتی اعمال شده است تا جایی که در این 

ع قرارداد و اخراج و دستمزد کارگر، کارفرمایان دارای اختیارات تام شهرکها نه تنها در رابطه با نو
هستند بلکه هنگام استخدام کارگران عالوه بر قرارداد سفید امضا، در برخی از کارخانه ها از 

  .را به پرداخت جرایم نقدی نیز مجبور میکنند   کارگران سفته نیز میگیرند و آنان
های کارگری که محیطی امن برای تضمین سوداوری لجام گسیخته باید شرایط و وضعیت این پادگان

صاحبان کارخانه های این شهرکها وشرایطی فالکت بار وغیرانسانی برای هزاران کارگرزن ومرداین 
چرا که دراین مراکز . کارخانه هاست، در معرض توجه ودید آشکار و بدون سانسورجامعه قرارگیرد

  .ش درحال له شدن وزوال تدریجی استانسان و انسانیت با همه ابعاد
  ۱/۱۱/۱٣۰۱تهیه و تنظیم جمعی از کارگران اصفهان –اتحادیه آزاد کارگران ایران 

 
 

  !یاد کارگران مبارز خاتون آباد گرامی باد 

 
( ۱٣٨٢نفر از کارگران مجتمع مس خاتون آباد در شهرک بابک کرمان در سال  ٢۱۱در پی اخراج 

کارگران . ان اخراجی به همراه خانواده هایشان دست به اعتصاب و تحصن زدندکارگر)  ٢۱۱۷ژانویه 
بعد از به نتیجه نرسیدن این حرکت اعتراضی، جاده خاتون آباد به شهر بابک را بستند، اما نیروهای 

سرکوب گر جمهوری اسالمی از جمله با استفاده از هلی کوپتر خود را به محل رساندند، به 
کارگران سپس در مقابل فرمانداری . دند و با ضرب وشتم، آنان را پراکنده کردندکارگران هجوم بر

نیروی های سرکوب رژیم این بار کارگران را به گلوله بستند و چهار نفر از . شهر بابک تجمع کردند
  .کارگران و یک کودک راکشتند 

خاتون آباد توسط رژیم اسالمی  اتحاد بین المللی در حمایت از کارگران در ایران، خبر کشتار کارگران



. سرمایه را بالفاصله در سطح بین المللی منتشر کرد و کارزاری علیه این جنایت رژیم به راه انداخت
ا ین کارزار با هم یاری بسیاری از فعالین و سازمانهای کارگری گسترش یافت؛ تجمع ها و تشکل 

را محکوم کردند و توجه کارگران در های کارگری در سطح بین المللی جنایت جمهوری اسالمی 
  .بسیاری از کشورها به جنبش کارگری ایران جلب شد

. رژیم جمهوری اسالمی در دفاع از نظم سرمایه داری تا کنون از هیچ جنایتی کوتاهی نکرده است
کارگران، این تولید کنندگان ثروت جامعه، در تمام طول عمر ننگین این حکومت، مورد حمالت غیر 

آمرین و عاملین سرکوب و کشتار کارگران باید بدانند که یاد جان باختگان . انی آن قرار داشته اندانس
خاتون آباد هیچگاه از اذهان کارگران پاک نخواهد شد و دیر یا زود آنها باید پاسخگوی طبقه کارگر 

  .ایران باشند
  اتحاد بین المللی در حمایت از کارگران در ایران

  ٢۱۱٢ژانویه  ٢۱ -۱٣۰۱بهمن  ۱
 

  دستمزد

 تعیین دستمزد واقعي باعث بیكاري كارگران خواهد شد
 

يك فعال كارگري در : بهمن آمده است 5ایلنا در تاریخ  –به نوشته خبرگزاری دولتی کار ایران 
ها باعث ایجاد اوج گیری تورم شده و به تبع در  اجرای طرح هدفمند کردن یارانه: ساوجبالغ گفت

شتی کارگران نیز تاثیر گذاشته است به طوري كه قدرت خرید کارگران روز به روز وضعیت معی
 . شود می تر  ضعیف

ها  افزایش سود سپرده: کرمعلی سامانی پور در گفت وگو با ایلنا ضمن بیان مطلب فوق تصریح کرد
که از سوی بانک مرکزی اعالم شده است باعث کاهش اشتغال خواهد شد چرا که مجددا 

 . گذاری خواهند شد ها به جای این که در حوزه تولید به کار گرفته شوند در بانکها سپرده یهسرما
افزايش يابد، بیکاری   او با بیان اینکه اگر امسال افزایش حقوق کارگران طبق قانون بر اساس تورم

ت حقوق بخشی از صنایع در حال رکود هستند و قادر به پرداخ: کند، اظهار داشت افزایش پیدا می
کارگران نخواهند بود، در نتیجه ما شاهد افزایش بیکاری کارگران در سال آینده  01افزایشی سال 

 . خواهیم بود
های خود همه جوانب را در نظر نگیرد سال بعد  اگر دولت در سیاست: سامانی پور تاکید کرد

 . کارگران وضعیت معیشتی بدتری خواهند داشت
 پایان پیام

 

  یران تایر و احتمال ُافت تولید در ایران خودروتعطیل موقت ا 
 

پیرو گزارش قبلی درباره وضعیت کار و تولید در خودروسازی ها و شرکت های وابسته به آن ها، به 
 ۰دی ماه تا  ٢۰اطالع می رسانیم که شرکت ایران تایر، تولیدکننده انواع الستیک خودرو، از تاریخ 

شنیده ها حاکی از آن است که تعطیل . را تعطیل کرده است هر سه شیفت تولید خود ۱٣۰۱بهمن 
جاده مخصوص کرج جنب شرکت ارج قرار دارد، ممکن است حتی پس  ۷این کارخانه، که در کیلومتر 

  .بهمن نیز ادامه پیدا کند یا دست کم ساعات کار و شیفت های تولید آن کاهش یابد ۰از 
دو شرکت بزرگ تأمین قطعات آن یعنی ایساکو و ساپکو در مورد ایران خودرو، احتمال می رود که 

نتوانند قطعات مورد نیاز ایران خودرو را تأمین کنند، زیرا ظاهرا سازندگان قطعات به این دو شرکت 
درصد  ۱۱۱اعالم کرده اند که هزینه تأمین مواد اولیه و تولید قطعات نسبت به چند ماه پیش بیش از 

اگر چنین . قادر نیستند قطعات را با همان شرایط پیشین تولید کنندافزایش یافته است و آن ها 
همچنین گفته می شود که . باشد، تولید ایران خودرو تا پایان سال جاری به شدت ُافت خواهد کرد

ایران خودرو بخشی از بدهی خود را به ساپکو و ایساکو بابت قطعات دریافتی در سه ماه گذشته 
نتیجه این دو شرکت با کمبود نقدینگی رو به رو هستند و نمی توانند پرداخت نکرده است و در 

  .تعهدات ریالی خود را به سازندگان قطعات بپردازند
  ۱٣۰۱بهمن  ۱کارگران خودروسازی

  برگرفته ازسایت کمیته هماهنگی برای ایجادتشکل کارگری
 
 

  تندبی حکیمه گچساران سوخ راه بی سوزی چاه نفت سه سه کارگر در آتش 



 
اصل  اهلل بیعت بنقل از سرهنگ قدرت :بهمن آمده است  5خبرگزاری دولتی ایسنا در تاریخ به گزارش 

فرمانده انتظامی گچساران، عصر چهارم بهمن ماه بر اثر تعمیر و جوشکاری در خط انتقال لوله گاز 
ویه و بویراحمد بی حکیمه در گچساران از توابع استان کهگیل در سه راه بی ۱۱،چاه نفت شماره 

  .آتش گرفت و سه کارگر در آتش سوختند
اند، به مرکز درمانی در شهرستان  بنا بهمین گزارش، دو کارگر که به طور کامل در آتش سوخته

گناوه انتقال یافتند که حال عمومی آنها مطلوب نیست و یک نفر دیگر بصورت سطحی تحت مداوا 
 .قرار گرفت

 

ی از یک سال پیش و به دنبال بازداشت در ترمینال افشین اسانلو، فعال کارگر
 اتوبوس رانی جنوب، در زندان اوین به سر می برد

زندان اوین و یک  ٢۱۰ماه را دربند  ۷اسانلو، : بهمن آمده است  3به نوشته سایت کلمه در تاریخ شنبه 
وجب بروز مشکالت ماه را نیز دربازداشتگاه اطالعات کرج بوده است و فشارهای وارده در زندان م

 .جسمی برای وی شده است

این فعال . ضربات متعدد کابل بر بدن اسانلو باعث پارگی درکف پا و ایجاد غده درکتف او شده است
سال حبس تعزیری به اتهام اجتماع و تبانی محکوم شد و دادگاه ۱کارگری ازسوی قاضی صلواتی به 

وی برادر منصور اسانلو از که وی نیز به خاطر فعالیت . کردتجدید نظر استان تهران نیز این حکم را تایید 
 .صنفی اتوبوسرانی مدتها در زندان بوده است

 .زندان اوین دوران محکومیت خود را سپری می کند ٣۱۱افشین اسانلو در حاضر در بند 

  تاثیرات نوسان نرخ ارز و بحران صنايع دارويی

مدير گروه اقتصاد و مديريت دارو دانشگاه علوم :آمده است  بهمن 5در  دنیای اقتصادبه نوشته روزنامه 
دارو کااليی است که در اغلب کشورهای جهان به دلیل استراتژيک بودن آن و : پزشکی تهران می گويد

در کشور ما نیز . شود گذاری مي ها قیمت نیز ضرورت حمايت حداکثری از بیماران، تحت کنترل دولت
ای است که مصرف کننده در واحد زمان با کمترين تغییرات قیمتی  به گونهگذاری دارو  مکانیزم قیمت

 . شود که دارو دچار تورم قیمتی شود مواجه شود و اجازه داده نمي
زاده در خصوص تاثیرات نوسان نرخ ارز و بحران صنايع  به گزارش دنیای اقتصاد، دکتر عباس کبريايي

موثر بر قیمت تمام شده دارو افزايش چشمگیری پیدا اما در شرايطی که عوامل : دارويی می گويد
کرده است بايد راهکارهای الزم جهت جبران هزينه تمام شده دارو و تثبیت قیمت آن در نظر گرفته 

های دارويی وابستگی ارزی  درصد هزينه تولید مولکول ۶۱تا  ۷۱از آنجايی که در حال حاضر حدود . شود
ترين عوامل که تاثیر مستقیمی بر قیمت تمام شده  کرد که يکی از مهمتوان ادعا  دارند، به صراحت مي

 . های تامین آن است دارو دارد بحث نرخ ارز و هزينه
کند و زمانی که  المللی از قواعد خاص خود پیروی مي به هر حال تجارت بین: وی در ادامه افزوده است

المللی را تحت شعاع  وابسته به تجارت بیننرخ ارز در کشور دائما در نوسان است از دو منظر صنايع 
اول آنکه به دلیل نوسانات شوک آور نرخ ارز، صنايع به امید کاهش نرخ ارز و تامین ارز . دهند قرار مي

کنند و به  تر با اتخاذ سیاست مدارا با شرايط فعلی از اقالم ذخیره شده و دپوی خود استفاده مي ارزان
دهند که اين روند به معنای  ت تدارک مواد اولیه را از دست ميهای زمانی جه اين صورت، فرصت

آشفتگی زنجیره تامین و اختالل در فرآيند واردات مواد اولیه است و در خصوص کاالهای استراتژيک که 
عالوه .شوند اين موضوع از حساسیت بیشتری برخوردار است های امنیت ملی محسوب مي جزو مولفه

شود رغبت صنايع به  و ضررده شدن تولید و واردات برخی اقالم دارويی موجب ميبر اين افزايش نرخ ارز 
 .تولید اين اقالم کاهش پیدا کند

اين موضوع بر پايه اين : مدير گروه اقتصاد و مديريت دارو دانشگاه علوم پزشکی تهران افزوده است
ورس فعالیت دارند و ضرورت درصد از صنايع دارويی کشور در ب۶۱واقعیت قابل بررسی است که بیش از 

از نگاه سهامداران آنها مبحثی جدی و منطقی ( با لحاظ کلیه مفاد اخالقی و عقالنی)سودآوری آنها 
هايی است که در راستای تامین ارز  عالوه بر اين، موضوع ديگری که بايد به آن توجه شود هزينه.است

ه صد در صد نیازهای ارزی صنايع دارويی واقعیت آن است ک. کند بر دوش صنايع دارويی سنگینی مي
شود و اين به معنای تحمیل هزينه بیشتر بر نظام تامین دارو  ها تامین مي کشور از طريق صرافي



 . است
را به عنوان شاخص ( دولتی)گذاری وزارت بهداشت ارز مرجع  ضمن آنکه مکانیزم قیمت: او می گويد

بدون ترديد و بر اساس اصول آينده نگری در تولید و .را شناسد و نه ارز آزاد گذاری معتبر مي قیمت
گذاران ارزی کشور قرار نگیرد،  واردات، اگر چاره انديشی برای رفع اين مشکل در دستور کار سیاست

اين . ها به ورشکستگی صنايع دارويی کشور منجر شود تر از آثار تحريم تواند جدي اين سوء تدبیر مي
ه تامین مواد اولیه دارو صادق است و هم در حوزه واردات داروهايی که هشداری است که هم در حوز

مجموع ارز بری صنايع دارويی .باشد قابل تامل است امکان تولید آنها به کفايت در کشور موجود نمي
باشد و مسلما اگر تامین ارز دولتی از سوی بانک مرکزی برای  کشور ساالنه حدود يک میلیارد دالر مي

تواند تدبیری شايسته برای نجات  نظر از نوع ثبت سفارش آنها میسر شود مي ن حوزه صرففعاالن اي
 . صنايع دارويی تلقی شود

 درصد از مواد قانون کار 02اجماع شرکای اجتماعی در خصوص 

رئیس کانون عالی شوراهای : بهمن آمده است 5ایلنا در تاریخ  –به نوشته خبرگزاری دولتی کار ایران 
درصد از مواد پیش نویس در  05کار سراسر کشور از اجماع شرکای اجتماعی در خصوص اسالمی 

 . هفته آینده خبر داد
نظرات نهایی خود را در : ضمن بیان مطلب فوق یاد آور شد  اولیاء علی بیگی در گفتگو با خبرنگار ایلنا،

اون، کار و رفاه اجتماعی اعالم می رابطه با پیش نویس اصالح قانون کار تا پایان هفته آینده به وزارت تع
 . کنیم

ماه گذشته و پس از ارائه پیش نویس اصالح  1او، از برگزاری نشست های دو جانبه با کارفرمایان طی 
طی هفته آینده در نظر است تا در : قانون کار از سوی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی خبر داد و افزود

 . ایی کنیمقالب این نشست ها و کار را نه
 0رئیس کانون عالی شوراهای اسالمی کار کشور با بیان این که در روزهای پایانی هفته جاری 

طی هفته آینده در : نشست را با کارفرمایان برای آخرین جمع بندی ها خواهیم داشت تصریح کرد
بررسی خواهیم قانون کار و پیشنهادات وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به بحث و  41خصوص ماده 

 . پرداخت
در صورتی که در رابطه با برخی از بندها با نمایندگان کارفرمایی به اجماع : علی بیگی یاد آور شد

 . نرسیم نظرات خود را به صورت جداگانه به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ارجاع می کنیم
 پایان پیام

  نمی توانیم کمک کنیم خدمه کشتی نجات گفتند ماههاست حقوق نگرفته ايم و

در پی جانباختن گروه زيادی از معلمان و : بهمن آمده است  1در  جـــرسبه نوشته سایت اصالح طلب 
فرهنگیان مشهدی در حادثه غرق شدن يک فروند شناور در آبهای هرمزگان، و ادامه ابهامات پیرامون 

با زدن ضربات متعدد به شناور و  گويند که کشتی نجات داليل اين حادثه، بازماندگان سانحه مي
، "ماهها حقوق نگرفته اند"شکستن آن، عامل اصلی غرق شدن بوده و خدمه آن نیز به اين بهانه که 

 . به کمک سرنشینان در حال غرق شدن نشتافته اند
روزنامه خراسان روز شنبه گزارش داده بود تعدادی از گردشگران مشهدی که گفته می شد بازنشسته 

و پرورش بودند، يک فروند شناور را به منظور بازديد از جاذبه های طبیعی بنادر هرمز و قشم  آموزش
کیلومتری ۱٨بعدازظهر در بازگشت به سمت بندرعباس و در ۶کرايه کرده بودند که ساعت حدود 

سرنشین شناور در زير آن محبوس  ٢٢تن از ۱۶بر اثر اين حادثه متاسفانه . سواحل اين شهر غرق شد
 . تن بود۱۶شدند و جان باختند که همکار ناخدا نیز يکی از اين 

شناور از قشم به سمت : "به گزارش فارس، محمد نظم آرا، يکی از پنج فرد نجات يافته می گويد
 ۷۱کشتی نجاتی هم که پس از حدود . بندرعباس حرکت می کرد که سوخت آن در میانه راه تمام شد

ور آن چرخید و دو ضربه به آن زد که سبب شکستن اتوبوس دريايی و دقیقه به کمک آمد نیم ساعت د
کشتی نجات نیز تنها يک حلقه الستیک بادی و يک قايق بادی داشت و روی اتوبوس . غرق آن شد

 ". جلیقه نجات معیوب وجود داشت ۱۷دريايی هم تنها 
در آن صورت نهايتا تا صبح بهتر بود که کشتی نجات نمی آمد، چون : "اين معلم بازنشسته تاکید کرد

 ." روی آب می مانديم، ولی با آمدن آنها، کشتی ظرف دو دقیقه غرق شد
کشتی امداد دو ضربه از : "به گزارش فارس، مهدی نوفرستي، يکی ديگر از نجات يافتگان نیز می گويد

ند و ته آن را در آنها دماغه کشتی را گرفت... دو طرف به ما زد و بعد خواست ما را با طناب بکسل کند
 ." گل و الی فرو بردند که پس از آن مسافران خفه شدند



وی به ما گفت چون در دو ماه اخیر "اين فرهنگی خراسانی به نقل از خدمه کشتی نجات می گويد که 
کشتی چهار میلیاردی خود "و يکی ديگر از آن خدمه گفت ." حقوقی دريافت نکرده، هیچ کاری نمی کند

 ." دهد، چون نمی خواهد آن را به گل بنشاند را تکان نمی
پس از : "پیش از اين، رسانه رسمی دولت به نقل از مديرکل بنادر و دريانوردی هرمزگان نوشته بود

به سمت شناور حرکت می « بالفاصله»اعالم حادثه شناورهای اداره کل بنادر و دريانوردی هرمزگان 
سرنشین ديگر نیز در ٢آنها ناخدای شناور بوده نجات دهند و  نفر را که يکی از۱کنند و موفق می شوند 

 .نزديکی های ساحل نخل ناخدای بندرعباس پیدا شدند
محمد نظم آرا، مهدی نوفرستي، حسن مراديان و تاج اعظم بهادری در بیمارستان شهید محمدی 

 . بندرعباس تحت مراقبت و مداوا قرار دارند
 .اسکله حقانی بازداشت استهمچنین ناخدای شناور در پاسگاه 

کارگران شرکت پی وی سی مهديشهر سمنان مدت يکسال است که حقوق نگرفته 
  اند

کارگران شرکت پی وی سی مهديشهر :بهمن آمده است  1در  کلمهبه نوشته خبرگزاری اطالح طلب 
 . سمنان مدت يکسال است که حقوق نگرفته اند

ه پیش از اين بارها در اعتراض به عدم دريافت حقوق و مزايا به گزارش رسیده به کلمه، اين کارگران ک
 . اعتصاب کرده بودند، اما طی ماه های گذشته تحت فشار حراست اين کارخانه قرار گرفته اند

آنها می گويند چون مملکت . گفته می شود حراست کارخانه کارگران اعتصابی را بارها تهديد کرده اند
ر دارد ، در صورتی که از درب کارخانه يک قدم بیرون بگذاريد و در معرض در شرايط بحرانی سیاسی قرا

 . عموم قرار بگیريد به جرم اقدام علیه منافع ملی کارتان به ناکجا آباد میرسد
اين در حالی است که طی سالهای گذشته تعداد زيادی از کارخانه های تولیدی به دلیل عدم توان 

 . ها از حقوق خود محروم بوده اندمالی تعطیل شده و کارگران ماه 
در حال حاضر با توجه به افزايش قیمت ارز و تورم بیش از پنجاه درصد از قدرت خريد کارگران کاهش 

 . يافته است

  کشتی میوه صادراتی ايران به عربستان برگشت داده شد

يه ملی کشاورزی سید رضا نوراني، رئیس اتحاد : بهمن آمده است  1در  خبرگزاری آلمانبه گزارش 
ايران اعالم کرد چند روز پیش عربستان سعودی يک کشتی حاوی محموله میوه صادراتی ايران را 

روز معطلی در بندر  ۱تن میوه بوده که پس از  ٣۱۱شود اين کشتی حامل  گفته مي. برگشت داد
 . عربستان سعودی اجازه ورود نیافته و برگشت داده شده است“ دمام”

هری آنالين، رئیس اتحاديه ملی کشاورزی ايران اين اقدام عربستان سعودی را ناشی به گزارش همش
از موضع سیاسی اين کشور دانست و گفت اقدام آنها به نوعی همگام شدن با اتحاديه اروپا و آمريکا 

 . در برابر ايران است

  مشکلی در اقتصاد کشور وجود ندارد: احمدی نژاد

رئیس جمهور در خصوص مشکالت : بهمن آمده است  1در  مهردولتی  خبرگزاری -سرچشمه به نوشه 
برخی از افراد به اسم سرمايه گذاری از بانک مرکزی ارز گرفته اند و : موجود در بازار سکه و ارز گفت

 . بجای سرمايه گذاری االن با چند برابر قیمت در بازار عرضه می کنند
تغییرات اخیر در بازار سکه و ارز کامال کاذب است و : گفتبه گزارش خبرنگار مهر، محمود احمدی نژاد 

 . عده ای سعی دارند با روندی که به وجود آمده سود ببرند
اگر مردم ارز بخواهند بانک مرکزی می تواند به راحتی ارز مورد نیاز مسافرت، تجارت و : وی تصريح کرد

 . ی در کشور وجود داردبقیه امور را در اختیار مردم بگذارد زيرا ذخیره کافی ارز
میلیارد  00میلیارد دالر ذخیره ارزی از محل فروش نفت داريم و  09هم اکنون : رئیس جمهور ادامه داد

میلیارد دالر صادرات داشتیم و در  105دالر نیز از صادرات غیر نفتی نصیب کشور می شود و در مجموع 
میلیارد دالر می  19م که احتماال تاپايان سال به میلیارد دالر واردات داشتی 44ماه گذشته  0مقابل در 

 . رسد
اين آشفتگیهای اخیر در بازار ارز و سکه کار عده ای دالل است که از خالء های : احمدی نژاد افزود

قانونی استفاده کرده اند و برخی اشتباهاتی که صورت گرفته است در اين امر تاثیر گذاشته است از 
مايه گذاری در اختیار برخی افراد قرار گرفته اما آنها بجای سرمايه گذاری و جمله اينکه ارز برای سر



 . واردات کاال آنها را در جیب گذاشته اند و در بازار اخالل کرده اند
تا  599اين امر نتیجه بی اخالقی است درحالیکه سکه براساس قیمت جهانی قیمتی معادل : وی افزود

د سکه ها را احتکار کرده اند و االن با افزايش قیمت دارند سود می برند تومان دارد عده ای آماده ان 199
اما در اين اوضاع نديدم کسی يا دستگاهی اين مسئله را پیگیری کنند و فقط می گويند دولت داللها را 

 . جمع کند
ه به چه کسی گفته اقتصاد ما وابست: وی با بیان اينکه هیچ مشکلی در اقتصاد کشور وجود ندارد گفت

ارز است ما هم اکنون با تمام اين بد اخالقی ها هیچ مشکلی در اقتصاد نداريم و کار را حتی يک 
 . ساعت هم تعطیل نکرده ايم

اين کارها نه شرط اصولگرايی است نه : رئیس جمهور با اشاره به بد اخالقی در بازار سکه و ارز گفت
 . اصالح طلبی و نه شرط ايرانی بودن

به اينکه مشکل اخیر مقطعی است و به زودی همه چیز به حالت عادی باز خواهد وی با اشاره 
 . گشت

 اطالع از تغییر مديرعامل تامین اجتماعي بودند كارگران تنها گروه بي
 

دبیر اجرایی خانه کارگر تهران : بهمن آمده است 2ایلنا در تاریخ  –به نوشته خبرگزاری دولتی کار ایران 
گیری در سرنوشت سازمان تامین اجتماعی هستند که با  ن یکی از ارکان مهم تصمیمکارگرا: اعالم کرد

  .گیرد حال تغییرات مدیریتی در سازمان بدون آگاهی آنان صورت مي  اين
اسماعیل حق پرستی در گفتگو با خبرنگار ایلنا، ضمن بیان این مطلب که سازمان تامین اجتماعی دچار 

ريزي و كنترل منابع سازمان آشنا  گذارند مدیری که تازه به برنامه نمی :مدیر گریزی شده است، افزود
  .دهند شده، به کار خود ادامه دهد و به دالیل واهی و نامشخصی او را تغییر می

گذاران  این تغییرات مدیریتی به زیان مجموعه سازمان و صندوق تامین اجتماعی که سرمایه: او افزود
  .انجامد یواقعی آن کارگران هستند م

ی عریض و طویلی است که هم درآمدش  سازمان تامین اجتماعی مجموعه: پرستي تاکید کرد حق
های آن، و الزم است مدیری مسلط به امور داشته باشد و شایسته  اهمیت دارد و هم از طرفی هزینه

  .صورت پذیرد نفعان سازمان این تغییرات مدیریتی ای و بدون اطالع ذی نیست بدون دلیل قانع کننده
تنها جریانی که از این تغییرات بی اطالع است صاحبان اصلی سازمان یعنی کارگران و : او اظهار داشت
  .باشند که با این تغییرات موافق نیستند می نمایندگان آنان 

 پایان پیام
 

 دستمزد
 برد مناسب نیاز به كار دوم را براي كارگران از بین مي  پرداخت دستمزد

 
عضو کمیسیون اجتماعی : بهمن آمده است 2ایلنا در تاریخ  –شته خبرگزاری دولتی کار ایران به نو

ای باشد که نیاز به کار دوم برای افراد وجود  گونه ها باید به سامانه پرداخت حقوق: مجلس معتقد است
  .نداشته باشد تا ظرفیت برای کار بیکاران فراهم آید

: ها افزود لی با اشاره به ضرورت تجدید نظر در سامانه پرداخت حقوقبه گزارش ايلنا سید علی میرخلی
ای باشد که نیاز به کار دوم برای افراد وجود نداشته باشد تا  گونه ها باید به سامانه پرداخت حقوق

علت پائین بودن حقوق ناچارند  ظرفیت برای کار بیکاران فراهم آید، اما متأسفانه بسیاری از کارگران به
غل دوم و سوم روی بیاورند و حتی بعد از بازنشستگی به دنبال شغل جدید باشند که این خود به ش

  .افزاید به معني اشغال يك فرصت شغلي است و بر بیکاری در جامعه می
عضو کمیسیون اجتماعی مجلس در بخش ديگري از سخنانش خواستار تهیه فهرست بیکاران شد تا بر 

  .ی آنان اقدام شوداساس نوبت نسبت به بکارگیر
باید از طرق مختلف برای فراهم كردن زمینه کار برای بیکاران اقدام شود که : سید علی میرخلیلی گفت

در درجه نخست باید با تهیه شناسنامه برای همه آنها، به شناسایی آنها پرداخت و در جهت رفع نیاز 
  .آنان گام برداشت

که  یریک و جاسک در مجلس شورای اسالمی با تاکید بر ایننماینده مردم میناب، رودان، بشاگرد، س
باید فهرست بیکاران تهیه و براساس نوبت نسبت : باید آمار دقیقی از همه بیکاران داشت، تصریح کرد

  .به بکارگیری آنان اقدام شود و با جدیت زمینه کار فراهم شود
های کوچک را یکی از راهکارهای رفع  های عمرانی و سپردن آنها به شرکت میرخلیلی توسعه فعالیت

ها و پیمانکاران محلی  باید با فراهم کردن زمینه بکارگیری شرکت  :مشکل بیکاری عنوان کرد و گفت



  .ای را ایجاد کرد موجبات توسعه منطقه
که در زمینه این مشکالت به مسئولین  عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسالمی با بیان این

امیدواریم با عنایت به فقر و رشد فزاینده : جمهور تذکر داده شده است، افزود رئیسامر از جمله 
  .بیکاری، توجه الزم شود و ما شاهد رفع این مشکالت باشیم

 پايان پیام
 

 دستمزد 
 قانون كار است 00اعالم مزد فصلي دور زدن ماده 

 

یک فعال کارگری با اشاره به  : مده است بهمن آ2ایلنا در تاریخ  –به نوشته خبرگزاری دولتی کار ایران 

: اظهار داشت« فصلي» های استانی برای تعیین دستمزد برمبنای جدیدي به نام اخذ نظر کمیته

  .قانون کار را دارد 41شورای عالی کار با اجرای این سیاست قصد دور زدن ماده 

با تورم اعالمی بانک : ریح کردعلیرضا حیدری در گفتگو با خبرنگار ایلنا، ضمن بیان مطلب فوق تص

نتوانند بار مالی ( کارفرما و دولت)مرکزی در پایان سال جاری پیش بینی می شود شرکای اجتماعی

مصوبه مزد را طبق نرخ تورم اجرایی کند، در نتیجه سیاست جدیدی را در رابطه با تعیین مزد فصلی در 

  .کار استقانون  41اند که این اقدام بر خالف اصل  پیش گرفته

او با تاکید بر این که نمایندگان کارگری نباید تحت تاثیر تصمیمات اخیر شورای عالی کار در رابطه با 

تعیین دستمزد کارگران براساس تورم اعالمی بانک مرکزی به : تعیین دستمزد قرار گیرند تصریح کرد

  .گران افزایش یابدمعنای افزایش نیست، افزایش مزد زمانی رخ می دهد که قدرت خرید کار

حیدری با بیان اینکه در حال حاضر درصد قابل توجهی از کارگران کمتر از حداقل مزد تعیین شده را 

  .کارگران شد 01توان مانع افزایش مزد سال  نمی: کنند گفت دریافت می

ه اين همواره در خصوص تورم سبد خانوار كارگري صحبت از اقالم محدودي است ك: حیدري یاد آور شد

  .نرخ بايد براي سبد ياد شده نیز در نظر گرفته شود

شوند،  به گفته اين فعال کارگری با يادآوري اينكه كاالها به سه نوع ضروري، عادي و لوكس تقسیم مي

نرخ تورم براي اين كاالها متفاوت است و كاالهاي ضروري كه مورد نیاز اساسي خانوارهاي : افزود

  .شوند ورم از قیمت بااليي برخوردار ميكارگري است در هنگام ت

اقتصادي كه نیاز به رونق دارد بايد به موضوع درآمد كارگران توجه داشته باشد زيرا به : حیدري تاكید كرد

  .يابد تبع كاهش قدرت خريد كارگران تقاضاي خريد كاهش مي

 پایان پیام

ق لیسانس سلیمان عضو شورای مرکزی سازمان معلمان و دارای فو علی پور
 مدیریت آموزشی است

نیز به  ٨۱اسفند سال  ٢٣این معلم زندانی : بهمن آمده است  3به نوشته سایت کلمه در تاریخ شنبه 
های صنفی معلمان و پس از شرکت در تجمعات اعتراضی معلمان در مقابل  همراه اعضای تشکل

اش محکوم  محل خدمت اصلیمجلس بازداشت و به این خاطر به یک سال حبس تعلیقی و تبعید از 
 .شد

الف زندان اوین و سلول  ٢بازداشت و به بند  ۱٣۰۱خرداد ماه سال  ۱٢سلیمان در تاریخ  علی پور
چال  های کلک خرداد در حالی که از کوه پیمایی در کوه ۱٢پورسلیمان صبح روز . انفرادی منتقل شد

ره و پس از ضرب و شتم، بازداشت گشت، توسط نیروهای لباس شخصی محاص تهران به منزلش بر می
این معلم زندانی بعد از دو . شد؛ به طوری که هنوز آثار ضرب و شتم بر بدن این زندانی مشهود است

و در دادگاه به یک سال حبس تعزیری محوم گردید و .زندان اوین منتقل شد ٣۱۱هفته بازجویی به بند 
 .در حال حاضر دوران محکومیت خود را سپری می کند

 شود ها باعث ورشكستگي كارخانجات مي فزايش نرخ سود سپردها

یک کارشناس اقتصادی اعالم  : بهمن آمده است 3ایلنا در تاریخ  –به نوشته خبرگزاری دولتی کار ایران 
گذاری در بانک ها ندارند و  تا زماني كه بازار طال و ارز سودده است مردم تمایلی به سپرده: کرد

 . شود تولید خارج و در بازار ارز پس انداز میها از بخش  سرمایه
های بانکی را موجب  دكتر محمد حسن اعتضادی در گفتگو با خبرنگار ایلنا افزایش نرخ سود سپرده



ورشکستگی واحدهاي تولیدي و بیکاری تعداد زیادی از کارگران فعال در بخش صنعت اعالم کرد و 
های بانکی را در  اقتصادی، دولت باید نرخ سود سپردهبه منظور پیشگیری از رکود : خاطرنشان ساخت
 . کشور ترجیحی کند

با : های بانکی یاد آور شد او با اشاره به کاهش نرخ رشد اقتصادی در پی افزایش نرخ سود سپرده
های فعلی به فعاالن اقتصادی تسهیالت  توانند با نرخ ها نمی های بانكی بانك افزایش نرخ سود سپرده

 . بدهند
به : درصدی است یاد آور شد 05ین کارشناس بانکی، با بیان این که نرخ بهره بانکی همچنان زیر تورم ا

های مردم در بانک ها باید نرخ سود سپرده گذاری در بانک های کشور نرخ جذاب و  منظور جذب سپرده
مردم تمایلی به سپرده از این رو تا زمانی که نرخ طال و ارز در بازار ایران باالست . قابل قبولی باشد

 . و سرمایه ها از بخش تولید خارج و در بازار ارز پس انداز می شود. گذاری در بانک ها ندارند
حجم پول های سرگردان در : او با اشاره به افزایش حجم پول های سرگردان در کشور یاد آور شد

 . هزار میلیارد تومان رسیده است 099جامعه هم اکنون به 
در صورت تداوم تحریم بانک : هاي آینده تصریح کرد با اشاره به افزایش قیمت ارز در ماه  اعتضادی،

 . مرکزی قیمت ارز همچنان در بازار ایران رشد صعودی خواهد داشت
 پایان پیام

 فقدان مهارت دلیل اصلي بیكاري جويندگان كار است

مديركل تعاون، كار و  : بهمن آمده است 3خ ایلنا در کردستان تاری –به نوشته خبرگزاری دولتی کار ایران 
رفاه اجتماعي استان كردستان از عدم مهارت و تجربه متناسب با نیازهاي بازار كار به عنوان مشكل 

 . اساسي درجذب جويندگان كار در اين استان خبرداد
و حرفه اي و هاي فني  رامین اسدي درگفتگو با خبرنگارایلنا با تاكید برلزوم گسترش و تقويت آموزش

همچنین نزديكي بیش از پیش دانشگاه و صنعت به منظور ايجاد تناسب بین نیروي كار و نیازهاي 
ماه گذشته سالجاری چهارهزار 0در:كاريابي غیردولتي دراستان اشاره كرد وگفت 15بازاركار، به فعالیت 

ها و واحدهاي  راز آنها درشركتنف 210ها ثبت نام كردند كه  نفر از جويندگان شغل دراين كاريابي 505و 
 . صنعتي، كشاورزي و خدماتي استان جذب شدند

نفرعنوان  023هاي شغلي ازطريق اين كاريابي ها را چهارهزار و  وي تعداد معرفي شدگان به فرصت
نفر  005دراين راستا از سوي واحدهاي تولیدي و خدماتي استان براي جذب یک هزارو : كرد و افزود
 . ي شده بوداعالم آمادگ

تالش و : ها به عنوان پل ارتباطي بین جويندگان شغل و بازار كار نام برد و تاكید كرد اسدي از كاريابي
هاي شغلي جامعه  تواند نقش چشمگیري در افزايش فرصت ها دراين راستا مي پیگیري بیشتر كاريابي

 . ايفا كند
 پايان پیام

 دستمزد
 انون كار استتعیین دستمزد به صورت فصلي خالف ق

  
دبیر اجرايي خانه كارگر  : بهمن آمده است 3ایلنا در تاریخ  –به نوشته خبرگزاری دولتی کار ایران 

  .قانون كار تعیین شود 41مزد بايد براساس تورم ساالنه و با توجه به ماده : خوزستان اعالم كرد
ت فصلي را خالف قانون كار دانست و آقايار حسیني در گفتگو با خبرنگار ايلنا، تعیین دستمزد به صور

در قانون كار نیامده است كه نرخ مزد بر اساس تورم نقطه به نقطه و يا فصلي تعیین : اظهار داشت
  .شود

رقم اعالمي بانك مركزي در خصوص تورم : او در تشريح علت تعیین دستمزدهاي غیر واقعي گفت
ن دستمزد همیشه كمتر از رقم واقعي بوده واقعي نیست و نرخ تورم رسمي مورد محاسبه در تعیی

  .است
با توجه به اينكه : او با تاكید بر اينكه میزان دستمزدهاي اعالم شده تاكنون واقعي نبوده است، گفت

میزان نرخ مزد و تورم در این طرح مشخص نیست، زمینه سوء استفاده كارفرمايان در خصوص پرداخت 
  .مزد کارگران فراهم خواهد شد

كارگران : تعیین میزان دستمزد به صورت فصلي را باعث سرگرداني كارگران دانست و افزوداو 
  .شان داشته باشند ريزي هاي دقیقي در خصوص هزينه هاي زندگي توانند برنامه نمي

در شرايط فعلي كارگران با توجه به وضعیت اقتصادي كشور در موقعیت : اين فعال كارگري تصريح كرد



اند و قدرت خريد آنان نیز كاهش  رار دارند و در تأمین معاش و هزينه زندگي خود درماندهبسیار سختي ق
  .يافته است

 پايان پیام
 

 :گزارشي از بحران در كارخانه پارسیلون خرم آباد
 بزرگترين تولید كننده نخ آسیا در آستانه تعطیلي

 
به علت پیشي : بهمن آمده است 3یخ ایلنا در خرم آباد تار –به نوشته خبرگزاری دولتی کار ایران 

اش، این کارخانه در  از سرمایه( ترین تولید کننده نخ آسیا بزرگ)گرفتن بدهی شرکت پارسیلون خرم آباد 
  .آستانه وررشكستگي و تعطیلی کامل قرار گرفته است

یر قابل حل در به گزارش خبرنگار ایلنا از خرم آباد، کارخانه پارسیلون لرستان از آنجا كه به معظلي غ
شود، به طوري كه  حوزه صنعت لرستان تبديل شده از آن به عنوان زخم کهنه صنعت اين استان یاد می

های کارگری پیرامون مشكالت اين واحد تولیدي  با وجود فعالیت مجدد این كارخانه هنوز شاهد تجمع
  .هستیم

رگزار شده ولی همچنان این این در حالیست که برای رفع مشکالت این صنعت جلسات متعددي ب
  .های بانکی و معوقات کارگری است تا روند تولید و فعالیت آن متزلزل باشد کارخانه درگیر بدهی

 
  در انتظار بازنشستگي كارگران

 
در اين زمینه، سرپرست سازمان صنعت، معدن و تجارت استان لرستان با اشاره به وضعیت کارخانه 

جلسه با  ٣۷تا کنون برای رفع مشکالت اقتصادی این کارخانه بیش از : اشتپارسیلون خرم آباد اظهار د
  .حضور استاندار لرستان برگزار شده است

جلسه با معاونان استاندار لرستان برای رفع  ۱۱حجت اهلل بیرانوند با بیان اینکه همچنین بیش از 
ستاد تسهیل و کمیسیون کارگری  در: مشکالت اقتصادی و کارگری این کارخانه برگزار شده، عنوان کرد

  .ها تا حدودی رفع شده است نیز این مشکالت مطرح و برخی از آن
از محل : او با اشاره به اقدامات صورت گرفته برای رفع مشکالت کارگری کارخانه پارسیلون بیان داشت

این کارخانه  میلیون تومان برای پرداخت دستمزد کارگران ۱۱۱بانک صنعت و معدن اعتباری بالغ بر 
  .پرداخت شده است

نفر از  ٢۷۷این میزان اعتبار به : سرپرست سازمان صنعت، معدن و تجارت استان لرستان یادآور شد
  .کارگران کارخانه پارسیلون پرداخت شده است

رت قانون تجا ۱۷۱بیرانوند با اشاره به اینکه با اقدامات صورت گرفته کارخانه پارسیلون خرم آباد از ماده 
در این راستا اقدامات الزم از سوی مسئوالن استانی صورت گرفته و برای ادامه : خارج شده، ادامه داد

  .رفع مشکالت باید مدیر عامل این کارخانه اقدام کند
میلیون تومان برای پرداخت مطالبات کارگری از سوی  ٣۱۱وی همچنین با اشاره به پرداخت بیش از 

این میزان تسهیالت نیز هفته گذشته میان کارگران کارخانه : ، افزودبانک تجارت استان لرستان
  .پارسیلون خرم آباد توزیع شده است

سرپرست سازمان صنعت، معدن و تجارت استان لرستان همچنین با اشاره به بدهی بیش از حد 
ه بدهی فراوانی متاسفانه این کارخان: کارخانه پارسیلون خرم آباد به تامین اجتماعي استان ادامه داد

  .در زمینه بیمه بازنشستگان کارگری دارد
نفر از کارگران کارخانه پارسیلون خرم آباد بازنشسته  ۷۶بیرانوند با بیان اینکه تا پایان سال جاری تعداد 

تا کنون بیش از شش میلیارد تومان به کارگران بازنشسته این کارخانه پرداخت : خواهند شد، گفت
  .شده است

 
  گرفتن بدهي از سرمايه پیشي

 
کارخانه : معاون برنامه ریزی استاندار لرستان نیز در این رابطه در گفتگو با خبرنگار ايلنا اظهار داشت

  .پارسیلون خرم آباد قبال در قالب یک کارخانه دولتی مشغول به فعالیت بوده است
  .اگذار شده استاین کارخانه در گذشته به بخش خصوصی و: علی هادی چگنی بیان داشت

او با تاکید بر اینکه بدهی کارخانه پارسیلون در حال حاضر بیشتر از سرمایه این کارخانه است، بیان 
قانون تجارت شده که تاکنون با اقدامات صورت گرفته از سوی  ۱۷۱این کارخانه مشمول ماده : داشت

  .مدیریت ارشد استان و سایر متولیان از این قانون خارج شده است
معاون برنامه ریزی استاندار لرستان با بیان اینکه در حال حاضر بدهی کارخانه پارسیلون خرم آباد بیش 



این در حالیست که میزان سرمایه این کارخانه در حال حاضر : میلیارد تومان است، ادامه داد ۱٢۱از 
  .میلیارد تومان است ۱۱۱
 

  نمونه شكست خصوصي سازي
 

شود که پیش از خصوصی سازی این واحد صنعتی  ستان در حالی مطرح میاین سخنان مسئوالن ا
خورد تا وزیر قبلی صنایع و معادن از خصوصی سازی پارسیلون  مشکالت یاد شده در آن به چشم نمی

  .لرستان به عنوان نمونه ناموفق خصوصی سازی یاد کند
ه بود که یکی از مشکالت لرستان علی اکبر محرابیان در حاشیه سفر سوم هیئت دولت به لرستان گفت

ترین شکل ممکن خصوصی سازی  به بد ۷۱وجود کارخانجات فرسوده این استان است که در دهه 
  .رها شدند   شدند و در واقع با این خصوصی سازی به حال خود

این کارخانجات فرسوده تابلوی بدی را برای استان : وزیر صنایع و معادن دولت دهم اظهار داشت
  .اند تان و شهرستان خرم آباد ایجاد کردهلرس

تاکنون تسهیالت زیادی در بحث مالیات : وی در خصوص کارخانه پارسیلون شهرستان خرم آباد گفته بود
رود با وجود این تسهیالت اقدامات مناسبی برای رفع  و بیمه به این کارخانه داده شده و انتظار می

  .ق نشده استمشکالت آن صورت گیرد ولی این امر محق
شما : محرابیان با بیان این مطلب که دیگر باید از کنار نام کارخانجات فرسوده یاد شده عبور کرد، گفت

باید به دنبال رفع مشکالت کارخانجات دیگر باشید و در این اندیشه باشید که لرستان در بخش صنعت و 
  .معدن یک جهش خوب داشته باشد

 پایان پیام
 

 !به جنبش کارگری راه نشان می دهدپیام رضا شهابی 
 

مرکز بین المللی “در سالن رویال تورنتو مراسم اولین سالگرد تأسیس  ٢۱۱۱دسامبر  ۱۱یکشنبه 
پنج زندانی سیاسی نیز به عنوان برندگان جوایز مدافعان حقوق بشر . برگزار شد” حقوق بشر در کانادا

فعان حقوق کارگر، برنده جایزه حقوق بشری رضا شهابی در حوزه مدا. انتخاب شدند ٢۱۱۱در سال 
لوح رضا شهابی به مهدی کوهستانی از دالالن . مرکز بین المللی حقوق بشر اعالم شد ٢۱۱۱سال 

   .تحویل داده شد" سولیداریتی سنتر"
 

با انتشار این خبر رضا  شهابی با اعالمیه کوتاهی اما رسا و قاطع در قبال این حرکت موضعگیری و 
رضا شهابی با این پیام کوتاه برگزاری (. 1)خود را با این مرکز و فرد واسطه گر اعالم نمود  مخالفت

چنین مراسم فرمایشی و حضور واسطه گران و دالالنی را افشاء نمود که، نه تنها ربطی به جنبش 
فعال کارگری ندارند بلکه میخواهند با دسیسه های کثیف امپریالیستی نام خوشنام رضا شهابی این 

 .کارگری وعضوهیئت رئیسه و مسئول خزانه دارسندیکای کارگران شرکت واحد را لکه دار نمایند
واضح است که آمریکا بمثابه سردمدار سرمایه داری جهانی، بزرگترین سناریست این قبیل دسیسه  

نده، حساب ها در همه جای دنیا و از جمله ایران است و برای پیگیری برنامه ها و طرحهای خود در آی
در چنین شرایطی بی تردید گرایش چپ جنبش کارگری، . سنگینی روی جنبش کارگری باز نموده است

علیه تبدیل شدن جنبش کارگری ایران به ابزار اجرای سیاستهای آمریکا قاطعانه خواهد ایستاد و 
رگری باشد نسبت به هر گونه نمودی که دال بر نفوذ خط پیش برنده سیاستهای آمریکا و جنبش کا

 . موضع گیری نموده و واکنش مناسب نشان خواهد داد
این موضعگیری نمادی از یک استقالل طبقاتی است که رضا شهابی و سایر کارگران مبارز و فعال آن را 
نمایندگی می کنند و انعکاس آن صفوف طبقه کارگر را متحد و متشکل تر نموده و حاوی پیامی گویا و 

فقط به نیروی طبقاتی خود باور داشته و با اتکاء به این نیرو استقالل اقتصادی و  رسا است که کارگران
تاثیر این عکس الملل قاطع از طرف رضا شهابی در داخل و خارج لرزه . سیاسی خود را حفظ می نمایند

تکذیب بر تن فرصت طلبان و دالالن و کار چاق کنهای امپریالیستی انداخت، آنها بر این بر آمدند تا با 
اطالعیه رضا شهابی در سایت سندیکای شرکت واحد شخصیت مبارز و انقالبی ایشان را تخریب نموده 

از ( 0)اما رضا شهابی با یک عکس العملل فوری در اعالمیه دوم . و جنبش کارگری را تضعیف نمایند
د و تکذیب این خبر طریق کمیته دفاع از رضا شهابی این توطئه را افشاء و خنثی نمود و با تاکید مجد

خیلی قاطعانه اعالم به رد این سیاست ریاکارانه نمود و مشارکت خود در این سیاستها، و تاکتیهای 
بورژوازی و کارچاق کنهایش را نه تنها به نفع خود وهم طبقه ایهایش نمی داند، بلکه او بر این واقف 

داخلی و خارجی نه تنها بر استقالل  است  که در همکاری و توافقات بر سر این جوایز با بورژوازی



طبقاتی طبقه کارگر بیشترین ضربه وارد میشود بلکه با پاسخ دادن به این توطئه ها کارگران اولین 
 . قربانیانی خواهند بود که به دام گرگهای بورژوازی می افتند

هبران واقعی، بورژوازی با رشد جنبش کارگری از آینده خود بیمناک است، بهمین دلیل با تخریب ر
تشکالت واقعی  و جايگزين نمودن رهبران قالبی و ساختگی به تبع ساختن قدرتی ظاهری از باال به 

به همین خاطر . ها خلع سالح کارگران مبارز است هدف آن. پايین و تحمیل آن به طبقه كارگر هستند
صولی قصد در هم شکستن های بسیار کثیف و غیرا ها به شیوه طراحان و اجرا کنندگان اين نوع طرح

روحیه مبارزه جویانه رهبران واقعي جنبش كارگری را دارند و آگاهانه با دست زدن به اهداء این جوایز ویا 
با بکارگیری تاکتیها و سیاستهای مختلف، از عوامل بورژوا لیبرال و افراد و واسطه گرانی ازمركز 

ه و سعی بر این دارند تا از طریق رهبران استفاده نمود« سولیداريتی سنتر»همبستگی امريكايی 
واقعی جنبش كارگری که در بین کارگران نفوذ کالم دارند و محبوب هستند جنبش کارگری را به انحراف 

و اهداف شوم خود را در قبال اجرای این طرحها فاسد نمودن و تخريب جنبش کارگری قرار داده  .بکشند
طرحهای رنگارنگشان نه اولین بار است و نه آخرین بار که طبقه فرستادن دالالن امپریالیستی با . اند

در یک جدال طبقاتی بورژوازی با داشتن امکانات و عوامل ریز و درشتش  .کارگر با آن مواجه می شود
تالش خواهد نمود با تفرقه انداختن در صفوف کارگران اهداف شوم خود را پیش ببرد اما این هشیاری 

نش است که با آگاهی و جسارت طبقاتی خود این مقاصد ضد کارگری را خنثی طبقه کارگر و رهبرا
 . نموده و اتحاد و همبستگی طبقاتی طبقه کارگر را تضمین می نماید

نتیجه این حرکت درست از جانب رضا شهابی این پیام را برای کارگران دارد که فقط به نیروی طبقاتی 
ده ای خود مصمم تر حرکت نموده و تنها متشکل شدن می خود اتکاء نمایید، در ایجاد تشکلهای تو

جسارت و قاطعیت . تواند ضامن پیروزی و خنثی نمودن این توطئه های امپریالیستی و دالالنش باشد
جنبش کارگری به رهبرانی . رضا شهابی در قبال این حرکت و خنثی نمودن آن قابل تحسین است

این . بارزه بی امان یک طبقه میباشند به خود می بالدهمچون رضا شهابی و امثال او که محصول م
نشان رشد و پویایی طبقه ای است که برای رهایی خود از چنگال هار بورژوازی و متحد ومتشکل 

نمودن خود چاره ای جز این ندارد که با ادامه دادن به این مبارزه بتواند ضمن هموار کردن راه و افشاء 
 . هبران برجسته ایی همچون رضا شهابی بپرورانداین توطئه ها در دامن خود ر

  0910ژانویه 
 کانون سوسیالیست های کارگری 

http:// socialistworkers.blogspot.com/ 
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 علی اخوان، فعال کارگری بازداشت شد

ماموران پلیس امنیت، روز شنبه :بهمن آمده است  0درتاریخ به گزارش به گزارش منابع کارگری، 
علی اخوان که در .هشتم بهمن ماه، علی اخوان، فعال کارگری را دستگیر و به بازداشتگاه منتقل کردند

ماه، جهت اجرای حکم خود به زندان اوین احضار شده بود،از سوی مأموران پلیس امنیت در  اواسط آبان
رود که  حال احتمال می با این. نوز از محل انتقال وی اطالعی در دست نیسته. منزلش بازداشت شد

 .وی جهت سپری کردن دوران محکومیتش به زندان اوین منتقل شده باشد

علی اخوان، از فعاالن کارگری کشور و از کنشگران كانون مدافعان حقوق كارگر در تاریخ سیزدهم 
تیرماه با  3زندان اوین منتقل شد، وی سپس در تاریخ  090در منزلش بازداشت و به بند  30خردادماه 

سال حبس  0اخوان، پس از آن از سوی دادگاه به تحمل .میلیون تومانی از زندان آزاد شد 29قرار وثیقه 
در .تعزیری محکوم شد که این حکم در دادگاه تجدیدنظر به یکسال و نیم حبس تعزیری کاهش یافت

چنین در  هم. ر و سرکوب فعاالن سیاسی و مدنی، افزایش یافته استهای گذشته، روند احضا هفته
 .اند روزهای اخیر بسیاری از این فعاالن جهت اجرای احکام حبس خود به زندان احضار شده

 پلیس امنیت، علی اخوان را شبانه بازداشت کرد

 

پلیس امنیت، به  ماموران 1009ساعت نه و نیم امشب، شنبه هشتم دی  -کانون مدافعان حقوق کارگر
ماموران پلیس امنیت، برای بازداشت اخوان، به حکم . خانه علی اخوان رفتند و وی را بازداشت کردند

ماموران گفتند ! یک سال و نیم حبس تعزیری وی اشاره کردند و مدعی شدند که اخوان، متواری است
 .که اخوان را به زندان اوین خواهند برد



هم در همین خانه و در حضور  1030امنیتی، نیمه شب سیزدهم خرداد قابل ذکر است که ماموران 
متعاقب آن بازداشت و در نهایت در دادگاه تجدید . همسر و کودک اخوان، وی را بازداشت کرده بودند

محکوم کرده " حبس تعزیری به اضافه یك سال و نیم حبس تعلیقییك سال و نیم "نظر، اخوان را به 
 .اند

درصدی قیمت برق همزمان با افزايش قیمت کاالهای اساسی  ۰٠احتمال افزايش 
  در اسفند ماه

همزمان با افزايش قیمت کاالهای اساسي، :بهمن آمده است  0در مهر به گزارش خبرگزاری دولتی 
هر : احتمال افزايش قیمت برق در روزهای پايانی اسفند ماه، اعالم کرد معاون وزير نیرو با اشاره به

 . ها ست گونه تغییر در بهای برق مشترکان مستلزم ابالغ ستاد هدفمندی يارانه
ها برای افزايش قیمت برق در فاز دوم اجرای  محمد بهزاد در گفتگو با مهر درباره آخرين تصمیم گیري

در حال حاضر سناريوهای پیشنهادی وزارت نیرو برای افزايش : ، گفتها قانون هدفمندسازی يارانه
 . قیمت برق به ستاد هدفمندی يارانه ها ارسال شده است

معاون وزير نیرو در امور برق و انرژی با اعالم اينکه هر گونه تغییر در بهای برق مشترکان مستلزم ابالغ 
فعلی با احتساب برق بخش کشاورزی متوسط در شرايط : هاست، تصريح کرد ستاد هدفمندی يارانه

 . تومان است ۷٣قیمت اين حامل انرژی حدود 
به  ۱۷اين مقام مسئول با يادآوری دستور احمدی نژاد برای کاهش بهای برق بخش کشاورزی از 

درصدی قیمت برق در اجرای فاز دوم هدفمندی يارانه ها،  ٢۱هشت تومان، در خصوص احتمال افزايش 
 . درصدی قیمت اين حامل انرژی به نظر ستاد هدفمندی يارانه ها بستگی دارد ٢۱افزايش : توضیح داد

در مجموع اگر نظر : ريال است، بیان کرد ۶٫٨درصد متوسط قیمت برق حدود  ٢۱وی با تاکد بر اينکه 
 ۶٫۱۱درصدی بهای برق باشد، قیمت اين حامل انرژی به حدود  ٢۱ها افزايش  ستاد هدفمندی يارانه

 . تومانی افزايش می يابد
تومان عنوان کرد و  ۱٣۱بهزاد همچنین قیمت تمام شده هر کیلووات ساعت برق در کشور را حدود 

درصد قیمت تمام شده هر  ٣۱درصدی قیمت برق، دولت حدود  ٢۱حتی در صورت افزايش : افزود
 . کیلووات ساعت اين حامل انرژی را از مشترکان دريافت می کند

افزايش : ير نیرو از احتمال افزايش قیمت برق در اسفند ماه سالجاری خبر داد و يادآور شدمعاون وز
 . بهای برق در گروی ابالغ ستاد هدفمندی يارانه هاست

به گزارش مهر، وزارت نیرو پیشتر بسته ای پیشنهادی افزايش قیمت برق را در قالب پنج سناريوی 
 . مختلف قیمتی به دولت ارائه کرده بود

درصدی افزايش  ۱۱۱و  ٨۱، ۶۱، ۷۱، ٢۱بر اساس اين بسته پیشنهادی تاکنون پنج سناريو افزايش 
قیمت برق تعريف شده است اما هنوز هیچ گونه بحث جدی برای افزايش قیمت برق در سطح کالن 

 . دولت نهايی نشده است
تغییر قیمت آب و برق بايد با نظر هر گونه : مجید نامجو وزير نیرو هم پیشتر در جمع خبرنگاران، گفته بود

ها انجام شود و هم اکنون نیز منتظر ابالغ مصوبه ستاد هدفمندی يارانه ها  ستاد هدفمندی يارانه
 . هستیم

 061ی آتش سوازحقوق ومزايا بعداز اخراج  محرومیت دو ماهه کارگران شاغل کارخانه
  کارگر ديگر

واقع در شهر تبريز، دو ماه است که از " آتش سو"ی  ارخانهکارگران ک:بهمن نوشت  0در خبرگزاری هرانا 
 . اند دريافت هرگونه حقوق و مزايا محروم مانده

ی آتش سو در  بنا به اطالع گزارشگران هرانا، ارگان خبری مجموعه فعاالن حقوق بشر در ايران، کارخانه
 . زند ی ايشان سرباز مي کارگر و پرسنل دارد که کارفرما از پرداخت حقوق معوقه ٣۱حال حاضر 

های واهی  تن از کارگران اين شرکت به بهانه ۷۷۱تاکنون بیش از  ۱٣٨۶اين در حالیست که از سال 
 . اند توسط کارفرما اخراج شده

گفتنی ست که شرکت آتش سو يکی از تولید کنندگان لوازم گازسوز در ايران است که در شهرک 
 مرزداران تبريز واقع شده است

 
قدردانی شریف ساعد پناه و مظفر صالح نیا به کارگران سنندج و عموم کسانی که از پیام 

 آنان حمایت کردند

http://kanoonmodafean1.blogspot.com/2011/11/blog-post_07.html


ما به عنوان اعضای هیئت مدیره اتحادیه آزاد کارگران ایران و به عنوان یک کارگر، در طول سالهای 
اما . نجام نداده ایمگذشته و همین امروز، کاری جز دفاع از حقوق انسانی خود و هم طبقه ای هایمان ا

همچون دیگر کارگران معترض، به ناحق دستگیر و روانه زندان شدیم و در طول مدت کوتاهی که در 
زندان بودیم مورد حمایت پرشور و بی دریغی از سوی کارگران سنندج و دیگر کارگران در سایر نقاط قرار 

 .گرفتیم
ما دست یکایک . مان و برای ما در داخل زندان بوداین حمایتها مایه دلگرمی فراوانی برای خانواده های

کارگران و عموم انسانهای شریفی که لحظه ای ما و خانواده هایمان را تنها نگذاشتند می فشاریم و با 
اعالم سپاس و قدردانی فراوان از این حمایتها، بر اهمیت اتحاد و همبستگی کارگران بیش از هر زمان 

 .دیگری تاکید می کنیم
 مظفر صالح نیا –ساعد پناه  شریف

2/11/1009 
 

ماه حقوق معوقه طلب  ۰۰نفر از کارگران شرکت ریسندگی کاشان بیش از ۵٠٠یک هزار و 
 دارند

بهمن 3طی گزارشی بتاریخ: بهمن آمده است 3ایلنا در تاریخ  –به نوشته خبرگزاری دولتی کار ایران 
کارگران شهرستانهای کاشان و آران و بیدگل  ماه با اشاره به مشکالت کارگری و عدم امنیت شغلی

 :ازجمله مشکالت کارگران کارخانجات ریسندگی و بافندگی، مخمل و ابریشم و صنایع راوند نوشت
ماه حقوق معوقه طلب دارند و  ٣٣نفر از کارگران شرکت ریسندگی کاشان هنوز بیش از ۱۱۱یک هزار و 

و توان خرید مواد اولیه به طور یکجا برای ادامه تولید این شرکت ازنظر نقدینگی با مشکل مواجه است 
  .را ندارد

ای پنجاه هزار  ای که طلب دارند با هفته بنا بهمین گزارش ،کارگران این شرکت عالوه برحقوق معوقه
کنند و همچنان با مشکل بازنشستگی و غیره مواجه هستند، حتی اکثر  تومان امرار معاش می

  .اند اند حق سنوات خود را دریافت کرده پیش تاکنون بازنشست شدهسال  ۱کارگرانی که از 

 !اش در منزل« علیرضا اخوان»بازداشت فعال کارگری 

مأموران امنیتی به منزل علیرضا اخوان رفتند و این فعال کارگری را  1009ماه  بهمن 3شامگاه روز شنبه 
سال و نیمی است که به دلیل دفاع از  کرود بازداشت او در راستای حکم ی گمان می. بازداشت کردند

 .حقوق کارگران برای او صادر شده است
داری بر فعاالن  ی هماهنگی بازداشت این فعال کارگری را در راستای فشارهای سیستم سرمایه کمیته

گونه اقدامات  ها دفاع از حقوق کارگران است و این داند که تنها جرم آن کارگری و کارگران مبارزی می
 .کند فظان سرمایه را به شدت محکوم میحا

 .علیرضا اخوان و دیگران کارگران و فعاالن کارگری دربند باید فورًا و بدون هیچ قید و شرطی آزاد شوند
 1009ماه  بهمن 0های کارگری ی هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل کمیته

 
 ي خراسانتجمع كارگران كارگران كارخانه شیشه ايمني طوس مقابل استاندار

 13كارگران كارگران كارخانه شیشه ايمني طوس در مشهد به علت عدم دريافت حقوقشان به مدت 

 .مقابل استانداري خراسان تجمع كردند( بهمن ماه0يكشنبه )ماه ، امروز

نفر بود، خواستار پیگیري  49كنندگان كه تعدادشان حدود  ،تجمع-بهمن ماه ایسنا0به گزارش مورخ 

همچنین تعدادي از بازنشستگان اين كارخانه . بوطه جهت پرداخت حقوق معوقه خود شدندمسئوالن مر

 .اند مدعي بودند كه حقوق بازنشستگي خود را دريافت نكرده

 -وگو با خبرنگار ايسنا  ، مديركل تعاون، كار و رفاه اجتماعي خراسان رضوي، در گفت"اكبر لبافي علي"

 .رگران يادشده، از تعیین تكلیف حقوق و مزاياي معوقه آنان خبر دادبا تايید مشكل كا -منطقه خراسان 

وي با اشاره به اينكه احكام كارگران كارخانه فوق صادر شده است، از پیگیري وصول مطالبات آنان در 

حقوق كارگران با فروش امالك كارخانه از راه مزايده، پرداخت خواهد : دستگاه قضايي خبر داد و افزود

 .شد

كارگران كارخانه شیشه ايمني طوس : كل تعاون، كار و رفاه اجتماعي خراسان رضوي تاكید كردمدير

 .تحت پوشش مقرري بیمه بیكاري هستند

تعداد كمي از واحدهاي تولیدي استان به دلیل بروز برخي مشكالت اقتصادي، : لبافي خاطرنشان كرد



 .بايد حقوق معوقه به كارگران پرداخت كنند

 کارخانه های لوله نورد ساوه و لوله نورد صفا تعطیل شدندشیفتهای شب 

بیش از  09بهمن  3طبق خبر رسیده به انجمن صنفی کارگران برق و فلزکار کرمانشاه، از روز شنبه 

به . درصد از تولید در شیفتهای شب کارخانه های لوله نورد ساوه و لوله نورد صفا متوقف شده اند09

گرچه این کارگران . کارگر از هر کارخانه خانه نشین شده اند 499حدود علت تعطیلی شیفتهای شب، 

براساس این خبر، از طرفی . هنوز اخراج نشده اند، ولی بیم آن می رود که کار خود را از دست بدهند

شایعاتی از قبیل ورشکستگی به عنوان علت تعطیلی کارخانه ها در جریان است و از طرفی احتمال 

خبر مربوطه همچنین حاکی . می خواهد به این بهانه از پرداختن مالیات سرباز زند می رود کارفرما

این در حالی است . حقوق معوقه دارند19تا برج  2ماه یعنی از برج  4است که کارگران این دو کارخانه 

 که هم اکنون کارفرمای این کارخانه ها در حال ساختن بیمارستانی با نام رستمی صفا در ساوه است

درصد است، و بعالوه قراردادهائی برای تهیه غذا با چندین نهاد دولتی از 19که سهم مشارکت او 

گفتنی است که همین . ماه است که نپرداخته 4کارگر را  0999اما حقوق بیش از .جمله اداره کار دارد

ساجد و کارفرما قبال هم در اجرای کارهای عمرانی مانند ساختن ساختمان فرمانداری، ساختن م

 .پروژهای مربوط به شهرداری ساوه فعالیت چشمگیر داشته است

 0/11/1009انجمن صنفی کارگران برق و فلزکار کرمانشاه

 

 میلیارد تومان از دولت طلبکار هستند 0011فرهنگیان بازنشسته 

 

ران بگی مدیرعامل کانون بازنشستگان فرهنگی و وظیفه: به نوشته خبرگزاری دولتی فارس آمده است 

میلیارد تومان از  309بازنشستگان فرهنگی موجود در سطح کشور یک هزار و : استان اصفهان گفت

 .گردد باز می 1022و  1021های  دولت طلبکار هستند و این بدهی دولت به سال

بهمن ماه، با اشاره به اینکه در حال حاضر بیش 3گو با فارس در اصفهان بتاریخ و مجید روستایی در گفت

در سراسر اصفهان نیز حدود : هزار بازنشسته فرهنگی در سطح کشور وجود دارد، اظهار داشت 39از 

های  خوردگی خود به حمایت هزار فرهنگی بازنشسته وجود دارد و این افراد در زمان پیری و سال 59

 .مسئوالن نیازمند هستند

معوقه خود مواجه هستند، اضافه  وی با بیان اینکه در حال حاضر این قشر از جامعه با مشکل پرداخت

پذیری آنها جلوگیری کند و  دولت باید با پرداخت مطالبات بازنشستگان فرهنگی از افزایش آسیب: کرد

 .چنان منتظر پرداخت مطالبات خود از سوی دولت هستند این قشر از جامعه هم

اره به اینکه افزایش نرخ بگیران استان اصفهان با اش مدیرعامل کانون بازنشستگان فرهنگی و وظیفه

بازنشستگان : های فرهنگیان بازنشسته شده است، تصریح کرد تورم نیز سبب خالی شدن سفره

میلیارد تومان از دولت طلبکار هستند و این بدهی  309فرهنگی موجود در سطح کشور یک هزار و 

 .گردد باز می 1022و  1021های  دولت به سال

ک ساله فرهنگیان بازنشسته به اجرای نظام خدمات مدیریتی در راستای وی با بیان اینکه مطالبات ی

هر ساله حقوق فرهنگیان بازنشسته باید براساس : افزایش حقوق این افراد اختصاص دارد، افزود

 .های گذشته این موضوع رعایت نشده است افزایش نرخ تورم افزایش داده شود اما طی سال

نگیان بازنشسته در زمان پیری خود با مشکالت بسیاری مواجه روستایی با اشاره به اینکه فره

عدم افزایش حقوق این افراد بر مبنای افزایش نرخ تورم نیز مشکالت آنها را چند : اند، تاکید کرد شده

 .برابر کرده است و قانون باید به صورت مناسب میان این افراد اجرا شود

درصد بوده اما  09جاری حدود  زایش نرخ تورم در سالبراساس اعالم بانک مرکزی اف: وی بیان داشت

درصد افزایش یافته است و افزایش حقوق این افراد بر مبنای افزایش  19حقوق فرهنگیان بازنشسته 

 .نرخ تورم نیست

 

 !!را؟........دم خروس راباورکنیم یا قسم

 

ایران، با هدف حمایت   قانون اساسی جمهوری اسالمی 103هیئت دولت هفته گذشته به استناد اصل 

های تامین نیروی انسانی  های اجرایی را به فسخ قرارداد با شرکت از حقوق کارکنان شرکتی، دستگاه

های اجرایی از جمله وزارت نفت مکلف شدند قراردادهای منعقد شده با  مکلف کرد و همه دستگاه

شانزدهم )پس از ابالغ مصوبه،  روز 15های پیمانکاری برای تامین نیروی انسانی را در مدت  شرکت

 .فسخ کرده و با کارکنان شرکتی به طور مستقیم قرارداد ببندند( بهمن ماه



های اجرایی مبنی بر تبدیل وضعیت  االجل هیئت دولت به دستگاه با گذشت حدود یک هفته از ضرب

این طرح در دو نیروهای پیمانکاری، معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی رییس جمهوری از اجرای 

 .وزارتخانه نفت و نیرو خبر داده است

بهمن ماه پانا نیوز، درحالی که هنوز مسئوالن وزارت نفت هیچ واکنش و توضیحی 0به گزارش مورخ

طرح تغییر وضعیت : اند، لطف اهلل فروزنده تاکید کرد نسبت به چگونگی اجرای این مصوبه ارائه نداده

یی به قراردادی تاکنون در دو وزارتخانه نفت و نیرو به اجرا درآمده های اجرا نیروهای شرکتی دستگاه

 .است

معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی رییس جمهوری روز شنبه در نشست معاونان مدیریت و منابع 

های واسطه و طرف  بر این اساس، تمام شرکت: انسانی استانداریهای منطقه یک کشور در کرج افزود

 .های اجرایی برای تامین نیروی انسانی حذف می شوند گاهقرارداد با دست

هر نوع جذب نیروی انسانی در : رسانی دولت، وی اظهارداشت براساس گزارش پایگاه اطالع

 .های اجرایی باید با مجوز این معاونت باشد دستگاه

 :بهمن ماه نوشت3پانانیوزطی گزارشی دیگردراین باره بتاریخ

مانده ولی  های دولتی باقی االجل دستگاه نکه فقط یک هفته تا پایان ضرببه این ترتیب با وجود آ

، در (پانا نیوز)رسانی نفت و انرژی  واسطه بعضی اسناد ارسال شده از سوی کاربران پایگاه اطالع به

تنها تالش جدی  های اصلی و تابعه وزارت نفت، نه  های ستادی و عملیاتی برخی شرکت بخش

تر با آنها قرارداد امضا شده، انجام نگرفته  های پیمانکاری که پیش د با شرکتدرخصوص فسخ قراردا

است؛ بلکه در برخی موارد که مدت زمان قرارداد تمام شده، مقدمات برای انجام مناقصه جدید در حال 

 !انجام است

ابالغ  های عملیاتی، باوجود های تابعه وزارت نفت به ویژه در بخش به عبارت دیگر در برخی شرکت

جمهور از یکسال گذشته و همچنین برنامه اعالمی وزارت نفت برای تبدیل وضعیت  دستور رئیس

تنها در بعضی  های گذشته با طی شدن مراحل مناقصه، نه های مختلف، در هفته پیمانکاران در شرکت

گزاری مناقصه ها، زمینه بر موارد قرادادها با پیمانکاران قبلی تمدید شده است، بلکه در برخی شرکت

 .برای انتخاب پیمانکار جدید برای مدت حداقل یکسال آینده درحال انجام است

 1009نهم بهمن ماه 

 

 :نماینده یزد در جلسه بررسی علت حادثه فوالد غدیر
 كارگر بر گردن ماست 00خون این 

 
: ه مردم یزد گفتنمایند : بهمن آمده است 0ایلنا در تاریخ  –به نوشته خبرگزاری دولتی کار ایران 

  .نفر بر گردن ماست 13درصورت سهل انگاری، خون این 
به گزارش ایلنا، علی اکبر اولیاء در جلسه بررسی حادثه کارخانه فوالد غدیر یزد که با حضور مدیرکل 

کار، صنایع و معادن، نماینده خانه صنعت و معدن، دبیر اجرایی خانه کارگر و کارشناسان حوزه بازرسی 
جامعه و : کل کار برگزار شد، با بیان این مطلب و با تاکید بر این که این حادثه بسیار تلخ بود گفت اداره

  .دولتی موفق است که از اتفاقات اینچنینی درس بگیرد
  .تر مشخص شود وظیفه ما سوال از وزیر کار بود تا ابعاد موضوع بطور دقیق: نماینده مردم یزد گفت

نمی توان افکار عمومی را متوقف کرد تا : حادثه ابعاد بین المللی نیز پیدا کرد، گفتاو با بیان اینکه این 
  .ما کار کارشناسی انجام دهیم بلکه ناچاریم این افکار را قانع کنیم

اگر : او گفت. نظام ما با حوادث اینچنینی در جهان ارزیابی می شود: رئیس مجمع نمایندگان تاکید کرد
  ود، چه اتفاقی می افتاد و آیا به این سادگی از کنار آن عبور می کردند؟این حادثه در ژاپن ب

او همچنین متذکر شد متاسفانه در واحدهای فوالدی دستگاه سنجش ورود مهمات عمل نکرده به 
  .پروسه تولید وجود ندارد

کرده  هایی بسیار غفلت بخاطر مشکالتی که در سیستم مدیریتی ما وجود دارد؛ در زمینه: او گفت
  .ایم

این نماینده مجلس به نحوه بازرسی های اداره کار پرداخت و خواستار نظارت بیشتر و قاطع تر بر صنایع 
  .پرخطر شد

: وی همچنین به نحوه انتقال مصدومان حادثه به بیمارستان سوانح سوختگی پرداخت و گفت
که باید مسئولین علوم پزشکی در  متاسفانه ذکر شده که مصدومان با پای خود به بیمارستان رفته اند

  .این خصوص پاسخگو باشند
او همچنین بر تعیین مسئول ایمنی و فنی کارخانه ها برای کنترل موارد ایمنی در واحدها تحت 



  .مسئولیت کارفرما تاکید کرد
 پایان پیام

 

 دستمزد 
 فاصله حداقل دستمزد کارگران با نرخ تورم افزایش یافته است

 
یک فعال کارگری در گفت گو   : بهمن آمده است 0ایلنا در تاریخ  –رگزاری دولتی کار ایران به نوشته خب

شناور كردن افزایش حداقل دستمزد کارگران ظلم مضاعفی است بر پیکره نحیف : با خبر نگار ایلنا گفت
  .شده کارگران

شورای عالی کار بر : ار داشتسهراب قنبری، دبیر اجرایی خانه كارگر غرب تهران در گفتگو با ايلنا اظه
قانون کار بايد تنها سالي یک بار به تعیین  41اساس نرخ تورم اعالمی بانک مرکزی و بر اساس ماده 

  .حداقل دستمزد اقدام كند
عدم اجرای صحیح تعیین حداقل دستمزد در سالهای متمادی باعث آن شده است که فاصه : او افزود

  .ا نرخ تورم افزایش یافته و جبران آن نیز غیر ممکن شودحداقل دستمزد واقعی کارگران ب
او با اشاره به این نکته که در شرايط فعلي دستمزدي که بتواند حداقل سبد معیشتی کارگران را تامین 

قوه مجریه موظف به ایجاد  ،بر اساس قانون اساسی: کند مبلغ يك میلیون تومان است، ادامه داد
ران است و با شناور كردن دستمزد ها فاصله دستمزدی با تورم افزایش اشتغال و رفاه نسبی کارگ

  .یافته و به حداکثر ممکن خواهد رسید
 پايان پیام

 

  دستمزد
 كنند درصد از كارگران كمتر از پايه دستمزد دريافت مي 00: زاده خادمي

 
یس هیات مدیره کانون عالی رئ: بهمن آمده است 0ایلنا در تاریخ  –به نوشته خبرگزاری دولتی کار ایران 

مصوبه مزدی سال آینده کارگران باید طبق توافق کارگر و کارفرما : های صنفی کارگری اعالم کرد انجمن
  .و نرخ تورم واقعي و جاري در طول سال تعیین شود

در جلسات تعیین : غالمرضا خادمی زاده در گفتگو با خبرنگار ایلنا، ضمن بیان مطلب فوق اظهار داشت
مصوبه مزدی شورای عالی کار، دولت باید با عدم دخالت در نحوه محاسبه مزد تنها نقش نظارتی خود 

  .را ایفا کند
با توجه به این که نرخ سبد هزینه : او با انتقاد از شیوه سنتی تعیین مصوبه مزدی کارگران تصریح کرد

زد هر سال براساس تورم سال خانوار کارگری به صورت ماهیانه در حال افزایش است، تعیین دستم
  .گذشته به معنای افزایش نیست و باید روش محاسبه آن تغییر کند

رئیس هیات مدیره کانون عالی انجمن های صنفی کارگری با انتقاد از عدم اجرای تعهدات دولت در قبال 
رتی در جلسات نمایندگان کارگری برای تعیین مصوبه مزدی سال آینده تنها در صو: کارگران تصریح کرد

شورای عالی کار حضور خواهند یافت که مصوبه مزدی دارای ضمانت نامه اجرایی باشد و دولت به 
  .جای پرداخت بن به تعهدات خود در زمینه ارائه کارت های اعتباری اقدام کند

برای  نمانیندگان کارگری و کارفرمایی بايد براساس تورم اعالمی بانک مرکزی: زاده تاكید كرد خادمي
  .تعیین مصوبه مزدی به توافق برسند

درصد از کارگران به صورت توافقی زیر نرخ مصوب شورای عالی کار دستمزد دریافت  40او با بیان این که 
های پیمانکاری در واحدهای تولیدی فعالیت  همچنین کارگرانی که توسط شرکت: کنند یاد آور شد می

  .مصوب شورای عالی کار دستمزد دریافت می کننددرصد كمتر از نرخ  05تا  09می کنند 
 پایان پیام

 

  دستمزد
 سبد معیشت واقعي مالك تعیین دستمزد قرار گیرد

 
: يك فعال كارگري گفت: بهمن آمده است 19ایلنا در تاریخ  –به نوشته خبرگزاری دولتی کار ایران 

همچنبن با تورم هر ساله نزديك  شوراي عالي كار بايد با توجه يه تورم حاصل شده در فصل جاري و
  .شدن به عید نوروز، مالك تعیین حداقل دستمزدها را مد نظر قرار دهد

وگو با خبرنگار ايلنا با بیان اين كه حداقل دستمزد كارگران در  دبیر اجرايي خانه كارگر شهر ري در گفت



درصد است و شوراي  49االي تورم واقعي ب: سال آينده بايد بر مبناي تورم واقعي باشد، اظهار كرد
عالي كار بايد با توجه يه تورم حاصل شده در فصل جاري و همچنبن با تورم هر ساله نزديك شدن به 

  .عید نوروز، مالك تعیین حداقل دستمزدها را مد نظر قرار دهند
قوق هاي گذشته باشد، فاصله تورم با ح اگر روال تعیین دستمزد همچون سال: علي تركاشوند افزود

  .گیرند شود و كارگران در فقر شديد و غیر قابل تحملي قرار مي كارگران بسیار زياد مي
کارگران، شوراي عالي كار بايد سبد هزینه  01در راستای تعیین حداقل دستمزد سال : او ادامه داد 

 .معیشتی واقعي كارگران را مورد ارزیابی و تحلیل قرار بدهند
يگري از سخنان خود به منظور رفع مشكالت كارگران قراردادي و پیماني و اين فعال كارگري در بخش د

جمعي آنها، از مجلس و نمايندگان كارگران خواست در جهت تصويب طرح  جلوگیري از اخراج دسته
ساماندهي قراردادهاي موقت كار همكاري كنند و اجراي راي ديوان عدالت اداري در خصوص كارگراني 

اند را مد نظر قرار  تمر و دائم بوده ولی به دلیل انعقاد قرارداد موقت اخراج شدهكه ماهیت کارشان مس
  .دهند

 پايان پیام
 

  دستمزد

 :درصد صنايع 61صالحي با اشاره به دولتي بودن 

 نقش نظارتي دولت در شوراي عالي كار مخدوش است

مشاور کانون عالی : ست بهمن آمده ا19ایلنا در تاریخ  –به نوشته خبرگزاری دولتی کار ایران 
مصوبه مزدی کارگران هر ساله براساس تورم : شوراهای اسالمی کار سراسر کشور اعالم کرد

 . مصلحتی بانک مرکزی تعیین می شود
سیاست های کالن اقتصادی از : ولی اهلل صالحی با انتقاد از شیوه محاسبه مزدی کارگران تصریح کرد

وبه مزدی را نباید به خاطر مصلحت برخی از واحدهای تولیدی بحرانی قبیل تاثیر نرخ تورم در تعیین مص
 . دستکاری کنند

این فعال کارگری، خواستار افزایش دستمزد کارگران براساس تورم فعلی بازار شد و خاطرنشان 
سیاست شورای عالی کار در تعیین مصوبه مزدی طبق تورم اعالمی بانک مرکزی به معنای : ساخت

 . افزایش نیست
اگر دستمزد كارگران كمتر از نرخ تورم : مشاور كانون عالي شوراهاي اسالمي كار سراسر كشور گفت

 . سازد رو مي اعالم شده باشد، نه تنها به سود كسي نیست، بلكه روند اقتصاد را نیز با خدشه روبه
هنوز : د، افزودشو گیري مي كه براي دستمزد طبق روال همیشه در پايان سال تصمیم او با بیان اين 

قانون كار پابرجاست، اين  41  ها نرسیده است و قطعا تا زماني كه ماده زمان ورود به موضوع دستمزد
 . ماده مالك ما براي تعیین حداقل دستمزد است

گذاري  این اقدام به معني سرمايه: صالحي با بیان این که افزايش دستمزد يك هزينه نیست یاد آور شد
تولید را زنده نگه   ي است و اگر قدرت خريد كارگران باال رود، مصرف بیشتر آنها چرخهدر نیروي انسان

 . دارد مي
طبق ماده : او با تاکید بر لزوم رعایت اصل سه جانبه گرایی در تعیین مصوبه مزدی خاطرنشان ساخت

انجام شود، اما با  قانون کار مصوبه مزدی کارگران باید با توافق کارگر و کارفرما و با نظارت دولت 41
درصد از واحدهای تولیدی کشور در اختیار دولت است از این رو نقش  29توجه به این که بیش از 

 . نظارتی دولت به عنوان شریک اجتماعی در شورای عالی کار خدشه دار شده است
 پایان پیام

  دستمزد

 قانون كار است 00تنها معیار تعیین دستمزد ماده : پور موسی

رییس کانون هماهنگی شورای اسالمی : بهمن آمده است 01ایلنا در تاریخ  –شته خبرگزاری دولتی کار ایران به نو

قانون کار آمده است تعیین  10حقوق کارگر باید بر اساس نرخ واقعی تورم و آنچه که در تبصره : خراسان رضوی گفت

 . شود



با توجه به میزان تورم : از طرح مزد فصلی خاطرنشان کردرحمت اهلل پور موسی در گفت و گو با ایلنا ضمن انتقاد 

 . موجود در جامعه همیشه میزان حقوق کارگران از تورم کمتر بوده است

 51تورم موجود بیشتر از : درصدی بانک مرکزی در خصوص تورم افزود 51او با اشاره به نرخ تورم اعالم شده 

 . د اعم از پوشاک، درمان، مسکن و تحصیل در مانده شده انددرصد است چرا که کارگران در تامین مایحتاج خو

یک  10قدرت خرید کارگران با توجه به مزد دریافتی بسیار کاهش یافته و ما رقم حداقل مزد را در سال : او ادامه داد

 . کنیم می میلیون تومان پیشنهاد 

دولت باید هم به مشکالت کارفرمایان رسیدگی : ودپورموسی با تاکید بر اینکه کارفرمایان هم دچار مشکالتی هستند افز

کند و هم به مشکالت کارگران چرا که اگر کارفرمایان دچار مشکل بشوند در نتیجه کارگران هم دچار بیکاری خواهند 

 . شد

ا یکی اینکه میزان مالیات کارگران ب: او با طرح پیشنهاداتی در خصوص وضعیت فعلی کارفرمایان کارگران اعالم کرد

درصد حق بیمه کارفرمایان را دولت  51درصد از  01دوم . توجه به این که قشر آسیب پذیر جامعه هستند بایدکاهش یابد

 . های حمایتی برای تامین معیشت کارگران داده شود به حساب تامین اجتماعی واریز کند و در نهایت بسته

 پایان پیام

 

  تبريز از حقوق و مزايا آتش سوی  کارگران کارخانه  محرومیت دو ماهه

به گزارش منابع حقوق بشري، : بهمن آمده است  19در  جـــرسبه نوشته سایت اصالح طلب در
واقع در شهر تبريز، دو ماه است که از دريافت هرگونه حقوق و مزايا « آتش سو«  کارگران کارخانه

 . اند محروم مانده
کارگر  ٣۱ی آتش سو در حال حاضر  ر ايران، کارخانهبه گزارش ارگان خبری مجموعه فعاالن حقوق بشر د

 . زند ی ايشان سرباز مي و پرسنل دارد که کارفرما از پرداخت حقوق معوقه
های واهی  تن از کارگران اين شرکت به بهانه ۷۷۱تاکنون بیش از  ۱٣٨۶اين در حالیست که از سال 

 . اند توسط کارفرما اخراج شده
ی از تولید کنندگان لوازم گازسوز در ايران است که در شهرک گفتنی است شرکت آتش سو يک

 . مرزداران تبريز واقع شده است
  اعتصاب در مشهد

اعتصاب برخی لوکوموتیورانان در راه آهن شمال شرق در اعتراض به مشکالت معیشتی و حقوقی خود 
قطارهای مسافربری  طی يک هفته اخیر باعث ايجاد اختالل در حرکت قطارها و تاخیرهای چندساعته

 . شده است
های بین راهی  به گزارش بازتاب امروز، برخی لوکوموتیورانان پس از حرکت قطارها در برخی از ايستگاه

 . ی قطار شدند با خروج از قطار باعث توقف چند ساعته
ه بین به گفته برخی از مسافران اين قطار به دلیل اعتصاب و خروج لوکوموتیوران از قطار در ايستگا

، به درخواست مسئوالن راه آهن شمال شرق يک لوکوموتیوران از مشهد برای هدايت و "نقاب"راهی 
 . حرکت اين قطار اعزام و قطار را به مقصد رسانده است

ی کل راه آهن شمال شرق در شاهرود، کرد که قطار به موقع راه افتاده است و راه آهن مشهد با  اداره
 . ايش تاخیرها، اعزام لوکوموتیوران را تايید کردتايید اين تاخیر و افز

ظاهرا در مقصد هم مسافران پس از نیم ساعت تجمع در ايستگاه راه آهن خراسان رضوی و عدم 
 . رسیدگی به اعتراضشان محل را ترک کرده اند

 . مشهد رخ داده است -مشابه اين اتفاق در هفتم بهمن ماه در قطار محلی سمنان 

شرق از سوزن خروجی ايستگاه گرمسار شروع می شود و تا سوزن ورودی ايستگاه  راه آهن شمال
 . نقاب ادامه دارد

  بازداشت يک فعال کارگری
طی هفته های اخیر، تعدادی از فعاالن کارگری و سنديکايي، مورد بازداشت، احضار، تهديد و صدور 

 . احکام قضايی قرار گرفتند
شر خبر داده است که علی اخوان، فعال کارگری نبر، ساعت نه و از جمله کمیته گزارشگران حقوق ب

 .توسط پلیس امنیت، بازداشت شده است ۱٣۰۱نیم شنبه شب، هشتم دی ماه 

 کارتن خواب در تهران ۵۵۵جمع آوری و ساماندهی 



فرمانده يگان اجرائیات و انتظامی فرماندهی :بهمن آمده است  19در  کلمهبه نوشته سایت اصاح طلب 
 . کارتن خواب در طرح امنیت محله محور خبر داد ۱۱۱نتظامی تهران بزرگ، از جمع آوری و ساماندهی ا

متکدی جمع آوری و  ۷۱در اين طرح، همچنین : به گزارش پايگاه خبری پلیس، سرهنگ سجادی افزود
 . ساماندهی شده اند

 . ين دسته افراد شدنداين افراد، پس از تکمیل پرونده، راهی مراکز نگهداری از ا: وی گفت
در اين طرح همچنین، دو کودک خیابانی بی خانمان به مراکز نگهداری کودکان : سرهنگ سجادی افزود

 بی سرپرست منتقل شدند

 
تصویر دستور لغو احکام صادره بر علیه کارگران بازداشتی در مراسم اول ماه مه 

 0002سنندج در سال 

 
علیرغم لغو کلیه احکام صادره بر : گزارش کرده است  19/11/1009 :اتحادیه آزاد کارگران ایران تاریخ

، و پس از گذشت بیش از سه 0/0/1032در تاریخ  1031کارگر دستگیر شده در اول ماه مه  10علیه 
سال از لغو این احکام، اوایل امسال، دادگاه اجرای احکام شهر سنندج طی ابالغیه ای به شیث امانی 

هیئت مدیره اتحادیه آزاد کارگران ایران، به آنان اعالم کرد حکم شش ماه زندان  و صدیق کریمی دو عضو
شیث و صدیق از اول . صادره بر علیه آنان لغو نشده است و این دو کارگر می باید روانه زندان شوند

بر اجرای سال جاری تالش کردند زیر بار این ابالغیه غیر قانونی نروند اما دادگاه اجرای احکام، با اصرار 
حکم شش ماه زندان این کارگران، نهایتا دستور مصادره حقوق ماهیانه ضامنین این دو کارگر را صادر 

دی ماه  01با این حال شیث و صدیق به مقاومت و اعتراض خود ادامه دادند تا اینکه در تاریخ . کرد
بازداشت غیر قانونی  ، هنگامی که شیث امانی قصد مالقات با دادستانی شهر سنندج در مورد1009

شریف ساعد پناه و مظفر صالح نیا، دو تن از اعضای هیئت مدیره اتحادیه را داشت توسط مامورین 
 .بازداشت و بالفاصله به زندان مرکزی سنندج منتقل شد

 (بخشی از اطالعیه هفتم بهمن ماه اتحادیه آزادکارگران ایران در باره شیث امانی)
 

 ساعته قطار مشهد2تاخیر اعتصاب لوکوموتیوران و 

 
به گفته برخی از مسافران این قطار به دلیل اعتصاب و خروج لوکوموتیوران از قطار در ایستگاه بین 

، به درخواست مسئوالن راه آهن شمال شرق یک لوکوموتیوران از مشهد برای هدایت و "نقاب"راهی 
 .حرکت این قطار اعزام و قطار را به مقصد رسانده است

ب برخی لوکوموتیورانان در راه آهن شمال شرق در اعتراض به مشکالت معیشتی و حقوقی خود اعتصا
طی یک هفته اخیر باعث ایجاد اختالل در حرکت قطارها و تاخیرهای چندساعته قطارهای مسافربری 

 .شده است
ایستگاه  بهمن ماه بازتاب، برخی لوکوموتیورانان پس از حرکت قطارها در برخی از0به گزارش مورخ 

 .های بین راهی با خروج از قطار باعث توقف چندساعته قطار می شوند
 001مشهد به شماره  –قطار مسافربری محلی شاهرود ( هشتم بهمن ماه)از جمله در روز گذشته 

در مشهد باشد، به  13:09از شاهرود حرکت می کند و در حالی که قرار بوده ساعت  10:19ساعت 
ساعت تاخیر به مقصد رسیده  5/5، یعنی با 04تیوران و خروج وی از قطار ساعت دلیل اعتصاب لوکومو

 .است
به گفته برخی از مسافران این قطار به دلیل اعتصاب و خروج لوکوموتیوران از قطار در ایستگاه بین 

، به درخواست مسئوالن راه آهن شمال شرق یک لوکوموتیوران از مشهد برای هدایت و "نقاب"راهی 
 .ت این قطار اعزام و قطار را به مقصد رسانده استحرک

اداره کل راه آهن شمال شرق در شاهرود، در پاسخ به خبرنگار ما اظهار کرد که قطار به موقع راه 
 .افتاده است و راه آهن مشهد با تایید این تاخیر و افزایش تاخیرها، اعزام لوکوموتیوران را تایید کرد

پس از نیم ساعت تجمع در ایستگاه راه آهن خراسان رضوی و عدم  ظاهرا در مقصد هم مسافران
 .رسیدگی به اعتراضشان محل را ترک کرده اند

 .مشهد رخ داده است –مشابه این اتفاق در هفتم بهمن ماه در قطار محلی سمنان 
راه آهن شمال شرق از سوزن خروجی ایستگاه گرمسار شروع می شود و تا سوزن ورودی ایستگاه 

 .ب ادامه داردنقا
 

 1009دهم بهمن ماه



 

  داليل تعطیلي كارخانه پارسیلون

 

مديركل دفتر صنايع : بهمن نوشت  19صنعت و معدن در  –به گزارش خبرگزاری دولتی ایسنا سرویس 

كه تعطیلي كارخانه پارسیلون مربوط به  نساجي و پوشاك وزارت صنعت، معدن و تجارت با اشاره به اين

اين كارخانه بیش از دو سال است كه تعطیل بوده و تاكنون نیز دولت براي  : نیست، افزودامروز و ديروز 

 .ادامه حیات آن تالش زيادي كرده است

كارخانه : ، توضیح داد(ايسنا)وگو با خبرنگار خبرگزاري دانشجويان ايران  پناه در گفت مهدي اسالم

. سهام آن در اختیار دولت بود 1030ا سال در استان لرستان تاسیس شد و ت 1050پارسیلون در سال 

 .پس از آن سهام اين شركت به بخش خصوصي واگذار شد

اين . كرد هاي تولید نساجي، ريسندگي و پلیمري فعالیت مي كارخانه پارسیلون در حوزه: وي افزود

م هاي سازماني و بخشهاي رفاهي ه هكتار زمین داشته كه شامل خانه 099كارخانه همچنین حدود 

 .شوند مي

كه پارسیلون در طول زمان نتوانست تولیداتش را با نیاز بازار منطبق كند،  پناه با اشاره به اين اسالم

كرد كه اين محصول كم كم در بازارهاي جهاني از دور خارج  پارسیلون نخ نايلون تولید مي: گفت

طوريكه در آمارهاي منتخب  بهكه حجم تولید كارخانه پارسیلون بسیار پايین بوده  ضمن اين. شود مي

 .شود وزارتخانه در نظر گرفته نمي

اكنون  كه پارسیلون هم مديركل دفتر صنايع نساجي و پوشاك وزارت صنعت، معدن و تجارت با بیان اين

 199كارخانه پارسیلون درحال حاضر بیش از : نیروي رسمي و قراردادي دارد، توضیح داد 099بیش از 

اي، دارايي، مالیات، بازنشستگان  برق منطقه به سیستم بانكي، تامین اجتماعي،  میلیارد تومان بدهي

هاي آن بوده كه طبق قانون  و كارگرانش دارد و عمال حجم بدهي اين شركت بسیار بیش از دارايي

میلیارد تومان  39بدهي اين شركت تنها به سیستم بانكي به بیش از . شود ورشكسته محسوب مي

 .رسد مي

كه طي سالهاي گذشته كارخانه پارسیلون به خاطر شرايطش بارها مورد حمايت دولت  يادآوري اين او با

كارگروه حمايت از تولید و . اي استمهال شد در برهه  بدهي اين كارخانه: قرار گرفته است، عنوان كرد

در . اشتندستاد تسهیل و پشتیباني شهركهاي صنعتي نیز مصوباتي در جهت حمايت از اين كارخانه د

تیر ماه سال جاري نیز پنج میلیارد ريال بابت حقوق كارگران از سوي وزارتخانه به اين كارخانه پرداخت 

 .شد

در . درحال حاضر به دنبال تغییر كاربري و فروش زمینهاي مازاد پارسیلون هستیم: پناه تاكید كرد اسالم

 .ه اين اتفاق هرگز رخ نداداين زمینها قرار بود طرحهاي توسعه كارخانه اجرا شوند ك

كه مديريت بخش  مديركل دفتر صنايع نساجي و پوشاك وزارت صنعت، معدن و تجارت با بیان اين

ما حتي تالش كرديم به كارخانه پارسیلون  : خصوصي در كارخانه پارسیلون ضعیف بوده است، گفت

 .كند منابع ارزي اختصاص دهیم كه اين كارخانه نتوانست اين منابع را جذب

وي ابراز امیدواري كرد كه در جلسات آينده كارگروه حمايت از تولید با حضور مقامات استاني موضوع 

 .طور جدي مورد بررسي قرار گیرد و براي آن چاره جويي شود كارخانه پارسیلون و مشكالت آن به

الك پارسیلون بايد همه چیز در اختیار دولت نیست و بخش خصوصي به عنوان م : پناه تاكید كرد اسالم

 .ارزش سهام خود را باال برده و تالش كند كارخانه را دوباره به شرايط عادي آن بازگردد

يكي از نمايندگان خرم آباد در مجلس فاش كرده بود كه كارخانه  1031به گزارش ايسنا، در سال 

ورت وام كه هنوز هم باز ترين قیمت به ص با صدها میلیارد تومان ارزش با نازل 1030پارسیلون در سال 

 .پرداخت نشده به بخش خصوصي واگذار شده است

وي اعالم كرده بود كه اين ثروت ملي با ارزش بسیار باال به تاراج رفت و مشخص نیست براساس چه 

 .هايي واگذار شده است رابطه بازي

ارخانه پارسیلون معاون برنامه ريزي استانداري لرستان نیز شهريور ماه امسال گفت كه در خصوص ک

 .يک خصوصي سازي ناقصي صورت گرفته بود و به کساني که اهلیت الزم را نداشتند، واگذار شده بود

 انتهاي پیام

 

 کارگران راه آهن ایران رد مبارزه طبقاتی 
 



بسیاری از سایت ها اعتصاب  1009بهمن  19روز : به نوشته سایت گاهنامه هنر و مبارزه آمده است 
را گزارش کرده اند، و در عین حال این اعتصاب را به دلیل   انان راه آهن شمال شرق ایرانلوکوموتیور

 .مشکالت معیشتی و حقوقی دانسته اند
راه . وارد شدن کارگران ماهر راه آهن ایران به عرصۀ مبارزۀ طبقاتی را به همۀ ایرانیان تبریک می گوییم

شور و تمام صنایع سنگین و رشد نیروهای مولد، و تمام آهن ایران و صنایع وابسته به آن برای تمام ک
 .مبارزات طبقاتی تا برپا ساختن دولت پرولتاریایی، اهمیت بی بدیلی دارد

قطع نسل نظام سرمایه داری و الغای مالکیت خصوصی بر وسایل تولید یک نظریۀ اصیل کمونیستی  
 .ه با مشکالت معیشتی روبرو خواهند بودبی آن که مالکیت خصوصی از بین نرود، کارگران هموار. است

 

 :كاران به مصوبه لغو قراردادهاي پیماني واكنش پیمان
 سواد قرارداد مستقیم منعقد كند تواند با كارگران بي دولت نمي

 
رئیس كانون انجمن هاي : بهمن آمده است 19ایلنا در تاریخ  –به نوشته خبرگزاری دولتی کار ایران 

احتمال بیكاري بیش از دو میلیون كارگر خدماتي در پي اجراي مصوبه هیات وزيران  صنفي كارفرمايان از
 . هاي پیمانكاري براي تامین نیروي انساني خبر داد مبني بر لغو قرارداد با شركت

به گزارش خبرنگار ايلنا، محمد انتظامي رئیس كانون انجمن هاي صنفي شركت هاي خدماتي در 
هیئت وزيران مبني بر لغو قرارداد منعقده با شركت هاي پیمانكاري  نشست خبري در خصوص مصوبه

  :براي تامین نیروي انساني و انعقاد قرارداد مستقیم با كاركنان شاغل در مشاغل خدماتي تصريح كرد
همانگونه كه در متن تصويب نامه درج شده است تسري اين مصوبه فقط مربوط به قراردادهاي تامین 

شود و قراردادهاي حجمي كه در راستاي كاهش تصدي گري دولت و در قالب امور  نیروي انساني مي
خدماتي و پشتیباني و كدهاي هفت گانه تعريف شده است كماكان و مطابق قوانین متعدد و تصويب 

 . نامه ها در حال اجرا مي باشد و خللي در آن وارد نشده است
و همچنین ماده ،10 12،13هاي در حال اجرا از جمله ماده به گفته او اين مصوبه با قوانین و تصويب نامه 

 . قانون خدمات كشوري مغايريت دارد 42
نكته مهم اين است كه اساسا از اولین مصوبه و قانون وضع شده در مورد : انتظامي ياد آور شد

 واگذاري امور خدماتي و پشتیباني به بخش خصوصي و مشاركت اين بخش در اقتصاد كشور اشاره و
مجوزي براي انعقاد قرارداد به صورت واسطه اي و غیر حجمي نشده است و اين رويه نادرست به مرور 
زمان با عملكرد مغايرت مصوبات برخي از دستگاه هاي اجرايي رايج شده و بخش خصوصي كوچكترين 

اقدامات  نقش و قصوري در آن نداشته است و به نظر مي رسد تصويب نامه اخیر نیز به جهت برخورد با
 . مغاير قانون برخي از دستگاه هاي اجرايي صادر شده است

سال  00او با بیان اين كه تعداد زيادي از كارگران استخدامي توسط شركت هاي خدماتي بیش از 
اين كارگران فاقد سواد كافي مي باشند و دولت نمي تواند با آن ها : سابقه فعالیت دارند ياد آور شد

نعقد كند، ضمن اين كه تعدادي از مشاغل موجود در شركت هاي خدماتي در قرارداد مستقیم م
مشاغل دولتي تعريف نشده است و با اجراي اين سیاست احتمال بیكاري بیش از دو میلیون كارگر 

 . وجود دارد
هزار نفر نیروي فعال در دفاتر شركت هاي خدماتي در پي اجراي  499انتظامي همچنین از بیكاري 

در صورت اجراي مصوبه هیات وزيران نیروهاي اخراجي فعال در اين دفاتر : یر خبر داد و گفتمصوبه اخ
تحت پوشش بیمه بیكاري قرار خواهند گرفت و اين موضوع براي سازمان تامین اجتماعي مشكالت 

 . عديده اي را ايجاد مي كند
شركت هاي خدماتي رئیس كانون انجمن هاي صنفي شركت هاي خدماتي تعداد انجمن هاي صنفي 

هم اكنون سه میلیون كارگر بیمه شده سازمان تامین اجتماعي : انجمن اعالم كرد و ياد آور شد 42را 
 . هزار شركت خدماتي فعالیت مي كنند 00تحت پوشش 

 پايان پیام
 

 تجمع کشاورزان هندیجانی در مقابل مرکز خدمات روستایی 
 

کشاورزان : بهمن آمده است 19لنا در خوزستان تاریخ ای –به نوشته خبرگزاری دولتی کار ایران 
 شهرستان هندیجان در اعتراض به عدم توزیع کود شیمیایی دست به تجمع اعتراض آمیز زدند

به گزارش خبرنگار ایلنا از هندیجان، جمعی از کشاورزان این شهر در مقابل مرکز خدمات روستایی 
  .ستار پاسخگویی مسوولین ذیربط شدندجهاد کشاورزی اين شهرستان تجمع كرده و خوا

شود  کود شیمیایی در دو مرحله توزیع می: بر اساس این گزارش، تعدادی از کشاورزان عنوان کردند
بایست در آبان ماه  یکی مرحله شخم زمین و دیگری در هنگام سبز شدن نبات، ولی علیرغم اینکه می



ند، متأسفانه تا کنون هیچ اقدامی صورت نگرفته و کرد سال جاری سهمیه کود شیمیایی ما را توزیع می
  .مسوولین مربوطه توجهی به اعتراضات ما ندارند

تن کود شیمیایی در سال زراعی  ٨۱۱الی  ٢۱۱با وجود توزیع : تجمع کنندگان همجنین اظهار داشتند
ر نماینده های الزم با حضو ای به ما تعلق نگرفته است و ما خواهان بررسی ، هیچ سهمیه۰۱ – ۰۱

  .صنفی و کشاورزان هستیم
 پایان پیام

 

 صنعت پنبه استان گلستان از بین رفته است
 

عضو هیئت مدیره کانون  : بهمن آمده است 11ایلنا در تاریخ  –به نوشته خبرگزاری دولتی کار ایران 
ط يك يا دو صنعت پنبه در این استان از بین رفته و فق: عالی شورای اسالمی سراسر کشور اعالم کرد

  .واحد فعال در استان وجود دارد
غالمرضا سلطانی در گفت گو با خبرنگار ایلنا با بیان اینکه این استان در بخش صنعت بیشتر در زمینه 

در گذشته : روغن کشی و تصفیه روغن کلزا، آفتابگردان، سویا و پنبه فعال است، اظهار داشت
در زمینه پنبه پاک کنی و کشت آن فعال بودند که کشاورزان و کارگران زیادی در سطح استان 

ای در  متاسفانه امروز این تعداد از کارگران و کشاورزان با از بین رفتن این صنعت بیکار شده و عده
  .واحدهای دیگر روغن کشی سایر محصوالت روغنی مشغول به کار هستند

هم : ر استان فعال است، ادامه دادسلطانی با اشاره به این که فقط صنعت روغن کشی و تصفیه آن د
به )اکنون این بخش از صنعت استان نیز به جهت واردات روغن و مواد اولیه از کشورهای خارجی 

  .در خطر نابودی قرار دارد( خصوص از برزیل
در گذشته جذب نیروی کار در اين صنعت بسیار رضایت بخش بود ولی در حال حاضر با : او تاکید کرد
  .ردات بی رویه محصوالت روغنی گیاهی این تعداد از کارگران در معرض بیکاری قرار دارندتوجه به وا

درآمدزایی و اشتغال در : این فعال کارگری با بیان اینکه وضعیت اشتغال استان مناسب نیست افزود
ان بیکار های جایگزین مانند کلزا و آفتابگردان است و این تعداد کارگر حوزه کشت پنبه بیشتر از روغن
  .توانند جایگزین شوند شده در حوزه کشت کلزا نمی

استان گلستان در حال حاضر با گسترش بخش کشاورزی در حوزه باغداری و تولید میوه : او گفت
توان امیدوار بود که در حوزه اشتغال کشاورزان موثمر ثمر واقع  قدمهایی برداشته است که در آینده می

ت داریم با ایجاد و گسترش واحدهای نگهداری و حمل میوه در استان از شود و از مسئولین درخواس
  .این بخش از کشاورزی نیز حمایت شود

 پايان پیام
 

  بزرگترين روستای چهار محال و بختیاری به زير آب می رود

با اجرايی شدن پروژه : بهمن حاکی است  11در  مهردولتی خبرگزاری  -شهرکرد به گزارش رسیده از
بهشت آباد در استان چهار محال و بختیاري، روستای کاج بزرگترين روستای اين استان به زير آب  تونل

 . می رود
به گزارش خبرنگار مهر، با اجرايی شدن پروژه بهشت آباد در استان چهار محال و بختیاري، روستای 

فزون بر پنج هزار نفر کاج که بزرگترين روستای استان چهارمحال و بختیاری است به زير آب رفته و ا
جمعیت اين روستا آواره می شوند و اين می تواند حاشیه نشینی شهرهای اين استان و استانهای 

 . همجوار را برای ساکنین اين روستا رقم بزند
بیکاری و مشکالت فرهنگی می تواند يکی از زيانهای اجرايی شدن اين پروژه برای ساکنین روستای 

 . کاج باشد
ک شدن آب بسیاری از قنات ها، چشمه ها، کاهش آبهای زير زمینی اين استان و همچنین خش

 . کاهش تولیدات کشاورزی نیز از ديگر مشکالتی است که اين پروژه می تواند ايجاد کند
همیشه : يک فعال محیط زيست و منابع طبیعی در اين خصوص در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت

 . انتقال آب بین حوزه ای با مشکل مواجه می شويم ما در انجام پروژه های
: هومان خاکپور با بیان اينکه زيرآب رفتن يک روستا يکی از مباحث مهم حوزه اجتماعی است، تاکید کرد

 . پروژه های انتقال آب می تواند در حوزه اجتماعی زيانهای زيادی را داشته باشد
بی چه پروژه های انتقال آب و چه سد سازی می تواند در زيانهايی که کال پروژه های آ: وی تاکید کرد

ايجاد کند، بحث سکونتگاهها، ( جايی که آب قرار منتقل شود يا سد ساخته شود)حوزه اجتماعی مبدا 
 . است... شغل، فرهنگ و 



روستايی که زير آب می رود اگرچه چند خانه زير آب می رود اما می : اين فعال محیط زيست ادامه داد
 . ان گفت در اصل فرهنگ قومی يک منطقه که پیشینه تاريخی داشته از بین می رودتو

زير آب رفتن يک روستا موجب تغییر معیشت شديدی در منطقه به خاطر موضوع : خاکپورعنوان کرد
اشتغال شود و با توجه به اينکه هم اکنون در کشور با مشکل اشتغال مواجه هستیم می تواند تنش 

 . منطقه در اين خصوص ايجاد کندشديدی را در 
وی با اشاره به اينکه روستای کاج هم به همین شکل است و زير آب رفتن اين روستا با توجه به نرخ 

زير آب رفتن روستای کاج، بخش زيادی : باالی جمعیت آن مشکالت زيادی را ايجاد می کند، عنوان کرد
 . ی کنداز جامعه روستايی آن منطقه با تغییر شغل مواجه م

اين : وی با اشاره به مشکالت زيادی که ما در بحث حوزه اشتغال در کشور و استان داريم، ادامه داد
 . مهم می تواند به مسئله شغل و اشتغال استان چهار محال و بختیاری صدمات زيادی وارد کند

طی و توانمندی زمانی که پروژه های عمرانی بزرگ بر مبنای مالحظات زيست محی: خاکپورعنوان کرد
 . های منطقه اجرا نشود می تواند مشکالت زيادی را ايجاد کند

  متضرر شدن خوزستان
از استانهايی ( استان خوزستان) استان چهار محال و بختیاری و استان پايین دست: وی تاکید کرد

 . هستند که در اجرايی شدن اين پروژه متضرر می شوند
که اجرايی شدن پروژه بهشت آباد هر دو استان خوزستان و چهار اين فعال محیط زيست با بیان اين

اجرايی شدن اين پروژه تاثیر : محال و بختیاری را در بحث پايداری اکولوژيکی تهديد می کند، ادامه داد
 . شديدی بر اکو سیستم رودخانه کارون بزرگ می گذارد

پروژه برای جلوگیری از انجام اين پروژه همگرايی هر دو استان در اثبات زيانهای اين : وی تاکید کرد
 . ضروری است

 .............................................. 
  سید محمد رضا موسوی: گزارش

 
 اي جهت جلوگیري از اعالم ترك كار غیر واقعي توسط كارفرمايان بخشنامه

 
رئیس کانون انجمن صنفی  : است بهمن آمده 11ایلنا در تاریخ  –به نوشته خبرگزاری دولتی کار ایران 

های کشور پیگیری و تالش مدیران و کارکنان سازمان  پزخانه کارگران کارخانجات آجر و کوره
ها  پزخانه های کارگران کوره اجتماعی را منجر به رفع بسیاری از مشکالت و برآورده شدن خواسته تأمین

ها شده است، اما هنوز هم برخی  پزخانه کورههای زیادی که از کارگران  باوجود حمایت: دانست و گفت
 . اجتماعی برای رفع این مشکالت اقدام نماید از مشکالت پا برجا است که امیدواریم سازمان تأمین

به گزارش ايلنا غالمرضا عباسی مفقود شدن سوابق گذشته برخی از کارگران و اعالم ترک کار 
ها برشمرد و  پزخانه روی کارگران کوره ترین مشکالت پیشغیرواقعی توسط برخی از کارفرمایان را از مهم

ها نقش مؤثری در حفظ حقوق  پزخانه اجتماعی با انجام بازرسی منظم از کوره سازمان تأمین: افزود
ها صورت  کارگران دارد و برای جلوگیری از اعالم ترک کار غیرواقعی نیز باید اصالحات الزم در بخشنامه

 . پذیرد
  :اجتماعی، گفت ره به تکلیف قانون برنامه پنجم توسعه برای بازنگری در قانون تأمینعباسی با اشا

اجتماعی با تعامل سازنده با شرکای  قانون پیشنهادی کانون کارکنان بازنشسته سازمان تأمین
های کارگران، بازنشستگان و کارفرمایان تنظیم شده است و امیدواریم این  اجتماعی و اخذ نظر کانون

 . نون پیشنهادی در زمان بازنگری قانون در دولت و مجلس موردتوجه قرار گیردقا
 پايان پیام

 

  دستمزد
 طرح مزد فصلي به دلیل ناتواني دولت در مهار تورم است

 
دبیر اجرایی خانه کارگر قم  : بهمن آمده است 11ایلنا در تاریخ  –به نوشته خبرگزاری دولتی کار ایران 

د فصلی از جایی شروع می شود که دولت قادر به کنترل تورم نیست و ناگزیر طرح موضوع مز: گفت
  .است به موضوعات اینچنینی بپردازد

با توجه به افزایش تورم : علی طالبی در گفت گو با خبر نگار ایلنا،ضمن بیان مطلب فوق تصریح کرد
  .میزان قدرت خرید کارگران کاهش یافته است

با توجه به وضعیت تورم بصورت شناور خواهد بود و دولت ناگزیر است با اجرای طرح مزد فصلی : او افزود
  .قوانین اینچنینی، وضعیت معیشتی نیروی کار را تامین کند



دولت : طالبی با تاکید بر این نکته که موضوع مزد برای کارگران سرنوشت ساز است اظهار داشت
  .ارو نیروی کار آن تامین معاش شوندتواند ادعای موفقیت کند که جمعیت پر ک زمانی می
 پايان پیام

  کمیته پیگیری ايجاد تشکل های کارگری در ايران
  بینا داراب زند در خطر اخراج از ترکیه: کمیته پیگیری

 
مجامع عمومی کمیته پیگیری  10و  10، 11خبر دار شديم که بینا داراب زند که در دروه های " اخیرا

از اعضای شورای نمايندگان  10و  10عضو شده است،همچنین در دوره های ايجاد تشکل های کارگری 
همینطور در کمپین حمايتی از کارگران اخراجی استرالیا ايشان يکی از سخنگويان . اين کمیته بود

 . اکنون از طرف پلیس ترکیه در خطر اخراج قرار دارد. کمپین فوق بوده است
به خطر انداختن جان انها ، از کارگران و نهاد های کارگری و  ما ضمن محکوم کردن اخراج پناهجويان و

و به حمايت .بشر دوستانه ، می خواهیم از بینا داراب زند حمايت کرده و از اخراج او جلو گیری نمايند
 . های خود تا انتقال ايشان به محل امن ادامه بدهند

نی ، محمد جراحی ، ابراهیم مددی ، رضا همچنین انتظار داريم از کارگران زندانی از جمله شاهرخ زما
ا کارگر ديگر که هم هشهابی ، بهنام ابراهیم زاده ، صديق کريمی ، شیث امانی ، علی نجاتی و ده

اکنون در زندان به سر می برند بی دريغ و بطور مستمر حمايت نمايند تا اين عزيزان بتوانند آزادی خود را 
 . ايه داری و کانون گرم خانواده بر گردندبدسعت آورده به بستر مبارزه با سرم

 . کارگر زندانی ، زندانی سیاسی آزاد بايد گردد
  کمیته پیگیری ايجاد تشکل های کارگری در ايران

 11/11/1390 

 دستمزد وبدون شرح 
 :مسئول کمیته مزد استان تهران خبر داد

 قلم از کاالهای سبد هزینه خانوار 02درصدی قیمت  02افزایش 
 

مسئول کمیته مزد استان  : بهمن آمده است 11ایلنا در تاریخ  –نوشته خبرگزاری دولتی کار ایران  به
قلم از کاالهای مصرفی سبد هزینه خانوار کارگری در سال جاری  01درصدی قیمت  05تهران از افزایش 

  .خبر داد
هزینه خانوار کارگری در  علی اکبر عیوضی در گفتگو با خبرنگار ایلنا در خصوص عدم اعمال نرخ سبد

شورای عالی کار هر ساله دستمزد کارگران را بر اساس وضعیت : تعیین مصویه مزدی تصریح کرد
  .کند واحدهای بحرانی تعیین می

در حال حاضر برخی : یاد آور شد 01گیری در مورد دستمزد کارگران در سال  او در خصوص تصمیم
های تولید با  ها و افزایش هزینه ی قانون هدفمندی یارانهواحدهای تولیدی به دلیل همزمانی اجرا

های خود مبنی بر حمایت از  این در حالیست که اگر دولت به وعده. اند رو شده مشکالت زیادی روبه
  .رو خواهند شد واحدهای تولیدی عمل نکند، قطعا در سال آینده این واحدها با رکود و تعدیل نیرو رو به 

هر سال در ماه پاياني سال بحث مزد مطرح مي شود و در شوراي عالي كار به : عیوضی یاد آور شد
  .كنند قانون كار مزدي را تعیین مي 41صورت سه جانبه براي سال آينده جامعه كارگري طبق ماده 

خود را براي تعیین   مزد استان تهران حدود يک ماه است که تحقیقات همه جانبه  کمیته: او یاد آور شد
  .هاي گذشته اعالم کرده است تر از سال شروع کرده و امسال جدولي متفاوتمزد 

اينکه براساس نظر سازمان جهاني بهداشت کالري مورد نیاز براي يک نفر در روز دو هزار و  با توجه به 
هزار کالري در نظر  19چهار نفره را   کالري است، از این رو کالري مورد نیاز براي هر خانواده 599

  .ايم فتهگر
  کالري مورد نیاز هر خانواده 599قلم کاالي خوردني براي تامین دو هزار و  11عیوضي با بیان اينکه 

مرغ،  جات، سبزيجات، شیر و ماست، پنیر، گوشت، تخم غالت، برنج، میوه: ايراني است، بیان کرد
براي هر فرد را تشکیل  سهم کاالي مورد نیاز 199سهم از  04که جمع آنها ... حبوبات، قند، شکر و

  .دهد مي
در صورتی که مبنا فقط غذا و خوراک باشد و ساير نیازهاي ديگر از قبیل : عیوضی خاطرنشان ساخت

و نقل، انرژي، بهداشت و درمان را در نظر نگیريم، مبلغي که براي حداقل مزد کارگران در  مسکن، حمل 
  .ستهزار تومان در ماه ا 599تهران مطرح است بیش از 



 یامپایان پ
  

 

 وضعیت درمانی رضا پیچیده تر شده است –عمل شهابی انجام نشد 
 کمیته دفاع از رضا شهابی 61اطالعیه شماره 

 
به اتاق عمل برده  پس از انجام مراحل قبل از عمل 09بهمن ماه  11رضا شهابی ظهر روز سه شنبه 

جام نشدن عمل، عدم آمادگی جسمی رضا علت ان.شد اما ساعتی بعد دوباره به بخش بازگردانده شد
 شهابی و ریسک باالی عمل در

آخرین وضعیت شهابی،  شرایط کنونی بوده است تا جایی که تیم جراح اعالم کرده اند با توجه به
بر عهده بگیرند و نیاز به زمان دارند تا رضا به  نمیتوانند مسوولیت و عواقب این امر حساس و خطرناک را

 .رددحالت عادی برگ
آزار و اذیت در زندان  ماه اخیر تحت شرایط بسیار سخت روحی و جسمی و انواع 01رضا شهابی که در 

این عمل ضروری تحت نظر پزشکان باشد و دوره  اوقات گذرانده است باید تا امادگی کامل برای انجام
 های تخصصی فیزیو تراپی را

 .انجام دهد
فلج شدن وی الزم  فتادن سیستم عصبی رضا و جلوگیری ازدر این شرایط و برای جلوگیری از کار ا

و روزانه از دوره های فیزیوتراپی و  ماه در منزل استراحت مطلق کند 0است شهابی به مدت حداقل 
اکنون اعضای  .کنترل پزشکان متخصص استفاده کند تانهایتن شرایط الزم برای عمل را به دست آورد

قانونی را برای انجام مراحل انتقال  تور سریع مقامات قضایی و پزشکخانواده ی رضا نیاز دارند که دس
 .رضا به منزل را داشته باشند

 
 11/11/09غروب سه شنبه  –کمیته دفاع از رضا شهابی 

 
  دستمزد

 شود  امنیت معیشتی کارگران سلب مي: ريحانیان
 

دبیر اجرایی خانه کارگر  : است بهمن آمده 11ایلنا در تاریخ  –به نوشته خبرگزاری دولتی کار ایران 
  .دریافت دستمزد حداقلی امنیت معیشتی کارگران را سلب کرده است: زنجان اعالم کرد

کارگران : مرتضی ریحانیان در گفتگو با خبرنگار ایلنا ضمن رد طرح فصلی بودن دستمزد، خاطر نشان کرد
داشته باشند که اجرای طرح فصلی  ریزی مدونی برای تامین معیشت زندگی روزمره خود باید برنامه

شود کارگران قادر به پرداخت هزینه های جاری خود نباشند و امنیت ذهني  بودن دستمزد باعث می
  .آنان سلب شود

ای مبهم برای این قشر از  تصمیمات اخیر در خصوص دستمزد با توجه به نوسانات تورم، آینده: او افزود
  .سازد جامعه فراهم مي

این رقم : درصد است اظهار داشت 3با اشاره به این نکته که هزینه دستمرد کارگران در تولید ریحانیان 
  .در مقایسه با سایر هزینه های تولید بسیار ناچیز است

به دنبال هر افزایش دستمزدی، افزایش چند برابری قیمت ارزاق و كاالهاي : این فعال کارگری گفت
  .دولت بخواهد نرخ دستمزد ثابت شود باید تورم را كنترل كند ایم و اگر اساسي را پیش رو داشته

 پايان پیام
 

  ها غالت وارداتی ايران را در بنادر متوقف کرد تحريم

در ادامه ِاعمال فشارها بر جمهوری : بهمن نوشت  11در  جـــرسبه نوشته سایت اصالح طلب 
های بانکی ايران در عرصه  ديت فعالیتاسالمي، منابع بین المللی گزارش داده اند که تشديد محدو

الملل، بر قراردادهای اين کشور برای واردات مواد غذايی تاثیر گذاشته است و صادرکنندگان غالت  بین
های وارداتی  های حامل محموله به ايران، به دلیل مشکالتی که در دريافت پول خود دارند، بار کشتي

 . کنند ايران را تخلیه نمي
های اتحاديه اروپا از تامین مالی  های بانکی علیه ايران باعث شده است بانک حريمشدت يافتن ت



های قرارداد با ايران نتوانند  اند، خودداری کنند و طرف های غالت که به اين کشور فرستاده شده محموله
 . اسناد اعتباری معتبری را دريافت کنند

 ۱۱کم  های اتحاديه اروپا، دست دنبال تحريم بی بی سی به نقل از رويترز گزارش داده است که به
 . اند هزار تن غالت در محدوده بنادر ايران متوقف مانده ۷۱۱کشتی حامل نزديک به 

ها برای نزديک به سه هفته در نزديکی بنادر ايران متوقف  بر اساس اين گزارش، برخی از کشتي
ها را  اعتباری الزم را دريافت و بعد بار کشتي های آنها، بتوانند اسناد اند تا فروشندگان محموله مانده

 . تخلیه کنند
های بانک مرکزی ايران را  هفته گذشته اتحاديه اروپا اعالم کرد که افزون بر توقف خريد نفت خام، دارايي

 . کند هم مسدود مي
الی های اتحاديه اروپا از تامین م های بانکی علیه ايران باعث شده است بانک شدت يافتن تحريم

های قرارداد با ايران نتوانند  اند، خودداری کنند و طرف های غالت که به اين کشور فرستاده شده محموله
 . اسناد اعتباری معتبری را دريافت کنند

دهد و در چارچوب آن،  اسناد اعتباری تعهدی است که هر بانک به خريدار و فروشنده يک قرارداد مي
 . بايد بپردازد، به موقع به فروشنده پرداخت خواهد شدشود مبلغی که خريدار  متعهد مي
، از بانک های اصلی فعال در بخش کشاورزی و مواد غذايی جهان، به شبکه خبری "ربوبانک"سخنگوی 

گفته است که اين بانک از تمام قراردادهای مربوط به فروش غالت به مقصد ايران، کنار " داوجونز"
 . کشیده است

های غالت يا  گزارش داده است که چند بانک اروپايی ديگر هم تامین مالی محمولههمچنین " داوجونز"
 . اند هر محصول کشاورزی ديگری به مقصد ايران را متوقف کرده

  ها در انتظار تخلیه کشتي
های حامل غالت به مقصد ايران، در  يکی از فعاالن در بازار غالت اروپا به رويترز گفته است که کشتي

 ". اند تا در نهايت مشخص شود پول فروشندگان چطور پرداخت خواهد شد ن کشور متوقف شدهبنادر اي
توانند بدون  صادرکنندگان غالت به ايران نمي: "يکی ديگر از فعاالن در بازار غالت توضیح داده است

روشندگان چند ها را خالی کنند، چون اگر ايران نتواند پول آنها را بپردازد، ف دريافت پولشان، بار کشتي
 ". کنند میلیون دالر ضرر مي
اند، خیلی  چون ارزش قراردادها و حجم غالتی که به مقصد ايران ارسال شده: "او اضافه کرده است

توانند پول خود را به صورت نقد دريافت کنند و ناگزير به استفاده از  زياد است، صادرکنندگان غالت نمي
 ". خدمات بانکی هستند

، (دهم بهمن)ژانويه  ٣۱ها در روز دوشنبه،  المللی رديابی کشتي های شبکه بین يترز، دادهبه گزارش رو
 ۰کم  های واردات غالت ايران، دست ترين پايانه دهد که در بندر امام خمیني، يکی از بزرگ نشان مي

 . ستندهای باری ديگری هم به مقصد اين بندر در حال حرکت ه اند و کشتي کشتی باری لنگر انداخته
. کشتی منتظر تخلیه بار خود هستند ۱٢تا  ۱۱اکنون  هم: "يک فعال در بازار غالت به رويترز گفته است

ها غالت است و بیشتر آنها از روسیه، اوکراين يا کشور ديگری در منطقه  درصد بار اين کشتي ۰۱حدود 
 ". اند دريای سیاه راهی ايران شده

 
اعضای هیئت مدیره اتحادیه آزاد کارگران ایران در  بعداز ظهر امروز، صدیق کریمی از
 زندان مرکزی سنندج محبوس شد

 

، صدیق 1009بهمن ماه  11ظهر امروز  14ساعت : آمده است اتحادیه آزاد کارگران ایران به گزارش 

کریمی عضو هیئت مدیره اتحادیه آزاد کارگران ایران و از فعاالن خوشنام و شناخته شده کارگری در 

 .ر سنندج به ناچار خود را به زندان مرکزی سنندج معرفی و در این زندان محبوس شدشه

توسط رئیس وقت  1031علیرغم لغو احکام صادره بر علیه کارگران دستگیر شده در اول ماه مه سال 

قوه قضائیه، اوایل سال جاری دادگاه اجرای احکام در شهر سنندج طی ابالغیه ای به صدیق کریمی و 

امانی به آنان اعالم کرد احکام صادره بر علیه این دو نفر لغو نشده است و آنان می باید خود را شیث 

 .به زندان مرکزی سنندج معرفی کنند

صدیق و شیث طی ماههای گذشته در مقابل این اقدام غیر قانونی دادگاه اجرای احکام مقاومت کردند 

نین آنها کرد و به همین دلیل صدیق برای حل این اما این دادگاه اقدام به ضبط حقوق ماهیانه ضما

 .مشکل، بناچار امروز خود را به زندان مرکزی سنندج معرفی نمود و در این زندان محبوس شد

اتحادیه آزاد کارگران ایران اقدام غیر قانونی دادگاه اجرای احکام در مورد به زندان افکندن این دو رهبر 

دستگیری دیگر فعالین کارگری در سایر نقاط ایران را در راستای کارگری خوشنام در شهر سنندج و 

اعمال فشار بیشتر بر تشکلهای کارگری موجود و فعالین و رهبران کارگری برای به تمکین واداشتن 



کارگران ایران به وضعیت موجود ارزیابی میکند و اعالم میدارد این دستگیریها سد سکندری در مقابل 

 .یران نخواهد بودحق خواهی کارگران ا

شیث امانی و صدیق کریمی دو رهبر کارگری خوشنام و محبوب در میان کارگران شهر سنندج هستند 

و بدیهی است این کارگران و اتحادیه آزاد کارگران ایران نسبت به تداوم زندان شیث و صدیق ساکت 

  .نخواهند نشست

 1009بهمن ماه  11اتحادیه آزاد کارگران ایران 
 
 

 کریمی بازداشت شد صدیق
 

 09بهمن  11طبق خبر رسیده به انجمن صنفی کارگران برق و فلزکار کرمانشاه، امروز سه شنبه 

مأمورین امنیتی و انتظامی صدیق کریمی عضو هیئت مدیره اتحادیه آزاد کارگران ایران را بازداشت و 

م روز جهانی کارگر در شهر به جرم شرکت در مراس 31صدیق کریمی سال . روانه زندان سنندج کردند

نفر دیگر بازداشت شده بود که صدیق و شیث امانی هر یک به شش ماه حبس  10سنندج به همراه 

بعد . روز حبس تعزیری و شالق محکوم شده بودند 01نفر دیگر هم هر یک به تحمل  19تعزیری و 

رای بازداشت شدگان سال ازگذشت دو ماه از مدت زندان صدیق کریمی و شیث امانی، احکام صادره ب

اما پرونده آنان دو باره از سوی دادگاه . از سوی رئیس وقت قوه قضائیه لغو و این دو نفر آزاد شدند 31

 .انقالب سنندج به جریان افتاده و شیث امانی و صدیق کریمی به دستور قاضی روانه زندان شده اند

 1009/بهمن/11انجمن صنفی کارگران برق و فلزکار کرمانشاه

 
 در مقابل بازداشت فعالین کارگری بایستیم-بیانیه 

 

سیاست بازداشتهای گسترده رهبران و فعالین کارگری، تالشی است برای به سکوت واداشتن طبقه 

کارگر و گردن گذاشتن به هر گونه تحقیر و بی حقوقی ای که به خاطر بحرانهای پی در پی اقتصادی به 

گرانی و تورم بی حد و حصر و غیر قابل کنترلی که بر . رسیده استشدیدترین حد خود تا به امروز 

اکثریت جامعه تحمیل گشته، کارگران را به واکنشهای جدی تر و اعتراضات گسترده تر در دفاع از 

موجودیت و بقای خود وادار ساخته و ادامه این شرایط بی تردید طبقه کارگر را به دفاع متحدانه و 

بنابراین دلیل این بازداشتها غیر از مقابله . ق حیات خود رهنمون خواهد ساختسراسری از زندگی و ح

با شکل گیری انسجام و اتحاد کارگران نیست و همه می دانند که بدون حضور فعالین و رهبرانشان به 

عنوان حلقه های اصلی وحدت و یگانگی بین بخشهای مختلف هستند، آن اتحاد نمی تواند شکل 

تهای وسیع فعالین کارگری هدفی جز به، به تمکین واداشتن میلیونها کارگر که پنج برابر بازداش. بگیرد

 .زیر خط فقر زندگی می کنند، را دنبال نمی کند

صدیق کریمی عضو هیئت مدیره اتحادیه آزاد کارگران ایران بازداشت و  09بهمن  11امروز سه شنبه 

به جرم شرکت در مراسم روز جهانی کارگر در  31 صدیق کریمی سال. روانه زندان سنندج نموده اند

. نفر دیگر از جمله شیث امانی بازداشت و حدود دو ماه در زندان بوده است 11شهر سنندج به همراه 

بعد ازگذشت دو ماه از مدت زندان صدیق کریمی و شیث امانی، احکام صادره برای بازداشت شدگان 

 4اما با کمال تعجب بعد از گذشت . و و این دو نفر آزاد شدنداز سوی رئیس وقت قوه قضائیه لغ 31سال 

سال مسؤلین قضائی شهر سنندج پرونده مختومه را دو باره به جریان انداخته و شیث امانی و صدیق 

غیر از این دو نفر طی دو ماه . کریمی را به فاصله کمتر از دو هفته بازداشت و روانه زندان کرده اند

ی از جمله محمد جراحی، شاهرخ زمانی، علی اخوان، نیما پور یعقوب، ساسان گذشته فعالین دیگر

واهبی وش، محمد حسینی، مظفر صالح نیا و شریف ساعد پناه بازداشت شده اند که شریف 

ساعدپناه و مظفر صالح نیا بعد از دو هفته تالش و اعتراض خانواده ها، کارگران و مردم سنندج آزاد 

ی است که کسانی مانند ابراهیم مددی، رضا شهابی، بهنام ابراهیم زاده و علی این در حال. شده اند

 .نجاتی همچنان در زندان بسر می برند

باید برای دفاع از زندگی و حق معیشت خود و خانواده هایمان از فعالین کارگری دفاع کرده و خواست 

و آزار رهبران کارگری را در رأس هر آزادی بازداشت شدگان و پایان دادن به تعقیب و بازداشت و اذیت 

 .مطالبه دیگر خود قرار دهیم

ما ضمن محکوم نمودن بازداشت صدیق کریمی از همه کارگران، جمعها ، تشکلها، احزاب و سازمانهای 

مدافع حقوق کارگر در داخل و خارج می خواهیم به بازداشت فعالین کارگری اعتراض نموده و خواهان 



 .ن شوندآزادی فوری همه آنا

 انجمن صنفی کارگران برق و فلزکار کرمانشاه

 1009/بهمن/11جمعهائی از فعالین کارگری شهرهای سنندج و کامیاران

 
 های کارگری را آزاد و احکام و محاکمه آنان را باطل اعالم کنید فعاالن اتحادیه

 

 بازداشت جدید فعاالن کارگری: ایران

های  ها فعال کارگری و اتحادیه وز گفت که مقامات ایرانی باید دهدیده بان حقوق بشر امر –( نیویورک)

دیده . مستقلصنفی که به دلیل ابراز مسالمت آمیز حمایت از کارگران زندانی شده اند را فورًا آزاد کنند

بان حقوق بشر افزود که ایران باید احکام افرادی را که صرفا به دلیل استفاده مسالمت آمیز از حق 

اند لغو، و از محاکمه افرادی که به این دالیل در معرض  ها محکوم شده تماعات و گردهماییآزادی اج

  .پیگرد قرار دارند صرف نظر کند

در . های تهران، آذربایجان شرقی و کردستان ایران صورت گرفته است ها در استان آخرین دور بازداشت

را، که   ر کردند تا دوران حبس طوالنی مدت خود، مقامات چهار تن از فعالین را احضا0910اواسط ژانویه 

ژانویه، مقامات علی رضا اخوان،  03در . علیه آنان صادر شده بود، آغاز کنند 0911حکم آن در سال 

در حال حاضر اطالعی در باره مکان بازداشت وی در . معلم و فعال کارگری، را در منزلش بازداشت کردند

سه . ای امنیتی محمد جراحی را در خانه او در تبریز دستگیر کردندژانویه، نیروه 13در . دست نیست

روز قبل از آن، ماموارن اطالعات دو تن از فعاالن کارگری در تبریز را احضار و شاهرخ زمانی، از رهبران 

ژانویه، مقامات همچنین شیث امانی،  11در . برجسته حقوق کارگری در آن شهر، را دستگیر کردند

ن برجسته و عضو هئیت مدیره یکی از اتحادیه های کارگری مستقل در سنندج، را دستگیر یکی از فعاال

. زندان اوین منتقل کردند 059در اوایل ماه ژانویه مقامات مهدی شاندیز را بازداشت و به بند . کردند

ز های مستقل کارگری که از سوی دولت مجا همه بازداشت شدگان فعالین کارگری و یا عضو اتحادیه

 .شمرده نمی شوند هستند

اتحادیه های کارگری مستقل نقش »: جو استورک، معاون بخش خاورمیانه دیده بان حقوق بشر گفت

این موج جدید از . حیاتی در حفاظت از حقوق کارگران در دوران ریاست جمهوری احمدی نژاد داشته اند

ه می خواهد با هدف قراردادن ها تداوم آن سنت زشت و طوالنی مدت دولت ایران است ک دستگیری

 «.اتحادیه های مستقل کارگری تسلط کامل خود را بر آنان اعمال کند

های او به عنوان یکی از اعضای سندیکای  در ارتباط با فعالیت 0911ژوئن  2مقامات در ابتدا زمانی را در 

. ی دستگیر کردندهای کارگر نقاشان و عضو هیئت مدیره کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل

به قصد ... مشارکت در تشکیل گروه غیرقانونی مخالف نظام »دادگاه انقالب تبریز او را به اتهام  1شعبه 

اجتماع و تبانی برای »، «برهم زدن امنیت کشور از طریق اعتصابات کارگری و قیام مسلحانه

 .وم کردسال زندان محک 11به « تبلیغ علیه نظام»، و «های غیرقانونی فعالیت

ژوئن دستگیر شده بود به اتهام سازماندهی  09دادگاه در ارتباط با همین پرونده جراحی را که در 

سال حبس و نیما پوریعقوب را با  09یک گروه موسوم به جنبش دموکراتیک کارگری به « غیرقانونی»

ساسان . م کرد،محکو«تبلیغ علیه نظام»سال حبس، به اضافه یک سال به اتهام  5همین اتهام به 

وش و پوریعقوب  وهابی. وش به اتهام فعالیت های مشابه به شش ماه حبس محکوم شد وهابی

 .دانشجویان رشته های مهندسی در دانشگاه آزاد تبریز هستند

دادگاه تجدید نظر  1شعبه  0911مقامات هر چهار متهم را بعد از گذاشتن وثیقه آزاد کردند، اما در نوامبر 

با وجود این مقامات آنان را برای سپری کردن . رقی حکم صادره دادگاه ابتدایی را تایید کردآذربایجان ش

 .دوران حبس تا به امسال احضار نکرده بودند

و ( استان کردستان)های ایرانی، امانی، فعال برجسته حقوق کارگری در سنندج  طبق گزارش رسانه

ایران، بعد از آن که به دفتر دادستانی سنندج جهت  یکی از اعضای هیئت مدیره اتحادیه آزاد کارگران

پیگیری وضعیت دو فعال دیگر کارگری که در اوایل ژانویه بازداشت شده بودند می رود، دستگیر می 

 .شود

دیده بان حقوق بشر همچنین نگران وضعیت چندین فعال برجسته کارگری و اتحادیه های کارگری که 

ی کنند، ازجمله رضا شهابی، علی نجاتی، ابراهیم مددی و بهنام دوران حکم زندان خود را سپری م

سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی   مددی معاون و شهابی خزانه دار. ابراهیم زاده، می باشد

مددی در حال حاضر حکم سه سال و نیم حبس خود را به اتهام تهدید امنیت . تهران و حومه می باشند

دادگاه انقالب وی را به اتهام تهدید . دستگیر شد 0919ژوئن  10ابی در تاریخ شه. کند ملی سپری می



محاکمه کرد، اما هنوز حکمی در مورد او صادر نکرده  0911مه  05در « تبلیغ علیه نظام»امنیت ملی و 

 .است

ری ماه را در زندان اوین سپ 13طبق گزارش یک منبع نزدیک به پرونده شهابی، وی بدون تفهیم اتهام 

این در حالی است که وی شدیدًا از درد . کرده است که چندین ماه آن در سلول انفرادی بوده است

دسامبر، که در اعتراض به  00روزه خود در  09شهابی با خاتمه اعتصاب غذای . برد گردن و کمر رنج می

رستان امام خمینی بازداشت و عدم ارائه خدمات الزم پزشکی در زندان آغاز کرده بود، اکنون در بیما

 .تهران بستری است

علی نجاتی و بهنام ابراهیم زاده، دو فعال دیگر کارگری که اکنون در رابطه با اتهامات امنیت ملی به 

ترتیب دوران حبس یک ساله و پنج ساله خود را در زندان سپری می کنند، نیز از مشکالت جدی 

های مستقل  های نجاتی و ابراهیم زاده در اتحادیه این اتهامات به دلیل فعالیت. جسمی رنج می برند

های رسیده به دیده بان حقوق بشر، نجاتی و ابراهیم  طبق گزارش. کارگری بر آنان وارد شده است

زاده هر دو خواهان مرخصی طوالنی مدت از زندان برای دریافت مراقبت های پزشکی شده اند، اما 

 .فی داده اندمسئولین قضایی به درخواست آنان پاسخ من

نجاتی، رئیس سابق و عضو فعلی هیئت مدیره سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه، در زندان دزفول در 

 .جنوب غرب ایران و ابراهیم زاده در زندان اوین زندانی هستند

اتحادیه آزاد کارگران ایران،سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه، و سندیکای 

قانون . باشند های مستقل کارگری فعال در ایران می یشکر هفت تپه از جمله بزرگترین اتحادیهکارگران ن

از سال . دهد های تحت نظارت دولت اجازه فعالیت نمی های کارگری مستقل از گروه کار ایران به اتحادیه

بط با اتحادیه های تاکنون، مقامات بارها با احضار، بازداشت، محاکمه و زندانی کردن کارگران مرت 0995

 .کارگری مستقل، آنان و خانواده های آنان را مورد اذیت و آزار قرار داده اند

هایی که به دعوت  بزرگداشت روز جهانی کارگر و یا اعتصاب  ها هنگام اجرای مراسم اکثر این بازداشت

عقب افتاده به راه  های کارگری و اغلب به دلیل عدم پرداخت چندین ماه دستمزد و یا مزایای اتحادیه

منصور اسانلو، رئیس فعلی اتحادیه کارگران اتوبوس رانی، بعد از . انداخته شده بود صورت گرفته است

تبلیغ »، و «اقدام علیه امنیت ملی»، سرانجام به اتهام 0992و  0995های  چند بار دستگیری بین سال

ال حبس، مقامات درماه ژوئن به وی س 4بعد از سپری کردن . سال حبس محکوم شد 5به « علیه نظام

مانده  اما آنان هنوز می توانند او را برای سپری کردن مدت باقی. اجازه دادند که از زندان اوین خارج شود

دیده بان حقوق بشر از مقامات قضایی ایران خواست که حکم زندان . حبس دوباره به زندان احضار کنند

 .اسانلو را باطل اعالم کنند

های کارگری مستقل علیه پیش نویس اصالحیه قانون کار که توسط رئیس جمهور احمدی نژاد  اتحادیه

این پیش نویس که در حال حاضر تحت بررسی مجلس قرار دارد، . پیشنهاد شده است اعتراض کرده اند

طیالت به کارفرمایان اجازه می دهد که کارگران را آسان تر برکنار کرده و مزایای آنان از جمله مدت تع

 .ساالنه را کاهش دهند

میثاق بین المللی حقوق اقتصادی،  3میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی، و ماده  00ماده 

ایران از جمله . کند های کارگری را تضمین می اجتماعی و فرهنگی، حق تشکیل و پیوستن به اتحادیه

زمان بین المللی کار است، اما از ایران همچنین عضو سا. ها است امضاء کنندگان هردو این میثاق

حق سازماندهی و ) 03و ( ها آزادی اجتماعات و تضمین حق تشکیل انجمن) 32امضای ماده های 

  .آن معاهده تاکنون امتناع ورزیده است( مذاکرات دسته جمعی

ان قرار ها و اجتماعات در ایر فعاالن کارگری در صف مقدم مبارزه برای آزادی سازمان»: جو استورک گفت

قوانین ایران باید حق تشکیل اتحادیه های . داشته اند و در این راستا هزینه سنگینی را نیز پرداخته اند

کارگری مستقل را به رسمیت بشناسد و فعاالن کارگری را که مرتکب هیچ جرمی به غیر از دفاع از 

 «.منافع کارگران نشده اند، آزاد کند

 0910ژانویه09

 
 کانی گستر پویانگزارشی از شرکت 

 

جاده میاندواب مهاباد در سه راه بردشان واقع گردیده و 05شرکت کانی گستر پویان واقع در کیلومتر 

کارگر در دو شیفت روز و شب مشغول کار  29در این شرکت . باشد تولید آن انواع سیلیس می

عصر مشغول به کار  2ت صبح از مهاباد حرکت کرده و تا ساع 1کارگران شیفت روز، ساعت . باشند می

صبح روز بعد مشغول به  2کنند و تا ساعت  عصر حرکت می5کارگران شیفت شب نیز ساعت . هستند



های مربوط به غذا  هزار تومان دستمزد دریافت می کند و کلیه هزینه 11هر کارگر، روزانه . شوند کار می

هزار  459ساعت کار در ماه تنها  10 رانندگان شاغل در این شرکت با. باشد به عهده خود کارگران می

 .دارند می تومان دریافت 

در بیشتر مواقع هنگامی که کارگر به محل کار می رسد در . کارگران در این شرکت روزد مزد هستند

کند که امروز کار نیست و بایستی تا اطالع ثانوی منتظر باشید  صورت عدم نیاز، کارفرما به او اعالم می

بخش های تولید و طرح و توسعه این معدن با . گردد با همان سرویس به خانه بر می و کارگر اخراجی

باشد به گونه ای که حتی کارفرما و  زا می توجه به وجود پودر سنگ دارای مواد شیمیایی و سرطان

 .اند مهندسین شاغل در شرکت نیز به این قضیه اذعان داشته

 1009بهمن  19 –ی کارگری ها کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل

 
 وضعیت کارگران افغان در ايران

 

سابقه حضور کارگران افغان در : بهمن آمده است  11بر پایه مطلب مندرج در برنامه کارنامه در تاریخ 

ايران به سال های پیش از انقالب باز می گردد، اما پس از آغاز جنگ داخلی در افغانستان و تشديد اين 

ارتش اتحاد شوروی سابق به آن کشور، مهاجران بسیار بیشتری به ايران آمدند و  جنگ پس از ورود

 .مشغول به کار شدند

تعداد اين مهاجران چقدر است؟ آمنه افضلی، وزير کار، امور اجتماعی، شهدا و معلوالن افغانستان، به 

فاقد مدرک قانونی هستند هزار مهاجر افغان داريم که  ۷۱۱ما حدود يک میلیون و »: راديو فردا می گويد

اينها از شرايط قانون کار کشور افغانستان و ايران برخوردار . و برای جذب در بازار کار مشکل دارند

اما يک میلیون هم . نیستند چون مهاجرتشان مطابق با شرايط قانونی نبوده و مدرک قانونی ندارند

شود و از حقوق و  آنها جواز کار داده میمهاجر داريم که واجد شرايط و مدرک قانونی هستند که به 

 «.امتیازات قانونی برخوردار هستند

افغانستان با مشکالت سال های گذشته و همینطور حکومت طالبان و سخت گیری هايشان مواجه 

 اما چرا اين مهاجران و کارگران افغان به کشورشان بر نمی گردند؟. نیست

برقرار نبودن امنیت کامل و همینطور مشکالت اقتصادی در بر اساس گزارش ها، بیشتر آنها به دلیل 

 .افغانستان و نبودن زمینه برای کار، نمی توانند به کشورشان بازگردند

ساله در تربت جام ايران، به آريانا، يکی از شبکه های تلويزيونی افغانستان،  ٢۱صالحه، دختر افغان 

ودش را اذيت کند و در ايران به صورت غیرقانونی اگر امنیت وجود داشته باشد چرا آدم خ»:گفته است

 «.درست است که اينجا کار داريم اما در مسايل شغلی خود اصال راحت نیستیم. زندگی کند

ارزش پول ايران هم پايین »:راديو آزادی گفته است/ يک کارگر افغان نیز به بخش افغان راديو اروپای آزاد 

هزار  ۱۱۱اگر اينجا کار کنیم، هزار تومان افغانستان شده . ی نداردا آمده است و زندگی در اينجا فايده

 «.هزار کار کنیم هزار تومان افغانستان می شود ۱۱۱ايران، يعنی اگر 

 .وضع کارگران افغان در ايران وابسته به اين است که مهاجر با مجوز هستند يا بدون مجوز

الن افغانستان، با اشاره به اينکه مهاجرانی که برگه آمنه افضلی، وزير کار، امور اجتماعی، شهدا و معلو

قانونی دارن، گذرنامه افغانستان دريافت خواهند کرد و پس از آن هم جواز کار به ايران به آنان داده 

هزار مهاجر افغان که غیرقانونی هستند، از آغاز  ۷۱۱در مورد يک میلیون و »:خواهد شد، می افزايد

ان در نظر داشت که اينها را اخراج کند و اخراج همگی اين مهاجران از هر سال، جمهوری اسالمی اير

از آنجا که سازمان ملل . جهت برای دولت افغانستان مشکل ساز بود و خود اين افراد هم راضی نبودند

متحد با مهاجرت اجباری موافق نیست و بیرون کردن مهاجرت با اجبار خالف قانون است، جمهوری 

طبق همین صحبت ها و تفاهم ها موافقت کرد به يکباره همه اين مهاجران غیرقانونی را  اسالمی ايران

 «.بیرون نکند

دهد که نزديک به دو میلیون فرصت  به نوشته سايت آفتاب، برخی آمارهای غیررسمی نشان می

نعتی بوده، های ص ها و کارگاه توسط اتباع بیگانه که اکثر آنها در کارخانه ٨۰شغلی در ايران طی سال 

 .اشغال شده است

در اين مورد هم محمدرضا رحیمی، معاون اول رئیس جمهور، در سخنانی آذر ماه سال جاری، با اشاره 

همان میزان که بیکار در کشور داريم، مهمان خارجی    به: ها در بازار کار ايران، گفت به حضور خارجی

 .در کشور نبود، میزان بیکاری بسیار کمتر بود بنابراين اگر مهمان خارجی.هم در کشور حضور دارند 

در قانون کار »ارگری در کردستان ايران، در اين مورد به راديو فردا می گويدمحمود صالحی، فعال ک

ما در . بندهايی در رابطه با کارگران خارجی داريم، اما سیستم به همین قوانین کاری هم توجه ندارد



يک . شوند ايران هم کارگر عراقی داريم و هم کارگر افغانی و پاکستانی که مشمول هیچ قانونی نمی

اما مهاجران . توانند امتیازاتی بگیرند گفتند اگر اينها بیايند وزارت کار و کارت دريافت کنند می میمدت 

اين افراد در . سال که در ايران اقامت داشته باشند می توانند از وزارت کار کارت دريافت کنند ۱۱بعد از 

 «سال بايد چه کار کنند و کجا بروند؟ ۱۱اين 

کنند که شامل هیچ  درصد کارفرمايان از کارگران خارجی استفاده می ۰۱ حدود»:وی اشاره می کند

کنند، بعد از اين که چند سال  هايی که کار می حتی در کارگاه. شوند قانونی نشده و مرتب استثمار می

 «.گیرد کار هم هیچ حقی به اينها تعلق نمی

دهند  بخش خصوصی ترجیح می در اين زمینه، سايت آفتاب در گزارشی نوشته است که کارفرمايان

مند بشوند، از  جای بکارگیری کارگر بومی که بايد طبق قانون به او حقوق پرداخت کنند و از بیمه بهره به

 .کارگران خارجی استفاده کنند

ها از اتباع خارجی استفاده  های دولتی هم مثل شهرداری بر اساس اين گزارش، برخی از ارگان

 .گیرند ادی يا با واسطه پیمانکار آنها را به کار میکنند و به شکل قرارد می

در همین ارتباط، بهروز خباز، فعال کارگری در سوئد، با اشاره به همین موضوع و اينکه مقام های دولتی 

مسئوالن »:تالش می کنند ناتوانی خود در کاهش بیکاری را متوجه کارگرای خارجی کنند، می گويد

 «.بینند و اين طور نیست که مردم همه چیز را باور کنند منابع را میها  بايد توجه کنند که آدم

های  دوم اين که آنها به کمک. اوال نیروی کار ارزان سرمايه بزرگی برای آقايان است»:او اضافه می کند

کنند و نمی گويند مبالغ هنگفتی که از سازمان ملل گرفته اند تا  دريافتی از سازمان ملل اشاره نمی

 «.صرف اين پناهجويان شده است چه حد

های شريف و  آقای خباز می گويد که در رابطه با مهاجران افغان بايد توجه داشت که اين انسان

 .زحمتکش در کشور ما آبادانی همراه خود آورده اند

در اين میان، آخرين خبری که در ارتبط با کارگران خارجی در ايران منتشر شده، حاکی از اين است که 

به ازای استفاده از هر کارگر خارجی : الملل اعالم کرد ئم مقام وزير تعاون، کار و رفاه در امور بینقا

 .هزار تومان جريمه خواهد شد ۱۱غیرمجاز در روز، کارفرما 

 
  اعتصاب شماری از راننده کامیون ها در تهران

 
ن های سنگین در تهران، از برخی رانندگان کامیو: بهمن نوشت  11در بازتاب امروزبه گزارش سایت 

 .چند روز پیش با هدف باال بردن دستمزدشان دست به اعتصاب زده اند
به گزارش خبرنگار بازتاب امروز، گزارشهایی از اعتصاب رانندگان کامیونهای سنگین در سطح شهر 

 .شنددریافت شده است که بر طبق آن رانندگان کامیون به دنبال دو برابر کردن کرایه خود می با
براساس این گزارش، از چند روز قبل عالوه بر اعتصاب رانندگان کامیون، برخی کارخانه های تولید گچ و 

  .مصالح ساختمانی نیز از فروش کاال خودداری می کنند
هزار تومان به صدهزار تومان برای  59گفته می شود رانندگان کامیون در پی افزایش مبلغ حمل خاک از 

  .هزار تومان برای کامیونهای کوچک می باشند29هزار تومان به 05و از  کامیون های بزرگ
براساس اطالعات دریافتی، تعدادی از راننده های اعتصاب کرده در شب و زمان فعالیت کامیونها با 

ماشین شخصی در شهر تردد کرده و شیشه خودرو برخی راننده کامیونهای در حال کار را شکسته 
 .اند

صبح روز بعد می  1تا  00که زمان مجاز برای تردد کامیونها در سطح شهر از ساعت  با توجه به آن
 .باشد، تامین امینت کامیون های فعال در نیمه شب ضرورت دارد

این رویه همچنین باعث بیکاری برخی رانندگان لودر و در مجموع اختالل در برخی فعالیت های 
 .ادهای نظارتی را می طلبدساختمانی شده که لزوم رسیدگی مسووالن و نه

تومان،  059و  159تومان به  11گفتنی است از آغاز هدفمندی یارانه ها و افزایش قیمت گازوئیل از 
 .کارکرد وسایل نقلیه سنگین با چالشهایی مواجه شده که البته قابل تدبیر است

 
 مکاتبات بازنشستگان دررابطه با افزایش حقوق وعیدی

 
نشستگان و مستمری بگیران از انجام مکاتبات با وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی رئیس کانون عالی باز



ایم عیدی بازنشستگان و  پیشنهاد داده: برای افزایش میزان عیدی بازنشستگان خبر داد و گفت
 .مستمری بگیران تامین اجتماعی معادل دو ماه حقوقشان محاسبه شود

براساس مکاتباتی که با وزیر تعاون، کار و : بهمن ماه افزود11خعلی اکبر خبازها در گفتگو با مهربتاری
رفاه اجتماعی انجام شده است پیشنهاد داده ایم که حقوق بازنشستگان و مستمری بگیران تامین 

 .اجتماعی همانند عیدی کارگران شاغل یعنی معادل دو ماه حقوق برای آنان محاسبه شود
نامه از سوی وزارت رفاه به ما اعالم نشده است و با توجه به  تا این لحظه پاسخی برای این: وی گفت

مشکالتی که بازنشستگان با آن رو به رو هستند همچنان در انتظار موافقت وزیر با پیشنهاد افزایش 
 .میزان عیدی این افراد هستیم

ذشته سال گ: رئیس کانون عالی بازنشستگان و مستمری بگیران سازمان تامین اجتماعی تاکید کرد
 .نیز از وزیر رفاه درخواست افزایش میزان عیدی بازنشستگان را داشتیم که مورد موافقت قرار نگرفت
خبازها اظهار امیدواری کرد که برای رفع مشکالت و نیازهای اولیه بازنشستگان و خانواده های آنان 

 .امسال افزایش عیدی این افراد مورد موافقت قرار گیرد
ایش حقوق بازنشستگان نیز مکاتباتی انجام شده است و دراین خصوص خواستار درمورد افز: وی گفت

 .قانون تامین اجتماعی براساس نرخ تورم هستیم 01اجرای ماده 
 

درصد است که انتظار داریم  49به گفته وی، براساس گزارشات بدست آمده نرخ تورم اعالم شده 
 .افزایش پیدا کند براساس این قانون، حقوق بازنشستگان طبق نرخ تورم
هر ساله در بهمن ماه معادل دو ماه حقوق به : وی درمورد زمان پرداخت عیدی بازنشستگان نیز افزود

بازنشستگان پرداخت می شد اما امسال با توجه به تغییر مدیریت در سازمان تامین اجتماعی در بهمن 
یاد عیدی بازنشستگان همزمان با یک ماه حقوق به این افراد ارائه شد به همین دلیل به احتمال ز

 .حقوق اسفند ماه آنان پرداخت می شود
 1009یازدهم بهمن ماه

 

 دستمزد 
 اعتراض به افزايش تورم و ثابت ماندن دستمزد

 
جمعي از کارگران رسمی : آمده است  بهمن10ایلنا در تاریخ –به نوشته خبرگزاری دولتی کار ایران 
عدم افزایش حقوق و دستمزدها با توجه به تورم موجود نارضایتی  خطوط راه آهن کشور در اعتراض به

  .خود را به مجمع کارکنان سیرو حرکت اعالم داشتند
آهن كشور، یک منبع آگاه به  در پي درج اخباري در خصوص اعتصاب لوكوموتیورانان برخي از خطوط راه

کام حقوقی و دستمزد آنان بازنگری کارکنان معترض خواستار آن هستند که نسبت به اح: ایلنا خبر داد
  .صورت بگیرد

گیري  این مجمع جهت پی: این منبع آگاه در خصوص اهداف تاسیس مجمع کارکنان سیر و حرکت افزود
حقوق کارگران تاسیس شده و یک واحد صنفی است که در وزارت کشور ثبت شده و وظايف 

  .سندیکايي را به عهده دارد
هایی با  نامه نگاری: ت کارکنان سیر حرکت از جانب اين مجمع گفتگیری مشکال او در خصوص پی

  .مسئوالن راه آهن کشوری صورت گرفته که متاسفانه مسمر ثمر نبوده است
در گذشته مقررات کارکنان بصورت کامل اجرا : او در خصوص تاخیر حرکت قطارها خاطر نشان کرد

ی مقررات دست و پاگیر کارکنان در حال اجرا شد ولی در حال حاضر طبق آیین نامه های داخل نمی
  .است که باعث تاخیر در حرکت قطارها شده است

الزم به ذكر است اعتصاب برخی لوکوموتیورانان در راه آهن شمال شرق در اعتراض به مشکالت 
معیشتی و حقوقی خود طی یک هفته اخیر باعث ایجاد اختالل در حرکت قطارها و تاخیرهای 

  .طارهای مسافربری شده استچندساعته ق
های بین راهی با خروج از قطار باعث  برخی لوکوموتیورانان پس از حرکت قطارها در برخی از ایستگاه

  .شوند توقف چندساعته قطار می
ساعت  001مشهد به شماره  –از جمله در روز هشتم بهمن ماه، قطار مسافربری محلی شاهرود 

در مشهد باشد، به دلیل  13:09در حالی که قرار بوده ساعت  از شاهرود حرکت می کند و 10:19
ساعت تاخیر به مقصد رسیده  5/5، یعنی با 04اعتصاب لوکوموتیوران و خروج وی از قطار ساعت 

  .است
به گفته برخی از مسافران این قطار به دلیل اعتصاب و خروج لوکوموتیوران از قطار در ایستگاه بین 

است مسئوالن راه آهن شمال شرق یک لوکوموتیوران از مشهد برای هدایت و ، به درخو"نقاب"راهی 



  .حرکت این قطار اعزام و قطار را به مقصد رسانده است
 پايان پیام

 

نگاهی گذرا به فشارهای وارد آمده بر کارگران وفعاين کارگری در چهارپنج سال 
  گذشته

ر مستمر هر روزه چیزی از سفره ی شما کم کارگران شما خود شاهد بوده و هستید که چگونه و بطو
می شود، سفره ی فقیرانه که آنرا به نیروی بازوی توانای خود و با حقوقهای حداقلی سیصد وسی 

سفره ای که حاصل شرافت کاری شما ست باالخص در يکسال گذشته به . هزار تومانی چیده ايد 
که ابتدا با افزايش قیمت بنزين و گاز و حمل و  بهانه هدفمند کردن يارانه ها در حقیقت حذف يارانه ها

نقل شروع شده و حتی شیر و نان و برق را نیز شامل شده و وعده دوبرابر شدن قیمت آب را نیز در 
  . سال آينده داده اند

شما شاهد بوده ايد که حذف يارانه ها چگونه قیمتهای ساير مايحتاج عمومی از قبیل لبنیات و میوه و 
پوشاک و درمان و غیره را نیز افزايش داده و تنها يک قلم هزينه مسکن و اجاره خانه ها حبوبات و 

دستمزد ماهیانه کارگران را يکجا می بلعد، برآورده ساختن ساير احتیاجات خانواده کارگری از قبیل تهیه 
لی فرزندان گوشت و میوه و هزينه های درمان و سالمت خانواده بر زمین می ماند و راه پیشرفت تحصی

کارگران مسدود شده و ساير تفريحات از قبیل ورزش و مسافرت و غیره که الزمه ی تجديد قوای روحی 
  . از زندگی کارگری حذف می شود" کارگر می باشد کال

در نتیجه انواع و اقسام بیماريهای جسمی و روحی و روانی ناخواسته به سراغ خانواده کارگری می 
مختلف در خانواده شده و هر يک از اعضاء خانواده به نوعی به دنبال کسب و کار آيد و باعث تنش های 

و تأمین معاش و پول تو جیبی خود رفته و سر از هزاران مکان نامناسب در آورده و به خیلی از کارهايی 
  . که در شأن يک انسان شرافتمند نیست تن می دهند

ماعی خود را نشان داده و به شکل دزدی ها ،نزاع ها از همین رو است که ناهنجاريهای اجت" و دقیقا
  . ،کالهبرداری ها و جعل و ارتشاء و خشونت و غیره در جامعه اتفاق می افتد

طبق آمارهای ارائه شده دولتی موارد فوق رو به افزايش داشته و زندان ها چندين برابر ظرفیت خود 
تعداد مبتاليان به ايدز رو به افزايش داشته و  زندانی دارد و همچنین بنا به همین آمارها ی دولتی

همچنین آمار سکته های قلبی و سرطان و بیماريهای روحی رو به فزونی داشته و در همین راستا با 
" مشکالت اقتصادی آمار طالق ها باال رفته و متقابال" باال رفتن سن ازدواج وبه داليل مختلف و عمدتا

  . فراد در ارتکاب به اعمال بزه کاری و خشونت پايین آمده استآمار ازدواج کاهش يافته و سن ا
به عبارتی ديگر آستانه ی تحمل افراد پايین آمده و به علت درگیر بودن از درون با هزاران مشکل 

  . معیشتی و شغلی و غیره با اندک تنشی کار به جاهای ناخواسته می کشد
 

  : کارگران
رگران ،دولتهای سرمايه داری اما راه خود را می روند، دولتهای در چنین شرايط معیشتی و شغلی کا

قبلی از طريق تحمیل و جا انداختن تشکلهای زرد و بی خاصیت خانه کارگر و نهادهای مشابه تالش 
نمودند که قراردادهای موقت را به کارگران تحمیل کرده و با ايجاد فضای پلیسی و امنیتی در میان 

از شکل گیری تشکل های واقعی کارگران هر لحظه با تهديد به اخراج،آنان را کارگران ضمن جلوگیری 
اما سرمستی و وفور دالرهای نفتی . به تمکین وا داشته و سطح دستمزدها را زير خط فقر نگهدارند 

در دولت هشتم ونهم آنان را به طمع واداشته که بار ديگر در فضای تهديد و ارعاب و حبس و زندان ، 
  . و فعالین کارگری را به سکوتی مرگبار بکشانند تا هیچگاه نیروی متشکل آنان به فعل درنیايد کارگران

 -: به گوشه ای از فشارهای وارد آمده به کارگران و فعالین کارگری در سه چهار ساله اخیر می پردازيم 
پارک الله و دادگاهی نفر در مراسم برگزاری روز کارگر در  159تا  199دستگیری و زندانی کردن حدود 

  کردن عده بسیاری از آنان و دادن حکم های حبس و زندان در دادگاههای تجديد نظر
دستگیری و زندانی کردن تعدادی از اعضای کمیته پیگیری از جمله بهنام ابراهیم زاده عضو شورای - 

خیابان بوده و علیرغم آسیب  نمايندگان که از اتهامات ديگر وارده به ايشان فعالیت در مورد کودکان کار و
ديدگی شديد از ناحیه گوش و بناگوش که احتیاج به مداوای بیرون از زندان دارد از اين امر تا کنون 

  . ممانعت به عمل آمده است
ساله  11دستگیری و زندانی کردن شاهرخ زمانی عضو شورای نمايندگان کمیته پیگیری که با حکم - 

  . ان به سر می بردزندان در حال حاضر در زند
دستگیری محمد جراحی که در زندان به سر می برد و مسئولین زندان از تحويل گرفتن لباس گرم از - 

 . خانواده ايشان امتناع می ورزند و سید بیوک سیدلر و فعالین مرتبط با آنان



میته پیگیری و دستگیری و به زندان انداختن دو ماهه آيت نیافر ،سخنگو و عضو شورای نمايندگان ک-
  . آزادی موقت او به قید وثیقه

  . دستگیری و زندانی کردن تعدادی از فعالین کمیته هماهنگی به دفعات- 
دستگیری و زندانی کردن تعدای از اعضاء کانون مدافعان حقوق کارگر از جمله آقای اخوان و ثقفی -

  . خراسانی و رئیس دانا
  ازگشايی سنديکای فلزکار و مکانیکدستگیری تعدادی از فعالین هیئت ب- 
دستگیری های مکرر و به زندان انداختن اعضای هیئت مديره سنديکای نیشکر هفت تپه و در زندان - 

  . نگه داشتن علی نجاتی ،عضو هیئت مديره علیرغم ناراحتی های شديد قلبی ايشان
حمل زندان های طوالنی دستگیری های متعدد از اعضای هیئت مديره سنديکای شرکت واحد و ت- 

توسط منصور اصالو و ابراهیم مددی و ساير اعضا از جمله رضا شهابی که در مورد اخیر با عدم تعیین 
  . وقت دادگاه و اتهامات واهی بی دلیل در زندان به سر می برد

احضار و  و سايرتشکلها و فعالین کارگری از جمله اتحاديه آزاد کارگران و غیره می باشند که به دفعات
  . زندانی شده اند که ذکر تمامی آنها در اين مخختصر نمی گنجد" بازجويی و بعضا

ما به ساير ظلم هايی که در حق کارگران معادن باب نیزو و همچنین شهر بابک شده است نپرداخته 
  . ايم که در سالیان گذشته اتفاق افتاده است

لیرغم میل خود مجبور به ترک کار و خانه و کاشانه خود همچنین تعداد زيادی از همین فعالین کارگری ع
اقامت در غربت را برگزيده اند که از " از ايران شده و در مقابل کشیدن حبس های ده،پانزده ساله اجبارا

  : خیل عظیم مهاجرين اجباری می توان به نمونه هايی اشاره کرد
  محمد اشرفی عضو شورای نمايندگان در چند دوره

اراب زند عضو دو دوره شورای نمايندگان ،رسول عالی نژاد عضو کمیته پیگیری و همچنین ساير بینا د
فعالین کارگری از جمله برهان ديوارگر ، خانم مريم محسنی ،بهروز خباز ،بهزاد سهرابی ،بهروز کريمی 

  . تنها گوشه ای از اين مهاجرين اجباری هستند... زاده ،پريسا نصرآبادی و
  . باال تعداد فراوانی از موارد اخراج از کار و ساير تضییقات را می توان افزودبه سیاهه 

آنچه در باال اشاره شد گوشه هايی از فشارهای وارد آمده به طبقه کارگر و فعالین کارگری می باشد 
که تالش می کنند يک زندگی انسانی و شرافتمندانه داشته باشند و بايد گفت که عدم پیگیری کافی 

مستمر حداقل مطالبات کارگری از جانب کارگران اين شبهه را برای دولت و سرمايه داران رنگارنگ  و
حامی آنان بوجود آورده است که طبقه کارگر مرعوب شده و به وضع موجود تمکین کرده است و دولت 

ن دور تازه علیرغم درآمدهای کالن نفتی همواره دم از نداشتن بودجه و کسری بودجه زده است واما اي
حمله ی دولت به حداقل دستاوردهای طبقه کارگر برای بازپس گیری بخشی از حق و حقوق کارگران و 

سپردن اين اختیارات فراوان به کارفرمايان به اسم اصالح قانون کار شروع شده که تالش می شود با 
خط مطلق فقر را قانونی گذراندن اين اصالحات از مجاری قانون گذاری موجود خودشان ،زندگی در زير 

  . جلوه دهند
 : به تعدادی از اين موارد اشاره می کنیم

لغو حداقل دستمزد کارگری و موکول نمودن آن به توافق کارگر و کارفرما و بر اساس شرايط اقتصادی 1- 
 (( مزد منعطف))کشور تحت نام 

  گران به عناوين مختلفباز گذاشتن دست کمیته های انضباطی کارخانه ها برای اخراج کار2- 
  کاهش حق اضافه کاريها و محدود کردن پرداخت حق بیمه بیکاری و سنوات کارگری و غیره3- 
عدم بازگشت به کار کارگر بعد از بازداشت و زندانی شدن برای مدتی کوتاه حتی اگر در دادگاه 4- 

شکل های صنفی که همچنان نداشتن حق تشکیل سنديکا و ت. محکوم نشده و تبرئه شده باشد 
  . بتواند مطالبات کارگران را پیگیری نمايد

کارگران در مقاطع مختلف و به گونه های متفاوت کارفرمايان و دولتهای حامی آنان را به عقب نشینی 
واداشته اند و به خواسته ها و مطالبات خود دست پیدا کرده اند که پیروزی کارگران پتروشیمی تبريز و 

  . ين آنها بوده ولی آخرين نخواهد بودماهشهر جديدتر
کارگران بايد همگام با ساير اقشار زحمتکش از جمله معلمان ،پرستاران ،دانشجويان و ساير اقشار 

مطالبات خود را پی گیری نموده و برای دستیابی به خواسته های خود دست به " حقوق بگیر مستمرا
ه ای فروگذار نباشند چون به تجربه دريافته اند که ايجاد تشکل خود زده و در اين راه از هیچ هزين

وضعیت امنیت شغلی کارگر شاغل امروز پايدار نبوده و فردا ممکن است به خیل عظیم لشگر بیکاران 
  . اضافه شود

صف دولتهای سرمايه داری و حامیان متفاوت آنان يکپارچه و منسجم است و هر روز با طرح های 
مانیز بايد صفوف خود را متشکل کرده .کردن سفره کارگران غافل نمی مانند گوناگون لحظه ای از تهی 

و با آگاهی بیشتر از ترفندهای آنان از حقوق خود و تمامی کارگران هم طبقه ای خود دفاع کرده و 
 . زندگی شرافتمندانه ای را برای خود و خانواده هايمان استوار نمايیم



  یکمیته پیگیری ايجاد تشکل های کارگر
 12/11/1390 

  اعتصاب برخی لکوموتیو رانان راه آهن

تهران  -قطار مشهد: بهمن آمده است  10در  به نقل از خبرگزاری دولتی مهر  انتخاببه نوشته سایت 
 15ساعت و  4ماه به تهران برسد با   بهمن11دقیقه روز گذشته  09و  10که قرار بود حدود ساعت 

 . آهن تهران وارد شد دقیقه همان روز به ايستگاه راه 45و  11دقیقه تاخیر در ساعت 
دقیقه دوشنبه شب حرکت کرده  09و  10مشهد که در ساعت  -به گزارش مهر روز گذشته قطار تهران

دقیقه ظهر روز سه شنبه به تهران می رسید با  09و  10بود و بايد براساس برنامه ريزی در ساعت 
 . يستگاه راه آهن تهران وارد شددقیقه به ا 15ساعت و  4تاخیر حدود 

ساعت به مقصد  4اين قطار برای بنیاد بود که وقتی با تاخیر يبش از : يکی از مسافران اين قطار گفت
رسیديم و به مسئول اين قطار اعتراض کرديم به ما گفتند لکوموتیوران ها اعتصاب کردند و مسئولیت 

 . اعتصاب آنها با ما نیست
سئوالن قطار بنیاد به ما گفتند که به شرکت راه آهن اعتراض کنید که حقوق م: اين مسافر افزود

لکوموتیورانان را نمی دهد و ما بايد اعتراض شما را بشنويم اگر هم اعتراضی داريد به سراغ راه آهن و 
 . يا رسانه ها برويد زيرا ما نمی توانیم کاری انجام دهیم

ساعت تاخیر به تهران رسیده اند چه کسی پاسخگو  4بیش از االن که همه مسافران با : وی ادامه داد
 . است و خسارت ما را چه سازمانی تقبل می کند

 

 

با کارگران زندانی و روز اعتراض به احکام   روز همبستگي ۵۰۹٠بهمن  ۰۰به
  ها اعدام

با   گيروز همبست ۱٣۰۱بهمن  ٢٣مصادف با  ۱٢/۱٢/٢۱۱٢رفقا و دوستان عزيز همانطور که میدانید 
های تائید شده، بخصوص احکام اعدام زانیار و لقمان اعالم  کارگران زندانی و روز اعتراض به احکام اعدام

جهت . در اين رابطه دوستان در چندين کشور و شهر به کمپین اعتراضات پیوسته اند. شده است
لیست . رار خواهیم دادشما را در جريان اعالم حمايتهای جديد ق. انتشار و گسترش اين حرکت بکوشید

  .زير شهر و کشور هايی است که فراخوان به تظاهرات داده اند
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  دانشجوی حقوق مقابل کانون وکال ۰٠٠جمع 

تعدادی از دانشجويان حقوق در اعتراض : بهمن آمده است  10در  کلمهبه نوشته سایت اصالح طلب 
 . ون وکالی مرکز تجمع کردندمقابل کان ۰۱به نتیجه آزمون وکالت سال 

دانشجو رشته حقوق در اعتراض به نتايج آزمون وکالت  ٨۱۱صبح چهارشنبه بیش از « پانا»به گزارش 
 ۰۱در مقابل کانون وکالی مرکز تجمع کردند و خواستار لغو آزمون مرحله دوم کارآموزی وکالت  ۰۱سال 
 . شدند

توجهی به وضعیت دانشجويان حقوق  مرکز به دلیل بي کنندگان از مسووالن کانون وکالی همچنین تجمع
 .انتقاد کردند

 
 شود مصوبه هیئت وزيران بدون نظارت باعث بیكاري كارگران پیماني مي

 
رئیس اتحادیه کارگران : بهمن آمده است 10ایلنا در تاریخ –به نوشته خبرگزاری دولتی کار ایران 

درصد از کارگرانی خبر داد که توسط شرکت های  59ق قراردادی و پیمانی سراسر کشور از تضییع حقو
 . پیمانکاری جذب می شوند

فتح اهلل بیات در گفتگو با خبرنگار ایلنا، با اشاره به افزایش تعداد کارگران پیمانی در واحدهای تولیدی 
 59تا  94درصد از کارگران قراردادی فعال در واحدهای تولیدی کشور  35هم اکنون از : کشور یاد آور شد

 . کنند درصد به صورت پیمانی در واحدهای تولیدی فعالیت می
های پیمانکاری در کشور تصریح  رئیس اتحادیه کارگران قراردادی با تاکید بر لزوم حذف فعالیت شرکت

 . کنند ها را پایمال می های پیمانکاری با داللی نیروی کار حقوق آن شرکت  : کرد
های  شرکت ه اخیر هیئت وزيران مبنی بر قراردادی کردن کارگران پیمانی،به رغم مصوب: او یاد آور شد

 . کنند های دولتی همچنان فعالیت می پیمانکاری در برخی از دستگاه
برد حقوق  ها در شرایط رکود اقتصادی که کشور در حال حاضر در آن به سر می به گفته او، این شرکت

 . ها حاکم نیست و رابطه و قوانین خاصی بر این شرکتدهند  نیروی کار را مورد اجحاف قرار می
های پیمانکاری و  هایی که به معنای دقیق شرکت بیات با بیان این که در كشورهاي ديگر شرکت

در برخی از کشورهایی که شرکت های : خدماتی نیروی انسانی باشند، وجود ندارد یاد آور شد
شود و حتی اگر تعداد کارگران واحدی هم  رعایت میپیمانکاری فعال است روابط قانونی در آن ها 

 . ای تشکیل دهند که از آن ها حمایت کند  توانند اتحادیه بسیار کم باشد اما آن ها می
مصوبه اخیر : های پیمانکاری استقبال می کنیم تصریح کرد بیات، با بیان این که از حذف فعالیت شرکت
های پیمانکاری باید با نظارت و بازرسی دقیق از سوی دولت  هیات وزیران در زمینه حذف فعالیت شرکت

روز آینده موجب بیکاری تعداد زیادی از  15در غیر این صورت اجرای مصوبه هیات وزیران طی . انجام شود
 . کارگران فعال در واحدهای تولیدی خواهد شد

 پایان پیام

  طرح دوفوريتی مجلس برای قطع خريد از شرکت سامسونگ

کمیسیون اقتصادی مجلس با   رئیس: بهمن آمده است  10در  فارسدولتی خبرگزاری ته به نوش
عذرخواهی شرکت : پشیمان کننده خواندن واکنش مجلس به تیزرضدايرانی سامسونگ، گفت

 . کند سامسونگ از ملت ايران گرچه الزم اما کفايت نمي
سامسونگ به دلیل اقدام ضد طرح دوفوريتی مجلس برای قطع خريد از شرکت : خبرگزاری فارس

  ايرانی
و گو با خبرنگار پارلمانی  کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسالمی در گفت  پور رئیس ارسالن فتحي

خبرگزاری فارس، از تالش مجلس برای تجديد نظر در ارتباط با شرکت سامسونگ که اخیرا تیزر 
 . ضدايرانی پخش کرده است، خبر داد

شرکت سامسونگ برای : های ايراني، کاال دارد، افزود کت سامسونگ در اکثر خانهوی با بیان اينکه شر
های اقدام به تولید تیزر تبلیغی ضدايرانی کرده در حالی که فراموش کرده است  خرسندی صهیونیست

 . با ايران بیشترين مراوده اقتصادی دارد

http://cfppi.blogspot.com/
http://www.youtube.com/user/CFPPI2009


: شیمان کننده خواند و گفتمجلس ايران به تیزر تبلیغی شرکت سامسونگ را پ پور پاسخ فتحي
 . ای صادر خواهد کرد کمیسیون اقتصادی مجلس به زودی در اين باره بیانیه

فوريتی در مجلس خبر داد که به گفته  0کمیسیون اقتصادی مجلس از احتمال مطرح شدن طرح  رئیس
 . وي، اين طرح تمامی خريدها از شرکت سامسونگ را ممنوع خواهد کرد

کند و  که عذرخواهی شرکت سامسونگ از ملت ايران گرچه الزم اما کفايت نميوی در پايان گفت 
 .  مسئوالن اين شرکت بايد در اين باره پاسخگو باشند

 

 
 دمنابع مالی برای خرید مواد اولیه تولید وجود ندار 
 

ی رییس شورای اسالم : آمده است  بهمن10ایلنا در تاریخ –به نوشته خبرگزاری دولتی کار ایران 
کارخانه قند ورامین بجهت : کارخانه قند ورامین درخصوص صحت اخبارتعطیلی کارخانه قند ورامین گفت

  .کمبود نقدینگی در تهیه مواد اولیه دچار مشکل شده است
رضا خطیبی در گفتگو با خبرنگار ایلنا، ضمن بیان این مطلب که کارخانه قند ورامین در گذشته دولتی 

منابع مالی در اختیارمسئوالن کارخانه برای خرید مواد اولیه : صوصی است، افزودبوده و درحال حاضر خ
قند   وجود ندارد، و کمبود نقدینگی در بخش تولید و خالی بودن دست تولیدکننده از منابع مالی کارخانه

  .رو کرده است ورامین را با مشکالت متعددی روبه
گرفت و زمانی  وقتی کارخانه هر چند ماهی صورت میاز سال گذشته روند تعطیلی م: او اظهار داشت

که این واحد تولیدی مواد اولیه داشته باشد مشغول به تولیداست و در مواقع نبود مواد اولیه کارخانه تا 
  .ورود مواد اولیه جدید از تولید باز می ماند و کارگران در سر کار حضور ندارند

نفر آنان رسمی و مابقی قرار دادی  029کارگر که تعداد  409ین با او با اشاره به اینکه کارخانه قند ورام
روز  15حقوق کارگران به جهت مشکالت پیش روي مسئوالن کارخانه بدون مزایا با : است، ادامه داد

  .تاخیر پرداخت می شود
ریمات خطیبی گفت عمده مواد اولیه این کارخانه از کشورهای کوبا و برزیل وارد می شود که بدلیل تح

هایی که با  های تجاری و بارگیری اخیر کشورمان وافزایش قیمت دالر ومشکالت ورود و خروج کشتی
روز از فعالیت  09تا  15گیرد این شرکت را با بحران روبرو کرده و هر چند ماهی به مدت  تاخیر صورت می

  .ماند و تولید با می
ن شکر خام از این کشورها آن را به شکر سفید تبدیل او با بیان اینکه کارخانه قند ورامین با وارد کرد

این واحد تولیدی که در گذشته واحد تولید قند آن غیرفعال بوده درحال حاضر با تولید : كند، گفت می
  .اندازی کرده است تن قند این بخش تولیدی خود را راه 59تا  49میانگین 

بهمن تعطیل خواهد بود  00مین این واحد تولیدی تا به گفته مسئوالن کارخانه قند ورا: او در خاتمه گفت
  .گیرد و بعد از آن با ورود مواد اولیه ادامه فعالیت خود را مثل گذشته از سرمي

 پايان پیام
 

  حضور شبانه وزير اقتصاد در فرودگاه براى بررسى وضعیت پرداخت ارز مسافرى

وزير امور اقتصادى و دارايى شامگاه  :بهمن آمده است  10در  ايسنابه نوشته خبرگزاری دولتی 
 . حضور يافت( ره)چهارشنبه براى بررسى وضعیت پرداخت ارز مسافرى در فردوگاه امام خمینى 

الدين حسینى به  ، سید شمس(ايسنا)به گزارش خبرنگار بانك و بیمه خبرگزارى دانشجويان ايران 
هاى ملى و  هاى ارزى بانك بازديد از باجههمراه مديرعامل بانك ملى ايران و ريیس كل گمرك در اين 

بازديد كرد و از نزديك در جريان چگونگى توزيع ارز مسافرى به ( ره)ملت مستقر در فرودگاه امام خمینى 
 . شیوه جديد ابالغى بانك مركزى قرار گرفت

ت نقدى هاى سطح شهر يا به صور براساس ابالغیه جديد بانك مركزي، ارز مسافرى فقط با حواله بانك
 . شود فقط در فرودگاه و پس از عبور مسافران از گیت و دريافت كارت پرواز ارائه مي

 .شود گزارش كامل اين بازديد، متعاقبا ارسال مي

 
 کند هزار تومان عیدی مشکلی از بازنشستگان حل نمی 021: كريمي

 
دبیر اجرایی خانه کارگر قزوین  :بهمن آمده است 14ایلنا در تاریخ –به نوشته خبرگزاری دولتی کار ایران 

هزار تومان عیدی با توجه به تورم موجود و افزایش گرانی ها درآستانه عید نوروز چه  059: گفت
  .کند مشکلی را از بازنشستگان حل می



عیدعلي كريمي با اشاره به مصاحبه رئیس کانون بازنشستگان تامین اجتماعي در خصوص اعالم مبلغ 
بازنشستگان خواستار افزایش حقوق و عیدی خود همانند کارگران : تصریح کردعیدی بازنشستگان 

  .شاغل هستند
هزار تومان  059كانون بازنشستگان بجای پی گیری مطالبات بازنشستگان، مبلغ : كريمي ادامه داد

  .کند عیدی بازنشستگان را به عنوان برگ برنده به بازنشستگان اعالم می
زار تومان عیدی با توجه به تورم موجود و افزایش گرانی ها درآستانه عید ه 059:کریمی سئوال كرد

  .نوروز چه مشکلی را از بازنشستگان حل می کند
 پايان پیام

 
 

 ادامۀ بحران تولید در سایپا، پارس خودرو و گروه بهمن

 19کیلومتر سازه گستر سایپا، واقع در : بهمن آمده است  14در .... به نوشته سایت کمیته هماهنگی 
جادۀ مخصوص کرج سه راه پارس خودرو، شرکتی است که کار تأمین قطعات را برای گروه خودروسازی 

را برعهده دارد، یعنی همان کاری که ( شامل شرکت های سایپا، سایپادیزل و پارس خودرو)سایپا 
واقع، این شرکت  در. شرکت های ساپکو و ایساکو برای گروه خودروسازی ایران خودرو انجام می دهند

گفته می شود . رابط گروه خودروسازی سایپا با ده ها شرکت است که برای این گروه قطعه می سازند
که اخیرًا گروه سایپا نتوانسته است بدهی خود را به شرکت سازه گستر سایپا بپردازد و، به همین 

در نتیجه، این . نبوده است دلیل، این شرکت نیز قادر به پرداخت بدهی خود به شرکت های قطعه ساز
شرکت ها نیز به تعهدات خود برای تأمین قطعات مورد نیاز گروه سایپا عمل نکرده اند و این گروه 

دلیل دیگری که برای کمبود قطعه در گروه . خودروسازی اکنون با کمبود قطعات خودرو رو به روست
تولید قطعات با نرخ های سابق برای  سایپا ذکر می شود این است که با توجه به افزایش قیمت ارز

به هرحال، علت آن هرچه باشد، اکنون گروه سایپا با . شرکت های سازندۀ آن ها صرف نمی کند
کمبود قطعات خودرو مواجه است و تعطیل های اخیر، که کارگران این گروه را سخت نگران و هراسناک 

 .کرده است، به همین دلیل است
 

نیز، همچون هفتۀ اول، شرکت های سایپا و پارس خودرو با حداقل ظرفیت خود در هفتۀ دوم بهمن ماه 
در شرکت سایپا، خط مونتاژ پراید نیمه تعطیل بود و به علت کمبود قطعات به ویژه استارت، . تولید کردند

بهمن  10و چهارشنبه  11تولید متوقف بود و در روزهای سه شنبه ... چراغ عقب، زه روی سقف و
و  PKسالن )در شرکت پارس خودرو، سالن های مونتاژ پراید . در کنار خط تولید نیمه بیکار بودندکارگران 
بهمن حداقل تولید را داشتند و در بیشتر اوقات کارگران در حال  10و  11در روزهای ( 05سالن 

روز پنج . ندنیز تعطیل بود 09همچنین در این شرکت سالن های مونتاژ اتاق پراید و ال . استراحت بودند
ساعت فعال  5تولید پراید نیز بیش از  1تعطیل بودند و شیفت  0و 0بهمن نیز شیفت های  10شنبه 

. نیز تعطیل بودند 09و بدنۀ ال  141به طور کامل تعطیل بود و سالن های بدنۀ پراید  09نبود، سالن ال 
تۀ سوم بهمن ماه شرکت های در حال حاضر تا شروع هف. در شرکت سایپا نیز چنین حالتی وجود دارد

این تعطیل ها به ویژه از این نظر جلب توجه می کنند که در سال . سایپا و پارس خودرو تعطیل هستند
های قبل در همین ماه های بهمن و اسفند برای باالبردن رکورد تولید حتی در روزهای جمعه نیز با 

 .ها کار می کشیدنداز کارگران این شرکت ( غیر از اضافه کاری)دادن پاداش 
 

در اخبار قبلی به اطالع رساندیم که گروه . خبر دیگر حاکی از خودکشی یک کارگر خودروسازی است
خودروسازی بهمن، که مزدا تولید می کند و وابسته به سپاه پاسداران است، کارگران خود را با 

هفتۀ اخیر تعدادی از کارگران  این گروه در. بیکار کرده است 1001فروردین  15پرداخت حداقل حقوق تا 
همزمان . را به سر کار فراخواند و اسامی شماری دیگر را به عنوان اخراجی در تابلو اعالنات اعالم کرد

با اعالم این لیست، یکی از کارگران سالن رنِگ گروه بهمن به نام مصطفی علیزاده اهل فومن ساکن 
گفته می . ا روز پنج شنبه به فومن منتقل کردندکرج دست به خودکشی زد و فوت کرد، که جسد او ر

همچنین، شنیده . شود که مصطفی پس از دیدن نام خود در لیست اخراجی ها خودش را کشته است
 .ها حاکی از آن است که پدر مصطفی نیز پس از شنیدن خبر فوت فرزندش سکته کرده است

 
 کارگران خودروسازی

 1009بهمن  14
 هماهنگی برای ایجاد تشکل کارگری برگرفته از سایت کمیتۀ

 



 نقش اقتدار گرایانه دولت در تعیین دستمزد كارگران
 

یک فعال کارگری با تاکید بر :بهمن آمده است 14ایلنا در تاریخ –به نوشته خبرگزاری دولتی کار ایران 
تعیین دستمزد و ای در  دولت نگاه اقتدارگرایانه: لزوم تغییر در شیوه محاسبه مزدی کارگران اعالم کرد

 . مدیریت بازار کار دارد
کارگر و )حمید حاج اسماعیلی در گفتگو با خبرنگار ایلنا، با بیان این که دولت وظیفه شرکای اجتماعی 

های دولت نظر  با دخالت: را خود به صورت یک وظیفه اقتدارگرایانه اعمال می کند یاد آور شد( کارفرما
 . های اجتماعی کمرنگ شده است در قالب مشارکتنمایندگان کارگری و کارفرمایی 

دولت به منظور کنترل : او سیاست دولت را در ترکیب شورای عالی کار غیر قانونی اعالم کرد و گفت 
 . کند بازار کار نقش کارفرما و ناظر را در جلسات شورای عالی کار ایفا می

چگونگی وظایف سه گروه اجتماعی برای  نادیده گرفتن روند مذاکرات و: حاج اسماعیلی، یاد آور شد
 . شود ای در شورای عالی کار می تعیین مزد موجب برداشت سلیقه

دولت همیشه در قبال افزایش مزد کارگران موضع منفعالنه : این فعال کارگری خاطرنشان ساخت
 . گیرد اما در عمل به دنبال نهایی شدن سیاست های خود در این بخش است می

ی با بیان این که بر اساس مبانی سازمان بین المللی کار، دستمزد باید محصول چانه حاج اسماعیل
متاسفانه این روند کاماًل برعکس است و دولت تعیین کننده : زنی کارگران و کارفرمایان باشد تصریح کرد

 . نهایی است
 پایان پیام

  هاى كارگرى اطالعیه كانون سوسیالیست
  در استکهلم« تحاد برای دموکراسی در ايرانا» در رابطه با گرد همايی 

از طرف مرکز بین المللی اوالف پالمه گردهمايی با شرکت چند جريان سیاسی و تعدادی افراد ايرانی 
سازماندهی شده است و قرار است که روزهای چهارم و « اتحاد برای دموکراسی در ايران » با عنوان 

اين ديدار باصطالح میخواهد از پراکندگی اپوزيسیون در . رشودپنجم فوريه درشهر استکهلم، سوئد برگزا
 . امروزه از اين نوع ديدارها به کرات درکشورهای مختلف برگزارمی شوند. خارج ايران جلوگیری نمايد

دولتهای امپريالیستی جنگ طلب که راه نجات سرمايه از بحران را در خانه خرابی و ويراني، کشت و 
ینند، می خواهند متحدين خود درتضاد منافع امپريالیسم با دولت ايران را سر و کشتار انسانها می ب

 . سامان دهند، تا بلکه در آينده منافع شرکت های بزرگ وچند ملیتی را تضمین کنند
اين مرکز در چند سال گذشته از اين قبیل جلسات را با دستچین کردن سازمانها و افرادی که عمدتن 

ردم زحمتکش ايران نداشته اند ويا نمايندگان دروغین از جناحهای رانده شده از ربطی به کارگران وم
 . قدرت و يا اپوزيسیون راست جامعه بوده اند را در سوئد تشکیل داده است

مهمانان اين جلسه چندی ازدانشگاهیان، روزنامه نگاران و نمايندگان چند سازمان سیاسی 
قام اين مرکز سعی آنها اين بوده است که جوانان وزنان نیز بگفته قائم م. درکشورهای مختلف هستند

 . در اين جلسات نمايندگی شوند
هدف ازاين نشست، ياددهی نرمهای بین المللي، بحث در مورد انتخابا ت مجلس اسالمي، برگزاری 

 . تانتخابات آزاد و نشان دادن راههای همکاری در زير يک چتر مشترک درخارج ازايران اعالم شده اس
تا آنجا که به مبارزات درايران برمیگردد هیچکدام از اين سازمانها و افراد نمايندگی هیچ بخش از جامعه 

اين مهمانان مرکز تا آنجا که به خارج کشور نیز برمیگردد درهیج فعل . و يا جنبش معینی را ندارند
 . سالها شرکت نداشته اندوانفعال مترقی و تاثیر گزار به حال کارگران و زحمتکشان در طول اين 

در شرايطی که زندانهای رژيم جمهوری اسالمی مملو از کارگران وفعالین کارگری و ديگر فعالین 
در شرايطی که . اجتماعی است و هراعتراض و اعتصاب با وحشیانه ترين شکلی سرکوب میشود
بدترين شرايط و اعضای هیئت رئیسه سنديکای شرکت واحد و سنديکای هفت تپه در زندان و در 

وضعیت بسر میبرند، درشرايطی که ايجاد تشکل با حمله و سرکوب مزدوران جمهوری اسالمی 
در شرايطی که قوانین تبعیض آمیز، نیمی از جامعه يعنی زنان را . سرمايه و اوباشانش روبرو میشوند

در . رفاهیات محرومند در شرايطی که کودکان و جوانان از حداقل امکانات و. کامال بی حقوق کرده است
شرايطی که مهاجرين و افغانستانی ها از هیچ حقوق شهروندی برخوردار نیستند و نیروی کار ارزان به 

مراکزامپريالیستی رياکارانه درمورد حقوق بشر، دمکراسی و انتخابات آزاد اجالس برگزار ... شمار میروند
 . میکنند

زب سوسیال دمکرات است و در اين سالها همچنان که مرکز بین المللی اوالف پالمه وابسته به ح
شهروندان سوئد شاهدند چه آن زمان که اين حزب در قدرت بود مشغول زدن خدمات اجتماعي، بیمه 

های اجتماعی و رفاه عمومی بود و چه اين زمان که در اپوزيسیون قرار دارد دست در دست احزاب 



ف رفاه عمومي، خصوصی کردن، امضاء گذاشتن بر راست و ضدکارگر به همان سیاست ، ادامه حذ
گسیل هواپیماهای جنگی برای کشتار مردم لیبی و قرار داد مشترک مالی اتحاديه اروپا يعنی باز 

مشغول می ... گذاشتن دست بانک های بزرگ در غارت و چپاول بیشتر اموال و ثروت عمومی و 
 . باشد

دن از حزب سوسیال دموکرات و به نفع منافع سرمايه سیاست حاکم براين مرکز چیزی جز پیروی نمو
صورت گرفته و ... که به کشورهای آسیايي، آفريقايی و " ياری بین المللی" تحت عنوان . سوئد نیست

 . میگیرد هدفی جز تامین منافع بیشتر دولت و سرمايه خودی ندارد
اتی اخته کردن طبقه سوسیال دمکراسی و نهادهای وابسته اش با سیاست آشتی و سازش طبق

کارگر به نفع سرمايه داران، بیشترين خوش خدمتی را تا کنون انجام داده اند، متاسفانه کماکان 
سازمانهای کارگری و اتحاديه های کارگری سوئد بعلت نفوذ اين سیاستها و استراتژی آشتی طبقاتی 

واقعی نکرده اند، بالعکس ابزاری برای  و نه مبارزه طبقاتي، منافع اعضا و کارگران را درهیچ کجا نماينده
سازمانها و اتحاديه های کارگری بوسیله اين نوکران و دالالن . به سکوت کشاندن اعتراضات آنان هستند

 . سرمايه اشغال شده اند
بايد به مرکزبین المللی اوالف پالمه خاطرنشان کرد که مردم زحمتکش ايران نیاز به رهنمودهای شما و 

جلسات و ديپلماسی مخفی وعلنی تان تاثیری . د کارگری و سرمايه پسندانه تان ندارندسیاستهای ض
 . در مبارزه مردم ايران نخواهد داشت

بايد اهداف چنین مراکزی را افشاءکرد و نه گذاشت خاک به چشم طبقه کارگر سوئد و ايران بپاشند و 
 . ع مردم ايران بنامندخود را در حین خنجر زدن به پشت طبقه کارگر در سوئد، مداف

طبقه کارگر و مردم زحمتکش ايران نیاز به همبستگی و همیاری کارگران و زحمتکشان ديگر کشورها 
 . دارند و دوستان خود را در مبارزه مشترک، تنها در میان آنها جستجو میکنند

  کانون سوسیالیست های کارگری
  0910فوريه 
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 :رئیس اتحادیه کارگران شهرداری
 شود های پیمانکاری شهرداری نمی مصوبه هیات وزیران مشمول شرکت

 
ه کارگران رئیس اتحادی  : آمده است  بهمن14ایلنا در تاریخ –به نوشته خبرگزاری دولتی کار ایران 

  .شود های پیمانکاری شهرداری نمی مصوبه هیات وزیران مشمول شرکت: شهرداری اعالم کرد
عبداهلل مختاری در گفتگو با خبرنگار ایلنا، با حمایت از مصوبه اخیر هیات وزیران در رابطه با حذف فعالیت 

شرکت های پیمانکاری  شهرداری تهران هم اکنون مخالف فعالیت: های پیمانکاری یاد آور شد شرکت
های پیمانکاری از سوی مجلس قانونی شود، فعالیت  است، و در صورتی که حذف فعالیت شرکت

  .شود های پیمانی در شهرداری متوقف می شرکت
رئیس اتحادیه کارگران شهرداری و پیمانی، فعالیت شرکت های پیمانی را در شهرداری موجب داللی 

گری در جذب نیروی انسانی موجب تضییع  ها با واسطه این شرکت: تنیروی انسانی اعالم کرد و گف
  .شوند حق و حقوق نیروی کار می

تعداد : این فعال کارگری، با اشاره به افزایش تعداد کارگران پیمانکاری در شهرداری تهران یاد آور شد
هزار نفر  59های پیمانکاری در شهرداری تهران جذب می شوند بیش از  کارگرانی که توسط شرکت

  .است
رئیس اتحادیه کارگران شهرداری تهران با اشاره به اینکه برخی از پروژه ها به نحوی است که باید از 

به صورت : طریق پیمانکاری اداره شود و برای دولت و بخش خصوصی صرفه اقتصادی ندارد، می گوید
  .کلی نمی توان گفت که هیچ پیمانکاری نباید فعالیت داشته باشد

ها بسیاری از مشاغلی را که به صورت مستمر باید  متاسفانه می بینیم که در دستگاه: او یاد آور شد
  .کنند فعالیت داشته باشد، نیز به پیمانکار واگذار می

 پایان پیام

درصد ۷٠: خط فقر در شهرهای بزرگ معادل دو برابر حقوق بازنشستگان
  بازنشستگان زير خط فقر هستند

رئیس انجمن بازنشستگان جامعه :بهمن آمده است  15درتاریخ  مهررگزاری دولتی به نوشته خب
اگر با : اسالمی کارگران خواستار افزايش حقوق و عیدی بازنشستگان تامین اجتماعی شد و گفت

http://socialistworkers.blogspot.com/


افزايش حقوق و عیدی موافقت نشود حداقل بايد برای تامین مايحتاج ضروری بازنشستگان سبد کاال 
 . تعلق گیرد

در حال حاضر با توجه به آمارهای موجود : ويز احمدی پنجکی در گفتگو با مهر با بیان اين مطلب افزودپر
 . هزار تومان حقوق دريافت می کنند ۷۱۱درصد بازنشستگان تامین اجتماعی ماهیانه حدود  ۷۱حدود 

و برابر حقوق به گفته وي، برخی از نهادها و مسئوالن خط فقر در شهرهای بزرگ را مبلغی معادل د
درصد بازنشستگان با حقوق فعلی  ۷۱بازنشستگان عنوان کرده اند به همین دلیل می توان گفت که 

 . چیزی پايین تر از زير خط فقر هستند
با توجه به تورم : رئیس کانون مستمری بگیران و بازنشستگان تامین اجتماعی شمیرانات تاکید کرد

ازنشستگان با مشکالت اقتصادی و معیشتی بسیار زيادی روبرو فعلی و گرانیهای موجود در جامعه، ب
هستند به همین دلیل دولت و وزير تعاون، کار و رفاه اجتماعی بايد در زمینه افزايش حقوق و عیدی اين 

 . افراد سريعتر اقدام کنند
 مکاتبات الزم در خصوص افزايش حقوق و عیدی بازنشستگان با وزارت رفاه و همچنین: وی گفت

 . سازمان تامین اجتماعی انجام شده است اما هنوز پاسخی دريافت نکرده ايم
سازمان تامین اجتماعی متعلق به بازنشستگان است و اين افراد سالهای زيادی حق : پنجکی افزود

بیمه پرداخت می کنند بنابراين روا نیست که برای حقوق و عیدی آنان کم بگذاريم و مسئوالن هر وقت 
 . می آورند از بازنشستگان مايه بگذارند و از حقوق و حقوق آنان کسر کنندبودجه کم 

وی با اشاره به اينکه حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی بايد همانند بازنشستگان ساير نهادها باشد 
اگر باز هم قرار باشد حقوق بازنشستگان با افزايش روبرو نشود در اين صورت بايد سبد خانوار : گفت
کاالهای ضروری جايگزين آن شود چون اين افراد واقعا برای تامین مايحتاج اولیه در تنگنا هستند و ويژه 

 . حقوق آنان کفاف نان و پنیر را هم نمی دهد
رئیس انجمن بازنشستگان جامعه اسالمی کارگران با اشاره به اينکه در مورد عدم افزايش حقوق و 

اگر نظر وزير رفاه عدم افزايش باشد در اين : ار داشتعیدی بازنشستگان ساکت نمی نشینیم، اظه
 . صورت پس از دهه فجر اعتراض خود را اعالم می کنیم

 

 سه جانبه گرایی در شورای عالی کار به معنای واقعی وجود ندارد
 

دبیر اجرایی خانه کارگر غرب :بهمن آمده است 15ایلنا در تاریخ –به نوشته خبرگزاری دولتی کار ایران 
 . سه جانبه گرایی در شورای عالی کار به معنای واقعی وجود ندارد: ران اعالم کردته

اعضای شورای عالی کار در :سهراب قنبری در گفتگو با خبرنگار ایلنا ضمن بیان مطلب فوق افزود
گذشته با تجارب و دیدگاه خود در خصوص حل مشکالت کارگران از جمله دستمزد به جمع بندی 

 . ندرسید مناسب می
متاسفانه این سه جانبه گرایی در شورای عالی کار از زمان وزیر اسبق کار آقای جهرمی : او ادامه داد

 . شود بصورت ظاهری است از بین رفته و اگر هم چیزی مشاهده می
او با اشاره به اینکه با وجود چنین مشکالتی است که با تصویب مصوبات جدید در شورای عالی کار 

با تقویت اعضای دولت در شورای عالی کار به نظر : شود،اظهار داشت گران حل نمیمشکلی از کار
 . شود سایر اعضا توجهی نمی

سه جانبه گرایی بامعنی واقعی خود فاصله دارد و نمایندگان شركاي اجتماعي نمایند : قنبری افزود
 . گان واقعی نیستند

ه نظر نمایندگان مد نظر قرار نمی گیرد و به جلسات شورای عالی کار به گونه ایست ک: او تاکید كرد
 . خاطر این بی توجهی به نظر نمایندگان است که تصمیمات شورای عالی کار مشکل گشا نیست

شورای عالی کار در اصل یک جانبه گرایی است که از زمان آقای جهرمی به اوج خود : او عنوان کرد
 . رسید

 پايان پیام

  زنند ت به اعتصاب ميجمعی از معلمان کرمانشاهی دس

جمعی از معلمان استان کرمانشاه، در :بهمن آمده است  15درخبرگزاری هرانا به نوشته سایت 
 ۱٣۰۱/  ۱۱/  ۱۱شان در روز شنبه،  توجهی مسئوالن نسبت به رفع مشکالت مالي اعتراض به بي

 . دست به اعتصاب خواهند زد
موعه فعاالن حقوق بشر در ايران، جمعی از معلمان بنا به اطالع گزارشگران هرانا، ارگان خبری مج

ی آموزش و پرورش اين استان اعالم  ای سرگشاده خطاب به مدير کل اداره کرمانشاهی با انتشار نامه
های درس  ی اعتراض دست به اعتصاب زده و از حضور در کالس کردند که امروز، شنبه به نشانه



 . خودداری خواهند کرد
 

 : ی مذکور به شرح زير است متن نامه به گزارش هرانا،
  مدير کل محترم اداره آموزش و پرورش استان کرمانشاه

  با سالم و عرض ادب
های آذر و دی  همانطور که مستحضر هستید حق التدريس همکاران شاغل فرهنگی مربوط به ماه

فزايش است و اين امر پرداخت نشده، با توجه به روند رو به رشد تورم که ساعتی در کشور ما رو به ا
های مکرری که  موجب مشکالت عديده مالی برای همکاران فرهنگی شده است، عالرغم تماس

ای از طرف  رسد که گويا اراده اند چنین به نظر مي همکاران با جناب عالی و ديگر روسای نواحی داشته
 . ايم پشتوانه مواجه یدهای بيتر جهت رفع اين مشکل وجود ندارد و هر روز با وعده و وع های باال مقام

توجهی مسئوالن  داريم که به نشانه اعتراض به بي لذا ما جمعی از فرهنگیان کرمانشاه اعالم مي
های درس خود داری خواهیم  نسبت به رفع مشکالت مالی فرهنگیان در مورخ شنبه از حضور در کالس

ها ادامه پیدا کند در آينده هم چنین  توجهی به خواست داريم که اگر اين روند بي کرد و اعالم مي
 . مشکالتی همکاران مواجه گردند به حرکتهای اعتراضی خود با قاطعیت ادامه خواهیم داد

 
  عدالت زيباست چو ز گفتار در آيد

  در فصل عمل الف زدن بیهوده باشد
  جمعی از فرهنگیان نواحی سه گانه کرمانشاه

 

  یده استهزار تومان رس ۹۶٠خط فقر امسال به 

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای :: بهمن آمده است  15در قانونبه نوشته سایت 
درصد نسبت به سال گذشته افزايش پیدا کرده است که با  09تا  15اسالمی معتقد است که خط فقر 

 . رسد هزار تومان مي 019اين حساب اين رقم به 
ا خبرنگار قانون در ارتباط با نرخ خط فقر در سال جاری با توجه وگو ب جعفر قادری نماينده شیراز در گفت

شود،  خط فقر با توجه به نرخ تورم و سبدی از کاالها در نظر گرفته مي: به تورم موجود در بازار گفت
 . تاثیر نیست ها نیز در تعیین اين نرخ بي البته افزايش قیمت

هزار تومان  399ها اگر خط فقر سال گذشته را  يش قیمتبا توجه به نرخ تورم فعلی و افزا: وی ادامه داد
 . هزار تومان افزايش پیدا کرده است 019در نظر گرفته باشیم احتماال در سال جاری خط فقر به 

به میزان افزايش نرخ تورم از سال گذشته تا : اين عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس اظهار داشت
 . ش پیدا کرده استبه امروز، نرخ خط فقر نیز افزاي

درصد در نظر گرفته شده به  19و  55، 59گفتنی است در روش محاسبه میانه درآمد جامعه، خط فقر 
در روش مصرف . اين معنا که فقیر شخصی است که کمتر از نصف افراد معمولی جامعه درآمد دارد

اقل غذای مورد نیاز يک کالری حد 0099کالری نیز فقیر شخصی در نظر گرفته شده که قادر به تامین 
 . انسان نیست

هايی را به همراه دارد، چرا که از  اعالم نرخ خط فقر همواره يکی از مسائلی است که هر ساله جنجال
يک سو متولی اعالم اين نرخ که وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی است خود را موظف به اعالم اين نرخ 

شود اما در آخرين مورد از اعالم نرخ  رخ با ارقام متفاوتی اعالم ميداند و از سوی ديگر همواره اين ن نمي
گر نقشه فقر کشور ارائه شد، نرخ خط فقر در تهران  توسط تدوين 33خط فقر که دو سال يعنی در سال 

  ها پس از هدفمندي هزار تومان اعالم شد که اين رقم به طور قطع با توجه به موج افزايش قیمت 359
 .ها درصد افزايش مواجه شده است ا دهها ب يارانه

میلیارداز جیب مردم در آوردند و در جیب 6111هفته6در.محجوب در مورد درآمدارز
  ديگری گذاشتند

علیرضا محجوب دبیرکل خانه :   آمده است  بهمن15ایلنا در تاریخ –به نوشته خبرگزاری دولتی کار ایران 
در . کنند شود، حرکتی معنا دار اما آقايان سکوت مي ايجاد ميدالر و سکه نوسان   در بازار: گارکر، گفت

آورند و در جیب  اين يعنی از جیب مردم در مي. شود ای مي های عده هزار میلیارد وارد جیب ٢دو هفته 
کنند بدانند خارج از انقالب  کسانی که در مقابل اين اتفاقات سکوت مي. گذارند ای ديگر مي عده

 . هستند
انقالب : گفت، تصريح کرد برنگار ايلنا، محجوب که در جمع اعضای خانه کارگر سخن ميبه گزارش خ



گويد هر کسی  گويد بايست، حاال اين کسی که زور مي يعنی گستاخ باش، در مقابل کسی که زور مي
خط مشی اين انقالب را امام تعیین کردند و گفتند يک تار موی کوخ نشینان بر کاخ . خواهد باشد که مي

 . نشینان ارجح است
اعتقاد به تالش و کوشش داريم و ايستادن روی اين محور، دلمان به : محجوب در پايان سخنانش گفت

کسی جز ضعفا خوش نیست و انتقادمان اين است کسانی که قدرت در دستشان است چرا يک بار 
 «.کنند هم به سوی ما كارگران نظر نمي

  زايش يافتقیمت محصوالت لبنی از امروز رسما اف

دبیر انجمن صنايع لبنی :   آمده است  بهمن15ایلنا در تاریخ –به نوشته خبرگزاری دولتی کار ایران 
طبق آخرين توافق صورت گرفته میان انجمن با سازمان حمايت، تمامی محصوالت لبنی : اعالم کرد

 . اند مجوز افزايش قیمت دريافت کرده
براساس موافقات صورت گرفته مقرر شد نرخ سبد : ايلنا گفت سید رضا باکری با بیان اين مطلب به

ها مشمول يک افزايش قیمت هشت درصدی شده و چند قلم کاالی  محصوالت لبنی شامل تمام کاال
 . درصدی همراه باشند ۰خاص کارخانجات با افزايش 

که مشمول طبق اين امر مقرر شد تعیین نوع محصوالت کارخانجات : وی در اين خصوص توضیح داد
توانند  به عبارتی تولیدکنندگان به انتخاب خود مي. درصدی شوند در اختیار خودشان باشد ۰افزايش 

 . درصد افزايش دهند ۰حداکثر نرخ سه قلم کاالی خود را تا حداکثر 
به گفته باکري؛ احتماال سه قلم کاالی خاص اغلب کارخانجات شامل محصوالتی نظیر؛ شیر استريل، 

 . نیر خواهد بودماست و پ
وی با اشاره به اينکه اين مصوبه از طريق انجمن به کارخانجات اطالع رسانی شده و سازمان حمايت 

ها  کارخانجات از امروز و فردا اصالح قیمت: استان ابالغ کرده است، عنوان کرد ٣۱نیز مصوبه فوق را به 
برمبنای اين امر اگر . سازند ديد منطبق ميهای ج های خود را با نرخ را انجام خواهند داد و رسما قیمت

 های خود را کاهش دهند و اگر کمتر بوده افزايش خواهند داد افزايش قیمت بیش از حد داشته بايد نرخ

 ركود صنايع نیشابور در پي كمبود نقدينگي
 

گفتگو با محمد عمارلو در :  آمده است  بهمن15ایلنا در تاریخ –به نوشته خبرگزاری دولتی کار ایران 
اکنون دچار رکود شده است و این رکود در همه  های تولیدی استان هم فعالیت: ایلنا اعالم کرد

 . های تولیدی با شدت و ضعف وجود دارد بخش
رو هستند و کمتر از  این فعال کارگری ضمن بیان اینکه واحدهای تولیدی نیشابور با کاهش تولید روبه

نبود نقدینگی در بخش صنعت، همراه با مشکالت دیگری : داشت کنند اظهار ظرفیت خود تولید می
ها عرصه را برای  های انرژی ناشی از اجرای هدفمند کردن یارانه همچون افزایش قیمت حامل

 . تولیدکنندگان کشور تنگ کرده است
نقدینگی در کنندگان برای خرید مواد اولیه وجود ندارد، و کمبود  منابع کافی در اختیار تولید: او افزود

های تولیدی را با مشکالت متعددی  بخش تولید و خالی بودن دست تولیدکنندگان از منابع مالی کارخانه
 . رو کرده است روبه

اولیه مورد نیاز خود را  توانند مواد علت نبود نقدینگی نمی اکنون تولیدکنندگان به  هم: وی تأکید کرد
 . د شده استخریداری کنند و این عامل باعث کاهش تولی

کنند و با  بسیاری از واحدها با ظرفیت کامل فعالیت نمی: دبیر اجرایی خانه کارگر نیشابو گفت
مشکالتی مانند کمبود نقدینگی، بدهی معوق به سیستم بانکی، مطالبات از شرکت های دولتی و 

 . مشکالت حاصل از واردات کاالهای ارزان و بی کیفیت چینی مواجه اند
امكان تعطیلي واحدهاي صنعتي فعالي همچون کارخانه روغن نباتی سه گل با بیش از : عمارلو گفت

کارگر و واحد صنعتی جهان الکتریک با بازده و فروش خوب، بجهت مشکالت فراوان در تهیه مواد  099
 . اولیه امکان وجود دارد

اولیه و اثرات هدفمندی مدیریت نامناسب، کمبود نقدینگی و نداشتن مواد : او در خاتمه تصریح کرد
 .و امکان بیکاری کارگران شاغل را فراهم می کند ها باعث تهدید تعطیلی واحدهای تولیدی شده  یارانه

 
 قرارداد موقت براي كار دائم در قانون كار جايي ندارد

 
: م کردیک فعال کارگری اعال :  آمده است  بهمن15ایلنا در تاریخ –به نوشته خبرگزاری دولتی کار ایران 

  .برخی دلسوزی های غیر واقعی موجب مخدوش شدن روابط کارگر و کارفرما می شود



سال گذشته در تنظیم روابط  09واژه مجهول قرارداد موقت طی : حمید حاج اسماعیلی اظهار داشت
 .کارگر و کارفرما وارد شده است و این نوع قراردادها براي كار دائم در قانون کار جایی ندارد

با بیان این که قرارداد کار باید بر اساس شرایط دو نفری که طی آن توافق، مدت زمان همکاری، او 
در صورتی : میزان دستمزد و سایر موارد مربوط به قانون کار لحاظ شده باشد، منعقد شود یاد آور شد

 .که افراد بخواهند بدون قرارداد و به صورت مبهم با هم کار کنند پذیرفتنی نیست
در هر مقطعی از زمان قرارداد باید متناسب با : با تاکید بر لزوم تفكیك کارهای دائم از موقت افزوداو 

اما برخی دلسوزیهای غیرقانونی و غیرواقعی باعث . آخرین استانداردها و قوانین موجود تنظیم شود
  .مخدوش شدن روابط کارگر و کارفرما شده است

: فرما حق دارد کارگر را مطابق با مهارتهای وی استخدام کند گفتحاج اسماعیلی، با بیان این که کار
راهکار افزایش امنیت شغلی کارگر و کارفرما اجرای قانون کار، افزایش نظارتها و انجام بازرسی ها در 

  .کنار برخورد جدی با کارفرمایان متخلف قانون شکن است
سیر قانون، قراردادهای موقت و سفید امضاء را حذف این فعال کارگری، با تاکید بر اینکه قرار گرفتن در م

از دولت انتظار می رود که بدون اعمال سلیقه ضمانتهای اجرایی قانون کار را : خواهد کرد، اظهار داشت
  .در کنار افزایش دامنه نظارتها و بازرسی ها توسعه دهد

درصد  15گر و کارفرما موقت بوده و درصد از قراردادها بین کار 35هم اکنون : حاج اسماعیلی یاد آور شد
  .دیگر نیز شامل قراردادهای رسمی و به اصطالح دائم است

او با بیان این که دولتهای مختلف در طی سالها نیز سالیق و پیشنهادهای مختلفی را به بازار کار و 
د موقت پرداختند برخی به مخالفت و برخی نیز به موافقت با قراردا: قراردادها وارد کردند یاد آور شد

  .ولی آنچه که مهم است منافع کارگر و کارفرما است که در تنظیم روابط کار باید مدنظر قرار گیرد
 پایان پیام

درصد ۷٠: خط فقر در شهرهای بزرگ معادل دو برابر حقوق بازنشستگان
  بازنشستگان زير خط فقر هستند

رئیس انجمن بازنشستگان جامعه اسالمی :بهمن آمده است  15در  مهربه نوشته خبرگزاری دولتی 
اگر با افزايش : کارگران خواستار افزايش حقوق و عیدی بازنشستگان تامین اجتماعی شد و گفت

حقوق و عیدی موافقت نشود حداقل بايد برای تامین مايحتاج ضروری بازنشستگان سبد کاال تعلق 
 . گیرد

در حال حاضر با توجه به آمارهای موجود : ن مطلب افزودپرويز احمدی پنجکی در گفتگو با مهر با بیان اي
 . هزار تومان حقوق دريافت می کنند ۷۱۱درصد بازنشستگان تامین اجتماعی ماهیانه حدود  ۷۱حدود 

به گفته وي، برخی از نهادها و مسئوالن خط فقر در شهرهای بزرگ را مبلغی معادل دو برابر حقوق 
درصد بازنشستگان با حقوق فعلی  ۷۱همین دلیل می توان گفت که بازنشستگان عنوان کرده اند به 

 . چیزی پايین تر از زير خط فقر هستند
با توجه به تورم : رئیس کانون مستمری بگیران و بازنشستگان تامین اجتماعی شمیرانات تاکید کرد

زيادی روبرو  فعلی و گرانیهای موجود در جامعه، بازنشستگان با مشکالت اقتصادی و معیشتی بسیار
هستند به همین دلیل دولت و وزير تعاون، کار و رفاه اجتماعی بايد در زمینه افزايش حقوق و عیدی اين 

 . افراد سريعتر اقدام کنند
مکاتبات الزم در خصوص افزايش حقوق و عیدی بازنشستگان با وزارت رفاه و همچنین : وی گفت

 . وز پاسخی دريافت نکرده ايمسازمان تامین اجتماعی انجام شده است اما هن
سازمان تامین اجتماعی متعلق به بازنشستگان است و اين افراد سالهای زيادی حق : پنجکی افزود

بیمه پرداخت می کنند بنابراين روا نیست که برای حقوق و عیدی آنان کم بگذاريم و مسئوالن هر وقت 
 . قوق و حقوق آنان کسر کنندبودجه کم می آورند از بازنشستگان مايه بگذارند و از ح

وی با اشاره به اينکه حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی بايد همانند بازنشستگان ساير نهادها باشد 
اگر باز هم قرار باشد حقوق بازنشستگان با افزايش روبرو نشود در اين صورت بايد سبد خانوار : گفت

واقعا برای تامین مايحتاج اولیه در تنگنا هستند و  ويژه کاالهای ضروری جايگزين آن شود چون اين افراد
 . حقوق آنان کفاف نان و پنیر را هم نمی دهد

رئیس انجمن بازنشستگان جامعه اسالمی کارگران با اشاره به اينکه در مورد عدم افزايش حقوق و 
در اين  اگر نظر وزير رفاه عدم افزايش باشد: عیدی بازنشستگان ساکت نمی نشینیم، اظهار داشت
 . صورت پس از دهه فجر اعتراض خود را اعالم می کنیم

 !هزار تومان هم بشود تاثیرى بر اقتصاد كشور ندارد 01دالر آزاد : وزير اقتصاد



وزير امور اقتصادى و : بهمن آمده است  15از قول خبرگزاری دولتی ایسنا در  عصرايرانبه نوشته سایت 
ساط دالل بازى در بازار ارز متوقف شود، تاكید دارد كه با روش هاى جديد دارايى با تاكید بر اين كه بايد ب

 . براى دالالن بسیار افزايش خواهد يافت  سفته بازي  دولت، هزينه
وگويى انجام داده كه متن آن در  الدين حسینى درباره اتفاقات اخیر در بازار ارز با ايسنا گفت سیدشمس

 . آيد پى مي
  هزار تومان برسد، آيا تاثیرى در اقتصاد كشور خواهد داشت؟ 19بازار آزاد به اگر قیمت دالر در  *
امروز ارز يك وسیله مبادله است و اگر . تاثیرى ندارد! ايم، نه با سیستمى كه ما راه اندازى كرده ـ 

 دهیم، ولى تومانى به او مي 001كسى بخواهد مبادله قانونى و مشروع انجام بدهد، ما دالر هزار و 
 . شايد كسى بخواهد خودش روى دالر قیمت بگذارد

 
ها بايد از بازار جمع شوند و حتى پلیس را وارد  كند كه دالل اگر تاثیرى ندارد، پس چرا دولت تاكید مي *

  عرصه كرده است؟
وقتى كشور . كنند ها كار غیر قانونى انجام مى دهند و با قانون مواجهه مي ـ علتش اين است كه دالل

كجاى دنیا و در كدام اقتصاد سالم، افراد در كنار خیابان ارز خريد . ن دارد، همه بايد از آن اطاعت كنندقانو
بريم كه اگر كسى ارز را غیر قانونى خريد و  كنند؟ در حال حاضر ما بازار را به اين سمت مي و فروش مي

 . فروش كند، حتى نتواند از ارزى كه در دستش دارد استفاده كند
 

  شود؟ بارزه با خريد و فروش غیر قانونى ارز از كى شروع ميم *
 . ـ االن شروع شده است

 
 . ها در میدان فردوسى به كارشان مشغولند ولى هنوز هم دالل *

هیچ موقع هم ممكن است برچیده نشوند، ولى هم اثر كارشان كمتر مى شود و هم . ـ بله هستند
 . يابد هزينه كارشان افزايش مي

 
چرا بانك مركزى با . كنند نكته ديگر هم اين است كه در حال حاضر صرافان ارز خريد و فروش نمييك  *

  كند؟ آنها برخورد نمي
االن شما اگر دالر را به صرافى تحويل بدهید، با قیمت هزار و . ها خريد ارز دارند، فروش ندارند ـ صراف

افى ارزى را از بانك مركزى گرفته باشد و آن را از طرف ديگر اگر صر. خرند تومان آن را از شما مي 001
 . شود احتكار كند، حتما با آن برخورد مي

 
 . اند ها تابلوى خريد و فروش ارز نداريم چسبانده ولى روى شیشه صرافي *

توانیم بگويیم چون خريد و  نمي. تواند براى نقل و انتقال ارز فعال باشد صرافى مي. ـ اشكالى ندارد
شما اگر به يك رستوران برويد و ببینید با وجود ارائه غذاهاى مختلف، . د، بايد تعطیل شوندفروش ندارن

 . يك غذا وجود ندارد، مطمئنا نمى گويید كه رستوران بايد تعطیل شود
 

  کارگران زير تیغ بیکاری و گراني، فعاالن کارگری در حبس

 post_08.html-http://kanoonmodafean1.blogspot.com/2012/02/blog 
 

کارگران و مردم زحمتکش، : آمده است 1009بهمن 11در تاریخ  کانون مدافعان حقوق کارگر به گزارش  
وم جنگ برای تحريم اقتصادی و سايه ش. زمستان نود را زير تیغ بیکاری و گراني، به میانه رساندند

مردم ايران، تنها کابوسی همچون وضعیت فعلی عراق و افغانستان و لیبي، در آينده ای نامعلوم، 
بیکاری های گسترده . مدت هاست کارگران و مردم زحمتکش، اين کابوس را زندگی می کنند. نیست

منگیر کارخانه های ای که موج جديد تعطیلی موقت و دائم واحدهای تولیدي، به ارمغان آورده است، دا
نیروی کار شاغل در صنعت خودروسازي، که به . خودروسازی سايپا و پارس خودرو هم شده است

نسبت نیروی کار واحدهای تولیدی و خدماتی کوچکتر، امنیت شغلی و دستمزد باالتری داشتند، آخرين 
 . قربانیان تحريم اقتصادی بوده اند

ول سیاه گذشته، عدم رعايت استاندارد های ايمنی در محیط تا میانه زمستان امسال هم، همچون فص
و انفجار های کارخانه فوالد غدير يزد و ايستگاه " صرفه جويی در هزينه ها و افزايش سود"کار به منظور 

البته راه های ديگری هم برای ستاندن جان . تقويت فشار گاز رشت، جان کارگران بسیاری را گرفت
 : کهشنیديم . کارگران هست

http://kanoonmodafean1.blogspot.com/2012/02/blog-post_08.html


 15گروه خودروسازی بهمن، که مزدا تولید می کند، کارگران خود را با پرداخت حداقل حقوق تا "
اين گروه در هفته اخیر، تعدادی از کارگران را به سر کار فراخواند و . بیکار کرده است 1001فروردين 

با اعالم اين لیست،  همزمان. اسامی شماری ديگر را به عنوان اخراجي، در تابلو اعالنات اعالم کرد
 ". يکی از کارگران سالن رنگ گروه بهمن به نام مصطفی علیزاده، دست به خودکشی زد و فوت کرد

يکی از نتايج افزايش ساعت به ساعت قیمت ارز و طال و هجوم سرمايه داران ريز و درشت به بازار 
. ولیدی و خدماتی بوده است، تعطیلی واحدهای ت(واردات)داللی مجاز و غیر مجاز داخلی و خارجی 

در . نتیجه ديگر متورم شدن بازار داللي، افزايش نرخ تورم و گرانی های ساعت به ساعت بوده است
درصد، افزايش می يابد؛  0حالیکه دستمزد نیروی کار، سال به سال و با نرخ پايین و دروغین حدود 

راک و پوشاک و درمان و آموزش و افزايش قیمت کاالها و خدمات اساسی همچون اجاره مسکن و خو
به لطف سیاست اقتصادی خصوصی سازی و اهدای . حمل و نقل، روزانه و چند ده درصدی است

به سرمايه داران ... سرمايه های عمومی مردم در بخش های آموزش و درمان و حمل و نقل و انرژی و 
يش می يافت و بیکاري، گسترده خصوصی و دولتي، هزينه های زندگی نیروی کار، به طور منظم، افزا

 . تحريم اقتصادی اما، جهشی بزرگ در اين افزايش بیکاری و تورم، ايجاد کرد. تر می شد
ها، " مصطفی علیزاده"در اين وانفسا، کسانی از نیروی کار هم هستند که راه زندگی را، به مانند 

 : سیاه و به پايان رسیده ندانند
را دسته جمعی تولید می کنیم؟ مگر نه اينکه تورم و گرانی روزمره، مگر نه اينکه ثروت های جامعه 

سفره های مان را عین هم، الغرتر می کند؟ مگر نه اينکه بیکاري، همه ما را به نوبت تهديد می کند؟ 
پس چرا راه عالج و مقاومت را، از دريچه تنگ تالش انفرادی بجويیم؟ که آخر راه، ياس و خودکشی 

بکشد به نوبت؟ ايستادن و مقاومت و چه بسا پیشروي، در گروی تالش دسته جمعی و انتظار مان را 
 . متشکل نیروی کار است

 *** 
حبس و حکم و بیماری و آسیب . ايستاده اند هنوز و می ايستند و به پیش می روند تا همراه مان کنند

 : بنگريدشان. های دوران بازجويی هم، جلودار شان نیست
اخوان هم . بهمن، در منزلش بازداشت شد 3ز ياران کانون مدافعان حقوق کارگر، شب علی اخوان، ا- 

 . زندان اوين به سر می برد 059اکنون برای گذراندن يک سال و نیم حبس تعزيري، در بند 
 . دی در خانه اش بازداشت شد 02محمد جراحي، فعال کارگری شهر تبريز، - 
دی در محل کارش  05شايی سنديکای کارگران نقاش ساختمان، شاهرخ زماني، از اعضای هیات بازگ- 

ماموران امنیتي، جراحی و زمانی را جهت اجرای . در تبريز و در حین نقاشی ساختمان، بازداشت شد
دادگاه تبريز، حکم پنج سال حبس برای محمد جراحی و يازده . حکم حبس تعزيري، بازداشت کرده اند

هم اکنون، زمانی و جراحي، بدون دسترسی به لباس . ادر کرده بودسال حبس برای شاهرخ زماني، ص
 . گرم و تحت فشارهای جسمی و رواني، در قرنطینه زندان تبريز به سر می برند

دی ماه جهت گذراندن باقی مانده  05ساسان واهبی وش، فعال چپ دانشجويی دانشگاه آزاد تبريز، - 
وزارت اطالعات جنب زندان تبريز،  02ي، به اتاق حکم شش ماه حبس تعزيري، طی يک تماس تلفن

سیاسی زندان  -بهمن، در بند مالی 10واهبی وش، دو روز را در قرنطینه زندان گذراند و از . احضار شد
 . تبريز به سر می برد

مهدی فراحی شانديز، معلم و فعال کارگري، از هفته دوم دی ماه، برای گذراندن حکم سه سال - 
 . زندان اوين، محبوس شده است 059در بند حبس تعزيري، 

دی هنگام خروج از محل کارش  10میثم نجاتی عارف، فعال کارگری و دانشجوی دانشگاه آزاد کرج، - 
 . در کارخانه سايپا، به دست ماموران امنیتی بازداشت و به محل نامعلومی منتقل شد

بهمن در پی مراجعه به دادگاه سنندج،  11صديق کريمي، از اعضای اتحاديه آزاد کارگران ايران، - 
 . دادگاه سنندج، حقوق ماهیانه ضامن کريمی را مسدود کرده بود. بازداشت شد

دي، هنگامی که برای پی گیری آزادی شريف  01شیث اماني، از اعضای اتحاديه آزاد کارگران ايران، - 
اماني، به دنبال انجام . ، بازداشت شدساعد پناه و مظفر صالح نیا، به دادگاه سنندج مراجعه کرده بود

امانی و کريمي، هم اکنون . عمل جراحی ناموفق ديسک کمر، همچنان دچار درد در ناحیه کمر است
قابل ذکر است . برای گذراندن حکم شش ماه حبس تعزيري، در زندان مرکزی سنندج به سر می برند

در سنندج صادر شده بود،  1031کارگر سال که اين حکم، که برای اتهام برگزاری مراسم روز جهانی 
 . توسط ريیس وقت قوه قضايیه، لغو شده بود

دي، پس از دو هفته  00شريف ساعد پناه و مظفر صالح نیا، از اعضای اتحاديه آزاد کارگران ايران، - 
 . میلیون تومانی آزاد شدند 39بازداشت در زندان مرکزی شهر سنندج، با قرار وثیقه 

بي، از اعضای سنديکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه، که پس از بیست رضا شها- 
ماه بازداشت موقت و بالتکلیفی در زندان و دو بار اعتصاب غذا، به بیمارستان منتقل شده بود، برای 

جراحی ستون فقرات و جايگزينی مهره گردن، به اتاق عمل برده شد، اما به علت عدم آمادگی 



شهابی که قبل . شهابی و ريسک باالی عمل و خطر فلج شدن، عمل جراحی وی انجام نشد جسمی
، از سالمتی کامل برخوردار بود، طی دوره بازداشت موقت، دچار آسیب در 1030از بازداشت در خرداد 

وی عالوه بر انجام عمل جراحي، نیاز به استراحت مطلق در منزل و . ناحیه ستون فقرات شد
 . ی و کنترل منظم پزشک متخصص داردفیزيوتراپ

ابراهیم مددي، از اعضای سنديکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه، آخرين ماه های - 
اول دی ماه، دادستان تهران با . زندان اوين می گذراند 059حکم سه سال و نیم حبس خود را در بند 

 . م خاکسپاری برادرش، مخالفت کرددرخواست چند ساعت مرخصی وی برای شرکت در مراس
علی نجاتي، از اعضای سنديکای کارگران نیشکر هفت تپه، برای گذراندن حکم يک سال حبس - 

تعزيري، در زندان دزفول محبوس است و علی رغم صدور مرخصی پزشکی که تا دهم بهمن به تايید 
. در زندان به سر می برددادستان شوش، پزشکی قانونی و مقامات زندان رسیده است، همچنان 

قابل . مرخصی پزشکی نجاتي، به دلیل وخامت وضعیت قلبی و احتمال سکته مجدد، صادر شده است
وی حکم شش ماه حبس . ذکر است که نجاتی برای يک اتهام، دو بار محاکمه و محکوم شده است

 . قبلی خود را، در زندان گذرانده بود
و حقوق کودک، بیستمین ماه از حکم پنج سال حبس تعزيری خود را  بهنام ابراهیم زاده، فعال کارگری- 

از ناحیه پرده گوش  1030ابراهیم زاده طی دوره بازجويی در سال . زندان اوين می گذراند 059در بند 
دچار آسیب شد و علی رغم درد مزمن در ناحیه گوش و دندان، تا کنون اجازه دسترسی به درمان، 

 . زاده، اخیرا پیشنهاد مقامات برای درخواست عفو مشروط را رد کرده استابراهیم . نداشته است
دي،  13سعید مدني، پژوهشگر مسائل اجتماعی و استاد دانشگاه علوم بهزيستی و توانبخشي، - 

در چند ماه گذشته، مقامات دانشگاه . مدنی را به زندان اوين منتقل کرده اند. در خیابان بازداشت شد
 . ران امنیتي، حضور سعید مدنی را در دانشگاه، محدود کرده بودندتحت فشار مامو

اقدام برای برپايی تجمع اعتراضی روز "تعدادى از کارگر ، معلمان و فعال کارگری اصفهان به دلیل - 
هر کدام به چند سال حبس تعزيری  1009، در دی ماه "در محل کارشان 1030جهانی کارگر سال 

 . محکوم شدند
تعدادی از فعاالن . اد ديگری از فعاالن کارگری نیز، احکام سنگین زندان صادر شده استبرای تعد

 . کارگری نیز، با قرار وثیقه های سنگین، در انتظار تشکیل دادگاه و صدور حکم، به سر می برند
و  کانون مدافعان حقوق کارگر، خواستار لغو احکام ناعادالنه و آزادی بی قید و شرط فعاالن کارگری

 . کارگران زندانی است
  1009بهمن  16

 کانون مدافعان حقوق کارگر
 

  کنند هاى درمان را مردم پرداخت مي درصد هزينه 22حدود 

درصد  3/54وزير بهداشت با اعالم اين که : بهمن آمده است  11در تاریخ  خراسانبه نوشته روزنامه 
و در  09، در ترکیه 10تا  19، در اروپا 5بستان اين رقم در عر: هزينه درمان را مردم مى پردازند گفت

به گزارش مهر، دکتر مرضیه وحید دستجردى ديروز شنبه در نشست مشترک .درصد است 49مالزى 
در منطقه : اعضاى شوراى عالى سازمان نظام پزشکى با وزير و معاونان وزارت بهداشت، اظهار داشت

 از ايران قرار دارد درصد باالتر 39تنها کشور پاکستان است که با 

  میلیارد دالر از بودجه پارسال گم شده06

سخنگوی « عماد حسیني»روزنامه شرق گفت وگويی مفصل با از قول اعتدال به نوسته سایت 
 . استآمده انجام داده بهمن  11در کمیسیون انرژی مجلس 

 
 : در بخشی از اين مصاحبه آمده است

ها و  مامی صنايع وابسته به آن، توسعه آنچنانی براساس ظرفیتحاال نه تنها در صنعت نفت که در ت*
دولت بايد پاسخگو باشد، هم به ما و هم به آيندگان که با وجود . امکاناتی که وجود داشته، نداشتیم

بايد توضیح دهد که . دالر درآمد نفتی در شش سال گذشته، چرا صنعت نفت توسعه نیافته میلیارد 199
 . ه استپول توسعه کجا رفت

های کلی نظام در شرايط فعلی اين نیست که تنگه هرمز را ببنديم؛ امااگر بستن هرمز الزم  سیاست*
باشد شرايط و سازوکار خاص خودش را دارد که اگر به لحاظ ابعاد فنی و کارشناسی و سیاسی و 

نمايندگانی هم که بیشتر . المللی به نتیجه برسیم تنگه هرمز بايد بسته شود، درنگ نخواهیم کرد بین



 . کنند در حوزه انرژی سررشته ندارند در مورد بستن تنگه هرمز اظهارنظر مي
ماند و در  طور منفعل باقی مي هم نبايد همین  اين ظرفیت. هايی بااليی دارد االنبیا ظرفیت قرارگاه خاتم*

خصوصا در بخش راه، در های زيرساختی کشور، م االن در خیلی از پروژه. شد ها دخالت داده نمي پروژه
چون به . توانیم جايگزين کنیم ای است که مي  االنبیا بهترين گزينه بخش مسکن و صنعت نفت خاتم

 . سپاه هم وصل هستند، يک ظرفیت خاصی برای آنها ايجاد شده است
ار ای که وارد شده توانسته منابع انسانی بسی کنم خود قرارگاه به لحاظ تکنولوژی در حوزه فکر مي*

در . ها دنبال بیرون رفتن قرارگاه خاتم االنبیا از نفت بود  شود به اين آساني خوبی تربیت کند و ديگر نمي
ها زمینه برای کار خیلی از  واقع گنج نفت به معتمدان نظام سپرده شده است؛ اما بعد از تحريم

 . کشورهای خارجی فراهم است
دار وزارت نفت شدند که شرايط  بودند اما در شرايطی عهده االنبیا آقای قاسمی فرمانده قرارگاه خاتم*

وزير به مجلس معرفی شده بودند حاال يا  0قبل از ايشان . ..بسیار خاصی بر صنعت نفت ما حاکم بود
. نژاد به صنعت نفت کشور است رای اعتماد گرفته بودند يا نه که اين ناشی از نحوه نگرش آقای احمدي

جمهوری يک نوع نگرش ويژه خاصی به صنعت نفت دارد و به همین علت افراد  بايد بپذيريم که ريیس
زمانی که آقای میرکاظمی برای وزارت معرفی شد، ما در . کند خاصی را برای وزارت نفت معرفی مي

 . کمیسیون انرژی موافق انتخاب ايشان در آن شرايط نبوديم
جايب روزگار بود؛ فردی که هیچ سنخیتی با آبادی هم بر وزارت نفت يکی از ع سرپرستی آقای علي*

نژاد  صنعت نفت نداشت و برای وزارت نیرو هم معرفی شده بود و همواره مورد توجه آقای احمدي
 . است

خواهد از نزديکان و کسانی که به آنها اعتماد  نژاد مي اينکه چرا آقای احمدي. ما متوجه نشده بوديم*
در . لب است اما آقای قاسمی بر اين نگاه ويژه انطباق ندارددارد استفاده کند برای ما خیلی جا

کمیسیون انرژی به صراحت گفتند، جايگاهی برای جريان معروف به انحرافی در صنعت نفت قايل 
 . کند نیست و االن هم مقابله با آنان را دنبال مي

. برد ها باال مي عرصه درون صنعت نفت عدم شفافیت مالی و اداري، قدرت مانور دولت را در خیلی از*
انضباطی  ها دالر به حساب ذخیره ارزی ناشی از همین بي میلیارد همین االن شما نگاه کنید عدم واريز 

سال است وزير  15ببینیم که کشور عربستان  خیز هستیم، اما مي ما و عربستان نفت. مالی است
 . سال، شش نفر را وزير نفت کردهنژاد در طول شش  نفتش را تغییر نداده؛ در مقابل آقای احمدي

حاال اين چیزی که به نام جريان انحرافی از آن ياد . به نظرم محصول نوعی نگرش و بینش دولت است*
هدف اول برداشتن آقای . خواستند دو هدف را از تسلط بر وزارت نفت دنبال کنند شود، مي مي

هدف بعدی اين . ا ايشان خداحافظی کردندمیرکاظمی بود که توانستند و خیلی مودبانه و محترمانه ب
بود که صنعت نفت به نوعی بزرگ قلمداد نشود و احساس شود که صنعت نفت، اصال جايگاهی در 

مسلط شدن اين نگاه بر وزارت نفت، آنقدر برای آقای .کشور ندارد تا عدم نظارت بر آن بیشتر شود
و به صورت غیرقانونی سرپرست وزارت نفت  نژاد اهمیت دارد که خودش از فرصت استفاده کرد احمدي

 . شد
ای که مدنظر دولت است  را رد کنم، ولی اگر منظورتان مساله[ فساد در حوزه نفت]توانم  من نمي*

حال در هر سیستمی فساد وجود دارد،  هر اما به. مبنی بر اينکه مافیا وجود دارد، من به آن اعتقاد ندارم
يافته يک  وجود دارد، اما اينکه احساس کنیم که به صورت سازمانفساد در نفت هم به صورت عادی 

 «. ای در صنعت نفت نداريم يافته نه، فساد سازمان»: ای وجود دارد بايد بگويم شده فساد تعريف
جمهور چند سال پیش گفتند و هنوز هم اين مفسدان را پیدا نکردند چراکه اگر پیدا  آقای ريیس*

مافیای نفتی »: اين سوال ماست از ايشان که. را اعالم کرده بودندکردند تا االن اسامی  مي
 « کجاست؟

االن واقعا خود وزرا هم به اين نتیجه رسیدند که فساد و مافیای نفتی وجود ندارد و وجود مافیا در نفت *
ن ما بارها سوال کرديم که اين مافیا چه شد؟ و االن هم خود وزيرا. توهم است؛ حتی خود وزيران نفت

اگر وجود داشته باشد مقصر خود وزيران و مسووالن . اعتقاد دارند که مافیايی در نفت وجود ندارد
 . توانند اين مافیا را کنترل کنند هستند که نمي

ها بايد  کند؛ باالخره اين پول ای برای انتخابات پول خرج مي يافته مثال جريان انحرافی به صورت سازمان *
 . از جايی بیايد

میلیارد دالر 0/1آن چیزی که به ما ابالغ شده اين است که . ارش رسمی ديوان برايمان مالک استگز*
کرد آن مشکل دارد؛ هرچند ريیس ديوان محاسبات اعتقاد ديگری دارد و  در بودجه، گم نشده اما هزينه

حدود  32در سال  حدود دو میلیارد و در سال . بیشتر از اين است 31البته در سال . ..گويد گم شده مي
 . میلیارد دالر است 10نیز 30در سال . میلیارد دالر پنج

شد اما واريز نشده و ديوان محاسبات آن را  میلیارد دالر بايد به حساب ذخیره ارزی واريز مي 1/10اين *



کمیسیون انرژی هم اين . ما هم براساس گزارش ديوان، گزارشی تنظیم کرديم. گزارش کرده است
 .اش در جريان است به دادگاه فرستاده و االن پروندهگزارش را 

 
  زنده باد على اخوان

  فريبرز ريیس دانا
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نگاه هاى تیز و با هوش و بسیار دوستدارانه ى : آمده است ون مدافعان حقوق کارگر کانبه نوشته 

اين . ساله دختر خوش صحبت على اخوان چیزى نیست كه كسى آن را به سادگى از ياد ببرد 4روژان 
از آن مهمتر به تو مى فهمانند كه ژرفاى احساست را نسبت به . نگاه ها همیشه ترا تعقیب مى كنند

 . درك كرده استخودش 
مى داند كه من پدر فرداد سه سال و . او مى داند كه چقدر براى من عزيز و دوست داشتنى است

از معدود مواردى است كه فرداد با او تا . هشت ماه هستم كه خودش را خیلى به رژان نزديك مى داند 
وارزش است كه آنها را  رژان براى من نماد كوچولوى در حال رشد و امید بخش عشق. آخر سر مى كند

از مادرش و پدرش و از همه مهمتر از رابطه ى بسیار صمیمى و رفیقانه ، عاشقانه و به يادماندنى اين 
چشمانش كامالبه مادرش رفته است اما در يك نگاه او را چون فرزند . دو ياد گرفته ، به ارث برده است
ه و مهربانش و احساس مسوولیت وتعلق بیش از هر چیز روح باعاطف. على اخوان تشخیص مى دهى

 . خاطرش به محیطى كه در آن مى زيد ترا به ياد على مى اندازد
 

آخرين بارى كه رژان را ديدم پدرش چند روزى بود كه براى گذراندن دوره ى يك و نیم ساله ى زندان 
سال حبس  0 پیش از آن او يكى دو ماهى بازداشت بود و سپس به. خود، شبانه بازداشت شده بود

محكوم شد و بعد از اعتراض به راى خود، دادگاه تجديد نظر او را به يك سال و نیم حبس قطعى محكوم 
علي، اين دوست و برادر من در برابر چشمان همه ى دوستان واعضاى جامعه اى كه اين گونه . كرد

، شادمانه تر، پرامیدتر و مسووالنه و انسانى با آن پیوند داشت، روز به روز روحیه دارتر، مصمم تر 
يقین قطعى دارم كه على در زندان پخته تر مى شود و وقتى بیرون مى آيد حتما . پرحوصله تر مى شد

پاسخگوى نیاز روژان و فرداد كه امید داريم اعضاى سرزنده و داوطلب خدمت مردمى براى نسل فردا 
 . باشند، خواهد بود

 
او را تحقق اين و آن . صمیمى و بى شیله و پیله است راستگو،. على روحى زيبا و عاشق دارد

ايدئولوژى و يا نفس جنب و جوش سیاسى نیست كه به حركت وا مى دارد، بلكه وابستگى ذاتى اش 
به ارزش هاى انسانى ، عالقه ى وافرش به خدمت به آدم هاى نیازمند و محروم و سلیقه ى ويژه اش 

 . مردم به راه مى كشاندبراى انتخاب دوستانى از وابستگان به 
 

از مدتها پیش مطمئن شده بودم على اخوان مسیرهاى چندى را به جز آن كه در آن گام مى زند، مى 
توانسته است بپیمايد آن هم براى منتفع شدن، براى زندگى راحت تر، براى پول پیدا كردن، براى 

ى در انگلستان زندگى و تحصیل عل. حاشیه اى امن داشتن و براى تغییر محیطش به سمت باالتر ها
او تجربه ى مبارزه در صحنه ى انديشه و . كرده و از آنجا فقط دانش و توانايى را با خود به وطن نیاورد 

او تمام . شیوه ى انتخاب راه درست از نادرست را، در هر وانفسايى كه باشد، نیز با خود به ارمغان آورد
او بى هیچ تظاهر و طلب كارى از روزگار به . ر داد و مى دهدتوانايیش را در خدمت بهروزى مردم قرا

 . با مردم، با گارگران و با آزاديخواهان بودن: نداى قلبش پاسخ مى گفت
 

على از جمله به جرم دوستى با تشكل هاى مسالمت جوى كارگرى و آزادى خواه و احتماال استفاده 
بار اول كه بیرون آمد نگرانى هاى . ن افتاده استى محدود از كامپیوترش براى اين دوستى ها به زندا

بد جورى دلش براى رژان و همسرش تنگ شده بود اما وقتى آمد و پايدارى ها و . زيادى داشت
ا ين اواخر ورحیه اى . امیدهاى دوستانش و همسرش را ديد ، روز به روز عوض شد و متعالى تر شد

بود كه بى وقفه گام زدن در راه آزادى و عدالت او مطمئن شده . سرشار از عشق و مقاومت داشت
همان چیزى است كه حیات انسان ها را پربار و بیمه مى كند، بیمه به خاطر پاسخ به درخواست 

 . شرافت همگانى انسانى
 

على اخوان با قلب و روح وافرش سوسیالیست است و به فرمان ايست ناپذير دلى دلداده و سرى 

http://kanoonmodafean1.blogspot.com/2012/02/blog-post_06.html


اودر دوستى اش با من و ديگر . محرومان و تالش براى آزادى را برگزيده است پرشور راه دفاع از حقوق
دوستان متشركمان بارها يادآور مى شد كه راه ديگرى جز خدمت محرومان و افق روشن ترى از آزادى 

على با آن خنده هاى آشناى همیشگى اش اين را به من . و استقالل مردمى در اين سرزمین نداريم
او اكنون در حصار بسته ى زندان بى ترديد به آينده ى روشن خانواده اش، به رفقايش . گوشزد مى كرد

 . و هم میهنانش مى انديشد، باز با آن خنده هاى جاى گرفته در گوشه ى صورتش
 

با اين كه اكنون از روحیه و آمادگى او اگاهم و مى دانم كه مى داند دوستانش نخواهند گذاشت رژان 
من ترديدى . ياور بماند با اين وصف آرزو مى كنم هر چه زودتر بیرون بیايد و باز كار كند عزيز تنها و بى

ندارم كه او نه تنها جرمى مرتكب نشده است بلكه شايسته ى دريافت نشان عالى از سوى جريان 
هاى كارگرى است به خاطر خدمات بى خدشه و همیشگى اش براى حقوق كارگران و نابرخورداران 

 .زنده باد على اخوان .جامعه
 

 دستمزد 
 :عضو هیئت مدیره کانون عالی شوراهای اسالمی کار

 نمایندگان کارگران در شورای عالی کار فقط حق امضاء دارند
 

عضو هیئت مدیره کانون عالی :بهمن آمده است 11ایلنا در تاریخ –به نوشته خبرگزاری دولتی کار ایران 
نمایند گان کارگران در شورای عالی کار به نوعی خود کارفرما : ردشوراهای اسالمی کار كشور اعالم ک
 . کنند و هم از خودشان هستند و هم از کارفرماها حمایت می

های تعیین دستمزد در شورای عالی کار اظهار  محمد گل بامری در گفتگو با خبرنگار ایلنا درباره مالک
ت که مالک تعیین دستمزد بر اساس تورم موجود قانون کار به صراحت اعالم شده اس 41در ماده : کرد

محاسبه شود که در سال گذشته دستمزد بنا به پیشنهاد شورای عالی کار قرار بود که بر اساس تورم 
درصدی محاسبه و با افزودن مزایایی  2درصدی محاسبه شود که در عمل با مخالفت دولت با تورم  15

 . درصد افزایش یافت 11به  دیگر از جمله خوار و بار، بن و حق مسکن
با افزایش حداقلی حقوق کارگران مشکالت زیادی برای جامعه کارگری به وجود آمده است و : او افزود

ها از جمله  های معیشتی با توجه به تورم موجود، در بسیاری از این هزینه کارگران با حداکثر هزینه
 . اند تحصیل فرزندان خود درمانده شده

ها و تورم باعث شده است که فرزندان مشغول  خانه کارگر زابل با بیان اینکه افزایش هزینهدبیر اجرایی 
: به تحصیل کارگران نتوانند برای ادامه تحصیل از مقطع ابتدایی و راهنمایی باالتر بروند، خاطرنشان کرد

 . ددرصد کمتر باش 02با توجه به تورم موجود حداقل افزایش دستمزد سال جدید نباید از 
گل بامری با تاکید بر اینکه اعضای شورای عالی کار در خصوص تعیین دستمزدها باید بی طرف 

نمایندگان کارگران در شورای عالی کار فقط حق امضاء دارند و تصمیمات شورا : باشند،اظهار داشت
 . شود خواسته و ناخواسته با هدف دولت دنبال می

یشه در رده آخر قرار دارد و اگر هم در جلسات تصمیمگیری نظر نمایندگان کارگری هم: اوادامه داد
 . شود حضور داشته باشند به نظراتشان در عمل توجهی نمی

 پايان پیام
 

 
 های تعاوني جايگزين پیماني؛ شرکت

 شود با مصوبه دولت هم کابوس كار پیماني تمام نمي
 

عضو هیئت مدیره اتحادیه :مده است بهمن آ11ایلنا در تاریخ –به نوشته خبرگزاری دولتی کار ایران 
برخی از ارگانهای دولتی از انعقاد قرارداد مستقیم حتي در : کارگران قراردادی و پیمانی کشور گفت

سال سابقه کار  0الی  0روند با كارگران متخصصي كه  كارهايي كه ماهیت تخصصی دارند طفره مي
 . شوند ی تعاونی طرف قرار داد میدارند تحت عنوان نیروی کار خدماتی به واسطه شرکتها

قانون  2ماده  0مهدی نجف پور در گفت گو با خبر نگار ایلنا با عنوان مطلب فوق ضمن استناد به تبصره 
دیوان عدالت اداری و همچنین مصوبه اخیر هیئت وزیران مبنی بر حذف 490کار و همچنین رای شماره 

مطابق با این مستندات : انهای دولتی خاطر نشان کردشرکتهای پیمانکاری و تامین نیروی انسانی ارگ
های اجرایی را به فسخ  و مصوبات، هیأت وزیران با هدف حمایت از حقوق کارکنان شرکتی، دستگاه

های  های تأمین نیروی انسانی مکلف کرد و با تصویب هیأت وزیران، همه دستگاه قرارداد با شرکت
های پیمانکاری برای تأمین نیروی انسانی را  ده با شرکتاجرایی مکلف شدند قراردادهای منعقد ش



 . طور مستقیم قرارداد ببندند نامه، فسخ کرده و با کارکنان شرکتی به روز پس از ابالغ تصویب ۱۱ظرف 
آبدارچی،  در مصوبه هیئت وزیران نیروهای خدماتی در مشاغل خدماتی نظیر پیشخدمت، : او افزود

اند و به کار گرفتن نیروهای تخصصی  ، نگهبان، و نظایر آن تعریف شدهرسان نظافتچی، آشپز، نامه
 . وکارشناس به عنوان نیروی خدماتی تخلف است

برخی ارگانها با عقد قرارداد با نیروهای تخصصی خود تحت عنوان نیروی خدماتی در قالب : او ادامه داد
ر بزنند و در عمل همان شرکتهای خواهند به نوعی شرکتهای پیمانکاری را دو شرکتهای تعاونی می

 . پیمانکاری هستند
عضو هیئت مدیره اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانکاری کشور با بیان اینکه مشکالت کارگران پیمانکاری 

از بازرسین وزارت کار و رفاه و تامین اجتماعی و همچنین : و شرکتی همچنان ادامه دارد تاکید کرد
منابع رئیس جمهوری خواستاریم که برای صیانت از مصوبه اخیر هیئت  کارشناسان معاونت توسعه

 . وزیران و همچنین از بیراهه رفتن این مصوبه جلوگیری کرده و تمام تالش خود را مبذول کند
او همچنین از کارگران شرکتی خواست که هوشیار بوده و به هیچ عنوان پای قرارداد شرکتهای تعاونی 

شاری شان در انعقاد قرار داد مستقیم با ارگانهای دولتی باشد که در آن نروند و اصرار و پاف
 . کنند کارمی

 
 كننده است براي صنعت لرستان ويران 62رتبه 

 
رئیس نظام پزشکی :بهمن آمده است 11لرستان در تاریخ/ ایلنا  –به نوشته خبرگزاری دولتی کار ایران 

رتبه کشوری استان لرستان در بخش صنعت : ریح کردلرستان و عضو ارشد خانه کارگر اين استان تص
شود؛  است و اگر بخواهیم با برنامه سنواتی به دنبال توسعه لرستان باشیم، این امر محقق نمی ٢۱

 . ای در تحقق این مهم داشته باشد مگر اینکه دولت با برنامه ریزی اهتمام ویژه
هزار نفر در بخش صنعت  ٣۱ان اینکه در استان لرستانگو با ایلنا در خرم آباد با بی و ایرج عبدی در گفت

هزار نفر مشغول  ٣۱ها فقط در یک کارخانه  این در حالی است که در برخی استان: کنند، افزود کار می
 . به کار هستند

رشد نرخ : ترین دغدغه مسئوالن و مردم در استان یاد کرد و ادامه داد وی از بیکاری به عنوان مهم
ها در هر  ستان کویری مانند یزد پنج درصد است، اما در لرستان با وجود تمام توانمندیبیکاری در ا

برد و تا رسیدن به هدف  ها رنج می خانواده چند بیکار وجود دارد و در مجموع این استان از عقب ماندگی
 . مطلوب نیز فاصله زیاد است

 پایان پیام

  ايران شرکت اروپايی به صنايع نفت ۵جلوگیری از ورود 

های داخلی وزارت نفت ايران با  به گزارش رسانه : بهمن آمده است  12در  صدای آلمانبه گزارش رادیو 
های پااليشگاهی  های خارجی لیسانس و دانش فنی در طرح ها و عدم پايبندی شرکت تحريم»افزايش 

ت ايران به منظور دستور وزير نف. ها شد خواستار توقف خريد خارجی لیسانس در اين طرح« ايران
بنا به اين گزارش . صورت گرفته است« سازی دانش فنی تولید محصوالت در پااليشگاهای نفت بومي»
های صاحب لیسانس اين  شرکت( واحد کت کراکر)در طرح توسعه فاز سوم پااليشگاه نفت آبادان »

همگی از " اس دبلیو" و" يو او پی"پروژه همچون اکسنس فرانسه و سايمون کاروس، استارت کمپاني، 
نسبت به قراردادهای خود با شرکت ملی پااليش و پخش ( بريتانیايی -هلندی)بريتانیا و شرکت شل 
ها از اين پس بر روی لیست سیاه نفت ايران قرار  بدين خاطر اين شرکت« اند نفتی ايران پايبند نبوده

 . خواهند گرفت

 

تراض به عدم افزايش حقوق گردهم آيی بازنشستگان تأمین اجتماعی جهت اع
  خود 0000سال 

روز دوشنبه بازنشستگان : آمده است  1009بهمن ماه  12برپایه گزارش رسید به روز شمار کارگری در 
ضمن گردهم آيی در دانشگاه  خود 1001تأمین اجتماعی جهت اعتراض به عدم افزايش حقوق سال 

و برخی از بازنشستگان تحت  ده بود حضور يافتندش علمی کاربردی که توسط خانه کارگر فراخوان داده
ضمیمه می باشد صادر و آنرا بین حضار توزيع  پوشش سازمان تأمین اجتماعی يک قطعنامه مستقل که

  نمودند



 ***** 
 

  نان شما را آجر می کنیم: پیام دولت به بازنشستگان 
 

حقوق خود را به % 09نه دوستان کارگر ؛ همانطور که همه می دانیم طی سی سال کار ماهیا
سازمان تأمین اجتماعی پرداخت کرده ايم و اين میزان قابل مقايسه با مقاديری که کارکنان ديگر بیمه 

  . ها از قبیل کشوری و لشکری پرداخت می کنند نیست
قانون تأمین اجتماعی میزان افزايش حقوق بازنشستگان و مستمری بگیران می  01بر طبق ماده 
بق میزان تورم سالیانه افزايش يابد و اين را بخوبی می دانیم که میزان تورم واقعی که از بايست بر ط

طريق آمار غیر رسمی و مراکز مستقل بدست می آيد بسیار بیشتر از آماری است که توسط بانک 
 میزان افزايش تورم در سی سال اخیر بر طبق محاسبات. مرکزی و يا مرکز آمار ايران منتشر می شود 

بوده است و در بیشتر سال ها از نظر تورم در خاورمیانه اول و در جهان بین % 01بطور متوسط سالیانه 
اگر برخی قیمت ها را مقايسه کنیم متوجه می شويم که اين آمار . چهارم و پنجم در نوسان هستیم 

به کیلويی  09ل تومان بود اما در سا 19به ازای هر کیلو  1019ها حقیقت دارد قیمت گوشت در سال 
برابر شده است طبق برآورد آقای احمد توکلی نماينده مجلس تورم  1399تومان رسید يعنی  13999
  می باشد اما آمارهای رسمی چنین واقعیاتی را بیان نمی کنند% 49حدود  09سال 
 
 

 
 
 

بوده است و  میزان افزايش حقوق برابر تورم اعالم شده 32جدول فوق نشان می دهد که تنها درسال 
 01در صد از حقوق ما را طبق آمار رسمی کاهش داده اند و اگر در سال  10تا  5در بقیه سال ها بین 

آمار غیر )می باشد  0/00حقوق بازنشستگان را افزايش دهند چون تورم رسمی حداقل % 19به میزان 
سال آينده خواهیم درصد را در(  0/00- 19=  0/10) بیشترين کاهش در حقوق ( است % 49رسمی 

  داشت اما بر طبق واقعیت ها و آمار غیر رسمی بمراتب بیشتر از آن است
شما نیروی جوانی و توانمندی های خود را صرف ساختن و تولید کرده ايد و : پیام دولت چنین است 

های  ديگر قابل استفاده نیستید آنقدر حقوق شما را کاهش می دهیم و سفره تان را خالی و از هزينه
آسايش و درمان شما می زنیم تا زجر کش شويد يکی از استدالل های دولت در عدم افزايش حقوق 

بازنشستگان مطابق تورم آن است که می گويد يارانه هم می دهیم اما می بايست گفت که اين 
ايش موضوعات ابدا ربطی بهم ندارند زيرا يارانه ها به همه داده می شود و پرداخت بهمه يعنی افز

تقاضا در کل و با توجه به ثابت بودن و يا کاهش عرضه و تولید ؛ دادن يارانه بهمه بدون گرفتن مالیات 
های سنگین از صاحبان ثروت و سرمايه خود باعث تورم شده و دردی از بازنشستگان را دوا نمی کند 

می ( 09)ماه جاری از اول اسفند % 05به میزان حداقل  01در صورت عدم افزايش حقوق ما در سال 
بايست در سراسر کشور در مقابل مراکز اصلی سازمان تأمین اجتماعی و سپس در برابر استانداری ؛ 

با يافتن همديگر تشکل . رياست جمهوری و مجلس با هماهنگی قبلی هر روزه تجمع نمايیم 
  سراسری خود را طرح ريزی کنیم

 
  راهکار پايان دادن به اين وضعیت چیست ؟

ی پاسخ به اين سئوال به بیانیه جمعی از بازنشستگان که قبال در تجمع بازنشستگان در مقابل برا
مجلس شورای اسالمی منتشر شد استناد می کنیم که ضمن طرح مطالبات بازنشستگان در مورد 

توضیح آنکه از میان مطالبات درخواست . سازماندهی مورد لزوم بازنشستگان پیشنهاداتی داده بود 
تنها بیمه تکمیلی برقرار گرديد که آنهم کاسبکارانه و سود جويانه بود و درخواست بازنشستگان  شده

رفع نواقص آن است در اينجا ضمن تکرار مطالبات بازنشستگان در مورد ضرورت تشکل از بیانیه قبلی 
  : نقل می کنیم



 
  : خواسته ها و مطالبات بازنشستگان تأمین اجتماعی

تأمین اجتماعی و برابر تورم اعالم شده توسط سازمان های  01سالیانه طبق ماده افزايش حقوق 1- 
  بیطرف

تشکیل صندوق رفاهی وام ؛ درمان ؛ تأمین ؛ مسافرت و وام تحصیلی فرزندان برای کلیه 2- 
  بازنشستگان

  تشکیل تعاونی های مسکن برای بازنشستگان فاقد مسکن3-
  ی بازنشستگان و خانواده های آنانايجاد مراکز رفاهی و ورزشی برا4- 

يک اصل تاريخی می گويد هر نسلی پا روی دوش نسل قبلی خود می گذارد ؛ اين همه بنا ها ؛ 
شهرها ؛ کارخانه ها ؛ سد ها؛ جاده ها و خیابان ها و تأمین زندگی دهها میلیون انسان نسل پس از 

اين دسترنج ها استفاده می کنند  ما ؛ از زحمت چه کسی ساخته شده است ؟ امروزه کسانی از
بدون آنکه کاری انجام داده باشند و تنها از نتايج کار ما بهره مند شده اند آنها اين ويژگی را داشته اند 

که با بورس و سفته بازی ؛ تجارت انحصاری ؛ سرمايه ؛ رشوه ؛ استفاده از منابع عمومی جامعه و حقه 
قتی در اثر اقدامات آنها تورم ايجاد می شود يک شبه ثروت آنها و نیرنگ سود برده اند و هم اکنون و

چندين براير شده و فرزندان ما از دست يابی به يک آموزش ؛ بهداشت و تغذيه درخور برای رشد ؛ و 
همچنین مسکن مناسب و تشکیل زندگی محروم هستند و از آنطرف حقوق ما به همان میزان تورمی 

  ند بر خالف قانون افزايش نمی دهندساختگی که خود اعالم می کن
  راهکار ما ايجاد تشکیالت دائمی و سراسری است.

اگر متحدانه و در سراسر مملکت خواسته های خود را با صدای رسا اعالم کنیم کسی نمی تواند آنرا 
 نشنیده بگیرد ؛ ما جمعیت زيادی هستیم می توانیم در تصمیمات کالن و انتخابات و غیرو اثر گذار
باشیم ؛ بايد جمع خود را باور کنیم همانطور که ما سازندگان نعمات موجود هستیم ؛ اما سئوال 

  اينستکه شورا های خود را چگونه تشکیل بدهیم؟
در تمامی شهرستان ها و مراکز استان می توان با تجمع در مقابل سازمان کل تأمین اجتماعی بطور 1-

؛ مجمع عمومی خود را تشکیل و يک هیأت موسس شورای  مرتب اول هر ماه ضمن بیان خواسته ها
 . نمايندگان با اهداف زير تشکیل شود

فراخوان تشکیل مجمع عمومی بازنشستگان هر شعبه در مسجد محل ؛ پارک منطقه و يا يک مکان - 
  عمومی ديگر که

  مان منطقهبطور مرتب در پانزدهم هر ماه تشکیل شود و برگزاری انتخابات جهت شورای دائمی ه
فرهنگی و انتشارات ؛ روابط عمومی ؛ همکاری های داوطلبانه ؛ تفريحی و : تشکیل کمسیون های - 

  ورزشی و غیرو
  انتشار خبر نامه بازنشستگان تأمین اجتماعی منطقه بطور ماهیانه برای بازنشستگان هر شعبه- 
نمايندگان مناطق با کمیسیون  تشکیل شوراهای بازنشستگان تأمین اجتماعی شهر ها متشکل از2- 

  های مربوطه
  الخره در سطح کشور از نمايندگان استانهااتشکیل شوراهای استانی از تمايندگان شهرها و ب3- 

 جمعی از بازنشستگان تأمین اجتماعی
 

 دستمزد 
 شود؛ محاسبه مي 00براي دستمزد  01نرخ تورم 

 تتر اس کارگران همیشه یک سال از تورم عقب  زندگی
 

: عضو شورای عالی کار گفت:بهمن آمده است 21ایلنا در تاریخ –به نوشته خبرگزاری دولتی کار ایران 
برای  09شود، یعنی تورم سال  معموال حداقل دستمزد براساس نرخ تورم سال قبل محاسبه مي

 . گیرد کارگران مالك قرار مي 01دستمزد سال 
بگیر همیشه با اين معضل رو  كارگران به عنوان قشر حقوقبا توجه به اينكه : محمد احمدی بیان داشت

شود، لذا  به رو هستند كه دستمزدشان بر اساس تورم سالي كه در آن قرار دارندتعیین نمي
 . شان همیشه يك سال از تورم عقب تر است زندگي
تا حدودی  اگر تورم واقعی سال گذشته نیز برای تعیین دستمزد کارگران لحاظ شود، مشکل: او افزود

 . حل خواهد شد
در تعیین دستمزد باید طوری عمل شود که : عضو کانون عالی شوراهای اسالمی کار خاطرنشان کرد

 . رو نشوند كارگران با مشکل عقب افتادن از تورم روبه
وظیفه ذاتی شورای عالی کار اینست که در تعیین دستمزد، افزایش میزان تورم را : وی خاطرنشان کرد



 . کرده و حداقل ها را در نظر بگیردبررسی 
شورای عالی کار : او با تاکید بر اینکه مبالغ دریافتی فعلي کفاف زندگی کارگران را نمی دهد افزود

 . نتوانسته است حداقل ها را برای تامین معیشت کارگران در نظر بگیرد
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  چین واردات نفت از ايران را به نصف کاهش می دهد

خبرگزاری رويترزبه نقل از منابع به گزارش  : بهمن آمده است  12در بی بی سیش سایت به گزار
صنعت نفت چین گزارش کرده که در پی اختالف سه ماهه چین با ايران بر سر بهای نفت وارداتی از 
ايران، شرکت های چینی تصمیم دارند واردات نفت خام از ايران را از ماه مارس سال جاری به نصف 

 . ان سال گذشته کاهش دهندمیز
چین از خريداران اصلی نفت خام ايران است و دو هفته پیش هم گزارش شده بود که شرکت های 

چیني، ظاهرا با هدف خريد نفت ايران به بهای نازلتر و با شرايط مناسب تر، نفت کمتری از ايران وارد 
 . می کنند

فر کرد و به گفته خبرگزاری ها، در مالقات با هفته گذشته آنگال مرکل، صدراعظم آلمان به چین س
مقامات چینی از آنان خواست تا واردات نفت از ايران را کاهش دهند و عرضه کنندگان ديگر نفت را 

 . جايگزين اين کشور سازند
رويترز در عین حال افزوده است که قرار است مقامات چینی به زودی برای گفتگو پیرامون قراردادهای 

 . مقامات ايرانی ديدار کنندجديد با 
 

  دستمزد
 رسند های صنفی خود نمی کارگران با حق وتوی دولت به خواسته: میرزايي

 
رئیس شورای اسالمی کار  :بهمن آمده است 12ایلنا در تاریخ –به نوشته خبرگزاری دولتی کار ایران 

های  کار هیچ وقت به خواستهکارگران با حق وتوی دولت درشورای عالی : صنایع ریخته گری ایران گفت
  .رسند صنفی خود نمی

داوود میرزایی در گفت گو با خبرنگار ایلنا ضمن بیان اینکه دولت و کارفرمایان در تامین منافع یکدیگر 
افزایش حداقلی حقوق قبل از اینکه به دست کارگران برسد با تورم و گرانی : مشاركت دارند تصریح کرد
  .دهد اش را از دست مي ده و ارزشاجناس و کاالها مواجه ش

او با اشاره به اینکه در حال حاضر اکثر کارفرمایان به جهت عدم حمایت دولت از پرداخت حقوق کارگران 
بعضی از کارخانجات تولیدی چندین ماه است که حقوق کارگران خود را :اند اظهار داشت خود عاجز شده

 .اند پرداخت نکرده
حقوق کارگران در طول هشت سال دفاع : ديگري از سخنانش يادآور شد اين فعال كارگري در بخش

دانستند که نسبت به  مقدس افزایش نیافت و کارگران خود را در آن مقطع حساس موظف و مکلف می
  .های دولت و مملکت خویش پایبند باشند خواسته

وق حقه خود برسند و در این کارگران بعد ازگذشت دو دهه انتظار دارند که به حق: میرزایی ادامه داد
سال برای  0راستا دولت به جهت جبران ثابت ماندن نرخ دستمزد در هشت سال دفاع مقدس حداقل 

  .باال بردن قدرت خرید، از حقوق کارگران مالیات کم نکند
کارگران امیدوارند با هماهنگی شرکای اجتماعی در شورای عالی کار کارگران عادالنه : او اظهار داشت

  .اصالح و افزایش یابد
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  دستمزد
 امسال در صدد جبران بخشي از شكاف مزدي دوران جنگ هستیم

 
يكي از سه نماينده كارگران   :بهمن آمده است 12ایلنا در تاریخ –به نوشته خبرگزاری دولتی کار ایران 

دي به جا مانده از دوران كنیم امسال درصدي از فاصله مز تالش مي: در شوراي عالي كار اعالم كرد
 . جنگ را جبران كنیم

طي هشت سال جنگ : هوشنگ درويشي در گفتگو با خبرنگار ايلنا ضمن بیان مطلب فوق ياد آور شد
تحمیلي دستمزد كارگران افزايش نیافت، از اين رو الزم است هر سال درصدي از فاصله مزدي به وجود 



 . آمده در دوران جنگ را جبران كنیم
بخشي از مصوبه مزدي كارگران هر ساله براساس وضعیت بحراني واحدهاي : فعال كارگري افزوداين 

 . شود تولیدي تعیین مي
قانون كار مصوبه مزدي كارگران بايد براساس سبد هزينه خانوار و نرخ  41براساس ماده : او ادامه داد

شرايط بحراني واحدهاي تولیدي، تورم اعالمي بانك مركزي تعیین شود، اما هر ساله دولت به دلیل 
 . كند شرايط اقتصادي را نیز در تعیین مصوبه مزدي كارگران لحاظ مي

در جلسات شوراي عالي : هاي مزد استاني طي يك ماه گذشته افزود او با اشاره به فعال شدن كمیته
استاني تعیین هاي مزد  كار تالش خواهیم كرد تا نرخ سبد هزينه خانوار را براساس گزارشات كمیته

 . كنیم
مطابق قانون كار، كارفرما مكلف است كه با شوراهاي كارگري همكاري : درويشي خاطرنشان ساخت

 . تنگاتنگي داشته باشد اما در بسیاري از بنگاههاي اقتصادي اين تعامل كمرنگ است
ي در واحدهاي عضو كانون عالي شوراهاي اسالمي كار سراسر كشور با تاكید بر لزوم افزايش بهره ور

 . بهره وري زماني محقق خواهد شد كه كارگران از لحاظ معیشتي تامین شوند: تولیدي تصريح كرد
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 دستمزد
 دستمزد مصوب شوراي عالي كار ضمانت اجرايي ندارد

 
 رییس هیات مدیره کانون   :بهمن آمده است 12ایلنا در تاریخ –به نوشته خبرگزاری دولتی کار ایران 

دستمزد مصوب شوراي عالي كار ضمانت اجرايي : عالی انجمن های صنفی کارگری کشور اعالم كرد
 . ندارد

با انتقاد از عدم اجراي صحیح مصوبه مزدي كارگران در  غالمرضا خادمي زاده در گفتگو با خبرنگار ايلنا
جرايي مصوبه طي بیست سال گذشته به علت عدم ضمانت ا: واحدهاي تولیدي كشور ياد آور شد

 . كنند درصد از كارگران زير نرخ مصوب دستمزد دريافت مي 49مزدي بیش از 
: قانون كار در واحدهاي تولیدي شد و گفت 41اين مقام كارگري در ادامه خواستار اجراي صحیح ماده 

 هاي اقتصادي را مالك تعیین دستمزد قرار هر ساله در جلسات شوراي عالي كار دولت شرايط بنگاه
 . كند دهد و به اين ترتیب مزد كارگران را طبق تورم واقعي محاسبه نمي مي

روش محاسبه : او خواستار تغییر در نحوه تعیین مصوبه مزدي كارگران در سال آينده شد و گفت
اي كه نرخ دستمزد براساس تورم همان سال  دستمزد بايد از شیوه سنتي خارج شود، به گونه

 . تهمحاسبه شود نه سال گذش
طبق : خادمي زاده با تاكید بر لزوم رعايت اصل سه جانبه گرايي در تعیین مصوبه مزدي سال آينده گفت

قانون كار مزد كارگران بايد با توافق كارگر و كارفرما و نظارت دولت تعیین شود اين در حالیست  41ماده 
 . كه هر ساله در اين جلسات دولت تصمیم گیرنده نهايي است

رئیس هیات مديره كانون عالي كارگري كشور دستمزد سال آينده كارگران بايد به گونه اي به گفته 
تعیین شود كه داراي ضمانت اجرايي از سوي دولت در زمینه پرداخت بن و ساير مزايا به كارگران 

 . باشد
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  دستور اوباما برای توقیف دارائیهای ايران

گزارش بهمن  12در شبکه بی بی سی فارسی و به نقل از  بزندای سبه نوشته سایت اصالح طلب 
که باراک اوباما درادامه تحريم ها علیه ايران دستور توقیف همه دارائیهای دولت ، بانک مرکزی و :داد 

 . نهادهای وابسته به دولت ايران را صادر کرد
ها بر حکومت  تاثیر تحريم« یان بی س»گو با شبکه خبری آمريکايی  و باراک اوباما روز يکشنبه در گفت

 . ايران را مورد تاکید قرار داد
های ديپلماتیک، خاطر نشان کرد که آمريکا در مواجهه با  ريیس جمهوری آمريکا علیرغم تأکیدش بر روش

 . ای را کنار نگذاشته است ايران هیچ گزينه
رت مداخله نظامی غرب، جويانه جمهوری اسالمی در صو باراک اوباما در خصوص خطر اقدامات تالفي

تأکید کرد که در حال حاضر آمريکا شواهدی دال بر تمايل و ظرفیت تهران برای دست زدن به اين گونه 
 کند اقدامات مشاهده نمي

 



  ذخاير دارويی ايران در حال اتمام است؟

حسینعلی شهرياری نماينده مردم زاهدان در : بهمن آمده است  12در انتخاب به نوشته سایت 
مجلس شورای اسالمی در جمع خبرنگاران با اشاره به جلسه خود با مسئوالن سنديکای صاحبان 

صنايع داروهای انسانی ايران، سنديکای تولید کنندگان مواد اولیه دارويي، شیمیايی و بسته بندی و 
برای واردات اتحاديه واردکنندگان دارو از عدم ارائه ارز مرجع به اين سنديکاها در طول سه ماه گذشته 

 . دارو و مواد اولیه تولید دارو در داخل کشور خبر داد
کشور بايد همیشه ذخیره قابل توجهی در بعضی داروها داشته باشد : رئیس کمیسیون بهداشت افزود

اما متاسفانه امروز اين ذخیره نزديک به صفر است و اين موضوع مشکالت جدی را برای اداره کشور به 
 . وجود خواهد آورد

روسای سنديکاها معتقد بودند در صورتیکه اقدام عاجلی برای رفع اين مشکل به وجود : وی تصريح کرد
 . نیايد بیماران در ماه های آينده با مشکالت جدی روبرو خواهند شد

اگر همین امروز هم ارز مرجع در اختیار واردکنندگان قرار بگیرد باز هم تامین داروهای : شهرياری افزود
 . نیاز کشور نیازمند مدت زمان بیشتری است مورد

در اين نامه تاکید کرده ايم اگر بانک : وی با اشاره به نامه کمیسیون بهداشت به رئیس جمهور گفت
مرکزی هر چه سريعتر به تعهدات خود عمل نکند و ارز مرجع را در اختیار واردکنندگان دارو قرار ندهد 

 . د خواهد آمدمشکالت زيادی برای بیماران به وجو
ارز مرجع برای تامین داروی بیماری های خاص، صعب العالج و سرطان و تامین مواد : شهرياری افزود

 . اولیه داروهايی که در داخل تولید می شود مورد نیاز است
رئیس کمیسیون بهداشت با اشاره به اينکه روسای سنديکاها را بانک مرکزی به بانک های عامل 

بانک ها بدهی ريالی زيادی به بانک مرکزی دارند و از ذخاير کافی برای تامین : گفتارجاع می دهد، 
اين بدهی ها برخوردار نمی باشند تا بتوانند ارز مورد نیاز را تامین کرده و در اختیار واردکنندگان دارو قرار 

 . دهند
بازار ارز در بروز اين مشکل موثر نوسانات : وی با تاکید بر اينکه ما قصد نگران کردن مردم را نداريم، گفت

 1099در سه ماهی که ارز مرجع در اختیار وارد کنندگان قرار نگرفته آنها در مناطق آزاد با ارز . بوده است
 . تومان دارو وارد کرده اند و يا با ارز آزاد اقدام به واردات دارو کرده اند

جع در اختیار آنها قرار نگیرد با ارز آزاد اقدام به روسای سنديکاها اعالم کردند اگر ارز مر: وی تاکید کرد
 . وارد کردن دارو خواهند کرد که اين امر موجب باال رفتن قیمت داروهای بیماری های خاص می شود

با افزايش قیمت داروها حالت دوقطبی در جامعه به وجود می آيد و : رئیس کمیسیون بهداشت افزود
ر و بیماران ثروتمند تقسیم می شوند اين امر برای جامعه اسالمی که بیماران به دو گروه بیماران فقی

 . صحبت از عدالت اجتماعی می کند زيبنده نیست
شهرياری در ادامه از نامه های متعدد سنديکاهای وارد کننده دارو به رئیس جمهور و رئیس کل بانک 

 . مرکزی خبر داد
در اين جلسه نامه کمیسیون : فرهنگی گفتوی با اشاره به جلسه امروز شورای عالی انقالب 

بهداشت را به رئیس جمهور تقديم می کنم و به ايشان هشدار می دهم که ادامه اين وضعیت تبعات 
 . انسانی و سیاسی در پی خواهد داشت

 

در پی افزايش نرخ سود اوراق مشارکت بورس طی سه :شناس اقتصادی يک کار
  شود ماه آينده ورشکست مي

شناس  های داخلی ايران، يک کار به گزارش رسانه:بهمن آمده است  12در  راديو کوچه به نوشته
 ٢۱اقتصادی در اين کشور روز دوشنبه، هشدار داد در پی افزايش نرخ سود اوراق مشارکت به نرخ 

 . شود بازار بورس اوراق بهادار طی سه ماه آينده ورشکست شود بینی مي درصد، پیش
شرکت نیاز به  ۷۱۱در صورتی که »: آور شد ضمن بیان اين مطلب ياد ،  ن اعتضاديبه گزارش ايلنا، حس

يابد و بازار بورس اوراق بهادار به  ای داشته باشند سود سهام به شدت کاهش مي کاالی سرمايه
 «. کند ای سقوط مي سابقه شکل بي

تعیین نرخ »: داد و گفت وي، از عدم کنترل بازار ارز و سکه توسط بانک مرکزی جمهوری اسالمی خبر
درصد موجب خواهد شد که به دلیل عدم کنترل بازار با فروش اوراق  ٢۱سود اوراق مشارکت با نرخ 

 «. توسط مردم نقدينگی مجددا وارد بازار سکه و ارز شود
ر سکه گیری از التهاب بازا به منظور پیش»: درصد اعالم کرد و افزود ٢۱اعتضادی نرخ تورم را دربازار ايران 

 «. درصد تعیین شود ٢۱و ارز نرخ سود اوراق مشارکت بايد بیش از 



يابد  که نرخ ارز طی دو ماهه آينده به سه هزار تومان افزايش مي شناس اقتصادي، با بیان اين اين کار
زمان  شويم و هم های تحريم بانک مرکزی با کسری دالر مواجه مي به دلیل اعمال سیاست»: افزود

 «. يابد درصد کاهش مي ۱۱لی ايران ارزش پول م
که افزايش نرخ ارز تاثیری در  اعتضادي، با انتقاد از اظهارات وزير امور اقتصادی و دارايی مبنی بر آن

اين در . بازار اقتصاد ايران به شدت تحت تاثیر نوسانات نرخ ارز است«  : وضعیت اقتصاد ايران ندارد افزود
 «. در به کنترل نرخ ارز در کشور نیستحالیست که بانک مرکزی ديگر قا

که  تر، اسداله عسکراوالدي، ريیس اتاق بازرگانی چین و ايران با بیان اين اين در حالی است که پیش
تومانی و وضعیت  1199با واردات دالر »: درصد است، گفت 49ماه با وجود نوسانات نرخ ارز  تورم دي

 «. داريمماه ديگر در کشور قحطی  1فعلی تولید تا 
 

سال ،کمتر  00دالر بوده و هم اکنون پس از  0حقوق کارگران قبل از انقالب اسالمی 
  دالر است 0از 

رئیس شورای اسالمی کار :بهمن آمده است 12ایلنا در تاریخ –به نوشته خبرگزاری دولتی کار ایران 
های  ر هیچ وقت به خواستهکارگران با حق وتوی دولت درشورای عالی کا: صنايع ريخته گری ايران گفت

 . رسند صنفی خود نمي
داوود میرزايی در گفت گو با خبرنگار ايلنا ضمن بیان اينکه دولت و کارفرمايان در تامین منافع يکديگر 

افزايش حداقلی حقوق قبل از اينکه به دست کارگران برسد با تورم و گرانی : مشاركت دارند تصريح کرد
 . دهد اش را از دست مي و ارزش اجناس و کاالها مواجه شده

او با اشاره به اينکه در حال حاضر اکثر کارفرمايان به جهت عدم حمايت دولت از پرداخت حقوق کارگران 
بعضی از کارخانجات تولیدی چندين ماه است که حقوق کارگران خود را :اند اظهار داشت خود عاجز شده

 . اند پرداخت نکرده
حقوق کارگران در طول هشت سال دفاع : ديگرى از سخنانش يادآور شداين فعال كارگرى در بخش 

دانستند که نسبت به  مقدس افزايش نیافت و کارگران خود را در آن مقطع حساس موظف و مکلف مي
 . های دولت و مملکت خويش پايبند باشند خواسته

ق حقه خود برسند و در اين کارگران بعد ازگذشت دو دهه انتظار دارند که به حقو: میرزايی ادامه داد
سال برای  0راستا دولت به جهت جبران ثابت ماندن نرخ دستمزد در هشت سال دفاع مقدس حداقل 

 . باال بردن قدرت خريد، از حقوق کارگران مالیات کم نکند
کارگران امیدوارند با هماهنگی شرکای اجتماعی در شورای عالی کار کارگران عادالنه : او اظهار داشت

 . صالح و افزايش يابدا

  گزارش حمايت از کارگران کاترپیالر کانادا
  کانادا -کمیته حمايت از مبارزات کارگرى ايران 

  کانادا -گزارش سفر حمايتی کمیته حمايت از مبارزات کارگری ايران 
  کاترپیالر در لندن انتاريو و چهره عريان سرمايه-کارگران کارخانه الکترماتیو ديزل

ايم و اين بار عازم لندن انتاريو هستیم که در فاصله دو ساعتی تورنتو قرار  در اتوبوس نشسته باز هم
 . کاترپیالر حمايت کنیم -اوت شده کارخانه الکتروماتیو ديزل میرويم که از کارگران الک. دارد
نفر در  415 روی کارگران بسته و روز است که سرمايه در های کارخانه را به 01ژانويه است و  01روز 

کارگران فراخوانی برای . اند سرمای زمستان کانادا مجبور به پیکت در پشت درهای بسته کارخانه شده
اند تا در  اند و در پاسخ به اين فراخوان، هزاران تن روانه لندن شده هايشان داده حمايت از خواسته

گوش همگان  ی اعتراض کارگران را بهپیمائی کنند و صدا ها راه ويکتوريا پارک لندن تجمع و در خیابان
 . برسانند

سرعت پاسخ گفت و پس از يک بسیج  کانادا اين فراخوان را به -کمیته حمايت از مبارزات کارگری ايران 
در اتوبوس، پیشنهاد . راه افتاديم سوی لندن به  ها نشسته و به چند روزه، ياران کمیته در اتوبوس

 02دالر جمع کنیم که در محل به صندوقدار لوکال  209نستیم مبلغ آوری کمک مالی کرديم و توا جمع
. سوی محل سخنرانیها راه افتاديم از اتوبوس که پیاده شديم با بنر و پالکاردهايمان به. تحويل داديم

ها از کبک، آلبرتا و سرتاسر انتاريو گرد  کارگران واکتیويست. های حمايتی در جريان بود سخنراني
دسته موزيک جوانان سرودهای . شد های حمايتی يکی پس از ديگری خوانده مي پیام بودند و آمده

 . کردند ها همراهی مي خواندند و جمعیت با آن همبستگی مي
 *** 



، سرانجام بزرگترين کارخانه لوکوموتیوسازی آمريکای شمالی و به لحاظ صنعتی 0919درماه جون 
ساخت لوکوموتیو در جهان، توسط شرکت آمريکائی کاترپیالر ترين تکنولوژی  ترين و مدرن  صاحب پیچیده

 415شدن کارخانه، انتقال آن به مناطق ديگر دنیا و اخراج  خريداری شد و شمارش معکوس برای بسته
دولت کانادا که از دو سال قبل در فکر فروش اين واحد به بخش خصوصی . تن کارگران آن شروع شد

شرکت کاترپیالر در ظرف کمتر از يک سال، . داشت فروش را محرمانه نگهبود، طبق معمول مفاد قرارداد 
اينديانای آمريکا، برزيل و -با استفاده از تکنولوژی اين کارخانه، سه واحد جديد تولید لوکوموتیو در مانسی

آالت اين کارخانه ها کهنه هستند وهنوزبه طور کامل راه اندازی  مکزيک راه اندازی کرد ولی ماشین
اند که از خروج و انتقال  اند، مصمم اوت در حالت اعتصاب قرار گرفته ده و کارگران اخراجی که با الکنش

 . آالت از کارخانه لندن انتاريو جلو گیری نمايند ماشین
 *** 

پايان رسید و کوشش اتحاديه برای تمديد همان قرار     در ماه دسامبر قرار داد دسته جمعی کارگران به
 ٢۷عضو اتحاديه کارگران اتومبیل سازی کاناداست و لوکال    اين کارخانه. نرسید  به جايي  داد قبلي

کارگران ارائه داد که بر     را به  در مقابل، کمپانی غول آسای ، پیشنهاد يک جانبه اي. را دارد  نمیندگی آن
حذف میشد و   کلي    نصف کاهش می يافت ، مزايای بازنشستگی به    اساس آن دستمزدها و مزايا به

با اين . شدند برخوردارمي" حق کار در کارخانه بدون عضويت در اتحاديه"کارگران جديداستخدام، از 
میلیون دالر از حقوق و دستمزد کارگران را به  ٣۱پیشنهاد ، آزمندی بیشرمانه کاترپیالر ساالنه مبلغ 

تور داشت تا نشا ن دهد که سرمايه کرد وحذف اتحاديه های موجود را در دس جیب خود سرازير مي
 . هیچ نوع تشکل کارگری حتی همین اتحاديه های زرد را طاقت نمی اورد

اين ترتیب بود که شب يکم ژانويه در مقابل     طبیعتًا کارگران هم، چنان پیشنهادی را نمی پذيرفتند و به
های آهنی بلندی محصور  ا با نردهکاترپیالر دور تا دور کارخانه ر. های بسته کارخانه متوقف شدند در

پیکت   های بسته به کرده بودند، بالفاصله در مقابل درب  کرده بود وکارگران که اين را پیش بیني
 . ايستادند و از مردم درخواست حمايت نمودند

نها ت. آنها از ورود اعتصاب شکنان جلوگیری می کنند و اجازه خروج مواد و تولیدات کار خانه را نمی دهند
کارگران اجازه داده اند که شش تن از مديران وارد کارخانه . کند نیروگاه برق کارخانه است که کار مي

کند  اين نیروگاه، برق کارخانه مجاور را نیز تامین مي. شوند تا نیروگاه برق کارخانه را درحال کار نگهدارند
 . بیکار شوند خواستند که هم طبقه هاشان در کارخانه باالتر و کارگران نمي

ی ديگر، اتحاديه کارگران اتومبیل سازی ، حمل و نقل محصوالت اين کارخانه را  اينکه از سو    و با توجه به
تحريم نموده کارگران راه آهن هم عضو همین اتحاديه هستند ،عملی کردن اين تحريم قطعی است 

 . کند میتی پیدا ميکارگری با کارگران اعتصابی جای پر اه  واين اقدام در همبستگي
ی شهر  ها سرازير شوند وشعار گويان به سو خیابان    بعد از تجمع در پارک ، انتظار میرود که جمعیت به

شنويم که رهبران اتحاديه خواسته اند که تجمع را همین جا خاتمه   مي. سرازير و تظاهرات ادامه يابد
کنند و از جمعیت می خواهند که  خیابان ها باز مي    دسته ای نزديک به چهار صد نفرراه خود را به. دهند

کارخانه بروند و با کارگران درخط پیکت ديدار و اعالم     دسته ديگری می خواهند به. آنها به پیوندند    به
 . رويم  ما با اين دسته مي. نمايند  همبستگي

 *** 
های آهنین بلندی  کارخانه را با چپر کاترپیالر هنوز هیچ نشده در هراس از قدرت اتحاد کارگران، دور

دسته موزيک جوانان زود . نمايد  آدم دهان کجی مي  بر آن ، به  محصور کرده است و زنجیر و قفل بزرگي
 . . کوبند و می خوانند ها مي تر از همه خود را به اينجا رسانده اند و با شور و حرارت تمام بر طبل

تنها . ای نه چندان دور بر سینه دشت ازنفس افتاده پیالر در فاصلهکاتر  -کارخانه عظیم الکترو ماتیو 
دارد که کارگران الک آوت  رهگذران اعالم مي    سرو صدا به  تابلوی کوچکی بر باالی دروازه بسته، بي

های آتش حلقه زده اند و جمعیتی را که پیاده و سواره خود را به اينجا  کارگران کنار بشکه. شده اند
 . اند پذيرا میشوندرسانده 

ضرباهنگ دسته     کند و به بینم که با دو پسر و يک دختر جوانش کنار آتش خود را گرم مي  را مي  زني
لحظه هايی بعد ...پنجاه و چند ساله مینمايد. ، با نوک پنجه اش روی زمین ضرب گرفته موسیقي

شوهرش تا شب عید در کارخانه کار . کردهاز گروه ما اشکهايش را رها   بینم که در میان بازوان زني  مي
تا تین ايجر   داند چه بر سرشان خواهد آمد با سه نمي! به همین سادگی... میکرد و حاال بیکار است 

 . سرشان نمی شود" الک اوت"های که  در خانه، قسط خانه و صورتحساب
شود که شما خبر را  باورم نمي:" می گويد. خواند  اندازد و امضای ما را زيرش مي  به بنر ما مي  نگاهي

اين سرعت خبر الک اوت ما پخش شده؟ خوشحالم که شما برای حمايت از ما آمده     به...گرفته ايد
با دست يخ ..." می دانید راه درازی در پیش داريم شوهرم می گويد ماهها طول خواهد کشید...ايد
 ... آيند  باز هم مي...باز هم میايیم..تیدتنها نیس... میدانم : کنم  ام اشکهايش را پاک مي زده

 *** 



ها و  تلفن. کنند خوانیم و جمیعت داخل اتوبوس با ما همراهی مي در راه بازگشت ، انترناسیونال را مي
    بارديگر از پنجره اتوبوس به. های جديدی باز می شود  ها و دوستي ها رد و بدل میشوند، رابطه ايمیل

ما : ترنم است    صدايی در گوش جان به. اندازيم  برفها خفته نگاهی ميسرزمین وسیعی که زير 
 .. ما بسیاريم... بسیاريم
 ... بسیار... بسیاريم 

  کانادا -کمیته حمايت از مبارزات کارگری ايران 
  0910ژانويه 

 

 دستمزد
 

 :مسئول كمیته مزد استان تهران خبر داد
 خانوار كارگري افزايش سه برابري اقالم مصرفي سبد هزينه

 
مسئول كمیته مزد استان : بهمن آمده است 31ایلنا در تاریخ –به نوشته خبرگزاری دولتی کار ایران 

تهران از افزايش سه برابري اقالم مصرفي سبد هزينه خانوار كارگري از ابتداي سال جاري تاكنون خبر 
 . داد

خ سبد هزينه خانوار كارگري در هفته آينده خبر علي اكبر عیوضي در گفتگو با خبرنگار ايلنا از اعالم نر
به علت نوسانات قیمت ها در حال بررسي نرخ سبد هزينه خانوار كارگري در استان هاي : داد و گفت

 . كشور هستیم
قلم كاالي اساسي مورد محاسبه قرار مي  05او با بیان اين كه نرخ سبد هزينه خانوار كارگري بر مبناي 

پوشاك حمل و نقل و     قلم كاال را در پنج كلیات اعم از خوراك و آشامیدني ها 05اين : گیرد ياد آور شد
 . مسكن بهداشت درمان و آموزش و تحصیالت تعريف كرديم

اين فعال كارگري با بیان اين كه اقالمي همچون برنج، گوشت، نان، مرغ، شیر، سبزیجات و لبنیات در 
در بخش : روزمره خانواده ها را تشكیل مي دهند ياد آور شد بخش مربوط به خوراک مهم ترین نیازهای

 . مسکن خرید و اجاره نیز به عنوان یکی از تاثیرگذارترین اقالم در سبد هزینه ها مطرح است
تاکنون در استان تهران به عنوان یکی از : عضو کانون شوراهای اسالمی کار استان تهران اظهار داشت

ی در مورد وضعیت سبد هزینه های خانوار، وضعیت نرخ تورم اعالمی مهم ترین بخشهای مورد بررس
 . بانک مرکزی در نیمه دوم سال جاری بررسی شده است

هم اکنون به دنبال بررسی قیمت اقالم مختلف مصرفی خانواردر شهرهای مختلف پایتخت : به گفته او
 . هستیم و این کار توسط کمیته ها در دست انجام است

وراهاي اسالمي كار استان تهران با اشاره به احتمال وجود نوسان محاسباتی به دلیل عضو كانون ش
به دنبال یکسان سازی جمع بندی ها و : متفاوت بودن قیمتها در استانهای مختلف ياد آور شد

 . دستیابی به یک میانگین برای پیشنهاد به نمایندگان کارگران عضو شورای عالی کار هستیم
 پايان پیام

 

 ستمزدد
 شوراي عالي كار در تعیین دستمزد سال آينده مصلحت انديشي نكند

 
عضو كانون عالي شوراهاي :بهمن آمده است 31ایلنا در تاریخ –به نوشته خبرگزاری دولتی کار ایران 

شوراي عالي كار در بحث تعیین مصوبه مزدي سال آينده نبايد مصلحت   :اسالمي كار كشور اعالم كرد
 . انديشي كند

سید شاكر ابراهیمي در گفتگو با ايلنا خواستار رعايت اصل سه جانبه گرايي در تعیین مصوبه مزدي 
قانون كار نرخ  41شوراي عالي كار بايد با در نظر گرفتن ماده : كارگران در سال آينده شد و اظهار داشت

اين در . ي تعیین كنددستمزد كارگران را طبق تورم اعالمي بانك مركزي و سبد هزينه خانوار كارگر
تعیین  41حالیست كه دستمزد كارگران به علت مصلحت انديشي واحدهاي بحراني براساس ماده 

 . شود نمي
عضو كانون عالي شوراي اسالمي كار استان كردستان خواستار افزايش سیاست هاي حمايتي دولت 

رفتن اجاره بها در استان كردستان نرخ سبد هزينه خانوار كارگري بدون در نظر گ: از كارگران شد و گفت
رخ سبد هزينه ناز اين رو طبق تورم و نرخ سبد هزينه خانوار كارگري . هزار تومان برآورد شده است 399

  هزار تومان برآورد شده است 399خانوار كارگري بدون در نظر گرفتن اجاره بها در استان كردستان 



ا اشاره به افزایش نرخ خط فقر در کالن شهرهای عضو كانون عالي شوراهاي اسالمي كار كشور ب
با توجه به این که نرخ خط فقر در کالن شهرهای کشور بیش از یک میلیون تومان : کشور تصریح دارد

برآورد شده است، اما نیمي از کارگران فعال در واحدهای تولیدی حداقل دستمزد مصوب شورای عالی 
 . کنند کار را دریافت می

 پايان پیام

  امارات و قطر به جمع تحريم کنندگان بانک مرکزی ايران پیوستند

در ادامۀ تحريم های فراگیر بین المللی : بهمن آمده است  13در  جـــرسبه نوشته سایت اصالح طلب 
علیه جمهوری اسالمی و ساعاتی پس از آنکه رئیس جمهور اياالت متحده از مجازات مرتبطین با بانک 

د، امارات متحده عربی و قطر با قطع تامین مالی مبادالت بازرگانی با ايران عمال های ايرانی خبر دا
 . تحريم بانک مرکزی در منطقه را کلید زدند

باراک اوباما، ريیس جمهوری آمريکا، روز دوشنبه فرمان اجرايی تحريم های جديد و گسترده مالی علیه 
خزانه داری آمريکا نیز به نهاد ها و موسساتی که با  ايران و بانک مرکزی اين کشور را امضا کرد و وزارت

ايران معامله می کنند هشدار داده بود که با خطر تحريم و تنبیه از سوی اياالت متحده مواجه خواهند 
 . شد

های مرکزی قطر و امارات هر گونه تامین مالی مبادالت بازرگانی با ايران را  براساس اعالم رويترز، بانک
 . ممنوع کردند

های  اند که بانک به نوشته شرق و براساس اين گزارش شماری از فعاالن بانکی در شهر دوبی گفته
اند، تامین مالی تعامالت  های کشورهای خود دستور داده مرکزی کشورهای امارات و قطر به بانک

و بانکی علیه ايران  های پولی اين اقدام امارات و قطر در راستای تحريم. بازرگانی با ايران را متوقف کنند
 . است

ايران و امارات دارای تاريخی طوالنی از مبادالت بازرگانی هستند و شمار زيادی از بازرگانان ايرانی در 
رويترز همچنین خبر داده است که در هفته گذشته چند کشتی با بار . کنند شهر دوبی فعالیت مي

کننده در خارج از  یدن پول حبوبات از ايران به صادراند اما به دلیل نرس حبوبات، وارد بنادر ايران شده
 . اند ها از تخلیه بار خود در بنادر ايران خودداری کرده و به مقاصد ديگر رفته کشور، اين کشتي

ای و  ای نه چندان دور تامین بسیاری از کاالهای مصرفي، سرمايه رسد در آينده اتفاقی که به نظر مي
کاهش واردات از چین و افت چشمگیر ثبت سفارش کاال در . جه خواهد کردمواد اولیه را با چالش موا

 . کشور، بر بازار مواد غذايی و کاالهای مصرفی تاثیرگذار خواهد بود
اکنون دو کشور قطر و امارات گشايش اعتبار  بر همین اساس مسعود دانشمند با تايید اينکه هم

اگر يک تاجر : گفت« ايسنا»اند به  نوع اعالم کردههای خود را مم ها در بانک اسنادی توسط ايراني
سی در  .توانست يک ال آهن صادر کند، مي خواست مثال به کشور چین سنگ ايرانی تا پیش از اين مي

کشور امارات باز کند و از طريق آن اعتبار اسنادي، کار مالی خود را با تاجر چینی انجام دهد يا اينکه 
های ايرانی  کردند که از اين طريق شرکت سی باز مي.های ايرانی ال تهای اماراتی برای شرک بانک

 .بتوانند کار تجارت خود را به صورت رسمی انجام دهند اما اکنون اين کار ممنوع شده است
با اين اتفاق تاجر ايرانی ديگر بايد فقط از طريق اعتماد به طرف مقابل، کار تجارت خود را  : وی ادامه داد

 . گیريم به عبارت ديگر با اين اتفاق از تجارت رسمی فاصله مي . انجام دهد
ريیس شورای مشترک ايران و امارات در ادامه در مورد تاثیر اتفاق اخیر در امارات بر تجارت ايران بیان 

خواستیم از طريق امارات تجارت خود را سهل کنیم، اعتبار اسنادی در  تا پیش از اين وقتی ما مي : کرد
های  های ايرانی ناچار هستند که به کشورها و گزينه کرديم اما اکنون ديگر شرکت ارات باز ميکشور ام

سی مراجعه کنند يا اينکه از طريق ارتباط مستقیم با طرف مقابل خود کار خود را .ديگر برای گشايش ال
 . گونه نیست که با اين اقدام تجارت ايران متوقف شود اما اين. انجام دهند

ست، وزارت خزانه داری آمريکا اعالم کرده که بر اساس بخشنامه جديد، ريیس جمهوری آن گفتنی ا
کشور، کلیه دارايی های تمام وزارتخانه های ايران و نهادهای متعلق به دولت از جمله بانک مرکزی 

 . ايران مسدود می شود
 
 

 بدون شرح 
 اعتصابات گسترده كارگري اين فجر را محقق كرد

 



: دبیركل خانه كارگر گفت: بهمن آمده است 13ایلنا در تاریخ –برگزاری دولتی کار ایران به نوشته خ
 . اي دولت جايي ندارد ريزي بودجه هاي برنامه پرداخت حقوق معوقه بازنشستگان در اولويت

ها از  علیرضا محجوب، در جمع پیشكسوتان جامعه كارگري با بیان اينكه احقاق حق و گرفتن معوقی
زنشستگان تأمین اجتماعی نیازمند حرکت های پیوسته و پیگیری های مدام است، اظهار سوی با
ها و  هاي پیوسته در قالب تشكیل کمیته هاي شما نیازمند حرکت احقاق حق و دريافت معوقه: داشت

رود بعد از پايان دهه فجر به همراه تشكیالت كارگري به طور جدي  های مختلف است كه انتظار مي گروه
 . طالبات به حق خود را پیگیري كنیدم

ماهیت طلب : محجوب با اشاره به دريافت مطالبات بازنشستگان كشوري از دولت، خاطرنشان كرد
بازنشستگان كشوري و تامین اجتماعي از دولت تفاوتي ندارد و همانطور كه دولت طلب بازنشستگان 

 . گان تامین اجتماعي نیز پرداخت شودرود حقوق معوقه بازنشست كشوري را پرداخت كرد انتظار مي
در روزهای اخیر بحث بودجه در : بازنشستگان تأمین اجتماعی افزود  او همچنین درباره پرداخت بدهی

ما . دهید گوییم چرا معوقات دیگران را می ما نمی. مجلس و دستور فوری پرداخت معوقات مطرح است
بازنشسته که فقط . شود رداخت معوقاتشان توجه نمیگويیم چرا به کارگران بازنشسته در زمینه پ مي

 . بازنشسته کشوری نیست
بدون تردید همه : این نماینده مجلس در بخش ديگري از سخنانش با اشاره به ايام دهه فجر يادآور شد

  مردم در انقالب شرکت داشتند اما
 . فجر را شما و اعتصابات شما ساختید

با توجه به اينكه اكنون سازمان تامین : زمان تأمین اجتماعی نیز گفتمحجوب درباره تغییر مدیرعامل سا
شود ما در هفته گذشته تذکری با مفهوم ابقاء مدیرعامل قبلي  اجتماعي با سرپرست اداره مي

البته بحث ما با وزارت كار درباره افراد نیست بلكه معتقديم وقتي در طول . سازمان به وزیرکار دادیم
كنند این به معني هرج و مرج، نابسامانی و  عامل تامین اجتماعي تغییر ميشش سال، شش مدير

 . بحران در سازمان تأمین اجتماعی است
تولید : دبیرکل خانه کارگر معیشت کارگری و اقتصاد کشور را در وضعیتی حساس دانست و افزود

ا کند همه چیز به همه چیز از تولید آغاز می شود و اگر تولید مشکل پید. اساس کار کشورهاست
محاسبه وارد  راه غلط پاسخ درست نمی دهد، بنابراین اگر زماني پول را بي. مشکل بر می خورد

 . جامعه کردیم امروز دیگر نمی توانیم تبعاتش را جمع کنیم
به قول اقتصاد دانی فقید، تورم مالیاتی است که اغنیا به میل خود از : او درباره تورم در جامعه گفت

بنابراین وقتی تعریف ما از . برهمین اساس ثروتمندان همیشه از تورم سود می بینند. می گیرندفقرا 
 . تورم این است می گویم تورم جشن اغنیا و ثروتمندان است

او با بیان اینکه زبان های منتقد بود که انقالب را به پا کرد و امام هنرش این بود که زبان های ما را به 
 00حاضران در سالن را به شرکتی همه جانبه در انتخابات دوره نهم مجلس و راهپیمایی انتقاد باز کرد، 

 . بهمن دعوت کرد
 

  سهمی کمتر از یک درصد در مجلس

 
، ريیس اتحاديه   حسن صادقي: بهمن آمده است 13ایلنا در تاریخ –به نوشته خبرگزاری دولتی کار ایران 

فجر براي پیشكسوتان برگزار شد در باره تبعات بي  پیشكسوتان در مراسمي كه به مناسبت دهه
ها حساسیت ما را در مسائل اجتماعي مي  اگر دولت: توجهي كارگران نسبت به سرنوشتشان گفت

 . ديدند به خودشان اجازه نمي دادند به كارگران توجه نكنند
ت و اين يعني در دوره هشتم مجلس، جامعه كارگري تنها يك نمانده در مجلس داش: صادقي افزود

 . حتي يك درصد از مجلس نیز از آن ما نبوده است
آنقدر فضا سنگین شده كه ديگر نمي توانیم به حقوق صنفي خود توجه كنیم و درست : او تصريح كرد

است كه دولت همواره وزن ما را در معادالت اجتماعي سبك كرده اما خودمان نیز با بي تفاوتي هايمان 
در انتخابات مجلس هم اين نوع حضور بي تفاوت ما . يط كنوني موثر هستیمدر به وجود آمدن شرا

نتیجه همین مي شود كه تنها . عده اي به سمتي مي رويم و عده اي به سمت ديگر. مشخص است
 . يك نماينده در مجلس از جامعه كارگري حضور دارد

شما به ما امان نامه بدهید  ريیس اتحاديه پیشكسوتان در پاسخ به يكي از حاضران در سالن كه گفت
، آيا كسي به شمايي كه در اين حركت  چهار بار رفتیم جلوي مجلس: تا ما حرفمان را بزنیم گفت
با اين بي . اگر ما در جهت حقوق خودمان حرف بزنیم كسي كاري با او ندارد. شركت داشتید تلنگري زد

 . توجهي ها به جامعه كارگري مي شويمتفاوتي ها و بي تحركي هايمان زمینه ساز هرچه بیشتر بي 
ريیس اتحاديه پیشكسوتان جامعه كارگري با اشاره به اينكه روش دولت در برخورد با جامعه كارگري 

مگر پول . ما سكوت نمي كنیم كه همه امكانات را به خانواده دولت بدهند: عادالنه نیست، تاكید كرد



  نفت تنها متعلق به دولت است؟
 پايان پیام

  هزار میلیارد تومان کسری بسته شد 01با  00ودجه ب

تراز عملیاتی اليحه بودجه سال آينده کل کشور  : بهمن آمده است  13در مهردولتی به گزارش خبرنگار 
هزار میلیارد تومان بیشتر  09هزار میلیارد تومان است، يعنی هزينه های بودجه اي،  09منفی بیش از 

بینی شده، اين در حالی است که تراز عملیاتی در بودجه سالجاری حدود از درآمدهای بودجه ای پیش 
 . هزار میلیارد تومان بوده است 05

میلیارد تومان و کل  421هزار و  13کل کشور، کل درآمدها بیش از  01براساس اليحه بودجه سال 
 . میلیارد تومان پیش بینی شده است 593هزار و  03هزينه ها بیش از 

گنجانده شده  -به صورت پنهان -ها در دل بودجه شرکتهای دولتی  جه هدفمندی يارانههمچنین بود
هزار  29بیش از  01ها در اليحه بودجه سال  دهد که بودجه هدفمندی يارانه برآوردها نشان مي. است

 . میلیارد تومان پیش بینی شده است
هزار میلیارد تومان تومان پیش بینی  10دولت اعتبار هدفمندی يارانه ها در بودجه سالجاری را حدود 

 . هزار میلیارد تومان کاهش داد 52کرده بود که مجلس شورای اسالمی آن را به حدود 
درصد به  09درصد از اعتبار هدفمندی يارانه ها به مردم و  39براساس قانون بودجه سالجاري، بايد 

 . بخش تولید اختصاص يابد
 

  قربانیان شیمیايي؟درصدی قیمت داروهای  61افزايش 

در ماههای اخیر افزايش قیمت داروها و : بهمن آمده است  13در  مهربه گزارش خبرگزاری دولتی 
اسپری های بیماران ريوی حاد موجب شده تا جانبازان شیمیايی که بیشتر با مشکالت ريه دست به 

( برنامه پنجم توسعه)ن جديد اين در حالی است که بر اساس قانو. گريبانند با مشکل دارو مواجه شوند
ديگر بنیاد شهید، يارانه ای بابت هزينه داروهای جانبازان شیمیايی پرداخت نمی کند و اين مهم بر 

عهده سازمانها و نهادهايی است که جانبازان در آنجا مشغول به کارند و يا بازنشسته و از کار افتاده 
 . اند شده

  داروهای جانبازان شیمیايی درصدی قیمت 29افزايش : جانباز دلشاد
استان فارس در گفتگو با خبرنگار   CVRغالم دلشاد بنیانگذار و مسئول گروه پیگیر جانبازان شیمیايی

را که در سال " سیری تايد"اسپری : مهر از افزايش قیمت داروهای جانبازان شیمیايی گاليه کرد و گفت
همچنین قیمت اسپری اسپريوا . تومان خريداری کنیمهزار  25هزار تومان بوده امروز بايد 40حدود  30

 . هزار تومان رسیده است 155هزار تومان بود به 29حدود  20که در سال 
يک جانباز شیمیايی در مدت يکماه ممکن است يک تا سه بار مجبور به خريد اسپری شود : وی افزود

 . مالی برای تهیه داروها داريم که با توجه به افزايش قیمتها و حذف يارانه بنیاد شهید مشکالت
  ديگر بنیاد شهید هزينه داروهايم را نمی دهد: جانباز شیمیايی از عشاير فارس

درصد شیمیايی و اعصاب و روان اهل منطقه کوار از توابع استان فارس  05شاه رضا ابوالحسنی جانباز 
هزار تومان درآمد  599یشتر از من جزو عشاير هستم و ماهانه ب: در گفتگو با خبرنگار مهر می گويد

 . ندارم ولی بايد بخش زيادی از حقوق و درآمد بازنشستگی ام را صرف خريد دارو کنم
توانستم داروها را رايگان  پیش از اين با دفترچه خدمات درمانی که بنیاد شهید داده بود مي: وی افزود

س قانون جديد بايد از امور عشاير هزينه تهیه کنم ولی ديگر به من دارو نمی دهند و می گويند بر اسا
 . اما امور عشاير هم می گويد چیزی به ما ابالغ نشده است. داروها را بگیرم

  گاليه جانبازان شیمیايی سردشت از گرانی داروها
صالح عزيزپور مدير انجمن دفاع از مصدومان شیمیايی سردشت هم با گاليه از افزايش قیمت داروی 

درصد آنها درصد جانبازی  59جانبازان شیمیايی سردشت که بیش از : يی به مهر گفتجانبازان شیمیا
نداشته و تحت حمايت هیچ بیمه ای نیستند برای تامین داروهای خود مشکل دارند و جانبازانی که 

 . درصد و دفترچه بیمه دارند هم با مشکالت ديگری دست بر گريبانند
کیفیت  :یمیايی از داروهای ايرانی مصرف نمی کنند گفتوی در پاسخ به اينکه چرا مصدومان ش

 . البته اينطور القاء شده که استفاده از داروهای خارجی تاثیر بهتری دارد. داروهای خارجی بهتر است
  هزينه داروهايم را مادرم تامین می کند/ درصد جانبازی ندارم 

ود تائید مصدومیت شیمیايی اش توسط سید غالمرضا سبحانی جانباز شیمیايی ساکن تهران که با وج
استفاده ماهانه : بنیاد شهید هنوز درصد جانبازيش مشخص نشده است در گفتگو با خبرنگار مهر گفت



هزار تومانی بر دوش خانواده  099تا  199از چندين اسپری استنشاقی و داروهای خارجی هزينه 
شش هیچ نهاد و سازمانی نبودم از بیمه گذاشته است و از آنجا که از کار افتاده هستم و تحت پو

 . تامین اجتماعی بی بهره ام و هزينه داروهايم را مادرم تامین می کند
  تاسف رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس از افزايش قیمت داروی جانبازان

متاسفانه خدمات مناسبی در زمینه : حسین شهرياری رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس می گويد
و تامین داروی جانبازان ارائه نمی شود و اين قشر برای دريافت داروهای مورد نیاز خود با چالش درمان 

 . جدی مواجه اند
وی در مورد حمايت دولت در بخش درمان و داروی جانبازان، ايثارگران و خانواده های آنان با باال رفتن 

ن تحت پوشش بنیاد شهید بوده اند و صد در قبل از بروز اين مشکالت، جانبازا: هزينه های دارو بیان کرد
صد هزينه هايشان از اين طريق پرداخت می شد اما متاسفانه با تصويب برخی قوانین در برنامه پنجم 
توسعه قرار شد اين شرايط برای جانبازانی که تحت پوشش بیمه های تکمیلی و سازمانهای دولتی 

و معلولین از همان بیمه های تکمیلی خود استفاده کنند  بوده اند اعمال نشود و اين دسته از جانبازان
و چون دستگاههای دولتی منابع کافی را در اختیار نگذاشته اند خدمات مناسب به اين عزيزان ارائه 

 . نشد
هر چند احساس اين بود که شايد دستگاههای دولتی بتوانند خدمات درمانی و دارويی را : وی افزود

انواده های ايثارگر ارائه کند و آنان را تحت پوشش خود قرار بدهند ولی متاسفانه بهتر به جانبازان و خ
. در عمل اين اتفاق نیفتاد و دولت نتوانست منابع مالی کافی را در اختیار دستگاههای دولتی قرار دهد

ويت از طرف ديگر شايد به دلیل گرفتاريهای زيادی که در سیستمهای اداری وجود دارد اين مساله اول
 . اولشان نباشد

مجلس آمادگی دارد تا برای جانبازان و خانواده های شهدا هر کاری که از دستش : شهرياری تاکید کرد
 . بر می آيد انجام دهد اما اين پیشنهاد بايد از سوی بنیاد شهید ارائه شود

  خالی می کنندسازمانهای دولتی از اجرای قانون تامین داروی مورد نیاز جانبازان شیمیايی شانه 
در اين خصوص دکتر عبدالرضا عباسپور مديرکل امور درمانی بنیاد شهید کشور در گفتگو با خبرنگار مهر 

اينکه برخی از جانبازان بی کیفیت بودن داروهای : در توضیح گفته های جانبازان در اين گزارش گفت
د صحیح نیست زيرا داروهای ايرانی ايرانی را دلیلی برای استفاده از داروهای خارجی عنوان کرده ان

هم برای جانبازان شیمیايی مصرف می شود ولی به تشخیص پزشک برای گروهی از جانبازان به 
 . جهت حساسیتی که دارند بايد از داروی خارجی استفاده شود

ند در ب: وی همچنین در مورد نحوه اجرای قانون جديد در مورد تامین داروهای جانبازان شیمیايی گفت
قانون برنامه پنجم توسعه آماده است که هر نهاد و سازمانی بايد هزينه داروی جانبازان  44ماده " ب"

حال . زير مجموعه و تحت پوشش خود را تامین کند و اين قانون توسط رئیس جمهور ابالغ شده است
 . داينکه چرا سازمانها از آن شانه خالی می کنند بايد از همان سازمانها پیگیری کر

  دو تجمع اعتراضی درمقابل مجلس

کاران اصفهانی به همراه  تعدادی از بهداشت: بهمن آمده است  13در  پارسینهبه نوشته سایت 
جمعی از کارکنان نیروی انتظامی استان تهران امروز صبح در مقابل مجلس شورای اسالمی تجمع 

 . کردند
خواری و پايمال شدن  زمین"چه  ران در اعتراض به آننفر از کارکنان نیروی انتظامی استان ته 199حدود 
 . خواندند مقابل مجلس تجمع کردند" شان حقوق

که حدود هزار نفر  بر روی پالکارد آويخته شده مقابل مجلس در توضیحاتی نوشته شده بود مبنی بر اين
 10يشه مبلغ برای دريافت زمین در فاز ششم شهر اند 30از کارکنان ناجای استان تهران در سال 

میلیارد تومان به حساب تعاونی مسکن نیروی انتظامی استان تهران واريز کرده بودند که در همان سال 
نفر از آنان هنوز  509نفر از اعضای اين تعاونی به آنان بازگردانده شد ولی پول  439بخشی از پول 

 . بازگردانده نشده است
اشت کاران زن اصفهانی با تجمع در مقابل مجلس شورای به گزارش پانا،در تجمعی ديگر جمعی از بهد

  اسالمی درخواست تبديل وضعیت از پیمانی به رسمی را داشتند
 

 کارگران زندانی درخواست حمایت بیشتر دارند-60بیانیه
 

از هر عملش، زیانهای بی . جمهوری اسالمی سرمایه داری از هر جهت کانون و مرکزفساد است
می گردد، همان گونه که بیشتر زندانیان کارگری و سیاسی براثر شکنجه های  شماری نصیب انسانها

غیرانسانی زندان که مأموران و مسئولین و همچنین دستگاه " جسمی و روحی و وضعیت شدیدا



قضایی و پلیسی به عمد و سیستماتیک ایجاد می کنند، دچار بیماریهای جسمی و روحی شدیدی 
ه بیماریهایی که گریبان منصور اسانلو، علی نجاتی، رضا شهابی و بهنام شده اند، از جمله می توان ب

ابراهیم زاده و دهها نفر دیگر را گرفته است اشاره نمود، اکنون به جد تالش می کنند شاهرخ زمانی و 
  .محمد جراحی را در وضعیت بیماریزا قرار دهند

  :اخبار در رابطه با شاهرخ زمانی و محمد جراحی عبارتند از
آنها همچنان در بند قرنطینه بسر می برند و هیچ زمانی برای انتقال آنان به بند عمومی معلوم 1- 

 .نشده است
  .شاهرخ و محمد تقاضای کتبی برای انتقال به بند عمومی داده اند ولی جوابی به آنها نمی دهند2- 
وزارت اطالعات از موبایل شاهرخ  وسایل شخصی انها را به خانواده هایشان نداده اند، حتی مأموران3- 

سوءاستفاده کرده و به شماره های ذخیره شده در آن زنگ می زنند، ایجاد مزاحمت برای دوستان 
 .اومی کنند، دوستانش را مورد بازجویی قرار داده به این شکل ایجاد شک و شبهه و ترس می نمایند

ه ندرت اجازه ی استفاده از تلفن به آنها داده آنها از مالقات با خانواده هایشان محروم هستند و ب4- 
  .می شود

آنها را درکنار تعداد بسیاری از معتادان با وضعیت بسیار ناهنجار و همچنین بیماران مبتال به امراض 5- 
نیز تعدادی اراذل و اوباش برای ایجاد ناراحتی و درگیری با آنها " مسری و ایدز نگهداری می کنند و اخیرا

 .رنطینه آورده اندبه بند ق
که مربوط وزارت اطالعات است و برای فعالین کارگری و سیاسی  02خانواده محمد جراحی به اطاق 6- 

پرونده سازی می کند، رفته و جویای حال محمد جراحی شده اند اما به انها گفته شده، ما زندانی 
ارد که سربازان گمنام امام زمان با چنین گفته ای احتمال د. سیاسی نداریم، انها مواد مخدری هستند

تا شاید با . طبق عرف و عادات همیشگی شان مشغول دروغ پردازی و پرونده سازی جدیدی باشند
  .چنین اتهامات نا چسبی به این دو کارگر، حمایت و پشتیبانی کارگران و انقالبیون را از انها سلب کنند

شما را برای تنبیه در مقابل اطالع رسانی هایتان  به شاهرخ زمانی و محمد جراحی اعالم کرده اند7- 
و توهین به سربازان گمنام امام زمان و بردن آبروی آنها و جمهوری اسالمی در قرنطینه نگه می داریم 

 .همچنین معلوم شده است که بدون دستور و حکم قضایی آنها را دستگیر کرده اند. تا تنبیه شوید
هزار زندانی در خطر سرما و بیماریهای  5بسیار خراب بوده و حدود وضعیت گرمایشی زندان تبریز 8- 

 .شدید قرار دارند
نامه ای به دادگاه مربوطه و رئیس زندان نوشته و تحویل داده است، از آنها خواسته " شاهرخ اخیرا9- 

ود هر چه زودتر آنها را به بند عمومی انتقال دهند در غیر این صورت دست به اعتصاب غذای نامحد
 .خواهد زد

آخرین خبر این است که این زندانی هاخواسته اند به گوش تمامی کارگران، فعالین و تشکل ها  10- 
ی کارگری و نهادها و فعالین آزادیخواه برسانیم که احتیاج بسیار زیادی به حمایت های عملی دارند تا 

 .یابند بتوانند از وضعیت ناهنجاری که برایشان تدارک دیده شده است نجات
با توجه به موارد ذکر شده و گزارشاتی که از زندان مرکزی تبریز می رسد می توان پیش بینی کرد که 

 .سربازان گمنام امام زمان طبق روال همیشگی شان در حال تدارک توطئه علیه این زندانیان هستند
به زندانی ها تحمیل با اعتراضات عملی و متحدانه خود نگذاریم جمهوری اسالمی وضعیت غیرانسانی 

 .کند، با گسترش مبارزات خود امکان آزادی آنها را افزایش بدهیم
ما ضمن محکوم کردن فشارها و وضعیت غیرانسانی تحمیلی به زندانیان ،خواستارآزادی بی قید و 

شرط آنها هستیم، از تمامی کارگران، فعالین و تشکل های کارگری، نهادها و احزاب و سازمانها می 
هیم برای وادار کردن جمهوری اسالمی به عقب نشینی اقدامات عملی متحدانه خود را هر چه خوا

اعتراضات، تجمع ها، اعالم حمایت و نوشتن نامه های اعتراضی را سازماندهی . بیشتر گسترش دهند
کنند، در خارج از ایران سفارتخانه های جمهوری اسالمی را هد ف اعتراضات مستمر ومتحدانه خود 

 .رار دهندق
اکنون وضعیت جمهوری اسالمی مستعد عقب نشینی است، متحدانه اعتراضات و هر گونه فشار 

 .ممکن را افزایش بدهیم
 !!!پیش بسوی اتحاد بیشتر، برای فشار بیشتر

  :پیش بسوی اعتراضات گسترده و متحدانه با شعار
 .کارگر زندانی ، زندانی سیاسی آزاد باید گردد

 13/11/10-شاهرخ زمانیکمیته حمایت از 
 

است  ماه حقوق نگرفته 01تا  0واحد مشکل دار در استان قزوين از  20کارگران   



دبیر اجرايی خانه کارگر قزوين : بهمن آمده است 01ایلنا در تاریخ –به نوشته خبرگزاری دولتی کار ایران 
اسفند سال  10نتخابات بهمن و ا 00کارگران و بازنشستگان حضور موثری در راهپیمايی روز : گفت

 . جاری خواهند داشت
به گزارش ايلنا از قزوين؛ عید علی کريمی در اجتماع بزرگ کارگران ، بازنشستگان ، روسای و اعضای 

های ساختمانی استان  های اسالمی کارخانجات و انجمن شرکت شوراهای اسالمی کار و انجمن
نقالب اسالمی در سالن اجتماعات دانشگاه قزوين که به مناسبت سی و سومین سالگرد پیروزی ا

حضور حداکثری کارگران و : اسالمی کار شهر الوند شهرستان البرز قزوين برگزار شد، افزود
 . بازنشستگان در انتخابات مجلس شورای اسالمی تحقق منويات مقام معظم رهبری است

بر حضور و مشارکت پويا و مسايل و مشکالت فعلی جامعه کارگری در کشور نبايد : وی اشاره کرد
بهمن و مشارکت در انتخابات  00آگاهانه کارگران و بازنشستگان استان قزوين در برپايی راهپیمايی روز 

 . مجلس شورای اسالمی تأثیر منفی بگذارد
دبیر اجرايی خانه کارگر قزوين با اظهار اينکه افزايش سطح تحصیالت نامزدهای انتخابات مجلس موجب 

ان و کارگران نتوانند نمايندگان واقعی خود را به مجلس شورای اسالمی بفرستند، تصريح شد کشاورز
هايشان به جامعه کارگری نزديکترند،  در هر حال خانه کارگر قزوين از نامزدهای انتخاباتی که ديدگاه: کرد

کارگر ، حمايت خواهد کرد و بر اساس دعوت از نامزدهای انتخاباتی در جلسه هیئت اجرايی خانه 
 . شوند برنامه اکثر آنان را بررسی کرده است و در زمان مناسب اين افراد به طور رسمی معرفی مي

 
  کند و شورای دولتی است شورای عالی کار در حال حاضر يک سويه عمل مي *

 
رئیس پیشین کانون هماهنگی شوراهای اسالمی کار استان قزوين در بخش ديگر سخنانش با اعالم 

بايد نمايندگان جامعه کارگری در شورای عالی کار و سازمان تامین اجتماعی در خصوص افزايش اينکه 
در خصوص افزايش قیمت : تر و تأثیر گذار تر عمل کنند، گفت حقوق واقعی کارگران در سال آينده فعال

الهای کرد، ولی در همین حین قیمت کا سکه و طال در ماه گذشته ، بايد دولت فکری به حال آن مي
 . درصد افزايش يافت 199تا  09اساسی 

حقوق صد در صد هم افزايش يابد بازهم تکاپوی تامین زندگی  01وی با تاکید بر اينکه اگر برای سال 
شورای : يابد، افزود کارگران را نخواهد داد چرا که مشخص نیست چند ماه ديگر تورم چقدر افزايش مي

کند و شورای دولتی است بهتر نمايندگان کارگری در  ميعالی کار در حال حاضر يک سويه عمل 
 . گیرند برای کارگران نیز ببینند شورای عالی کار و تامین اجتماعی هر چیزی را که برای خود در نظر مي

 
  برای رئیس کانون بازنشستگان تامین اجتماعی متأسفم *

 
برای رئیس کانون : تصريح کرد عضو هیئت مديره کانون بازنشستگان شهرستان البرز استان قزوين

بازنشستگان تامین اجتماعی متأسفم که به جای اينکه به عنوان نماينده اين قشر مظلوم عمل کند، 
مثل رئیس سازمان تامین اجتماعی شده است و به جای اينکه میزان عیدی را رئیس سازمان تامین 

 . کند اجتماعی اعالم کند، رئیس کانون بازنشستگان اعالم مي
کريمی با تاکید بر اينکه سازمان تامین اجتماعی هر مقداری را که برای عیدی کارکنان و بازنشستگان 

کانون : کند بايد برای بازنشستگان تامین اجتماعی اعالم کند، تصريح کرد سازمان خود مشخص مي
یم و توسعه بازنشستگان به جای اينکه به دنبال تسهیل استفاده بازنشستگان از خدمات درمان مستق

ای که کانون بازنشستگان برای تبلیغ تلويزيونی  آن باشد به دنبال توسعه بیمه تکمیلی است، بیمه
 . داد بیمه دی از جیب بیمه شدگان يک میلیارد ريال به صدا و سیما 

 
وی عدم شفاف سازی نوع و کیفیت و سطح خدمات بیمه تکمیلی به بیمه شدگان بیمه تکمیلی را 

 . ز مشکالت بیمه دانستيکی ديگر ا
 

  اند ماه حقوق نگرفته 09تا  0واحد مشکل دار در استان قزوين از  54کارگران  *
 

های مشکل دار استان يک قسمتی مربوط  مشکل شرکت: دبیر اجرايی خانه کارگر استان قزوين افزود 
 . به دولت و بخشی مربوط به کارفرمايان فرصت طلب بحران آفرين است

های مشکل دار در استان قزوين را  در پايان سال گذشته در خانه کارگر تعداد کارخانه: ودکريمی افز
اعالم کرديم، که استاندار، خانه کارگر را به سیاه نمايی متهم کرد، در عین حال کلیه نهادهای مربوط را 

ای خانه کارگر ه ماه تالش و پیگیری به حرف 0مسوول پیگیری موضوع ادعاهای خانه کارگر کرد که بعد 
 . رسیدند



ماه حقوق  09تا  0واحد مشکل دار در استان قزوين از  54وی با اشاره به اينکه هم اکنون کارگران 
رنگ کردن اعتراضات کارگران در سفر ديروز رئیس جمهور، يک  متأسفانه برای کم: اند، خبر داد نگرفته

تا کارگران از آنان پیش رئیس جمهوری شبه حقوق معوقه چندين واحد مشکل دار را پرداخت کردند 
 . تظلم خواهی نکنند

طرح و پروژه در استان در ايام دهه  599دبیر اجرايی خانه کارگر استان قزوين با اشاره به افتتاح بیش ارز 
اين نشانگر توانايی کشور در توسعه و ترقی است، بنابراين بايد با تحمل سخنان : فجر امسال گفت
 . های ذينفع تصمیمات خوبی برای صنعت استان گرفت منتقدان و مشارکت کلیه گروههمديگر به ويژه 

 

 شود سازمان تامین اجتماعي هیاتي اداره مي: طاهرزاده
 

يك فعال كارگري در سمنان : بهمن آمده است 01ایلنا در تاریخ –به نوشته خبرگزاری دولتی کار ایران 
خانه دارد بنفع سازمان  تماعي كه وسعتي به اندازه دو وزارتتغییر مديريت سازمان تامین اج: اعالم كرد

  .و بیمه شدگانش نیست
حسین طاهرزاده در گفتگو با خبرنگار ايلنا ضمن بیان اينكه مديران سازمان تامین اجتماعي تا فرصت 

مان علت تغییر مديران ساز: كنند تصريح كرد يابند با نحوه كار اين سازمان آشنا شوند، تغییر مي مي
  .دخالت دولت بدون مد نظر قرار دادن نظر صاحبان ا صلي سازمان يعني كارگران و بیمه شدگان است
او با اشاره به عدم پرداخت دیون دولت به سازمان تامین اجتماعی كه چند سالی است در محافل و 

لیارد رسیدن به مبلغ سی هزار می: رسانه ها به موضوعی تکراری تبدیل شده است اظهار داشت
ها را نگران كرده است، و اين در حالي است كه همچنان ما بار دیگر شاهد تغییر مدیر  تومان بیمه شده

  .عامل این سازمان عریض و طویل بودیم
شود و اگر رعايت  در سازمان تامین اجتماعي سه جانبه گرايي به معناي واقعي اعمال نمي: او افزود

  .ستقیم تصمیم به تغییر مدير عامل بگیردتوانست به صورت م شد دولت نمي مي
ركن اصلي سازمان : او با انتقاد به اينكه هم اكنون سازمان تامین اجتماعي هیاتي اداره مي شود گفت

  .تامین اجتماعي شوراي عالي بود كه حذف شد
رند و صاحبان اصلي سازمان تامین اجتماعي هیچگونه سهمي در مديريت اين سازمان ندا: او ادامه داد

  .آنكه كمترين سهم و بیشترين بدهي را به سازمان دارد اختیار كامل سازمان را به دست گرفته
 پايان پیام

  گرانی لجام گسیخته و تغییرات لحظه ای قیمت کاالهای اساسی

اگر تا چند هفته پیش بازار :زهره نقیبی:بهمن آمده است  10در  کلمهبه  گزارش سایت اصالح طلب 
ارز و سکه سر خط خبرها بود که دولتمردان را هم در بسامان کردن خود ناکام گذاشت و با نابسامان 

جلسات علنی و غیر علنی و هشدار و اخطار و راه به جايی نبردند، اما اين تنها يک روی سکه بود و 
مختلف حاال روی ديگر سکه اقتصاد بیمار و متزلزل کشور در گرانی و افزايش قیمت بی سابقه کاالهای 

روندی که دولت .موج جديدی از گرانی که از دی ماه آغاز شد و هم چنان تداوم دارد.هويدا شده است
 . تن به پذيرش و قبول اين گرانی ها نداده و هم چون بازار سکه و ارز با سکوت آن را دنبال می کند

در کشور پیچیده میلیون ايرانی  ۱۱از سويي، به موازات اين آشفتگی های اقتصادی زمزمه حذف 
اگرچه مردم به انواع شوک های اقتصادي، گرانی و افزايش قیمت های ناگهانی و لحظه ای را . است

بويژه با اجرايی شدن طرح هدفمند کردن يارانه ها تجربه کردند، اما روند کنونی افزايش قیمت ارزاق که 
را بر مردم تحمیل کرده کنترل آن از دست حکومت هم خارج شده سخت ترين دوره تامین معاش 

 . است
گفت و گو با مردم حاکی از آن است که اعتمادی به . در اين موارد با شهروندان به گفت و گو نشستیم

 . اقتصاد کشور و گردانندگان آن ندارند و ترجیح می دهند با تغییرات موجود راه خود را در پیش بگیرند
 

  يارانه ای و مشکالتش
 
ر برای شهروندان به يک جوک شبیه است که با شنیدن آن يا سری تکان می دهند بیشت“ يارانه “ نام 

 . و يا می خندند
حاال .هنوز قبض های گاز و برق دوره های قبل مانده و پرداخت نکرده ايم: يکی از شهروندان می گويد 

 . قطع کنند. هم که يک سری يارانه ها را قرار است حذف شود
اصال .تاثیر يارانه ها سوال می کنم که می گويد يارانه تو سرشان بخوره از شهروند ديگری در مورد

حاال می خواهند پاکت بفرستند که قطع .هزار تومان کجای زندگی من تاثیر داشته  ۷۱آخر .نخواستیم



يک دفعه قطع .شما که کار خودتان را می کنید.میلیون پاکت می کنند ۱۱چرا خرج زيادی برای . کنند
 . کنید ديگر

يارانه بهانه شد تا هر قیمتی می خواهند سر مردم هوار کنند و بیچاره ترمان : ديگری می گويد
مگر کسی را .مگر غیر از اين هست که يارانه يه پولی هم روش میزاريم برمی گردونیم به آقايان.کنند

  ثروتمند کردند؟
از هزينه های زندگی اش از مرد میانسالی را در اين خصوص مورد سوال قرار می دهم که چند درصد 

بهتر است اين سوال را از کسی ديگر نپرسم و اضافه می :طريق يارانه ها تامین می شود که می گويد
نیاز .با يک حساب سرانگشتی معلوم می شود که تاثیری ندارد.چنین خانواده ای را پیدا نمی کنید:کند

سیما و اين تريبون ها می گويند مردم شما گوش ندهید هر چی صداو .هم نیست اقتصاد خونده باشی
البته تو روستاها که .می کنند“ يارانه يارانه “ اينها فکر کردند با کی طرف هستند که .هم می فهمند

  !در زندگی آنها تاثیر داشته اما باقی نه. تعداد خانوار زياد دارند چرا
 

  گرانی بیداد می کند
 

دم به طرح هدفمندی يارانه ها و گرانی های پس از آن اين اما همه ماجرا نیست و گاليه های مر
ای که پس از نوسانات بازار ارز  تداوم نابسامانی بازار مواد غذايي، گرانی لحظه.خالصه نمی شود

درصد را تجربه  ۱۱گريبان مردم را گرفت سبب شده تا اجناس و کاالهای مصرفي، جهش قیمتی تا 
از .است  رخی کردن نرخ ارز هم، اوضاع کنونی بازار را آرام نکردهاين درحالی است که اعالم تک ن. کنند

از اتوبوس و تاکسی و مغازه گرفته تا ادارات .اين رو بحث گرانی ها اين روزها نقل محافل عمومی است
مشتری اش را که راه می اندازد خانمی که منتظر خريد است می پرسد نصف اين  و جمع های مختلف

زن منصرف می شود . هزار تومان ۷۱۱۱می شود : فروشنده می گويد. برام بکشمرغی که فروختی را 
با اسکناسی که نشان می دهد و برايم قابل رويت نیست،مغازه دار می .و می گويد نه گران است

در يکی از سوپرمارکت  زن راضی می شود و.گويد بیا برايت آشغال مرغ بگذارم ارزان تر حساب می کنم
ی هم صحبت می شوم که می گويد بعد از مراجعه به چند مغازه تازه هنوز موفق های شهر با خانم

همین خامه صبحانه را دو روز :نشده کره صبحانه پیدا کند و مجبور به خريد خامه شده است، می گويد
وقتی از مغازه دار سوال می کنم اشاره می کند که . تومان گران تر شده است ۱۱۱بود االن  ۱۱۱۱قبل 

می گويد خیلی از کاالهايی که گران می شود را خريداری .ز با نرخ های جديد مواجه هستندهر رو
به خاطر همین مردم فکر می کنند ناياب شده و اگر جايی پیدا کنند در حجم باال خريداری .نمی کنیم
 . می کنند

 
  .. گرانی برنج ، روغن نباتي، شیر ،مرغ و

 
مجبور که :هم از افزايش نرخ برنج خبر داده و اضافه می کند امروز ويزيتور برنج گلستان:می گويد

او البته اين را هم می گويد که .اينطوری همه ضرر است.اصال مغازه خالی بماند.نیستیم نمی خريم
برخی مغازه داران بدلیل احتمال گران تر شدن قیمت، از فروش يک سری کاالها خودداری می 

 . اين مملکتداری خراب کردندمی گويد کاسبی ها را هم با .کنند
اين خرده فروش افزايش قیمت را شامل روغن نباتي،محصوالت لبنی و ساير اقالم کاالهای اساسی 

 . می داند
درصد ، قند و شکر بیش از  ۱۱درصد ، روغن بیش از  ٣۱طبق گزارش خبرگزاری ها ،قیمت شیر بیش از 

 . درصد و افزايش يافته است ٢۱ش از درصد ، مواد شوينده بی ۷۱درصد ، گوشت بیش از  ٢۱
تومان درب  ٢٢۱۱تومان الی  ٢۱۱۱مرغ زنده که پیش از اين : خبرگزاری فارس نیز در گزارشی نوشت

همچنین .تومان رسیده است ٢۷۱۱الی  ٢٣۱۱تومان افزايش به  ٢۱۱رسید با  مرغداری به فروش مي
تومان افزايش به  ٣۱۱تومان بود با حدود  ۱۱۱هزار و  ٣قیمت مصرف کننده که پیش از اين به قیمت 

 . تومان رسیده است ٣۷۱۱الی  ٣۱۱سه هزار و 
قلم از کاالهای مصرفی سبد  ٣۶درصدی قیمت  ٣۱مسئول کمیته مزد استان تهران نیز از افزايش 

 . هزينه خانوار کارگری در سال جاری خبر داده است
چرا .دلیل آن بی سر و صاحب بودن کشور است :يکی ديگر از شهروندان در مورد گرانی ها می گويد

جنسی که درمغازه هست و تازه خريداری نشده بايد گران شود؟ لحظه ای قیمت ها را تغییر می 
 .. اين که نشد وضع اقتصاد بازار.دهند
 

  صف ها دوباره زنده شد
 



برای گفت و گو  درايستگاه اتوبوس منتظر نشسته و خريد روزانه اش را کنارش گذاشته است،از فرصت
استفاده می کنم و در مورد قیمت ها سوال می کنم که شیر داخل خريدهايش را نشان می دهد و 

می . االن رفتم صف ايستادم تا خريدم.همین شیر تا هفته پیش جلوی مغازه ها ريخته بود: می گويد 
صايش را پشت سر هم اين پیرمرد در حالی که ع.صف های دوره انقالب دوباره زنده شده است: گويد 

هنوز برنج و روغن را روی زمین .به زمین میزند می گويد شما سری به فروشگاه های دولتی بزنید
 . يک ماه هم تامین شوند، يک ماه است.خوب مردم حق دارند.نگذاشتند تمام می شود

ي، دبیر انجمن رضا باکر. نمونه ديگری از گرانی درکشور، در بازار فرآورده های لبنی مشاهده می شود
ی ستاد تنظیم بازار قیمت  طبق مصوبه»:بهمن ماه به ايسنا گفت ۰فرآورده های لبني، روز يکشنبه 

 . افزايش يافت ۶٣۱تومان به کیلويی  ۱٢۱درصدی از کیلويی  ٢۱شیرخام با افزايش 
 

  رکورد گرانی در بازار میوه و تره بار هم زده شد
 

استان تهران با بیان اينکه قیمت موز و آناناس تحت تأثیر ارز افزايش مديرعامل تعاونی میوه و تره بار 
 . شود قیمت موز به زودی به کیلويی دو هزار تومان نیز برسد پیش بینی مي: يابد، اعالم کرد مي

افزايش : وی با اشاره به اينکه رشد نرخ ارز بازار محصوالت وارداتی را تحت الشعاع قرار داده، عنوان کرد
 . به صالح بازار نیست و در اين خصوص نیازمند حمايت دولت هستیمقیمت 

برمبنای اين امر قیمت ريحان : ها در بازار سبزيجات نیز خبر داد و گفت مهاجران از رکورد شکنی قیمت
تومان در هر کیلو و تربچه بابل  ۱۱۱تومان، شاهی حدود يک هزار و  ۱۱۱در بازار به کیلويی چهار هزار و 

 . کیلويی يک هزار و چهارصد تومان افزايش يابد به حدود
هر روز قیمت ها متفاوت : از يکی از فروشندگان میوه و تره بار در مورد قیمت ها سوال میکنم می گويد 

ممکن است يک روز مثال گالبی ارزان تر شود اما به جای آن سه میوه .هر روز گران تر می شود. است
 . ديگر گران تر می شود

تا خريدهای ديگر را انجام دادم و  ۱۱۱صبح تره بار سیب قیمت کردم : شهروندان می گويد يکی از
معلوم نیست در اين .اصال مبنايی ندارد افزايش قیمت ها٫۱۰۱۱دوباره مراجعه کردم قیمت شده 

  مملکت چه خبر هست؟
مثال همین : اده و می گويددرصد خبر د ٣۱تا  ۱۱يکی ديگر از مغازه داران از افزايش قیمت بیشتر کاال از 

هر چی زنگ می زنیم برای .چرا؟ چون ديگه وارد بازار نمی کنند.روغن نداريم.االن شما مغازه را ببین
يک سری اجناس را هم جمع .چون می خواهند گران ککنند بهشان اجازه عرضه نمی دهند.سفارش

يد است هم به بحث می آيد و خانمی که در حال خر.چون صرفه ندارد به قیمت فرو ش قبل.می کنیم
هزار  ۱۷بود دوباره که رفتم در يک فاصله کم  ۷۱۱هزار و  ۱٢گوشت چرخ کرده فروشگاه رفاه : می گويد

آن وقت می گويند اقتصاد .ديگه مردم بايد بمیرند با اين بساطی که درست شده.تومان شده اس
 . مملکت هیچ مشکلی ندارد

رشد قیمت ها سوال می کنم که می گويد چیز عجیبی  از يکی ديگر از شهروندان در مورد
سال اول اقتصاد را مبتنی بر واردات کرد و از حبوبات گرفته تا سیب و سیر و پسته و  ۷دولت .نیست

سال دوم هم با قیمت دالر همه  ۷پرتقال و حتی قبر چینی وارد کرد و تولیدکننده را بدبخت کرد االن 
تا بخواهد يک برنامه جديد بگذارد تا .ف هم که تولید را منهدم کردهاز آن طر.اين کاالها گران شده

البته شما فکر نکنید آقايان مشکلی با اين مسايل .سال ديگر زمان می خواهد ۱تولیدکننده پا بگیره 
 . عمدی صورت می گیرد.همه برنامه است.دارند

ب گرانی است و هیچ واکنش اينها همه در حالی است که حکومت فقط نظاره گر ذوب شدن مردم در ت
و اظهارنظری پیرامون آن نشان نداده که معلوم نیست اين سکوت را بايد به حساب خرسندی آن 

  . گذاشت يا ناکامی در سامان دادن اين بازار آشفته
 

تنها واکنش صورت گرفته در اين خصوص تکذيب آن از سوی وزيراقتصاد و دارايی احمدی نژاد است که 
ادعايی واهی و بدون توجیه دانست و وقتی مقابل  الها بر مبنای گران شدن ارز را يکبار گران شدن کا

ارز را »: دوربین تلويزيون ظاهر شد گرانی های ناشی از افزايش قیمت ارز را ناچیز خواند و مدعی شد
ارز حاصل حال اين مديريت در کدام بخش از بازار “ .مديريت کرديم به دلیل اينکه کاال ها گران نشود

 . شده خود جای سوال دارد
از سويی مصطفی پورمحمدی ريیس سازمان بازرسی کل کشور هم رد گرانی را در میان فتنه گران 

 . زده و از شناسايی و مجازات آنها خبر داده است
 

  گرانی گوشت به روايت قصابان



تنها يک : من آمده است به 10در تاریخ  گروه اقتصادی -خبرگزاری مهربه گزارش خبرگزاری دولتی 
جمله کافی بود تا در بازار التهاب ايجاد کند و مردم را به سمت خريدهايی بکشاند که شايد در هراس 

روند در حالی که کاالهای مختلف به اندازه کافی در بازار وجود دارد و به  از کمبود کاال به سراغش مي
 . ن گوشت گرم در بازار آغاز شده استهزار ت 59عنوان نمونه، هم اکنون نیز عرضه روزانه 
ها بسیار شلوغ است و مردم گويا از هم اکنون مشغول  به گزارش خبرنگار مهر، اين روزها خیابان

خريدهای نوروزی خود هستند اما در کنار اين، بازار خريد و فروش اقالم مهم در سبد کاالهای خانوار نیز 
که صورت داده است، تالش دارد تا اين پیام را به مردم هايی  ريزي گرم است و دولت هم با برنامه

 . برساند که کمبودی در کاالهای اساسی وجود ندارد
اما شايد تنها يک جمله کافی باشد تا آرامش بازار را برهم زند و مردم را برای خريد هر چه بیشتر 

به اين صورت، واردات برای مايحتاج عمومی ترغیب کند و آن اين بود که دالر قیمتش باال رفته است و 
 . واردکنندگان صرفه اقتصادی ندارد، بنابراين در ماههای آينده، بازار با کمبود کاال مواجه است

اين جمله در شرايطی اعالم شد که بازار آرامش خود را داشت و تنها نوساناتی در قیمت برخی اقالم 
بت کمبود کاال در ماههای آينده، به تدريج به شد، اما همین نگرانی از با از جمله لبنیات، مشاهده مي

 . های مردم سرايت کرد و موجی از تقاضا را به سمت بازار فرستاد های بازار و خانه کوچه و پس کوچه
بازار گوشت نیز يکی از همین بازارها بود که به دلیل افزايش تقاضا، با برخی نوسانات مواجه شد که 

های خود، تاکید کرد که هیچگونه کمبودی در  ريزي شده و با اعالم برنامه البته دولت به سرعت وارد بازار
 . بازار وجود ندارد، انبارها پر از کاال است و حتی صادرات دام زنده را نیز ممنوع کرد

در همین راستا، مسئوالن دولتی اعالم کردند که عرضه گوشت قرمز گرم و منجمد در بازار آغاز خواهد 
صدراله دولت در گفتگو با خبرنگار مهر در اين رابطه . ا قیمت تعادلی خواهند داشته شد و اين گوشت

ستاد تنظیم بازار دو تصمیم مهم را در مورد گوشت اتخاذ کرده است که بر اساس آن، صادرات : گفت
 . دام زنده از کشور ممنوع شد

عرضه گسترده گوشت قرمز به از اواخر هفته گذشته، : رئیس ستاد تنظیم بازار مواد پروتئینی افزود
قیمت تعادلی در بازار آغاز شده و البته شواهد حکايت از آن دارد که کمبودی در زمینه گوشت قرمز در 

 . های گذشته افزايش يافته بود بازار وجود ندارد، اما به داليل مختلف قیمت در هفته
ها روانه بازار  ی شده در سردخانهساز بر اين اساس، اولین بخش از گوشت قرمز ذخیره: وی تصريح کرد

تومان  3499فروشی گوشت گاو منجمد  خواهد شد که بر اساس تصمیمات اتخاذ شده، ه قیمت عمده
 . تومان است 3399ها و مراکز توزيع،  فروشي و قیمت هر کیلو گوشت به اصطالح سه قطعه در خرده

رضه گوشت گرم گوسفندی و گاوی در ع: در عین حال، يداله صادقی در گفتگو با خبرنگار مهر گفت
توانند با مراجعه به میادين، با قیمت مناسب، گوشت  بار آغاز شده است و مردم مي میادين میوه و تره

ای شهروند و برخی واحدهای  با کیفیت را تهیه کنند، ضمن اينکه عرضه در فروشگاههای زنجیره
 . زيرمجموعه اتحاديه صنف قصابان نیز انجام خواهد شد

هزار تن  49های صورت گرفته، روزانه  ريزي بر اساس برنامه: رئیس سازمان بازرگانی استان تهران افزود
 . گوشت گرم گوسفندی و گاوی در مراکز توزيع تعیین شده، عرضه خواهد شد

قیمت گوشت بسته به انواع آن متفاوت است و به عنوان مثال قیمت هر کیلوگرم : وی تصريح کرد
ای  هزار تومان در فروشگاه زنجیره 15تومان در میادين میوه و تره بار و  499هزار و  14ه گوشت گوسال

 . شهروند تعیین شده است
 

  گفتگو با قصابان درباره گرانی گوشت
 

در کنار صحبت مسئوالن دولتي، خبرنگار مهر به سراغ قصابان و فروشندگان اقالم پروتئینی در سطح 
: گويد ای مي از فروشندگان اقالم پروتئینی مستقر در فروشگاههای زنجیرهيکی . است  شهر نیز رفته

ای که تحت نظارت است، تغییر چندانی نداشته است و تنها  ها در غرف فروشگاههای زنجیره قیمت
 . ايم درصد افزايش داشته 5کمتر از 
عمده از سوی مردم البته چند روز در هفته گذشته، تقاضای بسیاری برای خريدهای : افزايد وی مي

شد که همین امر شايد باعث باال رفتن قیمت شده باشد، چراکه مردم خريدهای عید خود را  مطرح مي
 . رسد که شروع کرده باشند زودتر از موعد هر سال به نظر مي

: گويد يکی ديگر از قصابان که واحد صنفی نسبتا بزرگی در سطح شهر دارد به خبرنگار مهر مي
ارز و باال رفتن قیمت سکه باعث شده بود که حتی برخی کشتارگاهها نیز به کندی  نوسانات نرخ

کشتار انجام دهند و به بهانه اينکه بتوانند در روزهای آينده که اوج تقاضای مردم برای تامین اقالم 
و آنها پروتئینی در ايام پايانی سال است، گرانتر بفروشند، همین امر البته به قصابان نیز سرايت کرد 

 . نتوانستند به میزان الزم گوشت مورد نیاز واحد خود را تامین کنند
کردند و  مردم هم شنیده بودند که قرار است قحطی بیايد و بنابراين به بازار مراجعه مي: افزايد وی مي



 البته فروش ما نیز رونق گرفته بود، اما تالش شد به دلیل اينکه اعتبار خود را میان مردم از دست
هم اکنون با اعالم دولت برای عرضه : گويد وی مي. ندهیم، به میزان معقولی افزايش قیمت دهیم

های سطح شهر کاهش يافته و مردم به مراکز  گوشت گرم، خود به خود تقاضا برای خريد از مغازه
 . کنند گويد، مراجعه مي عرضه گوشت که دولت مي

قیمت گوشت قرمز باال رفته است، اما بیشتر : ويدگ يکی ديگر از فروشندگان مواد پروتئینی مي
 . زند هیجانات ناشی از خريد است که تقاضا را بر هم مي

. گوشت قرمز کمبودی در بازار ندارد و هم اکنون بازار هم به روال عادی برگشته است: افزايد وی مي
ضرر کردند چراکه حداقل  البته افرادی که گوشت را گران خريدند و از هیجانات بازار تابعیت کردند،

 . تومان در هر کیلو گران خريدند 0999گوشت را 
 

  نابودی محصوالت کشاورزان بدلیل سرما و ريزش برف

به دنبال بارش برف و سرمای : کورش شرفشاهی : بهمن آمده است  10در اعتدال به نوشته سایت 
میلیارد  15و اين کشاوزان بیش از شديد، سیب زمینی کاران نتوانستند محصول خود را برداشت کنند 

 . تومان زيان ديدند
اکبر اعظمی ريیس انجمن صنف سیب زمینی کاران قوچان به همراه عده ای از کشاورزان و معاون اداره 

کشاورزی استان خراسان رضوی به مجلس شورای اسالمی آمد تا برای رفع اين مشکل از نمايندگان 
 . مردم در خانه ملت ياری بخواهد

در سال جاری باران شديدی در قوچان باريد : سال است کشاورزی میکند میگويد 09اعظمی که حدود 
متاسفانه به دلیل سرمای زودرسی که بیانگر زمستان زودرس بود، . که به دنبال آن برف سنگینی آمد

 099هکتار سیب زمینی و حدود  299کشاورزان موفق به برداشت سیب زمینی ها نشدند و حدود 
 . هکتار چغندر در قوچان و فاروج زير برف ماند و از بین رفت

وی قول مساعد داد : وی با اعالم اينکه در اين رابطه مالقاتی با معاون استاندار خراسان داشتم میگويد
 . که وامهای کم بهره به ما بدهند

هزينه میکنم چون  میلیون تومان برای کاشت 19ما همیشه حدود : نماينده سیب زمینی کاران میگويد
 4میلیون تومان میشود و حدود  1تن بذر سیب زمینی میکاريم که مبلغ آن حدود  5در هر هکتار حدود 

میلیون تومان میشود اما  19میلیون تومان نیز در رابطه با کاشت و داشت هزينه میکنیم که حدود 
 . شت گندم نیز نشديممتاسفانه نه تنها امسال سیب زمینی برداشت نکرديم بلکه قادر به ک

از کاشت گندم : وی با تاکید بر اينکه همیشه بعد از برداشت سیب زمیني، گندم می کاريم میگويد
میلیون تومان عايدمان میشود زيرا هنگامی که سیب زمنی را برداشت میکنیم گويی که زمین  0حدود 

میلیون تومانی  19که سرمايه گذاری بنا بر اين عالوه بر اين. را شخم زده ايم و آماده کاشت گندم است
 . کشاورزان در سیب زمینی نتیجه نداد، سود مناسبی هم بابت کشت گندم به دست نیاورديم

از آنجا که نماينده کشاورزان بودم، به : اعظمی از مالقات با معاون استاندار خراسان خبر داد و گفت
نماينده درگز پیش خلیلیان وزير کشاورزی رفتیم و تهران آمدم و با کمک کمالیان نماينده قوچان و دالور 

 . با ريیس بانک کشاورزی مالقات کرديم
اين : میلیارد تومان در اين رابطه زيان ديده اند گفت 15کشاروز حدود  199وی با اعالم اينکه بیش از 

اش لنگ ما برای امرار مع. کشاورزان زير قرض و بدهی هستند و اکنون به بانک و اشخاص بدهکاريم
من که . هستیم و حتی برای سال آينده نیز مشکل مالی داريم و نمیتوانیم زمین هايمان را کشت کنیم

میلیون تومان داشته باشم تا  199هکتار زمین را زير کشت سیب زمینی می بردم، بايد حداقل  09
 . بتوانم برای سال آينده بذر بخرم و زمینم را بکارم

: قدينگی نداشته باشیم يک بحران در منطقه و کشور به وجود می آيد گفتوی با اعالم اينکه اگر ن
منطقه قوچان و فاروج بذر مورد نیاز سیب زمینی کشور را تامین میکند و جايگاهی برای تامین بذر مورد 

را يورو وارد میکنیم و آنها  0ما بذرهای اصالح شده را از هلند و آلمان به قیمت کیلويی . نیاز کشور داريم
 . تکثیر میکنیم و در اختیار کشاورزان سراسر کشور قرار میدهیم تا محصول خوبی داشته باشند

اعظمی با ابراز تاسف از اينکه تاکنون هیچ کاری انجام نشده اما مسوالن قول داده اند که کارهايی 
هم نداند بايد اگر بتوانند به ما وامهای بالعوض بدهند که ايده آل است اما اگر : انجام دهند گفت

سال نیز به ما مهلت بدهند تا اين  0ساله بدهند که البته بايد  5وامهايی با بهره پايین و باز پرداخت 
  . زيان را برای سال آينده تحمل کنیم

: وی با تاکید بر اينکه برای سال آينده هیچ پولی نداريم تا بذر تهیه کنیم و زمینهايمان را بکاريم میگويد
اصلی ما اين است که بايد زمینهايمان را شخم بزنیم و سم قارچ کش به اين زمینها  اکنون مشکل

 . بپاشیم تا آلوده نشوند



اکنون سیب زمین هايی که زير زمین مانده و برداشت نکرده : نماينده کشاورزان قوچان و فاروج میگويد
م زنی برای از بین بردن قارچها ايم، فاسد شده و انواع قارچها در آنجا رشد کرده که بايد يک هزينه س

 . را نیز تحمل کنیم
و اما محمدعلی دالور عضو کمیسون کشاورزی مجسل با تاکید بر اينکه سرمای زودرس يک فاجعه 

منطقه قوچان و درگز يک میدان مشترکی با هم دارند که : برای کشاورزان سیب زمینی کار بود میگويد
 . ضربه بدی از سرما ديدند

ید براينکه کشاورزان ما زياد زحمت میکشند و اکنون مدير کل کشاورزی استان با کشاورزان وی با تاک
 . با وزير کشاورزی نیز ديداری داشتیم: زيان ديده به مجلس آمده اند میگويد

قوچان و فاروج نه تنها سیب : نماينده درگز با تاکید بر اينکه اکنون کشاورزان نیز مشل دارند میگويد
د نیاز منطقه خراسان را تامین میکرد بلکه بذر مورد نیاز کشاورزان کشور را نیز تامین میکرد زمینی مور

 . که متاسفانه کشاورزان دو سره زيان ديده اند
معضل : وی با ابراز امیدوراری از اينکه در کمسیون کشاورزی اين معضل را جمع و جور کنیم میگويد

 . اب شده استبعدی کشاورزان، کود است که به شدت ناي
دالور با تاکید بر اينکه وزارت جهاد کشاورزی به کشاروزان يارانه نداده و اين باعث شده تا کود توزيع 

 بايد هر چه سريعتر کود مورد نیاز کشاوزران توزيع شود: نشود میگويد
 
 

در رابطه با مشکالت کارخاه صنعت خاور در رشت ،اینبار نماینده رشت زبان به 
 د اعتراض گشو
 دواگذاري اين كارخانه به بخش خصوصي تخلف بو: نماينده رشت

 
نماینده مردم رشت در مجلس :بهمن آمده است 01ایلنا در تاریخ –به نوشته خبرگزاری دولتی کار ایران 

وزیرصنعت هر چه سریعتر نسبت به اخراج و عدم پرداخت حقوق کارگران : شورای اسالمی تاکید کرد
د و تیمی را به گیالن اعزام نمایند، در غیر این صورت مورد سوال قرار خواهند خاور رشت پاسخگو باش

  .گرفت
ریسندگی خاور رشت در گذشته : جبارکوچکی نژاد ارم ساداتی در گفتگو با خبرنگار ایلنا، اظهارداشت

استان های غلط در این  های صنعتی موفق و فعال گیالن بوده که به دلیل اتخاذ سیاست یکی از کارخانه
  .قانون اساسی به بخش خصوصی واگذار شد 44مدیریت آن طبق اصل 

مالك كارخانه حدود سه مرحله اعتبارات بانکی : عضو مجمع نمایندگان گیالن در مجلس ادامه داد
دریافت کرد تا حق و حقوق کارگران را پرداخت ومواد اولیه برای ادامه فعالیت این واحد صنعتی خریداری 

  .نماید
نماينده مجلس با اشاره به اعتراض خود در ماههای اولیه این واگذاری دریکی از جلسات استانداری  این

در آن جلسه گفتم باید همه امکانات استان : گیالن درباره کارخانه ریسندگی خاور رشت، بیان داشت
  .در اختیار این واحد صنعتی به دلیل واگذاري قرار بگیرد

پیش بینی های بنده مبنی بر این که مالك كارخانه قصد ندارد این : تذکرشدکوچکی نژاد ارم ساداتی م
کارخانه را سرپانگه دارد عملی واین شخص منابع اعتباری دریافتی را جای دیگر برد وهزینه و حق 

  .وحقوق کارگران را پرداخت نکرده است
ر درصحن علنی مجلس تذکر دادم وی با بیان این که با وزیر وقت صنایع دوبار جلسه برگزار وحتی یک با

  .متاسفانه وزير وقت به تذکرات بنده مبنی بر این که نوع واگذاری تخلف است توجهی نکرد:،تصریح کرد
عضو کمیسیون برنامه وبودجه مجلس با ابراز نگرانی شدید از وضعیت نابسامان کارخانه ریسندگی 

اند و  ماه است كه حقوق خود را دریافت نکردهکارگران این واحدصنعتی چندین : خاور رشت، اظهار کرد
  .وضعیت نیروهای انسانی که درحال بازنشستگی قرار دارند، مشخص نیست

کوچکی نژاد ارم ساداتی با انتقاد از بی توجهی مسوولین کشوری برای حل مشکالت کارخانه 
هران اعتراض خود را به اخیرا کارگران این واحدصنعتی با حضور درت: ریسندگی خاور رشت، اذعان داشت

  .گوش مسوولین رساندند
ای را حاصل نکردند  به گفته وی این کارگران با طی نمودن راه طوالنی، برودت هوا و بی خوابی نتیجه

  .وبه استان گیالن برگشتند
نماینده مردم رشت درمجلس با تاکید بر این که شرکت آتیه دماوند باید پاسخ گوی مشکالت و حق و 

به جد پیگیر این مسئله : بازنشستگی کارخانه ریسندگی خاور رشت باشد، متذکرشد حقوق و
  .هستم

تعدادی از کارگران این کارخانه در طول این مدت بازنشسته :کوچکی نژاد ارم ساداتی ، اظهارداشت
  .اند و مدام نیروی ریسندگی این واحدصنعتی درحال تغییر وتحول است ،تعدادی به ناحق اخراج شده



الزم به ذكر است کارخانه ریسندگی خاور رشت درحوالی منطقه پسیخان این شهرستان قرار دارد که 
  .در بخش ریسندگی فعالیت میکند

 پایان پیام
 

 شوند یا درصد از کارگران قراردادی مشاغل دائم اخراج می 20

  درصد از کارگران قراردادی می شود ۰٠بحران تولید منجر به اخراج 

رئیس اتحاديه کارگران :بهمن آمده است 01ایلنا در تاریخ –خبرگزاری دولتی کار ایران  به نوشته
دلیل وضعیت بحرانی :شود به ايلنا پیش بینی مي: قراردادی و پیمانی سراسر کشور اعالم کرد

درصد از کارگران قراردادی با ماهیت کار دائم از واحدهای  ٢۱واحدهای تولیدي، تا پايان سال جاری 
 . لیدی کشور اخراج شوندتو

با توجه : ها به مراجع حل اختالف خبر داد و گفت از افزايش تعداد شکايت  فتح اهلل بیات در گفتگو با ايلنا،
کنیم در صورت  به رای اخیر ديوان عدالت اداری در خصوص قند شاهرود، به کارگران قراردادی توصیه مي

است با مراجعه به ديوان عدالت اداری از حقوق خود اخراج از واحدهايی که ماهیت کارشان مستمر 
 . دفاع کنند

درصد از کارگران فعال در واحدهای تولیدی کارشان جنبه دائمی دارد ولی  ۷۱بیات با بیان اين که 
منعقد ( با ذکر تاريخ فسخ)کارفرمايان با سوء استفاده از تبصره دو ماده هفت با آنها قرار داد موقت 

از شرکای اجتماعی خواستاريم به منظور حمايت از کارگران در پیش نويس : داشت کنند، اظهار مي
 . اصالح قانون کار کارهای دائمی و موقت را از يکديگر تفیکیک کنند

رئیس اتحاديه کارگران پیمانی و قراردادی کشور در ادامه با اشاره به افزايش نرخ خط فقر در بین جامعه 
به دلیل اجرای قانون هدفمندی : های دولت از اين گروه شد و گفت يتکارگری خواستار افزايش حما

 . اند ای مواجه شده ها کارگران در تامین معیشت خود با مشکالت عديده يارانه
وعده : رئیس اتحاديه کارگران قراردادی و پیمانی با انتقاد از وضعیت اشتغال موجود، خاطر نشان کرد

 . رسد هزار شغل در سال جاری محال بنظر مي ۱۱۱لیون و مسئولین دولتی برای ايجاد دو می
 

 دستمزد
 دهد ماه روند تعیین دستمزد را تحت تاثیر قرار مي بالتكلیفي بودجه در بهمن

 
دبیر اجرایی خانه کارگر بندر : بهمن آمده است 01ایلنا در تاریخ –به نوشته خبرگزاری دولتی کار ایران 

 . شود كارگران به میزان كمتري از تورم تايید و امضا مي هر سال حداقل دستمزد: امام گفت
 009توانند با دستمزد  قربان درویشی در گفت گو با خبر نگار ایلنا ضمن بیان اینکه چگونه كارگران مي

ای زیاد زير خط فقر  كارگران، همواره با فاصله: هاي خود را پوشش دهند افزود هزار توماني سبد هزينه
  . اند زندگي كرده

: توانند از عهده مخارج زندگی برآيند، اظهار داشت او با بیان اينكه در چنین شرايطي کارگران چگونه مي
را پشت سر  09هزار توماني سال  009های روحی و روانی حقوق  كارگران با پیامدهای فشار

  . اند  گذاشته
است كه بحث حداقل دستمزد  كردهدلیل آشفتگي در بازار ارز، دولت فراموش  اكنون به: او ادامه داد

خوبي به ياد دارند  كارگران جايگاهي خاص در آخرين روزهاي هر سال دارد ولي از سوي ديگر كارگران به
رسد، به همین دلیل كارگران  به نقطه آخر مي 01كه تا چند روز آينده ماجراي دستمزد آنها براي سال

 . هستند( شوراي عالي كار)منتظر تصمیم دولت 
درصدی نرخ تورم سال آینده را باید  49الی  09رویشی با تاکید بر اینکه شورای عالی کار افزایش د

اگر چنین نرخي براي كارگران تعیین شود از سوي ديگر اين : مالک تعیین دستمزد قرار دهد بیان داشت
شده است آيا  كنندگان و كارفرمايان در شرايطي كه صنعت گرفتار آن آيد كه تولید نگراني پديد مي

 . توانند جوابگوي دستمزد كارگران باشند مي
با توجه به اينكه در بهمن ماه قرار داريم و هنوز وضعیت بودجه كشور مشخص نیست، : او گفت

شود چرا كه  بیني نمي متاسفانه امسال هم وضعیت مطلوبي در روند تعیین حداقل دستمزد پیش
 . دستمزد است بودجه عامل بسیار موثري در تعیین حداقل

مبلغ فعلي  درصد به 49اگر : این فعال کارگری در مورد حداقل دستمزد كارگران در سال آينده گفت
 . ها منطبق شود افزوده شود شاید دستمزد كارگران با واقعیت هزينه



ت بايد توجه داشت كه فشار اين افزايش دستمزدها نبايد فقط به كارفرما وارد شود و دول: او تصریح کرد
 . هاي افزايش دستمزد هم باشد بايد به فكر حاشیه

رویشی در خاتمه با اشاره به اينكه در گذشته افزايش حداقل دستمزد، منجر به اخراج كارگران و د
با افزایش دستمزد باید امنیت شغلی کارگران نیز : هاي كاري شده است، اظهار كرد افزايش ساعت

افزایش مخارج خود مجبور به اخراج تعدادي از كارگران و افزایش  تامین شود تا كارفرمایان برای جبران
  . ساعات كاري آنان نشوند

 پايان پیام
 

 دستمزد
 زند حرف آخر را درباره دستمزد وزير مي: رضازاده

 
یک فعال کارگری دراستان : بهمن آمده است 01ایلنا در تاریخ –به نوشته خبرگزاری دولتی کار ایران 

لت نیازی به افزایش تعداد نمایندگان خود در شورایعالی کار ندارد زیرا پیش از تغییر دو: گلستان گفت
  .قانون نیز حرف اول و آخر را در شورایعالی کار دولت میزند

هادی رضازاده در گفتگو با خبرنگار ایلنا ضمن بیان اینکه دولت خود بزرگترین کارفرمای کشور است و 
تواند  ای که می مهمترین مسله: یی نظرات مشترکی دارند تصریح کردمعموال با نمایندگان کارفرما

عالی کار و تاثیر این موضوع بر  گرایی در شورای جانبه دغدغه کارگران باشد، به حاشیه رفتن سه
 . دستمزد سال آینده است

قانون کار و  ۷۱ها در زمینه حداقل دستمزد کارگران، باید براساس ماده  او با اشاره به اینکه همه تصمیم
متاسفانه نمایندگان کارگران در شورای عالی کار قدرتی ندارند و :گرایی باشد اظهار داشت جانبه سه

  . کند بود و نبودشان در این شورا فرقی نمی
نظرات دولت و نماینده کارفرمایان معموال تفاوتي ندارد كه در : دبیر اجرایی خانه کارگر گلستان ادامه داد

  . اند تقصیر نبوده مایندگان کارگران هم بیاين زمینه ن
اگراعضای کانونعالی شورای اسالمی کار به خاطر برخی مسائل چشمشان را به : او خاطر نشان کرد
کردند  بستند و به جای همراه شدن با وزیر سابق، حقایق را برای کارگران بازگو می روی تخلفات نمی

  . امروز به چنین وضعی دچار نمی شديم
نمایندگان کارگران در شورای عالی کار در حد مشاور هستند و نظرات آنها چندان تاثیری در : وگفتا

مصوبات شورای عالی کار ندارد، به عنوان مثال کارگران شاهد بودند که چند سال قبل نمایندگان کارگر 
ء نمایندگان کارگر مصوبه مصوبه دستمزد را امضاء نکردند و هیچ اتفاقی نیافتاد و دولت بدون نیاز به امضا

 . را اجرا كرد
اگر موضع کارگران در شورای عالی کار با همین روش پیش برود دیگر چیزی از : رضازاده عنوان کرد

نمایندگان کارگر به معنای واقعی باقی نخواهد ماند و آنان تنها با عنواني نمادين در شورایعالی کار 
 . کنند حضور پیدا می

جلسات : دستمزد، با بیان اینکه همیشه حرف آخر را وزیر کار خواهد زد عنوان کرد او در خصوص تعیین
شورای عالی کار تاثیر چندانی در مورد مصوبه مزدي ندارد و این را حتی میشود از مصاحبه های 

  . نمایندگان کارگران در شورایعالی کار متوجه شد
 پايان پیام

 

 شود دادهای موقت برگزار میسمینار قانون کار و شرایط انعقاد قرار
 

کارفرما و  49با حضور :  بهمن آمده است 10ایلنا در تاریخ –به نوشته خبرگزاری دولتی کار ایران 
 .پیمانکار، سمینار قانون کار و قراردادهای موقت کار و شرایط انعقاد آن فردا برگزار می شود

لی توسعه فن آوری افق در گفتگو با هادی آقاجانی مدیر آموزش و برنامه ریزی موسسه بین المل

این موسسه سمینار فوق را برای آخرین بار در سال : ضمن بیان مطلب فوق تصریح کرد  خبرنگار ایلنا،

  .جاری با سخنرانی کرم بیگی مدیرکل طبقه بندی مشاغل مزد و بهره وری برگزار می کند

دهای کار، تفکیک قرارداد کار از قرارداد محورهای سمینار در غالب قراردا: او در ادامه یاد آور شد

پیمانکاری و سایر قراردادها، تعلیق یا فسخ قرارداد کار، برداشت از مزد و بیمه بیکاری و آیین نامه 

 .اجرایی آن برگزار می کند

های آموزشی در شهرهای مختلف ایران جهت  الزم به ذکر است پیش از این نیز سمینارها و کارگاه

 .کارفرمایان و پیمانکاران از نقاط مبهم قانون کار برگزار شده بودبرداری  بهره
 



  میلیون دالری تجار ايرانی برنج به هند ۵۴۴بدهی 

صادرکنندگان هندی برنج به ايران :بهمن آمده است  10به نوشته سایت اصالح طلب مردمک در 
 ۱۷۷اری شده از اين کشور به ارزش های برنج خريد اند پول محموله اند که تاجران ايرانی نتوانسته گفته

 . میلیون دالر را بپردازند
هزار تن برنج  ٢۱۱های اکتبر و نوامبر سال گذشته  به گفته صادرکنندگان هندی برنج، تجار ايرانی در ماه

 . اند میلیون دالر بازمانده ۱۷۷اند اما از پرداخت پول آن به ارزش  خريده
برنج هند، از تمام اعضای اين اتحاديه خواسته است که از ويجی ستیا، رئیس صنف صادرکنندگان 

 . صادرات برنج نسیه به ايران خودداری کنند
ويجی ستیا به خبرگزاری رويترز گفته است که احتمال دارد بدهی ايران به هند بابت خريد برنج بیش از 

 . اين به تعويق بیفتد
های  رکت ايرانی ماه گذشته از پرداخت بدهيش ٢۱اند که حدود  براساس اين گزارش تجار هندی گفته

شان را  دهند تا بدهي روز به مشتريان خود مهلت مي ۰۱بیشتر صادرکنندگان هندی . اند خود بازمانده
 . پرداخت کنند

کند و سهم واردات برنج از هند عمدتا باسماتی معطر  ايران ساالنه بیش از يک میلیون تن برنج وارد مي
 . درصد است ۷۱

تن است و اين کشور هرسال  ٢٫۰اطالعات اداره کشاورزی آمريکا، مصرف ساالنه برنج در ايران  طبق
 . کند درصد از برنج مصرفی خود را وارد مي ۷۱حدود 

اند که در اين موضوع مداخله  رئیس صنف صادرکنندگان برنج هند، گفته است که از دولت هند خواسته
د که صادرکنندگان برنج به هند خواستار کمک دولت دهلی نو يک مقام دولت هند نیز تصديق کر. کند

 . اند های دولت ايران هنوز در اين مورداظهارنظر نکرده اما تجار و مقام. اند شده
همانطور که صادرکنندگان برنج مانند تايلند، ويتنام و پاکستان صادرات : ويجی ستیا تاکید کرده است
 . تجار هندی هم نبايد صادرات برنج نسیه به ايران را ادامه دهنداند،  برنج به ايران را متوقف کرده

سال پیش فروش برنج به ايران را متوقف کرده  ۱۱صنف صادرکنندگان برنج تايلند گفته است که تايلند از 
 . است

ها باعث شده  جاويد آقا، رئیس صنف صادرکنندگان برنج پاکستان نیز تصديق کرده است که وجود تحريم
 . ايرانی و پاکستانی تمايل به تجارت برنج نداشته باشندتجار 

های خريد برای تاجران ايرانی شده و  کاهش شديد ارزش ريال در ايران که موجب افزايش هزينه
های غیررسمی مانند دالالنی که در دبی  های مالی موجب شده است که آنها از کانال چنین تحريم هم

 . اخت بدهی خود دچار مشکل شوندواسطه پرداخت پول هستند، در پرد
ها و نهادهای طرف معامله با بانک مرکزی ايران در  براساس قانون جديد دولت آمريکا، مجازات شرکت

ها و نهادهای خارجی طرف معامله  طبق اين قانون دسترسی شرکت. دستورکار دولت آمريکا قرار گرفت
 . درآمدهای نفتی ايران هدف قرار گرفت با بانک مرکزی ايران به نظام مالی آمريکا منع شد و

میلیارد دالر پول  ۱۱اين در شرايطی است که هند دومین خريدار نفت ايران است و برای بازپرداخت 
 . رو شده است نفت به ايران به خاطر فشارهای آمريکا، با مشکل روبه

بدهی نفتی خود را  ترکیه بخشی از« هالک بانک»براساس اين گزارش در شرايطی که هند از طريق 
 . شود های غیررسمی به هند پرداخت مي پردازد پول صادرات برنج به ايران از طريق شبکه به ايران مي

گیرند و به صادرکنندگان هندی  ها در دبی پول برنج صادراتی هند را از تجار ايرانی به ريال مي واسطه
 . شود ان صادر ميطور مستقیم از هند به اير ها به دهند و محموله دالر مي

گويند مشکل بدهی ايران به هند بابت خريد برنج از ماه گذشته و زمانی شروع شد  اما تجار هندی مي
زمان هزينه نقل  هم. های بیشتری ايجاد کرد که ارزش ريال سقوط کرد و برای واردکنندگان ايرانی هزينه

 . دهند درکنندگان هندی دالر ميها به صا و انتقاالت برای دالالن در دبی باال رفت زيرا آن
کشتی  ۱۱خبر بدهی ايران به هند بابت خريد برنج در شرايطی منتشر شده که هفته گذشته نیز 

های جديد اتحاديه اروپا و توقف معامالت پولی و بانکي، از تخلیه بار  حامل غالت برای ايران در پی تحريم
 . شکل آنها در دريافت پول از ايران اعالم شدها م دلیل توقف کشتي. در بنادر ايران بازماندند

های بازپرداخت  براساس اين گزارش قرار است دهلی نو در ماه فوريه هیئتی را به ايران بفرستد تا راه
درصد از  ۷۱اند که  دو کشور موافقت کرده. بدهی نفتی هند به ايران را با دادن روپیه بررسی کنند

 . وپیه پرداخت شودمیلیارد دالری هند به ر ۱۱بدهی 
اگر هند بابت تمام بدهی نفتی خود روپیه به ايران بدهد مقدار ريال در ايران باال خواهد رفت، پولی که 

 . در بازار معامالت جهانی چندان قابل استفاده نیست

 
 خشم و اعتراض کارگران خدمات شهری در رشت



 
اردادی ناحیه ها و مناطق مختلف شهرداری نفر از کارگران قر ۱٣در حدود  ۱۷/۱۱/۰۱عصر روز دوشنبه 

این کارگران نسبت به عدم امنیت شغلی . رشت به استانداری گیالن واقع در خیابان معلم رشت رفتند
 .و بی ثباتی کارشان و عدم تجدید قراردادهایشان با شرکتهای خدماتی طرف قرارداد اعتراض کردند

اسری و شبکه گیالن خبر از تثبیت وضعیت شغلی و انتقال در اخبار سر -چند روز پیش  -زیرا به تازگی 
کارگران به سازمان شهرداری و یا تعاونی شهرداری شده بود که متعاقب آن کارگران دیگر تحت پوشش 

 .شرکتهای خدماتی قرار نگیرد
 به کارگران قول داده شده که تاریخ شنبه ۱۷/۱۱/۰۱البته از طرف استاندار سعادتی پاسدار در روز 

بیشتر این کارگران زحمتکش خدمات شهری با شرکتهای . بیستم بهمن از تهران کسب تکلیف بکنند
طرف قرارداد و مورد استثمار هستند مادر ... خدماتی مانند شهرباران ، نیل آبی زرجوب نور تابان و 

  .گزارش های قبلی خود بارها وضعیت وخیم شرایط کاری این کارگران را گزارش کردیم
  ...کارگران در ازای اضافه کاری نه اضافه کار می گیرند نه بن کارگری نه پاداش و نه سایر مزایا این

با توجه به افزایش شدید نرخ تورم در ماههای اخیر و گرانی کاالهای اساسی و مصرفی از یکسو و 
وبه ی نزدیک شدن عید کارگران همچنان در وضعیت نابسامان معیشتی آنهم با حداقل دستمزد مص

 .روزه در هر ماه بسر می برند ۱۱با تاخیر ( تو بخوان اداره سرمایه ) اداره کار 
گفتنی است در این میان فریدونی شهردار منفور و دزد و دالل پیمانکاران در رشت به کارگران گفت ما 

ارگران در حاضریم با شما قرارداد ببندیم اما استاندار سعادتی پاسدار مخالفت می کند و در نتیجه ک
 .میان دو نهاد سرمایه داری شهرداری و استانداری پاس کاری می شوند و بالتکلیف هستند

کارگران خدمات شهری رشت خواستار حمایت سایر هم طبقه ای های خود و سایر شهرهای گیالن و 
اسالمی در زیرا لغو قراردادهای موقت را گام اول برای قطع زنجیر بردگی سرمایه داری . ایران هستند 

 .ایران می دانند
 1009بهمن10-فعاالن کارگری ضد سرمایه داری گیالن

  مرغ هم مثل گوشت گران شد

همزمان با افزايش نرخ گوشت قرمز، نرخ هر  : بهمن آمده است  09در ايسنابه نوشته سایت دولتی 
هزار  ۷تا حدود  ۱۱۱زارو ه ٣هزار تومان بود اکنون به  ٣کیلوگرم گوشت مرغ هم که تا چندی پیش کمتر از 

 . تومان افزايش يافته است
هزار و  ٣اين شرايط موجب شده تا رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت با اشاره به میانگین قیمت 

 . سازی ذخاير مرغ منجمد خبر دهد تومانی گوشت مرغ در سطح شهر تهران از آزاد  ۱۱۱
هزار تومان در سطح شهر  ۷تا حدود  ۷۱۱هزار و  ٣ يداهلل صادقی درباره افزايش قیمت گوشت مرغ به

 . گوشت مرغ قیمت مصوب ندارد و نرخ اين محصول تابع نظام عرضه و تقاضاست: تهران گفت
رغم افزايش نرخ گوشت قرمز و مرغ قیمت تخم مرغ در چند هفته اخیر از  مرغ به ثبات نسبی قیمت تخم

دار يا بدون مارک بودن آن از  م تخم مرغ بسته به مارکثبات بیشتری برخوردار بوده و نرخ هر کیلوگر
 . هزار تومان در نوسان است ۶تا حدود  ٢۱۱هزار و  ۱

هزار تن گوشت گرم  ۱۱رويه قیمت گوشت قرمز و مرغ در حالی ادامه دارد که عرضه روزانه  فزايش بي
مناسب گوشت مرغ خبر در بازار آغاز شده و مسئوالن با ممنوع کردن صادرات دام زنده از ذخاير 

 . دهند مي
های سطح شهر به بیش از  با وجود اين اکنون نرخ هر کیلوگرم گوشت شقه گوسفندی در فروشگاه

هزار تومان در نقاط  ٢۱تا  ٢۱هزار تومان افزايش يافته و هر کیلوگرم گوشت ران گوسفندی نیز از ۱۷
 . شود کنندگان عرضه مي مختلف شهر تهران به مصرف

هزار  ۱۱تا  ۱۱۱هزار و ۱٢نرخ هر کیلوگرم گوشت چرخ کرده مخلوط گوسفندی و گوساله از همچنین 
 . هزار تومان در نوسان است ۱۰تا  ۱۱تومان و گوشت گوساله بدون استخوان از 

گرم گوشت  قیمت هر کیلو: اهلل صادقی قیمت گوشت قرمز را بنابر نوع آن متفاوت دانست و گفت يد
هزار تومان  ۱۱ای شهروند  های زنجیره تومان و در فروشگاه ۷۱۱هزار و  ۱۷بار  وه و ترهگوساله در میادين می

 . تعیین شده است
 

 آزادی موقت میثم نجاتی عارف، دانشجو و فعال کارگری با قرار وثیقه-اطالعیه 
 

ان، روز روز بازداشت در بند دو الف سپاه پاسدار 02میثم نجاتی عارف، دانشجو و فعال کارگری، پس از 
 .بهمن ماه، با قرار وثیقه پنجاه میلیون تومانی موقتا آزاد شد ۱۰چهارشنبه 

این دانشجوی دانشگاه آزاد واحد کرج و فعال کارگری شرکت سایپا، که ماه گذشته زمان خروج از 



کارخانه و عزیمت به دانشگاه، توسط ماموران امنیتی دستگیر و به محلی نامعلوم منتقل شده بود، 
 .هفته های اخیر در بند دو الف سپاه پاسداران در زندان اوین نگهداری می شدطی 

در گزارش ها آمده بود که ماموران امنیتی بعد از دستگیری میثم نجاتی عارف، وی را با دستبند و جهت 
و ضمن توهین و اهانت به خانواده وی، کامپیوتر و بخشی از وسایل این   بازرسی به منزلش برده

 .و فعال کارگری را ضبط کرده و با وی به بازداشتگاه منتقل کرده بودند دانشجو
بر اساس گزارش ها، پیگیری های خانواده نجاتی عارف در مراجعه به دادگاه انقالب و مراکز انتظامی تا 

چند هفته بی نتیجه بوده، تا اینکه اواخر دی ماه طی تماسی کوتاه با خانواده، از نگهداری خود در 
 .اشتگاه اوین و سالمتی خود خبر می دهدبازد

 09بهمن  09-کمیته گزارشگران حقوق بشر
 

 وعده همسان سازی حقوق بازنشستگان تأمین اجتماعی سه ساله شد

 
بر طبق آیین نامه اجرایی همسان سازی که از سوی دولت تنظیم شد هنوز میزان حقوق همسان 

 .سال تغییری نکرده است٣سازی بازنشستگان تامین اجتماعی بعد از گذشت 
سال میزان حقوق همسان سازی بازنشستگان ٣بهمن ماه ایلنا،با گذشت 09به گزارش مورخ 

ومستمری بگیران تامین اجتماعی تغییری نکرده بر طبق آیین نامه اجرایی همسان سازی که از سوی 
 ٢۱۱۱سال اعتباری با مبلغ برابر این بند از قانون در  ٨٨قانون بودجه سال  ٣۰دولت تنظیم شده با بند 

میلیارد تومان اعتبار جهت همسان سازی حقوق بازنشستگان ومستمری بگیران تامین اجتماعی در 
 .نظر گرفته شد

: گوید بنا بهمین گزارش،محمدی یکی از مستمری بگیران کرمانشاهی این سازمان به خبرنگار ایلنا می
ر دقیقا به آن عمل نمایند مشکالت حل ودر صورت اجرای با توجه به آنچه که مورد تصویب قرار گرفته اگ

 .یابد ها نیز افزایش می قانون همسان سازی مستمری
ما : ابراهیمی یکی دیگر از این مستمری بگیران در خصوص ابهامات موجود در پیش روی این قانون گفت

لحاظ قانونی برای اجرای  دانید لطفا شما به ما بگویید که چه ابهاماتی به دانیم اگر شما می که نمی
 .همسان سازی حقوق مستمری بگیران وبازنشستگان سازمان تامین اجتماعی وجود دارد

های مسئولین خود سازمان تامین  بر طبق گفته: منصوری یکی دیگر از این مستمری بگیران افزود
ستگان این اجتماعی که اشراف کامل به وضع زندگی وروال وروند زندگی مستمری بگیران وبازنش

سازمان دارند که این قشر با مشکالت زیادی روبه رو است بنا بهاین مورد همسان سازی باید هر چه 
 .زودترعملی شود

بازنشستگان ومستمری بگیران واقعا منتظر اجرای این قانون یعنی همسان سازی : محمدی گفت
 .هایشان هستند وبرآورد آن بر حقوق

چند ماه از این خبر با عنوان خبر خوش برای مستمری بگیران مدت زمانی بالغ بر : وی افزود
 .گذرد باز هم خبری از اجرای این قانون نشد وبازنشستگان تامین اجتماعی می

های  های لشکری وکشوری با حقوق ابراهیمی در پاسخ به این سئوال که آیا تفاوت میان حقوق
ه قول معروف آن چیز که عیان است چه حاجت ببینید ب: پرداختی به تامین اجتماعی هست یا نه، گفت

ها ومزایای  به بیان است، چندین نفر از بستگان بازنشسته لشکری و کشوری خود من حقوق
کنیم تفاوت چشمگیری دارد وهمین امر موجب اختالف  دریافتیشان به واقع با آنچه که ما دریافت می

 .به راحتی قابل مشاهده است بسیار زیادی در روند زندگی من اب آنان است واین امر
 .ما همچنان در انتظار تسهیل در روند اجرای این قانون هستیم: وی افزود

ابراهیمی در پاسخ به سئوالی که در یافتی بازنشستگان کشوری ولشکری به چه میزان با در یافتی 
اید درست در قبل هم اشاره کردم به بستگان خودم ش: دهد تامین اجتماعی متفاوت است پاسخ می

هزارتومان در ماه از نظر  ۷٣۱هزار تومان در ماه با چیزی در حدود  ۰۱۱نباشد که بیان کنم اما دریافتی 
 .شما تا چه حد متفاوت است

ای ما شاید بیشتر از آنان  بینید که پرداختی بیمه اگر شما خودتان محاسبه کنید می: افزاید وی می
 .ستدانم مبنای محاسبه بر چی است ولی نمی

مطمئنا با اجرای این قانون عدالت اجتماعی در مورد تمامی اقشار به خصوص : محمدی تصریح کرد
های حمایتی بازنشستگان به طور یکسان اجرا  جامعه مستمری بگیر و بازنشسته با دیگر صندوق

 .شود می
ن در حوزه مجلس محترم با تصویب قانو ٨۷عینا حرف بنده استناد است به سال : وی در ادامه گفت

هایشان  های کارمندان وبازنشستگان لشکری وکشوری در محاسبٔه حقوقی به افزایش حقوق حقوق
پرداخت واینجا بدون توجه به افزایش حقوقی بازنشستگان ومستمری بگیران به این امر پرداخته است 

 .ای برای افزایش حقوقی برای حوزه تامین اجتماعی نشده است یعنی محاسبه



ها در محاسبٔه  امید است تا هر چه زودتراین قانون یعنی همسان سازی حقوق: یان تاکید کردوی در پا
 .حقوقی باز نشستگان ومستمری بگیارن تا مین اجتماعی اعمال شود

 ٣۰بر اساس این گزارش، طبق آیین نامه اجرای همسان سازی که از سوی دولت تنظیم شده با بند
میلیارد تومان اعتبار جهت همسان  ٢۱۱۱مبلغ  ٨٨ند از قانون در سال برابر این ب ٨٨قانون بودجه سال 

میلیارد  ۰۱۱سازی حقوق باز نشستگان ومستمری بگیران تامین اجتماعی در نظر گرفته شد ولی تنها 
میلیارد تومان به تامین اجتماعی پرداخت شد با این وجود  ٢۱۱۱میلیون تومان از تعهد  ٣۷۱و

دانند ودر انتظار پاسخ روشن درباره همسان  یران خود را بستانکار میبازنشستگان ومستمری بگ
های لشکری وکشوری باال رفته  چیز آنان نیز به مانند سایر پرداختی های نا سازی هستند تا حقوق

 .مند از مزایای تعلق گرفته به بازنشستگان کشوری و لشکری باشند وآنان نیز بهره
 1009بیستم بهمن ماه

 

  حذف برخى مواد پروتئینى از سفره ايرانیان/زار تومان هم شده 01گوشت 

قیمت گوشت قرمز اين روزها سر به فلك : شرق: بهمن آمده است 09به نوشته سایت انتخاب در 
هزار تومان هم مى 49كشیده است و تهیه يك كیلو گرم راسته گوسفندى در شمال شهر تهران به 

هزار تومان باشد، امروز با شايعه كمبود، 15بدترين حالت زير گوشتى كه قرار بود قیمت آن در . رسد
 . سیر سعودى قیمت خود را آغاز كرده است

وعده دولتى ها نیز براى تنظیم بازار و عرضه گوشت با قیمت تعادلى نیز چاره ساز نبوده و به نظر مى 
ه آينده را با شايعه رسد مسووالن قصد دارند جو روانى ايجادشده به واسطه بروز قحطى در چند ما

به همین منظور كمك گرفتن از خبرگزارى ها . هزار تن گوشت قرمز در كشور كنترل كنند 59توزيع روزانه 
و خبرنگاران نزديك به دستگاه هاى متولى تنظیم بازار در اولويت قرار گرفته و بر اساس اعالم يكى از 

 . كار قرار گرفته است هزار تن گوشت در دستور 59خبرگزارى ها توزيع روزانه 
بر اساس اين گزارش افزايش قیمت دالر و مقرون به صرفه نبودن واردات براى واردكنندگان احتمال 

اين در حالى بود كه نوساناتى نیز در قیمت برخى . كمبود كاالدر ماه هاى آينده را قوت بخشیده است
ابت كمبود كاالدر ماه هاى آينده، به اقالم از جمله لبنیات، مشاهده مى شد اما همین نگرانى از ب

تدريج به كوچه پس كوچه هاى بازار و خانه هاى مردم سرايت كرد و موجى از تقاضا را به سمت بازار 
بازار گوشت نیز يكى از همین بازارها بود كه به دلیل افزايش تقاضا، با برخى نوسانات مواجه . فرستاد

اين اتفاق به تنهايى . هزار تومان هم رسید 49بیش از  شد و قیمت هر كیلوگرم گوشت در تهران به
كافى بود تا مسووالن دولتى اعالم كنند كه عرضه گوشت قرمز گرم و منجمد در بازار آغاز خواهد شد و 

: در اين رابطه گفت« مهر»صدراله دولت در گفت وگو با . اين گوشت ها قیمت تعادلى خواهند داشت
مهم را در مورد گوشت اتخاذ كرده است كه بر اساس آن، صادرات دام زنده ستاد تنظیم بازار دو تصمیم 

 . از كشور ممنوع شد
از اواخر هفته گذشته، عرضه گسترده گوشت قرمز به : ريیس ستاد تنظیم بازار مواد پروتئینى افزود

شت قرمز در قیمت تعادلى در بازار آغاز شده و البته شواهد حكايت از آن دارد كه كمبودى در زمینه گو
بر : وى تصريح كرد. بازار وجود ندارد، اما به داليل مختلف قیمت در هفته هاى گذشته افزايش يافته بود

اين اساس، اولین بخش از گوشت قرمز ذخیره سازى شده در سردخانه ها روانه بازار خواهد شد كه بر 
تومان و قیمت 499ر و اساس تصمیمات اتخاذشده، قیمت عمده فروشى گوشت گاو منجمد هشت هزا

تومان  399هر كیلو گوشت به اصطالح سه قطعه در خرده فروشى ها و مراكز توزيع، هشت هزار و 
اين در حالى است كه گشتى در شهر و مراجعه به فروشندگان اقالم پروتئینى نشان دهنده . است

 . وشت استوجود افزايش قیمت ها و بى تاثیر بودن وعده هاى داده شده در كاهش قیمت گ
چند روز در هفته گذشته، : گفته است« مهر»در همین رابطه يكى از فروشندگان مواد پروتئینى به 

تقاضاى بسیارى براى خريدهاى عمده از سوى مردم مطرح مى شد كه همین امر شايد باعث باالرفتن 
مى رسد شروع  قیمت شده باشد، چرا كه مردم خريدهاى عید خود را زودتر از موعد هر سال به نظر

مى « مهر»يكى ديگر از قصابان كه واحد صنفى نسبتا بزرگى در سطح شهر دارد، به . كرده باشند
نوسانات نرخ ارز و باالرفتن قیمت سكه باعث شده بود حتى برخى كشتارگاه ها نیز به كندى : گويد

ى مردم براى تامین اقالم كشتار انجام دهند و به بهانه اينكه بتوانند در روزهاى آينده كه اوج تقاضا
پروتئینى در ايام پايانى سال است، گران تر بفروشند، همین امر البته به قصابان نیز سرايت كرد و آنها 

 . نتوانستند به میزان الزم گوشت مورد نیاز واحد خود را تامین كنند
ازار مراجعه مى كردند و مردم هم شنیده بودند كه قرار است قحطى بیايد و بنابراين به ب: وى مى افزايد

البته فروش ما نیز رونق گرفته بود، اما تالش شد به دلیل اينكه اعتبار خود را میان مردم از دست 
قیمت : يكى ديگر از فروشندگان مواد پروتئینى مى گويد. ندهیم، به میزان معقولى افزايش قیمت دهیم



. ريد است كه تقاضا را بر هم مى زندگوشت قرمز باالرفته است، اما بیشتر هیجانات ناشى از خ
اضطراب حاكم بر بازار و افزايش قیمت ها واقعیتى است كه اين هواى دخل و خرج اين روزهاى مردم را 

ابرى كرده است و بسیارى از مردم براى آفتابى شدن آن به فكر حذف گوشت و برخى ديگر از مواد 
 . پروتئینى از سبد غذايى خود هستند

 
 

 نفر بر اثر حادثه در محل کار0روزانه  جان باختن
 

بر اساس آخرین آمارها در هشت : بهمن آمده است  01بر پایه گزارش خبرگزاری دولتی مهر ایران در 
نفر بر اثر حادثه در محل کار جان خود  019نفر و در تهران و البرز  15در کشور یک هزار و  09ماهه سال 

 .را از دست داده اند
وادث گودبرداریهای غیراصولی نه اورژانس تهران آماری از قربانیان گودبرداریهای متاسفانه در ح

محمود خدادوست رئیس مرکز تحقیقات پزشکی قانونی . غیراصولی تهران دارد و نه پزشکی قانونی
: کشور در گفتگو با خبرنگار مهر در مورد آمار مرگ و میر ناشی از گودبرداریهای غیراصولی می گوید

فکیکی در پزشکی قانونی نداریم و آمارها با عنوان مرگ و میر ناشی از حوادث کار عنوان می چنین ت
نفر و در تهران و البرز  15در کشور یک هزار و  09شود که بر اساس آخرین آمارها در هشت ماهه سال 

 .نفر بر اثر حادثه در محل کار جان خود را از دست داده اند 019
 

 بودن غیربومي بهانه به كشور غرب هنآ ذوب كارگر 06 اخراج
 

 .است كارشان محل از غیر شهرستاني در بودن ساكن و تولد آنان اخراج دلیل تنها كارگران اظهار طبق
 به كارخانه اين مديريت :كردند اعالم ايلنا به اي نامه در كشور غرب آهن ذوب كارخانه كارگران از جمعي

 .است كرده جلوگیري كارخانه به ورودشان از آنها بودن غیربومي دلیل
 :كردند عنوان كار گزاري خبر به اي نامه ارسال با کارخانه به ورودشان از جلوگیری تشریح در كارگران اين

 قرارداد فسخ با قروه، - آباد اسد جاده هفت كیلومتر در واقع كارگر 029 با كشور غرب آهن ذوب كارخانه
 نظر زير مجددا را واحد اين نظارت تحت سپاهان،كارگران وشك فرازمان شركت با جانبه يك صورت به

 گذشته هفته در وجود اين با كه است بسته كار داد قرار جاري سال پايان تا كارگران اين با و برده خود
 .است شده جلوگیري كارخانه به آنها ورود از
 فني شان فعالیت زمینه كه مشابهي واحدهاي در كه كارگران اين از نفر 12 كه است آمده نامه اين در

 فني مدارك ارائه و مصاحبه و گزينش مراحل طي و بوده زيادي كاري سابقه داراي است صنعتي
 مراحل طي از پس و آمده در سپاهان كوش فرازمان شركت استخدام به تحصیلي و اي حرفه

 .اند شده بكار مشغول واحد دراين تخصصي و فني ايمني هاي آموزش
 شركت با جانبه يك صورت به قرارداد فسخ با كشور غرب آهن ذوب كارخانه :شدند آور ادي كارگران اين

 بسته داد قرار آنها با و آورده نظرخود زير مجددا را واحد اين نظارت تحت ،كارگران سپاهان كوش فرازمان
 .است

 با داشتیم كشور غرب آهن ذوب كارخانه با كه كاري قرارداد عقد طبق :اند افزوده معترض كارگران اين
 كارگر نفر 12 ما ورود و حضور از و مواجه كارخانه نگهباني ممانعت با مقرر، شیفت در كار به مراجعه

 .آمد عمل به جلوگیري اي قروه
 كارگران نماينده عنوان يه كارگران از تن دو مدت، طوالني انتظار از پس :است آمده نامه اين ادامه در

 را كارگران اين كار ادامه از ممانعت داليل و مراجعه غرب آهن ذوب شركت عامل مدير دفتر به اخراجي
 شهرستان وقت نماينده انتخاباتي هاي سیاست را كارگران اين اخراج علت پاسخ در كه شوند مي جويا
 بكار ممانعت دستور كارخانه مديره هیئت عضو عنوان به ايشان كه اند داده پاسخ و نموده بیان آباد اسد
 .است كرده صادر حقي هیچ بدون ماه يك تا را هستند بومي غیر و قروه ساكن كه را اي عده
 واحد اين مسئوالن گفته طبق غرب آهن ذوب كارخانه با خود همكاري ادامه از معترض كارگران اين

 بهانه به كه است ماه سه بمدت كارخانه اين:افزودند و كرده ناامیدي ابراز ماه يك مدت از پس تولیدي
 .ندارد فعالیت داخلي تعمیرات و اولیه مواد نداشتن

 از يكي از اخراجي كارگران ساير نماينده عنوان به كارگران از يكي :است آمده نامه اين ادامه در
 بكار بازگشت گواهي تضمین بر مبني اي نامه و خود قرارداد از تصويري درخواست كارخانه مسئوالن

 تصوير حتي اي، نوشته دست يا اي نامه شود مي گفته جواب در كه كند مي طلب را شده اخراج افراد
 .شد نخواهد داده شما به هم آنها
 0 الي 1 دادهاي قرار خود كارگران همه با كشور غرب آهن دوب كارخانه :داشتند اظهار ادامه در آنها

 .تاس جاري سال پايان تا اخراجي كارگران ما قرارداد كه بندند مي نسخه يك در ماهه



 اياب حق و سنوات و معوقه حقوق تولیدي واحد اين از ماه 4 كارگران ساير اينكه عنوان با كارگران اين
 حوادث تولیدي واحد اين در كار سخت شرايط وجود با :كردند اضافه دارند كارطلب سختي و ذهاب

 .آيد مي بوجود واحد اين كارگران براي بسیاري كار از ناشي
 دلیل تنها كه چرا باشند آنان اخراج داليل گیر پي مسئولین كه شدند خواستار اخراجي كارگران اين

 .است كارشان محل از غیر شهرستاني در بودن ساكن و تولد آنان اخراج
 

 :کارگران پیمانکاری مجتمع های پتروشیمی بندر امام و منطقه ویژه اقتصادی
 

 اعتصاب خواهیم زد بهمن ماه متحد و یکپارچه دست به 00از صبح روز یکشنبه 
کارگران شرکتهای پیمانکاری پتروشیمی بندر امام و پتروشیمی های منطقه ویژه اقتصادی ماهشهر 

بهمن ماه  00اعالم کرده اند در اعتراض به عدم برچیده شدن شرکتهای پیمانکاری از صبح روز یکشنبه 
 .دست به اعتصاب نامحدودی خواهند زد

یه شرکتهای پیمانکاری بر اساس ضرب العجلی می باید تا مورخه بنا بر بخشنامه هیئت دولت کل
اما مدیریت پتروشیمی های بندر امام و منطقه ویژه اقتصادی با بهانه های . برچیده میشدند 11/11/09

 .مختلف زیر بار خواست کارگران نرفته اند
نماینده های کارگران  بنا بر گزارشهای رسیده به اتحادیه آزاد کارگران ایران، طی روزهای گذشته

شرکتهای پیمانکاری بندر امام و دیگر پتروشیمی ها در منطقه ویژه اقتصادی ماهشهر، پیگیر خواست 
خود و اجرای مصوبه دولت مبنی بر برچیده شدن شرکتهای پیمانکاری بر اساس ضرب العجل دولت بوند 

امام، نماینده های کارگران را به آقای  بهمن ماه ظریف کار مدیر عامل پتروشیمی بندر 13که نهایتا روز 
 .حیدری رئیس امور اداری جهت تعیین تکلیف خواست کارگران و بخشنامه دولت ارجاع داد

ماهیت کار : پس از مراجعه نماینده های کارگران به حیدری و مذاکراتی که انجام شد وی اظهار داشت
م، همگی از نوع حجمی هستند و کلیه کارگران شاغل در شرکتهای پیمانکاری پتروشیمی بندراما

پیمانکارانی که در پتروشیمی بندرامام کار میگیرند و با پتروشیمی قرارداد می بندند، تمامی نفرات خود 
را از بیرون همراه خود وارد می کنند و پس از پایان قرارداد، آنها را مجددا یا با خود از شرکت می برند و 

این درحالی است . دلیل این کارگران مشمول بخشنامه دولت نمی شوندیا اخراج می کنند و به همین 
که بر خالف اظهارات حیدری و طبق مدارک مستند و قانونی، تمامی کارگران شاغل در پتروشیمی 

سال سابقه کار مستمر و تعریف شده ی معین  09الی  15بندرامام و دیگر پتروشیمی ها، همگی از 
و در طول سالهای گذشته این فقط و فقط پیمانکاران بوده اند که عوض در این پتروشیمی ها دارند 

شده و آمده اند و رفته اند و کارگران بطور ثابت بر سرکارهای معین و تعریف شده خود باقی مانده اند و 
بطور مستمر و الینقطع از حقوقهای آنان بیمه و مالیات کسر شده و لیست پرداخت مستمر بیمه و 

 .در سازمان تامین اجتماعی و اداره دارائی موجود است مالیات آنان
بنا بر این آخرین گزارشهای رسیده به اتحادیه آزاد کارگران ایران، علیرغم ارائه مستندات الزم از سوی 
کارگران به رئیس امور اداری پتروشیمی بندر امام و مذاکرات مفصل نماینده های کارگران با مسئولین 

تا این مذاکرات به نتیجه ای نرسید و کارگران بطور متحدانه ای تصمیم به آغاز پتروشیمی ها، نهای
قرار است در این روز کلیه کارگران پتروشیمی بندرامام و . بهمن ماه گرفتند 00اعتصاب از رو یکشنبه 

منطقه ویژه اقتصادی در اقدامی هماهنگ و یکپارچه دست از کار کشیده و اعتصابی گسترده و 
  .ا آغاز کنندسراسری ر

، که کارگران در پتروشیمی های ماهشهر منتشر کرده اند این اعتصاب قرار 4بر اساس اطالعیه شماره 
و با تجمع کارگران ( 4درب شماره )صبح روز یکشنبه از محل پارکینک اتوبوسها  09/3است از ساعت 

 .آغاز شود
 1009بهمن ماه  09 -اتحادیه آزاد کارگران ایران

 

  انی و محمد جراحی همچنان در بند قرنطینه نگهداری می شوندشاهرخ زم
 

بر اساس اخبار رسیده از زندان تبریز، وضعیت زندانیان کارگری آقایان : کانون مدافعان حقوق کارگر
این دو زندانی عالوه .شاهرخ زمانی و محمد جراحی در بند قرنطینه ی تبریز بسیار تاسف بار است

ن و شرایط نامساعد غذایی و نبود امکانات اولیه در زندان، دو بار نیز مورد بر فشارهای زندان بانا
  .حمله و ضرب و شتم تعدادی از زندانیان عادی تحریک شده قرار گرفته اند

این زندانیان تحریک شده با حمله به محمد جراحی و شاهرخ زمانی آنان را از تخت خود بیرون کرده 
با این همه . و در نتیجه آنان مجبورند روی زمین بخوابند. کرده اند و محل خواب آنان را خود اشغال

مسئوالن زندان از انتقال آنان به بند عمومی خو داری کرده و آنان را همچنان در بالتکلیفی نگه 
 .داشته اند



 

 09بیانیه

 جان شاهرخ زمانی و محمد جراحی در خطر است

مرکزی تبریز به دنبال نقشه از پیش طرح شده بهمن در بند قرنطینه ی زندان  13روزسه شنبه 
به این بند انتقال داده " مسئولین زندان و مأموران وزارت اطالعات که تعدادی از اراذل و اوباش را قبال

بودند، به دلیل مزاحمت ها ی مکرر اراذل و اوباش میان آنها و کارگر زندانی محمد جراحی درگیری ایجاد 
زمانی از محمد جراحی و همچنین حمایت دیگر زندانیان از شاهر خ  با حمایت شاهرخ. شده است

ومحمد جراحی درگیری خاتمه یافته ، به دنبال اعتراض آنها و بقیه زندانیان،مسئولین زندان مجبور 
شدند آن تعداد اراذل و اوباش را از بند قرنطینه منتقل کنند ولی یک روز بعد باز تعداد دیگری از اراذل و 

 .هنوز از نتایج درگیری ایجاد شده خبری در دست نداریم . ا به بند قرنطینه آورده انداوباش ر

مأموران حکومت سرمایه داری جمهوری اسالمی وقتی نتوانستند عزم راسخ این زندانیان را با روش 
 های گوناگون بازجویی بشکنند، اکنون به روش های دیگر، همچون سوءاستفاده از زندانیان ، نگهداری

 .متوسل شده اند... در میان زندانیان بیمارو

ما ضمن محکوم کردن مسئولین زندان به دلیل استفاده از روش های ضدانسانی علیه زندانیان 
سیاسی و کارگری اعالم می داریم، مسئولیت و عواقب تمامی اعمال علیه زندانیان به عهده سران 

همچنین اعالم . ی و پلیس سیاسی است حکومت سرمایه داری جمهوری اسالمی ،مسئولین قضای
می داریم برای نجات فعالین و رهبران کارگری زندانی تنها راه ، فشار آوردن به سران حکومت جمهوری 

اسالمی است تا آنها مجبور شوند عوامل زیردست خود را وادار به رعایت حقوق زندانیان کنند در غیر 
 .سیاسی در خطر دائمی خواهد بود  این صورت سالمتی و جان زندانیان کارگری و

ما از تمامی کارگران ،تشکل های کارگری ،فعالین،احزاب ،سازمانها و نهادهای کارگری می خواهیم 
برای افزایش فشار بر حکومت اسالمی ایران هر چه منسجمتر عمل کنند و متشکل و متحدانه اقدام به 

 .اعتراضات عملی مشترک نمایند 

ن ،دانشجویان و جوانان انقالبی ایران ، بخصوص ازکارگران، دانشجویان ، مردم و ما از کارگران ،زنا
جوانان مبارز تبریز می خواهیم با هر گونه روشی که می توانند اعتراض کنند و فرزندان مبارز خود را از 

چنگال جمهوری اسالمی ضد مردمی نجات دهند و با متشکل شدن در کمیته ها و هسته های 
 .ود را برای مبارزه انقالبی پیش رو آماده کنند انقالبی خ
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: دبیر جامعه اصناف بازار ضمن تاکید براینکه طبق قانون تنظیم بازار بر عهده دولت است، عنوان کرد
تواند بازار در شرایط اعتدال قرار داده و به منظور  اده از دو اهرم واردات و صادرات میدولت با استف

  .رفاه حال مصرف کنندگان اقدام به تنظیم بازار کند
گو با ایلنا به وظیفه دولت در تنظیم بازار اشاره کرد و  و کریمی اصفهانی با بیان این مطلب در گفت

بازار دالر و سکه به صورت مستقیم ناشی از سوء مدیریت  اختالالت اخیر ایجاد شده در: گفت
این در حالیست . دولتی است، البته اقدامات برخی افراد در بازار نیز به این اختالالت دامن زده است
  .که شاهدیم دولت مرتب سعی دارد ضعف مدیریتی خود را به گردن دیگران بیندازد

عدم مدیریت : مدیریت و کنترل بازار ارز وارد عمل شد، افزودوی با تاکید بر متاسفانه دولت دیر برای 
های زیادی به بدنه تولید کشور وارد  صحیح این بازار و اقدام دیر برای نظارت بر بازار مذکور، ضربه

ها و  این در حالی است که بخش تولید به واسطه تبعات اجرای قانون هدفمندی یارانه. ساخت
  .شکالت بسیاری روبرو بوده استهای بین المللی با م تحریم

  .به گفته وی؛ نوسانات نرخ ارز تا حدودی منجر به کمبود و کاهش موجودی کاال در بازار شد
کریمی اصفهانی با اشاره به اینکه تنظیم بازار باید با ابزار واقعی و بدون اعمال زور صورت گیرد، 

ت به نوبه خود بازار را به هم ریخته و از های تنظیم بازار دول در برخی مواقع سیاست: تصریح کرد
های خود به  توان گفت در برخی موارد دولت با سیاست برمبنای این امر می. کند تعادل خارج می

  .زند ها در بازار دامن می ها و نابسامانی گرانی
ر مبین شرایط کنونی بازا: دبیر جامعه اصناف بازار با نگاهی به وضعیت کنونی بازار خاطرنشان کرد

آن است که در ایام پایانی سال مردم در خرید خود با رشد تورم و گرانی روبرو شده و امسال شب 
 .ها خواهد بود عید توام با تشدید گرانی

 

 موتیو کا ترپیالر لندن انتاریو کانادا -گزارشی از کارگران اعتصابی الکترو
 

نفر میباشد بیشتر از یکماه است در اعتصاب  415آنها  که تعداد( کانادا)موتیو لندن انتاریو -کارگران الکترو
علت اعتصاب هم انتقال کارخانه به آمریکا و فروختن آن به  بخش خصوصی شرکت . بسر میبرند

شرکت کاترپیالر در ظرف کمتر از یک سال، با استفاده از تکنولوژی این . آمریکایی کاترپیالر میباشد
ایندیانای آمریکا، برزیل و مکزیک راه اندازی کرده -موتیو در مانسیکارخانه، سه واحد جدید تولید لوکو

زد و . انجام این معامله در رابطه با کارگران الکترو موتیو لندن انتاریو یک شبه اتفاق نیافتاده است. است
بندهای بورژوازی برای سودهی بیشتر و به قیمت خانه خرابی کارگران، بدور از چشم و تصمیم کارگران 

به اجرا در آوردن این طرح و عملی نمودن آن تقریبا از دوسال پیش . لین بارنیست اتفاق می افتداو
توسط صاحبان این صنایع و دست اندر کاران اتحادیه ایی طرفدار منافع کارفرما و بورژوازی و دولت 

حادثه غیر مترقبه بی تنها کارگران بوده اند که از این . محافظه کارکانادا در دستور کار قرار داشته است
این . در روز اول ژانویه کارگران الکترو موتیو لندن دست به پیکت الین زدند. خبر بوده  و غافلگیر شده اند

با پایان یافتن قرارداد قبلی و . اتفاق زمانی رخ میدهد که از مراجعه کارگران به کارخانه جلوگیری میشود
تقلیل $ 11.59به $ 04رما ارائه میشود، دستمزدهای آنها از تمدید قرارداد جدید کاری که از طرف کارف

دستمزدها در حالیکه در کاهش مزایا و بازنشستگی اشان اثر می گذارد روبرو  59%یافته و این کاهش 
در تقابل با قرارداد جدید اتحادیه این کمپانی تالش به تمدید قرارداد قبلی نمود اما موفق . میشوند

. را دارد  نمایندگی آن 02عضو اتحادیه کارگران اتومبیل سازی کاناداست و لوکال    این کارخانه. نشد
کارگران از این قرارداد جدید بشدت به خشم آمده و از طریق اتحادیه هایشان ضمن رد نمودن آن وارد 

ند، با براه اندازی پیکت الین در جلو کارخانه و بعضی نقاط شهر لندن تالش نموده ا. اعتصاب شده اند
این قساوت و بیرحمی سرمایه را از طریق مدیا و رسانه های عمومی نه تنها در سطح شهر لندن 

ژانویه برای حمایت از  01در روز .  انتاریو بلکه در سطح وسیع تری از آمریکای شمالی منعکس نمایند
های کانادا که اتحادیه استان انتاریو و بعضی استان 50این حرکت مهم کارگری یک گردهمایی از طرف 

ما از . برگزار شد( ویکتوریا پارک)نفر را شامل میشد در مرکز شهر لندن انتاریو  15999جمعیتی در حدود 
موتیو لندن  -طرف کانون همبستگی با کارگران ایران و کانادا چند باری در پیکت الینهای کارگران الکترو

کارگران . م همبستکی در ویکتوریا پارک شرکت کردیمژانویه به اعال 01انتاریو حضور پیدا کرده ایم و روز 
و خانواده هایشان از روحیه خوب و رزمنده ای برخوردار بودند وبا سر دادن شعارهایی از طرف سخنرانان 

اتحادیه ها و جمعیتی که در آنجا حضور داشتند بر علیه سیاستهای دولت محافظه کار کانادا که دقیقا 
ان صنایع کاترپیالر دارد نفرت و انزجار خود را از این حرکت ضد کارگری همسویی با سیاستهای صاحب

روحیه ای سرشار از همبستگی  1%درصد هستیم و شما  00%اعالم نمودند و با سر دادن شعار ما 
کارگران مصمم هستند تا بر گرداندن حق و حقوق . کارگری از طرف این جمعیت عظیم را نشان می داد

کارخانه الکترو موتیو لندن انتاریو قرار است در ادامه این . ه این اعتصاب ادامه دهندپایمال شده اشان ب
سیاستهای بشدت ضد کارگری به ایندیانای آمریکای شمالی منتقل شود و صاحبان بزرگ صنایع کاتر 



د و پیالر در صدد هستند مدیرانی را استخدام نمایند که اتحادیه نداشته باشند در واقع بی تشکل باشن
کارگرانی در این کمپانی برای کار در نظر گرفته شوند که با حداقل دستمزد و بدترین شرایط کار آماده 

و همچنین صاحبان . بکار باشند، و با این شرط که اجازه متشکل شدن در اتحادیه ها را نداشته باشند
تقل نمایند تا کنون با مقاومت صنایع کاتر پیالر تصمیم دارند ماشین آالت این کارخانه را به آمریکا من

 .کارگران اعتصابی روبرو شد ه اند
موتیو حمل  -از سوی دیگر، کارگران راه آهن که عضو این اتحادیه می باشند در حمایت از کارگران الکترو

 .  و نقل محصوالت این کارخانه را تحریم نموده ا ند
آن روبرو هستند و در ادامه برنامه های خصوصی  موتیو با -این بیکارسازیهایی که امروز کارگران الکترو

سازیها که اجرای همان سیاستهای نئولیبرالی می باشد نه مسئله جدیدی است نه اولین بار که 
در طول چند سال اخیر بحرانهای اقتصادی سرمایه جهانی کارخانه هایی همچون . اتفاق می افتد 

سایدبری به علت ورشکستگی این کارخانجات صاحبان این کرایسلر، فورد، جنرال موتورز، ارالین ومعادن 
اما بعدا که . صنایع کارگران بسیاری را بیکار نمودند و یا حتی برخی از این کارخانه ها را بستند

کارفرماها تصمیم به بازگشت تعدادی از کارگران را نمودند ، آنها را با حداقل دستمزد و مزایا و مانند یک 
کارگران این کارخانجات با وجود اینکه تشکلهای اتحادیه ای داشتند و . م بکار گماردندکارگر تازه استخدا

دارند اما سرنوشت خود را به دست نمایندگان اتحادیه هایی سپردند که بیشتر از اینکه منافع کارگران 
رگران را برایشان اهمیت داشته باشد منافع کارفرماها و سرمایه داران را مد نظر داشتند و منافع کا

امروزه رفرمیستی که دراتحادیه ها حاکم است و کامال تابع . قربانی اهداف پلید خود نمودند
سیاستهای سوسیال دمکراسی هستند، باعث شده اند کارگران در سرنوشت خود و سیاستهای ضد 

ین با اتکاء به ا. کارگری که در مورد آنها اتخاذ میشود هیچگونه اراده و نقشی نداشته باشند
سیاستهای ضد کارگری درون اتحادیه ها است که به آسانی و بدون هیچ ترس و واهمه ای سرمایه 

داران چه در خفا و چه بطور علنی اراده کنند می توانند طرحها و برنامه های خود را به اجرا در آورده  و 
موتیو  -ز کارگران الکترواین وضعیت فالکت باری که امرو. کارگران را قربانی مقاصد شوم خود می نمایند

لندن انتاریو با آن مواجه هستند دقیقا ادامه همان سیاستهایی است که در کرایسلر ، فورد و جنرال 
تنها تفاوتی که دارد این کارخانه ها اعالم ورشگستگی .  طی این سالها اتفاق افتاد........موتورز و

آمریکای شمالی است که در این بحرانهای اقتصادی  نمودند اما کاترپیالر یکی از پرسود ترین کارخانجات
. سرمایه جهانی اختاللی در کار این صنایع بوجود نیامده است، و باالترین سودهی را داشته است

زمانیکه کارگران با داشتن تشکلهای اتحادیه اشان براحتی قربانی سیاستهای رفرمیستی اتحادیه ها و 
قطعا کارگران برای . ازیها همینطور تکرار میشود و ادامه می یابدسرمایه داران میشوند و این بیکارس

دفاع از منافع خود راهی جز این ندارند که به نیروی عظیم طبقاتی خود اتکاء نمایند و این حرکتهای ضد 
کارگران باید مبارزه با رفرمیسم درون اتحادیه ها را جدا از مبارزه با . کارگری سرمایه را خنثی نمایند

امروزه با روند مبارزه ضد سرمایه داری که در . ایه داران ندانند و آن را در دستور کار خود قرار دهندسرم
جریان است و عهده دار این مبارزه توده های کارگر و زحمتکش برعلیه سرمایه داری جهانی میباشند، 

وی طبقاتی خود به مبارزه بر زمینه ایی را تا حدودی مساعد و ایجاد می نماید که کارگران با تکیه به نیر
اما امروزه این وظیفه گرایش رادیکال و سوسیالیستی درون اتحادیه ها و . علیه سرمایه داران بپردازند

فعالین کارگری متعلق به این گرایش است که نیروی کارگران را بر علیه رفرمیسم درون اتحادیه ها که 
در اینصورت . بسیج  نموده و به مبارزه بر خیزندبر پایه سیاستهای سوسیال دمکراسی استوار است 

است که کارگران به شکل متحد و متشکل می توانند بر علیه توطئه های سرمایه داران بپا خیزند و 
 .جلو این بیکار سازیها را بگیرند

 0910فوریه 
 زنده باد همبستگی جنبش کارگری

 کانون همبستگی کارگران ایران و کانادا

kanonhambastagi@gmail.com 

 گیرند کارگران به بهانه کار فصلی مورد سوء استفاده کارفرمایان قرار می

نایب رئیس کانون عالی :  بهمن آمده است 00ایلنا در تاریخ –به نوشته خبرگزاری دولتی کار ایران 
از کارگران به بهانه کار فصلی مورد سوء استفاده  تعدادی: های صنفی کارگری اعالم کرد انجمن

 گیرند کارفرمایان در واحدهای تولیدی قرار می
ابوالفضل فتح اللهی در گفتگو با خبرنگار ایلنا، با بیان اینکه کارفرمایان از تبصره دو ماده هفت قانون کار 

کارگرانی که در کارخانجاتی  هم اکنون با: کنند تصریح کرد در خصوص اخراج کارگران سوء استفاده می
کنند به دلیل فروش فصلی محصوالت به رغم اینکه نوع کار دائمی است  مانند تولید روغن فعالیت می
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  .شوند ها اخراج می شود و هر ساله تعداد زیادی از آن مانند کارگران فصلی برخورد می
یان مبنی بر تاریخ فسخ قرارداد در اصرار کارفرما: او خواستار تفکیک کارهای دائم از موقت شد و گفت

ضمن اینکه قانون کار باید جنبه حمایتی از نیروی کار . کارهایی که جنبه دائمی دارد غیر قانونی است
  .داشته باشد

درصد از واحدهای تولیدی فعال در  ۰٨های صنفی کارگری با بیان اینکه  نایب رئیس کانون عالی انجمن
کارفرمایان به دلیل عدم اعمال صحیح قانون کار از : ی است یاد آور شدسراسر کشور دارای جنبه دائم

  .کنند ها قرار داد موقت منعقد می کارگران فعال در این واحدهای تولیدی سوء استفاده و با آن
اند هنوز  ها اخراج شده که در استان قزوین بسیاری از کارگران که از شرکت اللهی با بیان این  فتح

ها به علت مشکالتی مدیریتی و  برخی از شرکت: اند، یاد آور شد را دریافت نکرده مطالبات خود
  .اند اند که هنوز حقوق و دستمزد کارگران را پرداخت نکرده اقتصادی تعدیل نیرو کرده

 پایان پیام
 

 دستمزد
 دهد فاصله ضریب افزايش دستمزد از تورم شكاف طبقاتي را گسترش مي

 
یک فعال کارگری در گیالن :  بهمن آمده است 00ایلنا در تاریخ –لتی کار ایران به نوشته خبرگزاری دو

 . ضریب افزایش دستمزد کارگران بسیار کمتر از رشد تورم در کشور است: اعالم کرد
پایین بودن ضریب افزایش : محمد یعقوبی در گفت گو با خبرنگار ایلنا با بیان مطلب فوق خاطر نشان کرد

تورم موجب شده روز به روز شکاف طبقاتی میان کارگران و سایر اقشار جامعه  دستمزد نسبت به
 . گسترده تر شود

از عمده مشکالت کارگران و حقوق بگیران افزایش قیمت بسیاری از اقالم مصرفی است که با : او افزود
 . دریافت حداقلی دستمزد، این رقم با تورم همخوانی ندارد

حداقلی دستمزد باید با نرخ تورم همخوانی داشته باشد در غیر این صورت  مبلغ افزایش: او تاکید کرد
 . کارگران حقوق بگیر توانایی برآورده کردن نیازهای معیشتی خانواده خود را نخواهند داشت

وزارت کار و شورای عالی کار باید با تقویت سایر مزایای : دبیر اجرایی خانه کارگر گیالن اظهار داشت
ران خالء ایجاد شده در میزان حداقل دستمزد را بپوشانند تا نارضایتی جامعه کارگری به قانونی کارگ

 . طور نسبی برطرف شود
 پايان پیام

 

 دستمزد
 دولت در شوراي عالي كار همسو با كارفرمايان است

 
با  علي ساالري در گفتگو:  بهمن آمده است 00ایلنا در تاریخ –به نوشته خبرگزاری دولتی کار ایران 

در   :خبرنگار ايلنا با انتقاد از عدم رعايت اصل سه جانبه گرايي در جلسات شوراي عالي كار تصريح كرد
جلسات تعیین مصوبه مزدي كارگران، دولت به جاي نظارت در تعیین مصوبه مزدي نقش حامي را براي 

 . كند نمايندگان كارفرمايي ايفا مي
: درت چانه زني در جلسات شوراي عالي كار را ندارد تصريح كرداو با بیان اين كه نمايندگان كارگري ق

بررسي هاي صورت گرفته از سوي كانون عالي شوراهاي كار استاني در زمینه تعیین مصوبه مزدي بي 
 . تاثیر است

ساالري تعیین مصوبه مزدي كارگران را براساس شرايط واحدهاي تولیدي از سوي دولت غیر قانوني 
قانون كار را لحاظ نمي كند و به  41دولت با دخالت در زمینه تعیین نرخ مزد، ماده : تاعالم كرد و گف

همین دلیل مصوبه مزدي هر ساله چهار تا پنج درصد كمتر از نرخ تورم اعالمي بانك مركزي تعیین مي 
 . شود

است که عضو كانون عالي شوراهابي اسالمي كار كشور با بیان اين كه تامین هزينه زندگي موضوعي 
 . تامین هزينه زندگي حق فرد فرد جامعه است: هیچ قانوني حق ندارد آن را از کارگران دريغ کند گفت

 پايان پیام

 كارگر ذوب آهن غرب كشور به بهانه غیربومي بودن 06اخراج 



وب جمعي از كارگران كارخانه ذ:بهمن آمده است 00ایلنا در تاریخ –به نوشته خبرگزاری دولتی کار ایران 
مديريت اين كارخانه به دلیل غیربومي بودن آنها از : اي به ايلنا اعالم كردند آهن غرب كشور در نامه

 . ورودشان به كارخانه جلوگیري كرده است
: اي به خبر گزاري كار عنوان كردند اين كارگران در تشریح جلوگیری از ورودشان به کارخانه با ارسال نامه

قروه، با فسخ قرارداد  -كارگر واقع در كیلومتر هفت جاده اسد آباد  029ر با كارخانه ذوب آهن غرب كشو
به صورت يك جانبه با شركت فرازمان كوش سپاهان،كارگران تحت نظارت اين واحد را مجددا زير نظر 

خود برده و با اين كارگران تا پايان سال جاري قرار داد كار بسته است كه با اين وجود در هفته گذشته 
 . ز ورود آنها به كارخانه جلوگیري شده استا

شان فني  نفر از اين كارگران كه در واحدهاي مشابهي كه زمینه فعالیت 12در اين نامه آمده است كه 
صنعتي است داراي سابقه كاري زيادي بوده و طي مراحل گزينش و مصاحبه و ارائه مدارك فني 

وش سپاهان در آمده و پس از طي مراحل اي و تحصیلي به استخدام شركت فرازمان ك حرفه
 .اند هاي ايمني فني و تخصصي دراين واحد مشغول بكار شده آموزش

كارخانه ذوب آهن غرب كشور با فسخ قرارداد به صورت يك جانبه با شركت : اين كارگران ياد آور شدند
ه و با آنها قرار داد بسته فرازمان كوش سپاهان ،كارگران تحت نظارت اين واحد را مجددا زير نظرخود آورد

 . است
طبق عقد قرارداد كاري كه با كارخانه ذوب آهن غرب كشور داشتیم با : اند اين كارگران معترض افزوده

نفر كارگر  12مراجعه به كار در شیفت مقرر، با ممانعت نگهباني كارخانه مواجه و از حضور و ورود ما 
 . اي جلوگیري به عمل آمد قروه

پس از انتظار طوالني مدت، دو تن از كارگران يه عنوان نماينده كارگران : ين نامه آمده استدر ادامه ا
اخراجي به دفتر مدير عامل شركت ذوب آهن غرب مراجعه و داليل ممانعت از ادامه كار اين كارگران را 

ت شهرستان هاي انتخاباتي نماينده وق جويا مي شوند كه در پاسخ علت اخراج اين كارگران را سیاست
اند كه ايشان به عنوان عضو هیئت مديره كارخانه دستور ممانعت بكار  اسد آباد بیان نموده و پاسخ داده

 . عده اي را كه ساكن قروه و غیر بومي هستند را تا يك ماه بدون هیچ حقي صادر كرده است
مسئوالن اين واحد  اين كارگران معترض از ادامه همكاري خود با كارخانه ذوب آهن غرب طبق گفته

اين كارخانه بمدت سه ماه است كه به بهانه :تولیدي پس از مدت يك ماه ابراز ناامیدي كرده و افزودند
 . نداشتن مواد اولیه و تعمیرات داخلي فعالیت ندارد

يكي از كارگران به عنوان نماينده ساير كارگران اخراجي از يكي از : در ادامه اين نامه آمده است
ن كارخانه درخواست تصويري از قرارداد خود و نامه اي مبني بر تضمین گواهي بازگشت بكار مسئوال

اي، حتي تصوير  اي يا دست نوشته كند كه در جواب گفته مي شود نامه افراد اخراج شده را طلب مي
 . آنها هم به شما داده نخواهد شد

 0الي  1ا همه كارگران خود قرار دادهاي كارخانه دوب آهن غرب كشور ب: آنها در ادامه اظهار داشتند
 . ماهه در يك نسخه مي بندند كه قرارداد ما كارگران اخراجي تا پايان سال جاري است

ماه از اين واحد تولیدي حقوق معوقه و سنوات و حق اياب  4اين كارگران با عنوان اينكه ساير كارگران 
شرايط سخت كار در اين واحد تولیدي حوادث با وجود : ذهاب و سختي كارطلب دارند اضافه كردند

 . ناشي از كار بسیاري براي كارگران اين واحد بوجود مي آيد
اين كارگران اخراجي خواستار شدند كه مسئولین پي گیر داليل اخراج آنان باشند چرا كه تنها دلیل 

 . اخراج آنان تولد و ساكن بودن در شهرستاني غیر از محل كارشان است
 یامپايان پ

  دعوت به اتحاد عمل
  محمد اشرفی

 !!! ضرورت تاريخی امروز، اتحاد عمل است
 

قابل توجه تمامی آنهای که در جهت دفاع و کسب حقوق و مطالبات طبقه کارگر فعالیت می کنند ، از 
ن از با توجه به اينکه نام برد. جمله کارگران ، فعالین ، محافل، تشکل ها ، نهاد ها ، سازمانها، احزاب 

تمامی محافل و گروها به دلیل گستردگی و پراکندگی ممکن نیست اما برخی از انها را در انتهای اين 
نامه، به نام خواهم نوشت الزم است ذکر کنم که نیامدن نام محفل يا تشکیالتی دال براين نیست که 

آوردن نام همه  آنها مورد در خواست نیستند ، بلکه ممکن است نامشان در خاطرم نباشد همچنین
غیر ممکن است بنا براين اعالم می دارم چه انهای که نامشان نوشته شده است و چه آنهای که 

 . نامشان نوشته نشده است مورد خطاب هستند
 



  رفقای عزيز
 

با توجه به اينکه بسیاری از فعالین کارگری و سیاسی دستگیر شدند و شکی در اين نیست که تعداد 
امروز ايران و جهان با شتاب به يک شرايط . ر دستگیري، محاکمه و زندان قرار دارند بسیاری هم در خط

دريک کالم می توان گفت ايران . ويژه نزديک می شود به همین سبب هر روز وضعیت بغرنجتر می شود
اکنون هر کدام از بازيگران عرصه طبقاتی دارای وظايف . به سرعت در حال ورود به شرايط ويژه است

صی هستند و بخصوص طبقه کارگر در سطح جنبش کارگری و جنبش کمونیستی وظايف بسیار خا
عاجلتری دارد چرا که در شرايط ويژه ی مورد بحث بسیاری از پارامترها و ساختارها تغییر خواهد کرد و 

ورد اگر طبقه کارگر با قدرت وارد موضوع و مبارزه نشود به حاشیه رانده شده و به صورت زائده ای م
اکنون نظام سرمايه داری جمهوری . سوءاستفاده جناح های مختلف سرمايه داری واقع خواهد شد 

اسالمی برای خلع سالح کردن و محروم کردن طبقه کارگر از دارايی های خود همچون فعالین و رهبران 
ز بستر مبارزه که کارگری هر کدام از آنها را به بهانه ای دستگیر و محاکمه کرده و به عناوين مختلف ا

اگر سرمايه داری بدين منوال بدون مانع کارهای . هر لحظه ممکن است اوج بگیرد دور می کند 
سرکوبگرانه خود را نسبت به فعالین کارگری و رهبران ان ادامه دهد موفق خواهد شد در زمان اوج 

، هر چه پراکنده تر و آواره تر  طبقه کارگر را بدون فعالین و رهبران کارگری( شرايط ويژه)گیری مبارزات 
اکنون زمان انجام وظايف انقالبی به سرعت در حال گذر . به زائده جناح های مختلف خود تبديل نمايد 

بايد بدون فرصت سوزي، ضمن به رسمیت شناختن اختالفات درون طبقاتی در اشتراکات خود . است
بسیاری از اختالفات ديروزی با گذشت زمان . هر چه بیشتر به انجام وظیفه و رسالت تاريخی بپردازيم

ماهیت وجودی خود را از دست داده اند ولی متاسفانه ما همچنان درگیر اثبات حقانیت خود نسبت به 
. مشروعیت خود را از دست داده اند" صف بندی های ديروز کامال. بقیه در گذشته، زمان را می کشیم

رزات امروزی و آينده ما ثمربخش باشد عبرت گیری از خطاها و آنچه امروز می تواند از گذشته برای مبا
اشتباهات و استفاده مثبت از تجربیات است که باعث هر چه بیشتر شدن پراکندگی ها و دست باال 

امروز الزم است شرايط ويژه را درک کرده و با اصول و تئوری انقالبی منطبق .يافتن دشمن بوده اند 
به اقدامات عملی مشترک ،حداقل برای شروع،در دفاع از آزادی رهبران و  نموده، بدون فوت وقت دست

 . فعالین کارگری بزنیم
سرنوشت تمامی فعالین و رهبران کارگری همچنین زندانیان سیاسی در رابطه با بدست آوردن 

راين بايد بناب. نمی توان آزادی يکی از انها را جدا از بقیه بدست آورد. آزاديشان به هم گره خورده است
بکار " متحدانه و آگاهانه برای آزادی يک به يک و تمامی آنها مبارزه و فعالیت های مشترکی را عمال 

بنابر اين از .اين تمامی مبارزه نیست اما در شرايط کنونی عاجلترين عرصه ی مبارزه است . گیريم 
ی از کارگران ،سازمانها تمامی رفقا به صورت اشخاص منفرد، تشکل های کارگری ،تشکل های حمايت

صمیمانه می خواهم ،از طريق تشکیل کمیته های مشترک اقدام به سازماندهی برنامه ... و احزاب و 
های عملی اعتراضات مشترک نمايند ،ولواينکه در حال حاضر برخی از کمیته ها و نهادهابا نام های 

روز هرچه بیشتر الزم هستند تا تاکتیک مختلف وجود دارند اما اين گونه نهادها با توجه به شرايط ام
های منطبق با شرايط زمانی را ابداع واجرا کنندو در حین مبارزات عملی هر چه بیشتر به اشتراکات 

ضمن دعوت از تمامی فعالین و تشکیالتها به برنامه ريزی اقدامات اعتراضی عملی و ارايه . دامن بزنند
  : عملی را پیشنهاد می کنم پیشنهاد، در ذيل برخی از راههای ممکن و

  نوشتن نامه های اعتراضی فردی و جمعی به ادارت و نهادها1- 
  درخواست حمايت از نهادها ی داخلی و جهانی برای گسترش مبارزه در راه آزادی زندانیان2- 
شرکت در اعتراضات و مبارزات عملی بخشهای مختلف طبقه کارگر در کشورهای مختلف و 3- 

  قابل حمايتی از آنهادرخواست مت
درخواست نوشتن نامه های اعتراضی نسبت به دستگیری و زندانی کردن فعالین و رهبران کارگری 4- 

  از نهادهای بین المللی و احزاب انقالبی ديگر کشورها
تشکیل يک صندوق حمايتی با هر نامی که می توان به نتیجه رسید از جمله صندوق اعتصابات 5- 

 ... مالی از کارگران و،صندوق حمايت 
برقراری آکسیونها ی مشترک در مقابل سفارت خانه های جمهوری اسالمی و ادامه ی آن به صورت 6- 

  هفتگی بطور مستمر
 ... -7 

با توجه به اينکه تشخیص حقانیت يا عدم حقانیت اعمال و تئوريهای يک گروه يا تشکیالت فقط در 
حوزه عمل مشترک ضمن بازده و ثمربخشی بیشتر، بزرگترين  بنابراين. اقدامات عملی ممکن می شود

آن افراد و گروههايی که صادقانه . و قابل اطمینان ترين میدانی برای محک زدن تئوريها و نظريات است 
به دنبال يافتن راه حل و پاسخ های عملی به مشکالت هستند بايد بی محابا ،حساب شده و با برنامه 

ات عملی مشترک شوند تا در میدان مبارزه درستی از نادرستی تشخیص داده ريزی دقیق وارد مبارز



  . شود
 

هر چند نیاز مبرم ، زمینه و بستر الزم برای فعالیت بیشتر و استفاده از تسهیالت ،توانائی ها و ظرفیت 
های موجود مهیا است و علی رغم اينکه توانای ، ظرفیت و تسهیالت بالقوه بسیاری در محافل، 

اما به دلیل اينکه هنوز برای اقدامات مشترک و متحدانه اغنا . زمانها ، نهاد ها و احزاب وجود دارد سا
نشده اند و بخشی از انها نیز دچار مشکالت تئوريک هستند، نمی توانند اقدام به اشتراک گذاشتن 

له عدم استفاده ، تسهیالت و امکانات تحت اختیار خود نمايند در نتیجه به صورت های گوناگون از جم
هدر می ... ناتوانی در استفاده ، استفاده ناقص و بیشتر مواقع به طور خرده کاری و موازی کاری 

 . دهند
تذکر الزم اين است که مجموعه ی تمامی امکانات ، تسهیالت و ظرفیت ها در واقع متعلق به طبقه 

بستگی به استفاده درست يا کارگر است و پیروز ی يا شکست جنبش کارگری و جنبش کمونیستی 
 . نادرست از آنها دارد، بنا براين هدر دادن آن بی هیچ چون و چرايی ضديت با طبقه کارگر می باشد

همچنین بدلیل بی اثر يا کم اثر بودن نتايج اعمال تاکنونی انفرادی و اعمال کمی مشترک تشکیالت ها 
صفر " و تاثیرات اقدامات مشترک بزرگتر تقريبا و محافل اعتقاد و اعتماد بنفس نسبت به کارهای بزرگ

  . شده است
اين نیز دلیل ديگری است که باعث گرديده اراده مشترک برای بالفعل کردن توانائیها و ظرفیت ها و 

 . استفاده بیشتر از تسهیالت موجود وجود نداشته باشد
برنامه ريزی نمی شود وقتی هم در  از طرف محافل و تشکیالت ها نیز در حد، قد و قواره خود شان" اوال

حد يک دهم امکانات و ظرفیتهای خود برنامه ريزی می کنند چون تا کنون اعمال انها تاثیر چندانی از 
خود نشان نداده است بیشتر بدنه خود انها نیز تن به فعالیت مفید و الزم نمی دهند در نتیجه بر نامه 

 . برنامه های بعدی را در هاله از شک و ترديد قرار می دهد فوق بسیار کم اثر جلوه می کند و امید به
نظری جهت يافتن راه های  -متاسفانه بسیاری از رفقا به جای کنکاش وپیش برد مباحثات عملی 

استفاده بیشتر از ظرفیت ها و امکانات دست به توجیهات جهت پوشاندن بی عملی و ضعف های 

در صورتی که اگر بتوانیم در اعمال و اقدامات . هم می زنند  نظری دور از -مختلف در مباحثات نظری 

مشترک تاثیرات بیشتری ارايه بدهیم بستر و زمینه استفاده از امکانات موجود گسترده خواهد شد، 
اعتماد بنفس باال خواهد رفت ،اراده و عزم راسخ در جهت استفاده از ظرفیت و امکانات موجود، حتی 

بیشتر در دستور کار تشکیالت ها و محافل قرار خواهد گرفت، از خورده کاری  ايجاد ظرفیت و امکانات
 . های گسترده فعلی نیز جلوگیری خواهد شد

ايجاد اعتماد بنفس ، شور و شعور انقالبی خلق الساعه و ناگهانی نمی تواند باشد بلکه بايد از يک 
 . جای با قدم های اهسته و پیوسته شروع شده مداوم رشد يابد

با تکیه به موارد گفته شده و داليل بسیار ديگری همچون رشد روز افزون مبارزات طبقه کارگر و شديدتر 
شدن رودر روی دوطبقه نیاز به همگرای وبرنامه ريزی در اشتراکات هر چه بیشتر ضرورت حیاتی می 

  : يابد ،در نتیجه پیشنهاد می کنم
ملی برای خارج کردن افرادی که جانشان در داخل به برقراری کمیته مشترکی که بتواند برنامه ع1- 

خطر افتاده است و همچنین سازماندهی وارد کردن افرادی خارج از کشور به داخل که وجودشان برای 
  . مبارزه در داخل الزم است

برقراری کمیته مشترکی که بتواند مباحث موجود پراکنده در بخشهای مختلف را برای ادامه و 2- 
یشتر بحث و گفتگو ها هدايت نمايد تا ضمن سرعت بخشیدن به باز ده مثبت آن راه حل های انسجام ب

  . عملی گسترش اقدامات مشترک را نیز بیابد
بر قراری کمیته مشترکی که بتواند اعتراضات عملی به توافق رسیده را بر نامه ريزی و اجرايی  3- 

 . کند
ک با توجه به وضعیت بغرنجی که زندانیان دارند برای شروع يا گسترش اقدامات عملی مشتر4- 

پیشنهاد می کنم جهت افزايش فشار به جمهوری اسالمی و واداشتن آن به عقب نشینی که اکنون 
زمان مناسب است ، دست به اعتراضات مشترک عملی همزمان در شهر ها و کشور های مختلف 

م ، هر کدام را که رفقا بهتر تشخیص دادند برای چنین اعتراضاتی دو روز را پیشنهاد می کن. بزنیم 
 . انتخاب و برنامه ريزی نمايند

در اين روز ضمن اعتراض به زندانی کردن کارگران و فعالین سیاسی و . روز يکشنبه هفت اسفند -الف 

 . مدنی می توان به نمايش انتخاباتی نیز اعتراض کرده و موضوع را هرچه بیشتر افشا نمود

اسفند مصادف با روز زن است ، و همه ای رفقا  13اسفند ، با توجه به اينکه  13ه روز پنجشنب -ب 

برنامه های دارند ، با استفاده از برنامه های مشترک هم گامی در جهت پر بارتر کردن گرامی داشت 
روز جهانی زن می شود هم همبستگی طبقاتی کارگران را بیشتر می کند و هم با پیوند دادن دو 

همسنگ قدرت اعتراضی بیشتر می شود از طرفی موضوع زندانی کردن کارگران و فعالین اعتراض 



  . سیاسی بعد جهانی بیشتری به خود می گیرد
 

  : تذکر الزم
هر کدام از روز های پیشنهادی که انتخاب شود بايد با دقت و اشتراک بیشتری برنامه ريزی شود تا 

 . ن بر جسته تر شده برد جهانی پیدا کنداعتراض به زندانی کردن کارگران و فعالی
 

با درود و بامیدروزی که انچنان همبستگی طبقاتی گسترده شود که ديگر نیازی به چنین نامه های 
 . نباشد

 
  00/11/1009محمد اشرفی 

 
  : در خواست از

  نهاد های همبستگی با جنبش کارگری ايران1- 
  ر ايراناتحاد بین الملی در حمايت از کارگران د2- 
  حزب کمونیست کارگری3- 
  حکمتیست -حزب کمونیست کارگری 4- 
  حزب اتحاد کمونیست کارگری5- 
  حزب کمونیست ايران6- 
  حرب کمونیست ايران م ل7- 
  اتحاديه کمونیست های ايران8- 
 ( توفان)حزب کار ايران 9- 
  سازمانهای مختلف فدائیان10- 
  راه کارگر11- 
  سربداران12- 
  کومله13- 
  اتحاد جوانان سوسیالیست انقالبی14- 
  اتحاد سوسالیستی کارگری15- 
  حزب رنجبر ايران16- 
 ...و17- 

  کنند ساعت در اعماق زمین کار مي ۵۵کارگران معادن طبس روزانه 

دبیر اجرايی خانه کارگر : کورش شرفشاهی:بهمن آمده است  00در تاریخ  قانونبه نوشته سایت 
کنند  کارگران معادن طبس نه تنها از مزايای مشاغل سخت و زيان آور استفاده نمي: طبس گفت

کنند در حالی حقوق و مزايای اين اضافه کار را دريافت  ساعت کار مي 15بلکه روزانه بیش از 
 . کنند نمي

ترين  غالمرضا محمدی با اعالم اينکه اکنون کارگران شاغل در معادن ذغال سنگ طبس در سخت
کنند در حالی  ساعت کار مي 15کارگران شاغل در معادن روزانه بیش از : کنند گفت ايط کار ميشر

آور تعريف شده و کارگر شاغل در معادن بايد روزی  که کار در اعماق معدن به عنوان کار سخت و زيان
 . ساعت کار کند 1

 15کارگری که : پردازند گفت داران دستمزد الزم را به اين کارگران نمي وی با اعالم اينکه معدن
گیرد در حالی که اين دستمزد برای اين میزان  هزار تومان حقوق مي 199کند حدود  ساعت کار مي

 . کار عادالنه نیست
دبیر اجرايی خانه کارگر طبس با اعالم اينکه کارگران شاغل در معادن به صورت قرارداد يک ماهه 

هیچ کارگر شاغل در معادن ذغال سنگ طبس به  در حال حاضر: شوند گفت مشغول به کار مي
ماه است و  1کنند و حداکثر مدتی که يک کارگر در يک معدن شاغل است  صورت دايم کار نمي
 . شود تا کارگر نتواند مطالبات قانونی خود را از کارفرما بخواهد همین امر باعث مي

 
به : ار ذغال سنگ خبر داد و گفتهای استخراج شده و نبود خريد وی از انباشته شدن ذغال سنگ

 099ترين مورد، بیش از  ها کارگر معدن کار اخراج شده و در جديد دلیل نبود خريدار ذغال سنگ، صد
 . اند کارگر معدن کار اخراج شده

محمدی با اعالم اينکه مشکالت کارگران معدنکار را از مبادی مختلف از جمله دفتر رياست جمهوری 



تاکنون هیچ اقدام موثری برای رفع مشکالت کارگران معدنکار به عمل : فتپیگیری کرده است گ
 . نیامده است

درصد احتمال  00دانند  اين کارگران مي: وی کارگران را به بیماران در حال مرگ تشبیه کرد و گفت
ن شوند اما درمورد آ مرگشان وجود دارد و تنها به امید يک درصد ديگر هر روز سر کار خود حاضر مي

 . نیز مطمئن نیستند
شود اما مايل به  دبیر اجرايی خانه کارگر طبس با اعالم اينکه قبول داريم در حق کارگران اجحاف مي

همان حقوق بخور و نمیر    تنها امید اين کارگران معدن اين است که: تعطیلی معادن نیستیم گفت
 . هم گیرشان بیايد

 
اين کارگران : ساعت در روز کار کند گفت 1دن نبايد بیش از وی با تاکید بر اينکه کارگر شاغل در مع

های جدی  ها و آسیب اگر به کار در اين مشاغل سخت به صورت فعلی ادامه دهند درمعرض بیماري
 . گرند قرار مي

محمدی با اعالم اينکه در حال حاضر کارگران بسیاری را سراغ دارد که به دلیل مشکالت ناشی از 
 19متاسفانه اين کارگران بیش از : اند گفت های متعدد مبتال شده عادن به بیماريکار طوالنی در م

 . توانند کار در اين شرايط را تحمل کنند و از ادامه حیات مايوس هستند سال نمي
های  اند به آسیب وی با تاکید بر اينکه اکنون کارگران شاغل در معادن که مدت طوالنی کار کرده

اند و کارفرما نیز حاضر به استخدام  متاسفانه اين کارگران فرسوده شده: فتاند گ جدی دچار شده
 . اين کارگران نیست به همین دلیل کارگران معادن ديگر امکان انجام کارهای ديگر را هم ندارند

داران از به کارگیری کارگران  معدن: داران گفت دبیر اجرايی خانه کارگر طبس با انتقاد از عملکرد معدن
شیفت کارگر در معادن داشته باشند  4زيرا اگر قانونی کار کنند بايد در . برند اين شرايط سود مي با

شیفت به کار  0و برای هر شیفت بايد هزينه سرويس بدهند در حالی که اکنون کارگران را 
 . پردازند گیرند و هزينه رفت و آمد نیز نمي مي

شد و در نتیجه  ها فروخته نمي ماه بود که ذغال 5از  بیش: گويد وی با انتقاد از عملکرد دولت مي
 . روز است که خريد ذغال شروع شده است 10داران کارگران را اخراج کرده بودند اما اکنون  معدن
 

متاسفانه نبود بازار خريد : ها پر از ذغال استخراج شده است گفت محمدی با تاکید براينکه انبار
 . ر طبس شده استباعث بحران اشتغال و بیکاری د

: کنند گفت کارگر درمعادن ذغال سنگ طبس کار مي 0599از  وی با اعالم اينکه در حال حاضر بیش 
 . شوند شود کارگران به صورت گروهی اخراج مي هر لحظه کار خريد ذغال متوقف مي

ه کارگران در شرايطی ک: گويد های مسئوالن مي لطفي دبیر اجرايی خانه کارگر طبس با انتقاد از کم
گیرند شاهد اين هستیم که به قانون کار تعرض  مهری کارفرمايان قرار مي به اشکال مختلف مورد بي

 . دهند شود و همین قانون را نیز مورد هجمه قرار مي مي
کنند در  معلوم نیست که آقايان چه کار مي: وی از نبود هماهنگی بین مسئوالن انتقاد کرد و گفت

شود اما خريداری نیست و باتوجه به  غال سنگ به صورت انبوه تولید ميای از کشور ذ گوشه
ای  ای که در مورد ساير مشاغل سراغ داريم نگران اين هستیم که نخريدن ذغال سنگ زمینه سابقه

 .برای واردات ذغال سنگ از چین باشد

  دعوت از کارگران برای حضور در خیابان
 

بهمن و سالگرد حضور خیابانی مردم به دعوت  ٢۱نه ی شورای هماهنگی راه سبز امید در آستا
میرحسین موسوی و مهدی کروبی و همچنین سالگرد آغاز زندان خانگی رهبران جنبش سبز در بیانیه 

بهمن ماه  ٢۱بعد از ظهر روز  ۷تا  ۷ای از تمامی همراهان و حامیان جنبش سبز دعوت کرده از ساعت 
ای انقالب و آزادی، حدفاصل میدان فردوسی و تقاطع نواب، و در ه روهای خیابان در تهران در پیاده

 .روی سکوت کنند ها در خیابان اصلی هر شهر، بنابر تصمیم فعاالن محلی، اقدام به پیاده شهرستان
دعوت شورای هماهنگی راه سبز امید از مردم برای شرکت در اعترا ض خیابانی در شرایطی صورت 

اختناق توسط حکومت طی هفته های اخیر و بدنبال اعالم تحریم و عدم  می گیرد، که دامنه سرکوب و
شرکت در انتخابات و نگرانی آنها از گسترش اعتراضات سیاسی و اجتماعی، به حد بیسابقهای 

 .افزایش یافته و بنحو فزاینده ای همچنان در حال افزایش است
رنگاران، وبالگ نویسان، فعالین کارگری و در طێ هفته های اخیر، تعداد زیادی از روزنامه نگاران، خب

اجتماعی و دیگر منتقدین و فعاالن جنبش سبز باز داشت گردیده، دسترسی سی ملیون ایرانی به 
اینترنت دشوار گردیده، فشار مضاعف بر زندانیان سیاسی افزایش یافته و حتی خبرنگاران رادیو بی بی 

 .داران استبداد و استثمار مصون نماندهاندسی و نزدیکان آنها نیز از تشدید تعرضات پاس
تعطیلی واحدهای تولیدی با شتاب ادامه دارد و عدم پرداخت به موقع دستمزد و حقوق کارگران به 



صورت مزمن در آمده است، بیکاری دم به دم فزونی می گیرد، سیر صعودی تورم و گرانی و به موازات 
کارگران و حقوق بگیران با شتاب تدوام دارد و با آن سقوط روزافزون ارزش دستمزدهای دریافتی 

. گسترش دامنه تحریم های اقتصادی امکان وخیم تر شدن اوضاع اقتصادی اجتناب ناپذیرگردیده است
در چنین شرایطی که سرنوشت مردم و کشور در اثر سیاستها و رفتار دیکتاتوری حاکم و تدوام آنها از 

ر گرفته است، عامل حضور مسالمت آمیز خیابانی مردم برای هر سو در معرض تهدیدات خطرناک قرا
رهایی مردم و کشور از وضعیت خطرناک کنونی و رهایی زندانیان سیاسی، بویژه در شرایطی که 
 .حکومت با بی سابقهترین مخالفت ها و بحران ها دست به گریبان است، اهمیت درجه اول را دارد

 !کارگران و زحمت کشان
ه که خود شما به تجربه دریافته اید، برغم وعدهای رنگارنگی که تاکنون داده است و با حکومت همانگون

وجود اعتراضات و اعتصابات شما، نه تنها قادر به حل معضالتی مانند بیکاری، ایجاد رونق اقتصادی، 
کاهش تورم و افزایش دستمزد و حقوق زحمتکشان و ایجاد تناسب میان دستمزدها و هزینه ها 

، بلکه با تداوم برنامه ها و رفتار خویش این معضالت را پیچیده تر کرده است و نشان داده است نیست
 .که قادر به اداره جامعه نیست

اکنون کنار زدن . بی تردید با تدوام حکومت کنونی وضع زحمتکشان بیش از پیش وخامت خواهد یافت
برای کارگران و مزدبگیران، به یک امر این حکومت برای سرنوشت و آینده کشور و مردم ما، بخصوص 

خوشبختانه هم اینک زمینه های کنار زدن جریان حاکم با وجود . سرنوشت ساز تبدیل شده است
جنبش سراسری مردم ایران، نارضایتی گسترده اجتماعی، بسیج جهانی نیروهای مدافع حقوق بشر 

فزاینده در درون نظام حاکم امکان علیه سرکوب مخالفان توسط حاکمان ایران و تفرقه و گسیختگی 
در شرایطی که ایجاد تحول در کشور ما . کامیابی جنبش مردمی را بنحو چشمگیری افزایش داده

اهمیت حیاتی پیدا کرده است و آینده و سرنوشت ما با این تحول گره خورده است، ما کارگران نیز باید 
مردمی و در تغییر و تحوالت پیش روی که نقش درخور و شایسته خویش را با شرکت فعال در جنبش 

بدون مشارکت گسترده و متحدانه تمام گروه ها و خرده جنبش های اجتماعی و تجمع همه آنها در 
افزایش سرکوب ها در هفته های اخیر بیش از هر . جنبش سراسری موجود ممکن نیست، ایفا کنیم

. شدن اعتراضات و انفجار اجتماعی استچیز نشانه ضعف و درماندگی و نگرانی حکومت از خیابانی 
همین امر خود نشانه جنبشی است که استعداد و ظرفیت تبدیل شدن سریع به یک جنبش تودهای 

خیابانی شدن اعتراضات این فرایند را شتاب خواهد بخشید و قدر . نیرومند کارساز را در خود نهفته دارد
ه مقابله با تشدید سرکوب در شرایط و توازن قوای را. قدرتی ادعایی رژیم را بی اعتبار خوا هد کرد

کنونی نه پناه بردن به روش های محافظه کارانه، بلکه توسل به اقدامات مسالمت جویانه تعرضی 
 .خیابانی است

 !برداران و خواهران کارگر
ران، تداوم این حکومت یعنی تدوام و افزایش بیکاری، سقوط بیش از پیش سطح درآمد کارگران و مزدبگی
ژرفش شکاف طبقاتی، افزایش کودکان خیابانی، تن فروشی، تشدید استثمار طبقه کارگر، حذف 

 ...قوانین کار، سرکوب اتحادیه ها و سازمانهای کارگری و
انجمن کارگری دمکراسی خواه، از دعوت شورای هماهنگی راه سبز امید برای شرکت در اعتراض 

از کارگران و مزد بگیران دعوت می کند که بطور وسیع در خیابانی حمایت می کند و به سهم خویش 
 .این اعتراض همگانی ملی شرکت نمایند

 انجمن کارگری دمکراسی خواه
   ۱٣۰۱بهمن  ٢٣

 
 انداختند تعویق به را خود اعتصاب ماهشهر های پتروشیمی پیمانکاری کارگران

 
 سالیانه نفت پاداش پرداخت مسئله طرح بالبدن ایران، کارگران آزاد اتحادیه به رسیده گزارشهای بر بنا

 خوری ناهار محل در دیروز که ای جلسه طی کارگران این ماهشهر، های پتروشیمی پیمانکاری کارگران
 وزیران هیئت العجل ضرب بخشنامه اجرای عدم به اعتراض در خود اعتصاب نمودند توافق کردند برگزار
 .بیاندازند تعویق به را پیمانکاری شرکتهای شدن چیده بر بر مبنی

 بن از پس و ماه بهمن 13 روز در ماهشهر پتروشیمی های مجتمع در پیمانکاری شرکتهای کارگران
 اطالعیه و بودند گرفته اعتصاب به تصمیم امام بندر پتروشیمی اداری امور رئیس با خود مذاکرات بست

 گرفتن قوت با اما بودند کرده پخش نیز را ماه بهمن 00 روز در اعتصاب شروع بر مبنی خود چهار شماره
 در نشستی در دیروز همچنین و ماه بهمن 01 روز آنان کارگران، این به سالیانه نفت پاداش پرداخت

 .گرفتند اعتصاب آغاز عدم به تصمیم خوری ناهار
 خواست از ما :داشت اظهار اتحاد سایت به ماهشهر های پتروشیمی های مجتمع در کارگران از یکی
 پیمانکاری شرکتهای شدن چیده بر برای دولت مصوبه اجرای و مستقیم قرارداد انعقاد بر مبنی خود



 به خود میان در که توافقی و نفت سالیانه پاداش پرداخت بدلیل اما کرد نخواهیم نشینی عقب مطلقا
 نشود اجرا لتدو مصوبه و ما حق بر خواست این چنانچه اما انداختیم تعویق به را اعتصاب رسیدیم آن
 .نشست نخواهیم پای از

 های مجتمع در اعتصاب بود قرار که آنجا از ایران، کارگران آزاد اتحادیه به رسیده گزارشهای آخرین بر بنا
 علیرغم و امروز شود آغاز (4 شماره درب) اتوبوسها پارکینگ در کارگران تجمع با  ماهشهر پتروشیمی

 قرار حراست مامورین کنترل زیر بشدت محل این اعتصاب، روعش عدم بر مبنی کارگران قبلی تصمیم
 .بود گرفته

 1009 ماه بهمن 00 – ایران کارگران آزاد اتحادیه
 

 دستمزد
 آور اقالم سبد هزينه خانوار مبالغ حیرت

 
عضو هیئت مدیره کانون :  بهمن آمده است 00ایلنا در تاریخ –به نوشته خبرگزاری دولتی کار ایران 

 . افزایش دستمزد کارگران باید بر اساس تورم تعیین شود: ای اسالمی كار کشور اعالم کردعالی شور
 09غالمرضا سلطانی در گفتگو با خبرنگار ایلنا ضمن بیان اینکه افزایش حداقل دستمزد کارگران نباید از 

ستمزد قرار در شرايط فعلي الزم است تورم واقعی مالك تعیین حداقل د: درصد کمتر باشد تصریح کرد
 . گیرد و دولت باید در این خصوص ایفای نقش کند

های حمایتی نظیر كارت خرید اعتباری به  شورای عالی کار عالوه بر افزایش حقوق باید بسته: او افزود
 . كارگران ارائه دهند تا تاثیر افزايش دستمزد بر تورم به حداقل برسد

 
ن کارگران در مقایسه با کارمندان دولت یک دوازدهم این فعال کارکری با اشاره به اینکه حق مسک

ريال براي خوار و  399درباره ساير اقالم نیز وضع به همین منوال است، به طور مثال مبلغ : است افزود
آوري  آور اين روزها مبلغ ناچیز و حیرت هاي سرسام شود كه در مقابل هزينه بار كارگران در نظر گرفته مي

 . است
ولین با توجه به وضعیت بحرانی حال حاضر مصلحت كشور را مدنظر قرار دهند و کمک مسئ: او گفت

 . کنند جامعه کار و تولید سمت و سو پیدا کند
طبیعی است با توجه به اوضاع : سلطاني در خاتمه در خصوص وضعیت معیشتی کارگران عنوان کرد

مانند سایر اقشار جامعه مطلوب های صورت گرفته وضعیت معیشت کارگران ه بحرانی کشور و تحریم
 . نباشد

 پايان پیام

  تجمع کارگران شهرداری تبريز در مقابل ساختمان فرمانداری

 
جمعی از : بهمن آمده است 00آدربایجان شرقی در تاریخ/ ایلنا  –به نوشته خبرگزاری دولتی کار ایران 

ری در مقابل ساختمان فرمانداری های پیمانکا کارگران شهرداری تبريز در اعتراض به عدم حذف شرکت
 . تبريز از صبح امروز دست به تجمع زدند

به گزارش ايلنا از تبريز، در اين تجمع کارگران خواستار تعیین تکلیف وضعیت استخدامی خود و پاسخ 
 . قاطع مسوالن در اين زمینه شدند

يب هیئت وزيران مبنی بر آنکه با وجود تصو: يکی از کارگران حاضر در اين تجمع به خبرنگار ايلنا گفت
های پیمانکاری برای تامین نیروی  های اجرايی مکلفند قراردادهای منعقد شده با شرکت دستگاه

فسخ کرده و با کارکنان شرکتی به ( شانزدهم بهمن ماه)روز پس از ابالغ مصوبه،  ۱۱انسانی را ظرف 
 . کند خودداری ميطور مستقیم قرارداد ببندند شهرداری تبريز از اين اقدام 

های اجرايی  مسئوالن شهرداری تبريز با اين بهانه که اين مصوبه فقط مشمول دستگاه: وی گفت
 . زنند شود از اجرای آن سرباز مي قانون مديريت خدمات کشوری مي( ۱۱۷)و ( ۱)موضوع مواد 

ای عمومی ها، مؤسسات دولتي، مؤسسات يا نهاده گفتنى است اين مواد شامل کلیه وزارتخانه
های دولتي، شرکت ملی نفت ايران، سازمان گسترش و نوسازی صنايع ايران، بانک  غیردولتي، شرکت

ها، موسسات و تشکیالت و  های مشابه به استثنای نهاد های دولتی و شرکت ها و بیمه مرکزي، بانک
ت، نهادهای شوند، وزارت اطالعا هايی که زير نظر مستقیم مقام معظم رهبری اداره مي سازمان

های مستشاری ديوان محاسبات، شورای  عمومی غیردولتي، اعضاء هیات علمی و قضاوت هیات
 . شود نگهبان، مجمع تشخیص مصلحت نظام و مجلس خبرگان رهبری مي

خواهیم اجرای اين  ما از مسئوالن مي: يک کارگر ديگر شرکتی شهرداری تبريز نیز به خبرنگار ايلنا گفت



ها هم اجرايی کنند و قطعا با اجرای اين قانون  بر حذف شرکتهای پیمانکاری در شهرداريقانون را مبنی 
ها هم بدون هیچ اجحافی پرداخت خواهد شد و نگرانی هم از اين بابت  حق و حقوق کارگران شهرداري

 . وجود نخواهد داشت
اند قراردادهای  دههای اجرايی مکلف ش اين گزارش حاکی است با تصويب هیئت وزيران، همه دستگاه

روز پس از ابالغ مصوبه  ۱۱های پیمانکاری برای تامین نیروی انسانی را ظرف  منعقد شده با شرکت
 . شانزدهم بهمن ماه فسخ کرده و با کارکنان شرکتی به طور مستقیم قرارداد ببندند

اره به اينکه شهرداری تبريز دبیر اجرايی خانه کارگر تبريز هم در گفتگويی با خبرنگار ايلنا در تبريز با اش
ها  های اخیر در قبال رسیدگی به مسايل کارگران تالش وافری داشته و ما به نوبه خود از آن در سال

ها  های پیمانکاری در شهرداري قدردان هستیم اما بحث درباره اين موضوع است تکلیف شرکت
 . مشخص شود

ر پرداخت به موقع حقوق کارکنان شرکتی شهرداری زاده با اشاره به تالش شهردار تبريز د کريم صادق
بايست در مشاغلی که ماهیت مستمر دارند نسبت به عقد قرارداد مستقیم با  مطابق قانون مي: گفت

 . کارگر اقدام کرد تا امنیت شغلی کارگر تامین شود
جمع آوری  ها مانند فضای سبز و های پیمانکاری در شهرداري مشاغلی که در قالب شرکت: وی افزود

زباله و نظاير آن مطرح هستند ماهیت دائمی دارند و تعطیل بردار نیستند و اگر مثال در يک واحد تولیدی 
کارگری را به اين بهانه که ممکن است کارخانه در آينده به دلیل عدم فروش به تعطیلی کشیده شود با 

 . رتب نیستها چنین امری مت شوند در شهرداري قرارداد موقت بکار گرفته مي
های صورت گرفته ابراز امیدواری کرد مسئوالن برای رفع اين  زاده در ادامه با اشاره به پیگیري صادق

 . شناسی ارايه کنند معضل راه حل کار

  درصد علیرغم تحريم های کمرشکن ۰٠های سوخت  اندازی فردو و تولید میله راه

در حالی که فشارها و تحريم ها بر ايران : ت بهمن آمده اس 00در کلمهبه نوشته سایت اصالح طلب 
های  بخاطر فعالیت های هسته ای افزايش يافته است، گزارش شده است که بزودی فردو و تولید میله

 . اندازی خواهد شد درصد برای رآکتور تحقیقاتی تهران راه ٢۱سوخت 
بهمن  ٢٢اد در سخنرانی روز اي، اظهارات احمدی نژ به گزارش خبرگزاری فارس به نقل از ايران هسته

ای رونمايی خواهد شد، اين سؤال را مطرح  مبنی بر اينکه در روزهای آينده چند دستاورد بزرگ هسته
 . کرده که اين خبرها از چه جنسی خواهد بود

زنند نخستین خبری که در روزهای آينده اعالم خواهد شد مربوط به تولید  برخی کارشناسان حدس مي
بهمن از جای  ۱۱اکبر صالحی در روز  درصد برای رآکتور تهران است که علي ٢۱های سوخت  نهايی میله

 . گذاری آنها در قلب رآکتور تهران ظرف يک ماه آينده خبر داده بود
تايی  ۱۷۷اندازی تأسیسات فردو است که هم اکنون دو آبشار  خبر دوم احتماال مربوط به راه

درصد به طور کامل از نطنز در حال انتقال به  ٢۱شده و غنی سازی های سانتريفیوژ در آن نصب  ماشین
 .فردو است

 ماه عدم دريافت حقوق؛ 0به علت 

 کارگران پرریس سنندج دست از كار كشیدند

یک فعال کارگری در سنندج :بهمن آمده است 00ایلنا در تاریخ –به نوشته خبرگزاری دولتی کار ایران 
ماه حقوق معوقه خود را از مسئوالن این واحد تولیدی  0پرریس سنندج کارگران کارخانه : اعالم کرد

 . طلب دارند
اکثر کارگران این واحد تولید کننده : اقبال رضایی، يك فعال كارگري در كردستان با اعالم این خبر گفت

ای و مصنوعی به جهت انباشت حقوق معوقه و قطع امید از دريافت حقوق دست از کار  های پنبه نخ
 . اند کشیده و بیکار شده

نبود بازار فروش محصوالت و کمبود مواد : کارگر است افزود 49او با اشاره به اینکه این کارخانه دارای 
 .اولیه مصرفی و افزایش واردات و قاچاق کاالها از معضالت پیش روی این واحد تولید کننده است

 دستمزد
 مزد فصلي يك بحث انحرافي است



دبیر اجرایی خانه کارگر :بهمن آمده است 00ایلنا در تاریخ –اری دولتی کار ایران به نوشته خبرگز
قانون کار در معیارهای تعیین حداقل دستمزد و تعیین سبد زندگی کارگران  41اصفهان با اشاره به ماده 

شده متاسفانه تعیین حداقل دستمزد در سال گذشته به معیارهای قانوني از جمله تورم اعالم : افزود
 . توجهی نشد و کارگران و بازنشستگان نتوانستند از افزایش مزد به میزان تورم برخوردار شوند

در تعیین دستمزد سال : اصغر برشان در گفتگو با خبرنگار ایلنا ضمن بیان مطالب فوق خاطر نشان کرد
جبران و تجدید نظر قرار بود در طی سال اگر تورم سیر سعودی پیدا کرد به نحوی این افزایش تورم  09

 . شود که متاسفانه عملی نشد
شورای عالی کار : او با بیان اینکه شورای عالی کار تکلیف قانوني در تعیین حداقل مزد دارد افزود

براساس موازین قانونی به میزانی که جبران کسری سال گذشته و تامین کننده سبد هزینه خانوار 
 . اقدام کند 01د سال کارگری باشد برای تعیین حداقل دستمز

عضو سابق شورای عالی کار در پاسخ به شايعاتي كه در خصوص تعیین حداقل مزد فصلی مطرح 
بحث مزد فصلی یک بحث انحرافی و غیر قانونی است و امکان عملیاتی شدن نخواهد : است، گفت

ل شمسی ها بر اساس يك سا  ریزی های کشور و برنامه داشت چرا که پیش بینی تمامی بودجه
 . است

او در خاتمه با انتقاد از عملکرد شورای عالی کار كه با در ماه پایانی سال برای تعیین حداقل دستمزد 
تعیین حداقل مزد در روزهای پایانی سال، جو ملتهبي را : دهد، تاکید کرد کارگران تشکیل جلسه مي

 . شود می ایجاد خواهد کرد به نحوی که در اين فضا حقوق نیروی کار پایمال
 پايان پیام

 بدون شرح 
 راي موافق هم در مجلس نداشتند 01كارگران قراردادي 

 
امروزر در بازار کار کسانی :بهمن آمده است 00ایلنا در تاریخ –به نوشته خبرگزاری دولتی کار ایران 

اد افیونی بسیاري از این افراد افسرده شده اند، تعدادي به مو. سال در صف کار منتظرند 3هستند که 
 11برای همین . روی آورده اند، بعضی امید خود را از دست داده اند و همه این ها تقصیر خود ماست

  .سال پای بحث بیمه بیكاري در مجلس ایستادم
علیرضا محجوب، رئیس فراكسیون کارگری مجلس هشتم در جمع دانشجویان خانه کارگر به ارایه 

ما سه هدف مهم را در : هشتم مجلس پرداخت و اظهار داشتگزارشی از رويدادهاي كارگري دوره 
مجلس هشتم شورای اسالمی دنبال می کردیم که دو مورد آنها به نتیجه رسید و یک مورد از این 

چند کار کوچک هم داشتیم که برخی از آنها به نتیجه رسید و . اهداف مهم هنوز باقی مانده است
  .چندتایی هم هنوز باقی مانده است

دو آرزوی قدیمی در تاریخ کارگری ایران وجود دارد که یکی از آنها موضوع بیمه کارگران : و افزودا
این بحث به زمان مشروطیت باز می گردد و در مجالس آن دوره و شعارهاي . ساختمانی است

انون تا قبل از تصویب قانون مربوط به بیمه کارگران ساختمانی تنها ق. احزابشان هم تجلی یافته است
موجود، قانون حوادث بود از همین رو، بحث بیمه بیکاری کارگران ساختمانی را بار دیگر در مجلس 

  .بار دیگر مطرح کردیم 1030هشتم و در سال 
البته وقتی این بحث در سالهای گذشته مطرح شد پیمانکاران نسبت به : محجوب در ادامه گفت

کردند و از آنجا که مجلس صدای آنها را بهتر از صدای ما تصویب و اجرای آن اظهار نگرانی و ناراحتی 
شنید روند تهیه و تصویب قانون یک سالی متوقف شد اما در نهایت این قانون به تصویب رسید و از 

سال گذشته نیز اجرایی شد و تا کنون نیز به ادعای سازمان تأمین اجتماعی چهار هزار نفر از عزیزانی 
ما هستند و با سخت ترین مشکالت مواجهند تحت پوشش این بیمه قرار  که سختکوش ترین کارگران

  .گرفته اند
دبیرکل خانه کارگر دومین اقدامی را که در راستای بهبود شرایط کارگران در مجلس انجام گرفت چنین 

ر البته برای نخستین بار د. در ایران مطرح بود 49دومین نکته بیمه بیکاری بود که از دهه : شرح داد
در . ای برای بیکاران افتادیم نفر را اخراج کرد به فکر تصویب بیمه 599که ایران خودرو پنج هزار و  15سال 

پیش نویسی تهیه کردیم و به همت ایشان به تصویب . آن زمان آقای کمالی در مجلس حضور داشتند
م دیدیم کسانی که اما بعدها و از دور پنجم مجلس که من به مجلس رفتم هر چه نگاه کردی. رسید

متقاضی کار هستند و دیگر کسانی که به هر شکل بی کارند از بیمه بیکاری محرومند و کسانی هم 
که مشمول این بیمه هستند اگر مدت تعریف شده برای پرداخت مستمری بیکاری به آنها تمام شود 

  .تکلیفشان مشخص نیست
در مجلس ششم که خانم جلودارزاده و : جلس گفتاو درباره ادامه پیگیری ها برای بیمه بیکاری در م



این تالش ها . الدینی در مجلس بودند نیز تالش های بسیاری صورت گرفت که به نتیجه نرسید آقای تاج
البته هنوز . در مجلس هفتم نیز ادامه داشت تا در نهایت در مجلس هشتم این قانون به تصویب رسید

  .ره آن گرفته که قابل رفع هستندشورای نگهبان اشکاالتی را بر دو تبص
برای تهیه و تصویب این : محجوب با اشاره به نگاه جامعی که بر قانون بیمه بیکاری حاكم است، گفت

  .قانون کارهای بسیار زیادی انجام گرفت و همه ترازهای بین المللی نیز در تهیه آن دیده شد
. سال در صف کار هستند 3وز کسانی را داریم که در بازار کار ما، امر: این نماینده مجلس تأکید کرد

خیلی از این افراد افسرده شده اند؛ خیلی به مواد افیونی روی آورده اند؛ بعضی ها امید خود را از 
سال پای این بحث در مجلس  11برای همین . دست داده اند و همه این ها تقصیر خود ماست

خواهید از دست من خالص شوید رای بدهید تا قانون ایستادم و بارها به نمایندگان گفتم اگر می 
  .تصویب شود

محجوب با تأکید بر اینکه خواستار کاندیدا شدن برای نمایندگی مجلس در دور نهم نبود اما کمبود تعداد 
اکنون ما در شرایط خاصی : کاندیداهای کارگری باعث شد تا او بار دیگر در این عرصه حضور یابد گفت

آنچه که باید به آن توجه کنیم این است که ما در مجلس نیاز به حضور . شویم ت میوارد انتخابا
از این رو همه ما برای شرکت در انتخابات تکلیف ویژه داریم تا کسانی را به . نمایندگان کارگری داریم

  .مجلس بفرستیم که برای تغییر شرایط کارگری فعالیت کنند
اگر قرار است برای حضور : لیست های فرعی نیز خبری نیست گفت او با تأکید بر این که این بار از

  .نمایندگانمان در مجلس تالشی صورت گیرد این تالش باید امروز و از سوی خودمان باشد
این نماینده ادواری مجلس کار مهمی را که در مجلس هشتم به نتیجه نرسید و ادامه آن به مجلس 

موضوع قراردادی ها را از مجلس ششم : ا عنوان کرد و گفتآتی باقی می ماند موضوع قراردادی ه
سال اول این مجلس طرحی تهیه شد و حتی راضی . آغاز کردیم ولی هنوز به نتیجه نرسیده است

این طرح به نتیجه نرسید البته . سال سابقه کار دارند تبدیل وضعیت داده شود 19شدیم کسانی که 
یمانی کردن کارگران بود کمتر شود و قرارداد بعضی ها تغییر فشارهای ما باعث شد فشاری که برای پ

  .جذب پیدا کند
ای که اکنون جامعه  این تحصیالت عالیه: او عواقب منفی قراردادی بودن کارگران را چنین توضیح داد

چرا که نیروی کار ما . کارگری به سمتش پیش می رود هیچ سنخیتی با قرارداد موقت و پیمانی ندارد
شرایط چنین افرادی به همان . ج تخصص می رسد و وارد عرصه کار می شود اما امنیت کار نداردبه او

  .بی کارانی می ماند که اگر به آنها مستمری یا شغل ندهیم افسرده می شوند
البته در حال حاضر طرح نیمه کاره ای داریم که اگر در چندماه آینده به آن : محجوب در ادامه تصریح کرد

هنوز مانده تا گام . ولی هنوز مانده تا این گام برداشته شود. هند گامی به جلو برداشته ایمرای بد
  .های الزم در جهت امینت شغلی کارگر که از مجلس ششم خودمان آغازش کردیم برداشته شود

ما راجع به : او درباره کمبود رای های تصویب کننده قانون مربوط به قراردادی ها در مجلس گفت
رای موافق در مجلس نرسیدیم به همین خاطر است که می گویم باید  39اردادهای موقت هنوز به قر

عزممان را جزم کنیم و تالش کنیم که این پدیده را که یکی از مشمئزکننده ترین پدیده های جامعه 
 ... .کارگری است از میان برداریم

 

 طقه ماهشهراعالم اعتصاب نامحدود کارگران پیمانکاری پتروشیمی من
 

های  بر اساس خبری که روز پنجشنبه از طرف اتحادیه آزاد کارگران ایران انتشار یافت، کارگران شرکت
اند در  های منطقه ویژه اقتصادی ماهشهر اعالم کرده پیمانکاری پتروشیمی بندر امام و سایر پتروشیمی

بهمن ماه،  ٢٣نبه یعنی امروزهای پیمانکاری، از صبح روز یکش اعتراض به عدم برچیده شدن شرکت
 .دست به اعتصاب نامحدودی خواهند زد

های مهم  های پیمانکاری و انعقاد قرارداد مستقیم با پتروشیمی، یکی از خواست برچیده شدن شرکت
باشد و کارگران برای تحقق این  های منطقه اقتصادی ماهشهرمی و اساسی کارگران پتروشیمی

اما مدیریت . اند جاری تاکنون چندین بار دست به اعتصاب و اعتراض زده مطالبه خود، از فروردین سال
یکی . اند اند و این خواست کارگران را عملی نساخته ها هر بار مهلت خواسته و بهانه آورده پتروشیمی

های مدیریت، این بوده است که برچیده شدِن  از به اصطالح دالئل همیشگی و در واقع بهانه
اری یک مسأله کالن است که دولت باید در مورد آن تصمیم بگیرد و از حوزه اختیارات های پیمانک شرکت

 !مدیریت پتروشیمی خارج است
های پیمانکاری، بر  ای از سوی هیأت دولت انتشار یافت که بر طبق آن، کلیه شرکت اما اخیرًا بخشنامه 

با این وجود مدیریت . شدند برچیده می ۰۱ / ۱۱ / ۱۶بایستی تا تاریخ  العجل می اساس یک ضرب
های مختلف، زیر بار  های بندر امام و منطقه ویژه اقتصادی ماهشهر کماکان و به بهانه پتروشیمی

های پیمانکاری بندر امام و  طی روزهای گذشته نمایندگان کارگران شرکت. اند خواست کارگران نرفته



خواست خود و اجرای مصوبه دولت مبنی  ها در منطقه ویژه اقتصادی ماهشهر، پیگیر دیگر پتروشیمی
بهمن ماه  ۱٨ العجل دولت بودند که نهایتا روز های پیمانکاری بر اساس ضرب بر برچیده شدن شرکت

رئیس امور ” حیدری“مدیر عامل پتروشیمی بندر امام، نمایند گان کارگران را به فردی به نام ” کار ظریف“
نامبرده نیز که دستش در . بخشنامه دولت ارجاع داد اداری جهت تعیین تکلیف خواست کارگران و

کلیه پیمانکارانی “دست مدیرت و علیه کارگران است، دروغ بزرگی را مطرح کرد و چنین ادعا نمود که 
بندند، تمامی نفرات خود را از بیرون  گیرند و با پتروشیمی قرارداد می که در پتروشیمی بندر امام کار می

برند و یا اخراج  نند و پس از پایان قرارداد، آنها را مجددا یا با خود از شرکت میک همراه خود وارد می
این دروغ بزرگ در حالی !! ”شوند کنند و به همین دلیل این کارگران مشمول بخشنامه دولت نمی می

شود که بر خالف اظهارات این فرد، و طبق مدارک مستند و قانونی، تمامی  علیه کارگران َعَلم می
سال سابقه کار  ٢۱ الی ۱۱ ها، همگی از رگران شاغل در پتروشیمی بندرامام و دیگر پتروشیمیکا

های گذشته نیز این فقط  ها دارند و در طول سال ی معین در این پتروشیمی مستمر و تعریف شده
خود اند اما کارگران بطور ثابت بر سر کارهای معین و تعریف شده  اند که عوض شده پیمانکاران بوده

های آنان بیمه و مالیات کسر شده که لیست پرداخت  اند و بطور مستمر و الینقطع از حقوق باقی مانده
به دنبال این . مستمر بیمه و مالیات آنان نیز در سازمان تامین اجتماعی و اداره دارائی موجود است

طقه ویژه اقتصادی ماهشهر ادعا و دروغ بزرگ این مقام اداری، کلیه کارگران پتروشیمی بندرامام و من
تصمیم گرفتند که در یک اقدام هماهنگ و یکپارچه، روز یکشنبه دست از کار کشیده و اعتصابی 

 .گسترده و سراسری را آغاز کنند
 

احضار دبیر کانون صنفی فرهنگیان کرمانشاه و تأیید حکم اعدام دو زندان سیاسی 
 کرد

 
بهمن ماه در اعتراض به عدم پرداخت  ۱۱یان کرمانشاه در به دنبال اعتصاب گروهی از معلمان و فرهنگ

نشینی مدیر کل آموزش و پرورش استان و پرداخت فوری یک ماه حقوق  دو ماه حقوق خود که به عقب
معلمان منجر گردید، محمد توکلی، دبیر کانون صنفی فرهنگیان کرمانشاه به حراست آموزش و پرورش 

 .احضار شد
بازداشت شده بودند، به   سیاسی کرد به نام زانیار و لقمان مرادی که در مریواناز سوی دیگر دو فعال 

های انفرادی اداره اطالعات به  ماه در سلول ۰ این دو زندانی سیاسی که مدت. اعدام محکوم شدند
دادگاه انقالب  ۱۱ زندان رجایی شهر کرج منتقل شدند، از سوی شعبه ۷سر برده و سپس به بند

علیرغم تقاضای این دو . ن به اتهام قتل فرزند امام جمعه مریوان به اعدام محکوم شدەانداسالمی تهرا
زندانی برای ارسال پرونده به دادگاه تجدیدنظر، اما این حکم بار دیگر از سوی دیوان عالی کشور تایید 

بوکان، ی شهر  همچنین دو دانشجوی دانشگاه آزاد مهاباد و از اهالی روستاهای تابعه. شده است
ی اطالعات شهرستان مهاباد  ی دانشگاه از سوی مأموران اداره قریب به دو ماه قبل در محوطه

 .باشد اند، که از سرنوشت آنان هیچگونه اطالعی در دست نمی بازداشت شده
ی ابعاد آن تشدید نموده  رژیم ضد مردمی جمهوری اسالمی، اقدامات سرکوبگرانه خود را در همه

کند، بازداشت  لمی که برای دریافت حقوق ماهانه خود اعتراض و اعتصاب میاحضار مع. است
ی توسل رژیم به قهر  دهنده کنند، نشان دانشجویان و اعدام مبارزینی که برای آزادی و عدالت تالش می

 .و سرکوِب باز هم بیشتر علیه آحاد مردم است
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 بعد توانستند  11/1009/ 10 شنبه چهار روز باالخره شاهرخ خانواده بسیارزیاد فعالیت و الشت از پس

 مالقاتی شود می نگهداری بد بسیار شرایط در قرنطینه بند در همچنان که زمانی شاهرخ با روز  05از
 آنها محمد و شاهرخ علیه جسمی و روحی های فشار وجود رغم علی مالقات این در . باشند داشته
 ای نامه شاهرخ همچنین . دهند می ادامه خود اعتراضات به همچنان و بودند باالی بسیار روحیه دارای

 در آنها پرونده شماره است کرده ارسال و نوشته کشور عالی دیوان 00 شعبه دادگاه برای دیگری
  براین بنا رده،نک اعالم نظری اظهار هیچ هنوز که است 099550 کشور عالی دیوان دادگاه 00 شعبه

 و سازمانها ، آزادیخواهان و بشر حقوق المللی بین های نهاد  ، کارگری های نهاد و ها اگرتشکل
 عالی دیوان دادگاه 00 شعبه توانند می بیاورند فشار بیشتر هرچه و کنند تالش بیشتر انقالبی احزاب
  .نمایند یجراح محمد و زمانی شاهرخ علیه صادر حکم شکستن به وادار را کشور

 در فرصت از باید انقالبی احزاب و سازمانها ، ها تشکل ، انقالبی جوانان ، زنان ، دانشجویان ، کارگران
 و بدهد ثمر عمومی مبارزات و ها تالش تا کنیم استفاده بیشتر هرچه و زودتر چه هر رو پیش گذر حال

 .آوریم بدست را آنها علیه صادره حکم شدن کمتر حداقل یا را، زندانیان آزادی



 جراحی محمد با اوباش و اراذل بین 13/11/1009 شنبه سه روز درگیری در که شدیم دار خبر همچنین
 شده طراحی پیش از های نقشه و طرح با بند جو همچنان اما. است نیامده پیش گواری نا اتفاق هیچ

 .باشد می حوادث آبستن و متشنج قرنطینه بند در 02 اطاق توسط
 به دیگری نامه جراحی محمد و زمانی شاهرخ 00/11/1009 یکشنبه امروز که است ذکر به الزم

 فوق نامه در دهند انتقال عمومی بند به را آنها زودتر هرچه که اند نوشته تبریز مرکزی زندان مسئولین
 باعتصا به دست فردا ندهید مثبت جواب ما خواست در به اگر که اند کرده اعالم زندان مسئولین به

 (02 اطاق)شما پرونده مسئولین با امروز ما که اند گفته انها به جواب در و زد خواهیم محدود نا غذای
 دوستان. بدهیم انتقال عمومی بند به را شما و برسیم توافق به انها با کنید صبر براین بنا داریم جلسه

 و بیشتر چه هر بیاید باشد یانزندان حال کمک تواند می ما مبارزات و تالش نیز رابطه این در رفقا و
  .کنیم اعتراض تر متحدانه

 !!!بیشتر فشار برای بیشتر، اتحاد بسوی پیش
  :شعار با متحدانه و گسترده اعتراضات بسوی پیش
 .گردد باید آزاد سیاسی زندانی ، زندانی کارگر

 00/11/1009-زمانی شاهرخ از حمایت کمیته
 

 :سنندج دادیاری 0 شعبه در پناه ساعد شریف
 

 است کارگران همه و من مسلم و قانونی حق اتحادیه، مدیره هیئت در عضویت
 توسط ماه دی 13 روز در که ایران، کارگران آزاد اتحادیه مدیره هیئت اعضای از پناه ساعد شریف

 مظفر با همراه  ماه دی 00 مورخه در بازداشت   هفته دو به نزدیک  از پس و دستگیر امنیتی مامورین
 احضاریه  با و امروز صبح 19 ساعت شد، آزاد زندان از اتحادیه مدیره هیئت اعضای از دیگر یکی نیا الحص

 دفاعیه آخرین بعنوان و کرد پیدا حضور دادیاری این در سنندج انقالب دادگاه دادیاری چهار شعبه کتبی
 طی همچنین و شفاهی بطور و کرد رد را خود بر امنیتی مامورین توسط وارده اتهامات اش، پرونده در

 اتحادیه خبری بولتن داشتن و ایران کارگران آزاد اتحادیه مدیره هیئت در خود عضویت از کتبی ای دفاعیه
 برپا خود بدست که تشکلهایی داشتن و اعتراض برای کارگران حقانیت بر و کرد دفاع اش منزل در

 .نمود تاکید میکنند
 :میدارد اعالم پناه ساعد شریف افکندن زندان به و بازداشت کردن کوممح با ایران کارگران آزاد اتحادیه
 ناپذیر خدشه و مسلم حق حقوقی، بی به اعتراض و تجمع اعتصاب، کارگری، مستقل تشکل برپایی

 در کارگران دیگر و  پناه ساعد شریف مورد در قضائی تعقیب منع قرار فورا باید می و است کارگران
 .شوند آزاد شرط و قید بی زندانی کارگران تمامی و درصا شدن دادگاهی معرض
 1009 ماه بهمن 00 – ایران کارگران آزاد اتحادیه

 

  درصد جمعیت شاغلین کشور بیمه نیستند 01

مديرکل بیمه های اجتماعی وزارت تعاون، کار  : بهمن آمده است  00در مهربه گزارش خبرگزاری دولتی 
میلیون خانوار شاغل  3درصد جمیعیت شاغلین کشور يعنی حدود  49و رفاه اجتماعی از بیمه نبودن 

 . خبر داد
براساس قانون برنامه پنجم توسعه : دکتر مظفر کريمی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اين مطلب افزود

 . ملکف هستیم راهی برای بیمه بازنشستگی تمامی آحاد جامعه پیدا کنیم
اين : شاغلین کشور مشمول بیمه های اجباری نیستند تاکید کرد درصد 59وی با اشاره به اينکه 

 . میلیون نفر از خانوار شاغلین در کشور نیز اصال تحت پوشش بیمه قرار ندارند 3درحالی است که 
توانند بیمه  البته اين افراد مي: های اجتماعی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تاکید کرد مديرکل بیمه
اخت حق بیمه آنقدر برايشان سخت است که از عهده آن بر نمی آيند و يا اينکه پس از شوند اما پرد

 . گذشت مدتی از پرداخت حق بیمه، شرايط ادامه پرداخت را ندارند
: کريمی از شناسايی هشت میلیون خانوار شاغلی که توانايی پرداخت حق بیمه ندارند خبر داد و گفت

اند و هم اکنون بدنبال راه حلی برای تامین منابع پرداخت حق بیمه اين افراد نیازمند شناسايی شده 
 . اين افراد هستیم

قوانین ما مرد را مسئول تامین : وی با اشاره به اينکه در بیمه بازنشستگی اولويت با مردان است افزود
واده خود را معیشت خانواده می داند و با توجه به اينکه فقط مردان در صورت بیمه شدن می توانند خان

نیز تحت پوشش قرار دهند به همین دلیل به نفع خانواده هاست که مرد بیمه شود مگر در شرايطی 



 . که از کار افتاده باشد
 . در مجموع سرپرست خانوار در اولويت بیمه شدن قرار دارد: وی اظهار داشت

 

 دستمزد
 تهزار تومان اس 611نرخ اقالم مصرفی سبد هزینه خانوار بیش از 

 
عضو شورای عالی کار اعالم :بهمن آمده است 00ایلنا در تاریخ –به نوشته خبرگزاری دولتی کار ایران 

 299نرخ تورم اقالم مصرفی سبد هزینه خانوار کارگری در استان قزوین و کالن شهرها بیش از : کرد
 . هزار تومان است

افزایش دستمزد کارگران در سال آینده یاد آور محمد احمدی در گفتگو با خبرنگار ایلنا، با تاکید بر لزوم 
 . مصوبه مزدی کارگران هیچ گاه براساس تورم واقعی بازار محاسبه نمی شود: شد

در حال حاضر : او با انتقاد از در نظر نگرفتن تورم اقالم سبد معیشتی خانوار در شورای عالی کار گفت
 . شود رگران لحاظ نمیآیتم ها و پارمترهای قانون برای افزایش دستمزد کا

های نمایندگان کارگری را در شورای عالی کار  او با بیان این که نمایندگان کارفرمایی و دولت استدالل
شورای عالی کار متشکل از سه ضلع است که همیشه یکی از این سه ضلع : پذیرند یاد آور شد نمی

زایش دستمزد کارگران براساس تورم احمدی خواستار اف. شود اش تامین نمی خواسته( گروه كارگري)
 . مصوبه مزدی کارگران پاسخگوی نیازهای آن ها نیست: واقعی در کشور شد و گفت

 پایان پیام
 

 دستمزد
 هزار تومان زیر خط فقر است ۷٠٠تعیین دستمزد کمتر از 

 
نه کارگر دبیر اجرایی خا:بهمن آمده است 00ایلنا در تاریخ –به نوشته خبرگزاری دولتی کار ایران 

 . هزار تومان باشد ۷۱۱نباید کمتر از  ۰۱ها و حداقل دستمزد برای سال  سبد هزینه: تر گفت شوش
هزار تومان زیر خط  ۷۱۱سید علی علیزاده در گفتگو با خبرنگار ایلنا با بیان اینکه تعیین دستمزد کمتر از 

 . در فقر مطلق خواهند بود اگر حداقل دریافتی کمتر از این رقم باشد کارگران: فقراست،افزود
برند  او با اشاره به اینکه کارگران بیکار با توجه به شرایط بد اقتصادی در وضعیت اسفبارتری به سر می

افزایش قیمت اقالم کاالهای مصرفی و تورم موجود باعث شده است شرایط زندگی : خاطرنشان کرد
 . تر شود کارگران سخت

اند بخشی از  دردی از کارگران کم نکرده و کارگران فقط توانستهها هیچ  دریافت یارانه: او گفت
 . های مصرفی دولتی اعم از هزینه آب وبرق وگاز را پرداخت کنند هزینه

: های معیشتی کارگران نیست خاطر نشان کرد علیزاده با تاکید بر اینکه دستمزد فعلی جوابگوی هزینه
 . نک مرکزی وسبد هزینه خانوار تعیین شودافزایش دستمزد باید بر اساس تورم اعالمی با

 پایان پیام
 

 نیستند بیمه کشور شاغلین جمعیت درصد 01
 

 کار تعاون، وزارت اجتماعی های بیمه مدیرکل : است آمده بهمن 00 در مهر دولتی خبرگزاری گزارش به
 شاغل خانوار میلیون 3 حدود یعنی کشور شاغلین جمیعیت درصد 49 نبودن بیمه از اجتماعی رفاه و

 .داد خبر
 برنامه قانون براساس :افزود مطلب این بیان با ماه، بهمن00مهربتاریخ با گفتگو در کریمی مظفر دکتر
 .کنیم پیدا جامعه آحاد تمامی بازنشستگی بیمه برای راهی هستیم مکلف توسعه پنجم

 این :کرد تاکید  ندنیست اجباری های بیمه مشمول کشور شاغلین درصد 59 اینکه به اشاره با وی
 .ندارند قرار بیمه پوشش تحت اصال نیز کشور در شاغلین خانوار از نفر میلیون 3 که است درحالی
 بیمه توانند می افراد این البته :کرد تاکید اجتماعی رفاه و کار تعاون، وزارت اجتماعی های بیمه مدیرکل

 از پس اینکه یا و آیند نمی بر آن عهده از که است سخت برایشان آنقدر بیمه حق پرداخت اما شوند
 .ندارند را پرداخت ادامه شرایط بیمه، حق پرداخت از مدتی گذشت
 :گفت و داد خبر ندارند بیمه حق پرداخت توانایی که شاغلی خانوار میلیون هشت شناسایی از کریمی

 بیمه حق پرداخت منابع تامین برای حلی راه بدنبال اکنون هم و اند شده شناسایی نیازمند افراد این
 .هستیم افراد این



 مسئول را مرد ما قوانین  :افزود است مردان با اولویت بازنشستگی بیمه در اینکه به اشاره با وی
 خانواده توانند می شدن بیمه صورت در مردان فقط اینکه به توجه با و داند می خانواده معیشت تامین
 در مگر شود بیمه مرد که هاست خانواده نفع به دلیل ینهم به دهند قرار پوشش تحت نیز را خود

 شدن بیمه اولویت در خانوار سرپرست مجموع در :داشت اظهار وی .باشد افتاده کار از که شرایطی
 .دارد قرار

 

 زندگي براي نفره0 خانواده يك ماهانه نیاز حداقل تومان، هزار 621
 

 هاي سال در خوراكي اقالم قیمت از يي مقايسه گزارشي تا داشت آن بر را ما مردم فزاينده هاي گاليه
 تا باشیم داشته آنها هزينه با چهارنفره خانواده يك مصرف همچنین و 1009 بهمن و1030 بهمن و 1034

 .كنیم عیني ارقام و اعداد قالب در بلكه شهروندان روزمره هاي گاليه قالب در تنها نه را افزايش اين
 ماهي براي سوداگران تالش حال عین در و جهاني فشارهاي به توجه با كشور اقتصادي احوال و اوضاع
 يا كارمندي حقوق آنها درآمد تنها كه محروم قشر میان اين در .دارد ادامه آلود گل آب از گرفتن

 با يا كه است مسووالن و دولت مضاعف وظیفه.شوند مي فشارها اين قرباني است بازنشستگي
 ديدن آسیب از و كمك جامعه از قشر اين به قیمت ارزان بازارهاي ايجاد با يا و ازارب كنترل و دقیق نظارت

 .كنند جلوگیري آنها
 و اند  داشته قیمت كاهش پرتقال و لیموترش پیاز، زمیني، سیب مثل خوراكي اقالم از برخي میان اين در

 نان و گوشت برنج، مانند خوراكي اقالم از ديگر برخي در اما .اند نداشته قیمتي افزايش اقالم از برخي
 مردم فزاينده هاي گاليه .است كننده نگران وضعیت است، ايراني خانوارهاي ضروري و عمده نیازهاي كه
 و1030 بهمن و 1034 هاي سال در خوراكي اقالم قیمت از يي مقايسه گزارشي تا داشت آن بر را ما

 تنها نه را افزايش اين تا باشیم داشته آنها هزينه با چهارنفره خانواده يك مصرف همچنین و 1009 بهمن
 انديشیده يي چاره شايد تا كنیم عیني ارقام و اعداد قالب در بلكه شهروندان روزمره هاي گاليه قالب در

 منتشر امسال خرداد از هفتگي صورت به را اقالم قیمت مركزي بانك ديگر كه آنجا از چند هر .شود
 درصد19 همگي تقريبا كه شدند گرفته يي زنجیره هاي فروشگاه از 0091 بهمن هاي قیمت كند، نمي
 .هستند عادي هاي فروشي خرده قیمت از تر پايین

 مصرف را كاالها اين چهارنفره خانواده يك متوسط طور به اگر آن، يي مقايسه جدول و گزارش اين بر بنا
 .است بوده تومان هزار 115 بر بالغ قبل سال بهمن نیمه در ضروري اقالم تهیه ماهانه هزينه كند،

 يكي حداقل خانواده اين در اگر .كنید اضافه را مسكوني خانه توماني هزار 099  اجاره حداقل رقم اين به
 199 به نزديك ترم هر براي باشد، انساني علوم هاي رشته در آزاد دانشگاه دانشجوي نیز فرزندان از

 هزينه تومان هزار 099 نیز ماه هر يعني اين .دارد اهمیت دهخانوا براي او تحصیل هزينه تومان هزار
 .دارند هم وذهاب اياب به نیاز خانواده اين قاعدتا .شود مي اضافه باال لیست به خانواده فرزند تحصیل

 19 به نزديك ماه هر يعني كنند، كرايه هزينه خانواده اعضاي از كدام هر تومان 599 تنها روزانه اگر حتي
 قالب شش ماهانه خانواده اين اگر .شد خواهد اضافه لیست اين به وآمد رفت هزينه نیز انتوم هزار

 يك كنند، (قیمت ارزان ايراني صابون) صابون هزينه بايد نیز تومان هزار سه يعني كنند مصرف صابون
 پودر هبست چهار الاقل .رسد نمي زياد نظر به ماه در خانواده يك براي تومان 0599 الاقل هم شامپو

 به نزديك سرجمع كه رسد مي نظر به ضروري وشو شست براي هم تومان 359 قیمت به رختشويي
 ظرفشويي مايع بسته يك لیست اين به كنید اضافه .بود خواهد رختشويي پودر هزينه نیز تومان 0599
 ،19 میانگین طور به ماه هر شايد سرما فصل در هم  آن ...و بیماري اثر در ناكرده خداي را، توماني 099
 حساب به ...و آپارتمان شارژ تلفن، برق، گاز، بهاي .شود درمان هزينه (بیمه وجود با) تومان هزار 09

 هم را ...و عطر احتماال خانگي، غیرضروري لوازم تفريح، لباس، خريد .شود مي گذاشته كنار نقدي يارانه
 اين .دارند نیاز ماهانه تومان هزار 259 به زديكن وجور جمع چهارنفره خانواده يك يعني .گذاريم مي كنار

 چنین در هستند، نیز اقساط انواع درگیر ها خانواده از بسیاري .داشت نخواهد اندازي پس هیچ خانواده
 .نیست كردن مصرف زياد يا كم موضوع كرد؟ كار چه بايد شرايطي
 09 سال تهران در زندگي ايه حداقل درباره ما .نیست هم ...و اشرافي زندگي يك داشتن موضوع،
 اتفاقات اما نداشتند چنداني افزايش دستمزدها امسال تا گذشته سال ماه بهمن از .كنیم مي صحبت
 مسكن، بهاي اجاره آشامیدني، و خوراكي قیمت بگذريم، كه ارز و طال از افتاده، بازار در زيادي
 .داشتند رشد همگي ...و پوشاك ونقل، حمل

 

 شدند ارزان پیاز و زمیني سیب
 

 قیمت از فهرستي هفته هر امسال خرداد سوم هفته همین تا يعني دور چندان نه روزگاري در
 ناگهاني شكل به فهرست اين انتشار خردادماه سوم هفته از بعد اما شد، مي منتشر ها خوراكي



 به سري فهرست آن در موجود هاي خوراكي قیمت كسب براي «اعتماد» خبرنگار بنابراين .شد متوقف
 .كنند مي عرضه بازار قیمت از تر پايین درصد19 را غذايي مواد عموما كه زده تهران بزرگ هاي فروشگاه

  
 مشابه زمان به نسبت كه است ريال 19555 بازار در اكنون هم پاستوريزه ماست كیلو هر قیمت :لبنیات
 پنیر كیلو هر قیمت ه،داشت قیمت كاهش درصد 4 به نزديك (30 ماه بهمن دوم هفته) قبل سال

 پنیر گرمي 459 هاي بسته اما .است رسیده ريال 10599 كیلو هر به كاهش درصد 3 با نیز پاستوريزه
 با نیز پاستوريزه كره كیلو هر قیمت .رسیده ريال 10105 به درصدي01 قیمت افزايش با پاستوريزه

 نیم و دو افزايش با نیز شیر یترل هر قیمت .است رسیده ريال 30999 به درصدي10 به نزديك افزايش
 امسال بهمن دوم هفته در لبنیات متوسط طور به ترتیب اين به .است رسیده ريال 19059 به درصدي
 .است داشته قیمت افزايش درصد01 گذشته سال به نسبت
 به نزديك گذشته سال به نسبت امسال ماه بهمن دوم هفته در مرغ تخم قیمت :مرغ تخم و گوشت

 .است رسیده امسال بهمن دوم هفته در 54599 به 30 سال در ريال 00239 از و داشته رشد درصد11
 در 000599 به پیش سال بهمن دوم هفته در 129519 از استخوان با گوسفندي گوشت كیلو هر قیمت
 گوشت قیمت است، آن قیمت درصدي  نیم و سي رشد از حاكي كه رسیده امسال بهمن نیمه

 در ريال هزار139 به پارسال بهمن نیمه در ريال 113009 از و داشته رشد درصد50 زا بیش نیز گوساله
 كه شده قیمت ثبت ريال 01309 بازار در قبل سال هم مرغ كیلو هر .است رسیده امسال بهمن نیمه

 رشد دهنده نشان كه رسد مي فروش به ريال 00999 قیمت به ها فروشگاه در بهمن نیمه در امسال
 يك طي درصد02 ها قیمت میانگین طور به گروه اين در يعني اين .است آن قیمت صديدر شش و سه

 .داشتند رشد سال
 نخود لپه كیلو هر قیمت .داشتند قیمت رشد سال  يك طي درصد00 میانگین طور به حبوبات :حبوبات

 ريال 44054 نخود كیلو هر قیمت .است آن درصدي00 رشد دهنده نشان كه است ريال 03999 اكنون هم
 00112 عدس كیلو هر .دهد مي خبر قبل سال مشابه زمان به نسبت آن درصدي 53 رشد از كه است
 لوبیاسفید كیلو هر ريال، 00555 بلبلي چشم لوبیا كیلو هر ريال، 02000 لوبیاچیتي كیلو هر ريال،

 ،45 ،44 ،00 رشد دهنده نشان ترتیب به كه دارند قیمت ريال 19449 لوبیاقرمز كیلو هر و ريال 05112
 .است قبل سال مشابه زمان به نسبت اقالم اين قیمت درصدي1 كاهش و10 ،15 ،05

 مدت  به نسبت كه است ريال 13599 كیلو هر اكنون هم قرمز سیب كیلو هر قیمت :سبزيجات و میوه
 است ريال 09999 كیلو هر سفید سیب قیمت داشته، قیمت كاهش درصد1 به نزديك قبل سال مشابه

 رشد با نیز لیموشیرين كیلو هر .دهد مي نشان را درصدي19 رشد قبل سال مشابه زمان به نسبت كه
 درصد00 به نزديك قبل سال مشابه زمان به نسبت پرتقال .است رسیده ريال 10599 به درصدي0

 .رسد مي فروش به بازار در ريال 10999 كیلو هر و داشته قیمت كاهش
 هر به درصدي4 رشد با گوجه قیمت رسیده، ريال 00999 كیلو هر به رصديد05 رشد با خیار قیمت اما

 كه رسد مي فروش به ريال 12599 قیمت به بازار در بادمجان كیلو هر و رسیده ريال 35999 كیلو
 .است آن درصدي10 قیمت رشد دهنده نشان

 سال بهمن نیمه در آن تقیم با مقايسه در كه دارد قیمت ريال 5999 اكنون هم نیز زمیني سیب كیلو هر
 كیلو هر قیمت به كاهش درصد03 به نزديك با هم پیاز داشته، قیمت كاهش درصد01 به نزديك قبل

 فروش به ريال 00599 كیلو هر و داشته قیمت رشد درصد14 به نزديك لوبیاسبز .است رسیده ريال 2999
 .رسد مي
 امسال ماه بهمن نیمه در كه شده ثبت الري 14909 گذشته سال قند كیلو هر قیمت :چاي و شكر قند،

 آن قیمت درصدي42 رشد از حاكي كه شود مي عرضه ريال 09140 قیمت به قند كیلو هر ها فروشگاه در
 سال قیمت با مقايسه در كه دارد قیمت ريال 45999 اكنون هم متوسط طور به نیز شكر كیلو هر .است

 نیز خارجي چاي كیلويي نیم هاي بسته .است آن يدرصد004 رشد دهنده نشان ريال 11119 يعني قبل
 به نزديك ريال 50009 يعني قبل سال قیمت با مقايسه در كه دارند قیمت ريال 14012 متوسط طور به
 .دارند قیمت رشد درصد01

 نیمه قیمت با مقايسه در كه دارد قیمت ريال 113330 اكنون هم جامد روغن كیلويي 5 حلب هر :روغن
 نیز مايع روغن هاي بسته .است داشته قیمت رشد درصد14 به نزديك ريال 190349 لقب سال بهمن
 رسیده ريال 00913 به حدودا امسال آنها قیمت كه داشتند قیمت ريال 10509 حدودا گذشته سال
 .آنهاست قیمت درصدي13 رشد از حاكي نیز اين كه است
 فروش ريال 01939 قیمت به ماه بهمن دوم هفته در گذشته سال يك درجه ايراني برنج كیلو هر :برنج
 رشد دهنده نشان كه دارد قیمت ريال 45999 حدودا يك درجه ايراني برنج كیلو هر اما اينك رفته، مي
 قیمت ريال 01009 گذشته سال نیز غیرتايلندي خارجي برنج كیلو هر .است آن قیمت درصدي45

 برنج قیمت درصدي04 رشد دهنده نشان نیز ناي .رسیده ريال 01059 به امسال آن قیمت كه داشته
 كند مصرف اقالم اين از چهارنفري خانواده يك متوسط طور به جدول طبق اگر .است غیرتايلندي خارجي



 اين .است بوده تومان هزار 115 بر بالغ قبل سال بهمن نیمه در ضروري اقالم تهیه ماهانه هزينه يعني
 نزديك رشد دهنده نشان كه رسیده تومان هزار 014 به امسال ماه بهمن نیمه در نسبت همین با مبلغ

 و ها خوراكي كوچك، سبد اين بر عالوه كه باشید داشته توجه .است سبد اين بهاي درصدي09 به
 انواع ها، سس انواع فرنگي، گوجه رب غالت، و نان نظیر اقالمي دارند؛ وجود نیز ديگري مصرفي اقالم

 بلكه دهند، نمي تشكیل ها خوراكي تنها را خانواده يك ضروري اجمايحت همچنین ...و سبزيجات
 طور به قبل سال بهمن نیمه در آنها قیمت كه دارند خانواده يك مصرف در مهمي نقش نیز ها شوينده

 مركزي بانك خانوار مصرفي سبد در كه غالت و نان قیمت شاخص مثال براي .نیست دسترس در دقیق
 درصد12 قبل سال آذرماه به نسبت امسال آذرماه در است، برخوردار یزن درصدي03 اهمیت ضريب از

 آن به فروشي خرده قیمت سبد در كه دريايي حیوانات و ماهي قیمت شاخص .است داشته افزايش
 .است داشته رشد درصد09 به نزديك مدت همین در نیز است نشده پرداخته
 پايیز در ها قیمت افزيش
 بانك آمار اداره توسط امسال آذرماه در است، شده منتشر ها قیمت موعمج درباره كه آماري آخرين

 و خدمات درصدي11 كاالها، شاخص درصدي03 به نزديك افزايش از حاكي كه يافته انتشار مركزي
 اهمیت ضريب كه مسكن بهاي اجاره شاخص .هاست سوخت ساير و گاز برق، آب، مسكن، درصدي01
 كه شرح اين با داشته، رشد درصد5/10 به نزديك شود مي ذكر رسمي آمارهاي در درصد12/10 آن

 رسمي آمارهاي اساس بر خانوار درآمد از اقالم اين از كدام هر كه است سهمي واقع در اهمیت ضريب
 و داشته قیمت افزايش درصد13 به نزديك ساختماني خدمات و تعمیرات بهاي .دادند اختصاص خود به

 رشد .است داشته قیمت افزايش درصد12 به نزديك خانه در استفاده مورد خدمات و لوازم و اثاث
 و بهداشت و بوده درصد00 قبل سال آذرماه به نسبت امسال آذرماه در كفش و پوشاك قیمت شاخص

 ارتباطات و درصد00 نقل و حمل .است داشته قیمت افزايش سال  يك مدت طي درصد10 به نزديك درمان
 ها هتل و رستوران از استفاده بهاي و درصد11 فرهنگي امور و تفريح .دداشتن قیمت افزايش درصد5/1

 تحصیل .است داشته قیمت افزايش گذشته سال آذرماه به نسبت امسال آذرماه در درصد13 به نزديك
 خدمات و كاال بهاي شاخص درصدي00 به نزديك رشد وجود با .است داشته درصدي11 افزايش نیز

 دي هاي ماه طي احتماال كه) امسال آذرماه در مركزي بانك رسمي ارهايآم اساس بر هم  آن مصرفي
 مردم دستمزد و درآمد و حقوق (است نشده اعالم هنوز آنها آمار اما داشته، نیز بیشتري رشد بهمن و

 در اينها تمام .است مصرف كاهش مانده باقي راه تنها اساس اين بر .است نداشته توجهي قابل رشد
 حذف نیز اقشار برخي نقدي يارانه از بخشي است قرار آينده در اظهارنظرها، اساس رب كه است حالي
 .شود

 09 سال بهمن نیمه تهران،
 1009 ماه بهمن00-اعتماد:منبع

 
 جاری درسال اصفهان ازکاردر ناشی حادثه 0621

 
 اصفهان استان اینکه به اشاره با اصفهان استان اجتماعی رفاه و کار تعاون کل مدیر قادری علی غالم
 کار از ناشی حادثه مورد019 و هزار یک جاری سال در :داشت اظهار است، کشور در صنعت اول قطب

 .است صنعت بخش به مربوط حوادث میزان بیشترین که افتاده اتفاق استان کل در
 ماه بهمن00مهر:منبع

 1009ماه بهمن وسوم بیست
 

  استان هاى گیالن و مازندران يک روز بدون گاز

بهمن در اغلب  00ديروز : بهمن آمده است  04در  روشنگریبه گزارش عصر ایران و به نقل از سایت 
عالوه بر سرما،می توان تهیه غذا و بخصوص . شهرها و روستاهای گیالن و مازندران جريان گاز قطع بود

 . پخت نان نام بردکه از جمله مشکالت قطع گاز بوند
روابط عمومى شركت ملى گاز ايران، مجید بوجارزاده با اعالم اين خبر  به گزارش عصرايران به نقل از

به علت ضرورت و به منظور رفع مشكل نشتى كه بر روى خط اول سراسرى كه گاز بخشى از : گفت
بهمن ماه با اعالم قبلى به  00استان هاى گیالن و مازندران را تامین مى كند، از عصر روز گذشته 

ان عزيز ساكن در استانهاى مذكور گاز قسمتى از مشتركین در تعدادى از مشتركین گاز و هموطن
شهرهاى استان گیالن و پنج شهر استان مازندران قطع شد و خوشبختانه در حال حاضر گاز در اين 

 . مناطق مجددا وصل شده است
 10راى حدود به منظور جلوگیرى از هرگونه حادثه احتمالي، انجام عملیات مذكور ب: بوجارزاده افزود



 3ساعت پیش بینى شده بود كه با تالش بسیار خوب همكاران شركت انتقال گاز ايران در كمتر از 
دقیقه شب گذشته آغاز  09:45ساعت، اين عملیات به انجام رسید و تزريق گاز به اين خط از ساعت 

عه به درب منازل وصل گاز تیم عملیاتى در استانهاى گیالن و مازندران با مراج 599شد و بالفاصله حدود 
 . بامداد اين عملیات ادامه داشت 0مشتركین را به صورت خانه به خانه آغاز نمودند و تا ساعت 

با توجه به لزوم رعايت كامل ايمنى در وصل : رئیس روابط عمومى شركت ملى گاز ايران، تصريح نمود
ز وسايل گرمازاى بدون ترموكوپل گاز مشتركین و منازل، به خصوص در بخشهايى كه گمان مى رود ا

بامداد آغاز و هم اكنون گاز كلیه مشتركین در  2استفاده مى كنند، عملیات وصل گاز مجددا از ساعت 
 . استان هاى گیالن و مازندران وصل شده و شرايط گازرسانى روال عادى را سپرى مى كند

هموطنان عزيز استان هاى شمالى  بوجارزاده در خاتمه ضمن تقدير و تشكر از صبر و حوصله اى كه
كشور در شب گذشته داشته اند، انجام عملیات هايى از اين دست را در بسیارى از مواقع به منظور 

 .جلوگیرى از حوادث احتمالي، امرى اجتناب ناپذير و ضرورى دانست
 

 دستمزد 
 عالي كار بايد حق وتو را از شركاي اجتماعي كارگران بگیرد تركیب شوراي

 
رییس کانون هماهنگی :بهمن آمده است 40ایلنا در تاریخ –ه نوشته خبرگزاری دولتی کار ایران ب

حقوق کارگر باید بر اساس نرخ واقعی تورم و آنچه که در تبصره : شورای اسالمی خراسان رضوی گفت
  .قانون کار آمده است تعیین شود 41

رم و نرخ واقعي اقالم سبد معیشتی خانوار در رحمت اهلل پور موسی ضمن انتقاد از در نظر نگرفتن تو
شورای عالی کار در سال گذشته برای تعیین : شورای عالی کار در مصوبه مزدي، خاطرنشان کرد

کاالی اساسی را که جزء  11دستمزد کارگران قبل از هدف مند کردن یارانه ها سبد اقالم مصرفی را 
و در کنار آن هزینه های پوشاک، درمان و تحصیل را به آن ملزومات زندگی کارگران بود مد نظر قرار داد 

  .تومان برای تامین زندگی کارگران برآورد شد 435/ 259اضافه کرد که در نهایت رقم 
کارگران موقعی : قلم کاالی اساسی است افزود 41او با ابیان اینکه اقالم سبد معیشتی خانوار 

های سرسام آور با  شان تامین باشد نه اینکه با هزینه زندگيتوانند در اقتصاد نقش آفرین باشند که  می
  .شود زندگی کنند شان هم نمی دریافت حداقلی مزد که حتی جوابگوی ودیعه مسکن

قدرت خرید کارگران با توجه به مزد دریافتی بسیار کاهش یافته و ما رقم حداقل مزد را در : او ادامه داد
  .کنیم می یک میلیون تومان پیشنهاد  01سال 

سال دفاع مقدس افزایش پیدا نکرد و اگر هم افزایش پیدا کرد بر  3حقوق کارگران در : پور موسی گفت
  .قانون کار نبود 41اساس ماده 

سال ثابت ماندن دستمزد نسبت به سایر  3او با اشاره به اینکه وضعیت حقوقی کارگران به دلیل 
در حال حاضر دولت باید در صدد حفظ بنگاهای اقتصادی  :اقشار جامعه عقب افتاده است اظهار داشت

  .نیز باشد
تورم واقعی : درصدی بانک مرکزی در خصوص تورم افزود 09او همچنین با انتقاد از نرخ تورم اعالم شده 

با تعیین مزد بر اساس تورم غیر واقعي کارگران در تامین مایحتاج خود اعم از خوراك، . درصد است  49
  .شوند مان، مسکن و تحصیل فرزندان درمانده ميپوشاک، در

هزار تومان قیمت  13با گذر از بازار کاال متوجه خواهید شد که برنج ده کیلویی که : پور موسی افزود
هزار تومان قیمت گذاری شده  0199تومانی  0599هزار تومان ، ومرغ  03999داشت در حال حاضر 

  .اهد شداست که با اين سیر سعودی بیشتر هم خو
رییس کانون هماهنگی شورای اسالمی خراسان رضوی با بیان اینکه در شورای عالی کار باید سه 

ای باشد که هیچ کدام از اعضاء حق  تركیب شورای عالی کار باید بگونه: جانبه گرایی باشد عنوان کرد
  .وتو نداشته باشند
 0ورای عالی کار در حال تغییر است و تعداد متاسفانه شنیده می شود که ترکیب ش: او در ادامه افزود 

نفر افزایش می یابد که جامعه کارگری با این تقویت حق رای دولت شدیدا  1نفر نماینده دولت به 
  .مخالف است

 پايان پیام

 دستمزد

 سال گذشته اعالم نکرده است ۰۰شورای عالی کار نرخ سبد هزینه خانوار را طی 



عضو هیات مدیره کانون :بهمن آمده است 04ایلنا در تاریخ –ر ایران به نوشته خبرگزاری دولتی کا
سال  ٢٣شورای عالی کار نرخ سبد هزینه خانوار را طی .شوراهای اسالمی کار استان تهران اعالم کرد

 . گذشته اعالم نکرده است
: در سال آینده افزود عبداهلل مختاری در گفتگو با خبرنگار ایلنا، با تاکید بر لزوم افزایش دستمزد کارگران

شورای عالی کار به علت شرایط بحرانی واحدهای تولیدی دستمزد کارگران را حتی بر اساس زیر خط 
 . دهد فقر هم افزایش نمی

در : با بیان اینکه شورای عالی کار جرات اعالم نرخ سبد هزینه خانوار کارگری را ندارد یاد آور شدوی 
ار کارگری از سوی شورای عالی کار؛ نمایندگان کارفرمایی و دولت صورت اعالم نرخ سبد هزینه خانو

 . موظف خواهند شد که براساس نرخ اعالمی حقوق کارگران را افزایش دهند
شوند یاد  های مزد استانی به عنوان بازوی مشورتی شورای عالی کار تلقی می او با بیان اینکه کمیته

هر ساله نرخ اقالم مصرفی سبد هزینه خانوار را براساس تورم ها  با توجه به اینکه این کمیته: آور شد
کنند اما هر ساله ما شاهدیم که نرخ اقالم مصرفی سبد هزینه خانوار از سوی این  واقعی محاسبه می

 . شود کمیته در محاسبات دستمزد کارگران در نظر گرفته نمی
نرخ تورم اعالمی بسیاری از اقالم از جمله : شد های مصوبه مزدی کارگران یاد آور او با انتقاد از نابرابری

این در حالیست که سالیانه بخش . شود تثبیت شده است مسکن که از سوی بانک مرکزی اعالم می
 . شود قابل توجهی از حقوق کارگران صرف پرداخت اجاره بها در بخش مسکن می

 پایان پیام

 دستمزد

 زوين؛زده در ق واحد تولیدي بحران 20با اشاره به 

 نژاد پرداخت كردند حقوق بخشي از كارگران را پیش از سفر احمدي: كريمي
 

دبیر اجرایی خانه کارگر استان :بهمن آمده است 04ایلنا در تاریخ –به نوشته خبرگزاری دولتی کار ایران 
هاي اين استان بخشي مربوط به دولت و بخشی مربوط به کارفرمایان  مشکل كارخانه: قزوین گفت

  .ت طلب و بحران آفرین استفرص
های مشکل دار در استان قزوین را  در پایان سال گذشته تعداد کارخانه: عیدعلي کریمی اظهار داشت

اعالم کردیم، که استاندار خانه کارگر را به سیاه نمایی متهم کرد، در عین حال کلیه نهادهای مربوط را 
های اين تشكل  ماه تالش و پیگیری به حرف 0 مسوول پیگیری ادعاهای خانه کارگر کرد که بعد از

  .كارگري رسیدند
ماه حقوق  09تا  0واحد مشکل دار در استان قزوین از  54وی با اشاره به اینکه هم اکنون کارگران 

رنگ کردن اعتراضات کارگران در سفر اخیر رئیس جمهور به قزوين،  متأسفانه برای کم: اند، افزود نگرفته
وقه چندین واحد مشکل دار را پرداخت کردند تا کارگران در حضور اين مقام اجرايي یک شبه حقوق مع
  .تظلم خواهی نکنند

رئیس پیشین کانون هماهنگی شوراهای اسالمی کار استان قزوین در بخش دیگر سخنانش با اعالم 
خصوص افزایش اینکه باید نمایندگان جامعه کارگری در شورای عالی کار و سازمان تامین اجتماعی در 

در خصوص افزایش قیمت : تر و تأثیر گذار تر عمل کنند، گفت حقوق واقعی کارگران در سال آینده فعال
کرد، ولی در همین حین قیمت کاالهای  سکه و طال در ماه گذشته ، باید دولت فکری به حال آن می

  .درصد افزایش یافت 199تا  09اساسی 
حقوق صد در صد هم افزایش یابد باز هم تکاپوی تامین زندگی  01ال وی با تاکید بر اینکه اگر برای س

شورای : یابد، افزود کارگران را نخواهد داد چرا که مشخص نیست چند ماه دیگر تورم چقدر افزایش می
  .کند و شورای دولتی است عالی کار در حال حاضر یک سویه عمل می

 پايان پیام

 دستمزد

 دهد رگران را افزايش نميافزايش دستمزد قدرت خريد كا



رئیس کانون عالی شوراهای :بهمن آمده است 04ایلنا در تاریخ –به نوشته خبرگزاری دولتی کار ایران 
های تحریم و  نرخ سبد معیشت خانوار کارگری به دلیل اعمال سیاست .اسالمی کار کشور اعالم کرد

 . شود های تولیدی محاسبه نمی بحران در بنگاه
نرخ سبد معیشت خانوار : بیگی در گفتگو با خبرنگار ایلنا، ضمن بیان مطلب فوق یاد آور شداولیاء علی 

سال گذشته به دلیل شرایط بحرانی واحدهای تولیدی در شورای عالی کار محاسبه  01کارگری طی 
 . نشده است

سبد معیشت براساس نرخ تورم و  41علی بیگی با بیان این که مصوبه مزدی کارگران باید طبق ماده 
تا کنون موضوع معیشت خانوار کارگری  10از سال : خانوار کارگری تعیین شود خاطرنشان ساخت

 . مغفول واقع شده است
شورای عالی کار در تعیین مصوبه مزدی : رئیس کانون عالی شوراهای اسالمی کار کشور یاد آور شد

های کارفرمایی و  ال آینده امیدواریم گروهکارگران به صورت اجماعی به توافق می رسند، از این رو در س
 . دولت نرخ دستمزد را تلفیقی از نرخ تورم و سبد معیشت محاسبه کنند

با افزایش دستمزد : درصد ظرفیت خبر داد و گفت 49علی بیگی از فعالیت واحدهای تولیدی کشور با 
قدرت خرید جامعه کارگری دولت به منظور افزایش . ها را افزایش داد توان قدرت خرید آن کارگران نمی

های آن ها را با اعمال سیاست هایی از قبیل افزایش سقف معافیت مالیاتی  باید بخشی از هزینه
 . متقبل شود

 پایان پیام

  دولت، مترو را به قطع برق تهديد كرد

ه اگرچ: بهمن نوشته است 04در تاریخ  تهران امروزبه نوشته سایت روشنگری و به نقل از سایت 
ونقل عمومى به ويژه مترو شاه كلید كاهش آلودگى هواى پايتخت است كه جان  گسترش ناوگان حمل

اى بر سر راه خطوط مترو  نشینان را در معرض خطر قرار داده است اما گويا هر روز سنگ تازه پايتخت
سوى دولت كم  دلیل عدم تامین اعتبار آن از هاى مترو در گمرك به خاك خوردن واگن. شود انداخته مي

 . بود حاال سنگ ديگرى جلوى عبور و مرور قطارهاى شهرى انداخته شده است
ها،  حرف از تاخیر يا اختالل در ساعات عبور و مرور قطارهاى مترو نیست، مهندس على محمد قلي

ت كه وزارت نیرو تهديد كرده اس»: گويد باره مي بردارى مترو تهران و حومه در اين مديرعامل شركت بهره
تنها با دريافت انشعاب برق  بردارى مترو تهران و حومه قبوض برق را پرداخت نكند نه اگر شركت بهره

اندازى شده را قطع خواهد كرد  هاى راه كند، بلكه برق ايستگاه هاى جديد نیز موافقت نمي براى ايستگاه
هاى  تحقق كامل يارانه با وجود عدم!شود و در صورت عملى شدن اين اقدام، مترو رسما تعطیل مي

هايى بیش از آنچه قانون مصوب  بلیت مترو از سوى دولت در سال جاري، در توانمان نیست كه هزينه
 «. كرده است را بپردازيم

كه پنج   ونقل ريلى شهرى و حومه هاى حمل اين در حالى است كه بر اساس قانون حمايت از سامانه
، بايد تعرفه مصارف برق اتوبوسرانى و قطارهاى شهرى و سال پیش در بیست و دوم مرداد مصوب شد

حومه، براساس كمترين تعرفه تعیین شود اما اين ماده قانونى محل اختالف مديران مترو و مسئوالن 
 . دولتى است؛ چراكه تفسیرهاى متفاوتى از اين قانون انجام شده است

 
  میلیارد تومانى 19اشتباه 

 
با اينكه پس از اجراى قانون . زارت نیرو از همین ماده قانونى آغاز شدهمه چیز از تفسیر نادرست و

ها، هزينه برق مترو افزايشى چند برابرى داشت اما تفسیرنادرست اين وزارتخانه كه  هدفمندى يارانه
كند، بر اين افزايش  محاسبه میزان برق مصرفى مترو را براساس حداقل تعرفه برق صنعتى تعیین مي

 . دامن زد
در نص صريح قانون قید نشده « صنعتى»ما در طرف ديگر اين ماجرا، مديران مترو معتقدند كه كلمه ا

ها محاسبه شود نه  ترين تعرفه است و اين يعنى بايد تعرفه برق مترو مطابق قانون براساس ارزان
افزودن همین يك  به اين ترتیب. گیرد اما دولت بازهم قانون را ناديده مي! ترين تعرفه برق صنعتى پايین

مبلغى كه حاال . كلمه در تفسیر از قانون، به قیمت میلیاردها تومان از جیب مترو تمام شده است
 . مديريت شهرى خواستار عودت آن از طرف وزارت نیرو شده است

  پاى كمیسیون عمران به مترو كشیده شد
گذرد، اما طى چهارسال گذشته  ونقل ريلى شهرى و حومه مي بااينكه چند سالى از تصويب قانون حمل

هايى هم در اين  ها همچنان بر سر تعرفه برق مصرفى مترو باال گرفته و اظهارنظرها و رايزني كشمكش
برگزارى جلساتى با نمايندگان مجمع تهران و استاندارى تهران از آن جمله . باره انجام شده است



 . ان مجلس ختم شدها به كمیسیون عمر اما سرانجام همه اين پیگیري. است
 

آنقدر اين موضوع را پیگیرى كرديم و نامه نگارى »: گويد ها در اين باره به تهران امروز مي محمد قلي
انجام داديم كه كمیسیون عمران مجلس با حضور اعضاى اين كمیسیون و نمايندگان وزارت نیرو و 

ن شده كه كمیسیون عمران نتیجه اين جلسه آ. نمايندگانى از سوى اين شركت تشكیل جلسه داد
ترين  مجلس به صورت مستقیم به وزارت نیرو ابالغ كرد كه بايد برق مصرفى مترو براساس پايین

اما همچنان برق . ها محاسبه شود و مبالغى را كه از مترو اضافه دريافت شده است، پس بدهد تعرفه
 «. گیرد ناديده مي شود و دولت بازهم قانون را مترو براساس تعرفه صنعتى محاسبه مي

ها بايد يازده  میلیاردتومانى از مترو است اما براساس قانون آن 19وزارت نیرو مدعى طلب »: گويد او مي
 1تا  5.5تا سال گذشته ما سالیانه حدود »: دهد ها ادامه مي قلي« .میلیارد تومان به ما پس بدهند

میلیارد تومان  11تا  15كرديم اما اين بار بايد  میلیارد تومان بابت هزينه مصرف به وزارت نیرو پرداخت
هايى با ارقام نجومى براساس تعرفه صنعتى صادر  براى برق مصرفى مترو قبض. پرداخت كنیم

 . شود مي
ونقل  ونقل عمومى حمايت شود تا با گسترش ناوگان حمل امروز در شرايطى هستیم كه بايد از حمل

جاى آنكه  را از سر راه برداريم اما متاسفانه به... ودگى صوتى وعمومى معضل ترافیك، آلودگى هوا، آل
 «. هاى همه جانبه باشیم، شاهد اجرايى نشدن قانون هستیم شاهد حمايت

  در آينده نزديک شاهد خاموشی و قطع برق هستیم: رئیس سنديکای برق

در : یس سنديکای برق گفترئ:بهمن آمده است 04ایلنا در تاریخ –به نوشته خبرگزاری دولتی کار ایران 
صورت اختصاص نیافتن بودجه مناسب بخش نیرو و برق در آينده نزديک شاهد خاموشی و قطع برق 

 . خواهیم بود
برای بخش نیرو و برق  ۰۱محمد پارسا در گفتگو با خبرنگار ايلنا در خصوص میزان مبلغی که در بودجه 

وزارتخانه در نظر  ۶های  د تومان برای اجرای پروژههزار میلیار ۷۱در مجموع: درنظر گرفته شده افزود
میلیارد تومان برای بخش نیرو  ۱۱۱هزار و  ۶گرفته شده که بخشی از آن به صورت محدود و به میزان 

 . اختصاص يافته است
وی با تاکید بر انجام مذاکرات برای اختصاص بودجه بیشتر به بخش نیرو در بودجه سال آينده 

که ما نگران آن هستیم آينده صنعت برق است چرا که در صورت اختصاص نیافتن  آنچه: اظهارداشت
 . بودجه مناسب به اين بخش در آينده نزديک شاهد خاموشی و قطع برق خواهیم بود

درصد اين  ۶تنها   میلیارد تومان طلب پیمانکاران برق ۱۱۱هزار و ٣به گزارش خبرنگار ايلنا، از کل مبلغ 
 .لیارد تومان به صورت نقدی به پیمانکاران فوق پرداخت شده استمی ٢۱۱طلب معادل 

  کند های ساخت چین را از بازار جمع آوری مي دولت المپ

های بی  ورود و توزيع گسترده المپ: بهمن نوشته است  04در تاریخ مهردولتی به گزارش خبرنگار 
ساسی برای سازندگان و متولیان کیفیت و غیر استاندارد چینی در بازار برق ايران به يک چالش ا

 . صنعت برق کشور تبديل شده است
برای نخستین بار در برنامه چهارم توسعه وزارت نیرو به منظور کاهش پیک مصرف برق تابستاني، با 

را در   LEDهای های پر مصرف برق، جايگزينی المپ اجرای يک طرح ضربتی ضمن جمع آوری المپ
 . دستور کار قرار دارد

میلیون شعله المپ استاندارد در داخل  59ال حاضر با حمايت دولت امکان ساخت ساالنه حدود در ح
کشور فراهم شده است که با توجه به ظرفیت تولید داخل هیچگونه مشکلی در تامین نیازهای کشور 

 . وجود ندارد
به بازار ايران، های کم مصرف غیر استاندارد و بی کیفیت ساخت چین  با اين وجود اخیرا ورود المپ

های  عالوه بر در سايه قرار دادن ساخت داخل، زمینه افزايش پیک مصرف برق کشور را به ويژه در ماه
 . گرم سال فراهم کرده است

به اعتقاد کارشناسان در شرايط فعلی پايین بودن عمر مصرف، کاهش شديد درخشندگي، باال و غیر 
، استاندارد، خروج ارز و کاهش ظرفیت تولید ساخت بهینه بودن مصرف برق، نداشتن ضمانت نامه

 .های ورود اين کاالهای بی کیفیت به بازار برق کشور است سازندگان داخلی از مهمترين چالش
های غیر  روشنايی هم اخیرا با هشدار نسبت به ورود گسترده المپ  تولیدکنندگان و سازندگان المپ

وات  49ها اگر چه توان اسمی  برخی از اين المپ: ید می کننداستاندارد چینی به بازار برق کشور، تاک
 . لومن است 339دارند، اما نوردهی آن 



وات را دارند، اما  05اين در حالی است که برخی از تولیدات با کیفیت داخلي، اگرچه توان اسمی 
مپ ها نشان می دهد عمر يک ال لومن است ضمن آنکه مقايسه عمر اين المپ 1199نوردهی آن 

هزار ساعت  19ساعت است، ولی عمر يک المپ استاندارد بیش از  0599کیفیت و غیراستاندارد  بي
 . است

میزان جیوه و فسفر درون المپهای غیر استاندارد : از سوی ديگر سازندگان داخلی مدعی هستند
ان برق داده چیني، بسیار باال بوده و حتی نسبت به استفاده از اين تجهیزات هشدارهايی به مشترک

 . شده است

 
  دستگاه دولتی برای مقابله المپ چینی 4بسیج 

 
های بی  مهر درباره برنامه وزارت نیرو برای جمع آوری المپخبرگزاری دولتی محمد بهزاد در گفتگو با 

های دولتی  کیفیت ساخت چین از بازار داخلی با اشاره به ضرورت مشارکت و همکاری تمامی دستگاه
وزارت نیرو اخیرا با انجام مکاتباتی با گمرک : له با ورود اين تجهیزات غیر استاندارد برقي، گفتبرای مقاب

 . و وزارت صنعت و تجارت خواستار توقف واردات اين محصوالت بی کیفیت شده است
به های ارزان و بی کیفیت برق را  معاون وزير نیرو با تاکید بر اينکه وزارت نیرو استفاده از اين المپ

های ارزان و  مشترکان در خريد المپ دقت کرده و از خريد المپ: مشترکان توصیه نمی کند، تصريح کرد
 . غیر استاندارد خودداری کنند

اين مقام مسئول در خصوص برنامه وزارت نیرو برای جمع آوری اين المپ ها از بازارهای داخلي، اظهار 
ين پديده برخورد کند و ساير دستگاهها همچون وزارت وزارت نیرو به تنهايی نمی تواند با ا: داشت

 . صنعت، موسسه استاندارد و گمرک بايد همکاری الزم را داشته باشند
در مبادی گمرکی : های مختلف متولي، تاکید کرد وی با اشاره به انجام مکاتبات و نامه نگاری با دستگاه
 . رقی به داخل کشور تدابیر الزم ديده شودهم بايد نسبت به واردات اين کاالهای غیر استاندارد ب

درصدی تولید المپ استاندارد در صنايع  49وزارت صنعت، معدن و تجارت هم اخیرا با اشاره به رشد 
هم اکنون تولید المپ در صنايع داخلی بايد دارای : داخلی کشور در سالجاري، اعالم کرده است

 . استانداردهای تعیین شده ملی باشد
اه دولتی همچنین با ارائه يک بسته پیشنهادی خواستار ايجاد گمرک تخصصی در اين بخش اين دستگ

کیفیت از مبادی  های بي عالوه بر اين به منظور مقابله با ورود المپ: شده و تاکید کرده است
غیررسمي، اجرای صحیح و کامل سیستم کد رهگیری کاال و نصب ايران کد، کنترل مبادی ورودی 

اجرای کامل مبحث ارزش گذاری کمی و کیفی کاالهای وارداتی و تعامل الزم با سازندگان  غیرقانوني،
 . داخلی ضروری به نظر می رسد

 
  بازار برق الله زار در تصرف چشم بادامی ها

 
مهر، اين روزها عرضه کاالهای مختلف برقی ساخت چین در بدو ورود به خبرگزاری دولتی به گزارش 

ر تهران چشم هر بیننده ای را به خود جلب می کند و حتی برخی از کاالهای برقی بازار برق الله زا
 . چینی همچون المپ با بسته بندی و برچسب فارسی به مردم عرضه می شوند

علیرضا احمد يزدی مدير دفتر مديريت مصرف توانیر با بیان اينکه در حال حاضر ايران هیچ گونه نیازی به 
المپ های چینی عرضه شده در : شور و به ويژه کشور چین ندارد به مهر گفتواردات المپ از خارج ک

بازار داخلی نه تنها هیچگونه نشان استاندارد و ضمانت نامه ای ندارند بلکه دارای مشکالت فنی 
 . متعددی هستند

د های ساخت داخل عنوان کرهای وارداتی چینی را نصف المپ اين مقام مسئول میزان روشنايی المپ
های چینی  هزار ساعت عمر مصرف دارند عمر المپ 19تا  3همچنین بر خالف المپ ايرانی که : و افزود

 . پنج هزار ساعت هم نمی رسد
های غیر استاندارد عالوه بر افزايش هزينه اقتصادی خانوارها منجر  وی با يادآوری اينکه استفاده از المپ

با توجه به اينکه المپها به صورت قاچاق و : شود، بیان کردبه افزايش مصرف برق و اتالف انرژی هم می 
 . شود دارای قیمت بسیار پايینی هستند از مبادی غیر رسمی وارد کشور مي

های  درصد از المپ 59ها نشان می دهد که هم اکنون  اين در حالی است که برخی از گمانه زني
شود اما  لیون شعله المپ در کشور مصرف ميمی 39تا  29موجود در بازار قاچاق است و اگر چه حدود 

 . میلیون آن به صورت قاچاق در بازار توزيع شده است 49حدود 

 



 
بمدت چهار ساعت خیابان هفده  6و  0حدود ششصد کارگر صنایع فلزی شماره 

 شهریور را بستند 
 

بهمن ماه، حدود  04بنا بر گزارشهای رسیده به اتحادیه آزاد کارگران ایران، از ساعت ده صبح امروز 
در اعتراض به عدم پرداخت دستمزدهای خود، خیابان هفده  0و  1ششصد کارگر صنایع فلزی شماره 

شهریور را بمدت چهار ساعت مسدود کردند و جلوی تردد خودروها در این مسیر را که به بازار آهن 
 .منتهی میشود، بستند

وههای پلیس امنیت و گارد ویژه در محل حاضر شدند و بنا بر این گزارش بدنبال این حرکت اعتراضی، نیر
تالش کردند با تهدید و امنیتی خواندن اقدام کارگران، آنان را وادار به عقب نشینی و باز کردن خیابان 

کنند اما کارگران با اظهار اینکه هیچکس در این مملکت به ما جواب نمیدهد و به داد ما نمیرسد به 
در ادامه این تجمع مامورین امنیتی از کارگران یک هفته مهلت . ه دادندتجمع اعتراضی خود ادام

بر . خواستند تا راسا و به همراه نماینده های کارگران مشکالت آنان را پیگیری و حل و فصل کنند
اساس این وعده قرار شده است مامورین پلیس امنیت همراه با نماینده های کارگران در دادستانی 

کارگران معترض این دو کارخانه ساعت . هادهای ذیربط پیگیر خواستهای کارگران شوندتهران و سایر ن
این کارگران با احتساب دستمزد اسفند و عیدی و پاداش امسال خود . ظهر به تجمع خود پایان دادند 14

 .سه میلیارد تومان طلبکارند

ری به جز ملبغ ناچیزی به عنوان از مرداد ماه سالجا 0و  1کارگران کارخانه های صنایع فلزی شماره 
این دو . علی الحساب، دستمزدهای خود را دریافت نکرده اند و کارخانه در حالت بالتکلیفی قرار دارد

این خریداران طی دو ماه اول مالکیت خود بر . کارخانه اردیبهشت امسال به خریداران جدید واگذار شد
دند و با خرید مواد اولیه طوری وانمود کردند که در حال این کارخانه ها معوقات کارگران را پرداخت کر

رونق بخشیدن به آنها هستند اما از اواخر تیر ماه تاکنون کارخانه ها را به حال خود رها کرده اند و 
در طول اینمدت این کارخانه ها توسط چند تن از مدیران میانی که از . کارگران هیچ خبری از آنان ندارند

 .امور اداری شرکت بوده اند اداره میشودقبل جزو کادر 

بنا بر اظهار کارگران، از تیر ماه سالجاری تاکنون، نماینده های آنان با نامه نگاری های متعدد و شکایت 
به اداره کار اسالمشهر و دادستانی تهران و دیگر مراجع قانونی خواهان رسیدگی به وضعیت خود شده 

به گفته کارگران، خریداران جدید کارخانه مرتبط با پرونده .ی نرسیده انداند اما تا کنون به هیچ نتیجه ا
. اختالس سه هزار میلیارد تومانی هستند و مالک قبلی نیز حاضر به پذیرش هیچ مسئولیتی نیست
کارگران این کارخانه ها اعتقاد دارند معامله کارخانه صوری بوده است و مالک قبلی، مسئول اصلی 

 .این کارخانه هاستوضعیت حاضر در 

 1009بهمن ماه  04 –اتحادیه آزاد کارگران ایران 

 دستمزد

 هزار تومان اعالم کنیم 011توانیم نرخ سبد هزینه خانوار را بیش از  نمي
 

مسئول کمیته مزد استان :بهمن آمده است 04ایلنا در تاریخ –به نوشته خبرگزاری دولتی کار ایران 
 . هزار تومان اعالم کنیم 399ینه خانوار کارگری را نمی توانیم بیش از نرخ سبد هز: تهران اعالم کرد

علی اکبر عیوضی در گفتگو با خبرنگار ایلنا، با تاکید بر لزوم محاسبه نرخ سبد معیشت خانوار در مصوبه 
 099با توجه به این که نرخ خط فقر در کالن شهرهای کشور یک میلیون و : مزدی کارگران یاد آور شد

های مزد به علت تفکری که در مورد صوري بودن ارقام نرخ سبد  ر تومان برآورد شده است، کمیتههزا
هزار تومان  399توانند نرخ سبد هزینه خانوار را بیش از  هزینه خانوار در شورای عالی کار وجود دارد نمی

 . اعالم کنند
در حال برگزاري نشستها و  به گفته مسئول کمیته مزد استان تهران هم اكنون شوراي عالي كار

هاي دستمزد در حال تكمیل اطالعات مورد نیاز و تحقیقات خود  جلساتي است و از طريق كارگروه
 . هستند

عضو كانون شوراهاي اسالمي كار استان تهران، با بیان این که موضوع مربوط به تاثیرات هدفمندي 
هرچند   :متیاز ويژه مخصوص كارگران نیست گفتها در زندگي كارگران يك مسئله جداگانه و يك ا يارانه

ها تاثیر خاصي بر سفره كارگري  كه اقدام دولت در اين بخش قابل ستايش است اما هدفمندي يارانه



 . توان گفت هنوز هیچ كارگري تاثیر آن را در زندگي خود مشاهده نكرده است ندارد و مي
براساس قانون : قانون کار تصریح کرد 41جرای ماده مسئول كمیته مزد استان تهران با تاکید بر لزوم ا

سالي يكبار حداقل دستمزد كارگران بايد افزايش يابد كه در اين بخش موضوع تامین معیشت خانوار 
 . كارگری و همچنین نرخ تورم اعالمي از سوي بانك مركزي مدنظر قرار دارد

شود  بلغ به صورت نقدي به كارگر واگذار ميدر حال حاضر اين م: وي در مورد بن كارگري نیز عنوان كرد
 . كه مبلغ آن هم بسیار ناچیز است و بايد اين بن هاي كارگري به صورت كاال به كارگران پرداخت شوند

 پایان پیام
 

 
 اند كارگران به دلیل غیر بومي بودن اخراج نشده

 
پیرو درج نامه تعدادي از :ت بهمن آمده اس04ایلنا در تاریخ –به نوشته خبرگزاری دولتی کار ایران 

كارگران ذوب آهن غرب كشور كه از اخراج خود به دلیل غیر بومي بودن خبر داده بودند، اين كارخانه در 
اي كه به خبرگزاري كار ارسال كرده است دلیل قطع همكاري با اين كارگران را توضیح داده  جوابیه
 . است

 : زير استبه گزارش ايلنا متن كامل اين نامه به شرح 
کارگر ذوب آهن  12سرویس کارگری آن نشریه در خصوص اخراج  1009/11/00در رابطه با خبر موره 

غرب کشور به بهانه غیر بومی بودن لطفا نسبت به درج توضیحات زیر طبق قانون مطبوعات اقدام الزم 
 . به عمل آید

قتصادی تصمیم به اجرای طرح ذوب آهن غرب کشور به دلیل ظرفیت پایین کارخانه و عدم توجیه ا
توسعه بنا به تاکید معاون محترم اول ریاست جمهوری و همکاری خوب مسئولین استان همدان نموده 

تعدادی از بازنشستگان ذوب آهن اصفهان برای آموزش نیروهای جدید مشغول بودند که با توجه . است
 . اند به اتمام آموزشگاه های الزم کارخانه را ترک کرده

 . نماید ین وسیله خبر اخراج کارگران استخدامی را به هر بهانه ای قویا تکذیب میبد
 پايان پیام

 

 دستمزد

 شود كارگران به صورت درصدي تعیین مي 00نیمي از دستمزد 
 

نماینده کارگران در شورای :بهمن آمده است 04ایلنا در تاریخ –به نوشته خبرگزاری دولتی کار ایران 
: ید بر لزوم اجرای صحیح طرح طبقه بندی مشاغل در واحدهای تولیدی کشور اعالم كردعالی کار با تاک

سال آینده نیمی از مصوبه مزدی کارگران به صورت ثابت و نیمی دیگر به صورت درصدی تعیین 
 . شود مي

مصوبه  قانون کار در تعیین 41هوشنگ درویشی در گفتگو با خبرنگار ایلنا، با تاکید بر لزوم رعایت ماده 
 . هر ساله مصوبه براساس شرایط واحدهای تولیدی کشور تعیین می شود: مزدی کارگران یاد آور شد

نماینده کارگران در شورای عالی کار از افزایش روزانه نرخ اقالم مصرفی سبد هزینه خانوار خبر داد و 
 . است نرخ اقالم مصرفی سبد هزینه خانوار بیش از یک میلیون تومان  :اظهار داشت

به دلیل کاهش حجم اخراج کارگران در واحدهای تولیدی مجبوریم دستمزدی را : درویشی یاد آور شد
 . مصوب کنیم که کارفرمایان قادر به پرداخت آن باشند

به گفته عضو کمیته مزد شورای عالی کار، به علت عدم توانایی پرداخت دستمزد از سوی کارفرما نرخ 
 . ی طبق تورم و به صورت واقعی محاسبه نمی شودسبد معیشت خانوار کارگر

او با بیان این که مصوبه مزدی کارگران به صورت سه جانبه از سوی نمایندگان کارگری، کارفرمایی و 
نمایندگان کارگری هر ساله با نرخ دستمزدی موافقت : دولت مورد بررسی قرار می گیرد یاد آور شد

 . لید نباشدمی کنند که زیان جامعه کارگری و تو
عضو شورای عالی کار با بیان این که شوراهاي كارگري ، بازوان توانمند مديريت در مسیر پیشبرد 

نقش نمايندگان كارگر بايد در كمیته هاي : اهداف بلندمدت اقتصادي كارخانه ها به حساب مي آيند
  . لمس مي كنندتخصصي و كارگروه ها ، پررنگ تر شود زيرا كارگران مفهوم كار را به خوبي 

نماینده کارگران در شورای عالی کار با تاكید بر كوشش پیگیر شوراي اسالمي كار در خصوص تحقق 
افزايش تشكل هاي كارگري به سود تولید است و وزارت كار و امور : امر سه جانبه گرايي تصريح كرد

 . اجتماعي در اين فرآيند به خوبي همكاري مي كند
 پایان پیام



 
 از كارگران شیرين طعم الرستان اخراج شدندنفر  10

 
دبیر اجرایی خانه کارگر :بهمن آمده است 50ایلنا در تاریخ –به نوشته خبرگزاری دولتی کار ایران 

واحد تولیدی شیرین طعم الرستان وابسته به کارخانه ویتانا به علت گرانی و کمبود : الرستان گفت
كارگر خود را اخراج  19كارگر،  19ي كه اين كارخانه از مجموع مواد اولیه دچار بحران شده است به طور

 . كرده است
محمد حسن قوامی در گفتگو با ایلنا، در خصوص واحدهايي که به علت گرانی و کمبود مواد اولیه دچار 

واحد تولیدی شیرین طعم الرستان وابسته به کارخانه ویتانا پرداخت حقوق : اند ادامه داد بحران شده
 . ماه به تعویق انداخته است 4فر از کارگران خود را ن 00

 . او در ادامه مشکل این کارخانه را نداشتن سهمیه آرد و گران شدن آن در بازار عنوان کرد
ها  دبیراجرايي خانه كارگر الرستان در بخش ديگري از سخنان خود ضمن بیان اینکه افزایش هزینه

تا  09قیمت اقالم مصرفی و غیر مصرفی : ته است تصریح کردمعیشت خانوار کارگری را در خطر انداخ
 . اند درصد افزایش داشته 59

شورای عالی : او با تاکید بر اینکه مسئوالن باید فکر اساسی در این خصوص اتخاذ کنند اظهار داشت
 . کنندتواند دستمزدها را به نرخ واقعی خود برساند حداقل رقمي نزدیک به آن را تعیین  کار اگر نمی
شود، چیزی برای  کارگران با حداقل دریافتی که درصدی از آن جهت پرداخت بیمه کسر می: او ادامه داد

 . مخارج زندگی ندارند
با قطع ارزاق کارگران و بن کارگری : او با اشاره به اینکه دریافتی کارگران زیر خط فقر است افزود

 . مشکالت معیشتی کارگران بیشتر شده است
 . نقدی کردن بن کارگری باعث تاثیرات تورمي و گران شدن اقالم شده است: مه داداو ادا

 پايان پیام
 

 خواهند، نه بیمه بیكاري كارگران كارخانه غنچه كار مي
 

عضو کمسیون تلفیق مجلس :بهمن آمده است 50ایلنا در تاریخ –به نوشته خبرگزاری دولتی کار ایران 
ک کارفرما نباید به آسانی کارگران و تولید یک کارخانه تولیدی را مشکالت و تنگناهای شخصی ی: گفت

  .تحت الشعاع قرار دهد
رمضان شجاعی کیاسری با ابراز امیدواری از حل مشکل کارگران شرکت روغن نباتی غنچه تا پایان 

دهد که هنوز قانون مدون و محکم در جامعه  تعطیلی کارخانه غنچه نشان می: اظهار داشت 09سال 
  .کارگری کشور حاکم نیست

کارفرما در جای دیگری دچار مشکل شده بود و کارخانه غنچه هیچ مشکلي : شجاعی اضافه کرد
  .نداشت

نماینده مردم ساری و میاندورد در مجلس شورای اسالمی پرداخت بیمه بیکاری را برای کارگران غنچه 
اق دریافت بیمه بیکاری نیستند و باید کارگران هم مشت: حالل مشکل ندانست و در ادامه تصریح کرد

  . مشکالت به صورت اساسی حل شود
 پایان پیام

 

  شب همبستگی با کارگران زندانی در ايران ـ كانادا

 
  در پشتیبانی از مبارزات کارگری در ايران

  و برای آزادی کلیه کارگران زندانی دور هم جمع شويم
هنوز . ه خود را متوجه فعالین جنبش كارگری كرده استجمهوری اسالمی بار ديگر حمالت سركوبگران

های اعتراضی در زندانند كه اين رژيم سرمايه  تعداد زيادی از فعالین تشكلهای كارگری و ديگر جنبش
داری سركوبگر همزمان با تشديد فقر و فالکت در جامعه در عرض كمتر از يك ماه چندين فعال كارگری 

 . تديگر را نیز دستگیر كرده اس
از عموم حامیان جنبش مبارزاتی کارگری در ايران دعوت میکنیم كه با شرکت در اين مراسم، 

همبستگی خود را با كارگران زندانی و جنبش کارگری ايران اعالم داريد و بر آزادی بی قید و شرط کلیه 
 . كنیدفعالین كارگری و انسانهايی كه تنها جرمشان دفاع از منفعت طبقه كارگر است تاكید 

  سخنرانی و پیامهای همبستگی
  شعرخوانی



  اجرای موسیقی و آواز
  نمايش ويدئو

  شب ۰تا  ۶، ساعت ٢۱۱٢يکشنبه، اول آوريل : زمان
  خیابان يانگ ۱۱٢۱سالن كتابخانه مرکزی نورت يورك، طبقه دوم، : مكان

  پذيرايی با غذای سرد، شیريني، چای و قهوه
نهادهای کارگری و چپ دعوت میکنیم كه با ارسال پیامهای خود، به  از تمامی سازمانها، احزاب و

 . پیشبرد اين مراسم ياری رسانند
 

 : برگزارکنندگان
  تشكیالت خارج كشور حزب كمونیست ايران ـ کانادا

  تشكیالت خارج كشور حزب كمونیست كارگری ايران ـ شرق كانادا
  كانادا -رنتوتو -شوراى پشتیبانى از مبارزات مردم در ايران 

  اتحاد بین المللی در حمايت از كارگران در ايران ــ كانادا
 

 . برای اطالعات بیشتر با شماره تلفنها و ايمیل زير تماس بگیريد
 2945-997-0409 & 416-298 -Phone: 647 
 mail: shora.poshtibani@yahoo.com-E 

  نفت ايران خودداری شرکت های بین المللی دارنده نفتکش از انتقال

در ادامۀ روند تحريم ها علیه جمهوری : بهمن آمده است  05در  جـــرسبه نوشته سایت اصالح طلب 
فرانت »، شرکت «او اس جی»اسالمی و در آستانۀ عملی شدِن تحريم های نفتي، گروه کشتیرانی 

ايران را به مشتريان و بیشتر صاحبان سوپر تانکرهای نفتکش اعالم کرده اند که از اين پس نفت « الين
 . آن در نقاط مختلف جهان منتقل نخواهند کرد

سوپر تانکر  ۷۱که مرکز آن در نیويورک است اعالم کرد که « او اس جی»به گزارش راديو اروپای آزاد، 
 . اين شرکت ديگر از ايران بارگیری نخواهند کرد

تکش و سوپر تانکر در اختیار دارند نف ۰٣هم که مجموعا « نوا»و « فرانت الين»شرکت های کشتیرانی 
 . گفته اند که از داد و ستد با جمهوری اسالمی خودداری می کنند

گرچه آمريکا و اتحاديه اروپا پیش از اين تالش کرده بودند تا با اعمال تحريم هايي، درآمدهای ارزی ايران 
اسالمی جلوگیری کنند از محل صادرات نفت را کاهش دهند و از گسترش برنامه هسته ای جمهوری 

ولی به دلیل پیچیدگی وضعیت بیمه صنايع کشتیرانی بین المللی نتوانسته بودند در اين امر موفق 
 . شوند

به گزارش خبرگزاری بلومبرگ، فعالیت بیشتر شرکت های بزرگ نفتکش در خارج از آمريکا و اروپا 
 . انتقال نفت ايران مشکل بود متمرکز شده است و به همین دلیل در گذشته جلوگیری از نقل و

اما اکنون با تحريم نفت ايران از سوی اتحاديه اروپا و همچنین تحريم شرکت های بیمه ای که با ايران 
 . همکاری می کنند، نقل و انتقال نفت ايران با مشکالت جدی روبرو شده است

صادر می شود و به گفته درصد از شرکت های نفتکش بین المللی طبق قوانین اروپا  ۰۱بیمه حدود 
تحلیل گران نفتي، جمهوری اسالمی ايران از اين پس به سختی می تواند نفت صادراتی خود را به 

 . دست مشتريانش برساند
به نوشته بلومبرگ، گرچه شرکت های بزرگ کشتیرانی تا چند هفته پیش هم به نقل و انتقال نفت 

، از دست اندرکاران خطوط بین المللی کشتیرانی در «نپر منسو»ايران ادامه می دادند ولی به گفته 
استکهلم سوئد، برگ برنده در اين زمینه، کنترل شرکت های بیمه است که می تواند داد و ستد با 

 . ايران را کاهش دهد
در اواخر ژانويه سال جاری در بندر « او اس جی»يکی از تانکرهای گروه کشتیرانی : بلومبرگ می افزايد

 . لو گرفت ولی پس از يک روز آب های ايران را ترک کردخارک په
ظرفیت اين نفتکش دو میلیون بشکه نفت خام است که به نوشته بلومبرگ به احتمال زياد در ايران 

 . بارگیری کرده و به مقصد يکی از مشتريان نفت ايران به راه افتاده است
گران لغو قراردادهای بیمه نفتکش های خود اما در هفته های اخیر شرکت های بزرگ بین المللی که ن

 . هستند روز به روز از بازار ايران فاصله می گیرند
اتحاديه اروپا خريد نفت از ايران را حدود پنج ماه ديگر کامال متوقف می کند و مشتريان آسیايی ايران 

 . هم به دنبال جايگزين های مناسب برای تامین انرژی مورد نیاز خود هستند
گذشته آژانس بین المللی انرژی در گزارش ماهانه خود، تحريم ها علیه ايران را موثر خواند و  هفته



گفت در صورتی که تحريم های اتحاديه اروپا علیه ايران کامال اجرا شود احتماال حدود يک میلیون بشکه 
 . از نفت صادراتی ايران کاهش خواهد يافت

ين صورت ايران مجبور خواهد شد مازاد نفت تولیدی خود را در به گفته آژانس بین المللی انرژي، در ا
 . شناورهای دريايی دخیره کند و يا از سطح تولید نفت خود بکاهد

معطل ماندن کشتی های بین المللی "هفته گذشته نیز، منابع بین المللی گزارش هايی پیرامون 
بانکی جمهوری اسالمی در عرصه های  حامل محموله های غله به ايران به دلیل محدوديت فعالیت

جهانی منتشر کرده بودند، که در پی آن اعالم شد پنج کشتی حامل غله برای ايران از تخلیه بار 
 . اند بازمانده و راهی کشورهايی ديگر شده

های اتحاديه اروپا از  های بانکی علیه ايران باعث شده بود بانک بر اساس گزارش ها، شدت يافتن تحريم
های قرارداد با  اند، خودداری کنند و طرف های غالت که به اين کشور فرستاده شده الی محمولهتامین م

کشتی حامل نزديک  ۱۱کم  ايران نتوانند اسناد اعتباری معتبری را دريافت کنند و در همین راستا، دست
 . يگر شدندو سپس رهسپار کشورهای د  هزار تن غالت در محدوده بنادر ايران متوقف مانده ۷۱۱به 

  درصدى بلیت اتوبوس 61تالش براى تصويب افزايش نرخ 

هاى ضد و  در حالى که صحبت: بهمن نوشته است  05در خبرگزارى میراث فرهنگى ـ حمل و نقل ـ 
رسد،  نقیضى در خصوص افزايش نرخ بلیت اتوبوس تا پايان سال جارى از سوى مسئوالن به گوش مي

درصدى موقت نرخ بلیت اتوبوس  09کشور از افزايش عاونى مسافربريهاى ت مديرعامل اتحاديه شرکت
 . است خبر داد اما گفت که فعال اين دستورالعمل مصوب نشده

،  CHNکشور در گفت و گو با هاى تعاونى مسافربري ، مديرعامل اتحاديه شرکت«احمدرضا عامرى»
يابد و به گفته مسئوالن  زايش ميدرصد اف 09قیمت اتوبوس فقط به طور موقت در ايام نوروز »: گفت

 «. گردد هاى اتوبوس به حالت عادى برمي پس از اتمام عید نوروز نرخ بلیت
با توجه به اين که از يک سال گذشته تاکنون قیمت بلیت افزايش نداشته، لذا در تالش »: وى ادامه داد

 «. درصد افزايش دهیم 09هستیم تا نرخ بلیت اتوبوس را 
کشور با بیان اين که با وضعیت اقتصادى فعلى  هاى تعاونى مسافربرى  ديه شرکتمديرعامل اتحا

با توجه به شرايط اقتصادى کشور، نرخ »: صنعت حمل و نقل با مشکالت زيادى روبروست يادآور شد
 رانى باالى تورم و به تبع ثبات نرخ بلیت و تهیه قطعات اتوبوس با نرخ باال مشکالتى را در ناوگان اتوبوس

 «. است به وجود آورده
بوس و  میلیون نفر از طريق اتوبوس، میني 45درنوروز سال گذشته بیش از »: عامرى اذعان داشت

 1001درصدى نرخ بلیت اتوبوس، نوروز سال  09کرايه جابجا شدند که امید است با افزايش  سواري
 «. کاهش تقاضا براى سفر وجود نداشته باشد

اين که بايد اقدامات کارشناسى براى کاهش مشکالت صنعت حمل و نقل توسط وى در پايان با تاکید بر
تواند منجر به جبران برخى  درصدى نرخ بلیت اتوبوس مي 09افزايش »: مسئوالن صورت گیرد افزود

 "ها شود هاى سرخالى اتوبوس هزينه

  در مورد تحريمهای اقتصادی و تهديدات جنگی

رگران در ايران سیاست های توسعه طلبانه وجنگ طلبانه سرمايه اتحاد بین المللی در حمايت از کا
داری جهانی را شديدا محکوم می کند و خود را در جبهه جهانی طبقه کارگر، در کنار جنبش ضد 

درصد مردم جهان، برای صلح واقعی و پايدار برمبنای آزادي، برابري، عدالت  ۰۰سرمايه داری و 
 . ار می دانداجتماعی و اقتصادی و محو استثم

 

اتحاد بین المللی تهديد به دخالت نظامی و جنگ علیه ايران از سوی آمريکا و متحدينش و نیز فراهم - 

کردن شرايط نظامی از سوی رژيم جمهوری اسالمی ايران برای سرکوب شديدتر مبارزات کارگران و 
اتحاد بین المللي، . کندديگر اقشار زحمتکش جامعه برای حقوق انسانی خود را به شدت محکوم می 

ما . از موضع استقالل طبقاتى كارگران، هر دو سوى اين نزاع را بورژوايي، سركوبگر و ضدكارگر میداند
همه جا علیه سیاست های میلیتاريستى، ويرانگر و ضدبشری آمريكا و متحدينش مبارزه خواهیم کرد و 

فعالیت های خود برای کسب حمايت های همزمان از منظر استقالل طبقاتی کارگران به تالش ها و 
بین المللی طبقاتی و مترقی از مبارزات كارگران علیه كلیت سرمايه دارى و رژيم ضدكارگر جمهورى 

 . اسالمى ايران ادامه خواهیم داد
 



تحريم اقتصادی ايران توسط . اتحاد بین المللی مخالف قاطع سیاست های تحريم اقتصادی است- 

داری غرب و متحدين آن باعث تشديد و گسترش باز هم بیشتر فقر و فالکت و قدرت های سرمايه 
عوارض اين تحريم ها هم اکنون خود را در افزايش شديد قیمت ها، کمبود . بیکاری در ايران خواهد شد

تحريم اقتصادی بیش از آنکه فشاری . مواد اولیه و بیکار شدن گسترده تر کارگران نشان داده است
در واقع، . حاکم در ايران باشد بار سهمگینی است بر گرده کارگران و اکثريت مردم ايرانعلیه رژيم 

تحريم اقتصادی همچون تهديدات جنگي، ابزاری است ضدانسانی علیه کارگران و مردم محروم و در 
از سوی ديگر، تحريم اقتصادی و تهديدات جنگی . خدمت اهداف و سیاست های سرمايه داری جهانی

ای است در دست حکومت سرمايه داری جمهوری اسالمی ايران برای تشديد سرکوب وسیله 
 . اعتراضات کارگری و حق طلبانه و گسترش فضای ترس و اختناق در جامعه

 
بنابراين، اتحاد بین المللی از کارگران و جنبشهای کارگری و مترقی در سراسر جهان می خواهد که با 

 : برافراشتن پرچم همبستگی طبقاتی
 

تحريم اقتصادی و سیاستهای میلیتاريستی و جنگ طلبانه آمريکا و متحدينش در مورد ايران را محکوم - 
 . کنند

از مبارزات طبقه کارگر و ديگر اقشار زحمتکش در ايران برای حق تشکل مستقل، آزادی بیان، تجمع، - 
 . اعتراض، اعتصاب و حضور طبقاتی در جامعه حمايت نمايند

جاد کارزارهای بین المللی بر مبنای محور مبارزه علیه تحريم اقتصادی و تهديدهای نظامي، برای اي- 
اعتراض به سرکوب مبارزات کارگران و مردم توسط رژيم جمهوری اسالمی و حمايت از مبارزات کارگری 

 . و مترقی در ايران اقدام نمايند
  زنده باد همبستگی جهانی طبقه کارگر

  در حمايت از کارگران در ايراناتحاد بین المللی 
  ٢۱۱٢چهارده فوريه  -۱٣۰۱بهمن  ٢۱

 iran.org-info@workers 
 http://www.etehadbinalmelali.com 

 

 ساعت بستند ۴شهریور تهران را برای  ۵۷ششصد کارگر صنایع فلزی خیابان 

روز دوشنبه خیابان  ٢و  ۱کارگر صنایع فلزی شماره  ۶۱۱ - : یت خود می نویسد در سا خبرگزاری هرانا 
 ساعت بستند ۷شهریور تهران را برای  ۱۷

روز دوشنبه اقدام به  ٢و  ۱کارگر صنایع فلزی شماره  ۶۱۱به گزارش اتحادیه آزاد کارگران ایران، حدود 
  .شهریور تهران کردند ۱۷بستن خیابان 

  .ساعته، پرداخت نشدن چند ماه دستمزد کارگران بوده است ۷دلیل این اعتراض 
میلیارد  ٣با احتساب دستمزد اسفند و عیدی و پاداش امسال خود  ٢و  ۱کارگران صنایع فلزی شماره 

  .تومان طلبکارند
های امنیتی برای پیگیری مشکالت آنان در یک هفته آینده پایان  تجمع کارگران معترض پس از قول مقام

 .تیاف

  کارگر شیرين طعم الرستان ۵٠اخراج 

: دبیر اجرايی خانه کارگر الرستان گفت : بهمن آمده است  05در  کلمهبه گزارش سایت اصالح طلب 
واحد تولیدی شیرين طعم الرستان وابسته به کارخانه ويتانا به علت گرانی و کمبود مواد اولیه دچار 

 . کارگر خود را اخراج کرده است ۱۱کارگر،  ۶۱مجموع  بحران شده است به طوری که اين کارخانه از
محمد حسن قوامی در گفتگو با ايلنا، در خصوص واحدهايی که به علت گرانی و کمبود مواد اولیه دچار 

واحد تولیدی شیرين طعم الرستان وابسته به کارخانه ويتانا پرداخت حقوق : اند ادامه داد بحران شده
 . ماه به تعويق انداخته است ۷ا نفر از کارگران خود ر ٣۰

 . او در ادامه مشکل اين کارخانه را نداشتن سهمیه آرد و گران شدن آن در بازار عنوان کرد
ها  دبیراجرايی خانه کارگر الرستان در بخش ديگری از سخنان خود ضمن بیان اينکه افزايش هزينه

تا  ٣۱یمت اقالم مصرفی و غیر مصرفی ق: معیشت خانوار کارگری را در خطر انداخته است تصريح کرد
 . اند درصد افزايش داشته ۱۱

http://www.etehadbinalmelali.com/


شورای عالی : او با تاکید بر اينکه مسئوالن بايد فکر اساسی در اين خصوص اتخاذ کنند اظهار داشت
 . تواند دستمزدها را به نرخ واقعی خود برساند حداقل رقمی نزديک به آن را تعیین کنند کار اگر نمي
شود، چیزی برای  کارگران با حداقل دريافتی که درصدی از آن جهت پرداخت بیمه کسر مي: او ادامه داد

 . مخارج زندگی ندارند
با قطع ارزاق کارگران و بن کارگری : او با اشاره به اينکه دريافتی کارگران زير خط فقر است افزود

 . مشکالت معیشتی کارگران بیشتر شده است
 .ن کارگری باعث تاثیرات تورمی و گران شدن اقالم شده استنقدی کردن ب: او ادامه داد

 

 06بیانیه ی 

 شاهرخ زمانی و محمد جراحی به بند مالی منتقل شدند

طبق خبر رسیده به دنبال اعتراضات و شکایت های مکرر شاهرخ زمانی و محمد جراحی یک شنبه 
با توجه به این انتقال داده شده .آنها از بند قرنطینه به بند مالی انتقال داده شدند 00/11/1009

،وضعیت در بند مالی نیز بسیار ناهنجار است از جمله چهار نفر یک پتو برای گرم کردن خود دارند و 
سیستم گرمایشی زندان نیز در این مجموعه کم و فرسوده است همچنین خانواده ی این زندانیان و 

 .ندساسان واهبی وش نیز تحت فشارهای ماموران قرار دار

طبق درخواست،آنها نیاز به کمک مالی دارند و همچنان این زندانیان اعالم کردند دوستان و فعالینی 
که در راه ازادی زندانیان تالش می کنند،اگر می خواهند برای ما کاری بکنند قبل از این که نتیجه ی 

اید کار های خود را دیوان عالی کشور اعالم گردد ب 00بررسی های اعتراض ما در دادگاه شعبه ی 
 .انجام داده باشند

بنا به  099550دیوان عالی کشور عبارت است از  00شماره ی پرونده ی این زندانیان در دادگاه شعبه 
 .درخواست این زندانیان هرکدام از دوستان که می توانند،کمک کنند

 :پیش بسوی اعتراضات گسترده و متحدانه با شعار 

 .سیاسی آزاد باید گرددکارگر زندانی ، زندانی 

 کمیته حمایت از شاهرخ زمانی

01/11/1009 

www.chzamani.blogspot.com 

freeshahrookh@gmail.com 

 

  محصوالت داخلیواردات پرتقال و نارنگی خارجی علیرغم اعالم کافی بودن 

های نارنگی  از ديروز تخلیه محموله: بهمن آمده است  01در  فارسبه نوشته خبگزاری دولتی 
بار مرکزی تهران آغاز شده است و از آنجا در سطح شهر  و تره  پاکستانی و پرتقال ترکیه در میادين میوه

 . شود توزيع مي
کافی بودن مرکبات و سیب در داخل خبر داده بود اين در حالی است که وزارت جهاد کشاورزی اخیرا از 

 . نمود سازی مي سازی با مباشران اقدام به ذخیره و وزارت صنعت، معدن و تجارت نیز با قرارداد ذخیره
دادند  سازی خبر مي سازی مناسب و حتی وجود دوبرابری ظرفیت ذخیره در اين میان مباشران از ذخیره

حتی مسئوالن با تاکید به . تنی مرکبات و سیب با آنها بسته شده بود سازی صدهزار که قرارداد ذخیره
 . فراوانی تولید داخل از سپری کردن عید بدون میوه خارجی خبر داده بودند

http://www.chzamani.blogspot.com/
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درصد از سوی هیئت دولت  4اما دو هفته پیش خبرهايی مبنی بر کاهش تعرفه مرکبات و سیب به 
 . از سوی وزارت جهاد کشاورزی ممنوع اعالم شده بود شنیده شد که پیش از آن واردات اين محصوالت

ترين اظهارنظر خود در مورد واردات مرکبات و سیب اعالم کرد؛ پیشنهاداتی  وزير جهاد کشاورزی در تازه
مبنی بر مجوز صدور واردات به ما رسیده اما از نظر وزارت جهاد کشاورزی تنها به دلیل اينکه نارنگی 

رسد نیاز به واردات دارد و در بقیه اقالم تولید داخل مناسب بوده و نیاز به  نميکشور به زمان شب عید 
 . واردات نیست

درصد به صورت رسمی از سوی  4اگرچه رفع ممنوعیت واردات مرکبات و سیب و کاهش تعرفه به 
توزيع بار  دولت اعالم نشده است اما واردات پرتقال و نارنگی از ديروز شروع شده و در میادين تره

 . شود مي
تا  1599تومان و پرتقال ترکیه  599براساس اين گزارش، قیمت هر کیلوگرم نارنگی پاکستان يک هزار و 

 . رسد بار به فروش مي تومان در میدان تره 1199

محمد : سخنران: کنند نهادهای همبستگی با جنبش کارگری درايران برگزار می
  اشرفی

 : کنند ی درايران برگزار مینهادهای همبستگی با جنبش کارگر
  از سری جلسات تجارب کارگری

  آيا ايجاد تشکل مستقل کارگری امکان پذير است؟ - 11
 (محمد اشرفی) اگر رئیس پلیس تزار هم تشکل کارگری بسازد، به سود ماست؟ : چرا لنین معتقد بود

  محمد اشرفی: سخنران
 Paltalk 
 Tajarobe Kargari -Otage: Iran  

egory: Asia,Cat- Subcategory: Iran  
  بوقت اروپای مرکزی 10ساعت  0910فوريه  12جمعه 

نهادهای همبستگی به برگزاری يک سلسله جلسات عمومی با فعالین کارگری و يا عضو تشکلها و 
برای کمک ... نهادهای کارگري، برای انتقال تجربه وبحث حول مسائل مهم سیاسی جنبش کارگری و 

اين جلسات هر بار با شرکت يک و يا چند تن برگزار خواهد . ها در دورۀ حاضر میپردازد تشکل به ايجاد
 . شد

 nhkommittehamahangi@gmail.com 
 http://nahadha.blogspot.com/ 
 boltanxaberi@gmail.com 
 http://www.youtube.com/user/NahadhayHambastegy 

 
  kanonhambastegi@gmail.com کانون همبستگی کارگران ايران و کانادا

  proletarianunite@gmail.com استرالیا -ـ كمیته همبستگى با جنبش كارگرى ايران

  sstiran@yahoo.fr هفرانس /همبستگی سوسیالیستی با کارگران ايران - 

  kanoonhf_2007@yahoo.de فرانکفورت و حومه /کانون همبستگی با کارگران ايران - 

  kanon.hannover@yahoo.de هانوفر /کانون همبستگی با جنبش کارگری ايران - 

  isask@comhem.se کمیته همبستگی کارگران ايران و سوئد- 

  kanounhambastegi@gmail.com گوتنبرگ /کانون همبستگی با کارگران ايران - 

  info@ijcwa.com انجمن کارگری جمال چراغ ويسی- 
  iranwsn@fastmail.fm شبکه همبستگی کارگری- 
  toronto_committee@yahoo.ca کمیته حمايت از کارگران ايران تورنتو کانادا- 

 (آلمان)ن ايالت نورد راين وستفال /کانون همبستگی با کارگران در ايران 

 solidarity.labor@googlemail.com 
iran.turkey.workers@gmail.com کمیته همبستگی کارگران ايران و ترکیه  

 -leftalliance@yahoo.com  واشنگتن -اتحاد چپ ايرانیان  
kargar61@web.de نهاد همبستگی با جىبش کارگری ايران هامبورگ 

 

  يونان همبستگی با مبارزات کارگران و مردم

http://nahadha.blogspot.com/
http://www.youtube.com/user/NahadhayHambastegy


  دولت ائتالفی يونان، متشکل از
  سوسیال دمکراتها، محافظه کارها و راستهای افراطی

و نیز پس % ...  09 / 09تصمیمات ارتجاعی شامل کم کردن بیشترحقوقها و حقوق بازنشستگی بین 

 . گرفتن حق قراردادهای دسته جمعی را گرفته اند
اتحاديه اروپا، صندوق بین المللی پول، بانک )ه گانه اش علیه اقدامات ارتجاعی سرمايه و ارگانهای س

و دولتهای ورشکسته اش متحدن به پاخیزيم و همبستگی خود را با مبارزات جنبش ( مرکزی اروپا
 ! کارگری و مردم يونان اعالم کنیم

  0910فوريه  13گردهمايی و تظاهرات شنبه 
  در میدان نورمالم ، استکهلم 14ساعت 

 eb. kl. 14.00, Norrmalmstorgrdag 18 f�L 

  کمیته همبستگی کارگران ايران و سوئد

 n�svenska arbetarsolidaritetskommitt-Iransk 

 isask@comhem.se 
 

  در کردستانبازداشت يک فعال کارگری 

 
  آژانس خبری موکريان
  سرويس حقوق بشر

 
  ج به نام مهرداديکی ازفعاالن کارگری شهر سنند09بهمن  05ظهر روز سه شنبه 

 . امین وزيری توسط مامورين لباس شخصی در محل کار خود بازداشت شد
  به گزارش آژانس خبری موکريان، مامورين پس از بازداشت اين فعال کارگري،

 . کیس کامپیوتر وی را نیز به همراه خود برد ند
  ماهنگیتا لحظه تنظیم خبر از علت بازداشت واتهام احتمالی اين عضو کمیته ه

  برای کمک به ايجاد تشکل های کارگری اطالعی در دست نیست
 

  انتقال هفت زندانی ُکرد به مکانی نامعلوم

 
هفت زندانی کرد به دستور  :آمده است سرويس حقوق بشر / آژانس خبری موکريانبه گزارش سایت 

 . مسئولین زندان ارومیه به مکانی نامعلوم منتقل شدند
افراد در تماس با خبرنگار آژانس خبری موکريان در مهاباد ضمن اعالم اين خبر اظهار هم بندی های اين 

، هفت زندانی محبوس در زندان مرکزی شهر ارومیه به نام 09بهمن  05صبح روز سه شنبه : داشتند
احمد سلیمان، احمد تموئي، مصطفی علی احمد، جهانگیر بادوزاده ،  پور، علي اهلل گلپري های حبیب

کاکه ممی و يوسف رحمانی پور به دستور مسئولین زندان ارومیه به مکان ( يوسف )فی مصط
 . نامعلومی منتقل شدند

 . تا لحظه تنظیم خبر از علت انتقال اين هفت زندانی هیچ اطالعی در دست نیست
وئی به اتهام پور به اتهام همکاری با احزاب مخالف به اعدام، احمد تم اهلل گلپري گردد که حبیب يادآور مي

 19سال زندان، مصطفی علی احمد به اتهام اقدام علیه امنیت به  ۱۱ارتباط با يکی از احزاب ُکرد به 
سال حبس و يوسف  ۶سال حبس، يوسف کاکه ممی به اتهام همکاری با يکی از احزاب اپوزيسیون به 

 . اند سال زندان محکوم شده 5رحمانی پور به 

  رود يران هدر ميبیش از دو سوم منابع آب ا

ی علی نیکزاد، وزير راه و  بنا به گفته: بهمن آمده است  01در  صدای آلمانبه گزارش سایت دولتی 
های صنعتی و مواد شیمیايی وارد  های نفتي، پساب شهرسازي، بخش قابل توجهی از نفت و فراورده

ی  ترين عناصر آالينده مهماو در ادامه خاطر نشان کرد که اين مواد . شود فارس مي های خلیج آب
 . شوند فارس محسوب مي خلیج

به گزارش همشهري، وزير راه و شهرسازی اين سخنان را در نهمین همايش علوم و فنون دريايي، روز 
 . در وزارت نیرو بیان کرد( فوريه ۱۷/ بهمن ٢۱)شنبه  سه

بع آبی کشور گفت که منابع آبی مقام وزير نیرو نیز در اين همايش، با اشاره به منا علی ذبیحي، قائم



شود، که نیمی از آن بر اثر تعريق و تبخیر هدر  میلیارد مترمکعب برآورد مي  ۷۷۱ايران ساالنه بالغ بر 
 . ريزد رود و بخش قابل توجهی از آن نیز به دريا مي مي

شش میلیارد مترمکعب آب قابل دسترسی است که از اين میزان  ۱۱۱وی افزود، در نتیجه حدود 
میلیارد  ۰۱يابد و حدود  میلیارد مترمکعب به آب شرب و سه میلیارد مترمکعب به صنعت اختصاص مي

های  علت نبود مکانیسم ذبیحی گفت متأسفانه به. شود مترمکعب در بخش کشاورزی مصرف مي
 .رود ای از اين آب هدر مي مناسب آبیاري، بخش عمده

 

درصد هزينه سالمت و درمان را مردم  21بیش از :00گرانتر شدن درمان در سال 
  .می دهند

اين . اوضاع سالمت در ايران خوب نیست: بهمن می نویسد  01در سایت خود و در تاریخ  خبرآنالين
اما اينطور که از شواهد بر می . اعترافی است که حتی مسووالن وزارت بهداشت هم به آن معترفند

 . آيد؛ اوضاع بدتر هم می شود
درصد هزينه سالمت و درمان را  19رآنالين، وزير بهداشت هفته گذشته اعالم کرد بیش از به گزارش خب

 . گفته است 01اکنون معاون درمان وزير بهداشت از گرانتر شدن درمان در سال . مردم می دهند
با  01درمانی سال  -های تشخیصی  جلسات کارشناسی تعیین تعرفه: "حسن امامی رضوی گفته

ريزی و نظارت و راهبردی رياست  پزشکي، دبیرخانه شورای عالی بیمه و معاونت برنامهسازمان نظام 
ها بر اساس تعرفه واقعی و  در اين جلسات مبنا بر آن است که تعرفه. جمهوری در حال انجام است

 ". قیمت تمام شده خدمات باشد؛ موضوعی که در برنامه پنجم توسعه نیز مورد تاکید قرار گرفته است
در : "معاون وزير بهداشت دراين باره به ايسنا گفته. قعی شدن تعرفه ها، يعنی افزايش هزينه هاوا

تعرفه بخش خصوصی اعتقادمان بر آن است که بايد تعرفه بخش هتلینگ رشد کند و اين بخش رشد 
رسد رشدهای مناسب را در طول سالیان  الزحمه نیز به نظر مي بخش حق. واقعی را نداشته است

 09های بخش خصوصی مانند سال گذشته پیشنهادمان رشد باالی  در تعرفه. شته داشته استگذ
 ". درصدی است

های بخش دولتی برای واقعی شدن بايد  رسد تعرفه به نظر مي: "تعرفه بخش دولتی گرانتر می شود
یست و به درصد رشد کند اما اين موضوع به معنای تحمیل هزينه به مردم و دولت ن 49تا  05در حد 

ای و به صورتی مناسب ساماندهی و  شرطی است که اعتبارات بخش دولتی بیايد در بخش بیمه
 ". تنظیم شود

برای آن که خدمات : "های بخش دولتی در گذشته بسیار کم بوده است به گفته او میزان رشد تعرفه
عنی دولت همه اعتبارات اين بخش نظم بهتری يابد الزم است اعتبارات به صورت تجمیعی داده شود؛ ي

گر هم  های بیمه البته بايد سازمان. بخش درمان را ببرد در محل تعرفه و از محل تعرفه پرداخت شود
توان پرداخت به موقع آن را داشته باشند؛ يعنی اگر تعرفه افزايش يابد و اعتبارات بخش دولتی قطع 

. شود ها به مردم وارد مي باز فشار هزينه گر قدرت پرداخت نداشته باشند، های بیمه شود اما سازمان
 ".در اين زمینه يک حرکت همه جانبه الزم است

 

  «مردم بعلت گرانی دارو واقعا در فشارند اما دولت میگويد انبارها پر از دارو است»

عبد العزيز جمشید زهی عضو کمیسیون : بهمن آمده است  02در تاریخ  اعتدالبه نوشته سایت 
: ان مجلس شورای اسالمی در گفتگو با خبرنگار پايگاه خبری تحلیلی اعتدال گفتبهداشت و درم

خیلی از داروها به صورت قاچاق وارد کشور می شوند و از سويی به دلیل تحريم ها برخی داروهايی 
هم که قانونی وارد می شوند ، از طريق چند واسطه اقدام شده و به همین دلیل افزايش قیمت دارو را 

 . هستیمشاهد 
البته دوستان وزارت بهداشت می گويند از چند ماه پیش می دانستیم اين : نماينده مردم سراوان افزود

 . اتفاق خواهد افتاد و انبارهايمان پراست و مشکل نداريم ، اما بعید می دانم که اينگونه باشد
ی که بیماران صعب افزايش قیمت دارو به ضرر مردم است خصوصا خانواده هاي: وی خاطرنشان کرد

 . العالج دارند الزم است از سوی دولت حمايت شوند
نابسامانی های ارزی هم به مشکالت افزود و نابسامانی های بسیاری را : جمشید زهی تصريح کرد

 . شاهد هستیم
مردم واقعا در فشارند ؛ کسی منکر اين موضوع نیست و اين يک واقعیت است؛ دولت بايد : وی گفت
  . حال اين نابسامانی ها کند تا لطمه بیشتر به مردم وارد نشودفکری به 



مسئوالن اجرايی واقعیت ها را بايد به شخص ريیس جمهور و کمیسیون بهداشت : جمشید زهی افزود
مجلس اعالم کنند ، تا چاره جويی و برنامه ريزی شود ؛ طوری نباشد که سرها را زير برف کنیم و 

چرا که اکثر مشکالت به وجود آمده از همین موضوع شکل می گیرد؛ مسئوالن  بگويیم اتفاقی نیفتاده ،
علی رغم اينکه میدانند مشکل چیست و از کجاست، می گويند اتفاقی نیفتاده ؛ اين عملکرد سبب 

 . لطمه به نظام و ايجاد نارضايتی مردم خواهد شد

  درصد از کارخانجات صنعتی رسما تعطیل شدند 05

مهدی میرعبداللهیان در دومین جشنواره : بهمن آمده است  03در  مهرزاری دولتی به نوشته خبرگ
های  بنگاه صنعتی به لحاظ حجم فعالیت در رتبه 09در حال حاضر : تجلیل از مديران برتر و اشتغالزا گفت

ت درصد از کارخانجا 03برگزيده کشوری جای دارند، اين درحالی است که متاسفانه در حال حاضر صرفا 
 . داخلی فعال هستند

درصد رو به  11درصد کارخانجات، نیمه فعال و  01: دبیر انجمن صاحبان صنايع استان تهران افزود
 . اند درصد نیز عمال تعطیل شده 05تعطیلی هستند و 

گذاری هستیم در  میلیون تومان سرمايه 199اندازی هر شغل نیازمند  هم اکنون برای راه: وی تصريح کرد
 . رسد حفظ اشتغال موجود بايد در اولويت قرار گیرد ه به نظر ميحالی ک

همچنین در اين مراسم، رضا قصری رئیس انجمن صاحبان صنايع تهران با انتقاد از عدم تخصیص 
ها اگرچه گام  اجرای طرح هدفمندی يارانه: ها، گفت  های بخش صنعت در فاز اول هدفمندی يارانه يارانه

های دولتي، دولت ابتدا  ها به يارانه رود، اما در فرايند قطع وابستگی بنگاه  ار ميمثبتی در کشور به شم
 . ها بپردازد ها را حمايت کند و سپس به قطع کامل يارانه بايد گام به گام بنگاه

هايی که افزايش  در حال حاضر دولت اعطای تسهیالت بلندمدت به بنگاه: وی همچنین خاطرنشان کرد
درصد سرمايه در گردش آنها باشد را در دستور کار دارد که  9.0های انرژي،  دی حاملهای کابر هزينه

 .های صنعتی بايد از اين ظرفیت استفاده کنند مديران بنگاه

 ساله در آتش سوخت ۰۷يک کارگر 

به گزارش مردم ساالري، درساعت : بهمن آمده است  03در کلمهبه گزارش سایت اصالح طلب 
اعالم شد که در پی آن  ۱٢۱يروز وقوع يک مورد آتش سوزی در يک منزل به سامانه دقیقه بامداد د۱۱

به طور هم زمان راهی محل حادثه در خیابان چیتگر شمالي،  ۷۱و  ۷۷آتش نشانان ايستگاه های 
 .خیابان جهاد شدند

ه آتش سوزی نیمه شب گذشته در يک اتاقک کارگری ک: گفت ۷۱بهمن جهانشیری فرمانده ايستگاه 
برای استراحت کارگران ساختمانی در گوشه ای از حیاط يک ساختمان دردست ساخت بنا شده بود، 

 .اتفاق افتاد

زمانی که به محل حادثه رسیديم اتاقک کامال شعله ور بود و يکی از کارگران : جهانشیری تصريح کرد
دست و صورت دچار ساله توانسته بود از مهلکه بگريزد اما به شدت از قسمت  ٢٣بنام کاوه ر 

آتش نشانان با کشیدن يک رشته لوله :وی در مورد عملیات نیروها گفت. سوختگی شديد شده بود
اين فرمانده آتش . آبرسان به محل آتش سوزي، به سرعت شعله های آتش را مهار و خاموش کردند

 هنگامی که شعله های آتش فرونشست: نشانی در ادامه اظهار داشت

ارگر ديگر را در داخل اين اتاقک پیدا کردندکه بنا به اعالم عوامل اورژانس اين شخص آتش نشانان يک ک
: ساله اعالم کرد و افزود ٢۷م  -وی مشخصات اين شخص را حسین .براثر سوختگی فوت کرده بود

جهانشیری هم چنین . جنازه متوفی برای بررسی علت و چگونگی مرگ به عوامل انتظامی سپرده شد
کیلويی گاز  ۱۱آتش نشانان در هنگام عملیات خاموش کردن آتش يک دستگاه سیلندر  :تصريح کرد

را قبل از انفجار از میان شعله های آتش بیرون ( پیک نیکی)مايع و نیز يک عدد کپسول سفری 
هنوز علت وقوع اين : اين فرمانده آتش نشانی در مورد علت بروز آتش سوزی اظهار داشت.کشیدند

 .شده و کارشناسان آتش نشانی در حال بررسی آن هستندحادثه معلوم ن

  هزار میلیارد تومانى دولت به تامین اجتماع ۰٠بدهی 



دبیر اجرايی خانه کارگر :بهمن آمده است 30ایلنا در تاریخ –به نوشته خبرگزاری دولتی کار ایران 
در خصوص سازمان های جامعه کارگری  ای خطاب به ريیس جمهور به شرح دغدغه گلستان در نامه

 . تامین اجتماعى پرداخته است
هادی رضازاده در نامه خود با اشاره به اينکه اخیرا دولت جهت بهبود وضعیت معیشتی بازنشستگان 

های اقتصادی آنان مبلغ يك هزار میلیارد تومان از مطالبات اين بازنشستگان را  کشوری و رفع دغدغه
میلیارد تومان به  309هزار و  0له يک سال دستور داديد در فاص: پرداخت کرده است، آورده است

سال هنوز مصوبه  ٣دانیم چرا دولت محترم بعد از  صندوق بازنشستگی کشوری پرداخت شود، اما نمي
میلیارد از سهام شرکتهای دولتی را به صندوق تامین  599مجلس را مبنی بر اينکه دولت دو هزار و 

دوق با فروش آن بتواند حقوق بازنشستگان صندوق تامین اجتماعی را اجتماعی واگذار كند تا اين صن
همان    افزايش دهد، به طور کامل اجرا نكرده و فقط حدود يك هزار میلیارد از سهام شرکت مخابرات در

 . سال اول در اختیار اين صندوق قرار گرفته است
در « دانید رگران و محرومین جامعه نميآيا حضرتعالی خود را مدافع کا»رضازاده با طرح اين سئوال كه 

كنید تا بدهی  با وجود اين داعیه چرا هرگز دستوری صادر نمي: ادامه اين نامه تصريح کرده است
كنید  میلیارد تومانى دولت به صندوق تامین اجتماعی پرداخت شود و يا ترتیبی اتخاذ نمي۷۱۱هزار و ٣۱

میلیاردی خود و همچنین کارفرمايان بخش خصوصی 990كه کارفرمايان بخش دولتی بدهی سه هزار و 
 . میلیاردی خود را به صندوق تامین اجتماعی پرداخت كنند199بدهی يك هزار و 

او خطاب به احمدی نژاد با اشاره به تغییرات پى در پى مديريتى در سازمان تامین اجتماعي، نوشته 
در تامین اجتماعی زمان زيادی را صرف دانید يک مدير تازه وارد  شما بهتر از هرکسی مي: است

نمايد، اما همینکه مدير از نحوه کار در تامین اجتماعی آشنايی پیدا  آشنايی با تامین اجتماعی مي
شود به طوريکه در طی شش سال گذشته تامین اجتماعی شش مدير به  کند از کار برکنار مي مي

 . كشیده است خود ديده و اين تغیرات پی درپي، سازمان را به چالش
نژاد الزم است عرض کنم که  آقای دکتر احمدي: او در بخش ديگرى از اين نامه اظهار داشته است

سپردن بخش درمان تامین اجتماعی به وزارت بهداشت و درمان با واکنش و عکس العمل مالکان و 
 . همان كارگران هستند مواجه خواهد شد   صاحبان سرمايه تامین اجتماعی که

مچنین در متن نامه خود يکی ديگر از مشکالت صندوق تامین اجتماعی راعدم اجرای قانون الزام او ه
قانون الزام تامین اجتماعي، سازمان را موظف كرده به صورت : تامین اجتماعی دانسته و گفته است

اين قانون  رايگان به بیمه شدگان تامین اجتماعی خدمات رايگان ارائه دهد، متاسفانه بدلیل عدم اجرای
های اضافه از خدمات بیمه  کارگران و بازنشستگان تامین اجتماعی مجبورشده اند با پرداخت هزينه

توانند از همه خدمات به صورت کامل استفاده  تکمیلی استفاده كنند و جالب اينكه با اين وجود هم نمي
 . كنند

م عدالت دريافت كردند حتی به مديران او در ادامه اين نامه آورده است که که اکثر اقشار جامعه سها
ترين اقشار جامعه هستند،  ترين و محروم سهام عدالت داده شده اما به کارگران که يکی از ضعیف

 . سهام عدالت پرداخت نشده است

  میلیاردی در بودجه 211سواستفاده 

ی و عضو مويد حسینی صدر نماينده خو: بهمن آمده است  03در تاریخ  شفافبه نوشته سایت 
بخش : کمیسیون انرژی مجلس در گفت و گو با خبرنگار شفاف با انتقاد از بودجه پیشنهادی دولت گفت

در بخش عمرانی اهدافی که در برنامه پنجم به . هايی از بودجه با برنامه توسعه پنجم هماهنگ نیست
قانون که طبق آن بايد اين  131مخصوصا در مورد توازن و ماده .دنبال آن هستیم تحقق پیدا نمی کند

بودجه ويژه ای برای مناطق محروم در ظر گرفته شود که فاصله طبقاتی کم شود که متاسفانه رعايت 
 . نشده است

هزينه سازمان هدفمندی يارانه ها به طور مشخص ذکرنشده و هزينه و درآمد آن : وی تصريح کرد
یمت واقع بینانه نیست دولت يا بايد همچنین قیمت دالر با توجه به وضعیت بازار ق. مشخص نیست

چرا که با اين قیمت دالر نمی توان پیدا . قیمت ها را واقع بینانه اعمال کند يا قیمت دالر را پايین بیاورد
دولت بايد تدبیری بی انديشد که قیمت را پايین بیاورد چون قیمت پايین دالر دولتی منجر به ايجاد . کرد

 . خواری را ايجاد می کندرانت می شود و فرصتی رانت 
در  10يا  10در جدول : میلیاردی در بودجه خبر داد و تاکید کرد 199اين نماينده مجلس از سو استفاده 

میلیارد تومان کمک بال عوض به اشخاص حقیقی و حقوقی است و  199آخر پیوست يک بودجه حدود 
بنیاد تحت عنوان بنیاد شمس و موالنا برای مثال به سه . به شدت در اين بودجه سو استفاده می شود

 . میلیون پول می گیرند و معلوم نیست اين پولها کجا خرج می شود 599بالغ بر 
میلیارد تومان بدون حساب و کتاب به بنیاد ها ،مجموعه ها و  199بالغ بر : حسینی صدر خاطرنشان کرد



و اين بودجه ها قابل بازرسی  نهادهای مختلف که پشت آنها افراد ذی نفوذ هستند داده می شود
متاسفانه هر ساله اين .نیست و مشخصا به افراد با نفوذ داده می شود و قابل سو استفاده است

میلیارد شده  199میلیارد بود و امسال  059بودجه افزايش پیدا می کند سال گذشته اين بودجه حدود 
 . است که معلوم نیست در کجا ای پولها خرج می شود

به مجموعه های بزرگی در بودجه پول می دهند که اين اقدام عادالنه نیست و اگر : آور شد وی ياد
برای مثال شرکتها بايد به يک نحو و بطور برابر . حقشان نیز باشد بايد در چارچوب قانون بودجه باشد 

اب و اين بودجه ها بدون حس.بودجه دريافت کنند و اگر حقشان نیست و رانتی است بايد حذف شود
کتاب هستند و در پیوست می آيند که قابل بازرسی نیست و خیانت در بیت المال بودجه محسوب می 

 . شود
به بنیادها نهادها و مجموعه های مختلف که پشت آنها افراد : عضو کمیسیون انرژی مجلس ادامه داد

ريق پول را از بیت ذی نفوذ است بودجه ای که در جدول پیوست است را اختصاص می دهند و به اين ط
ممکن است برخی از مجموعه های خوشنام و حائز اهمیت را دراين لیست وارد . المال خارج می کنند

سو استفاده . کنند که بهانه ای شود تا در کنار آنها ساير شرکتها نهادها و مجموعه ها را وارد کنند
بوطه پرداخت شود تا قابل حسابرسی و کالنی وجود دارد و اگر قانونی است بايد از طريق وزارتخانه مر

 . بازرسی باشد
امسال بودجه با تاخیر ارائه شده ولی يک حسن دارد و آن اينکه بررسی : حسینی صدر در پايان گفت

بودجه به بعد از انتخابات موکول می شود و شتابی برای تصويب تا قبل از عید وجود ندارد و با فراقت 
 . از بررسی بودجه تغیرات بسیاری پیدا خواهد کردبیشتری بررسی خواهد شد و پس 

  آب آشامیدنی برخی از مناطق کشور آلوده است: رسما اعالم شد

در شرايطی که مسووالن وزارت نیرو همواره بر : بهمن آمده است  03در  خبرآنالينبه نوشته سایت 
بهداشت صبح امروز در يک آلوده نبودن آب آشامیدنی در کشور تاکید می کنند يک مقام ارشد وزارت 

 . مراسم رسمی از وجود آلودگی در آب آشامیدنی برخی از مناطق کشور خبرداد
امروز معاون بهداشتی وزير بهداشت در مراسم امضای تفاهمنامه همکاری مشترک وزارت صنعت و 
معدن و تجارت و وزارت بهداشت هشدارداده است که تحقیقات نشان می دهد که آرسنیک در آب 
آشامیدنی برخی از مناطق کشور ديده شده و بايد هر چه زودتر وزارت صنايع برای رفع آن به وزارت 

 . بهداشت کمک کند
هم اکنون از دو . العاده به سالمت کشور کارساز است کمک وزارت صنايع فوق: نیا افزود علیرضا مصداقي

های طبیعی که در برخی  ثاًل آاليندهم. بريم دسته آالينده در کشور و در برخی شهرهای بزرگ رنج مي
توانیم  ها آب آشامیدنی مردم را به آرسنیک آلوده کرده که اينها مربوط به معادن است که ما نمي استان

های ديگر مانند پاکسازی  توانیم بکنیم در جنبه تنها کاری که مي. خیلی برای رفع آن کاری انجام دهیم
 . است

هايی است که بشر به وسیله صنايع آنها را به  ها، آالينده دوم آاليندهدسته : نیا تصريح کرد مصداقي
 . توانیم جلوی آنها را بگیريم وجود آورده است که مي

های طبیعی در دست اجرا است که به زودی  ها و آالينده اطلس کامل ارتباط بین بیماري: وی تصريح کرد
 . کنیم آن را منتشر مي

خواهیم که دستور پیگیری و حمايت از  ما از وزير صنايع مي: هشدار دادمعاون بهداشتی وزير بهداشت 
خواهیم  همچنین از جناب وزير مي. های تشکیل شده بین اين دو وزارتخانه را صادر کند جلسات کارگروه

طلبد که وزارت  های مردم مي ها و بیماري افزايش سرطان. ها برسد به داد سالمت مردم از بابت آالينده
 . همکاری بیشتری با وزارت بهداشت انجام دهد صنايع

 دستمزد

  هزارتومان باشد ۵٠٠تواند کمتر از  حداقل دستمزد کارگران نمي

گويد که اين  رئیس فراکسیون کارگری مجلس مي:بهمن آمده است  03در  مردمکبه نوشته سایت 
ل دستمزد سال آينده فراکسیون نرخ تورمی که اعالم شده را قبول ندارد و معتقد است که حداق

 . هزار تومان باشد ۱۱۱تواند کمتر از  کارگران نمي
درصدی است که بانک  ٢۱علیرضا محجوب توضیح داده است که مالک شورای عالی کار، نرخ تورم 

 . مرکزی اعالم کرده است



ن نرخ تورم ها و سبد معیشتی خانوار رخ داده، تعیی به گفته آقای محجوب، از آنجا که تغییراتی در قیمت
 . شاخص مشخصی ندارد و نرخ تورم اعالم شده قابل قبول نیست

اين نماينده مجلس معتقد است از آنجا که سال آينده به لحاظ اقتصادی سال سختی است، در بحث 
 ٣۱۱هزار و  ٣٣۱دستمزد بايد تصمیمات بهتری گرفته شود و حداقل دستمزد کارگران که در حال حاضر 

 . هزار تومان افزايش يابد ۱۱۱م تا تومان است، دست ک
هزار تومان  ۰۱۱اکبر عیوضي، عضو کانون شوراهای اسالمی کار استان تهران خط فقر را  پیشتر علي

نفره  ۷هزار تومان در سال آينده معیشت خانوار کارگری  ۱۱اعالم کرده و گفته بود که دستمزد کمتر از 
 . اندازد و بیش از آن را به مخاطره مي

توان به آن استناد کرد اما  نیز تاکید کرده بود که نرخ تورم بانک مرکزی با واقعیت مطابقت ندارد و نمياو 
االسالمي، وزير تعاون، کار و رفاه اجتماعی تاکید کرده بود که امکان دو برابر شدن يکباره  عبدالرضا شیخ

 . دستمزد کارگران وجود ندارد
د کرده بود که تعیین حداقل مزد در سازوکار شورای عالی کار االسالمی در عین حال تاکی آقای شیخ

 . شود بینی شده که به صورت سه جانبه با حضور نمايندگان دولت کارگر و کارفرما انجام مي پیش
هزار  ٣٣۱درصد افزايش،  ۰را با  ۱٣۰۱سال گذشته، شورای عالی کار حداقل دستمزد کارگران در سال 

 . شد يک سوم خط فقر اعالم شده است بلغی که گفته ميتومان تعیین کرد؛ م ٣۱۱و 
قانون کار جمهوری اسالمي، اعضای شورای عالی کار را موظف کرده است که برای تعیین حداقل 

 . کند، در نظر بگیرند دستمزد کارگران، درصد تورمی را که بانک مرکزی اعالم مي
درصد و نرخ تورم ماه  ٢۱ماه سال جاری  ی ديچند روز پیش، محمود بهمنی اعالم کرد که نرخ تورم برا

 . درصد بوده است ٢۱٫۶آذر را 
ها در  اند و اين اعتراض در چند سال گذشته کارگران به حداقل دستمزد تعیین شده خود اعتراض کرده

نژاد که گفته بود پول نفت را به سر  های محمود احمدي چند سال گذشته و پس از تحقق نیافتن وعده
 . اند ه اهد آورد، تشديد شده و برخی از فعاالن کارگری نیز بازداشت شدسفرها خو

های  های منتشر شده حکايت از آن داشت که با توجه به افزايش تدريجی نرخ تورم در ماه برخی گزارش
 . درصد افزايش يابد ٢۱اخیر، دستمزد سال آينده کارگران شايد تا حدود 

، در هفته پايانی اسفند و توسط شورای عالی کار تعیین میزان حداقل دستمزد هر سال کارگران
 . شود مي

علیرضا محجوب، رئیس فراکسیون کارگری مجلس پیشتر گفته بود که تا آن زمان بايد منتظر ماند تا 
 . ببینیم شرايط تورم و نرخ دالر چگونه خواهد شد

  .ر استخانمان بدت ها در ايران وضع خوبی ندارند و وضع زنان بي خانمان بي

ها در ايران وضع خوبی  خانمان بي:نعیمه دوستدار:بهمن آمده است  03در  مردمکبه نوشته سایت 
آمارشان در حال افزايش است اما فکری برای آنها نشده . خانمان بدتر است ندارند و وضع زنان بي

 . است
نمان در حال تغییر است خا طبق گزارشی که در ايران منتشر شده، تناسب آماری بین مردان و زنان بي

دهد امسال زنان بیشتری  شده در شهر تهران، نشان مي آوري سرپرست جمع و بررسی آمار افراد بي
 . اند خانمان شده بي

: های اجتماعی شهرداری تهران گفته است رضا جاگیري، معاون سازمان رفاه، خدمات و مشارکت
توان داد، چون اين اعداد  چقدر است آمار دقیقی نمي های پايتخت خانمان که تعداد دقیق بي درباره اين»

 «. و ارقام متغیر است و در فصول مختلف، در شهری همچون تهران شناور است
 ۱۶۱۱های اجتماعی شهرداری تهران، به  روز، سازمان رفاه و خدمات و مشارکت اکنون در هر شبانه هم
ها را معتادان  درصد آن ۷۱تا  ۷۱ن سازمان، کند که به گفته معاون اي مي رسانی  خانمان خدمات بي

 . دهند مي پرخطر تشکیل 
اند؛ به همین دلیل،  درصد بیشتر کرده۱۱خانمان را  آوری افراد بي امسال، تعداد واحدهای گشتی جمع

اعتیاد و افزايش . خانمان بیشتر به نظر رسیده است ها هم بیشتر شده و آمار زنان بي تعداد دستگیري
شرايط آب و هوا هم . ها هم داليل ديگر باالرفتن اين آمار است ها از شهرستان خانمان مهاجرت بي

 . شود ها مي خانمان موجب تغییر تعداد بي
بیش از . يابد درصد افزايش مي ٣۱تا  ٢۱ها  خانه با شروع فصل پايیز و زمستان، ورود افراد به گرم

های اولیه  اگر در بررسي. کنند ها مراجعه مي خانه ها افرادی هستند که داوطلبانه به گرم درصد آن ۰۱
شوند و شهرداری بخش قابل  معلوم شود اين افراد اعتیاد دارند، به مراکز ترک اعتیاد معرفی مي

افرادی هم که نیاز به اقامت تمام وقت داشته باشند به . پردازد شان را مي توجهی از هزينه
 . شوند ها منتقل مي سرا سامان



يک . کنند شهر به مرکز لويزان منتقل مي تا وقتی تکلیفشان مشخص شود، از مرکز اسالم ها را زن
کنند،  وسايلشان را بررسی مي. کنند مامور نیروی انتظامي، مدير کشیک و شاهدان صورت جلسه مي

ايی بعد نوبت حمام است و گندزد. کنند گردانند و بقیه را نابود مي چیزهايی را که خطرناک نباشند برمي
پزشک . دهند به مسوول آسايشگاه پوشند و تحويلشان مي زيرپوش و لباس تمیز مي. ها و گرفتن ناخن

اولويت مرکز، تحويل . گیرند اش تماس مي کند و بعد با خانواده کند، مشاور ويزيت مي عمومی ويزيت مي
زارش مشاوره، خانمان به خانواده است و اگر نشاني، تلفن، هويت و اطالعاتی نداشت، گ زن بي

 . فرستند مدارک شناسايی و اطالعات تکمیلی را برای قاضی مي
  شوند؟ خانمان مي ها بي کدام زن

خانمان تهرانی معرفی  به صورت ويژه برای نگهداری از زنان بي ۱٣۰۱مرکز نگهداری لويزان، از اوايل سال
اين . خواب هستند انده و کارتنخانمان، در راه م گروه هدف اين مجموعه، زنان متکدي، بي. شده است

 . ساعته فعال است ٢۷های اجتماعی شهرداری تهران،  مرکز زير نظر سازمان رفاه، خدمات و مشارکت
ها مدام تغییر  مددجو. شود نفر نگهداری مي ۱۱۱کنند و از حدود  نفر کار مي ٢۱در مرکز نگهداری لويزان، 

ها  درصد زنان در اين مرکز معتادند و میانگین سنی آن ۰۱ريیس مرکز نگهداری لويزان گفته که . کنند مي
 . سال است ٣۱تا  ٢۱بین 

خانمان اعتیاد  درصد از زنان بي ۱۱تا  ۱۱. شدن زنان، اعتیاد است خانمان رسد دلیل اصلی بي به نظر مي
ها  ر آنبیشت. ها جايی ندارند زنان معتاد که اغلب درگیر مسائل ديگری هم هستند، در خانواده. دارند

به دلیل . اند بعضی هم از خانه فرار کرده. اند يا همسران و پدران معتاد و زندانی دارند طالق گرفته
 .  تر است های پرخطر شايع خانمانان بیماري های تزريقي، در بین بي استفاده از روش

راد شناسی اف درمانی و روان -شود مشکالت مددکاري، بهداشتی در مراکز نگهداری تالش مي
اجتماعی يک فرآيند است، در مدت کوتاه نگهداری زنان   ديده بررسی شود، اما از آنجا که آسیب آسیب

خانمان در  از سوی ديگر، مدت زمان استقرار زنان بي. توان برای آنان کرد در اين مراکز، کار زيادی نمي
 . آفريند گاه مشکالت ديگری هم برايشان مي اين مراکز،

درصد افراد حتی حکم قضايی صادر شده و  ۱۱گويند برای بیش از  يزان و مددجويانش ميمديران مرکز لو
به گفته يکی از . ها را تحويل نگرفته است بايد به سازمان بهزيستی تحويل داده شوند اما بهزيستی آن

و به کند، در حالی که دادگاه رای بر تحويل مددج مسووالن، سازمان بهزيستی مددجويان را انتخاب مي
در اين . اند ها در نوبت بهزيستی مانده بعضی از افراد ساکن در اين مرکز، ماه. بهزيستی داده است

های سنی مختلف در کنار هم  مدت برخی که اعتیاد ندارند يا به بیماری خاصی مبتال نیستند، از گروه
 . شود های بیشتر فراهم مي گیرند و زمینه برای آسیب قرار مي

  کس کس و هیچ پاسخگو؛ همه
دستگاه مسوولیت دارند، با اين حال يکی از  ۱۱های اجتماعي، بیش از  در ايران، در موضوع آسیب

های حوزه اجتماعی در اين کشور اين است که متولی خاصی وجود ندارد و سازمان مشخصی  چالش
 . مسوول و پاسخگو نیست

اين . در شهرداری تهران است  دهای اجتماعي، سازمانی جدي سازمان رفاه، خدمات و مشارکت
سازمان بر اساس مصوبه شورای شهر تهران تشکیل شد و از ادغام چند نهاد در شهرداری تهران 

های مردمی درباره موضوعات  رويکرد اين سازمان جلب توجه و مشارکت مردم و تشکل. شکل گرفت
 . اجتماعی است
های  ديده را ندارد و بايد دستگاه ری افراد آسیبگويد که بر اساس قانون، مسوولیت نگهدا شهرداری مي

 . مربوط در اين زمینه اقدام کنند اما در عمل نقش اصلی را در رابطه با اين موضوع برعهده گرفته است
شود؛ چون دولت بايد بتواند امنیت، بهداشت و  خوابی جرم محسوب نمي از نظر قانون ايران، کارتن

خواب و  با اين حال در نیروی انتظامی و قوه قضايیه، افراد کارتن. ندفرهنگ افراد جامعه را تامین ک
 . شوند گیرند و بر اساس آن به مراکز مرتبط تحويل داده مي متکدی در معرض تصمیم قاضی قرار مي

  سرپناهی های بي گرمخانه زنانه، برای شب
دهد  مي سرپرست سرويس  ن بيز ۱٢۱روز به  سازمان رفاه شهرداری تهران اعالم کرده که در هر شبانه

 . شوند مي آوری  زن در شهر تهران جمع ۱۱تا  ۱و به طور متوسط روزانه 
خانه ويژه زنان در شهر تهران وجود ندارد اما مقامات در شهرداری تهران اعالم  ها، گرم با وجود اين آمار

 . خانه ويژه بانوان ايجاد کنند خواهند گرم  اند که مي کرده
خانمانی  گويد که امسال هیچ بي سابقه بوده است، اما شهرداری تهران مي ان امسال کمسرمای تهر

ها اتفاق افتاده، براثر  خانمان به دلیل سرما از بین نرفته است و اگر مرگی در زمستان امسال برای بي
 . مصرف بیش از حد مواد مخدر بوده است

های اجتماعی شهرداری تهران اعالم کرده که  رضا جايگیري، معاون سازمان رفاه، خدمات و مشارکت
خانه ديگر در تهران  گرم ۷خواهد  ها در پايتخت کافی نیست و شهرداری مي خانمان ظرفیت اسکان بي

شان، از جمله      اندازی کند تا افراد براساس شرايط روزی ديگر هم راه مرکز شبانه ٣کم  بسازد و دست



 . ص و معلولیت ذهنی و حرکتي، از هم تفکیک شوندهای خا ي سالمندي، ابتال به بیمار
خانه ويژه نیاز دارند اما اختصاص يک مکان ويژه برای  هايی هستند که به گرم هرچند زنان هم جزو گروه

 . رو بوده است ها همیشه با مشکل روبه آن
تبعیض  گونه هیچ»: گويد باره مي معاون سازمان رفاه و خدمات اجتماعی شهرداری تهران در اين

تنها يافتن مکانی که هم از نظر امنیت و هم ازنظر جانمايی مناسب . خانه نیست جنسیتی در مورد گرم
 «. باشد، کار را سخت کرده است
 . شود خانه بانوان به زودی در شهر تهران احداث مي با اين حال، او خبر داده که گرم

خانه ويژه زنان در نظر گرفته شده اما  حداث گرمنقطه در شهر تهران برای ا ٣به گفته او، در حال حاضر 
مردم مناطق مختلف معتقدند . خانه ويژه زنان مشکل وجود دارد در همه مناطق شهر برای احداث گرم

شود و معضالت اجتماعی  چنین مکانی باعث شلوغی و از بین رفتن امنیت و آرامش منطقه مي
 . کند جديدی ايجاد مي

های نگهداری را دارد،  های تهران که تجربه رفتن به يکی از اين محل روزنامه خبرنگار اجتماعی يکی از
مرکزی که من از آن گزارش تهیه کردم در جنوب تهران قرار »: گويد درباره اين موضوع به مردمک مي

مردم چند بار به آن مرکز حمله کرده بودند و زنان . ها راه افتاده بود او . جی . داشت و به وسیله ان
گفتند دوست ندارند  خواستند آن محل را خراب کنند چون مي ها مي آن. ساکن را با سنگ زده بوند

 «. شان نزديک محل زندگی چنین افرادی باشد خانه
ها مواجه شده و  خانمان، خود با خشونت از سمت آن اين خبرنگار اجتماعی که در مواجهه با زنان بي

ها  آن»: گويد داند و مي ها را معلول شرايط اجتماع مي اند، آن فتهخانمان او را بین خود نپذير زنان بي
ها را دچار توهم و بدبینی شديد  بیمار، عصبی و خشمگین هستند و خشونت زندگی و اعتیاد، اغلب آن

 «. هم کرده است
خانمان مسائل فرهنگی است و تا زمانی که  او معتقد است يکی از اصلیترين مشکالت درباره زنان بي

معموال برای بازسازی و بازگشت اين »: توان توقع حل اين مشکل را داشت ها را نپذيرد نمي جامعه آن
. گردند ها برمي ها اغلب پس از مدتی دوباره به خیابان آن. شود افراد به جامعه اقدام موثری انجام نمي

تنها مدت کوتاهی به ها  خیلي. های حل نشده و کینه نسبت به اجتماع است ها پر از عقده درون آن
که  اما اين. آورند تا مثال با کم کردن شدت اعتیادشان، مدت ديگری دوام بیاورند  ها پناه مي اين مکان

 «. حلی اساسی برايشان پیدا شود، به يک رويا شبیه است راه
ين زمینه نهاد در ا های مردم های خودجوش و اقدامات سازمان نهادهای دولتی در ايران، چندان از فعالیت

خانمان، مشکل بزرگ ديگر، نبود  های بازتوانی مددجويان بي در کنار کمبود برنامه. کنند استقبال نمي
ها يا  خانمان ها، شیوه برخورد با بي های تبلیغی و آموزشی برای مردم عادی است تا از طريق آن برنامه

 . اعضای در معرض خطر خانواده را بیاموزند
خانمان از سرما يخ نزند اما همیشه اين احتمال  تهران، شايد زنی از زنان بي های در سرمای زمستان

 .اش بنشیند مهری يکی از اهالی شهر، بر پیشاني وجود دارد که سنگ بي

  فشار تحريم های اقتصادی بر مردم، حتی بر سوئديهای بازنشسته ايرانی تبار

ها بر مردم ايران با افزايش قیمت نان و فشار تحريم: بهمن اطالع می دهد  03در  خبرگزاری سوئد
کارل بیلد وزير امور خارجه سوئد امروز در وين اظهار داشت که . گوشت هر روز محسوس تر میشود

تحريم بانک های ايرانی باعث شده است که در پرداخت حقوق بازنشسته های سوئدی ايرانی تبار 
 .دچار مشکل شده ايم و اين نشانه خوبی نیست

  جدد شصت کامیون ايرانی در جمهوری آذربايجانتوقیف م

جمهوری آذربايجان که چند روز پیش حدود صد : بهمن آمده است  00در  فارسبه نوشته سایت دولتی 
 . توقیف کرد" الت"کامیون ايرانی را توقیف کرده بود، امروز نیز شصت کامیون ايرانی را در 

ان برای اين اقدام، به اصطالح استاندارد نبودن ارتفاع به گزارش منابع محلي، بهانه جمهوری آذربايج
ها استاندارد نبوده، چرا اجازه داده شد  ها بوده، اما اين سوال مطرح است که اگر کامیون کانتینر کامیون

  از مرز عبور و وارد خاک جمهوری آذربايجان شوند؟
محلی دو کشور شب گذشته در  گیرد که مقامات مرزی اقدام جمهوری آذربايجان پس از آن صورت مي

 . های ايرانی وجود ندارد اين خصوص مذاکره و طرف آذری اعالم کرده بود که مشکلی برای تردد کامیون
اقدام اخیر جمهوری آذربايجان که نقض صريح موافقتنامه حمل و نقلی دو کشور است، در شرايطی 

را بمدت چهار روز در نزديکی منطقه  گیرد که باکو هفته گذشته حدود صد کامیون ايرانی صورت مي
ها در شرايطی دشوار چهار شبانه روز را در سرمای  سلیان توقیف کرد که بر اثر آن رانندگان اين کامیون



 . زير ده درجه بسر کردند
اقدام اخیر جمهوری آذربايجان که از نظر کارشناسان جديدترين خوش رقصی باکو برای خشنودی 

باشد که از بیست سال پیش به واسطه مناقشه ارمنستان و  شرايطی ميدشمنان ايران است در 
جمهوری آذربايجان بر سر منطقه قره باغ، ارتباط نخجوان با بخش اصلی خاک جمهوری آذربايجان قطع 

شد، اما ايران با قرار دادن جاده کنار ارس زمینه تردد روزانه صدها کامیون سوخت و آذوقه، اتوبوس و 
بخش خاک جمهوری آذربايجان را فراهم ساخته و در شرايط محاصره نخجوان مانع از  سواری بین دو

 . بروز فاجعه انسانی در اين منطقه شده است
طی بیست سال اخیر مقامات جمهوری آذربايجان يک بار نیز به اين حمايت استراتژيک ايران اشاره 

کر سوخت که عمدتًا بیش از سی سال اين در شرايطی است که عبور صدها کامیون و تان. اند نکرده
عمر دارند و فاقد استانداردهای اولیه هستند، از جاده کنار ارس ايران باعث آلودگی محیط زيست، 
 . مشکالت فنی متعدد برای اين مسیر و ساکنان شهرهای اطراف آن از جمله بیله سوار شده است

رانی با تاکید بر اينکه باکو با همپیمانی های اي طی روزهای اخیر تعدادی از محافل مردمی و رسانه
عملی با صهیونیسم الزامات همسايگی و حسن همجواری را نقض کرده است خواهان تغییر رويکرد 

 . اند بردارانه بیست ساله ايران در قبال اين کشور شده

  درصد گران شد 01لوازم خانگی 

يه کشوری لوازم خانگی از افزايش ده رئیس اتحاد: بهمن آمده است  00در  آفتاببه نوشته سایت 
تولیدکنندگان از عملکرد بانک مرکزی در ارايه ارز : درصدی لوازم خانگی در هفته گذشته خبر داد و گفت

 . رسد تومانی به دست آنها نمي 1001مند هستند و هم اکنون به اذعان واردکنندگان، ارز  دولتی گله
قیمت لوازم : رصدی محصوالت مختلف لوازم خانگي، گفتمحمد طحانپور با تائید خبر افزايش ده د

خانگی در هفته گذشته ده درصد گران شده، اين درحالی است که برندهای مختلف و معتبر خارجی به 
 . اند بهانه افزايش نرخ ارز، اقدام به افزايش قیمت محصوالت خود کرده

های خود  دکنندگان داخلی نیز اگرچه قیمتدر مقابل اما تولی: رئیس اتحاديه کشوری لوازم خانگی افزود
 09اند، اما با افزايش ده درصدی هم موافق نیستند، بلکه تقاضای آنها افزايش  را ده درصد گران کرده

درصدی قیمت لوازم خانگی به دلیل افزايش نرخ مواد اولیه و امتناع از عرضه آن از سوی برخی دارندگان 
 . مواد اولیه در بازار است

هم اکنون هیچ يک از فروشندگان مواد اولیه مورد نیاز کارخانجات تولیدی لوازم خانگی : ريح کردوی تص
توانند شکايتی از آنها  دهند، در مقابل خريداران نیز نمي داخلي، برای فروش کاالی خود فاکتور ارايه نمي

توانند کاالی مورد نیاز  ميهای بعد ن به دلیل عدم ارايه فاکتور داشته باشند، چراکه در مقابل در هفته
 . خود را از آنها دريافت کنند

سي، به خودی خود قیمت مواد اولیه و محصوالت لوازم خانگی را باال  عدم گشايش ال: طحانپور گفت
برد، اما نرخ ارز نیز مزيد بر علت شده و افزايش هزينه را برای کارخانجات لوازم خانگی اعم از  مي

 . ه رقم زده استتولیدکننده و واردکنند
 1001بسیاری از تولیدکنندگان از عملکرد سیستم بانکی و بانک مرکزی در ارايه ارز : وی اظهار داشت

رسد و تاکنون  کنند که ارز دولتی به راحتی به دست آنها نمي تومانی ناراضی هستند و اذعان مي
با قیمت بازار آزاد تهیه کرده و همین امر بنابراين بايد ارز را . مند شوند اند از ارز دولتی بهره نتوانسته

 . سبب تقاضای آنها برای افزايش قیمت شده است
اند که از  بسیاری از کارخانجات تولیدی بزرگ که کارگران آنها نیز کم نیستند، اعالم کرده: طحانپور گفت
نیرو خواهند  ، قادر به حفظ کارگران و اشتغال موجود کارخانه خود نیستند و تعديل01ابتدای سال 

 . داشت
به گزارش مهر، در روزهای اخیر لوازم خانگی در بازار افزايش ده درصدی را تجربه کرده، اين درحالی 

 . کنندگان و تولیدکنندگان موافقتی با افزايش قیمت نداشته استاست که سازمان حمايت مصرف

  ساله در آتش سوخت ۰۷يک کارگر 

وقوع آتش سوزی مهیب در اتاقک کارگران در جاده : آمده است  بهمن 00در  کلمهبه نوشته سایت 
 . مخصوص کرج موجب مرگ يک کارگر و سوختگی کارگر ديگر شد

دقیقه بامداد ديروز وقوع يک مورد آتش سوزی در يک منزل به ۱۱به گزارش مردم ساالري، درساعت 
به طور هم زمان راهی محل  ۱۷و  ۷۷اعالم شد که در پی آن آتش نشانان ايستگاه های  ۱٢۱سامانه 

 . حادثه در خیابان چیتگر شمالي، خیابان جهاد شدند
آتش سوزی نیمه شب گذشته در يک اتاقک کارگری که : گفت ۷۱بهمن جهانشیری فرمانده ايستگاه 



برای استراحت کارگران ساختمانی در گوشه ای از حیاط يک ساختمان دردست ساخت بنا شده بود، 
 . اتفاق افتاد

 
زمانی که به محل حادثه رسیديم اتاقک کامال شعله ور بود و يکی از کارگران : جهانشیری تصريح کرد

ساله توانسته بود از مهلکه بگريزد اما به شدت از قسمت دست و صورت دچار  ٢٣بنام کاوه ر 
آتش نشانان با کشیدن يک رشته لوله :وی در مورد عملیات نیروها گفت. سوختگی شديد شده بود

اين فرمانده آتش . آبرسان به محل آتش سوزي، به سرعت شعله های آتش را مهار و خاموش کردند
هنگامی که شعله های آتش فرونشست آتش نشانان يک کارگر ديگر را : نشانی در ادامه اظهار داشت

 . ه بوددر داخل اين اتاقک پیدا کردندکه بنا به اعالم عوامل اورژانس اين شخص براثر سوختگی فوت کرد
جنازه متوفی برای بررسی علت : ساله اعالم کرد و افزود ٢۷م  -وی مشخصات اين شخص را حسین 

آتش نشانان در : جهانشیری هم چنین تصريح کرد. و چگونگی مرگ به عوامل انتظامی سپرده شد
 کیلويی گاز مايع و نیز يک عدد کپسول ۱۱هنگام عملیات خاموش کردن آتش يک دستگاه سیلندر 

 . را قبل از انفجار از میان شعله های آتش بیرون کشیدند( پیک نیکی)سفری 
هنوز علت وقوع اين حادثه : اين فرمانده آتش نشانی در مورد علت بروز آتش سوزی اظهار داشت
 . معلوم نشده و کارشناسان آتش نشانی در حال بررسی آن هستند

  د هستند درصد کودکان ايرانی دچار کمبود شديد ويتامین 01

  مجله مهر/عصر ايران
  چه بخوريم تا ام اس نگیريم؟

چندی پیش رئیس انستیتو تحقیقات تغذيه و صنايع غذايی کشور اعالم کرد که کمبود کلسیم و ويتامین 
دی نه تنها منجر به بروز پوکی استخوان شده بلکه ابتال به بیماری های سیستمیک، ديابت و بخصوص 

 . هم در پی داشته استابتالی به ام اس را 
قشر قابل توجهی از جامعه ايرانی به کمبود مواد مغذی از جمله ويتامین دی : فرجی گفت مجید حاجي

کودکان ايرانی  ٨۱۹مبتال هستند به طوری که طبق بررسی های انجام شده مشخص شده که حداقل 
 . ويتامین د هستنداز آنها به درجات متفاوتی دچار کمبود  ۰۱۹به درجات شديد و بیش از 
  عوارض کمبود ويتامین دی

های فرد قدرت  کمبود ويتامین دی در کودکی باعث بیماری راشیتیسم می شود که در اثر آن استخوان
دير دندان درآوردن و نافرمی های اندامی هم از نتیجه . تحمل وزن او را نداشته و انحنا پیدا می کند

ی هم کمبود ويتامین دی کاهش تراکم استخوانی و پوکی در بزرگسال. کمبود اين ويتامین است
مصرف اين . استخوان، ديابت، سرطان سینه يا پروستات و ضعف دستگاه ايمنی بدن را در پی دارد

 . ويتامین در پیشگیری از بروز ام اس و جلوگیری از آلزايمر موثر است
  منابع دريافت ويتامین دی

نور خورشید است که با توجه به سبک زندگی ايرانی ها، دريافت مهم ترين منبع دريافت ويتامین دی 
پوشیدن لباس های تیره و زندگی در . ويتامین از اين طريق به میزان قابل توجهی کاهش پیدا می کند

خانه هايی که معماری آنها بر اساس مشرف نبودن تعريف شده، در کنار سبک غذايی نادرست بیشتر 
آلودگی هوا هم به عنوان يکی از موانع رسیدن نور . ين ويتامین دچار کرده استايرانی ها را به کمبود ا

 . خورشید به زمین در اين زمینه بی تاثیر نیست
 : به طور کلی ويتامین دی را از سه منبع می توان به دست آورد

و دردسر  چه بخواهید و چه نه، آفتاب اصلی ترين منبع دريافت ويتامین دی است که بدون زحمت: آفتاب
سعی کنید دقايقی از روز . به دست می آيد و به انواع قرص های خوراکی و مواد غذايی ارجحیت دارد

ای به نام  شود که ماده تابش اشعه ماوراء بنفش به پوست باعث مي. را زير نور آفتاب باشید
تر  ا پوست روشنافراد ب. دهیدروکلسترول با طی مراحلی در بدن در کلیه به ويتامین دی تبديل شود

 . توانند با مدت کمتری زير آفتاب بودن نیاز خود به اين ويتامین را تامین کنند ترها مي نسبت به تیره
بنابراين سعی کنید . آال منبع غنی ويتامین دی هستند  ها مانند قزل چربی ماهي: منابع خوراکی

جات هم اين ويتامین را در خود  هغالت و برخی سبزيجات و میو. حداقل دوبار در هفته ماهی بخوريد
کره، روغن کبد ماهي، زرده تخم مرغ، خامه، جگر و ماهی ساردين . دارند اما میزان آن بسیار کم است

سعی کنید اين مواد را در برنامه غذايی روزانه تان . هم حاوی مقادير زيادی از اين نوع ويتامین هستند
 . جای دهید

ت اين ويتامین به صورت مصنوعی از کپسول و آمپول است که به هر آخرين گزينه هم درياف: قرص ها
 حال جای منابع طبیعی را نمی گیرند



  ها و افزايش روزانه و بدون حساب نرخ کاال و خدمات ثباتی قیمت بي

دبیر اجرايی خانه کارگر گیالن  :بهمن آمده است 09ایلنا در تاریخ –به نوشته خبرگزاری دولتی کار ایران 
های زندگی و در آمد باعث شده است تا اصل مهم تناسب به  شاره به اينکه عدم تناسب بین هزينهبا ا

ها و افزايش روزانه و بدون حساب نرخ  ثباتی قیمت اکنون بي: فراموشی سپرده شود،خاطرنشان کرد
 . فتدهای کارگران به خطر بیا کاال و خدمات باعث شده است تا امنیت اقتصادی و اجتماعی خانواده

: ها اظهار داشت های زندگی و درآمد محمد يعقوبی در گفتگو با ايلنا در خصوص عدم تناسب بین هزينه
 . اين امر باعث شده تا اصل مهم تناسب به فراموشی سپرده شود

ای نان برای سیر کردن  عدم پرداخت مزد عادالنه موجب شده است که کارگران به دنبال لقمه: او افزود
ها را از  يشان بیشترين ساعات عمر خود را در محیط کار به سر ببرند و با وجودی که انواع وامها خانواده

 . اند ناچارا برای حفظ آبرويشان بیش از حد کار کنند ها دريافت کرده بانک
اهمیت مزد از لحاظ اقتصادی اجتماعی : اين فعال کارگری در خصوص اهمیت دستمزد اظهار داشت

قانون اساسی اينطورآمده است که تنظیم برنامه اقتصادی کشور بايد  ۷۷م اصل وسیاسی در بند سو
به صورتی باشد که مشکل محتوا و ساعات کار هر فرد عالوه بر تالش شغلی فرصت و توان کاری برای 

خود سازی معنوی سیاسی و اجتماعی و شرکت فعال در رهبری کشور و افزايش مهارت و ابتکار را 
 . داشته باشد

و با تاکید بر اينکه بدون ترديد قدر کارگران را فهمیدن چه از لحاظ اقتصادی و چه از لحاظ موارد اجتماعی ا
: های اقتصادی را بهبود بخشدة اظهار داشت تواند تولید کشور را افزايش دهد و شاخص و سیاسی مي

تواند  یرهايی است که ميها و متغ تصمیم گیری منطقی در مورد حداقل دستمزد کارگران يکی از پارامتر
 . تر کند ها را نیز پربار موانع تولید کشور را دچار نوسانات مثبت کرده وسبد خانوارهای آن

شورای عالی کار به علت عدم در نظر گرفتن نرخ سبد هزينه در تعیین مصوبه 
  مزدی کارگران جرات ارائه قیمت نرخ سبد هزينه خانوار کارگری را ندارد

: يک فعال کارگری اعالم کرد:بهمن آمده است 09ایلنا در تاریخ –گزاری دولتی کار ایران به نوشته خبر
 . درصد برآورد شده است ٣۷فاصله بین درآمد و حداقل معیشت يک خانوار کارگری 

در حال حاضر شکاف بین : علیرضا حیدری در گفتگو با خبرنگار ايلنا، ضمن بیان مطلب فوق ياد آور شد
 . هزار تومان برآورد شده است ٢۱۱جع و میزان حداقل حقوق دريافتی کارگر سبد هزينه مر

نرخ سبد : درصدی اقالم مصرفی سبد معیشتی خانوار در سال جاری خبر داد و گفت ۷۱او از افزايش 
 . هزار تومان است ۶۰۱هزينه خانوار کارگری در سال جاری حداقل 
شورای عالی کار به علت : قانون کار تصريح کرد ۷۱دو ماده  اين فعال کارگری با انتقاد از عدم اجرای بند

عدم در نظر گرفتن نرخ سبد هزينه در تعیین مصوبه مزدی کارگران جرات ارائه قیمت نرخ سبد هزينه 
 . خانوار کارگری را ندارد

رای های زندگی برابری کند و ب به گفته حیدری مطابق قانون، دستمزد کارگردان بايد با حداقل هزينه
 . قانون کار افزايش يابد ۷۱آينده دستمزد کارگران بايد مطابق ماده   سال

وی با اشاره به گزارش اخیر کمیته دستمزد مبنی بر وجود اختالف چند صد هزار تومانی میان درآمد و 
 . انتظار ترمیم اين شکاف را از مسئوالن داريم: هزينه کارگران، گفت

 

 ر بی رحمانه کارگران در گیالنكارفرمايان و اخراج و استثما
 

علی آقازاده دافساری عضو :بهمن آمده است 09ایلنا در تاریخ –به نوشته خبرگزاری دولتی کار ایران 
کمیسیون امنیت ملی مجلس شورای اسالمی در يك نشست خبری، ضمن اشاره به میزان باالی 

و تشدید بی حقوقی کارگران این استان  بیکاری در استان گیالن در عین حال به اعمال فشار کارفرمایان
های  متاسفانه قانون فعلی کار در بخش” ایلنا از قول این مقام حکومتی می نویسد. نیز اعتراف نمود

شود و برخورد مناسبی با کارگران  ای عمل می ها دست کارفرمایان را بازگذاشته و سلیقه بیمه و هزینه
وی سپس به برخی دیگر از مشکالت و بی ” . شود میهای کارگری وتولیدی ن در برخی از محیط

حقوقی کارگران ازجمله اخذ تعهدات سفید امضا و نیز در زمینه اخراج کارگران قدیمی و با سابقه می 
كنند که  در برخی از واحدهای تولیدی کارگران را با اخذ تعهد سفید امضایی مشغول به کار می” گوید

پس ازمدت   .ست بیمه نکند و باحقوق بسیار کم مشغول به کار شودکند درخوا طي آن كارگر تعهد می
کوتاه این گونه کارگران به دلیل اخذ تعهد در بدو استخدام که در آن قید شده که به دلیل تمایل خود از 

شان برسند  توانند ، حق و حقوق قانونی شوند و نمی رحمانه اخراج مي ام، بی محل کارخود بیرون آمده
 “. پذیرفتنی نیستواین امر 



فشار و سرکوب علیه کارگران و تشدید بی حقوق آنان به حدی افزایش یافته است که برخی از 
کارگزاران ومزدوران حکومتی نیز نمی توانند آن را پنهان سازند وگاه برای خود شیرینی و یا عوام فریبی 

ن همه کارگران می دانند که اکنو. هم که شده مجبورند گوشه هائی ازاین فجایع را برزبان آورند
. قراردادهای موقت و سفید امضا تقریبًا در همه بخش های کارگری به یک امر رایج تبدیل شده است 

سرمایه داران و کارفرمایان در بسیاری از موارد نه فقط حتا قانون کارارتجاعِی خوِد رژیم که در مجلس آن 
لکه درصدد آن هستند که به کمک نمایندگان به تصویب رسیده است را هم رعایت نمی کنند ، ب

 .مجلس، همین قانون کار را نیز به زیان بیشتِر کارگران تغییر دهند

 
 تجمع اعتراضی پرستاران بیمارستان فوق تخصصی قلب تهران

 
تن از پرستاران بیمارستان قلب تهران در اعتراض به نحوه  ٢۱۱ بهمن حدود ٢۰صبح روز شنبه 

ایلنا به نقل از جمعی از . در مقابل درب بیمارستان دست به تجمع اعتراض زدندمحاسبات عیدی خود 
از خرداد ماه، نحوه انعقاد قرارداد بیمارستان با پرستاران طبق مصوبه ی هیئت دولت ” :پرستاران نوشت

ای پیمانکاری تغییر کرده است و با ما پرستاران شرکتی به عنوان  های واسطه مبنی بر حذف شرکت
نل دولتی عقد قرار داد شده است که متاسفانه این قرارداد فقط جنبه اسمی دولتی دارد و در آن پرس

پرستاران اعتراض کننده در تجمع اعتراضی خود اعالم ” . هیچ عنوانی مبنی بر دولتی بودنمان نیست
ی از حقوق کردند؛ ما پرستاران به جهت اینکه هنوز به صورت شرکتی فعالیم و همانند پرستاران دولت

هزار تومان  ٣۱۱ مزایای دولتی برخوردار نیستیم در نتیجه نسبت به پرداخت عیدی خود بر مبنای دولتی
 .معترض بوده و خواستار دریافت عیدی همانند سالهای گذشته بر مبنای دو پایه حقوق هستیم

پرستاران رسمًا قید شایان ذکر است که این پرستاران فقط اسمًا دولتی شده اند و در قرارداد های  
پرستاران خواهان برچیده شدن شرکت های پیمان . نشده است که آن ها در استخدام دولت هستند
 .کاری و استفاده از حقوق و مزایای دولتی هستند

 
 تعطیلی کارخانه ها، تشدید رکود اقتصادی و بیکارسازی کارگران

 
مهدی میرعبداللهیان دبیر :بهمن آمده است 09خایلنا در تاری –به نوشته خبرگزاری دولتی کار ایران 

انجمن صاحبان صنایع استان تهران، مانند بسیاری دیگر از کارگزاران نظم موجود، از اوضاع وخیم ورکود 
اقتصادی سخن گفت و به تعطیلی پی درپی کارخانه ها و ناتوانی دولت درایجاد کار و اشتغال اعتراف 

صحبت می کرد گفت که درحال ” اشتغالزا“جلیل از مدیران برتر و وی که در دومین جشنواره ت. نمود
اند و ما بقی آن ها یا به کلی تعطیل شده اند یا در حال تعطیل  درصد کارخانجات فعال ۷۱ حاضرکمتر از

درصد از  ٣٨متأسفانه در حال حاضر صرفا ” :خبرگزاری مهر به نقل از وی نوشت. شدن هستند
درصد رو به تعطیلی هستند و  ۱۶درصد کارخانجات، نیمه فعال ، ٢۱تندکارخانجات داخلی فعال هس

از سوی دیگر غالمرضا مصباحی مقدم رئیس کمیسیون طرح تحول  ” .اند درصد نیز عمال تعطیل شده ٢۱
با انتقاد از برخی وعده های دولت مبنی بر ایجاد اشتغال ” ایلنا“اقتصادی، در گفت و گو با خبرگزاری 

وضعیت فعلی و شواهد موجود بیانگر آن است که وعده های دولت درخصوص کاهش نرخ “: تصریح کرد
وی مهمترین عامل در افزایش نرخ بیکاری را ” .بیکاری و ایجاد اشتغال چند میلیونی قابل تحقق نیست

عدم اجرای تعهدات دولت : مدیریت نادرست قانون هدفمندی یارانه ها از سوی دولت عنوان کرد و گفت
درصد از منابع حاصل از اجرای قانون هدفمندی به بخش تولید، موجب رکود و  ٣۱صوص پرداخت در خ

 .تعطیلی واحدهای تولیدی بعد از اجرای این قانون شد
اعترافات مسئوالن و مقامات رنگارنگ حکومت اسالمی ، ازجمله اعترافاتی که این جا به آن اشاره شد 

زاد سازی قیمت ها و حذف سوبسید ها که همه جناح ها و ، به خوبی نتایج مخرب اجرای سیاست آ
تشدید روند تعطیلی پی درپی کارخانه ها، . باند های حکومتی بر سِر آن توافق داشتند را نشان میدهد

تشدید بیش ازپیش رکود اقتصادی و بیکارسازی وسیع کارگران، ازجمله نتایج بالفصل حذف سوبسید 
 .ها و آزاد سازی قیمت هاست

 

 گروه وارد کننده سالح ۰٠کارگرسد داریان و دستگیری  ۵۵ازداشت ب
 

در پی عدم پرداخت هفت ماه حقوق تعدادی ازکارگران بومی سد داریان پاوه، کارگران و اهالی روستای 
برطبق . اند داریان، سه روز پی در پی اقدام به تجمعات اعتراضی در بخش اداری کارفرمای این سد کرده

 .نفر از معترضین توسط نیروهای نظامی بازداشت شدند ۱۱ ، به دنبال این اعتراضات،گزارش ُکردپا
آخوندی به نام قریشی که معاون سیاسی فرهنگی نهاد رهبری در   آبان ٢٨همچنین روز جمعه 

ست، در نشست شورای عمومی دفتر تحکیم وحدت که در دانشکده ادبیات دانشگاه عالمه  ها دانشگاه



خبر گزاری فارس به . هایی از کشورهای همسایه به ایران خبرداد ارگردید، از ورود گروهطباطبایی برگز
که دستگیر   گروه در حال وارد کردن سالح به کشور بودند ٣۱ ”نقل از این مقام حکومتی نوشت

 ”.شدند
ل نه آخوند قریشی معاون سیاسی خامنه ای در دانشگاه ها و نه خبرگزاری فارس که این خبر را نق

سالح هائی که وارد کشور نموده اند ویا این که   گروه دستگیر شده و نوع ٣۱کرد، درمورد جزئیات این 
 !این سالح ها را از کدام کشور همسایه ،به ایران وارد ساخته اند، هیچ چیزی نگفتند

 

 !هزار نفری در کوهدشت ۰٠ آمیز تجمع اعتراض
 

انتخابات این شهر و نیز عزل معون فرماندار، توسط  به دنبال عزل فرماندار کوهدشت و رییس ستاد
هزار نفر در اعتراض به این تصمیم در مقابل فرمانداری این شهر تجمع ٢۱ استاندار لرستان، بیش از

های مختلف مردم بودند، با حمل پالکارد و سر دادن  کنندگان که از طیف به گزارش فارس، تجمع. کردند
دار در انتخابات این شهرستان را محکوم  گیری روند جهت رایی در شکلشعارهایی، دخالت مسووالن اج

گفته می شود که این اقدام در راستای جریان نزدیک به مشائی و دارو دسته احمدی نژاد انجام .کردند
برای حذف و تصفیه یکدیگر   با نزدیک تر شدن انتخابات قالبی مجلس ارتجاع، کشمکش. گرفته است

ته های حکومتی که جملگی آن ها مرتجع اند و فقط هنگام به اصطالح انتخابات به یاد در میان دار و دس
 .تشدید شده است  مردم می افتند،نیز

 

هزار از اسرای زمان جنگ در خیابان پاستور در اعتراض به پرداخت  تجمع بیش از يک
  نشدن حقوقشان

بیش از يک هزار آزاده در :ن آمده است بهم09ایلنا در تاریخ –به نوشته خبرگزاری دولتی کار ایران 
 . اعتراض به پرداخت نشدن حقوق دوران اسارت خود، مقابل نهاد رياست جمهوری تجمع کردند

قانون  10و بنا به مفاد ماده  13سال » :وگو با خبرنگار ايلنا اظهار داشت يکی از تجمع کنندگان در گفت
اند، آن را دريافت كنند ولی با  وران اسارت حقوق نگرفتههايی که د  حمايت از آزادگان، تصويب شد آزاده

 «. است گذشت چند سال از اين قانون هنوز هم اين امر اجرايی نشده
کردند و رای هم  مي تعدادی از آزادگان برای اين امر به ديوان عدالت اداری مراجعه » : وی گفت

 «. دستور کار قرار گرفت شد با اين حال موضوع در مي سرانجام به نفع آزادگان داده 
اين حقوق به آزادگان پرداخت شود ولی  09سال گذشته در بودجه دولت مصوب شد تا پايان سال 

درصد اين حقوق داده و بقیه به صورت  09شود قرار است تنها  مي تاکنون هیچ اقدامی نشده و گفته 
اند ديگران  آنان مستمری گرفتههای  شود گاهى نیز شنیده شده آزادگانی که خانواده سهام پرداخت 

 . شود اين حقوق شاملشان نمي
به گزارش خبرنگار ايلنا اين چندمین تجمع ايثارگران و آزادگان پس از انقالب اسالمی دراعتراض به 

 .حقوقشان است
 

  میلیون تومان هزينه داروی يک کودک 01/ کودک سرطانی در کشور 0211

مديرعامل موسسه خیريه محک هزينه  : بهمن آمده است  09در مهربه نوشته خبرگزاری دولتی 
میلیون تومان در مدت چهار سال درمان عنوان کرد و  49تا  09درمانی يک کودک مبتال به سرطان را 

 . کنند ها را خیرين محک تامین مي روند و تمامی هزينه ها زبربار اين داروها نمي بیمه: افزود
با بیان اينکه بیمارستان محک حدود چهار سال است که در کنار خیريه آراسب احمديان در گفتگو با مهر 

تامین هزينه های بیمارستان محک بر : ساله دارد فعالیت خود را آغاز کرده گفت 09محک که قدمت 
عهده خیريه بوده و امروز با افتخار می توانیم بگوئیم که با حمايت خیرين توانسته ايم درمان کودکان 

 . صورت رايگان بر عهده بگیريم سرطانی را به
  کودک مبتال به سرطان تحت پوشش خیريه محک 4400

وی در پاسخ به اينکه خیريه محک چند کودک مبتال به سرطان را تحت پوشش خود قرار داده است 
نفر هستند که تنها بخشی از آنها در  499تعداد کودکان تحت پوشش حدود چهار هزار و : گفت

ستری بوده و ساير کودکان مبتال به سرطان در هر بیمارستان کشور که باشند تحت بیمارستان محک ب
 . قرار می گیرند" محک"پوشش 

  درصد کودکان مبتال به سرطان کشور تحت حمايت خیريه هستند 95



اين آمار : مديرعامل موسسه خیريه محک در مورد آمار مربوط به کودکان مبتال به سرطان در ايران گفت
درصد کودکان  05ا وزارت بهداشت مجاز به اعالم آن است ولی تا جايی که من می دانم حدود را تنه

 . مبتال به سرطان کشور را تحت پوشش داريم
  والدين کودکان مبتال به سرطان 099اسکان 

والدين کودک پس از : احمديان در مورد ارائه خدمات به والدين کودکان مبتال به سرطان در محک گفت
عه به خیريه و بیمارستان تحت مشاوره و خدمات فرهنگی و درمانی قرار می گیرند به نحوی که مراج

حتی بیمارستان و خیريه محک اسکان والدينی که از راه دور به بیمارستان آمده اند را ديده و هم اکنون 
کنار  والدين کودک اسکان داده شده و در آينده ای نزديک با ساخت مرکز اقامتی در 59حدود 

 . نفر از والدين کودکان در کنار فرزندانشان تا بهبودی کامل اسکان داده می شوند 159بیمارستان 
  هستند" محک"خانواده پولدار و فقیر نداريم همه تحت حمايت 

وی در پاسخ به اينکه چند درصد از خانواده هايی که کودکان مبتال به سرطان دارند زير خط فقر هستند 
محک به هیچ عنوان در مورد شغل و درآمد والدين تحقیق يا سوال نمی کند زيرا تمامی خیريه : گفت

حال اگر والدينی وضع مالی خوبی داشتند می توانند به خیريه . اين کودکان تحت حمايت محک هستند
ولی قطعا افرادی که به خیريه محک مراجعه می کنند قادر به پرداخت . محک داوطلبانه کمک کنند

 . میلیونی هم داشته باشند 0های باالی درمان کودکانشان نیستند حتی اگر درآمد ماهانه  هزينه
  میلیون تومان است 49سال درمان و داروی يک کودک مبتال به سرطان  4هزينه 

سال تحت درمان قرار بگیرد و هزينه  4يک کودک مبتال به سرطان بايد حدود : احمديان اظهار داشت
همچنین با يک .میلیون تومان می شود 49تا  09روی اين کودک به طور میانگین درمان و تامین دا

میلیون تومان هزينه بیمارستان پرداخت  09روزانه " محک"حساب ساده می توان اينگونه عنوان کرد 
 . می کند

  داروهای کودکان مبتال به سرطان بیمه نیستند
ییر روزانه داروها بخش عمده ای از داروهای متاسفانه با توجه به تغ: مديرعامل خیريه محک گفت

کودکان مبتال به سرطان خارجی و گران قیمت است و هیچ بیمه ای اين داروها را تحت پوشش خود 
 . قرار نمی دهد

  قیمت داروها با نوسات ارز تغییر می کند
ما نمی توانیم مکانیسم تامین داروی کودکان مبتال به سرطان از داخل کشور است و : وی اظهار داشت

درصد افزايش قیمت دارو داريم که با تغییر ارز  05تا  19همچنین ساالنه حدود . مستقیم اقدام کنیم
 0/5به عنوان نمونه برای امسال برای تهیه يک دارو برای يک کودک حدود . قیمتها هم افزايش می يابد

 . میلیون تومان هزينه کنیم
  دکان ايرانیپسرطان خون شايع ترين سرطان میان کو

چیست " محک"در پاسخ به اينکه بیشترين نوع سرطان در میان کودکان تحت حمايت " محک"میرعامل 
 . در میان کودکان مبتال به سرطان می توان سرطان خون را بیشترين نوع سرطان عنوان کرد: گفت

 " محک"دستور کار  آموزش همگانی با هدف تشخیص به موقع و جلوگیری از ابتال به سرطان کودکان در
اين مجموعه حمايتی و غیردولتی : احمديان در خصوص چشم انداز خیريه و بیمارستان محک گفت

تالش می کند با با اطالع رسانی به موقع و آموزش و تشخیص به هنگام از ابتال به سرطان در کودکان 
 . موفق بوده اندها در اينگونه برنامه ها   NGOو دنیا ثابت کرده است که. جلوگیری کند

 " محک"درصد هزينه های  15قلکهای سفالی تامین کننده 
تنها منبع درآمد اين خیريه را کمکهای مردمی و خیرين عنوان کرد و " محک"مديرعامل موسسه خیريه 

اين قلکها از اين جهت سفالی ساخته شده تا )درصد درآمد اين خیريه از راه قلکهای سفالی  15: افزود
محک تامین می شود و الباقی را خیرين از طريق برگزاری کنسرتها، ( محیط زيست باشدمناسب با 

 . همايشها و جشنهای محک تامین می کنند
  از نیروی انتظامی صادر شده است" محک"مجوز فعالیت خیريه 

 احزاب اخذ شد و پس 19در ابتدا خیريه محک از طريق ماده : احمديان در خصوص مجوز اين خیريه گفت
هر چند که در وزارت . از آن بر اساس قانون ثبت شرکتها مجبور شديم مجوز را از نیروی انتظامی بگیريم

کشور هم مدارک ثبت را ارائه کرديم ولی هنوز وزارت کشور مجوزی برای خیريه محک صادر نکرده 
 . است

درخواست های کشور مطلوب است و هر خیريه ای   NGOتعامل خیريه محک با تمامی: وی گفت
 . انتقال تجربیات محک را داشته باشد با آغوش باز پذيرا هستیم

 
 

 !جنبش کارگری ومروری براعتصابات واعتراضات کارگران درایران



 ۱۹۱۱و۱۹۱۱ – ۳۹۹۱سال اسفند  روزشمار کارگری ماه

 
 

کوره و آب در فاز دوم  افزايش قیمت بنزين، گاز، گازوئیل، نفت: وزير صنعت
  هدفمندی

: مهدی غضنفری در گفتگو با مهر گفت: در اول اسفند آمده است  رزارش خبرگزاری دولتی مهبه گ
ها افزايش خواهد  کوره، گاز و آب در فاز دوم اجرای قانون هدفمندی يارانه قیمت بنزين، گازوئیل، نفت

 . يافت
ها، بخشی از  دی يارانهبه عبارت ديگر، در فاز دوم اجرای قانون هدفمن: وزير صنعت، معدن و تجارت افزود

 . شود های انرژی که به نوعی هم اکنون مشمول دريافت يارانه هستند، کم مي يارانه حامل
دهد که اگر عددی به عنوان متوسط قیمت يکی  اين افزايش قیمت در شرايطی رخ مي: وی تصريح کرد

نندگان بايد همان قیمت را های انرژی مذکور تعیین شود، به اين معنا نیست که تمامی تولیدک از حامل
بايد پرداخت کنند؛ بلکه بسته به شرايط تولید، هر واحد تولیدي، نوعی از تعديل قیمت را تجربه خواهد 

 . کرد
ها و ستاد طرح تحول اقتصادی در حال مذاکره  هم اکنون با سازمان هدفمندی يارانه: غضنفری گفت

ولید و صنعت در اجرای فاز دوم قانون هدفمندی های ترجیحی را برای بخش ت هستیم تا بتوان، نرخ
 . ها تعیین کرد يارانه

سید شمس الدين حسینی وزيرامور اقتصادی و دارايی نیز روز يکشنبه هفته جاری در پاسخ به 
پرسش خبرنگار مهر از آمادگی برای پرداخت يارانه نقدی فاز دوم هدفمندی يارانه ها تا پايان امسال 

قبل از هر گونه اقدامی برای افزايش قیمت حاملهای انرژی در فاز دوم ، يارانه : ودخبر داده و گفته ب
 . نقدی افزايش يافته به حساب مردم واريز خواهد شد

  سیب زمینی روی دست کشاورزان ماند

کشاورزان سیب زمینی کار استان چهار محال و : در اول اسفند آمده است  به نوشته سایت انتخاب
لت نبود خريدار سیب زمینی و عدم حمايت از کشاورزان بخصوص کشاورزان سیب زمینی بختیاری به ع

کار استان، در آستانه عید نوروز که بايد سفره عیدی از پول فروش سیب زمینی ها برای خود بچینند 
 . بسیار نگرانند

ايی است به گزارش مهر، يکی از کشاورزان که تحصیلکرده کارشناسی کشاورزی در رشته صنايع غذ
کشاورزان اين استان سیب زمینی ... با توجه به وضعیت خشکسالی و تورم باال و : اظهار داشت

کاشته اند که در حال حاضر در اين استان خريد سیب زمینی صورت نمی گیرد و سیب زمینی روی 
 . تدست کشاورزان باقی مانده و موجب نگرانی کشاورزان برای پرداخت هزينه های انجام شده اس

هم اکنون سیب زمینی کشاورزان چهار محال و بختیاری به علت عدم فروش و ماندن در : وی تاکید کرد
 . دست کشاورزان در حال خراب شدن است

قیمت سیب : درصدی در تمامی حوزه ها صورت گرفته، بیان داشت 09الی 09وی با بیان اينکه تورم 
 . استسال گذشته به يک سوم رسیده 19زمینی نسبت به 

  زندگی کشاورز در خطر از بین رفتن
درآمد : درصد سیب زمین استان در انبار ها مانده و خريدار ندارد، اذعان داشت 09وی با اشاره به اينکه 

کشاورزان تنها از راه کشاورزی است و در آمد ديگری ندارد، اما در حال حاضر با کاشت سیب زمینی و 
ن و انبار شدن اين محصول موجبات از بین رفتن زندگی کشاورز را ماندن سیب زمینی در دست کشاورزا

 . به همراه دارد
از اين : هزار تن در اين استان سیب زمینی کشت شده، ياد آور شد 39وی با اشاره به اينکه بیش از 
 هزار تن به فروش رفته و مابقی سیب زمینی های تولیدی در انبار ها 09میزان تولید سیب زمینی تنها 

 . مانده است
تومان برای نگهداری در انبار  19وی با اشاره به اينکه برای نگهداری سیب زمین در انبار برای هر کیلوی 

هر يک هکتار زمینی که سیب زمین در ان کاشت شده حدود : سردخانه هزينه می شود، بیان داشت
حاصل درامد اين محصول در يک میلیون تومان هزينه برای کشاورز به همراه دارد و در عین حال که 19

 . هزارتومان باشد 199زمین يک هکتاری شايد 



وی با اشاره به اينکه هر ساله در کشور شاهد افزايش و حمايت از قشر کارمند، صنعتگر، صادر کننده و 
وجود دارد، اما هیچگونه حمايت و اجرای عدالتی را در راستای قشر کشاورز شاهد نیستیم و مگر ... 

 . شاورز جز اين جامعه نیستندقشر ک
  افزايش قیمت کود شیمايی

هزار تومان  14اين کشاورز با بیان اينکه در سالهای گذشته هر کیسه کود شمیايی اوره راه به قیمت 
 . هزار تومان خريداری شده است 02در سال جاری کود شیمیايی : خريداری می کردند، اذعان داشت

شاورزی بايد برنامه ريزی را انجام دهند که کشاورزان با تولید باال مهندسین بخش ک: وی بیان داشت
 . همراه نباشند و اينگونه محصول در دست کشاورز باد نکند

برای پرداخت هزينه های کارگر و انبار و سردخانه و حمل و نقل، : يکی از کشاورزان ديگر تصريح کرد
 . شته استتراکتور، زمین کشاورزی و منزل خود را به فروش گذا

کشاورزی ديگری که برگه ابالغیه دادگاه به دلیل چک برگشتی پنج میلیون تومانی در دست داشت در 
زندگی کردن بسیار سخت شده ودرآمد کشاورزان جوابگوی هزينه : گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت

 . يتی صورت نمی گیردها نیست و اينها همه حاکی از اين است که از قشر تولید کننده هیچ گونه حما
اين استان : يکی از کشاورزان ديگر به نمايندگی ازکشاورزان ديگر در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت

سیب زمینی کار دارد و ما تاکنون از ابتدای پايیز مکاتباتی با استانداری داشته ايم  099در حدود بیش از
 . تاکنون جواب نگرفته ايم

ها از محصوالت داخلی  بودن انبار ها، مملو  د، كاهش قیمتبا وجود افزايش تولی
  واردات سیب و پرتقال آزاد شد

مجتبى شادلو عضو مجمع ملى خبرگان : در اول اسفند آمده است  به گزارش خبرگزاری دولتی ايسنا
ت ى پیش كم و بیش مركبا از دو هفته: شدن واردات سیب و پرتقال، اظهار كرد كشاورزى درباره آزاد

نگه   كنندگان داخلى با افزايش تولید و پايین اند، اين در حالى است كه تولید خارجى در بازار عرضه شده
 . هاى باغى در كشور نداريم اند كه مشكلى در تهیه و توزيع میوه ها ثابت كرده داشتن قیمت
درصد  19باغى نیز هاى تولید و تورم بايد قیمت محصوالت  با توجه به افزايش هزينه: وى اظهار كرد

كنندگان شاهد افزايش سیب و  وجه مصرف يافت، اما به هیچ نسبت به سال گذشته افزايش مي
 . ها نسبت به سال گذشته بسیار كاهش يافته است اند و حتى قیمت مركبات در بازار نبوده

تا هزار  599یلويى بار بسته به كیفیت آن، ك طوريكه هر كیلو سیب در میدان میوه و تره به: شادلو افزود
تا سه هزار تومان در  599شود در صورتى كه سال گذشته سیب كیلويى هزار و  تومان عرضه مي 599و

 . شد ها عرضه مي فروشي عمده
دارى قیمت فروش  اكنون پس از شش ماه انبار: عضو مجمع ملى خبرگان كشاورزى اعالم كرد

اى سوال است كه با وجود افزايش تولید، كاهش محصوالت برابر با زمان برداشت اين محصول است؛ ج
شدن واردات سیب و  ها از محصوالت باغى و نبود كشش در بازار مصرف، آزاد بودن انبار  ها، مملو قیمت

  ى چهار درصد به چه علت بوده است؟ پرتقال با تعرفه
ها مصرف شده و  میوه سازى درصد از میزان ذخیره 49تاكنون : ريیس هیات مديره اتحاديه باغداران گفت

درصد  19سازى مانده است، بیش از  هاى ذخیره در حالى كه تا دو ماه ديگر به پايان مصرف میوه
در انبارها وجود دارد و . در انبارها ذخیره هستند( بیش از پنج میلیون سیب و پرتقال)محصوالت باغى 

  گیرد؟ ى با كدام منطق صورت ميشدن درهاى واردات بازار كشش عرضه را ندارد؛ در اين میان باز
 0.0هشت میلیون تن سیب و پرتقال در سال جارى در كشور تولید شده است كه : وى اعالم كرد

 . میلیون تن آن مربوط به برداشت سیب و بقیه از برداشت مركبات تامین شده است
داى بهمن تا پايان گفتنى است؛ با مجوز وزارت جهاد كشاورزى و اعالم سازمان توسعه تجارت از ابت

ارديبهشت واردات سیب و پرتقال آزاد شده است و اين محصوالت با تعرفه چهار درصدى وارد خواهند 
 . شود شد و سقفى براى آن در نظر گرفته نشده و براساس نیاز بازار انجام مي

د ذخیره دولت براى بازار شب عی: اين درحالى است كه وزير صنعت، معدن و تجارت اعالم كرده است
سازى مناسب را انجام داده است و وزارت جهاد كشاورزى نیز از افزايش تولید محصوالت باغى به ويژه 

 . سازى خبرداده است سیب و پرتقال و تكمیل بودن انبارهاى براى ذخیره
با توجه به اينكه مركبات و : همچنین معاون اقتصادى وزير جهاد كشاورزى چندى پیش اعالم كرده بود

ب به اندازه نیاز و تقاضاى بازار وجود دارد و نیازى به واردات نیست هیچ مجوزى براى واردات میوه سی
 . دهیم ايام عید نمي

وزارت جهاد كشاورزى نرخ تعرفه طبق مصوبه خرداد ماه سال جارى به صورت : نیكبخت تاكید كرده بود
 . نداالجرا بوده و بدون هیچ تغییرى ثابت خواهد ما قانونى الزم



همچنین براساس تصمیم دولت میوه مورد نیاز براى تنظیم بازار شب عید از تولیدات داخلى بايد تامین و 
  ... به بازار مصرف عرضه شود اما

 

 آمیز کارگران كارخانه پارسیلون خرم آباد تجمع اعتراض
 

کارگر كارخانه  591بیش از : اسفند آمده است  1ایلنا در  –به گزارش خبرگزاری دولتی کار ایران 
ترین تولید کننده نخ آسیا در اعتراض به دریافت مطالبات قانونی شان امروز  پارسیلون خرم آباد، بزرگ

 . صبح در مقابل درب ورودي کارخانه تجمع کردند
به گزارش ايلنا رئیس کانون هماهنگی شورای اسالمی کار لرستان با اعالم اين كه کارخانه پارسیلون 

 019کارگر رسمی و  059این کارخانه دارای : ها تعطیل شده است، اعالم كرد اشت بدهیبه جهت انب
 . اند کارگر قرار دادی است که همگی بیکار شده

گیری در خصوص  های کشور به جهت عدم پی محمد موسیوند با انتقاد از عملکرد اداره کل نساجی
ومان تسهیالت برای احیاء کارخانه پارسیلون میلیارد ت 09:وضعیت بحرانی این واحد تولیدی عنوان کرد
های کشور با عنوان اینکه تولید نخ منسوخ شده است از  اختصاص یافته است که اداره کل نساجی

 . پرداخت این مبلغ ممانعت می کند
او در ادامه با این عنوان که کمبود مواد اولیه و نقدینگی مشکل اساسی این واحد تولیدی است، خاطر 

 . باشد کارگر را دارا می 0599این کارخانه اگر بطور کامل احیاء شود گنجایش اشتغال : ردنشان ک
ماه است که کارگران تولید نخ پارسیلون حقوق  10بیش از : اين فعال كارگري استان لرستان افزود

 . اند و همچنین عیدی و سایر مزایای قانونی آنان نیز پرداخت نشده است دریافت نکرده
از لحاظ بیکاری استان : د با تاکید بر اینکه وضعیت اشتغال استان لرستان مطلوب نیست افزودموسیون

 . لرستان رتبه آخر اشتغال کشور را کسب کرده است
میلیارد کمک و سرمایه گذاری در کارخانه پارسیلون که بزرگترین  15با : او در خاتمه خواستار شد

 . ارخانه و کارگران حل خواهد شدکارخانه تولید کننده نخ آسیاست مشکل ک
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مترو را  ۰ماه نگرفتن حقوق، حفاری خط  ۶اعتصاب کارگران در اعتراض به 

 کرد متوقف

مترو تهران در اعتراض  0کارگران شرکت پیمانکار خط : اسفند آمده است  1بر پایه خبر دریافتی در تاریخ 
نفر هستند در مقابل  099این کارگران که حدود . اند ماه حقوق دست به اعتصاب زده 1به عدم دریافت 

اند و  اله سعیدی تجمع کرده باشد در خیابان آیت می 0الملل که پیمانکار حفاری خط  شرکت سابیر بین
یکی از کارگران این شرکت با اعالم این خبر به قانون . باشند خواستار پرداخت معوقات خود می

ایم مدیرعامل شرکت وعده ماه آینده را  ایم، هربار اعتراض کرده گرفتهماه است که حقوق ن 1»: گوید می
ماه حقوق نگرفتن، زندگی کارگران  1با این مخارج زندگی و توقعات خانواده در پایان سال . داده است

 «.مترو را بسیار سخت کرده است
این کارگران به  مترو که تا حوالی خیابان مختاری رسیده است با وارد شدن اعتصاب 0حفاری خط 

هرچند مسئوالن این شرکت در حال رایزنی با کارگران برای . دومین روز خود کاماًل متوقف شده است
یکی از کارگران . ها حاصل نشده است ها هستند اما گویا هنوز توافقی میان آن ازسرگیری ادامه کار آن

ن حاضر شده و قول داده است که مدیرعامل شرکت در جمع کارگرا»: گوید الملل می شرکت سابیر بین
تا یک هفته دیگر بخشی از حقوق معوقه کارگران را پرداخت کند و مابقی آن را نیز در پایان ماه واریز 

های شرکت  وضعیت آورند که به علت پرداخت نشدن صورت گوید مدیران شرکت بهانه می او می« .کند
البته او اعتقاد . اند کارگران مشکل پیدا کردهها برای پرداخت حقوق  از سوی شرکت متروی تهران آن

ماه حقوق کارگران مطرح کردند اما در نهایت  5دارد سال گذشته نیز چنین دلیلی را برای عدم پرداخت 
 .اند های دیگر خود کرده اند را صرف پروژه مشخص شد که پولی که از شرکت مترو تهران دریافت کرده

ماه گذشته خود به سر کار  1د تا پرداخت نشدن حقوق و مزایای ان کارگران این شرکت اعالم کرده
ها رسیدگی کنند تا هم  برنخواهند گشت و از مسئوالن شرکت متروی تهران انتظار دارند به وضعیت آن

 .با توقف بیشتری مواجه نشود 0ها برطرف شود و هم حفاری خط  مشکالت آن

 دولت خواهد شد توجهي به تغذيه خانوار كارگري متوجه تبعات بي
 

یک فعال کارگری در اصفهان خبر : اسفند آمده است  1ایلنا در  –به گزارش خبرگزاری دولتی کار ایران 
هايي را  توجهي به تغذيه كافي در تعیین دستمزد، مسائل و مشكالت درماني و بیماري تبعات بي: داد

 . هد بودبه همراه خواهد داشت كه دامن گیر جامعه و در نهايت دولت خوا



های اجتناب ناپذیری در سبد هزینه خانوار وجود  اصغر برشان در گفتگو با خبرنگار ایلنا با بیان اینکه هزینه
های اجتناب ناپذیری در سبد  های خوراک، مسکن، بهداشت و درمان هزینه هزینه: دارد اظهار داشت

 . توجه قرار گیرندهای خانوار كارگري هستند كه در تعیین دستمزد بايد مورد  هزینه
با توجه به اینکه دولت نقش تعیین کننده و کارسازی در ترکیب : دبیر اجرایی خانه کارگر اصفهان افزود

شورای عالی کار دارد بايد جهت جلوگیری از چنین اتفاقی، ترتیبی اتخاذ کند که حداقل مزد تعیین شده 
ان است کمتر نبوده و به هر طریق ممکن هزار توم ۷۰۱توسط شورای عالی کار از رقمی که بالغ بر 

 . اجرایی و تامین شود
نماينده سابق كارگران در شوراي عالي كار با ابراز نگرانی از اینکه هنوز در خصوص تعیین دستمزد 

برسی ابعاد مختلف دستمزد در روزهای پایانی سال : کارگران اقدامی صورت نگرفته است اظهار کرد
شناسی نبوده و به همین  ود خواهد آورد چرا که مصوبه اعالم شده کارمشکالت بیشتری را به وج

 . با مشکل بیشتری روبرو خواهند شد ۰۱جهت جامعه کارگری و تولید و اشتغال، در سال 
در شان دولت : او با انتقاد از عملکرد دولت در خصوص عدم حمایت از حداقل دریافتی کارگران اعالم کرد

های زندگی خود  المی نیست که کارگران با مشکالت فراواني در هزینهو نظام مقدس جمهوری اس
 . هايي را برای دولت به وجود خواهد آورد درمانده باشند چرا که اثرات سوء آن، هزینه
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چایکاران عدم پرداخت طلب ده میلیارد تومانی  

طلب ده میلیارد تومانی چایکاران، تولید عدم پرداخت : برپایه خبر دریافتی در اول اسفند آمده است 
رئیس اتحادیه چایکاران اعالم کرد که دولت وعده داده بود . چای را با مخاطره جدی روبرو ساخته است

براساس گفته ايرج هوسمی، . باقیمانده بدهی خود را روز گذشته پرداخت کند که این کار انجام نشد
فصل بهره بردای از باغهای چای است اما با توجه به عدم  اواخر فروردين و اوايل ارديبهشت هر سال

 ۰۱ماه تا فصل بهره برداری باقی مانده است، حدود  ٢توانايی مالی چايکاران علی رغم اينکه تنها 
وی تاکید کرد که آينده چای و چايکار در آستانه نابودی . درصد از باغهای چای دست نخورده ماندهاند

از سوی  ۰۱داور شد که تا کنون هیچ تدابیری نیز در رابطه با تولید سال هوسمی هم چنین یا. است
این درحالیست که وزارت جهاد سازندگی در شهریورماه . دولت برای چايکاران در نظر گرفته نشده است

مدعی شد که خوشبختانه در بحث چای گامهای خیلی خوبی از سال گذشته برداشته شده است و 

سبز چای از چايکاران يارانه پرداخت کرددولت برای خريد برگ  . 

 ضرورت پرداخت غیر نقدي به كارگران در سال آينده
 

يك كارشناس مسائل كارگري : اسفند آمده است  1ایلنا در  –به گزارش خبرگزاری دولتی کار ایران 
 . تعیین مصوبه مزدي سال آينده بدون تعريف خط فقر در ايران غیر ممكن است: اعالم كرد

ید حاج اسماعیلي در گفتگو با خبرنگار ايلنا خواستار افزايش مصوبه مزدي كارگران متاثر از اجراي فاز حم
به منظور تامین نیازهاي معیشتي خانوارهاي : ها در كشور شد و گفت دوم قانون هدفنمندي يارانه

 . كارگري سال آينده دولت بايد میزان كمك هاي غیر نفدي كارگران را افزايش دهد
: اي مواجه است گفت او با بیان اين كه جامعه كارگري كشور در تامین نیازهاي خود با مشكالت عديده

میلیون كارگر به  19ها سال آينده  به دلیل افزايش بي رويه تورم ناشي از اجراي قانون هدفمندي يارانه
 . شان چشم انتظار تصمیم شوراي عالي كار هستند هاي همراه خانواده

گري با تاكید بر لزوم رعايت اصل سه جانبه گرايي در تعیین مصوبه مزدي سال آينده ياد آور فعال كار
قانون كار شوراي عالي كار بايد مصوبه مزدي كارگران را براساس نرخ سبد معیشت  41طبق ماده : شد

رم واقعي خانوار كارگري و نرخ تورم تعیین كند، اين در حالیست كه تعیین دستمزد كارگران براساس تو
آينده به دلیل اجراي فاز دوم قانون هدفمندي يارانه ها حتي جزئي ترين نیازهاي جامعه   در سال

 . كند كارگري را تامین نمي
حاج اسماعیلي با اشاره به خالء تشکیالت مستقل صنفی، در مجموعه کارگری و کارفرمایی 

ار مشترک منطقی در خصوص تنش و چالش دستمزد را ناشی از فقدان راهک: خاطرنشان ساخت
 . تعیین دستمزد در شورای عالی کار است

 41حاج اسماعیلی با بیان اين كه حداقل مزد و کف معیشت یک خانواده بايد براساس معیارهاي ماده 
 101نامه شماره  و در ماده یک مقاوله 01نامه شماره  این مسئله در ماده یک مقاوله: شود، ياد آور شد

 . مللی کار نیز تاکید شده استال سازمان بین
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 هزار تومان است 611هزينه هر كارگر براي كارفرما ماهانه 

http://weblagrahekargar.wordpress.com/2012/02/21/%d8%b9%d8%af%d9%85-%d9%be%d8%b1%d8%af%d8%a7%d8%ae%d8%aa-%d8%b7%d9%84%d8%a8-%d8%af%d9%87-%d9%85%db%8c%d9%84%db%8c%d8%a7%d8%b1%d8%af-%d8%aa%d9%88%d9%85%d8%a7%d9%86%db%8c-%da%86%d8%a7%db%8c%da%a9%d8%a7/


 
دبیر انجمن صنفي كانون عالي : اسفند آمده است  1ایلنا در  –به گزارش خبرگزاری دولتی کار ایران 

خ تورم اعالمي بانك در صورتي كه نرخ سبد معیشت خانوار بیش از نر: كارفرمايي ايران اعالم كرد
 . مركزي باشد مصوبه مزدي سال آينده براساس سبد معیشت تعیین خواهد شد

مصوبه مزدي سال آينده براساس سبد : دبیر انجمن صنفي كانون عالي كارفرمايي ايران اعالم كرد
 . معیشت تعیین مي شود

توسط انجمن صنفي كانون محمد عطارديان در گفتگو با خبرنگار ايلنا از بررسي نرخ سبد معیشتي 
هزار تومان برآورد  399نرخ سبد معیشتي كارگران در سال جاري : عالي كارفرمايي ايران خبر داد و گفت

 . مي شود
كند،  هزار تومان در ماه براي كارفرما هزينه ايجاد مي 299تا  199او با بیان اين كه هر كارگر به میزان 

 . شود فراخور در طول سال از سوي كارفرمايان جبران مي نرخ سبد معیشت واقعي خانوار به: گفت
دبیر كانون عالي انجمن صنفي كانون عالي كارفرمايي با اشاره به اجراي قانون فاز دوم هدفمندي 

مصوبه مزدي سال آينده براساس قانون : يارانه ها و تاثیر آن بر روند افزايش دستمزد كارگران ياد آور شد
 . كار تعیین خواهد شد

عطارديان در بخش ديگري از سخنان خود با بیان اين كه مشکل اصلی معیشت کارفرمایان و کارگران 
ها در کشور ثابت نیست و قیمت  زمانی که قیمت: متاثر از اقتصاد بیمار کشور است خاطرنشان ساخت

 . تواند معتدل و منطقی تعیین شود ها نیز نمی سوخت متعادل نشده است حقوق
هاي صنفی کارفرمایی ایران در خصوص پیش بیني مصوبه مزدي سال آينده  ون عالی انجمندبیرکل کان

نامشخص بودن نرخ تورم از یکسو و تحوالتی که در بازار در حال وقوع است، موجب شده تا : آور شد ياد
 . بینی کرد نتوان رقم حقوق کارگری را برای سال آینده پیش
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 دارند ران مدرک دانشگاهیسوم بیکاران در اي يک 

يک نماينده مجلس با انتقاد از عملکرد دولت در زمینه : برپایه خبر دریافتی در اول اسفند آمده است 
 .ايجاد اشتغال، اعالم کرد که در حال حاضر يک سم بیکاران کشور، مدرک دانشگاهی دارند

مجلس نهم نیز نامزد شده، در طلب مجلس هشتم که برای انتخابات  محمدرضا خباز، نماينده اصالح
هزار شغل در  ۱۱۱گفت که وعده دولت برای ايجاد دو میلیون و « ديروز، امروز، فردا»برنامه تلويزيونی 

 .محقق نده است ۰۱سال 
هزار شغل  ۶۱۱گفت که در اين سال دولت يک میلیون و  ٨۰نژاد در آخرين روزهای سال  محمود احمدي

او همچنین وعده داد که با . هزار شغل ايجاد خواهد کرد ۱۱۱دو میلیون و  نیز ۰۱ايجاد کرده و در سال 
جمهوري، مساله بیکاری به طور کامل رفع خواهد  های دولت، تا پايان دوره دهم رياست اجرا سیاست

 .شد
ای از نمايندگان مجلس و کارشناسان اقتصاد به اين سخنان انتقاد کردند و ادعای ايجاد  همان زمان عده

اساس بوده، چرا که رکود در بخش صنعتی و آمارها  ، بي٨۰هزار شغل از در سال  ۶۱۱میلیون و  يک
 .های ايجاد بسیار کمتر از آمار ادعا شده است دهد که تعداد شغل نشان مي

هزار شغل ايجاد  ۱۱۱دو میلیون و  ۱٣۰۱رئیس جمهوری ايران اوايل امسال وعده داده بود که در سال 
 شود مي

میلیون  ٢٫۱امسال و سال آينده هر سال »نژاد، در میانه مهرماه نیز وعده داده بود که  احمديمحمود 
طوری که تا پايان سال آينده پديده زشتی به نام بیکاری نخواهیم  شغل در کشور ايجاد خواهیم کرد به

 .«داشت
های شغلی به  يجاد فرصتای از ا کننده ، اخبار امیدوار۰۱ماه از آغاز سال  ۱۱اما با گذشت نزديک به 

 .گوش نرسیده است
درصد جمعیت آن  ۷۱های منتشر شده نیز حکايت از آن دارد که شمار بیکاران در ايران که حدود  گزارش

 .میلیون نفر گذشته است ٢٫۷دهند، از مرز  سال تشکیل مي ٣۱را افراد زير 
تشر شد، نرخ بیکاری در کل کشور طور رسمی من همچنین آخرين آماری که از سوی مرکز آمار ايران به

 .داد درصد نشان مي ۱۷٫۶را 
البته اين آمار با اين تعريف محاسبه شده که اگر کسی حتی يک ساعت هم در هفته کار کند، شاغل 

 .آيد به حساب مي
های گذشته انتقاد شماری از کارشناسان و  نرخ بیکاری و اعالم آمارهای متفاوت در اين ارتباط در سال

 .ندگان مجلس را به دنبال داشته استنماي
ترين  درصد اعالم کرد؛ اين نرخ باال ۱٣٫۱دی ماه امسال مرکز آمار ايران سرانجام نرخ بیکاری پارسال را 

 .آمار بیکاری در نه سال اخیر است



 درصد اعالم کرده بود که ۱۱تر وزارت کار ايران در سکوت مرکز آمار، نرخ بیکاری پارسال را حدود  پیش
ها بود و البته وظیفه وزارت کار انتشار  چون کمتر از برآورد. مورد انتقاد نمايندگان مجلس قرار گرفته بود

 .آمار بیکاری نیست
داشته  ۱٣٨۱سال از دهه  ۰ترين آمار بیکاری را در  دهد که پارسال باال آمار منتشر شده نشان مي

درصد کم  ۱۱عالم شده بود که بعد تا حدود درصد ا ۱۷حدود  ۱٣٨۱نرخ بیکاری ايران در سال . است
 .شد

با  ۰۱میلیون شغل در سال  ٢٫۱گذاری ايجاد  نژاد همچنان اصرار دارد که هدف اما محمود احمدي
 .ريزی و اقدامات کارشناسی انجام شده و اين هدف قابل تحقق است برنامه

که محمدرضا باهنر، نماينده تهران در ای  به گونه. اين ادعا اعتراض نمايندگان مجلس را بر انگیخته است
مجلس از فقدان آمارهای رسمی در کشور انتقاد کرده و گفته است که تحقق وعده دولت در زمینه 

 .های شغلی در سال جاری نشدنی است ايجاد فرصت

 شود اعمال مي 00نرخ سبد معیشت براي نخستین بار در مصوبه مزدي سال 
 

نماينده كارگران در شوراي عالي  : اسفند آمده است  1ایلنا در  –ایران به گزارش خبرگزاری دولتی کار 
 . كار از تعیین نرخ سبد معیشتي كارگران براي نخستین بار در سال آينده خبر داد

درصدي اقالم مصرفي سبد هزينه خانوار  29تا  59احمد رضا معیني در گفتگو با خبرنگار ايلنا از افزايش 
به منظور جبران سبد معیشت كارگران دولت بايد به صورت غیر نقدي : و گفت در سال جاري خبر داد

 . نرخ سبد معیشتي آن ها را تامین كند
عضو شوراي عالي كار با انتقاد از عدم اجراي صحیح قانون كار در تعیین دستمزد سال آينده خاطرنشان 

ون كار در تعیین دستمزد سال آينده قان 41از ابتداي تصويب قانون كار تا كنون تبصره يك ماده : ساخت
 . كارگران لحاظ نشده است

اين فعال كارگري با اشاره به نوسانات به وجود آمده در اقالم خوراكي طي ماه هاي پاياني سال تصريح 
به دلیل نوسانات روزانه قیمت ها نمي توان رقمي را در خصوص مصوبه مزدي سال آينده پیش : كرد

 . بیني كرد
مصوبه : عالي كار خواستار افزايش دستمزد كارگران براساس تورم واقعي بازار شد و گفت عضو شوراي

و اين كارگران . مزدي سال آينده كارگران هر ساله براساس شرايط واحدهاي تولیدي تعیین مي شود
 . هستند كه بايد تاوان واحدهاي بحراني را در هر سال پرداخت كنند

لي كار با تاكید بر لزوم افزايش حمايت هاي دولت از كارفرمايان تصريح نماينده كارگران در شوراي عا
به دلیل شرايط اقتصادي كارفرمايان قادر به پرداخت حقوق كارگران براساس تورم واقعي بازار : كرد

 . از اين رو از دولت خواستاريم تا معافیت بیمه اي كارفرمايان از آنها حمايت كند. نیستند
 

 پايان پیام

 
حقوق، حق بیمه کارگري، عیدی و پاداش / جمع كارگران قند و تصفیه شكر اهوازت

 اند نکرده خودرا دريافت

يك فعال كارگرى در استان  : اسفند آمده است 0ایلنا در  –به گزارش خبرگزاری دولتی کار ایران 
ابل استانداری جمعى از کارگران کارخانه قند و تصفیه شکر اهواز صبح امروز در مق: خوزستان گفت
 .آمیزى برگزار کردند تجمع اعتراض

اين کارگران از آذرماه سال گذشته تاکنون حقوق، : آقايار حسیني، دبیر اجرايى خانه كارگر اهواز افزود
 .اند عیدی و پاداش خودرا دريافت نکرده

يد نشدن به دلیل عدم پرداخت حق بیمه کارگران از سوی کارخانه، کارگران با مشکل تمد: وی گفت
 .های بیمه خود نیز مواجه هستند دفترچه

کارگر  129کارخانه قند و تصفیه شکر اهواز حدود: دبیر اجرايی خانه کارگر استان خوزستان اظهارداشت
دارد كه كارگران اين واحد تولیدى بجهت بال تكلیفى در وضعیتشان براى چندمین بار دست به تجمع زده 

 .اند

 دستمزد
 شود دستمزد کارگران مصلحتي تعیین مي: کارعضو شورای عالی 
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: عضو شورای عالی کار اعالم کرد: اسفند آمده است  0ایلنا در  –به گزارش خبرگزاری دولتی کار ایران 
  .شود دستمزد کارگران هر ساله براساس مصلحت و اوضاع و احوال اقتصادی تعیین می

ای ابتدایی ترین  در هیچ دوره: مطلب فوق یاد آور شدمحمد احمدی در گفتگو با خبرنگار ایلنا ضمن بیان 
  .خواسته کارگران در خصوص تعیین مزد در شورای عالی کار لحاظ نشده است

نماینده کارگران در شورای عالی کار خواستار افزایش دستمزد کارگران براساس تورم واقعی بازار شد و 
  .در سال آینده تعیین شوددستمزد کارگران باید براساس حداقل خط فقر : افزود

سال : او روند فزاینده نرخ تورم را متاثر از اجرای قانون هدفمندی یارانه ها در کشور اعالم کرد و افزود
آینده همزمان با اجرای فاز دوم قانون هدفمندی یارانه ها نرخ تورم بیش از پیش در کشور افزایش 

زدی کارگران متاثر از فاز دوم قانون هدفمندی یارانه ها از این رو تاکید داریم تا مصوبه م. خواهد یافت
  .تعیین شود

قانون کار در خصوص تعیین مصوبه مزدی  41عضو شورای عالی کار با تاکید بر لزوم اجرای صحیح ماده 
به دلیل افزایش بی رویه نرخ تورم از نمایندگان دولت و کارفرما در شورای عالی کار : تصریح کرد

  .نیم تا سال آینده به صورت صحیح نسبت به افزایش نرخ دستمزد کارگران اقدام کننددرخواست می ک
به گفته او به رغم تاکید هر ساله نمایندگان کارگری مبنی بر محاسبه نرخ سبد معیشت در تعیین نرخ 

  .دستمزد کارگران نمایندگان دولت و کارفرما نسبت اجرای صحیح قانون اقدام نمی کنند
قانون كار تصريح دارد كه دستمزد كارگران هر ساله بر اساس نرخ تورم و سبد  41ماده  گفتني است

  .معیشت خانوار تعیین شود
 پایان پیام

 
 بالتكلیف هستیم, سال سابقه كار01با : لماناعتراض مع

 
معلمان شركتي و حق التدريسي در مقابل مجلس : اسفند آمده است  0در آژانس ايران خبربه گزارش 

سال 19! ما را استخدام كنید و از بالتكلیفي دربیاوريد: آنها يك خواسته داشتند.تجمع و اعتراض كردند
و كارشناسي داريم اما هنوز آموزش و پرورش با بهانه هاي  سابقه كار و خدمت با مدرك كارداني

 !مختلف حاضر به استخدام رسمي ما نیست
 

 اخیر اعتراض ملوانان بوشهرى به ثابت ماندن دستمزد خود در طول پنج سال

رئیس انجمن صنفى ملوانان  : اسفند آمده است  0ایلنا در  –به گزارش خبرگزاری دولتی کار ایران 
هشت هزار ملوان بوشهرى نسبت ثابت ماندن دستمزد خود در طول پنج : هراعالم كرداستان بوش

 .سال اخیر معترض هستند
اعتراض ملوانان بوشهرى عالوه بر ثابت ماندن دستمزد : امراهلل رهنما در گفت گو با خبرنگار ايلنا افزود

ه با محاسبه و پرداخت حق به نحوه پرداخت و محاسبه حق بیمه تامین اجتماعى نیز وارد است چرا ك
 .گاه امكان بازنشستگى ندارند بیمه چند ماه در سال كه در حال مسافرت هستند آنان هیچ

هزار تومان است و هیچ  499تا  099ماهه  0حداقل دريافتى ملوانان بوشهرى بعد ار يك سفر : او افزود
 .كند ارگانى به جهت سختى كارشان از آنها حمايت نمي

هاى بخش خصوصى به كارهاى باربري، تخلیه بار،  فعال كارگرى عمده ملوانان بر روى لنج به گفته اين
 .نگهدارى از لنج و خدمات ديگر مشغولند

براى حمايت از اين قشر محروم مدتى است كه انجمن صنفى حمايت از ملوانان تاسیس : رهنما افزود
 .شده است كه متاسفانه اين انجمن هم در شرف تعطیلى است

او با انتقاد از وزارت كار رفاه و تامین اجتماعى در خصوص عدم حمايت از ملوانان و ثابت ماندن 
فقط زمانى كه در مسافرت كارى  –ماه آن  0دستمزدشان و همچنین بیمه تامین اجتماعى كه هر سال 

ست و دريافت حقوق ملوانان بصورت توافقى ا: شود، خاطر نشان كرد پرداخت مي –برند  به سر مي
 .شود هیچ قراردادى با آنان منعقد نمي

همه ملوانان كارت و جواز براى عبور و مرور در سواحل خلیج فارس را از سازمان بنادر دارا : او گفت
شود اما با اين  باشند و شغلشان به جهت سختى كار جزء مشاغل سخت زيان آور محسوب مي مي

 .رسند يگاه به بازنشستگى نم نوع پرداخت حق بیمه هیچ
حداقل : او با بیان اينكه عمده مشكالت ملوانان بیمه و دريافت مزد عادالنه است در خاتمه اظهار داشت

اى تامین اجتماعى بصورت دائم خواسته ملوانان است تا  دستمزد بر اساس تورم موجود و پوشش بیمه
 .ها گذران زندگى كنند اين قشر از جامعه بتوانند با حداقل

  اران در ايران مدرک دانشگاهی دارندسوم بیک يک 

http://ajancirankhabar.com/index.php/news/khabar/iran/8520-teachers-protest-with-10-years-experience-our-minds--photo


يک نماينده مجلس با انتقاد از عملکرد دولت در زمینه :اسفند آمده است  0در  مردمکبه گزارش سایت 
 . ايجاد اشتغال، اعالم کرد که در حال حاضر يک سم بیکاران کشور، مدرک دانشگاهی دارند

انتخابات مجلس نهم نیز نامزد شده، در  طلب مجلس هشتم که برای محمدرضا خباز، نماينده اصالح
هزار شغل در  ۱۱۱گفت که وعده دولت برای ايجاد دو میلیون و « ديروز، امروز، فردا»برنامه تلويزيونی 

 . ده استشمحقق ن ۰۱سال 
هزار شغل  ۶۱۱گفت که در اين سال دولت يک میلیون و  ٨۰نژاد در آخرين روزهای سال  محمود احمدي
او همچنین وعده داد که با . هزار شغل ايجاد خواهد کرد ۱۱۱نیز دو میلیون و  ۰۱ر سال ايجاد کرده و د

جمهوري، مساله بیکاری به طور کامل رفع  های دولت، تا پايان دوره دهم رياست سیاستی اجرا 
 . خواهد شد

ادعای ايجاد  ای از نمايندگان مجلس و کارشناسان اقتصاد به اين سخنان انتقاد کردند و همان زمان عده
اساس بوده، چرا که رکود در بخش صنعتی و آمارها  ، بي٨۰هزار شغل از در سال  ۶۱۱يک میلیون و 

 . های ايجاد بسیار کمتر از آمار ادعا شده است دهد که تعداد شغل نشان مي
اد هزار شغل ايج ۱۱۱دو میلیون و  ۱٣۰۱رئیس جمهوری ايران اوايل امسال وعده داده بود که در سال 

  شود مي
میلیون  ٢٫۱امسال و سال آينده هر سال »نژاد، در میانه مهرماه نیز وعده داده بود که  محمود احمدي

طوری که تا پايان سال آينده پديده زشتی به نام بیکاری نخواهیم  شغل در کشور ايجاد خواهیم کرد به
 .« داشت

های شغلی به  ای از ايجاد فرصت کننده دوار، اخبار امی۰۱ماه از آغاز سال  ۱۱اما با گذشت نزديک به 
 . گوش نرسیده است

درصد جمعیت آن  ۷۱های منتشر شده نیز حکايت از آن دارد که شمار بیکاران در ايران که حدود  گزارش
 . میلیون نفر گذشته است ٢٫۷دهند، از مرز  سال تشکیل مي ٣۱را افراد زير 

طور رسمی منتشر شد، نرخ بیکاری در کل کشور  ايران بههمچنین آخرين آماری که از سوی مرکز آمار 
 . داد درصد نشان مي ۱۷٫۶را 

البته اين آمار با اين تعريف محاسبه شده که اگر کسی حتی يک ساعت هم در هفته کار کند، شاغل 
 . آيد به حساب مي

ری از کارشناسان و های گذشته انتقاد شما نرخ بیکاری و اعالم آمارهای متفاوت در اين ارتباط در سال
 . نمايندگان مجلس را به دنبال داشته است

ترين  درصد اعالم کرد؛ اين نرخ باال ۱٣٫۱دی ماه امسال مرکز آمار ايران سرانجام نرخ بیکاری پارسال را 
 . آمار بیکاری در نه سال اخیر است

درصد اعالم کرده بود که  ۱۱تر وزارت کار ايران در سکوت مرکز آمار، نرخ بیکاری پارسال را حدود  پیش
ها بود و البته وظیفه وزارت کار انتشار  چون کمتر از برآورد. مورد انتقاد نمايندگان مجلس قرار گرفته بود

 . آمار بیکاری نیست
داشته  ۱٣٨۱سال از دهه  ۰ترين آمار بیکاری را در  دهد که پارسال باال آمار منتشر شده نشان مي

درصد کم  ۱۱درصد اعالم شده بود که بعد تا حدود  ۱۷حدود  ۱٣٨۱ر سال نرخ بیکاری ايران د. است
 . شد

با  ۰۱میلیون شغل در سال  ٢٫۱گذاری ايجاد  نژاد همچنان اصرار دارد که هدف اما محمود احمدي
 . ريزی و اقدامات کارشناسی انجام شده و اين هدف قابل تحقق است برنامه

ای که محمدرضا باهنر، نماينده تهران در  به گونه. بر انگیخته استاين ادعا اعتراض نمايندگان مجلس را 
مجلس از فقدان آمارهای رسمی در کشور انتقاد کرده و گفته است که تحقق وعده دولت در زمینه 

 . های شغلی در سال جاری نشدنی است ايجاد فرصت
 

 كارگر شهرداري اهواز تا پايان سال 011بازنشستگي 
 

معاون مالي شهرداري اهواز : اسفند آمده است  0ایلنا در  –ی دولتی کار ایران به گزارش خبرگزار
درصد كاركنان شهرداري اهواز شغلشان سخت وزيان آور است  39نظر به اينكه بیش از : اظهار داشت

نفر از كاركنان  499لذا هماهنگي هاي الزم با اداره كل تامین اجتماعي جهت بازنشسته شدن 
 . آيد يان امسال كه مشمول قانون مشاغل سخت وزيان آور هستند به عمل میشهرداري تا پا

سال اعالم كرد و  05اقبال محمديان در گفتگوي باخبرنگار ايلنا در اهواز،سنوات خدمتي آنان را بیش از 
باشد كه به آنان پرداخت  میلیون تومان مي09گفت كه میانگین دريافتني سنوات خدمتي هركدام حدود 

 . شد خواهد
هاي انجام شده وجلسات كمیته درآمدي شهر اهواز، كه با  وي درادامه اظهار داشت كه با برنامه ريزي

شود، حقوق و مزاياي و عیدي كاركنان شهرداري و مناطق و سازمانها  حضور شهردار اهواز تشكیل مي



 .تا پايان سال پرداخت خواهد شد
 پايان پیام

 

 در مصوبه مزدي لحاظ نشده است گاه نیازهاي واقعي كارگران هیچ
 

عضو هیات مدیره کانون شوراهای : اسفند آمده است  0ایلنا در  –به گزارش خبرگزاری دولتی کار ایران 
درصد از کارگران فعال در کارگاه های زیر  09در حال حاضر بیش از : اسالمی کار استان تهران اعالم کرد

 . کنند یزمینی مصوبه قانونی دستمزد را دریافت نم
: عبداهلل مختاری در گفتگو با خبرنگار ایلنا خواستار افزایش سطح رفاهی کارگران در کشور شد و افزود
شورای عالی کار هیچگاه نسبت به افزایش واقعي دستمزد کارگران اقدام نکرده است، در حالی که 

طرات زیادی مواجه می هر ساله وضعیت معیشتی کارگران به دلیل افزایش بی رویه نرخ تورم با مخا
 . شود

 41عضو هیات مدیره کانون شوراهای اسالمی کار استان تهران با تاکید بر لزوم اجرای صحیح ماده 
دید و توافق نمایندگان کارگری،  طبق قانون کار مزد کارگران باید با صالح: قانون کار خاطرنشان ساخت

که نمایندگان کارگری هیچگاه نتوانستند  کارفرمایی و دولت تعیین شود، اما ما هر سال شاهدیم
 . نیازهای واقعی جامعه کارگری کشور را در تعیین دستمزد کارگران لحاظ کنند

این فعال کارگری عدم تامین نیازهای حداقلی را یکی از دغدغه های اصلی جامعه کارگری در کشور 
عدم تامین نیازهای حداقلی خود  درصد از کارگران به دلیل 29بیش از : اعالم کرد و خاطرنشان ساخت

 . در کشور زیر نرخ خط فقر گذران معیشت می کنند
او يكي از مشكالت اساسي كارگران را در بنگاههاي تولیدي كشور عدم توجه كافي دولت نسبت به 

كمبود نقدينگي و ساير مشكالت در بنگاههاي تولیدي موجب شده : اين بنگاهها اعالم كرد و افزود
 . رگران شاغل در اين بنگاهها در وضعیت بسیار بدي گذران معیشت كننداست كه كا
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 شد با دولت و كارفرمايان وارد مذاكره نخواهیم

های  رئیس هیات مديره انجمن: اسفند آمده است  0ایلنا در  –به گزارش خبرگزاری دولتی کار ایران 
 خواهیم شدبا دولت و كارفرمايان وارد مذاكره ن: صنفی کارگری

ها و  به دلیل اجراى فاز دوم هدفمندى يارانه: رئیس هیات مديره انجمن های صنفی کارگری اعالم کرد
نامشخص بودن تورم سال آينده شورای عالی کار بايد مصوبه مزدی کارگران را به صورت فصلى تعیین 

 .کند
تمزد کارگران براساس نرخ واقعى غالمرضا خادمی زاده در گفتگو با خبرنگار ايلنا خواستار افزايش دس

در صورتی که دستمزد کارگران سال آينده به صورت فصلی تعیین نشود با : تورم شد و اظهار داشت
 .وارد مذاکره نخواهیم شد 01نمايندگان دولتى و کارفرمايی در رابطه با تعیین مصوبه مزدی 

د معیشتی کارگران در سال جاری ياد آور او با انتقاد از عدم اجرای تعهدات دولت در زمینه پرداخت سب
عدم ضمانت اجرايی برای پرداخت حداقل دستمزد از سوی کارفرمايان، مشخص نبودن تورم سال : شد

آينده و عدم تحقق وعده های دولت از جمله مسائلی است که در زمینه پرداخت دستمزد کارگران 
 .شود لحاظ نمي

مزد : ي، با انتقاد از تعیین مصوبه مزدی کارگران تصريح کردرئیس هیات مديره انجمن های صنفی کارگر
کارگران در هر سال براساس تورم سال گذشته محاسبه می شود، از اين رو سیاست شورای عالی 

 .کار در خصوص تعیین مصوبه مزدی به معنای افزايش نیست
در صورتی در خصوص مزد : قانون کار ياد آور شد 41خادمی زاده با انتقاد از عدم اجرای صحیح ماده 
شويم که نمايندگان دولت و کارفرما با تعیین دستمزد  سال آينده با شرکای اجتماعی وارد مذاکره مي

 .کارگران به صورت فصلی موافقت کنند

 درصدی بهای کاالهای خود شدند ۵٠ داران خواستار افزایش کارخانه
 

حمدجواد تقوی، معاون سازمان حمایت براساس خبر منتشره در روزنامه شرق، و به نقل از م
در . اند درصدی کاالهای خود را داده ۱۱ داران درخواست افزایش کنندگان و تولیدکنندگان، کارخانه مصرف

: گوید ها مخالفیم، می رئیس سازمان فوق نیز با بیان این که ما با تثبیت قیمت” نکویی مهر“این خبر، 
 .”ر استها در کشور مدام در حال تغیی هزینه“



میلیون بیکاری که در  ٨کشان و بیش از  افزایش بهای کاالها بیش از هر چیز بر کارگران و زحمت
زنند فشار آورده و خواهد آورد، غول گرانی تا هم اکنون نیز زندگی  جستجوی کار به هر دری می

 .ها را به تباهی کشانده است بسیاری از آن
درصد به بهای کاالهای  ۱۱رخانجات تولید لوازم خانگی بار دیگر براساس خبر منتشره در روز دوشنبه، کا

در همین حال مهدی غضنفری وزیر صنعت، معدن و تجارت نیز از افزایش بهای بنزین، . اند خود افزوده
 .کوره و آب در فاز دوم هدفمندی که قرار است بزودی اجرا شود خبر داد گاز، گازوئیل، نفت

ای است که امروز کمتر  گونه کشان به ها بر زندگی کارگران و زحمت یارانهآثار مخرب اجرای طرح حذف 
شود و در حالی که تا دیروز همه موافق اجرای طرح  صدایی در حاکمیت در دفاع از طرح فوق شنیده می

 .اندازند دیگر می گردن یک بودند، امروز شکست طرح را به
ی خوراک و مسکن کارگران در طی  تهران، هزینه ی توفیقی یکی از اعضای کمیته مزد استان گفته به

عضو هیات مدیره اتحادیه کارگران قراردادی و ” فغانی“. درصد افزایش یافته است ۷۷ /۷سال گذشته، 
وگو با خبرگزاری ایلنا با ابراز نارضایتی از افزایش  باشد نیز در گفت پیمانی که یک اتحادیه قالبی می

درصد و میوه های  ۱۱ درصد، سبزیجات ۷۱ گوشت گوساله و تخم مرغ“: گوید ها می آور قیمت سرسام
درصدی در مقایسه با سال گذشته روبرو  ۱۱ تا ٣۱چون سیب و پرتقال نیز به ترتیب با افزایش  هم

 .”اند شده
ی تهیدستان جامعه خود را نشان  ها، بحران اقتصادی و تورم تنها بر سفره اما آثار مخرب افزایش قیمت

و در حالی که امروز تهیه نان نیز برای بسیاری از مردم مشکل شده است، قیمت برخی از دهد  می
براساس گزارشات منتشره، قیمت یک واحد . رسد منازل در شمال شهر تهران به ارقامی نجومی می

 ٢٣های شمال تهران و در طبقه پانزدهم حدود  متر زیربنا در یکی از برج ۱۷۱۱آپارتمان دوبلکس با 
 .باشد یارد تومان میمیل

 
 كنیم دستمزد كارگران را طبق نرخ تورم تعیین كند دولت را وادار مي

 
: يك نماينده مجلس اعالم كرد: اسفند آمده است  0ایلنا در  –به گزارش خبرگزاری دولتی کار ایران 

 . باید براساس نرخ تورم تعیین شود ۰۱دستمزد کارگران در سال 
م دلخوش اباتري نماینده مردم صومعه سرا میزان افزایش نرخ تورم در طول این به گزارش ايلنا سید كاظ

از آنجا كه اغلب کارگران کشور از قشر ضعیف جامعه هستند : درصد عنوان و خاطر نشان کرد٢۱مدت را 
 . اگر دولت به حقوق آنان به موقع توجه نکند، به طور یقین آسیب بیشتری به زندگی کارگران خواهد زد

دستمزد : خوش اباتری با اشاره به وجود چندین جوان بیکار در هر خانواده کارگر ایرانی، اذعان داشتدل
كنیم در تعیین دستمزد  کارگران درسال آینده باید براساس نرخ تورم تعیین شود و ما دولت را وادار مي

 . کارگران به درستی عمل کند
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  مد کارگرانهزار تومانی هزينه و درآ 611شکاف 

عضو هیئت مديره کانون عالی شوراهای  :اسفند آمده است  0در  ربه گزارش خبرگزاری دولتی مه
هزار تومانی هزينه و درآمد کارگران در شرايط  299پرکردن شکاف : اسالمی کار استان تهران گفت

 . فعلی از واگذاری کارت اعتباری خريد مهم تر است
مهر در ارتباط با برنامه ريزی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی برای واگذاری علی دهقان کیا در گفتگو با 

هزار کارگر کشور و مشخص کردن اولويتها  009هزار تومانی به  599میلیون و  1کارتهای اعتباری خريد 
 . با اينکه صحبت از برنامه ريزی می شود اما تاکنون اقدام موثری نشده است: در اين بخش، گفت

ممکن است تا پايان : هیئت مديره کانون عالی شوراهای اسالمی کار استان تهران اظهار داشت عضو
سال جاری بخواهند اين کار را انجام دهند اما نکته حائز اهمیت در اين بخش اين است که کارت 

 . اعتباری نیاز امروز جامعه کارگری کشور نیست
رانی های کارگران در بخش مربوط به تولید است و اينکه اين مقام مسئول کارگری با تاکید بر اينکه نگ

همچنین ما بايد در : کاهش تولید می تواند در سرنوشت کاری آنها نیز تاثیرگذار باشد، بیان داشت
شرايط پايان سال و برگزاری نشست های شورای عالی کار، موضوع مربوط به سبد هزينه های خانوار 

 . را مطالبه کنیم
هم اکنون شکاف بین واقعیت های هزينه ای در سبد معیشت خانوار و دريافتی : کرد وی خاطر نشان

پرکردن اين شکاف ها و اينکه نیروی کار بتواند هزينه های . هزار تومان است 299ها چیزی در حدود 
 . خود را تامین کند، از واگذاری کارت اعتباری مهم تر است

 



 سال آینده غیر نقدي پرداخت کند دولت بخشی از سبد معیشتی خانوار را در
 

عضو هیات مدیره کانون عالی  : اسفند آمده است  0ایلنا در  –به گزارش خبرگزاری دولتی کار ایران 
ايم بخشی از سبد  مان از دولت خواسته در مذاكرات: انجمن های صنفی کارگری کشور اعالم کرد

 . قدي پرداخت کندمعیشت خانوار كارگري را در سال آینده به صورت غیر ن
ابوالفضل فتح الهی در گفتگو با خبرنگار ایلنا، از محاسبه نرخ سبد معیشت خانوار برای نخستین بار در 

به دلیل عدم توانایی کارفرمایان در پرداخت كامل سبد : شورای عالی کار خبر داد و خاطرنشان ساخت
ورای عالی کار انجام شود دولت باید بخشی ای که قرار است در ش هزینه خانوار، از این رو طبق مذاکره

 . های اقالم مصرفی کارگران را متقبل شود از هزینه
او با اشاره به عدم اجرای تعهدات دولت در پرداخت سه درصد از نیازهای سبد هزینه در سال جاری 

جرایی سیاست دولت در بخش اجرای تعهدات در مورد تعیین دستمزد سال آینده باید ضمانت ا: افزود
 . داشته باشد

هاي صنفي كارگران با تاكید بر اين كه نمايندگان كارفرما، كارگر و  عضو هیات مديره كانون عالي انجمن
اگر در كنار لحاظ كردن تورم واقعي دولت : دولت بايد نرخ تورم واقعي را مالك دستمزد قرار دهند، افزود

توان به يك  تباري و بن كارگري عمل كنند مينیز تعهدات خود را در زمینه سهام عدالت، كارت اع
 . دستمزد منطقي رسید

در : او روند تعیین دستمزد کارگران را متاثر از اجرای قانون هدفمندی در سال گذشته اعالم کرد و گفت
ها كه ممكن است  يارانه  تعیین مصوبه مزدی سال گذشته دولت معتقد بود كه براساس هدفمندسازي

تمزد نباید افزايش حقیقي داشته باشد از اين رو در شوراي عالي كار جبهه متشكل از زا شود، دس تورم
 . كارفرماها و دولت تشکیل شد كه در نهايت منجر به عدم تعیین دستمزد واقعی شد
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 واحد تولیدی در استان بوشهر ۶٠ تعطیلی بیش از

 
واحد تولیدی در چند  ۶۱ ی کار بوشهر، بیش ازرئیس کانون هماهنگی شوراهای اسالم” زیاری“گفته  به

ها وجود  ی وی تعطیلی واحدها در همه سال گفته به. اند سال اخیر در استان بوشهر تعطیل شده
وی با اشاره به این که این . ها افزایش داشته است به بعد این تعطیلی ٨۰داشته است اما از سال 

های گناوه، بوشهر و برازجان نیز تعداد زیادی از  هرداریش: تعداد به غیر از منطقه عسلویه است، گفت
 .اند کارگران خدماتی خود را اخراج کرده

درصد از  ٣٨چند روز قبل دبیر انجمن صاحبان صنایع استان تهران نیز با اعالم این که در حال حاضر تنها 
درصد رو به تعطیلی  ۱۶ درصد از کارخانجات نیمه فعال، ٢۱“: کارخانجات داخلی فعال هستند گفته بود

 .”اند درصد نیز تعطیل شده٢۱و 
دهد  زند، آمارها نشان می نژاد از ایجاد اشتغال برای دو میلیون و نیم بیکار حرف می در حالی که احمدی

گیری بحران اقتصادی، نه تنها بر میزان شغل در جامعه افزوده نشده که حتا کاهش نیز داشته  که با اوج
 .است

گیر اقتصاد ایران شده و در  ها دامن ست که سال ی تشدید بحرانی ود بیش از هر چیز نتیجهبیکاری موج
نه دولت . ها، بر دامنه و شدت آن افزوده گردیده است ویژه با طرح حذف یارانه های اخیر و به سال

ود این داری حاکم، قادر به بهب نژاد و نه هیچ دولت دیگری در جمهوری اسالمی و نظام سرمایه احمدی
تواند  وضع نبوده و تنها یک انقالب و تغییر اساسی در سیستم موجود با برقراری حکومت شورایی می

 .کشان رقم بزند این وضعیت را دگرگون ساخته و تحوالتی به نفع کارگران و زحمت
 

 بهداشت رواني كارگران مورد توجه قرار گیرد: نماينده رودسر
 

نماینده مردم رودسر و املش در : اسفند آمده است  0ایلنا در  –یران به گزارش خبرگزاری دولتی کار ا
رضایت مندی و بهداشت روانی کارگران باید در مسئله تعیین دستمزد سال آينده مورد : مجلس، گفت

  .توجه مسووالن قرار بگیرد
اسی در اسداهلل عباسی در گفت وگو با خبرنگار ایلنا ضمن بیان این که کارگران نقشی بسیار اس

های  این قشر شریف نیروی محرکه تولید و موجب ارتقای شاخصه: اقتصاد و تولید کشور دارند، افزود
  .اقتصادی در ایران هستند

وی با تاکید بر این که باید توجه ویژه و خاصی از سوی مسووالن به قشر کارگر کشور شود، متذکر 
تمزد سالیانه نیست، دولت باید با به مسایل و مشکالت کارگران فقط افزایش حقوق و دس: شد

کارگیری چترهای حمایتی برای همه این اقشار زحمتکش از جمله بیمه از کارافتادگی، کمک 



  .از آنان دفاع کند... های درمانی و هزینه
اهمیت و جایگاه کارگران در جامعه : عضو فراکسیون تعاون مجلس شورای اسالمی، تصریح کرد

مورد احترام هستند ولی دارای مشکالت اساسی هستند که باید هرچه  برکسی پوشیده نیست و
  .سریعتر حل شود

عضو فراکسیون اصول گراین مجلس از جمله این مشکالت را وجود کارگرانی با قراردادهای فصلی، 
 وجود این گونه کارگران با قراردادهای موقت زیبنده نیست و امنیت: معین و ماهیانه اعالم و تاکید کرد

  .شغلی آنان را به شدت در خطر انداخته است
انعقاد این گونه قراردادها با کارگران باعث نگرانی است و بر افت کیفیت و فرآیند : عباسی بیان داشت

  .و اقتصاد کشور تاثیر گذار شده است
ه جایگاه رضایت مندی و بهداشت روانی کارگران باید مورد توجه مسووالن قرار بگیرد و ب: وی یاد آورشد

  .و حقوق آنان احترام بگذارند وگام های بلندتری در این زمینه بردارند
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 کنندگان و تولید کنندگان تجمع کارکنان پیمانی سازمان حمایت مصرف
 

کنندگان و تولیدکنندگان، در اعتراض به عدم انعقاد  جمعی از کارکنان پیمانی سازمان حمایت مصرف
معاونت توسعه مدیریت و “شان، در محل  و تاخیر چندماهه در پرداخت حقوق و مزایایقرارداد مستقیم 

 .دست به تجمع زدند” جمهوری سرمایه انسانی ریاست
نشینی محسوس  ی کارگری، هیات دولت مجبور شد تا با یک عقب دنبال اعتراضات چندین ساله به

تصویب برساند، هر چند که این  دولتی بههای  های پیمانی را در شرکت ای مبنی بر حذف شرکت مصوبه
های دولتی به اشکال گوناگون از اجرای  باشد و از این رو شرکت مصوبه دارای اما و اگرهای فراوانی می

های هر چه بیشتری از  ای را فراهم آورده است تا گروه روند، اما همین مصوبه زمینه طرح فوق طفره می
 .ی پیمانی برخیزند مبارزه علیه قراردادهای ظالمانه کارگران و دیگر زحمتکشان شهری، به

باشند که  های ماهشهر از جمله پیشتازان مبارزه برای لغو قراردادهای پیمانی می کارگران پتروشیمی
 .باشند چنان به دنبال تحقق خواست خود می هم

  آينده چای و چايکار در آستانه نابودی/ بدهى چايكاران باز هم پرداخت نشد

های دولت مبنی  در حالیکه وعده: اسفند آمده است  0ایلنا در  –گزارش خبرگزاری دولتی کار ایران به 
کشد اما باز هم بدهی چايکاران که قرار  را با خود يدک مي« وعده»بر پرداخت بدهی چايکاران فقط واژه 

 . بود روز گذشته پرداخت شود، انجام نشد
های مکرر دولت برای پرداخت مطالبات چايکاران قرار بود روز گذشته  هبه گزارش خبرنگار ايلنا، بعد از وعد
 . ها پرداخت شود که اين وعده هم عملی نشد باقی مانده بدهی چايکاران به آن

  نابودی آينده چای و چايکار
اواخر فروردين و اوايل : گويد در اين باره ايرج هوسمی رئیس اتحاديه چايکاران به خبرنگار ايلنا مي

های چای است اما با توجه به عدم توانايی مالی چايکاران  رديبهشت هر سال فصل بهره بردای از باغا
های چای دست  درصد از باغ ۰۱ماه تا فصل بهره برداری باقی مانده است حدود  ٢علی رغم اينکه تنها 

 . اند نخورده مانده
های  ر آينده چطور بايد بهره برداری از باغرئیس اتحاديه چايکاران با طرح اين سوال که با اين اوضاع، د

 . آينده چای و چايکار در آستانه نابودی است: چای صورت بگیرد، اضافه کرد
های ما به جايی نرسیده  پیگیري: وی با بیان اينکه آينده چای به کجا خواهد رسید، خاطرنشان کرد

 . ی کنیمدانیم با از کجا و چگونه اين موضوع را پیگیر است و ديگر نمي
  ۰۱عدم توجه دولت به وضعیت تولید چای برای سال

از سوی  ۰۱هیچ تدابیری در رابطه با تولید سال : گو با خبرنگار ايلنا گفت و همچنین يک چايکار در گفت
 . دولت برای چايکاران در نظر گرفته نشده است

تا اين لحظه : پرداخت شود، افزود وی با بیان اينکه قرار بود اول اسفند ماه باقی مانده بدهی چايکاران
 . ها واريز نشده است هنوز هیچ مبلغی به حساب آن

های چای باقی مانده  در حالی که تنها دو ماه تا فصل برداشت چای از باغ: اين چايکار نیز ادامه داد
ی اند و حتی هیچ اقدامی برای هرس، شخم و آماده ساز رها کرده   های چای را است چايکاران باغ

 . اند انجام نداده ۰۱های چای برای سال  زمین
 . تاکنون نیز هیچگونه تسهیالتی نه به کشاورزان و نه کارخانجات داده نشده است: وی اضافه کرد



سازمان چای کشور زيرنظر وزارت بازرگانی بود،اظهار  ۷٢اين چايکار با اشاره به اينکه تا قبل از سال 
ی کشور در اختیار وزارت جهاد داده شد؛ زمانی که سازمان چای سازمان چا ۷٢بعد از سال : داشت

گرفت اما بعد از واگذاری  زيرنظر وزارت بازرگانی بود، اين وزارتخانه میزان تولید و واردات را در نظر مي
کرد تا  سازمان چای به وزارت جهاد، وزارت بازرگانی بدون در نظر گرفتن تولید داخل اقدام به واردات مي

 . ها بود هزار تن چای در انبار ۱۷۱که تا سال تا چند سال پس ازآن حدود  جايی
سال  ۱خريد تضمینی مصوب شد که مدت  ٨٣از سال : اين چايکار در استان گیالن همچنین تصريح کرد

شد و خريد تضمینی برگ سبز  خريد تضمینی چای توسط سازمان تعاون روستايی انجام مي ٨۷تا سال 
تاکنون علی رغم خريد تضمینی برگ سبز  ٨٨شد اما بعد از آن و از سال  خوبی انجام مي از چايکاران به

گذرد  ماه از سال مي ۱۱ماهه روبرو است در حالی که اکنون حدود  ۷ -۶از چايکاران مطالبات ما با تاخیر 
 . میلیارد تومان به چايکاران بدهکار است ۱۱اما هنوز دولت 

های چای باقی مانده است اما حتی خريد  تنها دو ماه تا فصل بهره برداری از باغاين چايکار با بیان اينکه 
 . مشخص نیست با توجه به اينکه چايکاران تک محصولی هستند ۰۱تضمینی در سال 

  راه حل مسئوالن! سکوت
های خیلی خوبی از  خوشبختانه در بحث چای گام: وزير جهاد کشاورزی شهريور ماه امسال گفته بود

 . ل گذشته برداشته شده است و دولت برای خريد برگ سبز چای از چايکاران يارانه پرداخت کردسا
بخش خصوصی چای   : های دولت از چايکاران و تولید چای نیز گفته بود خلیلیان با اشاره به حمايت

د و روی دست ها باش ها را خريداری کرد و برای اولین بار چای مازادی که در انبار خشک تولید کارخانه
 . دولت بماند نداريم

تمام : های مهم نام برد و گفت وی به عنوان مقام عالی وزارت کشاورزی حمايت از چايکاران را از موضوع
افراد دست اندرکاری که در حوزه چای فعالیت دارند اعم از چايکاران و کارخانجات چای بايد مورد حمايت 

رد عالقه و استفاده مردم است و به همین دلیل بر روی قرار گیرند چرا که چای يک نوشیدنی مو
 . فرآوری آن بايد کار خوبی صورت گیرد تا مردم چای ايرانی را به خوبی مصرف کنند
درصد درجه يک  ۱۷اين عضو کابینه دهم با بیان اينکه در گذشته از مجموع خريد برگ سبز چای تنها 

ز شده و امسال هم ادامه دارد، کیفیت چای افزايش پیدا با اقداماتی که از سال قبل آغا: بود، افزود
 . درصد افزايش پیدا کرده است ٣۱کرده است به طوری که امسال اين رقم به حداقل 

همان نسبت هم پول بیشتری به کشاورزان پرداخت شده است زيرا قیمت برگ    به: خلیلیان گفته بود
مین نشاندهنده توجه ويژه دولت به موضوع چای سبز درجه يک تقريبا دو برابر درجه دو است و ه

 . است
با اقداماتی که آغاز شده و ادامه دارد و بخصوص بحث : اين عضو کابینه دولت دهم نیز عنوان کرد

ها نیز  فرآوری به سمتی خواهیم رفت که چای ايرانی با کیفیت مناسب در اختیار مردم قرار گیرد و آن
 . ته باشندرغبت بیشتری برای خريد آن داش

اما علی رغم گفته وزير جهاد مبنی بر اينکه با افرايش میزان چای درجه يک پول بیشتری به چايکاران 
دهد وضع چايکاران در حال حاضر اصال مناسب نیست به طوری  شود، اما شواهد نشان مي پرداخت مي

ا چايکاران هنوز هیچ اقدامی های چای باقی مانده است ام ماه تا زمان بهره برداری از زمین ٢که تنها 
اند؛ حتی وعده  برای آمده سازی برای فصل برداشت که ارديبهشت ماه هرسال است انجام نداده

میلیارد تومان است نیز مخقق نشد؛ و  ۱۱پرداخت مطالبات چايکاران در تاريخ اول اسفندماه که حدود 
 . سخنان آقای وزير فقط وعده بود

بسنده « بدهی چايكاران فعال پرداخت نشده است»مان چای به جمله اين درحالیست که ريئس ساز
 . کرد

  محمد جندقی: گزارش از
 

 
 شود هاي انرژي مي حامل  تمام يارانه دريافتي كارگران صرف پرداخت هزينه

 
عضو هیات مدیره اتحادیه کارگران : اسفند آمده است  0ایلنا در  –به گزارش خبرگزاری دولتی کار ایران 

شورای عالی کار موظف است : قانون کاراظهار داشت 41ردادی و پیمانی کشور با اشاره به ماده قرا
همه ساله با رعایت اصل سه جانبه گرایی میزان حداقل حقوق و دستمزد کارگران را برای نقاط مختلف 

ی یک کشور و یا صنایع مختلف با توجه به دو معیار اصلی درصد تورمی کشور و معیشت گذران زندگ
  .خانواده که تعداد متوسط آن نیز توسط مراجع رسمی اعالم میشود، تعیین كند

پور با اشاره به تحقیقات میدانی که درباره سبد هزينه خانوار انجام شده است، اظهار  مهدی نجف
کیلو  0999تحقیقاتي كه در در خصوص اقالم مورد نیاز جهت تنظیم سبد غذایی تامین کننده ی : داشت

کیلو کالری انرژی در روز منطبق با  1399ری انرژی در روز منطبق با الگوی غذایی بالغین و نیز تامین کال



سال انجام گرفته، حاکی از آن است که اقالم مذکور نسبت به مدت  1تا  0الگوی غذایی کودکان 
از درصد افزایش قیمت داشته که بخش عمده ی این افزایش ناشی  19مشابه سال گذشته حدود 

  . طرح هدفمند سازی یارانه ها بوده است
ی نقدی دریافتی توسط خانوارهای کارگری صرف پرداخت افزایش  تقریبا تمام یارانه: او ادامه داد

  .شود های انرژی می های ناشی از حامل هزینه
کمتر  اين فعال كارگري با عنوان اين مطلب كه در سالهای اخیر همواره افزایش میزان حقوق و دستمزد

شایسته است شورای عالی کار با مدنظر قرار دادن : از میزان نرخ تورم واقعی بوده است، تصريح كرد
این امر و با عنایت به افزایش قیمت واقعی اقالم و کاالهای اساسی مورد نیاز خانوارهای کارگری، 

جهت بهبود وضعیت را پوشش داده و در  01شکاف بوجود آمده در تعیین حداقل حقوق و دستمزد سال 
  .معیشت کارگران تصمیم گیری كنند

 
 پايان پیام

 
 ۰۰بیانیه 

  
 دادگاه دیوان عالی کشور ۰۹تائید حکم زندان شاهرخ زمانی در شعبه 

  
سال زندان برای شاهرخ زمانی را  ۱۱دادگاه دیوان عالی کشور حکم  ٢۰شعبه ٢۷/۱۱/۱٣۰۱درتاریخ 

مبنای اتهامات دروغین که در پرونده ی ساختگی بدون وجود مدرک دادگاه انقالب تبریز بر  ۱که شعبه 
 .صادر کرده بود تأیید کرد 

دیوان عالی کشور جمهوری اسالمی ثابت کرد که حکم فوق به دلیل ارتکاب جرم صادر نشده بلکه 
دستگاه های قضایی و پلیسی همچنان مشغول پرونده سازی دروغین علیه فعالین سیاسی و کارگری 

د و دیوان عالی کشور نیز از این پرونده سازیها و جنایات اطالع کافی دارد ،همچنین ثابت کرد که هستن
در ایران برای محاکمه افراد نیازی به مدرک نیست و در دشمنی کامل با آزادی انسانها در تمامی 

ری و سطوح قضایی و پلیسی ،برای پیش برد استثمار طبقه کارگر و حمایت از منافع سرمایه دا
 .دشمنی با فعالین کارگری آگاهانه هم قسم شده اند 

 ٢۰الزم به ذکر است که شاهرخ زمانی و محمد جراحی تصمیم دارند به تأیید رأی فوق توسط شعبه 
دادگاه دیوان عالی کشور اعتراض نمایند ،آنها تصمیم دارند از کلیه دستگاههای قضایی و پلیسی به 

ه مدرک در پرونده حکم زندانی صادر کرده اند و باز بدون وجود هر گونه دلیل اینکه بدون وجود هر گون
مدرک در پرونده سطوح دیگر دادگاهها ،حکم صادر شده ی بی پایه را تأیید کردند به مجامع بین المللی 

 .شکایت نمایند 
زند تقاضای آنها از کسانی که می توانند وکالتشان را به عهده گرفته و شکایت فوق را به جریان بیندا

 .کمک و همکاری دارند 
دادگاه دیوان عالی کشور از تمامی کارگران  ٢۰ما ضمن محکوم کردن تأیید حکم فوق توسط شعبه 

،تشکل ها ،فعالین کارگری و سازمانها و احزاب می خواهیم ضمن گسترده کردن اعتراضات متحدانه 
برد شکایت شاهرخ زمانی و محمد خود علیه زندانی کردن فعالین کارگری و سیاسی در جهت پیش

 .کمک و حمایت نمایند   جراحی
  

  .کارگران زندانی همچنان در انتظار حمایت های ما هستند
 !!!پیش بسوی اتحاد بیشتر، برای فشار بیشتر

 :پیش بسوی اعتراضات گسترده و متحدانه با شعار 
 .کارگر زندانی ، زندانی سیاسی آزاد باید گردد

  
 از شاهرخ زمانیکمیته حمایت 

٣/۱٢/۱٣۰۱ 
  

www.chzamani.blogspot.com 
freeshahrookh@gmail.com 

 

  برنج ايرانی و خارجی گران شد

http://www.chzamani.blogspot.com/
mailto:freeshahrookh@gmail.com


علیزاده شايق در گفتگو با مهر  جمیل: در سوم اسفند آمده است  مهربه نوشته خبرگزاری دولتی 
قیمت برنج تولید داخل : درباره افزايش قیمت برنج با توجه به قرار گرفتن در آخرين ماه از سال، گفت

 . درصد افزايش يافته است 3تا  2نسبت به يک ماه گذشته در حدود 
ه به دلیل فراوانی در درصد باال رفته است ک 1تا  5البته قیمت برنجهای وارداتی نیز حدود : وی افزود

 . بازار، اين افزايش قیمت خیلی محسوس نیست
برنج مورد نیاز ما از : دبیر انجمن تولید کنندگان برنج درباره نحوه کنترل برنجهای وارداتی مطرح کرد

سوی کشورهای هند، تايلند، تايوان خريداری می شود اما متأسفانه وضعیت کنترل برنجهای وارداتی 
 . ضعیف است

سال گذشته موضوع آلوده بودن برنجهای وارداتی مطرح شد اما هیچ مرجعی اين : شايق ادامه داد
حتی نظارتی بر قیمت برنجهای وارداتی و : علیزاده شايق متذکر شد. مطلب را نتوانست تأيید کند

به کیفت آن به ويژه در شهر تهران نیست و برخی افراد با قیمتهای غیر منطقی و نامناسب اقدام 
 . فروش برنجهای وارداتی می کنند

میزان تولید برنج در داخل : هزار تن نیاز به واردات برنج داريم، گفت 199تا  599وی با بیان اينکه امسال 
 .هزار تن است 059میلیون و  0حدود 

 

 بازنشستگي؛ پنج سال ثبات دستمزدي در كار بي
 هشت هزار ملوان بوشهري معترضند

 
رئیس انجمن صنفي ملوانان   : اسفند آمده است  0ایلنا در  –ی دولتی کار ایران به گزارش خبرگزار

هشت هزار ملوان بوشهري نسبت ثابت ماندن دستمزد خود در طول پنج : استان بوشهراعالم كرد
 . سال اخیر معترض هستند

ر ثابت ماندن دستمزد اعتراض ملوانان بوشهري عالوه ب: امراهلل رهنما در گفت گو با خبرنگار ايلنا افزود
به نحوه پرداخت و محاسبه حق بیمه تامین اجتماعي نیز وارد است چرا كه با محاسبه و پرداخت حق 

 . گاه امكان بازنشستگي ندارند بیمه چند ماه در سال كه در حال مسافرت هستند آنان هیچ
هزار تومان است و هیچ  499تا  099ماهه  0حداقل دريافتي ملوانان بوشهري بعد ار يك سفر : او افزود

 . كند ارگاني به جهت سختي كارشان از آنها حمايت نمي
هاي بخش خصوصي به كارهاي باربري، تخلیه بار،  به گفته اين فعال كارگري عمده ملوانان بر روي لنج

 . نگهداري از لنج و خدمات ديگر مشغولند
انجمن صنفي حمايت از ملوانان تاسیس  براي حمايت از اين قشر محروم مدتي است كه: رهنما افزود

 . شده است كه متاسفانه اين انجمن هم در شرف تعطیلي است
او با انتقاد از وزارت كار رفاه و تامین اجتماعي در خصوص عدم حمايت از ملوانان و ثابت ماندن 

رت كاري فقط زماني كه در مساف -ماه آن  0دستمزدشان و همچنین بیمه تامین اجتماعي كه هر سال 
دريافت حقوق ملوانان بصورت توافقي است و : شود، خاطر نشان كرد پرداخت مي -برند  به سر مي

 . شود هیچ قراردادي با آنان منعقد نمي
همه ملوانان كارت و جواز براي عبور و مرور در سواحل خلیج فارس را از سازمان بنادر دارا : او گفت

شود اما با اين  جزء مشاغل سخت زيان آور محسوب ميباشند و شغلشان به جهت سختي كار  مي
 . رسند گاه به بازنشستگي نمي نوع پرداخت حق بیمه هیچ

حداقل : او با بیان اينكه عمده مشكالت ملوانان بیمه و دريافت مزد عادالنه است در خاتمه اظهار داشت
م خواسته ملوانان است تا اي تامین اجتماعي بصورت دائ دستمزد بر اساس تورم موجود و پوشش بیمه

 . ها گذران زندگي كنند اين قشر از جامعه بتوانند با حداقل
 پايان پیام

 

 دستمزد 
 گیرنده نیست دولت تصمیم: وزير كار

 
وزیر کار و رفاه و امور اجتماعی   : اسفند آمده است  0ایلنا در  –به گزارش خبرگزاری دولتی کار ایران 

از : ر جمع خبرنگاران در مورد افزایش مزد كارگران در سال آینده گفتدر حاشیه جلسه نشست دولت د
مدتها پیش بررسی افزایش مزد در شورای عالی کار آغاز شده و تصمیمات الزم اتخاذ شده که در زمان 

 . شود می خود اعالم 
رت شورای ما تصمیم گیرنده نیستیم و با مشو: عبدالرضا شیخ االسالم در مورد میزان این افزایش گفت

 . گیرد می عالی کار افزایش حقوق صورت 



: شود،گفت می ها به صورت قرض الحسنه واگذار  وی درباره کارت خرید کارگران و با اشاره به اينكه کارت
های اعتباری را توزیع  هزار نفر در اسفندماه سالجاری کارت 009های انجام شده برای  ریزی با برنامه

 . شود می ه نیز برای دیگران برنامه ریزی کنیم و در سال آیند می 
میلیارد تومان از وجوه معوقه  1309: شیخ االسالم در مورد پرداخت معوقات بازنشستگان گفت

بازنشستگان و همکاری سازمان خصوصی سازی تخصیص پیدا کرده امیدواریم بتوانیم تا پایان سال 
 . نیمی از میزان را پرداخت کنیم

های دولتی تصمیم  دولت به عنوان کارفرما در ارتباط با بخش: ی کارگران گفتوی درباره سبد کاال
گیرنده خواهد بود و در بخش خصوصی نیز کارفرمایان خودشان باید در این زمینه اقدامات الزم انجام 

 . دهند
 پایان پیام

  !قطار مترو در گمرک بندرعباس خاک می خورند 62

در حالی که با افزايش قیمت بنزين و گسترده  : فند آمده است اس 0در عصر ايران به نوشته سایت 
شدن محدوده طرح ترافیک در تهران ، تعداد مسافران مترو با افزايش چشمگیری مواجه بوده ، عدم 

افزايش واگن های جديد به خطوط متروی پايتخت ، مردم را با فشارهای مضاعف مواجه کرده است به 
گن ها به حد انفجار رسیده و مخصوصًا خانواده ها از اين موضوع بسیار طوری که تراکم جمعیت در وا

 . آزرده اند
در اين وضعیت اسفناک ، آنچه شرم آور است اين که تعداد قابل توجهی واگن که با صرف هزينه 

میلیاردی از پول مردم ، از خارج خريداری و وارد کشور شده اند ، ماه هاست که در بندرعباس خاک می 
ند و به جای آن که در خطوط مترو ، مردم را جابجا کنند ، بی هیچ استفاده ای در انبارهای گمرک خور

 ! در حال فرسوده شدن هستند
علت اين وضعیت بی سابقه هم آن است دولت می گويد تا عوارض گمرکی واگن ها را نگیرد ، اجازه 

 ! نمی دهد حتی يک واگن هم وارد خطوط مترو شود
ان هم که اين واگن ها را وارد کرده ، اعالم می دارد که آماده است هزينه گمرک را شهرداری تهر

اين هزينه هم در بودجه مصوب مجلس برای مترو ديده شده است ولی دولت به دستور . بپردازد
 ! شخص رئیس جمهور ، بودجه تصويب شده را نمی دهد

اری بدهد و شهرداری هم آن را دوباره به خالصه اش اين است که دولت بايد بودجه مترو را به شهرد
برگرداند تا واگن ها را از گمرک بندرعباس به تهران ببرند و مردم را از عذابی که در واگن ( گمرک)دولت 

 ! های متراکم مترو می کشند نجات دهند؛ اما رئیس جمهور مردمی ، امضا نمی کند
  چند واگن در گمرک خاک می خورند؟

چقدر واگن در گمرک ، متروک مانده و آيا با آمدن آنها به مترو ، واقعًا گشايشی در سوال اينجاست که 
کار مردم ايجاد می شود يا تعداد واگن های موجود در گمرک به حدی نیست که گره گشا باشد و آنچه 

  مطرح می شود صرفًا هیاهوی سیاسی است؟
 : ی کنیمبرای پاسخ به اين سوال ، ابتدا مروری بر وضعیت موجود م

 
 . قطار در روز در خطوط مترو كار سرويس دهى به مسافران را انجام مى دهند 39حدود *
 . بار سرويس مى دهد 15( واگن 2)بطور میانگین در روز هر رام قطار*
 . هزار مسافر جابجا مى كند 05در روز ( واگن 2)بطورمیانگین هر رام قطار*
 39قطار كه در مجموع  14قطار و در خط پنج،  19در خط چهار،  قطار 02قطار در خط دو  00در خط يك ، )

 (. قطار در خطوط مترو سرويس دهى مى كنند
 . بار سرويس دهى انجام مى دهند 1099بطور میانگین، مجموع قطارها در روز حدود  *
 . هزار بار سرويس دهى مى كنند 01بطور میانگین مجموع قطار ها در ماه  *
 . میلیون مسافر توسط قطارها جابجا مى شود 0روز بیش از  با اين حساب در *

 
در گمرگ كشور خاك مى ( قطار 05حدود )واگن  112در اين لحظه که شما اين مطلب را می خوانید

 . خورند
با اين حساب اگر اين تعداد قطار كه در گمرگ است، در خطوط مترو مشغول فعالیت بودند در روز حدود 

هزار مسافر را جابجا مى كردند كه اين رقم براى  259انجام مى دادند و حدود بار سرويس دهى  025
 . میلیون مسافر در ماه 00بار سرويس دهى و جابجايى حدود  11999:سرويس دهى در ماه مى شود

هزار مسافرى كه بايد با اين قطارها جابجا مى  259پس با عدم ترخیص اين قطارها از گمرك حدود 
 . همین تعداد قطار موجود در خطوط جابجا مى شوند شدند در روز با



درصد افزايش می يابد که رقم فوق  09به عبارت ديگر اگر دولت قطارها را ترخیص کند ، تعداد قطارها 
 . العاده ای است و می تواند ازدحام جمعیت را بالفاصله يک سوم کاهش دهد

میلیون  102ا احتساب همه قطارها ، بیش از میلیون يورو قیمت دارد که ب 5.5واگنی هم  2هر قطار 
 ! يورو از پول مردم بالاستفاده در گوشه گمرک افتاده است

حال آيا رواست بخشی از پول مردم در کمرگ خاک بخورد و بپوسد و بخش ديگرش نیز توسط دولت 
جالب اين ! بلوکه گردد و ملت هم در فشارهای روزانه و رو به تزايد مترو ، در عذاب دائمی باشند؟

جاست دولت در حالی بودجه مترو را نمی دهد که اگر هم آن را پرداخت کند ، باز هم به عنوان عوارض 
دولت حتی می تواند اجازه ترخیص قطارها را بدهد و به میزان عوارض . گمرکی به خودش باز می گردد

 . کمرگی اش ، از بودجه مترو را نزد خود نگه دارد
رد که از يک سو ، تحريم های خارجی مانع از ورود برخی اقالم به کشور می شود واقعًا جای تأسف دا

نمی گذارند به  -آن هم از نوع دولتی  -و از سوی ديگر هم وقتی کااليی وارد می شود ، داخلی ها 
 ! دست مردم برسد

ست که آيا خدمت به مردم اين ا! به راستی کجای اين رويکرد با شعار خدمت به مردم می خواند؟
 ! هستیم و در همان حال ، با مردم اين گونه رفتار کنند؟" نوکر مردم"بگويند ما 

 
 دستمزد 

 افزايش عادالنه دستمزد كارگران بايد بیشتر از نرخ تورم باشد
 

رئیس كانون هماهنگي شوراي  :اسفند آمده است  0ایلنا در  –به گزارش خبرگزاری دولتی کار ایران 
وري كارفرمايان است و  معاش كارگران در گرو سود آوري و بهره: شمالي گفتاسالمي كار خراسان 

ها مشكالتي زيادي را براي كارفرمايان بوجود  هاي انرژي به تبع هدفمند كردن يارانه افزايش قیمت حامل
 . آورده است

ان خراسان داود امیري در گفتگو با خبرنگار ايلنا با اشاره به مشكالت واحدهاي تولیدي در سطح است
نبود سرمايه در گردش مشكل اصلي واحدهاي تولیدي اين استان بوده و اين : شمالي اظهار داشت

 . هاي استان شده است امر سبب بحران در كارخانه
افزايش قیمت : وري كارفرمايان است افزود وي با بیان اينكه معاش كارگران در گرو سود آوري و بهره

 . ها مشكالتي زيادي را براي كارفرمايان بوجود آورده است ند كردن يارانههاي انرژي به تبع هدفم حامل
رئیس كانون هماهنگي شوراي اسالمي كار خراسان شمالي با تاكید به اينكه افزايش دستمزد 

با توجه به ثابت ماندن : كارگران به تصريح قانون بايد متناسب با افزايش تورم باشد اظهار داشت
 . تر از نرخ واقعي تورم باشد جنگ افزايش دستمزد حتي بايد اضافه هاي دستمزد در سال

با افزايش قیمت اقالم مصرفي فشارمالي زيادي بر كارگران وارد خواهد شد كه اين فشار : او گفت
مالي تا حدودي با دادن كارتهاي اعتباري كه دولت وعده آن را به كارگران داده بود مي تواند جبران 

 . شود
 مپايان پیا

 

 اين استان؛ 000در پي تجمع اعتراضي کارکنان 
 مرکز اطالعات تلفنی کرمان تعطیل شد

 
 113اعتراض کارکنان   :اسفند آمده است  0کرمان در / ایلنا  –به گزارش خبرگزاری دولتی کار ایران 

 . شان باعث تعطیلی این مرکز شد کرمان به حقوق و مزایای پرداخت نشده
کرمان به علت عدم پرداخت حقوق و  113فر از کارمندان مرکز اطالعات تلفنی ن 30به گزارش ایلنا 

 . عیدی و مزایای سال گذشته دست از كار كشیدند و در محوطه مرکز مخابرات تجمع کردند
یکی ازمعترضین در گفتگو با خبرنگار ايلنا ضمن بیان اینکه ما به حقوق و قراردادهای جدیدمان اعتراض 

هزار تومانی  099شود و باید بقیه بیمه را از حقوق  روز بیمه برای ما رد می 11فقط : داریم، مدعي شد
آور  هاي سرسام تومان برایمان می ماند که باید با آن هزینه  159خودمان پرداخت کنیم و در نتیجه 

 . زندگي و کرایه رفت و آمد را بپردازیم
اند، حقوق آبان و آذر را پرداخت  به ما پرداخت کردهتنها نصف حقوق شهریور و مهرماه را : وی ادامه داد

 . اند اند و عیدی و سنوات پارسال را نیز به حسابمان نریخته نکرده
مسئولین قول دادند حقوق و مزایای معوقه ما را پرداخت کنند اما : کارمندان دیگری در اين زمینه گفت

 . پردازیم گویند فقط حقوق آبان و آذر را می االن می



 . شود ها بسته می اسفند حقوق و مزایای ما را نپردازند صورت حساب 15اگر تا قبل از : و افزودا
میلیون  19مخابرات : یکی دیگر از معترضین نیز با اشاره به ورشکستگی پیمانکار قبلی مخابرات، گفت

 . خودشان را بردارندخواهند اول طلب  تومان ضمانتنامه از پیمانکار دارد اما چون از او طلبکار است، می
تومان  099تومان به  499سال، حقوق همه بیشتر شده اما حقوق ما از  10بعد از : وی اظهارداشت

 ! رسیده
الزم به ذکر است سرانجام مسئولین با حضور در میان کارمندان، قول دادند تا بیستم اسفند ماه، کلیه 

 . قه را بپردازندماه حقوق معو 0معوقات پرداخت شود و تا روز شنبه نیز
اگر مسئولین این بار نیز به قول و وعده خود عمل نکنند ما : یکی از کارمندان معترض به خبرنگار ما گفت

 . باز هم اعتراض خواهیم کرد
 پايان پیام

حقوق، حق بیمه کارگري، عیدی و پاداش / تجمع كارگران قند و تصفیه شكر اهواز
  اند خودرا دريافت نکرده

يك فعال كارگرى در استان :اسفند آمده است  0ایلنا در  –برگزاری دولتی کار ایران به گزارش خ
جمعى از کارگران کارخانه قند و تصفیه شکر اهواز صبح امروز در مقابل استانداری : خوزستان گفت
 . آمیزى برگزار کردند تجمع اعتراض

ران از آذرماه سال گذشته تاکنون حقوق، اين کارگ: آقايار حسیني، دبیر اجرايى خانه كارگر اهواز افزود
 . اند عیدی و پاداش خودرا دريافت نکرده

به دلیل عدم پرداخت حق بیمه کارگران از سوی کارخانه، کارگران با مشکل تمديد نشدن : وی گفت
 . های بیمه خود نیز مواجه هستند دفترچه

کارگر  129ند و تصفیه شکر اهواز حدودکارخانه ق: دبیر اجرايی خانه کارگر استان خوزستان اظهارداشت
دارد كه كارگران اين واحد تولیدى بجهت بال تكلیفى در وضعیتشان براى چندمین بار دست به تجمع زده 

 . اند

ضربات سنگین به تولید برنج، سیب : واردات کشاورزی ايران را فلج کرده است
  ..زمیني، خرما

دردسری به نام واردات؛ صنعت کشاورزی " آمده است  اسفند 4در  کلمهبه نوشته سایت اصالح طلب 
  باير شده است

پیشگی خود را در انديشه مهاجرت به شهرهای  کشاورزان حال و روز خوبی ندارند و روزگار فالحت
توانست بیشترين تاثیرگذاری  ايم اگر بگويیم کشاورزی ايران که مي بیراه نگفته. کنند تر سپری مي بزرگ

های آخر را  ادی و توسعه صادرات غیرنفتی داشته باشد امروز در بستر بیماري، نفسرا در رشد اقتص
ريزان اقتصادی به اين حوزه  توجهی مسووالن و برنامه صنعت کشاورزی باير شده است و بي. کشد مي

شمال تا جنوب، شرق تا غرب وجب به وجب خاک ايران دارای . گیر کرده است فعاالن اين بخش را زمین
هايی که امروز هم اگر همتی برای استفاده بهینه از آنها  های بسیاری در اين حوزه است؛ مزيت مزيت

 . توان شاهد شکوفايی اقتصادی در حوزه کشاورزی و صنايع تبديلی و غذايی وابسته باشیم باشد مي
 ترين دهد که يکی از مهم گرفته در اين بخش اما نشان مي های صورت گذاري نگاهی به سیاست

های اقتصادی کشور فاقد برنامه جامع و بلندمدت برای توسعه است و کشاورزان را ديگر توان  بخش
رويه محصوالت کشاورزی قامت آنها را هر روز  راست کردن قامت خمیده نمانده و سنگینی واردات بي

ورم و تثبیت های اقتصادی دولت در راستای کنترل ت واردات يکی از سیاست. کند تر از ديروز مي خمیده
. تر از هر زمان ديگری بوده است قیمت برخی از کاالهای مصرفی است که چند سال گذشته پررنگ

رويه واردات محصوالت کشاورزی در ايران و پیامدهای زيانبار آن در تضعیف اقتصاد  سیاست افزايش بي
درستی است که های نا ای از سیاست کشاورزی و ضربه زدن به منافع کشاورزان ايراني، نمونه

 . اعتنا بود توان نسبت به آن بي نمي
  شود برنج ايرانی خاطره مي

نبود آمار درستی از میزان تولید و مصرف محصوالت کشاورزی در کشور موجب شده است تا واردات در 
اين حوزه به بیشترين میزان خود در طول سه دهه گذشته برسد؛ وارداتی که معیشت کشاورزان و 

 . ر شرايط بحرانی قرار داده استتولید را د
برنج ايرانی يکی از محصوالتی است که تولید آن تحت تاثیر واردات در شرايط بسیار نامطلوبی قرار 

ها و دستاويزها برای توجیه واردات برنج خارجی به ايران، کنترل  ترين استدالل يکی از مهم. گرفته است
ترديدی نیست با توجه به . کنندگان است بود نیاز مصرفبهای اين محصول در بازار داخلی و تامین کم



سرانه مصرف برنج در ايران و میزان تولیدات داخلي، بايد کمبود برنج مورد نیاز برای مصرف داخلی را از 
طريق واردات برنج تامین کرد اما نبايد از ياد برد که هرگونه واردات برنج خارجی به ايران بايد در يک 

رويه  سوال اينجاست که آيا واردات بي. ارشناسی و متناسب با منافع ملی باشدچارچوب کامال ک
های خارجی کشورهايی چون پاکستان، هند، اروگوئه و اندونزی به ايران در شرايطی که اشباع  برنج

ای از برنج داخلی  های وارداتی که عرصه را برای فروش بخش قابل مالحظه بازارهای داخلی با برنج
ها جواب اين سوال را با توسل به اعداد و  است، متناسب با منافع ملی است؟ مسلما دولتي تنگ کرده

ارقام تولید و مصرفی که تنها مورد تايید خود آنهاست خواهند داد؛ آماری که به گفته جمیل 
ه شايق، دبیر انجمن برنج ايران به هیچ عنوان درست نبوده و اين آمار تنها در راستای توجی علیزاده

سرانه مصرف برنج در کشور بر اساس محاسبه انجمن برنج . شود رويه برنج منتشر مي واردات بي
اين در حالی است که . کیلوگرم است ٣۷تا  ٣۶موسسه تحقیقات برنج کشور برای هر نفر ساالنه بین 

ر همین ب. کنند کیلوگرم برای هر نفر اعالم مي ۷۷های دولتی سرانه مصرف برنج را ساالنه  دستگاه
. هزار تن برنج سفید در کشور تولید شد ٣۱۱تا دو میلیون و  ٢۱۱اساس امسال حدود دو میلیون و 

کیلوگرم برنج  ٣۷تا  ٣۶طبق محاسبه و نظر انجمن برنج با اين میزان تولید، با سرانه مصرف ساالنه 
ار تن برنج، نیاز وارداتی اين هز ٨۱۱تا دو میلیون و  ۷۱۱برای هر نفر و نیاز ساالنه کشور به دو میلیون و 

هزار تن  ۷۱۱ها نیاز ساالنه برنج کشور را سه میلیون و  هزار تن در سال است اما دولتي ۱۱۱محصول 
هزار را صادر  ٢۱۱هزار تن، مجوز واردات يک میلیون و  ٢۱۱اعالم کرده و با میزان تولید دو میلیون و 

اند ديگر نبايد امیدی به  اقدام به واردات برنج کرده جايی که خودروسازان بزرگ کشور نیز. اند کرده
وری در اين بخش داشت و به گفته شالیکاران با تداوم اين روند برنج ايرانی نیز  توسعه و افزايش بهره

 . خاطره خواهد شد
  اند کاران زانوی غم بغل کرده زمیني سیب
است که کشاورزان اين بخش نیز از دار داخلی  زمینی يکی ديگر از چندين و چند محصول مزيت سیب

رها کردن محصول در زمین و نداشتن توجیه اقتصادی . برد نبود تقويم تولید و صنايع تبديلی رنج مي
های  و تکرار اين داستان در ساير استان( جاری تابستان سال)برداشت اين محصول در استان همدان 

های  ای از مشقت ، جیرفت و دزفول تنها نمونهکشور از جمله اصفهان، گرگان، کهگیلويه و بويراحمد
که کشاورزان افزايش تولید  درحالي. کنند ها گنج کاشته و رنج درو مي کارورزان است که اين سال

کنند؛ مسووالن وزارت جهاد  جاری را به دلیل افزايش مصرف سم و کود عنوان مي زمینی در سال سیب
فزايش سطح زيرکشت، افزايش تولید ارقام پرمحصول و بهبود کشاورزی معتقدند افزايش تولید به دلیل ا

زمینی صورت  گونه افزايش مصرف سموم و کود شیمیايی در تولید سیب مکانیزاسیون بوده است و هیچ
زمینی در کشور تولید شد که امسال به  هزار تن سیب ۱۱۱سال گذشته چهار میلیون و . ايم نداشته

ازای افزايش مصرف  افته که تولیدکنندگان خود اين افزايش تولید را بهبیش از پنج میلیون تن افزايش ي
دانند چراکه مجبورند قیمت پايین اين محصول را با افزايش عملکرد در واحد  سم و کود شیمیايی مي

پايین بودن قیمت خريد از . شان کیفی است سطح جبران کنند و خود ادعايی ندارند که همه محصول
های تولید  زمیني ها، باعث شده که سیب تناژ تولید با توجه به افزايش مصرف نهادهکشاورز و افزايش 

زمینی در کشور که به گواه بسیاری  تولید سیب. تر برداشت شوند امسال از حد متوسط بسیار درشت
ترين  گیری از صنايع تبديلی و جانبی به يکی از شاخص تواند با بهره از فعاالن حوزه کشاورزی مي

کاران  زمیني های حوزه کشاورزی تبديل شود، امروز در وضعیتی قرار گرفته است که سیب بخش
. کنند گذار تا برداشت سال آينده زراعی را با استقراض و مشکالت عديده معیشتی سپری مي دوران

تومان بوده در  ٢۱۱تومان تا  ۱٣۱زمینی از کشاورز  گفتنی است؛ امسال قیمت خريد هر کیلو سیب
 . تومان است ٣۱۱زمینی بیش از  شده تولید هر کیلو سیب که به گفته کشاورزان قیمت تمام حالي

  مانند خرماها بر نخل مي
خرما يکی از محصوالتی است که ايران با تولید ساالنه حدود يک میلیون تن خرما و دارا بودن نزديک به 

براساس اين . خرما در جهان است کنندگان ترين تولید درصد تولید خرمای جهان، از جمله بزرگ ۱۶
کننده خرما در جهان پنج کشور مصر، ايران، عربستان و کشورهای امارات  گزارش از بین کشورهای تولید

اما در وضعیت کنونی جايگاه ايران . شوند کنندگان اصلی اين محصول محسوب مي و پاکستان تولید
ها به  ترين چالش د و صنايع تبديلی يکی از بزرگدر اين زمینه نیز نبود تقويم تولی. متزلزل شده است

های متولی به اين بخش نیز موجب کاهش تولید در يکي، دو سال  توجهی دستگاه بي. رود شمار مي
ها و افزايش قیمت  هدفمندی يارانه. اخیر و باعث کاهش مزيت نسبی تولید و صادرات خرما شده است

در شرايط امروزی . ای تولید در داخل کشور شده استه های انرژی نیز موجب افزايش هزينه حامل
در کنار اين اتفاق بايد کاهش . حاکم بر بخش کشاورزی کاهش مزيت نسبی تولید و صادرات ادامه دارد

اتفاقی که موجب شده است ايران با داشتن رتبه اول جهانی . میزان تولید در هکتار را نیز در نظر گرفت
اتفاقی که قدرت رقابتی . در رتبه چهارم قرار گیرد( تن در هکتار)عملکرد سطح زيرکشت، از نظر میزان 

شود تداوم اين روند سقوط  بینی مي تر کرده است و پیش اين محصول در بازارهای جهانی را کمرنگ



نگاهی به اتفاقات رخ داده در زمینه تولید محصوالت . ايران در رنکینگ جهانی تولید و صادرات خرما شود
ی حاکی از آن است که بخش کشاورزی اين روزها حال و روز مساعی ندارد و محصوالتی کشاورز

 . اند همچون پرتقال، سیب درختي، نارنگي، انار، سیر، گردو، گوجه فرنگی و نیز دچار آفت شده
 

  گزارش از شرق

 
 .بهنام ابراهیم زاده به معالجه فوری نیاز دارد

 
یم زاده در تماسی که با او داشتند مطلع شدند که بهنام طی هفته گذشته خانواده بهنام ابراه

درخواست کرده بود به او اجازه داده شود برای معالجه به خارج از زندان برود اما مسئولین زندان 
همچنان در آزار دادن و اذیت کردن زندانیان با درخواست بهنام ابراهیم زاده مخالفت کرده و اعالم کردند 

اما همه می دانیم که نه تنها بهداری زندان امکانات معالجه را .سیدگی خواهند کرد در بهداری زندان ر
در حال حاضر گوش و بناگوش بهنام به شدت دچار . ندارد بلکه به طور قطع قصد معالجه هم ندارند 

عفونت و تورم شده است و آنقدر شدت دارد که او به طور دائم دچار سردرد است ،برخی اوقات شدت 
 .به اوج می رسد و تاب و تحمل بهنام را از بین می برد درد 

تنها جرم بهنام حمایت از کودکان کار و خیابان و عضویت در شورای نمایندگان کمیته پیگیری ایجاد  
تشکل های کارگری در جهت کسب حقوق کارگران است ،او را به بهانه های واهی و دروغین دستگیر 

 .،محاکمه و زندانی کرده اند
می خواهیم هر چه . ما خواهان آزادی فوری و بی قید و شرط او و تمامی کارگران زندانی هستیم  

 .زودتر بهنام برای معالجه به یکی از بیمارستانهای بیرون زندان اعزام گردد 
اعالم می داریم مسئولیت ادامه ی آزار و اذیت و وارد شدن هر گونه ضایعه ی جسمی و روحی به 

 .زاده بر عهده ی مسئولین زندان و قضائی مربوطه است  بهنام ابراهیم
 کمیته پیگیری ایجاد تشکلهای کارگری
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شان باعث تعطیلی  کرمان به حقوق و مزايای پرداخت نشده ۵۵۰اعتراض کارکنان 
  اين مرکز شد

مندان مرکز نفر از کار ٨٢تعداد :اسفند آمده است  4ایلنا در  –به گزارش خبرگزاری دولتی کار ایران  
کرمان به علت عدم پرداخت حقوق و عیدی و مزايای سال گذشته دست از کار  ۱۱٨اطالعات تلفنی 

 . کشیدند و در محوطه مرکز مخابرات تجمع کردند
وگو با ايلنا، ضمن بیان اينکه ما به حقوق و قراردادهای جديدمان اعتراض  يکی از معترضین در گفت

هزار تومانی  ٢۱۱شود و بايد بقیه بیمه را از حقوق  بیمه برای ما رد ميروز  ۱۶فقط : داريم، مدعی شد
آور  های سرسام تومان برايمان می ماند که بايد با آن هزينه  ۱۱۱خودمان پرداخت کنیم و در نتیجه 

 . زندگی و کرايه رفت و آمد را بپردازيم
اند، حقوق آبان و آذر را پرداخت  کردهتنها نصف حقوق شهريور و مهرماه را به ما پرداخت : وی ادامه داد

 . اند اند و عیدی و سنوات پارسال را نیز به حسابمان نريخته نکرده
مسئولین قول دادند حقوق و مزايای معوقه ما را پرداخت کنند اما : کارمندان ديگری در اين زمینه گفت

 . پردازيم گويند فقط حقوق آبان و آذر را مي االن مي
 . شود ها بسته مي اسفند حقوق و مزايای ما را نپردازند صورت حساب ۱۱تا قبل از اگر : او افزود

میلیون  ۶۱مخابرات : يکی ديگر از معترضین نیز با اشاره به ورشکستگی پیمانکار قبلی مخابرات، گفت
 . ارندخواهند اول طلب خودشان را برد تومان ضمانتنامه از پیمانکار دارد اما چون از او طلبکار است، مي

تومان  ٢۱۱تومان به  ۷۱۱سال، حقوق همه بیشتر شده اما حقوق ما از  ۱٢بعد از : وی اظهارداشت
 ! رسیده

الزم به ذکر است سرانجام مسئولین با حضور در میان کارمندان، قول دادند تا بیستم اسفند ماه، کلیه 
 . دماه حقوق معوقه را بپردازن ٢معوقات پرداخت شود و تا روز شنبه نیز

اگر مسئولین اين بار نیز به قول و وعده خود عمل نکنند ما : يکی از کارمندان معترض به خبرنگار ما گفت
 . باز هم اعتراض خواهیم کرد

 
 کرمانشاه در جايگاه دوم بیکاری در کشور

 



ن میزان مركز آمار ایرا :اسفند آمده است  4کرمانشاه  در / ایلنا –به گزارش خبرگزاری دولتی کار ایران 
 . های کشور را به تفکیک اعالم کرد بیکاری استان

درصد پس از استان البرز دومین رتبه نرخ  ۱ ٢۱به گزارش ایلنا، مطابق اعالم این مرکز، کرمانشاه با 
 . بیکاری کشور را به خود اختصاص داده است و استان یزد کمترین میزان بیکاری را در کشور داراست

ع نمایندگان استان كرمانشاه همیشه درباره میزان باالی بیکاری هشدار داده و های اخیر مجم در سال
درباره صحت برخی اطالعات مبنی بر کاهش نرخ بیکاری و صحت آمار اشتغالزايي استان تردیدهای 

 . خود را بیان کرده است
هش بیکاری های اخیر پرداخت وام برای مشاغل خانگی را راهی در جهت کا مسئوالن استانی در ماه

ها از پرداخت تسهیالت در بخش اعظم آن خودداری  هایی که بانک اند، وام کرمانشاه دنبال کرده
 . نمایند می

های اخیر بدالیل گوناگون  افزاید برخی کارخانجات و کارگاههای سطح استان نیز در ماه این گزارش می
 . اند تعطیل شده اي موارد عماًل اند و در پاره کارکنان خود را از تعديل كرده

 پایان پیام

  خطر اعدام قریب الوقوع عبدالرضا قنبری
 

با رد درخواست لغو حکم اعدام عبدالرضا قنبری در : اسفند آمده است  5در  دریافتی بر پایه خبر 
کمیسیون عفو و بخشودگی دادگستری کل استان تهران ، این معلم زندانی اعتراضات روز 

  .یب الوقوع اجرای حکم اعدام قرار گرفتدر خطر قر ۱٣٨٨عاشورای 
عبدالرضا قنبری معلم ادبیات فارسی است که دراعتراضات مردمی پس از انتخابات مناقشه انگیز 

فعال بوده و در جریان اعتراضات روز عاشورا نیز تماس تلفنی چند ثانیه ای با یکی از  ٨٨خرداد  ٢٢
لف جمهوری اسالمی داشته و پس از آن در شبکه های تلویزیونی وابسته به یک سازمان مخا

در مدرسه محل تدریسش بازداشت گردیده و در جریان دادگاههای تلویزیونی متهمان  ٨٨بهمن 
دادگاه انقالب تهران به اعدام  ۱۱عاشورا به اتهام محاربه توسط قاضی صلواتی قاضی شعبه 

خواهی و بی آنکه به دیوان عالی حکمی که بدون طی روند قانونی اعتراض و فرجام . محکوم گردید
این دادگاه به ریاست قاضی  ٣۶کشور ارسال شود ، در دادگاه تجدید نظر استان تهران و در شعبه 

  .زرگر در فاصله چند روز تایید و قطعی گردید
از آن تاریخ و در پی درخواست از کمیسیون عفو بود که به لحاظ قانونی تا اعالم پاسخ این 

اجرای این حکم وجود نداشت و اکنون با رد درخواست عفو هر لحظه و پس از  کمیسیون امکان
  حکم اعدام توسط رییس قوه قضائیه" استیذان"

خانواده قنبری از مجامع و نهوادهای . احتمال اعدام این زندانی سیاسی جنبش سبز وجود دارد
م این معلم مدارس ورامین تالش مدافع حقوق بشر انتظار دارند با تمام توان در جهت ممانعت از اعدا

  .نمایند
 

 اعتصاب رانندگان سرویس های مدارس استثنائی
 

 اند ماه حقوق نگرفته ۷های این مدارس  رانندگان سرویس
آموزان هم که شده دست از کار نکشند  ایم که بخاطر دانش چندین بار ما از این رانندگان خواهش کرده»

ها، دیگر  با نزدیک شدن به پایان سال و هزینه آخر سال خانواده اند، اما ها هم قبول کرده آن که 
 «.های ما هم کارساز نشد خواهش

های مدارس استثنایی  اسفندماه قانون ،پرداخت نشدن حقوق رانندگان سرویس1به گزارش مورخ 
اند در  ماه است حقوق نگرفته 4رانندگانی که بیش از . موجب تعطیلی برخی از این مدارس شد

آموزان معلول برخی مدارس استثنایی د رجنوب  دهی به دانش تراض به این امر امروز صبح از سرویساع
مدیر یک مدرسه . تهران خودداری کردند و خواستار رسیدگی آموزش و پرورش، به مشکل خود شدند

ان های مدارس استثنایی را باید سازم حقوق سرویس»: گوید استثنایی در جنوب تهران به قانون می
پرورش شهر تهران به حساب سازمان آموزش استثنایی واریز کند و سازمان این اعتبار را بین  و آموزش

اما متاسفانه از ابتدای سال تحصیلی جاری تنها حقوق مهر و آبان . کند مدارس مربوطه تقسیم می
 «.ها به تعویق افتاده است ماه است که حقوق آن 4رانندگان واریز شده است و بیش از 

های جسمی و حرکتی  آموزان که دارای معلولیت اعتصاب این رانندگان موجب شده تا والدین این دانش
آموز  مادر یک دتنش. های مدرسه حاضر کنند های خود را سر کالس شدیدی هستند امروز نتوانند بچه

نها امیدشان درصد والدین ماشین شخصی ندارند و ت 09بیش از »: گوید معلول به خبرنگار قانون می
ها به  هایشان به مدرسه سرویس مدارس بوده است، از طرفی جابجایی این بچه آمد بچه و برای رفت



 «.ها تنها با کمک این رانندگان میسر است دلیل معلولیت و سنگین بودن وزن آن
ت رانندگان سرویس این مدارس از هفته گذشته به مدارس اعالم کرده بودند که در اعتراض به وضعی

دهی به  حقوق خود از ابتدای هفته جاری کار نخواهند کرد و تا حل نشدن مشکلشان از سرویس
مشکلی که به گفته مدیر مدرسه استثنایی کوشا در محله . آموزان خودداری خواهند کرد دانش
ن پارسال هم در چندین نوبت حقوق این رانندگا»: آباد تهران در سال گذشته نیز وجود داشته است نازی

ایم که بخاطر  امسال هم چندین بار ما از این رانندگان خواهش کرده. ماه تاخیر پرداخت شد 4با 
اند، اما با نزدیک شدن به پایان  ها هم قبول کرده آن آموزان هم که شده دست از کار نکشند که  دانش

 «.های ما هم کارساز نشد ها، دیگر خواهش سال و هزینه آخر سال خانواده
آموزش و پرورش به جای »: گوید آموزی که دارای معلولیت حرکتی است به قانون می طمه دانشمادر فا

ها با پرداخت نکردن حقوق رانندگان چنین معضلی  های آن آموزان و کمک به خانواده حمایت از این دانش
ورده که مشکل گوید به این امید دخترش را به مدرسه استثنایی آ او می« .کند را برای والدین ایجاد می

او با گالیه از وضعیت . مدارس عادی را برای رفت و آمد و استفاده از امکانات مدرسه نداشته باشد
ها، امکان  با وجود استعداد دخترم، به دلیل وجود پله و موانع در ساختمان»: گوید موجود این مدارس می

ا به مدرسه عادی فرستادم و در این سال او ر 4اگرچه . استفاده از مدارس عادی برای او وجود نداشت
مدت بسیار سختی کشیدم، اما در نهایت تصمیم گرفتم او را به مدرسه استثنایی بفرستم که نه تنها 

« .توجهی آموزش و پرورش باید شاهد تعطیلی مدرسه نیز باشم مشکالتم کمتر نشد بلکه به دلیل بی
انات تفریحی و توجه نکردن به وضعیت این کودکان را او با انتقاد از وضعیت امکانات مدرسه؛ نداشتن امک

های مادر فاطمه را تایید  مدیر مدرسه نیز حرف. خواند که نیازمند توجه مسئوالن است می« دردی»
های  ها و مشارکت مدرسه ما به دلیل وضعیت مالی والدین، چندان از کمک»: گوید کند و می می

. دهد ای است که آموزش و پرورش در اختیار ما قرار می ودجهمردمی سهمی ندارد و تماما وابسته به ب
سرویس مدرسه، امروز دست از کار بکشند و مدرسه به  01ای که نرسیدن آن موجب شده تا  بودجه

اند تا چند روز آینده  گوید مسئوالن سازمان آموزش استثنایی قول داده او می« .حالت تعطیل درآید
ها را راضی به  رداخت کنند، اما مطمئن نیست که این قول آنحقوق معوقه سرویس مدارس را پ

 .برگشتن سر کار کند
ها هم حق  آموز معلول دارند، این بچه ها چند دانش بعضی از خانواده»: گوید مادر فاطمه با بغض می

ن دارند که احترام ببینند و مانند بقیه کودکان بتوانند با آسایش سر کالس بنشینند، اما گویا مسئوال
 «اند های معصوم را فراموش کرده وظیفه خود در قبال این بچه

 
 كارخانجات تولید كبريت تبريز در شرف تعطیلي

 
عالي  عضو هیئت مديره كانون:اسفند آمده است 5ایلنا در  –به گزارش خبرگزاری دولتی کار ایران 

ر شرف تعطیلي قرار دارند، شوراهاي اسالمي كشور با اعالم اينكه كارخانجات تولیدي كبريت تبريز د
... بهمن و 00سازی از جمله ممتاز، تبريز،  شرقی دارای چندين واحد کبریت استان آذربایجان: اظهار كرد

هاي غیراستاندارد در  است که در حال حاضر به جهت افزايش قیمت حاملهاي انرژي و قاچاق كبريت
 . شرف تعطیلي قرار دارند

: كارگر در اين كارخانجات فعالند، افزود 1099رنگار ايلنا با بیان اينكهچنگیز قاسمي در گفتگو با خب
کند که اگر این وضعیت ادامه  هاي كبريت سازي هم اكنون با حداقل ظرفیت خود فعالیت می کارخانه

 . رود داشته باشد زماني نخواهد گذشت که صنعت تولید کبریت در ایران کاًل از بین مي
ري متولیان و صاحبان صنعت کبریت سازي، این صنعت را در حال نابودی به گفته اين فعال كارگ

کند، مشکالتی است که  دانند، اما آنچه در شرایط فعلی علت پرداختن به این موضوع را ضروری می مي
توجهی به آن ضمن تعطیلی یک صنعت  این صنعت در حال دست و پنجه نرم کردن با آن است و بی

های مختلف آن را فراهم خواهد کرد و به مجموع بیکاران کشور  ادی کارگر در بخشدیگر، بیکاری تعداد زی
 . افزايد رقمی قابل مالحظه مي
های غیراستاندارد و قاچاق چینی با آرم کارخانجات ایرانی  به تازگی کبریت: وی همچنین تصریح کرد

 . اند تولید و به بازار ایران وارد شده
هاي تولید شده انباشته است و  هاي كبريت سازي از كبريت انبار كارخانهدر حال حاضر : او ادامه داد

 . مسئولین اين واحدهاي تولیدي با مشكالت فروش كاالهاي خود مواجه هستند
دولت تهسیالتی برای : رئیس كانون هماهنگي شوراهاي كار استان آذربايجان شرقي در ادامه افزود

رفته بود ولی این عوامل از ریشه دارای مشکل هستند افزایش قیمت حامل های انرژی در نظر گ
وکمبود نقدینیگی وعدم وجود مواد اولیه با کیفیت سبب شده مشکالت بسیاری از جمله وارد شدن 

 . بسیار مواد اولیه غیر استاندارد از کشورچین برای قشر تولید کننده کشور ایجاد شده است
: هیالت بر مشکالت موجود تولیدکنندگان می افزاید، ادامه دادوی با اشاره به اینکه ارائه نکردن این تس



کمبود نقدینگی در اختیار تولید کنندگان و به تبع عدم پرداخت به موقع اقساط وام ها توسط آنان موجب 
 . ايجاد مشكالت عديده اي براي بسیاری از کارخانه ها شده است

 19های انرژی  واحدهای صنعتی، بهای این حامل های برق و گاز از با حذف یارانه: قاسمي تاكید كرد
 . کند ها به تولیدکنندگان فشار وارد می برابر افزایش یافته است و این افزایش قیمت

 پايان پیام
 

 سقوط باالبر در كرمان موجب كشته شدن سه کارگر شد

 
ر و بستری سقوط باالبر در شهر كرمان موجب كشته شدن سه كارگ: كرمان گفت 115رییس اورژانس 

 .یو شد. سی. شدن یك مهندس ساختمان در بخش آی
این حادثه صبح امروز شنبه : اسفنماه در گفت و گوبا ایرنا، افزود1روز شنبه' محمد حسین مصدق  '

 .دقیقه در محل بلوار پزشك شهر كرمان بوقوع پیوست 19ساعت هشت و 
طبقه در دست  19شم یك ساختمان سه كارگر به همراه یك مهندس ساختمان، از طبقه ش: وی گفت

 .ساخت، به پایین سقوط كردند
دقیقه در محل حادثه حضور یافتند و یكی  15نیروهای اورژانس كرمان، ساعت هشت و : وی ادامه داد

 .از كارگران در زمان حادثه فوت می كند
خود را از دست  كارگر دیگری نیز در زمان تحویل به بیمارستان جان: كرمان، گفت 115رییس اورژانس 

 .می دهد و یك كارگر دیگر نیز عصر امروز فوت می كند
كرمان ( ع)یو بیمارستان سیدالشهدا . سی. مهندس ساختمان نیز در بخش آی: مصدق، بیان كرد

 .بستری شده است

 
 سقوط باالبر در كرمان موجب كشته شدن سه کارگر شد

 
عضو هیات مدیره کانون شوراهای :اسفند آمده است  5ایلنا در  –به گزارش خبرگزاری دولتی کار ایران 

درصد از نیازهای خوراکی  25هزار تومانی تنها  499دستمزد : اسالمی کار استان تهران اعالم کرد

  .کند کارگران را تامین می

درصدی اقالم خوراکی سبد هزینه خانوار  59.1علی دهقان کیا در گفتگو با خبرنگار ایلنا از افزایش 

همچنین نرخ مسکن در مقایسه با سال گذشته : ی تا پایان دی ماه سال جاری خبر داد و گفتکارگر

درصد افزایش یافته است، این در حالیست که کمیته مزد نرخ اقالم مصرفی سبد هزینه  49بیش از 

  .خانوار را با در نظر نگرفتن بسیاری از اقالم مورد نیاز محاسبه کرده است

هاي سبد  ون شوراهای اسالمی کار استان تهران، با تاکید بر لزوم جبران حداقلعضو هیات مدیره کان

تواند بیش از اين به کارگر پرداخت کند  گويد نمي در صورتی که کارفرما مي: خانوار یاد آور شد  هزينه

ت هاي سنواتي حتي به صورت غیرنقدي کارگران را مورد حماي دولت وظیفه دارد در قالب لوايح و بودجه

  .قرار دهد

با توجه به تدوين برنامه پنجم توسعه، همانطور که دولت موظف است براساس : دهقان کیا تصریح کرد

قانون اساسي براي افراد جامعه اشتغال ايجاد کند، بايد وضعیت درآمدي و معیشتي آنان را نیز بهبود 

  .بخشد

هاي  پیشنهاد دهد براي جبران حداقلشوراي عالي کار بايد در جلسات خود به دولت : او تاکید کرد

  .کارگري و همچنین مشکالت کارفرمايان بودجه اختصاص دهد

 پایان پیام

  مرگ کارگر ساختمانی بر اثر سقوط از طبقه پنجم

کارگر جوانی بر اثر سقوط از طبقه :اسفند آمده است  5ایلنا در  –به گزارش خبرگزاری دولتی کار ایران 
 . ال ساخت در غرب تهران جان خود را از دست دادپنجم يک ساختمان درح

راهی  10صبح امروز، آتش نشانان ايستگاه  19در ساعت  105پس از اطالع دادن اين حادثه به سامانه 
 . ، میدان ساحل شدند(راه آهن)محل حادثه در شهرک گلستان 

 -ای بنام ابراهیم  ساله 00کارگر : منوچهر رهي، فرمانده آتش نشانان اعزامی در مورد اين حادثه گفت
طبقه بود که ناگهان به پايین سقوط  5ع دريک پروژه ساختمانی مشغول اسکلت بندی يک ساختمان 

 . کرد
پس از معاينه عوامل اورژانس و اعالم فوت اين شخص، ما جنازه اين کارگر را تحويل نیروی : وی افزود



 . انتظامی داديم
ی و عدم رعايت موازين ايمنی دراين پروژه ساختمانی را علت بروز اين فرمانده آتش نشانی بی احتیاط

البته تحقیقات بیشتر درمورد اين حادثه مرگبار هم چنان از سوی : اين حادثه ذکر کرد و گفت
 . کارشناسان اين سازمان و نیروی انتظامی ادامه دارد

ن ساختمانی اتفاق افتاده که هرساله حوادث مختلفی در اماکن در حال ساخت و يا مرمت برای کارگرا
عمده اين حوادث نیز به دلیل رعايت . موجب فوت و يا مصدومیت و جراحات شديد برای آنان شده است

ها  نکردن موازين ايمنی و فراهم نکردن محیطی ايمن از سوی پیمانکاران، مالکان و مهندسین ساختمان
 . حتیاطی کارگران اتفاق افتاده استای موارد بی ا و بکار نبستن تجهیزات ايمنی و در پاره

سازمان آتش نشانی ضمن درخواست از سازندگان ساختمان ها بويژه ساختمان های بلند مرتبه مبنی 
بر رعايت دقیق نکات ايمنی و تعبیه و تامین حفاظ و امکانات ايمنی مناسب، هشدار می دهد که به 

یط های کاری موازين و دستورالعمل های ايمنی خاطر حفظ جان و سالمتی خود و کارگران دقیقًا در مح
و بهداشت کار را رعايت کنند و کارگران هم در هنگام کار حتمًا از وسايل و تجهیزات ايمنی مناسب 

 .استفاده کند

 كند خلیج فارس معیشت صیادان را تهديد مي  آلودگي
 

قائم مقام اتحادیه صیادان سراسر  :اسفند آمده است  5ایلنا در  –به گزارش خبرگزاری دولتی کار ایران 
: هزار صیاد بوشهری دچارمشکالت معیشتی و درآمدی هستند خاطر نشان کرد 45کشور با بیان اینکه 
ای به صیادی اشتغال داشته و مابقی به عنوان شغل دوم  هزار نفر بصورت حرفه 09از این تعداد حدود 

 . مشغول به اين كار هستند
ا ایلنا ضمن اشاره به اینکه یک چهارم جمعیت استان بوشهر وابسته به صنعت محمد کارگر در گفتگو ب

افزایش اکتشافات مواد نفتی و گازي در بستر دریا و سرازير شدن : دریایی هستند، اظهار داشت
های  باعث ایجاد آلودگی آبها و بعضا بیماری... فاضالبهای شهری و کارخانجات صنعتی و شیمیایی و

 . برای صیادان و همچنین از بین رفتن آبزیان شده استپوستی العالج 
مدیر عامل اتحاديه صیادان بوشهر با عنوان این مطلب که شغل صیادی جزء مشاغل سخت و زیان آور 

های زیادی را باید در دریا  به جهت سختی کار صیادان و اینکه روزهاو ماه: شود ادامه داد محسوب نمی
سال صیادی دیگر  15ر باعث پیری زودرس آنان شده و صیادان حداکثر با با مشکالت سپری کنند این ام

 . توان کار کردن ندارند
کمبود : وی با اشاره به مشکالت ناشی از کمبود سوخت شناورهای صیادی در استان بوشهر گفت

ای نقش مهمی در فعالیت صیادان دارد که باید بر( شامل بنزین و نفت و گاز و گازوییل)سوخت صیادی 
 . این بخش از مشکالت صیادان نیز فکری اساسی کرد

دهد و این امر اقتصاد صیادي  کمبود سوخت قدرت ریسک دریاروی صیادان را کاهش می: وی یادآور شد
 . کند را تهدید می

با توجه به اینکه بخش عظیمی از صیادان استان : کارگر در خصوص وضعیت معیشتی صیادان نیز گفت
ای  وضعیت معیشتی خوبی ندارند و میزان درآمد ماهانه آنان به صورت سهمیه اند ورشکسته شده

شود و ممکن است در بعضی  است، یعنی هر چقدر درآمد شناور بیشتر باشد، حقوق صیاد تعیین می
 . از ماه های سال اصال درآمدی نداشته باشند

ماعی و اینکه حق بیمه به طور کامل متاسفانه صیادان به علت انقطاع در بیمه تامین اجت: او ادامه داد
شوند چرا که در حال حاضر درآمد صیادی جوابگو و به  شود هیچ وقت بازنشسته نمی پرداخت نمی

ها  صرفه نیست و صیاد ناچار است از یک شناور به شناور دیگر رفته تا کسب درآمد کند و این جابجایی
 . ی ثابت و کاملي نداشته باشند باعث می شود که بیمه

برغم اینکه دولت سهمیه سوخت برای صیادان در نظر : رییس اتحادیه صیادان استان بوشهر افزود
کنند که این  گرفته است ولی متاسفانه برخی از متولیان در شیوه جذب و توزیع سوخت کوتاهی می

شود و همین امر مشکالتی را برای  امر منجر به برگشت سهمیه تعیین شده و کاهش سوخت می
 . آورد د و صیادی در استان به وجود میصی

: او با انتقاد از دریاباني استان بوشهر که وظیفه کنترل شناورها و امنیت آنان را يه عهده دارد عنوان کرد
هزار تومان تحت عنوان ساماندهی شناورها از صیادان دریافت  099تا  199دریابانی بوشهر مبالغی بین

ه کاهش منابع دریایی مورد اعتراض صیادان است و جامعه صیادی كند که این مورد با توجه ب مي
 . خواستار حذف مبلغ فوق هستند

کارگر در خاتمه با بیان اینکه زیر ساختهای منابع دریایی و صیادی جنوب کشور خوب نیست اظهار 
تواند باعث  شود که می های بخش کشاورزی محسوب می صید و صیادی از زیر مجموعه: داشت



طلبد جهت تجدید حیات جامعه صیادی به عنوان قشر مولد و کارآفرین  ل زایی فراوان شده و میاشتغا
 . جامعه مورد توجه مسئوالن قرار گیرد

 
 کارخانه قند قهستان در آستانه تعطیلی است

 

رئیس شورای اسالمی کارخانه :اسفند آمده است  5ایلنا در  –به گزارش خبرگزاری دولتی کار ایران 

کارگر  149کارگر قراردادی و 09کارگر رسمی، 199کارخانه قند بهستان با : هستان اعالم كردقند ق

ماه حقوق و بیمه معوقه  2فصلی به جهت کم بودن ورودی چغندر قند و کمبود نقدینگی از پرداخت 

  .کارگران خود بازمانده است

میلیارد تومان بدهی  2تولید قند و شکر محمد خسروی در گفتگو با خبرنگار ایلنا با بیان اینکه این واحد 

مشکل اصلی این کارخانه همین وام های بانکی است : همراه با بهره معوقه به بانکها دارد، تصریح کرد

  .شود ها افزوده می میلیارد تومان بهره بانکی به این وام 1که ساالنه 

های انرژی به تبع هدفمندي  قیمت حاملها را افزایش  او يكي از مهمترين عوامل ايجاد بحران در كارخانه

اگر این واحد تولیدی با مشکالت پیش روی خود تعطیل شود قطعا بطور : ها دانست و افزود يارانه

  .هزار کارگر با بحران روبرو خواهد شد 5مستقیم و غیر مستقیم زندگی 

ن حتی یک ریال هم دریافت او با اشاره به اینکه از مرداد ماه گذشته تا هم اکنون کارگران قند قهستا

این واحد تولیدی بابت حق بیمه کارگران خود و جرایم مربوط به آن مبلغ یک میلیارد : نکرده اند افزود

تومان به سازمان تامین اجتماعی بدهکاراست که در ماههای اخیر جهت پلمب واحد انبار این شرکت از 

  .ه با تجمع کارگران این مشکل برطرف شدطرف بازرسان سازمان تامین اجتماعی اقدام شده بود ک

های دولتی استان در تالش  های نقدی از سوی ارگان این واحد تولیدی با دریافت کمک: او اظهار داشت

ها  ها نجات دهد، در صورتی که در این کارخانه درآمد کم جوابگوی هزینه است که خود را از بحران هزینه

  .نیست

هزار تن است که کشاورزان به  109ند در استان خراسان جنوبی در سال کشت چغندر ق: او ادامه داد

جهت اینکه کارخانجات تولید قند و شکر داخل استان دچار کمبود نقدینگی هستند و در پرداخت 

  .رسانند هزار تن از محصوالت خود را خارج از استان بفروش می 199کنند  های خود دیر اقدام می بدهی

ای محروم و مرزی است که با بیکارشدن این عده،  خراسان جنوبی منطقه: فزودخسروی در خاتمه ا

  .معلوم نیست چه سرنوشتی در انتظار آنان و خانوادهایشان خواهد بود

 پايان پیام

جامعه ديگر توان :سخنگوی کمیسیون انرژی با اشاره به تاثیرطرح حذف يارانه ها
  ها را ندارد افزايش غیرمعمول قیمت

سخنگوی کمیسیون انرژی  :اسفند آمده است  5ایلنا در  –رش خبرگزاری دولتی کار ایران به گزا
ساله است و  ۱ها يک پروسه  دولت توجه داشته باشد هدفمندی يارانه: مجلس شورای اسالمی گفت

 ٢سال ديگر زمان داريم لذا نیازی نیست با اعمال فشار به مردم اين قانون را طی  ۷برای اجرای آن، 
 . ال، اجرايی کندس

متاسفانه : ها تاکید کرد گو با ايلنا، با انتقاد از شیب تند هدفمندی يارانه و عماد حسینی در گفت
ها بدون توجه به شرايط اقتصادی جامعه وبا شیب تند و غیر قابل کنترلی آغاز شد و  هدفمندی يارانه

ا برداشت که باعث ضربه زدن به جامعه ه همان سال اول گامهای بلندی برای آزادسازی قیمت   دولت در
 . و آسیب رساندن به اقشار کم درآمد جامعه شد

گدار به آب  ها توجه الزم را داشته باشد و بي امید است دولت در فاز دوم هدفمندی يارانه: وی افزود
 . ردها نشود چرا که جامعه کشش اين همه فشاراقتصادی را ندا نزند و باعث افزايش غیر معمول قیمت

ها در فازاول بسیار تند بود و بايد با دقت بیشتری اين  حسینی با بیان اينکه شیب هدفمندی يارانه
ساله  ۱ها يک پروسه  دولت بايد توجه داشته باشد که هدفمندی يارانه: قانون اعمال شود، تاکید کرد

شار به مردم اين سال ديگر زمان باقی است و نیازی نیست با اعمال ف ۷است که برای اجرای آن 
 . سال اجرايی کرد ٢قانون را طی 

نماينده مردم قروه و دهگالن در مجلس هشتم با ابراز امیدواری از اينکه دولت، فاز دوم هدفمندی 
دولت بايد با شیب ماليم تری فازدوم : ها را با آرامش بیشتر و بدون عجله اجرا کند، اظهارداشت يارانه

کند تا با اطمینان بیشتری به سمت اجرای اين قانون پیش رويم و شرايط ها را آغاز هدفمندی يارانه
 .تر شود اقتصادی جامعه عادي

 



 درصد است 0.2سهم زنان از اشتغال صنعتي 
 

نتايج آخرين آمارگیري انجام شده  :اسفند آمده است  5ایلنا در  –به گزارش خبرگزاری دولتی کار ایران 
و  01.5درصد رسیده است كه مردان  04.0ل موجود در كشور به نشان داد سهم صنعت از كل اشتغا

  .درصد از اشتغال صنعتي را دارا هستند 3.5زنان 
در اين فصل در مجموع شش میلیون و  1009آمارگیري نیروي كار كشور در پايیز   براساس نتايج طرح

درصد  01.5از اين تعداد  .نفر از كل نیروهاي كاري كشور در بخش صنعت فعال بودند 104هزار و  355
  .نفر زن بودند 039هزار و  539درصد معادل  3.5نفر مرد و  414هزار و  025معادل شش میلیون و 

درصد  24.0نفر معادل  110هزار نفر و  34همچنین از تعداد كل شاغالن در بخش صنعت پنج میلیون و 
  .درصد در نقاط روستايي فعال بودند 05.3نفر معادل  00هزار و  221در نقاط شهري و يك میلیون و 

درصد اعالم  00و  01.3سهم صنعت از كل اشتغال كشور در فصول بهار و تابستان سال جاري به ترتیب 
  .شده بود
 پايان پیام

 

 دستمزد 

 00كارگران بر اساس درآمد ناخالص سال  00محاسبه دستمزد 
 

ريیس مجمع عالي كارگران كشور :فند آمده است اس 5ایلنا در  –به گزارش خبرگزاری دولتی کار ایران 

خبر  33كارگران بر مبناي آمار میانگین درآمد ناخالص خانوار هاي سال  01از محاسبه دستمزد سال 

  .داد

قانون كار در  41با تاكید بر لزوم اجراي صحیح ماده   سید محمد يار احمديان در گفتگو با خبرنگار ايلنا

هاي سالیانه خانوارهاي  دستمزد كارگران بايد براساس هزينه: ران ياد آور شدتعیین مصوبه مزدي كارگ

اما متاسفانه بانك مركزي به مدت دو سال است كه میانگین درآمد ناخالص . شهري محاسبه شود

  .خانوارها را اعالم نكرده است

نوسانات بازار : ر ياد آور شداو با تاكید بر لزوم افزايش منطقي دستمزد كارگران بر مبناي تورم واقعي بازا

اين در حالیست كه هم اكنون مجمع . ارز و دالر موجب افزايش قیمت ها و نرخ تورم در ايران شده است

قلم از كاالهاي مصرفي بر مبناي تورم واقعي كشور  09عالي نمايندگان كارگري در حال بررسي نرخ 

  .است

بر مبناي آمار میانگین درآمد ناخالص خانوار ها در  كارگران 01يار احمديان از محاسبه دستمزد سال 

حداقل معیشت خانوار بايد براساس میانگین هزينه و درآمد : خبر داد و خاطرنشان ساخت 33سال 

  .خانوار در سال آينده محاسبه شود

رئیس مجمع عالي كارگران تبعات تورمي اجراي قانون هدفمندي يارانه ها را هشت درصد اعالم كرد و 

با توجه به اين كه در سال آينده شاهد اجراي فاز دوم قانون هدفمندي يارانه ها هستیم از اين رو : گفت

  .نرخ دستمزد كارگران بايد متاثر از آثار تورمي اجراي طرح تعیین شود

همانطور که : ها بر تعیین حداقل دستمزد کارگران گفت این فعال کارگری درباره تاثیر هدفمندی یارانه

های انرژی در حال اصالح و واقعی شدن است، دستمزد و حقوق نیروی انسانی کار باید  مت حاملقی

  .به سمت واقعی شدن حرکت کند تا ارزش آن مشخص شود

دو سرفصل مهم در این موضوع وجود دارد که یکی اعالم نرخ : عضو سابق شورای عالی کار ياد آور شد

خواهد بود و سبد هزینه کاالی خانوار دیگر موضوع موردنظر تورم از سوی بانک مرکزی است که مالک 

جامعه کارگری است و بر اساس نص صریح قانون باید معیشت یک خانواده چهار نفره کارگری تامین 

  .شود

 پايان پیام

 

 الزحمه پرسنل بخش پیوند از ابتدای سال پرداخت نشده است حق
 

حق الزحمه اضافی پرسنلی که عمل پیوند را انجام : ترئیس مرکز تحقیقات هماتولوژی و آنکولوژی گف
 .ها را در پی داشته است انگیزگی نیرو می دهند از ابتدای سال تا کنون پرداخت نشده و این امر بی

 ۰۱وزارت بهداشت از ابتدای سال : اسفندماه، افزود1زاده در گفتگو با سینا نیوزبتاریخ دکتر اردشیر قوام
شد را امسال پرداخت نکرده  افی پیوند را که هر ساله به پرسنل پرداخت میتا کنون حق الزحمه اض

 .است
ها به  در این عرصه افرادی که عاشق کار خود هستند بدون توجه به امکانات و پرداخت: وی بیان داشت



ند تا فعالیت خود ادامه خواهند داد ولی افرادی برای تامین زندگی خود به ناچار به دنبال کار دیگر می رو
 .زندگی خود را تامین نماید که این موضوع مسلما روی کیفیت کار درمان تاثیر گزار خواهد بود

انگیزگی را در پی  زاده با اشاره به اینکه عدم پرداخت حق الزحمه اضافی پیوند به پرسنل، بی دکتر قوام
 .باشند مسئولین باید دراین عرصه به فکر: دهد گفت داشته و کیفیت کار را کاهش می

 1009ششم اسفندماه

  كنند درصد از كارگران كمتر از پايه دستمزد قانونى دريافت مي 01

عضو کانون عالی شوراهای :اسفند آمده است  1ایلنا در  –به گزارش خبرگزاری دولتی کار ایران 
نرخ  درصد از واحدهای تولیدی زير 39کارگران در : اسالمی کار استان آذربايجان شرقی اعالم کرد

 . کنند مصوب شورای عالی کار دستمزد دريافت مي
چنگیز قاسمی در گفتگو با خبرنگار ايلنا، افزايش بی رويه نرخ تورم را متاثر از اجرای قانون هدفمندی 

درصد از کارگران فعال در  19هم اکنون بیش از : يارانه ها در کشور اعالم کرد و خاطرنشان ساخت
 . دم تامین نیازهای اساسی زير خط فقر گذران معیشت می کنندواحدهای تولیدی به دلیل ع

هزار تومانى براى سال  499اين فعال کارگري، با اشاره به شايعاتى درخصوص تصويب پايه دستمزد 
هزار تومانی در سال آينده نیازهای معیشتی کارگران را تامین نخواهد  499دستمزد : آينده، تاكید كرد

هزار تومان تنها  499ها افزايش مبلغ مزد تا سقف  فاز دوم قانون هدفمندی يارانهکرد چرا كه با اجرای 
 . درصد هزينه های خورک و پوشاک کارگران را تامین می کند 59

عضو کانون عالی شوراهای اسالمی کار کشور، از تعطیلی و ورشکستگی بسیاری از واحدهای 
های انرژی  به علت افزايش قیمت حامل: ر داد و گفتتولیدی پس از اجرای قانون هدفمندی يارانه ها خب

 . کارفرمايان قادر به پرداخت حقوق کارگران براساس سبد هزينه واقعی خانوار نیستند
به منظور افزايش سطح   :او خواستار افزايش سیاست های حمايتی دولت از کارفرمايان شد و گفت

مستقیم از کارفرمايان آن ها را قادر به پرداخت های  رفاهی و معیشتی کارگران دولت بايد با حمايت
 . دستمزد بر اساس تورم واقعی بازار کند

 درصد بود62از  شدند نرخ تورم بیش اگر كاالهاى اساسى محاسبه مي

ريیس کانون هماهنگی شورای :اسفند آمده است  1ایلنا در  –به گزارش خبرگزاری دولتی کار ایران 
نیده شده بانك مركزى جهت تعديل نرخ تورم نرخ اقالم مصرفى در ش: اسالمی خراسان رضوی گفت

 . قلم اعالم كرده است كه جامعه كارگرى به اين آمار معترض است 099سبد هزينه خانوار را 
 در اين آمار نرخ اقالمى مانند تلويزيون: رحمت اهلل پورموسى در اين باره به خبرنگار ايلنا اظهار داشت

lcd ياled  ده است كه ممكن است آنچنان تحت تاثیر تورم قرار نگیرند و معدل تورم را پايین آورده ش
در حالى كه ممكن است هر )بیاورند اما محاسبه اين قبیل كاالها در لیست اقالم مصرفى كارگران 

 . معناست بي( چندين سال كاربرد داشته باشد
: درصد برآورد شده است، اظهار داشت 05ى پورموسى با اعالم اينكه نرخ تورم بر اساس آمار بانك مركز

 . بود گرفت نرخ تورم باالتر از اين رقم مي اگر بانك مركرى كاالهاى اساسى را در نظر مي
در : قانون كار به میزان نرخ واقعى تورم را خواستار شد و افزود 41او افزايش دستمزد بر اساس ماده 

 . واقعى تورم افزايش نیافته بودگاه مزد بر اساس نرخ  هاى گذشته نیز هیچ دهه
ها تاكید  اين فعال كارگرى با انتقاد از عملكرد دولت در خصوص نحوه اجراى طرح قانون هدفمندى يارانه

 . دولت نبايد در موقع عمل خودش را كنار بكشد: كرد
كشد و  دولت به عنوان يك شريك اجتماعى كارگران، در مواقع لزوم خودش را كنار مي: او تصريح كرد

 . كند هرگاه كارگران نیازمند كمك دولت باشد از جانب كارفرمايى دفاع مي
اگر حقوق بر اساس نرخ واقعى تورم به كارگران پرداخت شود نرخ بیكارى به سرعت : او پیشنهاد كرد

 . كاهش خواهد يافت
نو هستیم و همچنین  با افزايش نرخ اقالم مصرفى در اين موقع از سال كه در آستانه سال: او ادامه داد

 . افزايش اجاره بهاى مسكن، اكثر كارگران به ناچار مجبورند در چندين شیفت كارى مشغول باشند
اين افزايش شیفت كارى فرصت اشتغال نیروى كار جديد را خواهد گرفت و : پور موسى در ادامه گفت

 . در نتیجه افزايش نرخ بیكارى را بدنبال خواهد داشت
گران با حداقل دريافتى مدارا مى كنند و دولت بايد در جهت رفع مشكالت كارگران و كار: او افزود

 .كارفرمايان كمك كند

 
 گزارشی از وضعیت کارگران کارخانه ی سقز سازی ون کردستان



 
کارفرمایان شرکت سقز سازی ون، کارگران شرکت را بخشی از مایملک شخصی خود دانسته و 

شخصی آنان را امری بدیهی ودرچارچوب ضوابط و مقررات شرکت به  دخالت در امورخصوصی و زندگی
 .حساب می آورند

در زیر به اختصار به پاره ای از موارد اشاره می نمایم، باشد به کمک آنها تصویری مختصر از استثمار 
 .انسان از انسان در ذهن داشته و درکی واقعی از نمود واقعی آن پیدا نمائید

محدودیتهای شدید در محیط کارخانه، خارج از فضای شرکت نیز تا اندازه ای تحت کارگران جدای از1- 
به صورتی که کارفرمایان با استناد به ضوابط شرکت حق دخالت در . نظارت کارفرمایان می باشند

 .زندگی شخصی کارگران را مشروع می شمارند
 .غال به کارهای دیگر را نداردهیچ کارگری پس از اتمام ساعات کاری یا در مواقع دیگر حق اشت2-
 .هیچ یک از کارگران شرکت حق ارتباط و نزدیکی با کارگران اخراجی را ندارد3-

اما عمق ستم و بهره کشی در محیط کارخانه ، تنها محدود به موارد فوق نبوده و از زوایای دیگری نیز 
کارفرمایان شرکت نادیده گرفته  از جمله مسائلی که همواره از طرف. می تواند مورد بررسی قرار گیرد

می شود و موجبات ناراحتی کارگران را فراهم می نماید عدم رعایت مسائل ایمنی و بهداشت 
 :برای مثال. جسمی و روانی کارگران است

ابتالی مداوم کارگران به امراض گوارشی و تحمیل ناراحتی های مزمن حاصل از آن، که ناشی از 1-
درحالی که به راحتی امکان استفاده از . لم و آلوده محیط شرکت می باشدمصرف آب آشامیدنی ناسا

 .آب سالم و بهداشتی برای مصرف کارگران در اختیار کارفرما می باشد
با بررسی وضعیت جسمی کارگران کارخانه خواهید فهمید اکثر کارگران از ناراحتی های شدید و 2-

قرات رنج می برند، که عامل اصلی بروز چنین آسیب مزمن در ناحیه های گردن،کمر، زانو و ستون ف
هایی چیزی نیست به جز حمل وسایل سنگین به انبارهای کارخانه که عمدًا در طبقه دوم تعبیه شده 

 .است
مهم تر از همه نادیده گرفتن وضعیت روانی کارگران از طرف کارفرمایان و عدم رعایت بهداشت روانی 3-

انی حاکم بر محیط کار به انواع مختلف از قبیل ایجاد رقابت ناسالم میان آنها و مسموم کردن فضای رو
 .شرایط غیر استانداردی را برای کارگران به وجود آوره است...کارگران و

اما اجحاف و حق خوری در اشکال دیگری نیز در جریان است، از جمله نادیده گرفتن مسائل حقوقی 
 :کارگران از جانب کارفرما برای مثال

پس ازتصویب طرح اعطای وام یک میلیون و پانصد هزار تومانی اداره کار به کارگران برای خرید وسایل 
خانگی ایرانی منوط به موافقت وتأیید کارفرما،کارگران با مراجعه به کارفرما جهت اخذ تأییدیه ، با عدم 

 .موافقت کار فرما مواجه شدند
وچک به ستم وبهره کشی و استثمار انسان تحت حاکمیت در پایان یادآور می شود این ها اشاراتی ک

نظام سرمایه داری است، زیرا ارمغان و ره آورد سرمایه داری فراتر ازموضوعات و معضالت مطرح شده 
باشد اما برخود الزم دانستم برای انعکاس روابط ومناسبات ضد کارگری و ضد در این گزارش می

 .د ، موارد فوق را مطرح نمایمانسانی ناشی از ساختار طبقانی موجو
 مستحکم باد صفوف مبارزاتی طبقه کارگر علیه سرمایه

 1/10/09:سنندج-کارگر کارخانه سقز سازی َون کردستان
 گزارشی از وضعیت کارگران کارخانه ی سقز سازی ون کردستان

هماهنگی ی  کمیته»برای « (ون)سازی کردستان  شرکت سقز»گزارش زیر از جانب یکی از کارگران 
ارسال شده است، که عین آن متن را در زیر مشاهده « های کارگری برای کمک به ایجاد تشکل

 .کنید می

 دستمزد

  درصد از نیازهاى خوراكى كارگران را تامین میکند 62هزار تومانی تنها  011 

کانون شوراهای عضو هیات مديره  :اسفند آمده است  2ایلنا در  –به گزارش خبرگزاری دولتی کار ایران 
درصد از نیازهای خوراکی  25هزار تومانی تنها  499دستمزد : اسالمی کار استان تهران اعالم کرد

 . کند کارگران را تامین مي
درصدی اقالم خوراکی سبد هزينه خانوار  59.1علی دهقان کیا در گفتگو با خبرنگار ايلنا از افزايش 

همچنین نرخ مسکن در مقايسه با سال گذشته : اد و گفتکارگری تا پايان دی ماه سال جاری خبر د
درصد افزايش يافته است، اين در حالیست که کمیته مزد نرخ اقالم مصرفی سبد هزينه  49بیش از 



 . خانوار را با در نظر نگرفتن بسیاری از اقالم مورد نیاز محاسبه کرده است
هاى سبد  ن، با تاکید بر لزوم جبران حداقلعضو هیات مديره کانون شوراهای اسالمی کار استان تهرا

تواند بیش از اين به کارگر پرداخت کند  گويد نمي در صورتی که کارفرما مي: خانوار ياد آور شد  هزينه
هاى سنواتى حتى به صورت غیرنقدى کارگران را مورد حمايت  دولت وظیفه دارد در قالب لوايح و بودجه

 . قرار دهد
با توجه به تدوين برنامه پنجم توسعه، همانطور که دولت موظف است براساس : دهقان کیا تصريح کرد

قانون اساسى براى افراد جامعه اشتغال ايجاد کند، بايد وضعیت درآمدى و معیشتى آنان را نیز بهبود 
 . بخشد

 هاى شوراى عالى کار بايد در جلسات خود به دولت پیشنهاد دهد براى جبران حداقل: او تاکید کرد
 . کارگرى و همچنین مشکالت کارفرمايان بودجه اختصاص دهد

 
تجمع اعتراضی کارگران خدماتی هواپیمائی برای برچیده شدن شرکت های 

 پیمانکاری
 

جمعی از کارگران شركت خدماتی هواپیمایی كشور در اعتراض به نحوه عقد قراردادشان، صبح روز 
است جمهوری دست به تجمع اعتراضی زدند و گذشته در مقابل دفتر معاونت نیروی انسانی ری

کارگرخدماتی در شرکت  ٢۱۱۱حدود . خواستار انعقاد قرارداد مستقیم و حذف شرکت پیمانکاری شدند
كنند که نسبت به انعقاد قرار  كه تحت نظارت هواپیمایی ایران قرار دارد فعالیت می« هاس»خدماتی 

یكی از . قرارداد مستقیم با هواپیمائی کشور هستندداد با شرکت پیمانکاری معترض و خواهان عقد 
نیروی خدماتی در  ٢۱۱۱حدود ” : گوید كارگران معترض در مورد اقدام اعتراضی و خواست کارگران می

سطح كشور برای این شركت در واحدهای ترافیك، خدمات پاسخگویی، بارگیری، كابین سرویس، 
این کارگر درباره ” .و واحد ترافیك خدمات مشغول به كارنداپراتور وسایل سنگین، كارمندان زیر پرواز 

اعتراضات پیشین کارگران برای حذف شرکت پیمانکاری و انعقاد قراردادمستقیم با هواپیمائی کشورمی 
مان به  های بسیار به نهادهای مربوطه در خصوص تبدیل وضعیت قراردادهای با نامه نگاری“: گوید

در ادامه سخنان خود، ضمن تاكید براین نکته كه او و همكارانش كامال از  سپس” .ایم ای نرسیده نتیجه
ما . كند مدیر عامل ایران ایر به مشكالت ما رسیدگی نمی: اند، می گوید بهره امنیت شغلی بی

 .خواستار عقد قرارداد مستقیم بدون واسطه، با هواپیمایی ایران هستیم
در برابر دفتر ریاست جمهوری، حدود ظهر روز گذشته در  كارگران اعتراض کننده در ادامه تجمع خود

های  مقابل وزارت راه و شهرسازی نیزتجمع اعتراضی برپا ساختند و خواستار برچیده شدن شرکت
 .پیمانکاری و انعقاد قرارداد مستقیم شدند

 
 و اعتصاب کارگران در شهر سنندج” تیراژ” اعتصاب کارگران شرکت راه سازی

 
که دفتر مرکز آن در تهران واقع است، ” تیراژ“بیش از هزار نفر از کارگران شرکت راه سازی روز پنجشنبه 

اعتراض کارگران برای . نسبت به عدم پرداخت سه ماه دستمزدهای معوقه خود دست به اعتراض زدند
ان و دریافت دستمزدهای معوقه تاکنون بی نتیجه بوده و عوامل کارفرما با بی توجهی به خواست کارگر

سازی  شرکت راه. ورزند ها به اخراج، از پرداخت دستمزدها عقب افتاده به آنان خودداری می تهدید آن
 .های راه سازی است تیراژ با بیش از هزار کارگر، مجری احداث انواع پروژه

همچنین کارگران شرکت نقش و نمای محیط شهر سنندج در اعتراض به عدم دریافت حقوق 
به گزارش کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد . اند روز است دست به اعتصاب زدهشان، چند  معوقه
های کارگری، کارگران اعتصابی واز جمله کارگران جوشکار این شرکت، اعالم داشته اند که تا  تشکل

 .وصول حقوق معوقٔه خود به سر کار بر نخواهند گشت

 
  ن در آستانه تعطیلیکارخانه قند قهستان با هفت ماه تعويق حقوق کارگرا

 
رئیس شورای اسالمی کارخانه  :اسفند آمده است  2ایلنا در  –به گزارش خبرگزاری دولتی کار ایران 

کارگر  149کارگر قراردادی و 09کارگر رسمي، 199کارخانه قند بهستان با : قند قهستان اعالم كرد
ماه حقوق و بیمه معوقه  2داخت فصلی به جهت کم بودن ورودی چغندر قند و کمبود نقدينگی از پر

 . کارگران خود بازمانده است
میلیارد تومان بدهی  2محمد خسروی در گفتگو با خبرنگار ايلنا با بیان اينکه اين واحد تولید قند و شکر 

مشکل اصلی اين کارخانه همین وام های بانکی است : همراه با بهره معوقه به بانکها دارد، تصريح کرد
 . شود ها افزوده مي میلیارد تومان بهره بانکی به اين وام 1که ساالنه 



های انرژی به تبع هدفمندى  ها را افزايش قیمت حامل او يكى از مهمترين عوامل ايجاد بحران در كارخانه
اگر اين واحد تولیدی با مشکالت پیش روی خود تعطیل شود قطعا بطور : ها دانست و افزود يارانه

 . هزار کارگر با بحران روبرو خواهد شد 5م زندگی مستقیم و غیر مستقی
او با اشاره به اينکه از مرداد ماه گذشته تا هم اکنون کارگران قند قهستان حتی يک ريال هم دريافت 

اين واحد تولیدی بابت حق بیمه کارگران خود و جرايم مربوط به آن مبلغ يک میلیارد : نکرده اند افزود
اجتماعی بدهکاراست که در ماههای اخیر جهت پلمب واحد انبار اين شرکت از تومان به سازمان تامین 

 . طرف بازرسان سازمان تامین اجتماعی اقدام شده بود که با تجمع کارگران اين مشکل برطرف شد
های دولتی استان در تالش  های نقدی از سوی ارگان اين واحد تولیدی با دريافت کمک: او اظهار داشت
ها  ها نجات دهد، در صورتی که در اين کارخانه درآمد کم جوابگوی هزينه را از بحران هزينهاست که خود 

 . نیست
هزار تن است که کشاورزان به  109کشت چغندر قند در استان خراسان جنوبی در سال : او ادامه داد

پرداخت جهت اينکه کارخانجات تولید قند و شکر داخل استان دچار کمبود نقدينگی هستند و در 
 . رسانند هزار تن از محصوالت خود را خارج از استان بفروش مي 199کنند  های خود دير اقدام مي بدهي

ای محروم و مرزی است که با بیکارشدن اين عده،  خراسان جنوبی منطقه: خسروی در خاتمه افزود
 .معلوم نیست چه سرنوشتی در انتظار آنان و خانوادهايشان خواهد بود

  بايد کمربندها را ببنديم و کمتر ناله کنیم/ در شرايط تحريم هستیم: اشتوزير بهد

: دکتر مرضیه وحید دستجردی افزود :اسفند آمده است  2در تاریخ مهردولتی به گزارش خبرگزاری 
تاکنون همیشه خاص بوده است ولی امروز اين وضعیت خاص تر  52وضعیت کشور ما بعد از انقالب 

ی بزرگ هستیم و بايد کمربندها را ببنديم و کمتر آه و ناله کنیم و از امکانات موجود دچار تحريمها. است
 . بهترين بهره برداری را داشته باشیم

مردم ايران بهترين : وی با اشاره به اينکه بايد برای رفع مشکالت تمام امکانات را بسیج کرد، ادامه داد
من امسال و هر سال نشان داده اند، بنابراين بايد تا به 00مردم دنیا هستند و اين را در راهپیمايی 

 . نهايت توان به اين مردم خدمت کرد، چرا که کسب رضايت آنان رضايت الهی را در پی دارد
امکانات و اعتبارات ما محدود است ولی بدانید تالش شما در عرصه سالمت : دستجردی اظهار داشت

 . آن را دريافت خواهید کرد در پیشگاه خدا ثبت می شود و چندين برابر
اعتبارات موجود و : وی خطاب به دانشگاههای علوم پزشکی کشور و معاونان اين دانشگاهها گفت

مصوب به تدريج به دست دانشگاه ها می رسد و يکباره نیست، تخصیص اعتبارات صددرصدی نیست و 
 . درصدی است 29ستاد نیز اين مورد در خصوص ستاد وزارتخانه نیز هست و اختصاص اعتبارات به 

هزار دانشجو وجود دارد،  109دانشگاه علوم پزشکی کشور  42وزير بهداشت با اشاره به اينکه در 
ما يک وزارتخانه آموزشی هستیم و سال به سال هم بر تعداد دانشجويان ورودی ما افزوده می : افزود

 . شود که بايد برای همه آنها برنامه داشته باشیم
سال گذشته بهترين برنامه های عمرانی در دانشگاهها انجام شده  5در طول : بیان داشتدستجردی 

است، ضمن اينکه طبق قانون، دانشگاهها زير نظر قانون خدمات مديريت کشوری نیستند و می توانند 
 . به صورت مستقل در خصوص بسیاری از مشکالت شان، خودشان برنامه ريزی و تصمیم گیری کنند

ها مشکل دارد اما ورود کاال به ایران  شود بگوییم احوال پرسی با آمریکایی نمی: محجوب گفتعلیرضا 
های اقتصاد را باز گذاشت، به همین دلیل  های سیاست را بست و درب توان درب خوب است و نمی
 . شود ها را برطرف کند چرا که روند فعلي برای ملت و كشور مشکل ساز می مجلس باید تناقض

 

 د كاالهاي خارجي به معني حراج تولید داخلي استورو

 
دبیر کل خانه کارگر با حضور در  :اسفند آمده است  2ایلنا در  –به گزارش خبرگزاری دولتی کار ایران 

هدف ما تشکیل : رویه کاالهای خارجی گفت دانشگاه تربیت دبیر شریعتی با انتقاد از واردات بی
داری است چراکه در قانون برنامه اخیر مطالبی آمده است كه  ایههای سرم ای در مقابل سیاست جبهه

دهیم در جای دیگر بر او  سر می" مرگ بر آمریکا"با سیاست ما تناقض دارد یعنی در جایی که شعار 
فرستیم و این برای کشوری که ادعای استقالل دارد مناسب نیست چراکه با واردات کاالهای  درود می

 . رود ت نیروهای کار داخلي از بین میخارجی موقعیت و امنی
هزار  ۷واحد با حدود  ٢۱۱اند که  واحد تولیدی دچار بحران شده ۱٢۱۱در سال جاری بیش از : وی افزود

اند که این حجم بدهی نشان دهنده بحران موجود است و  میلیارد بدهی به طور كامل تعطیل شده
یابد که نشان از حراج اشتغال و  خارجی افزایش میمتاسفانه در این شرایط تمایل به ورود کاالهای 

 . تولید کشور دارد



شود بگوییم احوال  نمی: دبیر کل خانه کارگر با اشاره به تناقض در سیاست و اقتصاد کشور گفت
های سیاست را  توان درب ها مشکل دارد اما ورود کاال به ایران خوب است و نمی پرسی با آمریکایی

ها را برطرف کند چرا که روند  صاد را باز گذاشت، به همین دلیل مجلس باید تناقضهای اقت بست و درب
 . شود فعلي برای ملت و كشور مشکل ساز می

شود و ما باید  های خارجی محقق نمی با واردات مارک« زنده باد ایران»شعار : وی خاطرنشان کرد
 . نیروی کار و تولید خود را حفظ کنیم

: ها در تعیین معیشت خانواده گفت ره به حقوق پایین کارگران و سختی آنعلیرضا محجوب با اشا
مساله توان پرداخت کارفرما به کارگران، در شوراهای کار در حال چانه زنی است و ما در تالش هستیم 

ها قدرت خرید  که دولت و کارفرما را برای پرداخت بیشتر مجاب کنیم اما دولت در قانون هدفمندی یارانه
م را شكسته است و از سوی دیگر دولت و کارفرما به تعهدات خود عمل نکردند به همین دلیل از مرد

 . از حضور در شورای عالی کار انصراف دادم ٨٣سال 
ما همه مسئولین را : علیرضا محجوب در پاسخ به سوالی در مورد مواضعش درباره عملکرد دولت گفت

ها انتقاد  کنیم و در اجرای قانون هدفمندی یارانه ا حفظ میدانیم اما موضع انتقادي خود ر دلسوز می
 . ام خود را ابراز كرده

توان از فضای کسب و کار داخل حمایت کرد چراکه کاالی ایرانی باید  به این راحتی نمی: وي ادامه داد
ر این اساس کار و تبلیغات ما باشد و این به معنی مخالفت با ورود کاالی خارجی نیست بلکه باید د

 . زمینه رقابتی معمول و عادالنه وجود داشته باشد
های ما مانند  بسیاری از شرکت: ها گفت علیرضا محجوب با اشاره به روند رو به رشد تعطیلی کارخانه

های پوشاک وصنایع شمیایی و غیره روبه تعطیلی هستند و ما باید برای حمایت از تولید و  کارخانه
 . استفاده کنیماشتغال از کاالی ایرانی 

ما این مسائل را در مجلس هم مطرح کردیم و من به اندازه یک کتاب صحبت کردم و تذکر : وی افزود
دادم اما توجهی نشد در حالی که مواضع انتخاباتی معموال باید بر سر همین مسائل باشد چراکه 

 . توان کاری کرد که بازارهای سکه و ارز به این روز نیفتد می
دوره نمایندگی توانستیم قانون بیمه بیکاری را  ۷در همین راستا بعد از : انه کارگر تصریح کرددبیر کل خ

طراحی و تصویب کنیم تا دولت را موظف به حمايت از بیکاران کنیم تا دولت بتواند اهمیت کاالی داخلی 
 . و اشتغال را درک کند

روند و  واحدهای تولیدی رو به تعطیلی می اگر برای پایش تولید و اشتغال کاری نکنیم: وی یادآور شد
 . افتاد کرد این اتفاقات نمی اگر دولت به این واحدهای تولیدی توجه می

امیدوارم دلسوزان مردم وارد مجلس : علیرضا محجوب در ادامه سخنان خود خطاب به دانشجویان گفت
و شما دانشجویان باید  شوند چراکه در حال حاضر افرادی که بر سر مواضعشان بمانند کم هستند

 . ها را افزایش دهید تعداد آن
متاسفانه بنده : وی در پاسخ به سوالی درباره تعداد دیدارهای مردمی خود با شهروندان تهرانی گفت

نماينده دیگر تهران دیدار مردمی داشتم و همکاران من باید هرکدام اندازه من کار  ٢۰به اندازه 
انه استفاده نکنند که البته امیدواریم همه همکاران به فکر اخرت خود کردند تا از عبارت متاسف می

 . باشند
من از ابتدا : ها گفت هایش در زمینه شهریه دانشگاه وی در پاسخ به سوال دیگری در مورد برنامه

کند و معتقدم شهریه  مخالف تحصیل پولی بودم چراکه پولی شدن تحصیل، کشور را پولی می
دهم که  افتاد و این وعده را به شما می تعطیل شود و این مساله باید از ابتدا اتفاق میها باید  دانشگاه

 . حتما در این مساله وارد رایزنی شوم
من جزو مخالفین تاسیس دانشگاه آزاد بودم : وی در پاسخ به سوال دیگری در مورد دانشگاه آزاد گفت

آن به تخصص، سابقه و تجربه افراد توجه شود و در  اما در هر حال این نهاد باید طوری اداره شود که در
همان مجموعه انتخاب کنند و الزم نبود کسی از بیرون برای    توانستند فردی را از تعیین رئیس آن می

 . این مسئولیت انتخاب شود
 پایان پیام

  درخواست عفو عبدالرضا قنبري، زندانی سیاسی محکوم به اعدام

با رد درخواست عفو عبدالرضا قنبري، در کمیسیون عفو  : اسفند آمده است  2درتاریخ خبرگزاری هرانا 
 . و بخشودگی دادگستری کل استان تهران، اين معلم زندانی در معرض اجرای حکم اعدام قرار گرفت

بنا به اطالع گزارشگران هرانا، ارگان خبری مجموعه فعاالن حقوق بشر در ايران، عبدالرضا قنبری معلم 
فارسی يکی از مدارس پاکدشت، استاد دانشگاه و از بازداشت شدگان اعتراضات ششم دی  ادبیات

دادگاه انقالب تهران به رياست  ۱۱است که به اتهام محاربه از سوی شعبه ( عاشورا) ٨٨ماه سال 



 . قاضی ابوالقاسم صلواتی به به اعدام محکوم شد
اش  ی و توجه به حق اعتراض و فرجام خواهيی قانون وی سپس در روندی پر ابهام، بدون طی پروسه

دادگاه تجديد نظر استان تهران به رياست قاضی زرگر در فاصله چند روز مجددا با حکم  ٣۶در شعبه 
 . مرگ مواجه شد و قطعیت حکم خود را دريافت کرد

دگی ی درخواست عفو به کمیسیون عفو و بخشو اين در حالیست که آقايی قنبری امید داشت با ارائه
دادگستری کل استان تهران با در نظر گرفتن تمام موارد نقض حقوق و محتوايی پرونده حکم صادره 

متوقف و مورد بازنگری قرار گیرد؛ اما با رد درخواست نامبرده اين حکم هر زمانی پس از اخذ استیذان از 
 . ريیس قوه قضائیه قابل اجرا است

زندان اوين محبوس است، به اتهام ارتباط با سازمان  ٣۱۱د اين زندانی سیاسی که در حال حاضر در بن
الزم به ذکر است نامبرده در زمان بازداشت و . مجاهدين خلق ايران به اعدام محکوم شده است

بازجويی مورد ضرب و شتم، بدرفتاری و اخذ اقارير غیر واقعی قرار گرفته بود و از حقوق ابتدايی همچون 
 .ا خانواده محروم مانده بوددسترسی به وکیل و تماس ب

 

 دستمزد 

هزار تومانى تنها نیاز خوراكى كارگران در سطح  011دستمزد : يك فعال كارگرى 
  كند تخم مرغ،سیب زمینى و نان را تامین مي

: يك فعال كارگرى اعالم كرد  :اسفند آمده است  3ایلنا در  –به گزارش خبرگزاری دولتی کار ایران 
 . شود برآورد مي 19قشر مرفه بلحاظ دستمزد يك به  فاصله كارگران با

محمدرضا عمادى در گفتگو با خبرنگار ايلنا با اشاره به شايعات مطرح شده مبنى بر افزايش دستمزد 
ها  به دلیل افزايش تورم ناشى از هدفمندى يارانه: هزار تومان اظهار داشت 499كارگران تا سقف 

از خوراكى كارگران در سطح تخم مرغ،سیب زمینى و نان را تامین هزار تومانى تنها نی 499دستمزد 
 . كند مي

: اين فعال كارگرى وضعیت واحدهاى تولیدى كشور را اسفناك توصیف كرد و خاطرنشان ساخت
هاى انرژى قادر به پرداخت  كارفرمايان به دلیل تداوم وضعیت بحرانى در پى افزايش قیمت حامل

 . ار تومان نیستندهز 499دستمزد بیش از سقف 
به منظور افزايش سطح معیشتى : او خواستار افزايش حمايت هاى دولت از طبقه كارگر شد و گفت

تواند با ارائه تسهیالتى غیر نقدى قدرت خريد جامعه كارگرى كشور را ارتقاء  كارگران تنها دولت مي
 . دهد

رويه نرخ تورم عنوان كرد و  ش بيهاى غلط اقتصادى دولت را موجب افزاي اين فعال كارگرى سیاست
هاى اقتصادى موجب شده است كه نرخ تورم بیش از پیش افزايش يابد و همین امر موجب  بحران: افزود

هاى غلط دولت را متحمل  شده است كه كارگران به دلیل دريافت دستمزد اندك فشار اين سیاست
 . شوند

نده، کارگران به دنبال افزايش منطقی و در عین حال برای دستمزد سال آي: اين فعال كارگرى ياد آور شد
 . تامین کننده نیازهای حداقلی خود هستند که بايد شورای عالی کار در مورد آن تصمیم گیری كند

 

 میزان عیدی و پاداش امسال کارگران اعالم شد
 

وی مدير كل تعاون، از س  :اسفند آمده است  3آبادان در /ایلنا –به گزارش خبرگزاری دولتی کار ایران 
 . كار و رفاه اجتماعي خوزستان میزان عیدی و پاداش امسال کارگران مشمول قانون کار اعالم شد

 191میلیون و  1میزان عیدی و پاداش امسال حداقل : به گزارش ایلنا از آبادان سید خلف موسوی گفت
 . هزار ريال است 090میلیون و  0هزار ريال و حداكثر 

مامی كارفرمايان كارگاههای مشمول قانون كار مكلفند به هر يک از كارگران شاغل در آن ت: او افزود
واحد به نسبت يک سال كاركرد در سال جاری معادل شصت روز آخرين دستمزد ثابت را به عنوان 

 . عیدی و پاداش پرداخت كنند
نبايد از  09و پاداش در سال  دبیركارگروه اشتغال و سرمايه گذاری خوزستان با بیان اينكه میزان عیدی

میزان حداقل : هزار ريال بیشتر شود اظهار داشت 090میلیون و  0روز حداقل دستمزد به میزان  09
 . هزار ريال است 191میلیون و 1عیدی و پاداش امسال 

اند به نسبت مدت كاركرد  عیدی و پاداش كارگرانی كه كمتر از يک سال كاركرد داشته: وی تصریح کرد



ريال  259هزار و  305بایست از  حاسبه و پرداخت خواهد شد و مبلغ پرداختی به ازای هر ماه نمیم
 . بیشتر باشد
ريال باشد به ماخذ مزد و به ازای هر ماه  159هزار و  115چنانچه مزد ثابت روزانه كمتر از : او یادآور شد

 . روز محاسبه و پرداخت خواهد شد 5
اجتماعي خوزستان با اشاره به تعاملی كه بین دستگاه های اجرايی و  مديركل تعاون ،كار و رفاه

اطمینان داریم كه كارفرمايان اين بخشنامه را به طور دقیق : كارفرمايان بخش خصوصی وجود دارد گفت
 . اجرا خواهند كرد

وانند چنانچه برخی كارفرمايان در خصوص اجرای اين مصوبه كوتاهی كنند كارگران می ت: موسوی افزود
براساس قانون كار با مراجعه به اداره های تعاون، كار و رفاه اجتماعی در سراسر استان خوزستان 

 . موارد را اطالع دهند
 پایان پیام

 

  میلیارد تومانی به چايکاران ۵٠تعويق افتادن بدهی : ريیس اتحاديه چايکاران

در حالی که : اتحاديه چايکاران گفتريیس :اسفند آمده است  3در  کلمهبه نوشته سایت اصالح طلب 
میلیارد تومانی چايکاران پرداخت شود اما  ۱۱وعده داده شده بود اول اسفندماه سال جاری بدهی 

 . همچنان پس از گذشت يک هفته شاهد به تعويق افتادن اين مسئله هستیم
تاخیر در اين پرداختی ها ايرج هوسمی در گفت وگو با ايلنا با اشاره به مشکالتی که چايکاران به دلیل 

با توجه به وعده پرداخت بدهی به چايکاران همچنان اين قشر در انتظار دريافت : شوند، گفت مواجه مي
حق خود بوده اما با وجود گذشت يک هفته از موعد پرداخت، هیچ وجهی به چايکاران داده نشده 

 . است
یت نداشته و چايکاران را به شوخی رسد هیچ يک از وعده ها جنبه واقع مي به نظر : وی گفت

 . اند گرفته
شود و اين درحالی  مي از اوايل ارديبهشت ماه فصل بهره برداری چای شروع : هوسمی در پايان افزود

، کود پاشی و  اند و هیچ کاری اعم از هرس ها نشده درصد از چايکاران نیز وارد باغ ٢است که حتی 
 . پرداخت نشده استغیره صورت نگرفته چرا که حق آنها 

 
 اند چايكاران را به شوخي گرفته

 
در : رییس اتحادیه چایکاران گفت  :اسفند آمده است  3ایلنا در  –به گزارش خبرگزاری دولتی کار ایران 

میلیارد تومانی چایکاران پرداخت  19حالی که وعده داده شده بود اول اسفندماه سال جاري بدهی 
 . ت یک هفته شاهد به تعویق افتادن این مسئله هستیمشود اما همچنان پس از گذش

ایرج هوسمي در گفت وگو با ایلنا با اشاره به مشكالتي كه چايكاران به دلیل تاخیر در اين پرداختي ها 
با توجه به وعده پرداخت بدهی به چایکاران همچنان این قشر در انتظار دریافت : شوند، گفت مواجه مي

جود گذشت يك هفته از موعد پرداخت، هیچ وجهي به چايكاران داده نشده حق خود بوده اما با و
 . است

رسد هیچ یک از وعده ها جنبه واقعیت نداشته و چایکاران را به شوخی  می به نظر : وی گفت
 . اند گرفته

شود و این درحالی  می از اوایل اردیبهشت ماه فصل بهره برداری چای شروع : هوسمی در پايان افزود
، کود پاشی و  اند و هیچ کاری اعم از هرس ها نشده درصد از چایکاران نیز وارد باغ 0ت که حتی اس

 . غیره صورت نگرفته چرا كه حق آنها پرداخت نشده است
 پایان پیام

 

 گزارشی از مبارزه کارگران شرکت شهاب خود رو

  

 . و حاال عمال شرکت در دست ما کارگران است: گزارش ارسالی

 .ها تعدادی از کارگران در شرکت نگه بانی میدهیم تا آنها هوس برگشت به شرکت را نکنندحتی شب 

اين شرکت وابسته به استان .جاده مخصوص تهران کرج قرار دارد  ۰ شرکت شهاب خودرو در کیلومتر

ظاهرا اين شرکت نیمه خصوصی نیمه دولتی میباشد ولی در اصل واعظ طبسی .قدس رضوی است

 .قدس رضوی است همه کار اين شرکت است مسئول استان



نفر قرار دادی دارد که قرار داد  ۱۱۱ نفر استخدامی و ۱۱۱ کارگر که تقريبا ۷۱۱ شهاب خودرو نزديک به

کارگر هستیم  ۷۱۱ بقیه که حدود. کارگران قرار دادی به اتمام رسیده و قرار دادشان تمديد نخواهد شد

دو ماه است که حقوق .سال سابقه و بیشتر محسوب می شويم ۱۱ به اصطالح پیمانکار انی با باالی

در غیر . اگر حقوقی هم دريافت کنیم بیمه از حقوق ما کسر و بیمه ما تمديد می شود.نگرفته ايم 

اينصورت دفترچه بیمه ما فاقد اعتبار خواهد بود و اگر اتفاقی بیفتد بايد از جیب خودمان هزينه های الزم 

هر روز . دتها است که هزينه سرويس اياب و ذهاب و نهار ما قطع شده استم. را پرداخت کنیم

اضافه کار ما کارگران را .هزار تومان از جیب خودمان هزينه رفت و برگشت را پرداخت کنیم  ٣ تا ٢ بايد

 .همین مسئله باعث شده است که زندگی ما کارگران دها برابر سخت تراز قبل شود. قطع کرده اند

او قبال مدير شرکت سايپا آذين بود ولی به علت .ر شرکت شخصی بود با نام آقای حیدری اخرین مدي

او وقتی به شهاب خود رو آمد با وعده .دغل کار بودنش توسط کارگران از آن شرکت اخراج شد

نفر از اقوام و دوستانش را با  ٢۱۱ بعد از مدتی حدود دويست.وعیدهای دروغین ما کارگران را فريب داد

 .نفر کارگران شرکت بود ۷۱۱ نفر بیشتر از حقوق ما٢۱۱ حقوق اين.قوق باال وارد شرکت کردح

ولی وقتی امکانات به اتمام رسید .میکرد... مدير شرکت تا امکان کار وجود داشت خرج های اضافی و

ن حقوق ماه بدو ٢ تا اينکه گفت شرکت. اضافه کاری ،ناهار ، بیمه، بیمه تکمیلی کارگران را قطع کرد

چند .اينجا بود که ما کارگران به خود آمديم . برويد خانه هايتان تا بعد ببینم چه میشه کرد. تعطیل است

نفر کارگر دست  ۷۱۱ ما. بار به اوهشدار داديم ولی جواب نداد تا اينکه روز اول اسفند صبر ما تمام شد

ه با حقوقهای گزاف وارد شرکت های خود را مشت کرده و مدير شرکت حیدری و تمامی عواملش را ک

 .کرده بود از شرکت اخراج کرديم

ولی . به محض اطالع از موضوع نیروهای امنیتی وارد شرکت شدند و تهديدات خود را شروع کردند

وقتی دیدند با کارگران متحد نمی توانند کاری بکنند، با حیدری تماس گرفتنه و او را به شرکت کشاندند 

 .باشد تا جوابگوی کارهايش

حیدری با کمک نیروهای امنیتی به دفتر کارش وارد شد و به خیال خويش میخواست صحبت کند و جو 

ما .ولی وقتی خواست صحبت کند با مخالفت شديد ما کارگران وهو کردنش رو برو شد. را آرام کند

دير بی لیاقت و م.کارگران به جان آمده به طرف دفتر شرکت هجوم برديم و دفترمدير را محاصره کرديم 

 .دغلکار در مقابل کارگران متحد مثل بید میلرزيد

او در . در آخر مدير با تونلی از دستان به هم چسبیده که در دو طرف دفتر تشکیل شد ه بود رو برو شد

شرکت از او آدمهايش خالی شد . حفاظت نیروهای امنیتی و با زحمت زياد توانست از آن تونل عبور کند

حتی شب ها تعدادی از کارگران در شرکت نگه بانی . شرکت در دست ما کارگران است و حاال عمال

 .میدهیم تا آنها هوس برگشت به شرکت را نکنند

فاقد بیمه هم هستیم که برای بدست .ولی متاسفانه هنوز حقوق دوماهمان را دريافت نکرده ايم 

 .آوردنشان بايد به مبارزه مان آدامه دهیم
 کارگران زنده باد اتحاد

 

 شرکت در انتخابات حمایت از مخالفین آزادی
 

سال است که جمهوری اسالمی اعمال ضدکارگری و ضد انسانی خود را با پز انتخابات می پوشاند  00
سالهاست که برای رنگارنگ کردن ویترین تبلیغاتیش دست به انتخاباتی که نتیجه اش از قبل .

وص طبقه کارگر را فریب می دهد و این روند انتصابات با مهندسی شده است می زند و توده ها بخص
ظاهر  انتخابات از اولین آنها با نام همه پرسی که توده ها و آزادی خواهان را در بدو پیروزی با گزینش 

سال روند هر چه بیشتر  00و طی . محدود به آری یا نه   سر دو راهی گذاشتند ،  شروع شد
سال گذشته هرگز یک انتخابات بدون تقلب و فریب حتی در  00طی . افتضاحی، به خود گرفته است 

اوایل چون در میان جناح های درونی . حد معمولی کشورهای سرمایه داری نیز صورت نگرفته است 
جمهوری اسالمی تقسیم غنایم تا حدودی بصورت  مساوی انجام می شد، بدون افشا شدن ،فریب 

که از قبل بین خود به توافق رسیده بودند از درون صندوق ها بیرون  انسانها را پیش می بردند و اسامی
می اوردند اما به مرور زمان تمام جناح ها توانایی خود را از دست داده و اکنون هیچ انتصاب یا انتخابی 

را بدون افشا شدن و باز شدن مچ خود نمی تواند پیش ببرند و هر روز تشت رسوایی شان از بام به زیر 
 .فتد می ا

هیچ انسانی وجود ندارد که زندگی اش تحت فشار طرح های ضد انسانی که توسط نمایندگان مجلس 
این انتخاباتها  نه تنها . انتخاباتهای مختلف هستند هر روز بدتر از دیروز نشود " و دولت که حاصل مثال

ان دارد و در واقع تأیید همه ی تأثیر مثبتی برای طبقه کارگر و هیچ کدام از مردم ندارد که البته صدها زی
عملکردهای ضدکارگری و ضدانسانی مجلس نشینان ،دولتها و تمامی نهادهایی است که به بهانه 



انتخابات قدرت را در دست دارند، چرا باید در طرح ها و انتخاباتی که جهت فریب و ضدیت و دشمنی با 
 . ما است شرکت کنیم و با دست خویش به خودمان خنجر بزنیم

بدین جهت از تمامی کارگران،دانشجویان و جوانان و تمامی انسانهایی که حقوق خود و دیگران را درک 
می کنند می خواهم در نمایش انتخاباتی شرکت نکنند و فعاالنه دیگران را نیز اغنا کنند که شرکت 

 . کردن در این نمایشات به زیان طبقه کارگر و تمامی آزادیخواهان است 
 .روزی که زندان وجود نداشته باشد و همه انسانها آزاد باشند به امید

 3/10/1009محمد جراحی 
 زندان مرکزی تبریز

  دستگیری فروشندگان و توزيع کنند گان محصوالت و پوشاک نامتعارف

فروشگاه  15رئیس پلیس امنیت تهران بزرگ از پلمب : اسفند آمده است  0در  آفتابه نوشته سایت 
 . تعارف و مبتذل در سطح شهر خبر دادلباسهای نام

 
سرهنگ علیرضا محرابی از دستگیری فروشندگان و توزيع کنند گان محصوالت و پوشاک ضد فرهنگی 

در راستای اجرای تدابیر ريیس پلیس تهران و درخواست شهروندان مبنی بر : در تهران خبر داد و گفت
پايگاههای پلیس امنیت تهران بزرگ اقدام به اجرای طرح امنیت محله محور، ماموران زير مجموعه 

برخورد با توزيع کنند گان محصوالت ضد فرهنگی از جمله البسه و پوشاک با مارکهای مبتذل و منحرف 
 . کردند
 

تیمهای عملیاتی پايگاههای چهار و پنج با همکاری ماموران دايره اماکن اين پايگاه ها اقدام : وی افزود
صنوف فروش پوشاک در محدوده شرق و جنوب غرب تهران کردند که طی آن از  به بازديد و سرکشی از

واحد صنفی توزيع کننده  15واحد صنفی توزيع کننده پوشاک بازديد به عمل آمد که در اين خصوص  122
واحد صنفی متخلف  03و فروشنده پوشاک و البسه با مارکهای مبتذل و نامتعارف پلمب و به مالکان 

 . تذکر داده شد
 

در اين طرح : به گزارش مهر،رئیس پلیس اطالعات و امنیت عمومی تهران بزرگ در ادامه تصريح کرد
تعدادی سالح سرد، چندين دست البسه نامتعارف و مبتذل، تعدادی ژورنالهای مبتذل و نامتعارف و 

همچنین تعدادی تجهیزات و لباسهای مراسمهای منحرف غربی کشف و ضبط شد که ضمن 
سه توقیف و مالکان آن برای اداره پاره ای توضیحات به پلیس امنیت عمومی تهران بزرگ دعوت صورتجل
 . شدند

 
 شریف ساعد پناه و مظفر صالح نیا دوشنبه هفته آینده دادگاهی خواهند شد

 
شریف ساعد پناه و مظفر صالح نیا از اعضای هیئت مدیره اتحادیه آزاد کارگران ایران امروز دوشنبه 

پس ازحضور . اسفند ماه از طریق تماس تلفنی به دادگاه شعبه یک انقالب سنندج احضار شدندهشتم 
شریف و مظفر در دادگاه به آنان اعالم شد پرونده هایشان دیروز از شعبه چهار دادیاری به این دادگاه 

اض شریف و رسیده است و همین امروز پرونده آنان باید مورد رسیدگی قرار گیرد که این امر با اعتر
پس از این اعتراض همانجا . مظفر مواجه شد و آنان خواهان احضاریه کتبی برای حضور در دادگاه شدند

بر اساس این احضاریه آنان روز دوشنبه هفته آینده باید در . احضاریه کتبی به شریف و مظفر ابالغ شد
 .شعبه یک دادگاه انقالب سنندج حضور پیدا کنند

دی ماه از سوی نیروهای امنیتی و با  13و  15یف ساعد پناه به ترتیب روزهای مظفر صالح نیا و شر
همان  00اتهامات واهی دستگیر و با اعتراض اعضای اتحادیه در شهر سنندج و خانواده هایشان در روز 

 .ماه از زندان آزاد شدند
مظفر صالح نیا اعالم میدارد به اتحادیه آزاد کارگران ایران با اعالم انزجار از محاکمه شریف ساعد پناه و 

زندان افکندن شیث امانی و صدیق کریمی و تداوم محاکمه و زندان دیگر کارگران معترض، طبقه کارگر 
ایران را در برابر وضعیت موجود به تمکین نخواهد کشاند و روز بروز تشکل یابی کارگران و اعتراضات آنان 

 .تری پیدا خواهد کردبه شرایط مشقت بار کنونی عمق و دامنه بیش
 1009هشتم اسفند ماه  -اتحادیه آزاد کارگران ایران

 

 وضعیت ناگوار یک کارگر مصدوم کارخانه سقز سازی ون کردستان



 
، که در (ون)بر اساس گزارش رسیده، جالل ذوالفقاری یکی از کارگران شرکت سقز سازی کردستان 

د استانداردهای الزم در محیط کار وهمچنین به دلیل به دلیل فقدان شرایط مناسب، نبو 30تیر ماه سال 
عدم برخورداری دستگاه های کارخانه از حفاظ ایمنی دچار سانحه شدید و نقص عضو دائم از ناحیه 

 .دست شده بود، مورد تهدید و تعرض کارفرمایان شرکت قرار گرفته است
متوجه خود کارگر مصدوم دانسته  این گزارش حاکی است که کارفرمایان، تمامی مشکالت پیش آمده را

آنان با طرح این مسئله که مصدومیت کارگر مذکور، . و از پذیرش هر گونه مسئولیتی سرباز می زنند
نتیجه سهل انگاری خود وی می باشد او را موظف به جبران خسارات وارده و باز پرداخت هزینه های 

تومان جریمه ی نداشتن حفاظ ایمنی دستگاه میلیون  2میلیون تومان هزینه پزشکی و  1)انجام شده 
 .نموده اند( ها

الزم به یادآوری است که کارفرمایان این شرکت، بارها این کارگر مصدوم را برای اعالم انصراف از 
شکایت خود از مسئولین کارخانه و اخذ رضایت از وی تحت فشار قرار داده اند و در صورت مشخص 

میلیون تومان خسارت خود را از دیه او کسر نموده  10برای وی، مبلغ  شدن نتیجه شکایت و تعیین دیه
 .و او را از کارخانه اخراج می نمایند

 1009اسفند  0-کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکلهای کارگری
 

 نفری کارگران گروه صنعتي صفا011تجمع

 
نفری 499طی گزارشی ازتجمع  :ست اسفند آمده ا 0ایلنا در  –به گزارش خبرگزاری دولتی کار ایران 

 .کارگران گروه صنعتي صفادر اعتراض به دريافت معوقات قانوني خود در سالن استیرال كارخانه خبرداد
 نفرازکارگران کارخانجات ریسندگی و بافندگی فرنخ و مه نخ قزوین019دعوت بکارشدن-

( کارگربیکارشده445ازمجموع)ارگراننفر ازک 019اسفند ازدعوت بکارشدن0ایلناطی گزارشی دیگربتاریخ 
 .کارخانجات ریسندگی و بافندگی فرنخ و مه نخ قزوین خبرداد

 

 اندازي مجدد كارخانه آونگان اراك وطلب دومیلیاردتومانی کارگران راه

 
اندازي و فعال  اسفندماه ایسنا،كارخانه آونگان اراك، مجدد با حضور استاندار مرکزي راه0به گزارش مورخ

 .شد
ا بهمین گزارش،در حال حاضر كارگران اين شركت دو میلیارد تومان طلبكار هستندودرمراسم راه بن

 .اندازی مجددکارخانه ازجانب استانداروعده پرداخت طلب کارگران تا آغازسال جدیدداده شد
 

 کارکنان قراردادي از فوق العاده بدي آب و هوا محروم شدند-
 

دي، از همه  05حالي که دولت با ارسال بخشنامه اي در تاريخ اسفندخراسان ،در 0به گزارش مورخ 
دستگاههاي اجرايي خواست براي تخصیص فوق العاده بدي آب و هوا به کارکنان خود اقدام کنند، گفته 

مي شود يک عضو کابینه در روزهاي اخیر با ارسال نامه اي به تمام مسئوالن در استان ها از آنها 
 .انوي از پرداخت اين مبلغ به کارکنان قراردادي خودداري کنندخواسته است تا اطالع ث

 

 ی اعتراضات کارگران چینی اسپیدار ادامه
 

، کارگران در هفته گذشته بار ”اسپیدار“  های مقامات دولتی به کارگران چینی در پی عدم تحقق وعده
های خود  ت دولتی به وعدهدیگر با راهپیمایی و تجمع در برابر فرمانداری ساوه، خواستار عمل مقاما

شان را از طریق دریافت  در پی این اعتراضات، مقامات دولتی از کارگران خواستند تا مطالبات. شدند
محصوالت تولیدی وصول کنند که کارگران با رد این پیشنهاد خواستار پرداخت نقدی مطالبات خود 

 .شدند
ویی و کارفرما و مقامات دولتی از سوی دیگر قرار است تا در هفته جاری مذاکرات بین کارگران از س

 .ادامه یابد
هم چنین، در پی شکایت کارگران اخراجی قرارداد موقت کارخانه، دادستانی ابتدا حکم توقیف اموال 
کارخانه برای پرداخت مطالبات کارگران را صادر نمود، اما زمانی که کارگران اخراجی با حکم توقیف به 

، دادستانی حکم خود را لغو کرده و به کارگران پیشنهاد داد تا در ازای مقابل کارخانه رسیدند
شان، محصوالت تولیدی کارخانه در اختیار آنها قرار گیرد که مورد اعتراض کارگران اخراجی قرار  مطالبات

 .گرفت



مقره “ براساس گزارش اتحادیه آزاد کارگران ایران که این خبر را منتشر نموده است، کارگران بازنشسته
ماه بازنشستگی هنوز موفق به دریافت  15از دیگر کارخانجات شهر صنعتی کاوه، نیز پس از ” سازی

 .اند حقوق و مطالبات خود نشده
تولید کننده محصوالت شوینده در شهر صنعتی کاوه نیز از کار اخراج ” وش پاک“کارگران موقت کارخانه 

این کارگران با سابقه . دن استعفا تحت فشار قرار دارندشده و کارگران رسمی از سوی کارفرما برای دا
تا بیست ساله اغلب دچار مشکالت تنفسی و ریوی حادی بوده و به رغم این وضعیت از سوی  15

 .اند کارفرما مجبور به کار سخت در بخش بارگیری شده
ران ایران تحت فشار که عموم کارگ” وش پاک“و ” سازی مقره“، ”اسپیدار“های  نه فقط کارگران کارخانه

از عدم افزایش دستمزدهای واقعی، تا اخراج و تا عدم . داران قرار دارند ای از سوی سرمایه فزاینده
گی بخشی از معضالت تمامی کارگران ایران است و تنها با اتحاد است  موقع دستمزدها همه پرداخت به

یان و دولت ایستاده و برای تحقق توانند در برابر کارفرما سان یک تن واحد می که کارگران به
 .های خود مبارزه کنند خواست

 
 نژاد گان در برابر دفتر احمدی تجمع جمعی از بازنشسته

 
آهن بودند، در  نفر از اعضای کانون بازنشستگی کشوری که اکثر آنان معلم و یا از شرکت راه 099حدود 

کانی حقوق خود در  یز عدم افزایش پلهو ن 31ی خود از سال  اعتراض به عدم پرداخت سنوات معوقه
های  ی هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل به گزارش کمیته. نژاد تجمع کردند برابر دفتر احمدی

کارگری، در پی این اعتراض و به خواست مقامات دولتی، دو نماینده از سوی تظاهرکنندگان برای 
ی به خواست آنها داده نشده و مذاکرات مذاکره به ساختمان فوق وارد شدند اما در نهایت جواب

 .گان به همراه نیاورد حاصلی برای بازنشسته
کشان با خساست خاصی از نداری حرف زده و پرداخت  دولت همواره برای پرداخت مطالبات زحمت

ای  های منطقه اندازد، اما اگر برای نیروهای سرکوب خود و یا ماجراجویی ها را به تعویق می مطالبات آن
ای قرار است از یک شهر بازدید کند  اگر خامنه. ول نیاز داشته باشد، این پول همواره در دسترس استپ

ها پرداخت  گان را سال کنند اما حق و حقوق بازنشسته برای یک روز مسافرت وی میلیاردها خرج می
 .کنند نمی

 

 سرگردانی کارگران پیمانی صنایع نفت و پترشیمی 
 

تبدیل قرارداد پیمانی به قرارداد   منابع انسانی وزیر نفت، درباره شرایطکریم سلحشور، معاون 
داشتن حداقل مدرک کاردانی، “: های این وزارتخانه گفت مستقیم برای کارگران شاغل در زیرمجموعه

های تخصصی و داشتن یک سال سابقه کار، از شرایط عقد قرارداد مستقیم با  کار کردن در فعالیت
هزار نفر اعالم  119وی برآورد تعداد کارگران پیمانی شاغل در صنعت نفت را . ”کاری استنیروهای پیمان

که در   چنین اعالم کرد وی هم. رسد هزار نفر می 09کرد در حالی که نیروهای رسمی این صنعت به 
مرحله اول میزان دستمزد نیروی پیمانکار همان میزانی خواهد بود که به وی توسط شرکت پیمانی 

 .شود و بدین ترتیب از هم اکنون افزایش دستمزدها را برای این گروه منتفی اعالم نمود رداخت میپ
با توجه به شرایط اعالم شده از سوی وی، قرارداد کارگران پیمانی که فاقد مدرک فوق دیپلم یا همان 

ارداد مستقیم تبدیل دهند، به قر کاردانی باشند، که اتفاقا اکثریت بزرگ کارگران پیمانی را تشکیل می
هزار کارگر پیمانی در این صنعت  119ی بالتکلیفی اکثریت بزرگی از  گردد و این به معنای ادامه نمی
 .باشد می

دولت برای عقد   وی در ادامه از تشکیل تعاونی برای ساماندهی نیروهای پیمانکار که فاقد شرایط
 .قرارداد مستقیم هستند خبر داد

دولت که از بستوه . ”تعاونی“بار با نام  های پیمانکار اما این جز همان شرکت چیزی نیست” تعاونی“
های پیمانی آگاه است، با اتخاذ این سیاست تالش دارد تا مانع  کرد شرکت درآمدن کارگران از عمل 

اما کارگران برای تحقق این . ها به یک موج وسیع اعتراضات و اعتصابات کارگری شود گسترش نارضایتی
ی  های کارگران است، راهی جز ادامه های پیمانکار از سفره است خود که ُبریدن دست شرکتخو

 .قیدوشرط خواست خود ندارند مبارزات خود تا تحقق کامل و بی
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درصد کارگران  29” انجمن بازنشستگان جامعه اسالمی کارگران“ی پرویز احمدی پنجکی رئیس  به گفته
ی وی  به گفته. کنند بازنشسته که زیر نظر سازمان تامین اجتماعی هستند، زیر خط فقر زندگی می

 .هزار تومان است 499دریافتی این گروه از کارگران بازنشسته تنها حدود 
گی به  کارگران بازنشسته هر کدام سالیان طوالنی، بخشی از دستمزد خود را برای دوران بازنشسته

هزار تومانی  499اما اکنون باید درفقر و نداری و با حقوق . اند سازمان تامین اجتماعی پرداخت کرده
های  زندگی کنند، در حالی که مدیران سازمان تامین اجتماعی از حاصل دستمزد همین کارگران حقوق

ه تمام مدیران ست ک های مالی چندین میلیونی دارند و این البته جدا از رشوه و دیگر سوءاستفاده
 .جمهوری اسالمی به آن آلوده هستند

شان از  های ها و خانواده های آن نحوی که تمامی هزینه به  تناسب حقوق و نیازهای کارگران بازنشسته
ترین خواست  ونقل و غیره را پوشش دهد، بدیهی قبیل مسکن، خوراک، بهداشت و درمان، تفریح، حمل

 .باشد کارگران بازنشسته می

 
تر از حداقل دستمزد مصوب  درصد کارگران در کارخانجات پایین 01تمزد دس
 باشد می

 
وگویی  چنگیز قاسمی، عضو کانون عالی شوراهای اسالمی کار استان آذربایجان شرقی در گفت

درصد از واحدهای تولیدی زیر نرخ مصوب شورای عالی کار دستمزد  39اعتراف کرد که کارگران در 
 .کنند درصد از کارگران شاغل زیرخط فقر زندگی می 19چنین گفت بیش از  وی هم. کنند دریافت می

حقوقی کارگران، اعتراف به ناتوانی جمهوری اسالمی در تامین یک زندگی انسانی  اعتراف به فقر و بی
ست که مقامات حاکم و  و شرافتمندانه برای کارگران است، اعتراف به ماهیت ضد کارگری حکومتی

 .کنند ران برخالف کارگران، در بهترین رفاه و آسایش زندگی میدا سرمایه

  آتش سوزی در کارخانه شیمیايی و دارويی ارسطو

در پى بروز حادثه آتش سوزی در   :اسفند آمده است  0ایلنا در  –به گزارش خبرگزاری دولتی کار ایران 
 . زوزى را مهار كردند خانه آتشسالن شماره دو کارخانه شیمیايی و دارويی ارسطو كارگران اين كار

هايى به كارخانه ارسطو وارد شده است، اما کارگران اين  به گزارش ايلنا هر چند در اين حادثه خسارت
واحد تولید کننده مواد اولیه دارويی با به خطر انداختن جان خود در هنگام بروز حادثه آتش سوزی قبل 

دام کردند و باعث خاموش کردن بخش عظیمی از آتش از حضور گروه آتش نشانان جهت مهار آتش اق
 . شدند که اقدام آنان مورد تقدير آتش نشانی قرار گرفت

بر اساس اظهارات کارگران ايجاد جرقه مواد شیمیايی منجر به آتش سوزی شده بود و خوشبختانه اين 
 . حادثه خسارات جانی نداشته است

 
 «مهرداد امین وزیری»ی بالتکلیفی  ادامه

ی هماهنگی برای کمک به ایجاد  فعال کارگری و عضو کمیته« مهرداد امین وزیری»روز از بازداشت  15  
 .گذرد های کارگری می تشکل

پایه بودن  ی این فعال کارگری به همراه تعدادی از دوستان وی، با توجه به بی الزم به ذکر است خانواده
ت بالتکلیف او، با تجمعات متعدد خود در جلوی ستاد اتهامات وارده به ایشان و نگران بودن از وضعی

ی مزبور  اند؛ اما اداره ی اطالعات شهر سنندج خواستار آزادی بی قید و شرط او بوده خبری اداره
ی بازداشت این فعال کارگری به آنان ارائه نداده است و  ای در توجیه ادامه گونه پاسخ قانع کننده هیچ
 .نگاه داشته است چنان او را در بازداشت هم

ی بازداشت این فعال کارگری، خواستار  ی هماهنگی ضمن محکوم کردن ادامه در پایان ما اعضای کمیته
 .آزادی بی قید و شرط او و تمامی فعاالن کارگری دربند هستیم

 1009اسفندماه  0-کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل های کارگری

  برابر شده است ۵۷٠سال ۰۰قیمت کاالهای مصرفی در



اکرمی مديرکل اقتصادی بانک مرکزی در گفتگويی : اسفند آمده است  0در  خبرآنالينبه نوشته سایت 
های  وجود نرخ: با سايت رسمی بانک مرکزی در مورد ضرورت اصالح نظام پولی و حذف صفر ، گفت

های نقدی  ساختار پرداخت طوالنی و همزمان عدم بازبینی متناسب در" تورم باال در يک دوره نسبتا
کشور، در عمل به کاهش اقطاع اسکناس و مسکوک نسبت به ارزش مبادالت مالی روزانه افراد منجر 

با ( 1030=199)شاخص بهای کاالها و خدمات مصرفی  1030تا  1051در طول سالهای . شده است
که در همین مدت، بزرگترين  حال آن. واحد رسیده است 003.0واحد به  9.4برابر افزايش از  529حدود 

تداوم اين . رسیده است 0هزار رال 199هزار رالد به  19برابر افزايش داشته و از  19قطع اسکناس تنها 
وضعیت در نهايت به کاهش نقش مسکوکات در مبادالت روزانه و افزايش قابل مالحظه سرانه اسکناس 

 . داختهای نقدی کشور به همراه داشته استمنجر شده که همین امر مشکالت زيادی را برای نظام پر
مشکالت موجود در اين زمینه باعث شد تا رئیس جمهور محترم در پیام نوروزی خود در آغاز :وی افزود

گذاری پول ملی را به عنوان يکی از محورهای هفتگانه طرح تحول  ، اصالح نظام ارزش1032سال 
کنار محورهايی نظیر اصالح نظام پرداخت يارانه، اصالح  قرار گرفتن اين طرح در. اقتصادی معرفی نمايند

نظام بانکی و نظام مالیاتي، حاکی از ضرورت و اهمیت اجرای اين طرح از منظر سیاستگذاران رده باالی 
 . کشور است

با اين حال، انجام اقدام عملی در جهت اجرای طرح اصالح نظام پولی به سال : اکرمی در ادامه گفت
تیر  10شد و پس از اعالم عمومی اجرای طرح در اوايل سال، کلیات اجرای اين طرح در موکول  1009

های قانونی بانک مرکزی در خصوص  ماه به تصويب هیئت محترم دولت رسید و با توجه به مسئولیت
سازی و تسهیل مبادالت  های پرداخت کشور و وظايف محوله به اين بانک در زمینه روان کارکرد نظام

نويس اليحه اصالح پول  اني، پیگیری امور اجرايی طرح اصالح نظام پولی کشور از جمله تهیه پیشبازرگ
 . ملی به بانک مرکزی محول شد

بهمن ماه کمیسیون  15اليحه اصالح نظام پولی در جلسه : مديرکل اقتصادی بانک مرکزی افزود
و با حضور رئیس کل محترم بانک اقتصادی دولت که به رياست وزير محترم امور اقتصادی و دارايی 

الزم به ذکر است پیش از اين کلیات طرح اصالح نظام پولی . مرکزی تشکیل شده بود، به تصويب رسید
ای که از سوی بانک  به تصويب هیئت دولت رسیده بود و مقرر بود جزئیات اجرايی آن در چارچوب اليحه

بر اساس اين اليحه که پس . د بررسی قرار گیردشود، در کمیسیون اقتصادی دولت مور مرکزی ارايه مي
از امضای رياست محترم جمهور برای تصويب به مجلس شورای اسالمی ارايه خواهد شد، در سال 

چهار صفر از پول ملی حذف خواهد شد و تا آن زمان، مقدمات اجرايی طرح از سوی بانک مرکزی  1000
 . های مرتبط فراهم خواهد شد و ديگر دستگاه

 

 عتراض شدید بازنشستگان به کاهش حقوق خودا
  06/01/ 0گزارش گردهمایی بازنشستگان در سه شنبه 

 
افزایش یابد مثل آنست که %  19و قرار است حقوق % 49بر همگان آشکار است که وقتی تورم   

 کاهش یافته است و اگر این کاهش را در پنج و یا ده سال 49 -19% = 09حقوق دریافتی به مقدار 
دنبال کنیم معنی جز این ندارد که سطح زندگی بازنشستگان و یا شاغالن به زیر خط فقر انتقال یافته 

 :بعبارت دیگر . است و در مقابل آن تراکم ثروت افزایش یافته است 
یعنی جابجایی ثروت از سمت اکثریت مردم زحمتکش اعم از بازنشستگان ؛ کارگران ؛ معلمان ؛  تورم 

ارمندان جزء و طبقات محروم به سمت اقلیت توانمند اعم از دولت ؛ سرمایه داران  ؛  تجار پرستاران ؛ ک
به تصمیم ثروتمندان این جابجایی ثروت و ؛ زمینداران و مالکان ؛ بانکداران ؛ مدیران سطح باال که بنا 

و  از  دولت چون خود یک کارفرمای بزرگ است در این منافع سهیم بوده امکانات صورت می گیرد
بازنشستگان در سال های اخیر از کاهش . افزایش حقوق بازنشستگان و شاغلین جلوگیری می کند 

حقوق خود رنج بسیار برده اند ؛ و می بینند که پس از عمری کارکردن و تالش ؛ مجبور به تحمل فقر 
و سال  09سال با توجه به تورم  01روزافزون هستند و لذا نسبت به  دستبرد به حقوق خود در سال 

بجهت وجود تورم باال و کاهش ارزش واقعی دستمزدها و حقوق ها هم . آینده بسیار نگران هستند 
میزان هزینه یک خانوار  09اکنون هزینه یک خانوار شهری چهار برابر حداقل حقوق است در سال 

از چهارصد هزار  شهری حدود یک میلیون و پانصد هزار تومان بوده است در حالیکه حداقل حوق کمتر
قانون اساسی و دیگر قوانین در خصوص حقوق و  40این در حالی است که بر طبق اصل . تومان است 

میثاق جهانی حقوق بشر بصراحت مطرح شده که حقوق می بایست  00دستمزد و همچنین ماده 
های زندگی فرد را عادالنه و برای تأمین یک زندگی شرافتمندانه مکفی باشد و حقوق بتواند میزان نیاز

تأمین کرده  و حقوق بگیران از تغذیه ؛ مسکن؛ بهداشت و درمان  مناسب بهره مند بوده  و فرد بتواند 
 در مسیر مدارج عالی انسانی ؛ فرهنگی و هنری حرکت کند 



بعلت همین موارد است در ماههای اخیر بازنشستگان  بطور هفتگی در کانون بازنشستگان و دیگر  
تجمع و سخنرانی پرداخته اند و اعتراض بازنشستگان نسبت به کاهش شدید حقوق و دیگر  مراکز به

 مطالبات خود بشدت باال است و در این فضای ملتهب ؛
یکی از سخنرانان در این روز به سیر نزولی توان سازمان تأمین اجتماعی بعنوان قوی ترین سازمان 

الها و دهه های اخیر بجهت سیاست های غلط بازنشستگی  و تأمین اجتماعی پرداخت که طی س
دولت به مرز ورشکستگی رسیده است دولت بزرگترین بدهکار به سازمان تأمین اجتماعی است و 

علی رغم آنکه صندوق بازنشستگی یک منبع عمومی و غیر دولتی است دولت هر دخل و تصرفی در 
ایش دهد مصارف آنرا بشدت افزایش داده این صندوق اعمال نموده و بدون آنکه منابع سازمان را افز

هزار روحانی ؛ همچنین خدام مساجد ؛ مداحان و قاریان ؛ برخی ورزشکاران  19است از جمله بیش از 
و همچنین صندوق های بیمه ای که ورشکست شده اند از جمله صندوق بازنشستگی  فوالد را به 

دت سازمان تأمین اجتماعی را تضعیف نموده و این اقدامات بش. سازمان تأمین اجتماعی ملحق نمود 
سخنران اضافه نمود که دولت از صندوق تأمین اجتماعی بدون داشتن حق مالکیت برداشت ها . است 

 .و هزینه های زیادی نموده است 
از طرف دیگر دولت از اجرای قانون نظام هماهنگ سازی بازنشستگان سازمان تأمین اجتماع خود داری 

قانون تأمین اجتماعی که افزایش حقوق را حداقل برابر تورم می داند سرباز   01جرای ماده  نموده و از ا
در جائی که پای منافع طبقات ثروتمند پیش می آید از اجرای قوانین مصوب سر باز زده است ؛ یعنی 

 .  هیچ مرجعی هم رسیدگی نمی کندمی زند و 
گرم کننده مسئولین پرداخت و اظهار نمود که یکی از سخنرانان به طرح وعده های دروغین و سر

وی در سخنان خود . حاکمیت نه تنها به تمامی مردم ایران بلکه به تمامی مردم جهان دروغ می گوید 
نفر از نماینده گان بخش اجتماعی در مورد طرح نظام  هماهنگ حقوق  49اشاره به جلسه مشترک با 

وی که . به آن رأی مثبت دادند و لذا طرح به تصویب نرسید  پرداخت و اضافه نمود که تنها سه نماینده
اگر نماینده گان به حل مشکالت و معضالت مردم اعم از : بشدت ناراحت و برافروخته شده بود گفت 

بازنشستگان و کارگران نپردازند دیگر مجلس نیست ؛  خانه فساد است و بازنشستگان حاضر که از 
در نهایت به کارگران . د با کف زدن و صلوات به تأیید سخنران پرداختند عدم تصویب الیحه ناراحت بودن

در جلسه توافق گردید که . توصیه شد که به نماینده های کارگری برای ورود به مجلس رأی دهند 
 10بازنشستگان طرح مطالبات خود از جمله افزایش حقوق و حل مشکالت بیمه تکمیلی خود را پس از 

یمایی و تجمع در مقابل اداره کار ؛ سازمان تأمین اجتماعی و مجلس ادامه دهند و اسفند بشکل راه پ
 .اظهار نمودند که در تحقق مطالبات خود بسیار جدی و مصرند 

ضعف عمده بازنشستگان و عدم توان مقابله با سیاست های خانمان برانداز دولت آنستکه از تشکل و 
 ت و سازمانی که تمامی بدنه بازنشستگان را در بر بگیردتشکیال. سازمان سراسری خود بی بهره اند 

از بین بیش از یک و نیم میلیون بازنشسته سازمان تأمین اجتماعی ؛ و حدود هشتصد هزار در تهران ؛ 
نفر از آنها ؛ چند نفر بعنوان نماینده که از جانب دولت هم تأیید می شوند ؛ انتخاب  099تنها با حدود 

خود نماینده . که اگر بخواهند قدمی بردارند کاری از دستشان ساخته نیست شده و  مسلم است 
. گان اظهار می کنند که تنها کاری که از دستشان بر می آید آنستکه نامه ای برای مقامات بنویسند 

دولت نیز در برابر صدها میلیارد در آمد خود و سرمایه داران ؛ نامه را به واضح است که 
  .فت پشیزی نخواهد گر

 :و لذا تنها راه تحقق حق واقعی بازنشستگان برای حقوق و مطالبات خود 
 ایجاد تشکیالت دائمی و  سراسری است

این تشکل ها  الزمست در کلیه شهرهای کوچک و بزرگ و در هر منطقه تأمین اجتماعی برقرار گردد 
در آن صورت است که . یابند  تا بتوانند بطور متحد جهت تحقق مطالبات خود متحدانه مشارکت و حضور

دولت و طبقات کالن سرمایه دار و بانکداران و تجار و کارفرمایان دیگر یکه تاز نخواهند بود و مجبور به تن 
 .دادن به مطالبات بازنشستگان ؛ کارگران و کلیه اقشار زحمتکش و تالش گر می شوند 

 جمعی از بازنشستگان سازمان تأمین اجتماعی    
 

 طي كه بازنشستگان مجبور به كاركردن هستند؛در شراي
 جوانان جوياي كار مجبورند پشت در بازار كار بمانند: درويشي

 
قربان درويشي با اشاره به    :اسفند آمده است  0ایلنا در  –به گزارش خبرگزاری دولتی کار ایران 

درصد كثیري از : ولید گفتها در بخش ت افزایش بیكاری و بروز مشکالت ناشی از هدفمند کردن یارانه
 . دهند كه بازار كار براي آنان جايي ندارد بیكاران را افراد تحصیلكرده تشكیل مي

از طرفي به كارگیري چندین میلیون كارگر خارجي در سطح : دبیر اجرايي خانه كارگر بندرامام ادامه داد
ان جوياي كار همچنان پشت در كشور و اجبار كارگران بازنشسته براي كار كردن، باعث مي شود جوان



 . بازار كار منتظر بمانند
عدم حمايت قانوني از كارگران، اخراج بي رويه آنان، روند رو به : او در خصوص مشکالت کارگران گفت

اي كه هیچ گونه سنخیتي  رشد قراردادهاي موقت و روزمزد و پايین بودن میزان دستمزد در نظام مزدي
 . گیرد اي به خود مي گران را همواره در فقر نگاه داشته است و هر روز ابعاد تازهبا میزان تورم ندارد كار

 پايان پیام
 

 عتصاب کارگران نورد لوله صفا ا
 

کارگران نورد لوله صفا در اعتراض : اعتصاب کارگران نورد لوله صفا در اعتراض به عدم پرداخت دستمزد
دو ساعت در روز شنبه هفته جاری و سپس دیروز  به عدم پرداخت چهار ماه از دستمزدهایشان بمدت

همچنین شیفت شب این کارخانه نیز دیشب در . یکشنبه دست به اعتصاب در شیفت صبح زدند
اعتصاب شیفت صبح بطور متحدانه ای در هر سه سالن فعال . کار را خواباند( کوتینگ)قسمت پوشش

خ داد و همین امر باعث شد مدیریت کارخانه با اسپیرال و کوتینگ ر -این کارخانه شامل سالنهای ار بی
دادن وعده و وعید به کارگران، آنان را از ادامه اعتصاب منصرف کند اما کارگران بر خواست خود مبنی بر 
پرداخت دستمزدهای معوقه پای فشردند و نهایتا کارفرما ناچار شد امشب دستمزد آبانماه این کارگران 

بر اساس وعده ای که کارفرما داده است قرار است تا پایان سال یکماه . کندرا به حسابهای آنان واریز 
 .دیگر از دستمزدهای معوقه کارگران به همراه عیدی و پاداش آنان پرداخت شود

بنا بر آخرین گزارشهای رسیده به اتحادیه آزاد کارگران ایران، از آنجا که بخشی از چهار ماه دستمزد 
انه بعنوان مساعده در طی ماههای گذشته به آنان پرداخت شده است، وعده معوقه کارگران این کارخ

تصفیه حساب دستمزد ماههای آبان و آذر به همراه پرداخت عیدی و پاداش این کارگران گره گشای 
احتیاجات اولیه آنان در آستانه سال جدید نیست و وعده کارفرما مورد اعتراض کارگران است، به همین 

 .کارگر این کارخانه وجود دارد ۱٢۱۱اعتصاب مجددی از سوی دلیل احتمال 

 اتحادیه آزاد کارگران ایران

  نفر از کارگران گروه صنعتی صفا ۴٠٠تجمع اعتراضی 

نفر از کارگران  ۷۱۱يک فعال کارگری در ساوه از تجمع :اسفند آمده است  0در  هرانابه نوشته سایت 
ماه عیدی و پاداش قانونی  ٢ماه حقوق معوقه به احتساب  ۷گروه صنعتی صفا در اعتراض به دريافت 

 ۱۱۱۱تهران بیش از  -گروه صنعتی صفا تولید کننده انواع لوله واقع در آزاد راه ساوه: "خبر داد و افزود
کارگر آن در اعتراض به دريافت معوقات قانونی خود در سالن استیرال کارخانه  ۷۱۱کارگر دارد که تعداد 

 ". زدنددست به تجمع 
مهدی زماني، دبیر اجرايی خانه کارگر ساوه در گفتگو با ايلنا ضمن اشاره به اينکه مسئولین کارخانه از 

جمله قائم مقام گروه صنعتی و مديريت کارخانجات صفا با حضوردر اين تجمع قولهای مساعدی در 
مسئولین گروه : "يح کرداند تصر خصوص پرداخت يک ماه از حقوق معوقه کارگران تا پايان هفته داده

کنند به جهت افزايش مشکالت اين کارخانجات در صورت پیدا  صنعتی صفا به کارگران خود توصیه مي
 " کردن کار بهتر از اين کارخانه استعفا دهند

مشکل عمده گروه صنعتی صفا : "او با تاکید بر اينکه گروه صنعتی صفا مطالبات میلیاردی دارد افزود
رخانجات خريدار طرف قرار داد است که با خريد محصوالت اين واحد تولیدی در پرداخت عدم تعهدات کا

 ".کنند صويرت حسابهای مالی خود کوتاهی مي
 

 كند افزايش حقوق هیچ مشكلي از كارگران حل نمي
 

دبیر کانون عالی شوراهای   :اسفند آمده است  0ایلنا در  –به گزارش خبرگزاری دولتی کار ایران 
افزايش حقوق هیچ مشکلی را حل نمی کند، دولت بايد به فكر فعال کردن : می کار کشور گفتاسال

در غیر اين صورت حتي اگر دستمزد براساس نرخ سبد هزینه واقعی . كردن واحدهاي دولتي باشد
 . شود خانوار محاسبه شود، باز هم مسائل معیشتی کارگران حل نمی

ایلنا، وضعیت واحدهای تولیدی کشور را بحرانی اعالم کرد و یاد آور ناصر برهانی در گفتگو با خبرنگار 
به علت شرایط بحرانی واحدهای تولیدی کارفرمایان قادر به پرداخت دستمزد واقعی کارگران بر   :شد

 . مبنای تورم بازار نیستند
سال آينده،  هزار توماني براي 499اين فعال كارگري در واكنش به شايعاتي مبني بر تصويب دستمرد 



 . کند های کارگری را هم تامین نمی هزار تومانی هزينه خوارک خانواده 499دستمزد : : اظهار داشت
به منظور افزایش سطح معیشتی کارگران، نمایندگان کارگری در شورای : اين فعال كارگري ادامه داد

 . عالی کار تالش خواهند کرد که میزان کمک های غیر نقدی را افزایش دهند
: شود یاد آور شد هاي اقتصادي ارائه نمي برهانی، با بیان این که هیچ حمايتي از سوي دولت به بنگاه

دهند و در حال حاضر نیز مشكل اصلي ما عدم حمايت دولت  های اقتصادی به کارگران حقوق مي بنگاه
 . از آنان است

ن مبنی بر كاهش شرايط مطلوب دبیر كانون عالي شوراهاي اسالمي كار با اشاره به گزارش مسووال
بزرگترين عامل اين مشكالت عدم تخصیص يارانه دولت به : كاري در سراسر كشور خاطرنشان ساخت

 . واحدهاي تولیدي است
 : برهانی یاد آور شد

 پایان پیام

 مقتدرتر از قبل علیه رژیم سرمایه داری اسالمی می رزمیم

 :کارگران و جوانان انقالبی

رسما اعالم موجودیت  1009اردیبهشت  3که با انتشار بیانیه ای به تاریخ « یک کارگریجنبش دموکرات»
را به مناسبت روز جهانی کارگر « آوای انقالب»کرده و اولین شماره ی ارگان رسمی اش نشریه ی 

اد خرد 10منتشر کرده بود، به دنبال توزیع و پخش گسترده ی این نشریه در نقاط مختلف ایران، در تاریخ 
در پی این هجوم وحشیانه یک نفر از اعضا دستگیر و تعدادی نیز . مورد یورش رژیم قرار گرفت 1009

 .پس از مدتی زندگی مخفی با تصمیم گیری جمعی از ایران خارج شدند

وقفه ای ایجاد کرد که اکنون در طی بازسازی « جنبش دموکراتیک کارگری»یورش فوق در فعالیت های 
الزم به توضیح است که تعدادی از فعالین کارگری از  .های خود را از سر می گیردسازمانی فعالیت 

نداشتند با « جنبش دموکراتیک کارگری»که هیچ ارتباطی با ... جمله شاهرخ زمانی، محمد جراحی و
ما این  .اتهامات دروغین همکاری و ارتباط با این گروه دستگیر، شکنجه، محاکمه و زندانی شدند

ها را محکوم کرده و خواستار آزادی این افراد بی گناه هستیم و دستگیری فعالین کارگری را دستگیری 
با اتهامات دروغین عمل رذیالنه ی دستگاه امنیتی و قضایی رژیم می دانیم که با قصد ایجاد تفرقه و 

عمل رژیم  به موازات این. بدبینی میان توده های کارگری و جنبش دموکراتیک کارگری انجام شده است
سرمایه داری جمهوری اسالمی طی سناریوهای از پیش طراحی شده با استفاده از عوامل مستقیم 

و برخی « جنبش دموکراتیک کارگری»و غیر مستقیم خود اقدام به تبلیغات سو علیه مجموعه ی 
 .اعضای آن کرده است

لیغات سو عوامل غیر مستقیم ما از کارگران و جوانان انقالبی می خواهیم هوشیارانه در مقابل تب
 .جمهوری اسالمی که با نقاب رفاقت در میان ما حضور دارند هوشیارانه برخورد کنند

 کارگران، معلمان، جوانان و دانشجویان انقالبی؛

با توجه به وخامت هرچه بیش تر اوضاع اقتصادی کشور و خالی شدن بیش از پیش سفره های مردم و 
ها، درون باندهای تبهکار رژیم ضرورت مبارزه ی سازمان یافته علیه ارتجاع نیز باال گرفتن جنگ گرگ 

با سازماندهی هسته ها و کمیته های . مذهبی حاکم بیش تر از هر زمان دیگری احساس می شود
 مخفی انقالبی در محل کار و زندگی، خود را برای این نبرد محتوم آماده کنیم

 زحمت کشانپیش به سوی ایجاد تشکل های توده ای 

 زنده باد اعتصاب عمومی سیاسی زحمت کشان

 زنده باد انقالب

 زنده باد حاکمیت شورایی زحمت کشان
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 و یک تکذیبیه –برگزاری دادگاه شهابی 
 کمیته دفاع از رضا شهابی 60اطالعیه شماره 

 
 09اسفند  19نبه صبح روز چهارش 19پس از ماه ها بالتکلیفی و برای بار چندم باالخره در ساعت 

دادگاه رضا شهابی کارگر زندانی،عضو هیات مدیره و مسوول مالی سندیکای کارگران شرکت واحد 
 .برگزار شد

این دادگاه در حالی برگزار شد که شهابی در بدترین شرایط جسمی به سر میبرد تا جایی که در این 
ه هنگام راه رفتن میلنگد و نیمه روزها از شدت وخامت اوضاع جسمی کامال به یک طرف خم میشود،ب

 .ی چپ بدنش بی حس شده و از ناحیه ی گردن و کمر به شدت درد میکشد
جلسه ی دادگاه با حضور نماینده ی دادستان، و پس از حدود یک ساعت و نیم و با دفاع وکیل مدافع و 

اعضای . گرفتهمچنین شرایط وخیم جسمی شهابی نیز مورد بحث قرار . رضا شهابی به پایان رسید
خانواده ی رضا، همکاران و فعالین کارگری بسیاری،از جمله اعضای کمیته دفاع از رضا شهابی منتظرند 

ماه فشار و سرگردانی که برای این کارگر زندانی به وجود آورده اند حکم آزادی وی  00تا باالخره پس از 
 .صادر گردد

ری از مقامات قضایی نیز از وضعیت وخیم شهابی و به نظر میرسد اکنون عالوه بر مراجع پزشکی، بسیا
 .نیاز فوری وی برای استراحت مطلق  تا رسیدن به شرایط الزم برای عمل اگاهی دارند

فرزندان،همسر و دیگراعضای خانواده ی شهابی با نگرانی در انتظار اقدام فوری برای آزادی رضا 
 .شهابی به سر میبرند

بیانیه ای که اخیرا به نام چند زندانی سیاسی درباره ی انتخابات  همچنین الزم به توضیح است که
منتشر شده و متاسفانه از نام رضا شهابی نیز در آن سو استفاده شده به هیچ وجه به اطالع و 

شهابی در فرصتی که به دادگاه برده میشد از این موضوع باخبر شد و . امضای شهابی نرسیده است
به کلی از این موضوع و بیانیه بیخبر هستم و هیچ گونه اظهار نظری "اعالم کرد  با ناراحتی از این اقدام

وی همچنین اعالم کرد در صورتی که حرف ها و یا مواضع ".و به هیچ شکلی درباره ی انتخابات نکرده ام
 .مختلفی به نام من اعالم میشود، نظریه ی اعالم شده از سوی کمیته دفاع مورد تایید من خواهد بود
کمیته دفاع از رضا شهابی اقدام انتشار بیانیه ی فوق الذکر و استفاده از نام رضا شهابی را محکوم 

 .میکند
همچنین این کمیته ضمن اعالم خطر درباره ی وضعیت جسمی این کارگر زندانی، خواستار آزادی بی 

 .قید و شرط و فوری وی و پایان دادن به پرونده ی قضایی وی میباشد
 اع از رضا شهابیکمیته دف

 01/06/01ظهر روز چهارشنبه 
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 10000606010: شماره تلفن سخنگوی کمیته دفاع از رضا شهابی، آقای محمود صالحی

 :جدیدترین لیست اعضای کمیته دفاع از رضا شهابی 
 :لیست اعضای کمیته دفاع

 -سعید ابراهیمی  -لقمان ابراهیم زاده  -بهنام ابراهیم زاده  -یوسف آب خرابات  -رحمان ابراهیم زاده 
 فرزاد احمدی -جمیل احمدی  -جالل احمدی  -شجاع ابراهیمی  -هه ساره ابراهیمی -فرهاد ابراهیمی

حسن  –ربابه آذریان  -یوسف آذریان  -علی آذریان  -ولی آزادی  -علی آزادی  –لطف اله احمدی  -
بهروز  -محمد اسدی  -طیب اسدی –توفیق اسدی  -لیال آذریان  -معصومه آذریان  -حبیب آذریان  -آذريان

 -علیرضا اكبری  -یداله احمد پناه  -سیما احسان خواه  -امیر اسالمی –سنا اسماعیلی  -اسماعیلی 
 صدیق امجدی -ریحانه انصاری  -عباس اندریانی  -جالل امینی  -مهرداد امین وزیری  –توفیق امین پناه 

سینا  -فرزاد برنا -فرهاد برنا -امین باقري-امیر باقري-حسین باقري  -اسماعیل بازافکن  -رقیه اصولي-
 -گلباغ بهمنی  -شادی بهرامی  -ار بهمنی هوشی- کوروش بخشنده  -مریم بختیاری  -تورج برنا -برنا

یاشار  –ناصر پركالیان  -عبداله بلواسی –كیومرث بهشتی زاده  -كیانوش بهشتی  –سمیه بهشتی زاد 
وحید  -رحمان تنها  -حسین پیروتی  –جالل پیروتی  -برهان پیر خضرانی  -زانیارپورعباد  -پورخامنه 
 -محمد چرتاب  -شبنم جبار پور-سحر جبار پور-سونیاجبار پور -قنبر جبارپور -يوسف جاهدي  -تیطاخی 

حسین حسن آبادی -مجید حسن زاده–ايوب حسن زاده  -شوان حبیبی -فرهاد حاتمی -سعدي چمني
همدم  –نیشتمان حسینی  -دیمن حسینی  -سرکو حسینی  -مجید حمیدی  -محمد حسین  –

 -صباح حیدری  -اهو حسین پناهیش -علی حسینی  -شیرکو حسینی  -ئاکو حسینی  -حسینی
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دلیر  -محسن حسینی تبار  –خالد حسینی  -سعید حسینی  -عبداله حسینی  -غالب حسینی 
 -علی خدارحمی  -علیرضا خباز  -غالمعلي حكمتي -ابوالفضل حكمتي -حسن حقیقي -حشمتی 

سامره  -ی محمد علی خلیل -خلیل خورشیدی   -چگوارا خورشیدی -گلریز خلیلی  -صدیق خسروی 
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سید  -محی الدین رجبی  -می بیژن رست -دانا  فریبرز رئیس -برهان رضوی  -دیالن رضاقلی  -رضا قلی 
فواد  -آرزو روحی  -هاشم رستمی  -حشمت اهلل رضایی  -ظهیر رضوی - حمید رضایی -داوود رضوی 
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علی شهابی  -زاهد شریعتی  -شهرام شمشیري  -كیوان شریفی -نسترن شامعلی  -پاشا شاکر  -
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وفا  -پژمان قادری  -مریم قاسملو  -کژال فتاحی  -کاظم فرج الهی  -بهزاد فرج الهی  -شورش فروتن 
فهیمه  -عبداله کاظمی  -صالح قهرماني -محمود قلی زاده  -یداله قطبی  -زینب قباد پور -قادری 
شاهرخ  -کمساری  مرتصی -ناصر كمانگر  -عطیه کمانگر  -سیف اله کمانگر  -سورام كریمی  -کاملی 
محمد  -شعله گودرزی  -شهناز گلزاری  -علی کریمی - چیمن کیخسروی -رحمان كریمیان  -کریمی 
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 «مهرداد امین وزیری»ی بالتکلیفی  ادامه
 
ی هماهنگی برای کمک به ایجاد  فعال کارگری و عضو کمیته« مهرداد امین وزیری»روز از بازداشت  15

 .گذرد های کارگری می تشکل
پایه بودن  ی این فعال کارگری به همراه تعدادی از دوستان وی، با توجه به بی است خانواده الزم به ذکر



اتهامات وارده به ایشان و نگران بودن از وضعیت بالتکلیف او، با تجمعات متعدد خود در جلوی ستاد 
ی مزبور  اند؛ اما اداره ی اطالعات شهر سنندج خواستار آزادی بی قید و شرط او بوده خبری اداره

ی بازداشت این فعال کارگری به آنان ارائه نداده است و  ای در توجیه ادامه گونه پاسخ قانع کننده هیچ
 .چنان او را در بازداشت نگاه داشته است هم

ی بازداشت این فعال کارگری، خواستار  ی هماهنگی ضمن محکوم کردن ادامه در پایان ما اعضای کمیته
 .و تمامی فعاالن کارگری دربند هستیم آزادی بی قید و شرط او

 1009اسفندماه  0-کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل های کارگری
 

 درصد سبد هزینه خانوار کارگری را غیرنقدي پرداخت كند 21دولت : زاده خادمي
 

های  جمنرئیس کانون عالی ان  :اسفند آمده است 19ایلنا در  –به گزارش خبرگزاری دولتی کار ایران 
درصد سبد هزینه خانوار کارگری از سوی دولت  59سال آینده باید : صنفی کارگران کشور اعالم کرد

 . پرداخت شود
غالمرضا خادمی زاده در گفتگو با خبرنگار ایلنا، با انتقاد از عدم اجرای تعهدات دولت در زمینه پرداخت 

ري از تبعات تورمي، دولت باید سال آینده با به منظور جلوگی : سبد هزینه خانوار کارگری تصریح کرد
هزار تومانی که برای نرخ سبد هزینه خانوار تعیین شده  399درصد از میزان  59پرداخت غیر نقدي 

 . است تعهدات خود را اجرایی کند
: این فعال کارگری خواستار افزایش سیاست های حمایتی دولت از کارگران سراسر کشور شد و گفت

زایش تورم ناشی از اجرای قانون هدفمندی یارانه ها کارگران به دلیل دریافت مزد اندک قادر به دلیل اف
 . به تامین نیازهای حداقلی خود نیستند

مزد : هزار تومان در سال آینده خبر داد و گفت 499او از احتمال تصویب مصوبه مزدی کارگران بر مبنای 
 . کند وار چهار نفره کارگری را تامین میدرصد نیاز یک خان 09هزار تومانی تنها  499

رئیس کانون عالی انجمن های صنفی کارگران کشور در بخش دیگری از سخنان خود با انتقاد از عدم 
مزد کارگران : اجرای تعهدات دولت در زمینه پرداخت سبد معیشتی کارگران در سال جاری یاد آور شد

شود، از این رو سیاست شورای عالی کار در  در هر سال براساس تورم سال گذشته محاسبه می
 . خصوص تعیین دستمزد به معنای افزایش نیست
در صورتی در خصوص مزد : قانون کار یاد آور شد 41خادمی زاده با انتقاد از عدم اجرای صحیح ماده 
ستمزد شویم که نمایندگان دولت و کارفرما با تعیین د سال آینده با شرکای اجتماعی وارد مذاکره می

 . کارگران به صورت فصلی موافقت کنند
 پایان پیام

 
 تجمع اعتراضی در مقابل ستاد خبری اداره اطالعات سنندج

 
بنا به خبر رسیده به کمیته هماهنگی، در پی تجمع دیروز در مقابل ستاد خبری اداره اطالعات شهر 

ه مهرداد امین وزیری در جلو اداره نیز جمع کثیری به همراه خانواد 19/10/09سنندج، امروز چهار شنبه 
ظهر به طول  10شروع و تا ساعت  0این تجمع از ساعت . اطالعات دست به تجمع اعتراضی زدند

. تجمع کنندگان به همراه خانواده مهرداد امین وزیری خواستار آزادی بی قید وشرط وی شدند. انجامید
 .خواستند به این تجمع پایا ن دهند در ادامه مامورین با وعده های توخالی از جمعیت حاضر

 1009اسفند  19-کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل های کارگری
 

 ۰۹تجمع اعتراضی کارگران مخابرات راه دورایران مقابل وزارت صنایع به دلیل تاخیر 
 ماهه در دریافت حقوق

 
اسفند در اعتراض به عدم 19مروزجمعی از کارگران شرکت صنایع مخابرات راه دور ایران، شیراز صبح ا

 .ماه گذشته، مقابل ساختمان وزارت صنعت تجمع کردند 00دریافت حقوق خود طی 
شیراز -نفر از کارگران شرکت صنایع مخابرات راه دور ایران 09اسفندماه فارس، حدود 19به گزارش مئرخ

هایی با مضمون عدم دریافت  نوشته کارگر این کارخانه معرفی کردند، با دست 029که خود را نماینده 
 .ماه گذشته، امروز مقابل ساختمان وزارت صنعت در خیابان سمیه تجمع کردند 00حقوق خود در 

سال است زمین  0این کارخانه دولتی بوده که : وگو با فارس اظهار داشت کنندگان در گفت یکی از تجمع
 .شده استسازی، تولید شرکت تقریبًا متوقف  خورده و با بهانه خصوصی

ایم و در این مدت به دلیل حفظ سنواتمان مجبوریم به کار خود  ماه است که حقوق نگرفته 00: وی افزود
 .ادامه دهیم



ایم،  نفر کارگر شرکت هستیم که برای اعتراض از شیراز به تهران آمده 029وی با بیان اینکه ما نماینده 
 .اند شته حقوق نگرفتهماه گذ 00نفر از کارگران شرکت در  029حدود : گفت

دولت این کارخانه را به بخش خصوصی سپرده است، بخش خصوصی هم کارخانه را به : وی ادامه داد
 .کند زمین زده و دولت هم حمایتی از کارگران نمی

کاری برای انجام در کارخانه نیست و تولیدی نداریم ولی مجبوریم به خاطر : این کارگر معترض افزود
 .برویمسنوات سر کار 

اند،  وی با بیان اینکه تاکنون هیچ یک از مسئوالن وزارت صنعت برای پاسخگویی در جمع ما حاضر نشده
 .ایم ولی مشکلمان حل نشده است سال گذشته هم بارها تجمع کرده 4طی : گفت

های   کنندگان کنار خیابان سمیه رو به ماشین ای که تجمع های دست نوشته بنا بهمین گزارش ، در برگه
ما فقط »، «ایم ماه است حقوق نگرفته 00»گرفته بودند جمالتی مانند   عبوری و مردم در دست

 .نوشته شده بود« خواهیم حقوقمان را می

 
 پیام تبریک به مناسبت آزادی منیژه صادقی

 
زندان ماه تحمل زندان به جرم فعالیت های کارگری و زنان از  0منیژه صادقی فعال کارگری و زنان بعد از 

 .آزاد شد 09اسفند  0سنندج روز سه شنبه 
ما آزادی منیژه صادقی را به خانواده او و همه فعالین در عرصه های کارگری و زنان و همه انسانهای 

آزادیخواه تبریک می گوئیم و اعالم می کنیم که دفاع از حقوق کارگری و زنان و دیگر بخشهای جامعه 
ل می شود، جرم نیست و فعالین این عرصه ها باید از هر گونه که حقوق و شأن انسانیشان پایما

 .سرکوب، ارعاب و بازداشت و زندان مصون باشند
 انجمن صنفی کارگران برق و فلزکار کرمانشاه

 جمعهائی از فعالین کارگری شهرهای سنندج و کامیاران
10/12/1390 

 «ضدفرهنگی»فروشگاه لباس  02پلمپ 

پلیس اطالعات و امنیت عمومی  ريیس : اسفند آمده است  19در کلمهبه نوشته سایت اصالح طلب 
 . کنندگان محصوالت و پوشاک ضد فرهنگی در تهران خبر داد تهران بزرگ از بازداشت فروشندگان و توزيع

در راستای اجرای تدابیر »: رسانی پلیس، سرهنگ علیرضا محرابی گفت به گزارش پايگاه اطالع
محور، ماموران زير  و درخواست شهروندان مبنی بر اجرای طرح امنیت محله پلیس تهران بزرگ ريیس

کنندگان محصوالت ضد فرهنگی از  های پلیس امنیت تهران بزرگ اقدام به برخورد با توزيع مجموعه پايگاه
 «. های مبتذل و منحرف کردند جمله البسه و پوشاک با مارک

های چهارم و پنجم با همکاری ماموران دايره اماکن  های عملیاتی پايگاه تیم»: سرهنگ محرابی گفت
غرب تهران  ها اقدام به بازديد و سرکشی از صنوف فروش پوشاک در محدوده شرق و جنوب اين پايگاه

واحد  ۱۱کننده پوشاک بازديد به عمل آمد که در اين خصوص  واحد صنفی توزيع ۱۷۷کردند که طی آن از 
 ٣٨های مبتذل و نامتعارف پلمپ و به مالکان  شاک و البسه با مارککننده و فروشنده پو صنفی توزيع

 «. واحد صنفی متخلف تذکر داده شد
پلیس اطالعات و امنیت عمومی تهران بزرگ در اين طرح تعدادی سالح سرد، چندين  به گفته ريیس

تجهیزات و  های مبتذل و نامتعارف و همچنین تعدادی دست البسه نامتعارف و مبتذل، تعدادی ژورنال
جلسه توقیف و مالکان آن برای ارايه  منحرف غربی کشف و ضبط شد که ضمن صورت  های مراسم لباس

 . توضیحات به پلیس امنیت عمومی تهران بزرگ دعوت شدند
 

 تجمع اعتراضی در مقابل ستاد خبری اداره اطالعات سنندج

مقابل ستاد خبری اداره اطالعات شهر بنا به خبر رسیده به کمیته هماهنگی، در پی تجمع دیروز در 
نیز جمع کثیری به همراه خانواده مهرداد امین وزیری در جلو اداره  19/10/09سنندج، امروز چهار شنبه 

ظهر به طول  10شروع و تا ساعت  0این تجمع از ساعت . اطالعات دست به تجمع اعتراضی زدند
. امین وزیری خواستار آزادی بی قید وشرط وی شدندتجمع کنندگان به همراه خانواده مهرداد . انجامید

 .در ادامه مامورین با وعده های توخالی از جمعیت حاضر خواستند به این تجمع پایا ن دهند

 1009اسفند  19-کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل های کارگری



یل به دل تجمع اعتراضی کارگران مخابرات راه دورایران مقابل وزارت صنایع
 ماهه در دریافت حقوق ۰۹ تاخیر

اسفند در اعتراض به عدم 19جمعی از کارگران شرکت صنایع مخابرات راه دور ایران، شیراز صبح امروز
به گزارش  .ماه گذشته، مقابل ساختمان وزارت صنعت تجمع کردند 00دریافت حقوق خود طی 

شیراز که خود را -مخابرات راه دور ایران نفر از کارگران شرکت صنایع 09اسفندماه فارس، حدود 19رخندم
هایی با مضمون عدم دریافت حقوق خود  نوشته کارگر این کارخانه معرفی کردند، با دست 029نماینده 

 .ماه گذشته، امروز مقابل ساختمان وزارت صنعت در خیابان سمیه تجمع کردند 00در 

سال است زمین  0ین کارخانه دولتی بوده که ا: وگو با فارس اظهار داشت کنندگان در گفت یکی از تجمع
ماه است که  00: وی افزود .سازی، تولید شرکت تقریبًا متوقف شده است خورده و با بهانه خصوصی

 .ایم و در این مدت به دلیل حفظ سنواتمان مجبوریم به کار خود ادامه دهیم حقوق نگرفته

ایم،  ستیم که برای اعتراض از شیراز به تهران آمدهنفر کارگر شرکت ه 029وی با بیان اینکه ما نماینده 
دولت این : وی ادامه داد .اند ماه گذشته حقوق نگرفته 00نفر از کارگران شرکت در  029حدود : گفت

کارخانه را به بخش خصوصی سپرده است، بخش خصوصی هم کارخانه را به زمین زده و دولت هم 
کاری برای انجام در کارخانه نیست و تولیدی : عترض افزوداین کارگر م.کند حمایتی از کارگران نمی

 .نداریم ولی مجبوریم به خاطر سنوات سر کار برویم

اند،  وی با بیان اینکه تاکنون هیچ یک از مسئوالن وزارت صنعت برای پاسخگویی در جمع ما حاضر نشده
بنا بهمین گزارش  .ستایم ولی مشکلمان حل نشده ا سال گذشته هم بارها تجمع کرده 4طی : گفت

های عبوری و مردم در   کنندگان کنار خیابان سمیه رو به ماشین ای که تجمع های دست نوشته ، در برگه
« خواهیم ما فقط حقوقمان را می»، «ایم ماه است حقوق نگرفته 00»گرفته بودند جمالتی مانند   دست

 .نوشته شده بود

 پیام تبریک به مناسبت آزادی منیژه صادقی

ماه تحمل زندان به جرم فعالیت های کارگری و زنان از زندان  0منیژه صادقی فعال کارگری و زنان بعد از 
ما آزادی منیژه صادقی را به خانواده او و همه فعالین در  .آزاد شد 09اسفند  0سنندج روز سه شنبه 

الم می کنیم که دفاع از عرصه های کارگری و زنان و همه انسانهای آزادیخواه تبریک می گوئیم و اع
حقوق کارگری و زنان و دیگر بخشهای جامعه که حقوق و شأن انسانیشان پایمال می شود، جرم 

 .نیست و فعالین این عرصه ها باید از هر گونه سرکوب، ارعاب و بازداشت و زندان مصون باشند

 انجمن صنفی کارگران برق و فلزکار کرمانشاه

 شهرهای سنندج و کامیارانجمعهائی از فعالین کارگری 

19/10/1009 

 .تجمع اعتراضی لوله سازی خوزستان ادامه دارد 

كارگران كارخانه لوله سازي خوزستان دومین روز تجمع اعتراضي خود را هم در مقابل : ايران كارگر
ان ماه حقوق معوقه كارگر 05اعتراض آنها براي پیگیري . استانداري خوزستان در اهواز برگزار كردند

خبرهاي رسیده حاكي است كه ماموران انتظامي  ماه حقوق كارگران رسمي مي باشد 09قراردادي و 
برخي از . از تجمع كارگران در مقابل استانداري ممانعت به عمل آوردند, به بهانه امنیت و انتخابات
لیكه هر كس در اين اينها انتخابات را بهانه رد كردن كارگران كردند در حا” , كارگران حاضر مي گفتند

در جرم و جنايت و حق كشي ها و در اختالس هاي میلیاردي آنها شريك خواهد , انتخابات شركت كند
 هیچیك از كارگران در اين نمايش شركت نمي كند! بود



درصد هزينه داروها را به  ۷٠بعلت از رده خارج کردن دارو از فهرست بیمه مردم 
  کنند صورت آزاد پرداخت مي

گويد که  رئیس انجمن داروسازان ايران مي: اسفند آمده است  19در سالمت نیوز وشته سایت به ن
 . کنند ها را به صورت آزاد پرداخت مي درصد از هزينه دارو ۷۱افراد بیمه شده در اين کشور، بیش از 

ل خروج برخی از ای آذر افزود که اين امر به دلی به گزارش سالمت نیوز به نقل از خبرآنالين، رهبر مژده
ها را  شود بیماران اين دارو افتد که سبب مي ها اتفاق مي از پوشش بیمه برخی بیمه« داروهای عادی»

 . به نرخ آزاد تهیه کنند
ها از سازمان تامین اجتماعی خواسته تا در هنگام از  ای آذر افزوده که انجمن داروسازان بار آقای مژده

یمه با اين انجمن مشورت کند اما سازمان تامین اجتماعی اين رده خارج کردن دارو از فهرست ب
 . درخواست را عملی نکرده است

يا به علت »وجود دارند که « ضعیف و ناتوانی»های  رئیس انجمن داروسازان تصريح کرد که در ايران بیمه
موجبات ها را ندارند و به اين واسطه  ضعف مديريت يا نداشتن اعتبار، توان پوشش مناسب دارو

 «. شود ها و تامین کنندگان داروفراهم مي نارضايتی مردم، داروخانه

 خبر فوری
 .آیت نیا فر به دادگاه احضار شد 

 
آیت نیافر عضو شورای نمایندگان کمیته پیگیری ایجا تشکل های کارگری و سحنگوی کمیته به دادگاه 

توسط ماموران اطالعات دستگیر و به مهر سال جاري  05ايت نیافر كه در مورخه . انقالب احضار شد
پس از گذراندن يكماه بازداشت در زندان اوين با وثیقه صد میلیون توماني . زندان اوين منتقل شده بود

 موقتا آزاد شد و اکنون برای  برگزاري دادگاه احضار شده است
 کمیته پیگیری ایجاد تشکل های کارگری

19/10/1009 

های تعطیل تبديل  فدائیان اسالم به گورستان کارخانهبا واردات بی رويه خیابان »
 «شده است

 
تدوين طرحی برای فرهنگ   :اسفند آمده است 19ایلنا در  –به گزارش خبرگزاری دولتی کار ایران 

سازی در جهت تبیین جايگاه کارگر در جامعه و داشتن احترام هدف مهمی است که علیرضا محجوب، 
 . لس نهم بر لزوم تحقق آن تأکید کردکانديدای خانه کارگر در مج

گزارش ايلنا،علیرضا محجوب، نماينده ادواری مجلس شورای اسالمی با حضور در جمع کارگران و 
ما به : ترين اهداف خود عنوان کرد و گفت بازنشستگان شهرري، تحقق احترام قشر کارگر را از مهم

نبايد . و پیشینه دارد و بايد محترم شمرده شود اين خانواده تاريخ. خانواده بزرگ کارگری تعلق داريم
همان    .بايد اين فرهنگ خشکانده شود. ها از کارگر بودن پدرشان خجالت بکشند فرزندان اين خانواده

 . کرد طور که پیامبرمان، به کارگری افتخار مي
احترام او  بحث ما فقط مربوط به معیشت کارگران نیست، بلکه شخصیت کارگر و: محجوب تصريح کرد

بر همین اساس در اين مورد يک برنامه فرهنگی تنظیم خواهم کرد . در جامعه هم برايمان مهم است
 . کنند برخورد شود و نیز در جهت احترام به کارگر فرهنگ سازی شود تا با کسانی که کارگر توهین مي

های تعطیل  ورستان کارخانهاکنون خیابان فدائیان اسالم گ: اين کانديدای نمايندگی مجلس نهم افزود
شده ماست و بر اساس آمار ارايه شده از سوی منابع رسمی از میان بیش از هزار واحد تولیدی بحران 

ما قبال . اند ها به اين روز افتاده واحد به دلیل مشکالت ناشی از هدفمندسازی يارانه ۷۶۱دار، 
اما اکنون بايد راه ديگری برای . ين قانون داديمهايمان را نسبت به اجرای ا هايمان را زديم و هشدار حرف

برون رفت از اين شرايط يافت که اين راه هم تنها در اشتغال زايي، صیانت از تولید و اقتصاد محقق 
 . شود مي

مقام معظم رهبری نیز : محجوب درباره نظر مقام معظم رهبری نسبت به صیانت از تولید داخلی گفت
اين رفتار . گذاری کردند و در ابتدا از يک کارخانه داخلی بازديد کردند ادی نامرا سال جهاد اقتص ۰۱سال 

 . روند راهه مي جهت، به بي دانم چرا باز هم برخی بي من نمي. مقام رهبری يعنی جهت دادن به ما
مقام معظم رهبری در نفی واردات اين همه سخن گفتند اما ما چه کرديم؟ : او همچنین تصريح کرد

شود از تولید داخلی و  مگر با میدان باز برای واردات مي. را برای ورود کاالهای خارجی باز کرديممیدان 



اما امروز از ابتدای خیابان . های داخلی حمايت کند دولت موظف است از مارک. کارگر صیانت کرد
ان به چشم جمهوری تا انقالب، نام برندهايی چون سامسونگ و ال جی بسیار بیشتر از تولیدات خودم

 . خورد مي
از اين روست که صیانت از . انجامد نتیجه چنین عملکردی به پايش تولید ملی و جهاد اقتصادی نمي

 . تولید يکی ديگر از محورهای مهم برای ما در مجلس نهم است
خواهیم محیط کاری برای کارگر بسازيم که  مي: اين نماينده ادواری مجلس شورای اسالمی افزود

 . پريشانی در تولید قابل درک نیست. نباشدپريشان 
بر اساس : او رسیدگی به معیشت نیروی کار را ديگر محور مورد نظر خود در مجلس عنوان کرد و گفت

ماه از  ۰البته اين عدد مربوط به . درصد به قیمت مواد خوراکی اضافه شده است ٣۱آمار بانک مرکزی 
آيا حق و . تر رفته است کنم اين عدد باال ا اعالم کنند فکر ميسال است، اگر عدد مربوط به پايان سال ر

کار به . گويیم ما امروز از مسکن و امکانات سخن نمي. انصاف است که از سفره کارگر صیانت نشود
امیدواريم کسانی که از شنبه به کار بودجه . زنیم جايی رسیده که تنها از سفره کارگران حرف مي

 . های اقتصاديمان هم سو باشد ی اتخاذ کنند که با واقعیتکنند تدابیر رسیدگی مي
محجوب استمرار صیانت از معیشت نیروی کار را تا آنجا مهم دانست که آن را به عنوان محوری ديگر از 

 . های خود در مجلس نهم عنوان کرد اولويت
کردم و هر نوبت طرح از مجلس ششم بحث را آغاز : او همچنین از نبود امنیت شغلی انتقاد کرد و گفت

معلوم نیست که من در مجلس . هم نرسید ٨۱های موافق به  گاه تعداد راي دادم که متأسفانه هیچ
 . کنم بعد باشم يا نه اما تا پايان مجلس هشتم برای بار ديگر طرح خود را به مجلس ارايه مي

سال گذشته . تأکید و توجه ماست صیانت از اموال کارگران نیز مورد: دبیرکل خانه کارگر در ادامه افزود
ها و مراکز درمانی جامعه کارگری را از سازمان تامین  خواستند بیمارستان همین زمان بود که مي

مگر يک کارگر چقدر . اندازی کند اما ما نخواهیم گذاشت کسی به اين اموال دست. اجتماعی بگیرند
های خودش  مروز دوباره برای آنکه از بیمارستاندرآمد دارد که از آن يک بار فرانشیز پرداخت کرده و ا
 . اش را هم هزينه درمانش کند استفاده کند فرانشیز ديگری بپردازد و اندک دريافتي

دو کار : او همچنین به ارايه گزارشی از قوانین مصوب در حوزه کارگری در مجلس هشتم پرداخت و گفت
که يکی مربوط به تصويب بیمه کارگران ساختمانی بريم  بزرگ را از اين مجلس با خود به يادگار مي

يک . گشت اجرايی شد اين بیمه که آرزويی صد ساله در ايران بود و به دوره مشروطیت باز مي. است
شورای نگهبان ايرادی گرفت که امیدواريم تا . اصالحیه داديم که در کمیسیون و مجلس مصوب شد

ای اين قانون کارگران ساختمانی نیز مانند ديگر مردم بیمه با اجر. پايان امسال آن ايراد هم رفع شود
شود و خدمات ديگری از اين دست در اختیارشان قرار  ها داده مي شوند، خدمات درمانی به آن مي
 . گیرد مي

ترين کارم در مجلس قرار  به هیچ کس وعده بیمه اجتماعی ندادم اما اين بحث را مهم: محجوب افزود
درصد برای  ۷۱گويم پرداخت  نمي. بیمه بیکاری برای همه را به تصويب رسانديمبرای همین . دادم

رهاند اما خیالمان راحت  ها کسی را از فقر مي در صد برای متأهالن از حداقل پرداختي ۶۱مجردان و 
 . است که ديگر کسی که بیکار و جويای کار است گرسنه نخواهد ماند

در قانون اساسی ما که : قانون اساسی تأکید کرد و گفت ٢۰ل او در ادامه بر لزوم اجرايی شدن اص
سال پیش لزوم بیمه بیکاری يادآوری شده است و ما در  ٣۱حاصل تفکر امام و شهدای ماست نیز 

 . سال تأخیر داشتیم ٣۱اجرای آن 
سهیال جلودارزاده، کانديدای نمايندگی مجلس نهم شورای اسالمی نیز که در اين مراسم حضور 

بود ( ره)کردند در سايه وجود امام  وقتی قانون کار را تصويب مي: ت درباره گرفتن حق کارگران گفتداش
شهدايی . در سردر و ديوارهای مساجد پر از عکس شهدای کارگر بود. که توانستیم به حقمان برسیم

م چرا که انقالب کردي هر سختی را تحمل مي. که جانشان را برای حفظ انقالب و صیانت از آن نثار کردند
امروز نیز بايد دوباره وارد میدان شويم و با شرکت در انتخابات از حقمان دفاع . دانستیم را از خودمان مي

 . کنیم
حاال بماند که برای . هايتان را خرج نکنید جمع کنید و خانه بخريد گويند يارانه مي: جلودارزاده تصريح کرد

. میلیون تومان داشته باشیم ٢۱۱ان را جمع کنیم تا صد سال آينده هايم سال بايد يارانه ۱۱۱خريد خانه 
هايمان را هم  هايمان را خرج نکنیم پول آب و برق و گاز خانه اما امروز آنقدر تورم باال رفته که اگر يارانه

 . شود تر مي ارزش های غلط پولمان دارد بي چرا که به خاطر اجرای سیاست. توانیم بپردازيم نمي
گويد تا پايان اين  شنويم که يک مسئول دولتی مي وقتی مي: ماينده اسبق مجلس تأکید کرداين ن

دانیم که اين حرف شعاری  خواهیم خوشحال شويم اما مي دولت ديگر بیکاری نخواهیم داشت، ما مي
های شغلی اندکمان  برای همین اگر امروز با تمام وجود در عرصه نباشیم همین فرصت. بیش نیست

 . ز بین خواهد رفتهم ا
همان سازمانی که    امروز سازمان تأمین اجتماعي،: ريیس اتحاديه سراسری زنان کارگر در ادامه افزود



درهای واردات باز . رود ها يک سوم درآمدهای کارگران در صندوقش ريخته شده دارد از بین مي سال
های کاالهای خارجی باز  ازهشوند و به جايش مغ ها بسته مي شده است، چنین است که کارخانه

دهد که پیش از اين قانونی در مجلس تصويب کرده بوديم که به  اينجايگزينی در حالی رخ مي. شوند مي
اين يعنی خودکفايی و استقالل . شود از خارج وارد نشود موجب آن هر کااليی که در داخل تولید مي

م معظم رهبری نیز همواره بر لزوم استقالل و نیز بود و مقا( ره)بحثی که که خواسته امام . اقتصادی
 . اند خودکفايی اقتصادی کشور تأکید کرده

برای ما به عنوان جامعه کارگری مهم نیست که کدام خط سیاسی سر کار بیايد مهم اين : او تأکید کرد
 . است که مشکالتمان رفع شود

اگر دوباره : مجلس را چنین تشريح کردجلودارزاده در ادامه دلیل کانديداتوری مجددش برای نمايندگی 
شما هم بازنشسته . به میدان آمديم به اين دلیل است که مشکالت جامعه کارگری از بین نرفته است

خانه کارگر چه در مجلس نماينده داشته باشد و چه نداشته . بايد دوباره به میدان بیايید. ايد نشده
خورند  حقوق کارگران، قشری که نان حالل مي باشد تعطیل شدنی نیست، و استوار برای گرفتن

 . ايستاده است
 

 دستمزد 
 :عضو کمیته مزد استان تهران خبر داد

 با دخالت دولت كاهش يافت 01دستمزد 
 

عضو کمیته مزد استان تهران    :اسفند آمده است 19ایلنا در  –به گزارش خبرگزاری دولتی کار ایران 
 . تعیین مصوبه مزدی کارگران خالف اصول سه جانبه گرایی استنقش پر رنگ دولت در : اعالم کرد

با بیان این که دولت نقش پر رنگی را در تعیین مصوبه مزدی   فرامرز توفیقی در گفتگو با خبرنگار ایلنا،
ای  سال گذشته نمایندگان کارگری و کارفرمایی با توافق یکدیگر مصوبه: کند یاد آور شد کارگران ایفا می

ن کردند که بیش از نرخ فعلی دستمزد بود اما وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با دخالت خود را تعیی
خواستار کاهش نرخ دستمزد شد و اعالم کرد در صورت عدم کاهش نرخ مصوبه مزدی موافقت خود را 

 . کنیم با نرخ جدید اعالم نمی
دولت به عنوان : کارگران شد و گفتاو خواستار رعایت اصل سه جانبه گرایی در تعیین مصوبه مزدی 

شریک سوم اجتماعی باید نقش نظارتی خود را در تعیین مصوبه مزدی کارگران ایفا کند اما با دخالت در 
 . کند روند تصويب مزد، شوراي عال كار را مجبور به کاهش نرخ می

شود و  اسبه نمیبه گفته توفیقی، دستمزد کارگران طبق نرخ سبد معیشت خانوار و تورم واقعی مح
درصد  59هزار تومانی تنها پاسخگوی  499توان گفت شایعات مطرح شده در مورد تعیین مصوبه مزد  می

 . از نیازهای جامعه کارگری کشور است
های حمایتی از جانب دولت براي کارگران شد و  عضو کمیته مزد استان تهران خواستار اعمال سیاست

 . نیازهای معیشتی خود مجبورند در سه شیفت کاری فعالیت کنندکارگران به دلیل تامین : افزود
: توفیقی با تاکید بر لزوم افزایش دستمزد کارگران بر مبنای نرخ سبد هزینه خانوار کارگری تصریح کرد

این در حالیست که . هزار تومان تعیین شد ۰٢۱نرخ اقالم مصرفی سبد هزینه خانوار کارگری امسال 
و  41/5درآمد در زمینه مسکن و خوراک در سبد هزینه خانوار کارگری به ترتیب سهم خانوارهای کم 

 . درصد برآورد شده است 10/5
 پایان پیام

 

 بدون شرح 
 در خصوص افزايش دستمزد كارگران؛

 گیرنده نیست دولت تصمیم: وزير كار
 

ار و رفاه و امور اجتماعی در وزیر ک   :اسفند آمده است 0ایلنا در  –به گزارش خبرگزاری دولتی کار ایران 
از : حاشیه جلسه نشست دولت در جمع خبرنگاران در مورد افزایش مزد كارگران در سال آینده گفت

مدتها پیش بررسی افزایش مزد در شورای عالی کار آغاز شده و تصمیمات الزم اتخاذ شده که در زمان 
 . شود می خود اعالم 

ما تصمیم گیرنده نیستیم و با مشورت شورای : ان این افزایش گفتعبدالرضا شیخ االسالم در مورد میز
 . گیرد می عالی کار افزایش حقوق صورت 

: شود،گفت می ها به صورت قرض الحسنه واگذار  وی درباره کارت خرید کارگران و با اشاره به اينكه کارت



های اعتباری را توزیع  ی کارتهزار نفر در اسفندماه سالجار 009های انجام شده برای  ریزی با برنامه
 . شود می کنیم و در سال آینده نیز برای دیگران برنامه ریزی  می 

میلیارد تومان از وجوه معوقه  1309: شیخ االسالم در مورد پرداخت معوقات بازنشستگان گفت
ل بازنشستگان و همکاری سازمان خصوصی سازی تخصیص پیدا کرده امیدواریم بتوانیم تا پایان سا

 . نیمی از میزان را پرداخت کنیم
های دولتی تصمیم  دولت به عنوان کارفرما در ارتباط با بخش: وی درباره سبد کاالی کارگران گفت

گیرنده خواهد بود و در بخش خصوصی نیز کارفرمایان خودشان باید در این زمینه اقدامات الزم انجام 
 . دهند

 پایان پیام

  ات راه دور شیراز در مقابل وزارت صنايعتجمع اعتراضی کارگران مخابر

رئیس شورای اسالمی صنايع   :اسفند آمده است 19ایلنا در  –به گزارش خبرگزاری دولتی کار ایران 
 ٣٨٢نفراز کارگران صنايع مخابراتی راه شیراز، به نمايندگی از  ٣۱بیش از : مخابراتی راه دور شیراز گفت

ماه حقوق معوقه خود در مقابل  ٢۷اعتراض به عدم دريافت بیش از  کارگر اين واحد، از صبح ديروز در
 . اند وزارت صنايع تجمع کرده

ما خواستار دريافت مطالباتمان هستیم اما متاسفانه تا : غالمحسین بانشی به ايلنا اظهار داشت
 . اند اکنون هیچ يک از مسئولین پاسخگو نبوده

نی هستیم که همزمان در مقابل استانداری شیراز دست به وی با اشاره به اينکه ما نماينده کارگرا
 ٣۱۱مسئولین قول مساعد داده بودند برای حل بخشی ازمشکالت کارگران مبلغ : اند افزود تجمع زده

 . میلیون بابت پرداخت بخشی از مطالبات کارگران واريز کنند که آن هم عملی نشده است
: میلیارد تومان است اظهار داشت ۷/۱گران مخابرات راه دور او با اشاره به اينکه مجموع مطالبات کار

میلیار  ٢درخواست کارگران برای گذران معیشتشان و با توجه به اينکه در آستانه سال جديد هستیم 
 . تومان بوده است که محقق نشده است

خت و زيان درصد سهم دولت در قانون س۷همچنین اين کارگران خواستار آن هستند که : وی ادامه داد
( که متعهد به پرداخت است)میلیون تومان است از سوی وزارت صنايع  ۱۱آور که میانگینن هرنفر 

خواهند بازنشسته شوند واريز شود اما متاسفانه هیئت  پرداخت شود تا مستمری کارگرانی که مي
 . اجرايی توان پرداخت آن را ندارد

های خود و حل مشکالتشان توسط مسئولین  خواستهکارگران اين شرکت تا تحقق : وی در خاتمه گفت
ای حاصل نشود از روز شنبه به تجمع اعتراضی  دهند و اگر از اين تجمع نتیجه به تجمعات خود ادامه مي

 . خود با تعداد بیشتر درمقابل وزارت صنايع ادامه خواهیم داد

  نامه ی سرگشاده ی کانون صنفی معلمان ایران به دادستان تهران
 

کانون صنفی معلمان ایران با انتشار نامه سرگشاده به : آمده است  خبرگزاری هرانانوشته سایت  به
جعفری دولت آبادی، دادستان تهران با شرح وضعیت رسول بداقی عضو در بند این انجمن صنفی و 

ز جهت اشاره به وضعیت سایر معلمان زندانی خواهان آزادی موقت آنها تا پیش از آغاز تعطیالت نورو
  .بررسی مجددا پرونده ایشان شد
کانون صنفی معلمان ایران از شما به عنوان دادستان تهران : "در بخشی از این نامه آمده است

درخواست دارد که درباره این فرهنگیان، تجدید نظر کرده وخانواده هایشان را که از زمان بازداشت، 
دست کم تا آماده سازی . گرانی ودلواپسی برهانیدهزینه های مادی و روحی فراوانی داده اند، از ن

زمینه های الزم، برای بررسی دوباره پرونده ی آنها، از شما می خواهیم شرایطی را فراهم کنید تا این 
باشد خرسندی وشادی فرزندان . فرهنگیان، روزهای نخستین سال را در کنار خانواده خود بگذرانند

  ."ی برای شما باشدوخانواده ی آنها، اندوخته ی نیک
  :متن کامل این نامه که در اختیار خبرگزاری هرانا قرار گرفته است به شرح زیر است

  به نا م خداوند جان و خرد
  نامه ی سرگشاده ی کانون صنفی معلمان ایران به دادستان تهران

  جناب آقای عباس جعفری دولت آبادی دادستان محترم تهران
  با سالم

نون صنفی معلمان ایران به آگاهی می رساند که رسول بداقی کارشناس مدیریت احترامًا، کا
آموزشی، معلم علوم اجتماعی و عضو هیات مدیره ی کانون صنفی معلمان ایران، روز دهم شهریور 

بالتکلیفی در ! به دنبال فراخوان حراست آموزش و پرورش اسالمشهر بازداشت و پس از ده ماه ۱٣٨٨



دوازدهم . ، در دادگاهی به اتهام اقدام علیه امنیت ملی محاکمه گردید٨۰تیرماه زندان، سیزدهم 
مردادماه همان سال، رای دادگاه ابالغ شد که در آن به شش سال زندان و پنج سال محرومیت از 

فعالیت های فرهنگی و اجتماعی محکوم و دادگاه تجدید نظر هم، همان رای را تایید کرد، و هم اکنون 
  .و نیم است که در زندان بسر می برد دو سال

جناب دادستان، بداقی فرهنگی ارزنده ای است با بیش از بیست سال پیشینه ی آموزشی، همچنین 
رزمنده ای است از دوران جنگ، که در سال های جوانی، با رفتن به جبهه برای میهن و مردم خویش 

علمی، در پی سیرآب کردن حس نوع دوستی و پس از آن نیز با برگزیدن پیشه ی م. فداکاری ها نمود
. را برای کار و تدریس برگزید -استان لرستان -فداکاری درونی خویش، یکی از محروم ترین نقاط کشور

به گواه بستگان، دوستان، دانش آموزان وهمکارنش، او معلمی دلسوز، پیگیر، درست کردار و راست 
و اخالقی، او را واداشت تا تنها به آموزش آینده سازان همچنین دغدغه های انسانی . گفتار بوده است

که به باورش تنها راه بالندگی  –کشور بسنده نکند و برای پیگیری دل مشغولی های صنفی وفرهنگی
بداقی همچنین، در همه ی زندگی . به کانون صنفی معلمان ایران بپیوندد -و سرافرازی کشور است

هج البالغه داشته و به ویژه شیفته ی زندگی، رفتار و کردار امام اش، گرایش شگفت آوری به قرآن و ن
  .بوده است( ع)علی 

دوتای کوچکتر آنها دو قلوهایی هستند به نام های شکیبا و ستایش،  -او دارای سه فرزند دختراست
تنها  این دختران خردسال از آن زمان تا کنون،. که در زمان بازداشت پدر، دوسال و نیم بیشتر نداشتند

چند بار انگشت شمار به دیدارحضوری وی رفته اند، زیرا در دیدارهای کابینی برای در آغوش کشیدن 
  .پدر، بسیار بی تابی کرده و این، مادر و به ویژه پدر را بسیار می آزارد

کمی پس از بازداشت، آموزش و پرورش حقوق بداقی را نیز قطع کرد و خانواده و سه فرزندش را بیش 
برای دخترانش، نبود پدر و دوری از مهر او کم نبود، که دل نگرانی های . گذشته دچار گرفتاری نموداز 

  .پس از دو سال از آموزش و پرورش نیز اخراج گردید. اقتصادی و معیشتی هم به آن افزوده شد
بود که تا  ، مادر بداقی در بیمارستانی در شهر خرم آباد درگذشت و این در حالی۱٣۰۱یازدهم خرداد 

با وجود تالش های بسیار . آخرین لحظه، چشم به راه دیدار فرزند بزرگ خویش یعنی رسول بود
  .خانواده، به وی اجازه حضور در مراسم خاکسپاری و ختم مادر داده نشد

جناب دادستان، اما هم اکنون که سی ماه از بازداشت بداقی می گذرد، ایشان حتی یک روز هم 
و  –حتی برای درگذشت مادرش –رخصی، که حق همه ی زندانیان است استفاده کندنتوانسته از م

که برخی از  -دو سال گذشته  -این در حالی است که بیشتر زندانیان سیاسی بازداشت شده در یکی
گویا برخی از  –رسول بداقی، بسیار شناخته شده تر هم هستند، از این حق برخوردار گشته اند 

  !قوه ی قضائیه و شما به عنوان دادستان تهران فراموش گشته اند زندانیان، از سوی
به هر رو، کانون صنفی معلمان ایران بر این باوراست که برای تنبیه یک انسان، نباید خانواده و بستگان 

این رویکرد نه دینی است و نه اخالقی . وی در پرداخت هزینه با او شریک شده و تحت فشار قرار گیرند
اکنون، افزون بر بداقی، دست . هر کسی خود باید هزینه ی رفتار و کردار خویش را بپردازد. یو انسان

دو . کم چهار نفر دیگر یعنی همسر و سه فرزند او، درگیر همه دشواری های مادی و روحی زندان اند
چنین  بی گمان، دوری پدر، این دو کودک را می آزارد و. قلوهای او، گاهی پدر را عمو می خوانند

دلتنگی هایی می تواند پیامد های روحی و جسمی فراوانی را برای آنها و خواهربزرگ تر و مادرشان 
  .پدید آورد

اما جناب دولت آبادی، افزون بر بداقی، فرهنگیان دیگری نیز هستند که هم اکنون در زندان به سر می 
د داوری و عبداله مومنی از آن میان علی پورسلیمان، محم. برند و حال و روزشان، به از بداقی نیست

دختر عبداله مومنی در حالی به خانه ی بخت رفت که پدر نتوانست در جشن عروسی اش . اند
کهن سالی و بیماری، چنان توانی از مادردلتنگ و چشم براه محمد داوری ستانده که . شرکت کند

پورسلیمان، این روزها، چرخ  همسر تنهای علی. حتی از دیدارهای دو هفتگی نیز بازمانده است
  .زندگی را به دشواری می چرخاند

باری، کانون صنفی معلمان ایران از شما به عنوان دادستان تهران درخواست دارد که درباره این 
فرهنگیان، تجدید نظر کرده وخانواده هایشان را که از زمان بازداشت، هزینه های مادی و روحی 

دست کم تا آماده سازی زمینه های الزم، برای بررسی . نی ودلواپسی برهانیدفراوانی داده اند، از نگرا
دوباره پرونده ی آنها، از شما می خواهیم شرایطی را فراهم کنید تا این فرهنگیان، روزهای نخستین 

باشد خرسندی وشادی فرزندان وخانواده ی آنها، اندوخته ی . سال را در کنار خانواده خود بگذرانند
  .رای شما باشدنیکی ب

 
  کانون صنفی معلمان ایران
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 "کارگران و خدمت سربازی " 
 

الصاق خدمت " نظری بر قانون الصاق خدمت سربازی به سابقه کار، پس از سالها باالخره قانون 
قبال با " الصاق خدمت سربازی " البته قانون . به سابقه بیمه تأمین اجتماعی عملی شد" سربازی

دیگر قانونی در سوابق تأمین اجتماعی و سنوات محل کار کارگران و کلیه افراد تحت پوشش  ماده
قانون فوق . سازمان تأمین اجتماعی ، سابقه کار و سابقه بیمه تأمین اجتماعی محاسبه می گردید

 :بدین شرح است
سال به  13سیدن به سن سال که در مراکز تولیدی و خدماتی اشتغال به کار داشتند ، با ر 13افراد زیر  

اگر به محل کار قبلی باز می گشتند، سابقه " خدمت سربازی " بروند پس از پایان " خدمت سربازی " 
" خدمت سربازی "در سابقه کار و سنوات آنها محاسبه می شد، همچنین سابقه " خدمت سربازی " 

جزء سوابق کار " ت سربازی خدم"به سوابق بیمه تأمین اجتماعی نیز می پیوست ، درغیراین صورت 
خدمت "، باالخره " سربازان کارگر"پس از سالها تالش ! و بیمه تأمین اجتماعی قرار نمی گرفت

اما با محاسبه دستمزد و حقوق به روز، می . به سوابق بیمه تأمین اجتماعی الصاق گردید" سربازی 
عی واریز گردد، پس از آن با سهم تأمین اجتماعی به حساب سازمان تأمین اجتما% 2باید مبلغ 

کارگران "به سوابق سازمان تأمین اجتماعی " خدمت سربازی"گذراندن هفت خان رستم ، سوابق 
 .اضافه می گردد

 کمیته پیگیری ایجاد تشکلهای کارگری
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  خريد و فروش برخی اجناس دربازار تهران دالری شد

بازار : اسفند آمده است  11درمهر دولتی برگزاری خبه نوشته سایت اصالح طلب ندای سبزاز قول 
کنند و تب ارايه دالر به  فروشان از مشتريان خود، به جای پول نقد، دالر طلب مي تهران، برخی عمده

 . جای پول نقد در میان کسبه باال گرفته است
ل به براساس گزارش اين خبرگزاری همچنین واسطه های دالر که قبال در میدان فردوسی مشغو

 . فعالیت بوده اند در بازار بزرگ تهران مشغول به فعالیت هستند
هم اکنون برای خريد اجناس خود بايد دالر را به قیمت آزاد :يکی از بازاريان به اين خبرگزاری گفته است

 ۱٢٢۶داند و به آن ارز  تامین کنیم، از سوی ديگر، دولت کاالهايی همچون اجناس ما را لوکس مي
دهد، بنابراين ما هم مجبوريم از بازار آزاد خريد کنیم و همین امر، کار را سخت  رايه نميتومانی ا

 . کند مي
وی درپاسخ به اين پرسش که آيا تقاضای دالر از مشتريان ، منجر به کاهش مشتريانش نشده است، 

له ما هستند و کنند، مشتريان چندين و چند سا بسیاری از افرادی که از مغازه ما خريد مي: گويد مي
زنند ولی  دهند که از ما خريد کنند، البته کمی غر هم مي حسن اعتماد دارند، بنابراين ترجیح مي

توانیم جنس را به غیر از اين شیوه بفروشیم چراکه بعد از آن، در تامین  ای نیست و ما نمي چاره
 . شويم کاالهای مورد نیاز همان مشتريان دچار مشکل مي

  شود؟ وی مديرعامل سازمان تامین اجتماعی ميقاضی سعیدمرتض

ها  رسد تامین اجتماعی به اين زودي به نظر مي: اسفند آمده است  11در  آتی نیوزبه نوشته سایت 
ماه هم  0قصد ديدن روی ثبات را ندارد؛ درحالی که از رفتن مديرعامل پیشین و آمدن سرپرست جديد 

ای کسی غیر از سید مجید  يرعامل اين سازمان بزرگ بیمهگذرد؛ خبرها حاکی از آن است که مد نمي
 . موسويان خواهد بود

هاست که شانس برخی از  هايی برای تصدی صندلی مديرعاملی اين سازمان بر سر زبان اين روزها نام
 . آنها بیشتر از سايرين است

تر از همه  تر و جالب مآبادی و مه هايی چون علی سعیدلو، محمد علي شده چهره های مطرح در میان نام
 . خورد سعید مرتضوی به چشم مي

ای  شود بخت مرتضوی برای تصدی اين پست از ساير کانديداها بیشتر است و حتی عده گفته مي
 . دانند مديرعاملی او را قطعی مي

رسد سرپرستی موسويان در  شود، اما به نظر نمي هرچند بايد ديد اين تغییر مهم چه زمانی نهايی مي
 . ال آينده ادامه داشته باشدس

  قانون:منبع



شد جان  ساله با گیركردن در آسانسور که براى حمل بار استفاده مي 02كارگر 
  باخت

نشانى و خدمات  مديرروابط عمومى سازمان آتش: ند آمده است فاس 11در  آفتاببه نوشته سایت 
 .ر آسانسور باربر خبردادساله به علت گیر کردن د 11ايمنى شهردارى مشهد از مرگ جوان 

شب گذشته در يك تاالر پذيرايى در خیابان : وگو با ايسنا، درباره اين حادثه گفت حسین خاكپور درگفت
شهید صدر كه قرار بود مراسم عروسى در آن برگزار شود، جوان كارگرى با گیركردن در باالبرى که براى 

 . شد، در دم جان باخت حمل بار استفاده مي
گذشت، به علت نامعلومى در  باالتنه اين جوان كه دو روز از زمان كارش در اين تاالر مي: مه دادوى ادا

باربر تاالر پذيرايى كه مشغول انتقال وى از طبقه زيرزمین به همكف بود، گیر كرد و باربر جسم وى را با 
احات دلخراشى شدن روى ديواره آسانسور دچار جر خود باال كشاند به طورى كه جسمش با كشیده

 . شده و باعث شد تا در همان لحظه اول جان بدهد
: نشانى خود را به محل رساندند، تصريح كرد خاكپور با بیان اينكه نیروهاى نجات ايستگاه دو آتش

نشانان متوجه شدند آسانسور در ارتفاع دو مترى قفل كرده و خاموش شده است كه با كمك جك  آتش
 . د و جسد جوان را بیرون كشیدندهیدرولیك آسانسور را آزا

هايى  با هماهنگي: نشانى و خدمات ايمنى شهردارى مشهد افزود مدير روابط عمومى سازمان آتش
 .كه با نیروى انتظامى صورت گرفت، علت اين حادثه به خاطر مشكوك بودن در دست بررسى است

 محرومیت كارمندان دانشگاه علوم پزشكي از حقوق خود

نشگاه علوم پزشكي شهید بهشتي به صورت سئوال برانگیزی از كارمندان دا
 حقوق شان محروم مانده اند

 
 ٢۱۱٢ مارس ۱۱ - ۱٣۰۱اسفند  ۱۱ پنجشنبه

تحت پوشش دانشگاه علوم پزشكي شهید بهشتي پس از گذر از  1033كارمندان استخدامی سال 
م با مدرک لیسانس و حقوق آزمون ورودي و سه مرحله امتحان و مصاحبه وگزينش موفق به استخدا

اما این حقوق مغایر با نظام به اصطالح .هزار تومان در رشته تحصیلي خود شده اند 059ماهیانه 
به این کارمندان بعد از نامه نگاری های فراوان باالخره در اواخر دي ماه . هماهنگ پرداخت كشوري بود

عده داده شد كه تفاوت تطبیق حقوق از سوی دفتر معاون رياست جمهوري و وزير بهداشت و 1030
 .به بعد پرداخت خواهد شد 1033مستخدمین از سال 

قابل ذكر است كه كلیه ادارات مانند آموزش وپرورش تهران ودانشگاههاي علوم پزشكي ساير 
و يا در مواردي مانند دانشگاه  1009شهرستانهاي ايران اين مطالبات معوقه خود را در نیمه اول سال 

دريافت كردند اما به کارمندان دانشگاه علوم پزشكي  1030زشكي تهران ، در همان اسفند علوم پ
. هنوز اين معوقه پرداخت نشده است  1009شهید بهشتي بعد از تطبیق حقوق آن ها از ابتداي سال 

 .میلیارد تومان است  1گفته می شود مجموع این مطالبات رقمي حدود 
ماه است به  1كه حدود ) اه علوم پزشكي شهید بهشتي تهران دکتر ابوالقاسمی رياست دانشگ

( رياست بیمارستان بقیه اهلل تهران را برعهده داشته" سرپرستي اين دانشگاه منصوب شده وقبال
در صورتي كه كلیه . عنوان نموده كه اين مبلغ را نمي پردازد ودانشگاه قادر به پرداخت آن نمي باشد

ه شهید بهشتی اين مبلغ را دريافت داشته اند وحتي در اسفند ماه هر دانشگاهها از جمله دانشگا
 .سال از وزارت بهداشت متمم بودجه در يافت كرده اند

توسط برخی مسئوالن این دانشگاه به صورت تهدیدی آشکار از سوی مدیریت دانشگاه به کارمندانی 
دانشگاه عنوان داشته قادر به شود رياست  که به دنبال دریافت مطالبات حقه خود هستندگفته می

 .پرداخت این بدهی ها نیست و هرگونه اعتراضي با برخورد شديد و حتی اخراج همراه خواهد شد 
میلیارد تومان است به دست صاحبان  1در این میان معلوم نیست به چه دلیلی مبلغ دریافتی که حدود 

 .حق نمی رسد

 
 آیت نیا فر به دادگاه احضار شد

تشکل های کارگری و سحنگوی کمیته به دادگاه  دعضو شورای نمایندگان کمیته پیگیری ایجاآیت نیافر 
مهر سال جاري توسط ماموران اطالعات دستگیر و به  05ايت نیافر كه در مورخه . انقالب احضار شد

وماني پس از گذراندن يكماه بازداشت در زندان اوين با وثیقه صد میلیون ت. زندان اوين منتقل شده بود



  .موقتا آزاد شد و اکنون برای برگزاري دادگاه احضار شده است
 19/10/1009-کمیته پیگیری ایجاد تشکل های کارگری

 

 ی تکمیلی ی بیمه برد به مستمری بازنشستگان به بهانه دست

های تکمیلی از فیش حقوقی بازنشستگان  ی بیمه در چند ماه اخیر سازمان تأمین اجتماعی به بهانه
بخش زیادی از . تومان کسر نموده است 1299ازای هر نفر اعضای خانواده مبلغی در حدود به 

رود، حال از این مبلغ  هزار تومان فراتر نمی 409شان از  بگیران تأمین اجتماعی حقوق ماهانه مستمری
. اند ودهی تکمیلی بدون رضایت کارگر و در واقع به صورت اجباری کسر نم ناچیز مبلغی تحت عنوان بیمه

درصد حقوق او به عنوان  09ها معادل  سال به طور مستمر کار کرده و در این سال 09تا  09کارگری که 
درصد آن از جانب  00درصد آن از دستمزد کارگر و  2که  -اش کسر گردیده است  بیمه از حقوق ماهانه

اش از حساب حق  درمانی  باید در ایام بازنشستگی تمامی هزینه -کارفرما پرداخت گردیده است 
های برداشت شده طی سالیان اشتغال  که افزون بر حق بیمه های پرداختی او تامین گردد، نه این بیمه

 .برد زده شود ی تکمیلی به حقوق ناچیز بازنشستگان دست ی بیمه کارگر، بار دیگر به بهانه
برداری  ی تکمیلی، کاله بیمههای واهی از قبیل  بگیران به بهانه برد به حقوق ناچیز مستمری دست
گوئیم که طی  ما کارگران بازنشسته ضمن محکوم کردن این اقدام سازمان تأمین اجتماعی، می. است

مان به سازمان تأمین اجتماعی پرداخت شده است و برداشت  درصد از حقوق 09مان  دوران اشتغال
ما کارگران . ی ما است ل حقوق ماهانهبرد به حداق ی تکمیلی، دست ی واهی بیمه مبلغ دیگری به بهانه

های درمانی ما توسط دولت و از طریق سازمان تأمین  بازنشسته خواستار آن هستیم که تمامی هزینه
 .اجتماعی تأمین گردد

 جمعی از کارگران بازنشسته
 ۱٣۰۱اسفند  ۱۱پنجشنبه  -سایت کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل های کارگری:منبع

رغم گذشت یک  یر وضعیت قراردادی کارگران پیمانی به قرارداد مستقیم بهعدم تغی
 ماه از پایان مهلت انجام آن

 
رغم گذشت یک ماه از پایان مهلت تبدیل قرارداد کارگران پیمانی به قرارداد مستقیم، هنوز تغییری در  به

دیه کارگران قراردادی و پور عضو هیات مدیره اتحا نجف. وضعیت قراردادی کارگران ایجاد نشده است
مشخص نیست چه کسی از ” : پیمانی که وابسته به حکومت است، ضمن اعتراف به مورد باال گفت

: وی ادامه داد. ”ای برداشت خود را از این مصوبه دارد کند و هر وزارت خانه اجرای این مصوبه صیانت می
های نیروهای پیمانکاری  ر برابر نگرانیخبری از تبدیل وضعیت نیروهای پیمانکاری نیست و مسئوالن د“

 .”دهند واکنش خاصی نشان نمی
دهد که تنها مصوبه کافی نیست، قدرت اجرایی مصوباتی که  اعتراف این مقام حکومتی نشان می

ی  تنها ادامه. ی اعتراضات کارگری هستند، نه اقدامات دولت که تداوم مبارزات کارگری است نتیجه
های  تواند حکومت را مجبور به تن دادن به خواست های خود می ر خواستمبارزات کارگران بر س

 .های پیمانی نماید کارگران از جمله حذف شرکت
 

  "کارگران و خدمت سربازی"

الصاق خدمت " نظری بر قانون الصاق خدمت سربازی به سابقه کار، پس از سالها باالخره قانون 
قبال با " الصاق خدمت سربازی " البته قانون . لی شدبه سابقه بیمه تأمین اجتماعی عم" سربازی

ماده دیگر قانونی در سوابق تأمین اجتماعی و سنوات محل کار کارگران و کلیه افراد تحت پوشش 
قانون فوق . سازمان تأمین اجتماعی ، سابقه کار و سابقه بیمه تأمین اجتماعی محاسبه می گردید

 :بدین شرح است
سال به  13در مراکز تولیدی و خدماتی اشتغال به کار داشتند ، با رسیدن به سن سال که  13افراد زیر 

اگر به محل کار قبلی باز می گشتند، سابقه " خدمت سربازی " بروند پس از پایان " خدمت سربازی " 
" خدمت سربازی "در سابقه کار و سنوات آنها محاسبه می شد، همچنین سابقه " خدمت سربازی " 

جزء سوابق کار و " خدمت سربازی "بیمه تأمین اجتماعی نیز می پیوست ، درغیراین صورت به سوابق 
خدمت سربازی "، باالخره " سربازان کارگر"پس از سالها تالش ! بیمه تأمین اجتماعی قرار نمی گرفت

مبلغ اما با محاسبه دستمزد و حقوق به روز، می باید . به سوابق بیمه تأمین اجتماعی الصاق گردید" 
سهم تأمین اجتماعی به حساب سازمان تأمین اجتماعی واریز گردد، پس از آن با گذراندن هفت % 2



 .کارگران اضافه می گردد"به سوابق سازمان تأمین اجتماعی " خدمت سربازی"خان رستم ، سوابق 
 19/10/1009-کمیته پیگیری ایجاد تشکلهای کارگری

 
 ارگران معلولمحرومیت از بیمه و عدم امنیت شغلی ک

چه عاملی بایستی در نظر گرفته شود تا کارفرمایی که به دنبال سود بیشتر در کارگاه تولیدی یا 
 کارخانه خود است به استخدام کارگر دارای معلولیت تشویق شود؟

مسئوالن سازمان بهزیستی در همین رابطه حق بیمه کارفرما را به عنوان مشوق کارفرمایان در نظر 
 .اند ین بیمه را از موارد عمده در اشتغال افراد دارای معلولیت برشمردهگرفته و ا

ای ضمن انتقاد از سازمان  این در حالی است که چندی پیش رئیس جامعه معلوالن در مصاحبه
این عدم پرداخت . بهزیستی کشور گفته بود که این حق بیمه شش ماه است که پرداخته نشده است

گرفته از کارگران معلول قرار دهیم وضعیت بغرنج  های صورت کشی در کنار بهرهحق بیمه کارفرما را اگر 
 .شد درک می این قشر بیشتر قابل

: گوید زاده، از افراد شاغل دارای معلولیت درباره وضعیت کارگران معلول به خبرنگار قانون می فاطمه تقی
گر این افراد بیمه هم نباشند این مشکالت زندگی افراد معلول برای بیشتر از افراد عادی است و ا»

 «.شود مشکالت دو برابر می
او که به واسطه شرایط کاری خود در تماس گسترده با افراد دارای معلولیت است، با بیان مطالب فوق 

رو  نگرند و از این زایی برای افراد دارای معلولیت را به عنوان لطف می کارفرمایان عمدتا اشتغال»: افزود
 «.ها در نظر نگیرند هایی نظیر بیمه را برای آن نند که حداقلک تالش می

گوهای متعدد خود با افراد دارای معلولیت در خصوص شرایط کاری  و زاده در همین رابطه به گفت تقی
گردد  های ما در این رابطه به افراد دارای معلولیتی بازمی عمده تماس»: گوید کند و می ها اشاره می آن

ماه کار آزمایشی به واسطه اجباری بودن بیمه از سوی کارفرما، از کارشان اخراج که پس از سه 
 «.اند شده

فرد دارای معلولیت ممکن است »: کند وی ضمن گالیه از برخورد درجه دومی با افراد معلول گالیه می
که این فرد به به لحاظ فیزیکی توانایی کمتری داشته باشد اما کارفرمایان باید به این نکته توجه کنند 

 «.ها برخورد نامناسبی صورت گیرد های ذهنی مانند همه افراد جامعه است و نباید با آن لحاظ توانمندی
: گوید گستر برنا نیز در همین رابطه به خبرنگار قانون می محبوبه خلوق، مدیرعامل انجمن توان

ل دارند از دریافت خدمات بیمه محروم ها اشتغا متاسفانه بسیاری از افراد دارای معلولیت که در کارگاه»
 «.هستند

: وی عدم تمایل کارفرما به بیمه کارگران دارای معلولیت را از دالیل این محرومیت برشمرد و اضافه کرد
های تشویقی برای استخدام افراد معلول بازمی  ای و نبود آیتم این امر به عدم شرایط خاص بیمه»

 «.گردد
به سخت بودن موارد بازنشستگی پیش از موعد برای افراد دارای معلولیت خلوق در ادامه با اشاره 

در کمیسیون بازنشستگی پیش از موعد شرایط سختی وجود دارد که این امر موجب »: اظهار کرد
 «.مند شوند و به نظرم این امر جای بازنگری دارد ها بهره شده افراد معلول نتوانند از بسیاری تخفیف

ها درباره بازنشستگی افراد دارای معلولیت را  پذیری بیشتر این کمیسیون ه انعطافوی در همین رابط
هایی را برای حضور  ها عمدتا مشوق ها نیز رواج دارد و آن این امر در سایر کشور»: خواستار شد و افزود
ها استفاده  گیرند تا به این ترتیب از انرژی و خالقیت آن های اجتماعی در نظر می افراد معلول در صحنه

 «.کنند
ما »: های جامعه افراد معلول برشمرد و گفت خلوق تقلیل ساعت کار افراد معلول را از دیگر خواسته

هاست که از طریق نمایندگان مجلس و کمیسیون مربوطه به دنبال این امر هستیم، اما هنوز  مدت
 «.ایم آن را به شکل مصوبه درآوریم نتوانسته
الن حقوق معلوالن نیز ضمن تقدیر از غیرت و همیت افراد دارای معلولیت اعتقاد بزرگی از فعا هاجر ده

. دارد که باید از افراد دارای معلولیت پشتیبانی شود تا دلگرم به حمایتی باشند که شایسته آن هستند
مهم نیست که این کمک نام بیمه، کمک هزینه یا هر چیز »: گوید ها می وی در خصوص این حمایت

را داشته باشد بلکه مهم این است که منبع حمایتگری به عنوان پشتوانه توانمندی افراد دارای  دیگری
 «.معلولیت قرار گیرد

دهد که برخالف آنچه مسئوالن  گو با کسانی که به نوعی با پدیده معلولیت درگیرند نشان می و گفت
مبنی بر تولیت سازمان -ولیت گویند و در ماده هفت قانون جامع حقوق افراد دارای معل دولتی می

بر آن تاکید  -گیرند  بهزیستی کشور در تامین حق بیمه سهم کارفرمایانی که افراد معلول را به کار می
به گفته . شده است، هنوز تا رسیدن کارگران دارای معلولیت به سهم خود؛ راه درازی باقی است

ها  ارای معلولیت در آستانه اخراج قرار دارند و آنبسیاری از فعاالن حقوق افراد معلول، بیشتر کارگران د



در این . گذرانند شود، روزگار می تر می هایی که هر روز سخت گذرند با حداقل که از خیر کار کردن می
کنند  تر می میانه کارفرمایان که اشتغال فرد معلول را لطف قلمداد کرده هر روز دامنه الطاف خود را تنگ

 .تر شود کارگر دارای معلولیت سنگینتا روزگار بر گرده 
 بخش هایی ازیک گزارش مندرج درسایت قانون:منبع

 
 !داراجرایی نیست بیمه زنان خانه

چندین سال است طرحهای مختلفی از سوی مراکز ذیربط دررابطه با بیمه زنان خانه دار ارائه می شود 
 .داما هیچ کدام از آنها عملیاتی نشده و نیمه کاره رها می شو

های اجتماعی وزارت تعاون، کار و رفاه  اسفندماه، مظفر کریمی مدیرکل بیمه11به گزارش مهربتاریخ
دار موانعی وجود دارد که اجرای آن را با مشکل  اجتماعی با بیان اینکه برای پرداخت حق بیمه زنان خانه

ی شغل محسوب شود و پس از دار دار اول باید خانه مواجه کرده عنوان کرد برای اجرای بیمه زنان خانه
 .آن بیمه شکل گیرد

به گفته وی مشکل .کریمی اعالم کرد این طرح برای اجرا و تامین منابع به مشکل برخورد کرده است 
این طرح این است که حق بیمه کارفرما را چه کسی باید پرداخت کند اگر شوهر قرار است این کار را 

ود در این صورت پرداخت حق بیمه از جیب زن و مرد فرقی با انجام دهد و از جیب خانواده پرداخت ش
 .یکدیگر ندارد و این نوع بیمه فقط در خانواده ها باعث اختالف می شود

 
 !نا امنی در محل کار بار دیگر فاجعه آفرید

 .طی هفته گذشته، سه کارگر جان خود را به سبب فقدان ایمنی در محیط کار از دست داده اند
رش رسیده، یکشنبه هفته جاری یک کارگر جوشکار به نام عثمان اصالنی در روستای بر اساس گزا

دوشانت واقع در اطراف سنندج، بر اثر برق گرفتگی از اسکلت ساختمانی به پایین پرتاب شد و 
 .وی متأهل و دارای یک فرزند می باشد. متاسفانه جان خود را از دست داد

آن است که بعد از ظهر روز چهارشنبه، دو کارگر شاغل در فاز یک  هم چنین خبر ناگوار دیگری حاکی از
در عسلویه، با موتور سیکلت خود با یک دستگاه " جاده بیدخون"عسلویه هنگام بازگشت از کار، در 

این مسیر پر ترّدد در عسلویه فاقد استانداردهای . تریلر تصادف کردند و هر دو در دم جان سپردند
 .تا کنون باعث تصادفات منجر به جرح و فوت کارگران بسیاری شده استباشد و  راهداری می

کمیته هماهنگی ضمن ابراز تسلیت به خانواده ی عثمان اصالنی و دو کارگر جان باخته در عسلویه، 
فقدان شرایط ایمنی و استاندارد در محیط های کار را عامل این گونه حوادث و کارفرمایان را مسئول 

 .اشی از کار برای کارگران می داندمستقیم حوادث ن
 1009اسفند  11-کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکلهای کارگری

 دور شیراز در برابر وزارت صنایع تجمع کارگران صنایع مخابراتی راه
 

جمعی از کارگران صنایع مخابراتی راه دور شیراز به نمایندگی از کارگران این کارخانه از صبح روز 
ی خود در برابر وزارت صنایع دست به  سال حقوق معوقه ٢در اعتراض به عدم دریافت بیش از  شنبه سه

زمان با این تجمع، سایر کارگران کارخانه نیز در شیراز دست به تجمع در برابر استانداری  هم. تجمع زدند
 .فارس زدند

ها عمل  پرداخت مطالبات آنهای خود برای  هیچ کدام از وعده ی کارگران، مقامات دولتی به گفته به
 .شان پرداخت نگردد، این تجمعات ادامه خواهد یافت اند و در صورتی که مطالبات نکرده

چنین خواستار  ها هم آن. شود میلیارد و پانصد میلیون تومان می ۷ مجموع مطالبات کارگران بالغ بر
تا بدین ترتیب مستمری  باشند آور می وزیان درصد سهم دولت در قانون کارهای سخت ۷ پرداخت

خواهند بازنشسته شوند واریز شود، اما دولت حتا از پرداخت سهم خود نیز  کارگرانی که می
 .کند خالی می شانه
گویند مقامات حکومتی به رغم بارها وعده، هرگز قدمی برای  طور که کارگران صنایع مخابراتی می همان

ی اعتراضات  کارگران صنایع مخابراتی تنها راه را ادامه برای همین،. اند های خود برنداشته تحقق وعده
 .دانند شان می های به صورت مستمر تا تحقق خواست

 

 تجمع و اعتصاب کارگران نورد لوله صفا
 



و عیدی و پاداش خود   افتاده ماه دستمزد عقب ۷ کارگران نورد لوله صفا، در اعتراض به عدم پرداخت
اعتصاب اخیر کارگران از روز شنبه و به مدت دو ساعت آغاز . انه زدنددست به اعتصاب و تجمع در کارخ

دنبال این اعتصاب، صبح روز بعد کارگران به صورت متحد در هر سه سالن فعال کارخانه دست  به. گردید
به اعتصاب زدند که مدیرعامل کارخانه مجبور به حضور در جمع کارگران شده و تالش کرد تا با دادن 

اما کارگران با پافشاری بر خواست خود، در نهایت . کارگران را از ادامه اعتصاب منصرف سازدوعده وعید 
چنین وعده داده است تا پایان سال  کارفرما هم. کارفرما را مجبور به پرداخت دستمزد آبانماه کردند

مالی، از  ی مشکالت چنین به بهانه وی هم. افتاده را پرداخت کند ماه دیگر از دستمزدهای عقب یک
 .کارگران کارخانه خواست تا خود استعفا داده و بروند

های کارفرما برای  شدن حیله کارگران نورد لوله صفا برای وصول مطالبات خود و نیز جلوگیری از عملی
 .قدرت کارگران متحد صدها برابر از کارگران پراکنده بیشتر است. اخراج کارگران، نیاز به اتحاد دارند

 

 دادگاه رضا شهابی کارگر زندانیبرگزاری 
 

اسفندماه، و پس از  ۱۱کمیته دفاع از رضا شهابی، صبح روز چهارشنبه  ٢٣براساس اطالعیه شماره 
ماه سرگردانی، دادگاه رضا شهابی کارگر زندانی و عضو هیات مدیره سندیکای کارگران شرکت  ٢٢

 .واحد اتوبوسرانی تهران و حومه برگزار گردید
سر برده تا جایی که از شدت  در حالی دادگاهی شد که در بدترین شرایط جسمی بهرضا شهابی 

ی چپ  نیمه. لنگد شود و به هنگام راه رفتن می وخامت اوضاع جسمی، کاملن به یک طرف خم می
 .کشد ی گردن و کمر به شدت درد می حس شده و از ناحیه بدن وی بی

د، وضعیت وخیم جسمی رضا شهابی نیز مورد بحث قرار طول کشی ساعت و نیم به در این دادگاه که یک
ماه تحمل زندان و در  ٢٢گرفت، اکنون اعضای خانواده، همکاران و فعالین کارگری منتظرند تا وی پس از 

 .شدت به مراقبت و اقدامات پزشکی نیاز دارد، از زندان آزاد گردد حالی که به
ای در مورد انتخابات توسط تعدادی  ز صدور اطالعیهی فوق، رضا شهابی هنگامی که ا براساس اطالعیه

ی فوق، از این اقدام  از زندانیان سیاسی با استفاده از نام وی خبردار شد، ضمن تکذیب امضای نامه
 .اظهار ناخرسندی کرد

 

رغم گذشت یک  عدم تغییر وضعیت قراردادی کارگران پیمانی به قرارداد مستقیم به
 آنماه از پایان مهلت انجام 

 
رغم گذشت یک ماه از پایان مهلت تبدیل قرارداد کارگران پیمانی به قرارداد مستقیم، هنوز تغییری در  به

پور عضو هیات مدیره اتحادیه کارگران قراردادی و  نجف. وضعیت قراردادی کارگران ایجاد نشده است
نیست چه کسی از مشخص ” : پیمانی که وابسته به حکومت است، ضمن اعتراف به مورد باال گفت

: وی ادامه داد. ”ای برداشت خود را از این مصوبه دارد کند و هر وزارت خانه اجرای این مصوبه صیانت می
های نیروهای پیمانکاری  خبری از تبدیل وضعیت نیروهای پیمانکاری نیست و مسئوالن در برابر نگرانی“

 .”دهند واکنش خاصی نشان نمی
دهد که تنها مصوبه کافی نیست، قدرت اجرایی مصوباتی که  ن میاعتراف این مقام حکومتی نشا

ی  تنها ادامه. ی اعتراضات کارگری هستند، نه اقدامات دولت که تداوم مبارزات کارگری است نتیجه
های  تواند حکومت را مجبور به تن دادن به خواست های خود می مبارزات کارگران بر سر خواست

 .ای پیمانی نمایده کارگران از جمله حذف شرکت

 
 جان باختن کارگرنوجوان جوان تاالرعروسی درمشهد

ساله اي در يکي از تاالرهاي مشهد هنگام آماده کردن لوازم پذيرايي يک مجلس عروسي  ۱۷نوجوان 
 .در البه الي باالبر و ديوار گیر افتاد و به طرز دلخراشي جان سپرد

تأسف بار ديشب و زماني رخ داد که اين نوجوان که دو اسفندماه خراسان، اين حادثه 11به گزارش مورخ
سه روز از فعالیتش در يک تاالر عروسي در خیابان صدر مشهد مي گذشت، مشغول آماده کردن لوازم 
پذيرايي بود و براي حمل وسايل پذيرايي از باالبر موجود در تاالر استفاده کرد که بنا به داليل نامعلومي 

اين گزارش حاکي است ساير کارکنان تاالر با مشاهده .ديوار گیر افتاد و جان سپرددر بین باالبر برقي و 
اين حادثه سريعا موضوع را به امدادگران آتشنشاني و اورژانس اطالع دادند که چند دقیقه بعد نجاتگران 

تحويل سازمان آتشنشاني به محل حادثه اعزام شدند و پیکر اين نوجوان را بیرون کشیدند و  ٢ايستگاه 
امدادگران اورژانس نیز با حضور در محل و معاينه پیکر اين کارگر تاالر عروسي اعالم . اورژانس دادند

با مرگ اين نوجوان مراتب به پلیس و قاضي . کردند که وي بر اثر شدت جراحات وارده جان سپرده است



 .ینه صادر کندويژه قتل عمد اطالع داده شد تا مقام قضايي دستورات الزم را در اين زم
 1009یازدهم اسفندماه

 .ی ،فرمانداری را به عقب نشاندندکارگران قائمشهر

. حقوق دو ماه كارگران پرداخت شد, پس از تجمعات اعتراضي كارگران نساجي مازنداران: ايران كارگر
 2يكشنبه بعد از تجمع كارگران اين كارخانه در روز , يكي ازكارگران نساجي مازندران در اين باره گفت

ماه پرداخت 13اسفند كه در مقابل فرمانداري قائمشهر انجام شد، آنها متعهد شدند كه تمام حقوق 
وي اضافه . نشده كارگران را بپردازند و روز دوشنبه حقوق عقب افتاده دوماه هر كارگر را پردخت كردند

ه تجمع اعتراضي خواهند زدكرد چنانچه فرمانداري به وعده خود پايبند نباشد كارگران مجددا دست ب  
 

 كارگران كارخانه پرريس سنندج در وضعیت بسیار بد معیش
 

كارگر مي  09كارگران كارخانه پرريس سنندج كه يك كارخانه نساجي است وداراي بیش از: ايران كارگر
و دروضعیت بسیار بدمعیشتي بسر مي , ماه است حقوق آنها پرداخت نشده است 0كه مدت , باشد
علیرغم پیگیريهاي مستمركارگران طي اينمدت متاسفانه هیچ چیز . بشدت تحت فشار هستند برند و

حل نشده است وهیچ مقام و يا مسئولي پاسخگوي خواسته كارگران نیست ومستمرا كارگران را 
درانعكاس ويا پیگیري مطا . باوعده و وعیده هاي مختلف سر گرم مي كنند تا دست به اعتراض نزنند

استه هايشان بارها ازطرف وزارت اطالعات مورد تهديد و اذيت وآزار قرار گرفته اند وبه كارگران لبات وخو
اين درحالي است كه حدودسه هفته به . نبايستي مشكالت خودتان رامطرح كنید, گفته شده است

 عید مانده است و متاسفانه تاكنون هیچ مسئله اي حل نشده است

 
اخراج و بیكاري: گران يزدپیچعیدي دولت احمدي نژاد به كار  

 
اخراج شده , كارگر شركت يزد پیچ كه تولید كننده انواع پیچ و مهره مي باشد 09بیش از : ايران كارگر

كارگر اين كارخانه اخراج شده اند 09در ايام عید نوروز بیش از , يكي از كارگران كارخانه يزد پیچ گفت. اند
تولید اين كارخانه بدلیل باالرفتن . رخانه به كار مشغول هستندو فقط تعداد محدودي كارگر در اين كا

اين موضوع . بشدت افت كرده و حقوق كارگران نیز با دوماه تاخیر پرداخت مي شود, هزينه هاي تولید
 باعث مشكالت زيادي براي كارگران در ايام عید نوروز شده است

 

کارگر گروه صنعتی صفا ۴٠٠جمع    
 

ماه  ۷نفر از کارگران گروه صنعتی صفا در اعتراض به دریافت  ۷۱۱ساوه از تجمع یک فعال کارگری در 
گروه صنعتی صفا تولید کننده : "ماه عیدی و پاداش قانونی خبر داد و افزود ٢حقوق معوقه به احتساب 

راض به کارگر آن در اعت ۷۱۱کارگر دارد که تعداد  ۱۱۱۱تهران بیش از  -انواع لوله واقع در آزاد راه ساوه
 ".دریافت معوقات قانونی خود در سالن استیرال کارخانه دست به تجمع زدند

مهدی زمانی، دبیر اجرایی خانه کارگر ساوه در گفتگو با ایلنا ضمن اشاره به اینکه مسئولین کارخانه از 
جمله قائم مقام گروه صنعتی و مدیریت کارخانجات صفا با حضوردر این تجمع قولهای مساعدی در 

مسئولین گروه : "اند تصریح کرد خصوص پرداخت یک ماه از حقوق معوقه کارگران تا پایان هفته داده
کنند به جهت افزایش مشکالت این کارخانجات در صورت پیدا  صنعتی صفا به کارگران خود توصیه می

 "کردن کار بهتر از این کارخانه استعفا دهند

مشکل عمده گروه صنعتی صفا : "البات میلیاردی دارد افزوداو با تاکید بر اینکه گروه صنعتی صفا مط
عدم تعهدات کارخانجات خریدار طرف قرار داد است که با خرید محصوالت این واحد تولیدی در پرداخت 

کنند صویرت حسابهای مالی خود کوتاهی می ." 

لیانامه اعتراضی اتحادیه کارگران ساختمانی، جنگلبانی، معادن و انرژی استرا  
ه مقامات جمهوری اسالمی ایرانب  
  

        0910اول مارس 



 به مقامات ذیربط؛
  

اتحادیه کارگران ساختمانی، جنگلبانی، معادن و انرژی استرالیا به این وسیله اعتراض خود را نسبت به 
قرار  رفتار با فعالین کارگری در ایران که بطور مداوم توسط مقامات حکومت ایران مورد اذیت و آزار  نوع

که   جزئیات آخرین نمونه ها از این گونه رفتارها  .می گیرند، اخراج و دستگیر می شوند، اعالم می دارد
:اتحادیه کارگران ساختمانی، جنگلبانی، معادن و انرژی استرالیا از آن آگاه شده است به قرار زیر است  

  
بیش از   اتوبوس رانی تهران و حومه، رضا شهابی، خزانه دار و عضو هیئت مدیره سندیکای کارگران - 1

بدون هیج  0919ژوئن  10او در . بیست ماه است که در زندان بد نام اوین در بازداشت بسر می برد
تبلیغ "   در دادگاهی در تهران به 0911ماه مه  05رضا بعد از حدود یک سال در . اتهامی دستگیر شد

در نتیجه بد رفتاری با رضا شهابی در . متهم شد "و توطئه علیه امنیت ملی" علیه حکومت اسالمی
او در نتیجه بدتر شدن وضع   این نگرانی وجود دارد که. سالمتی او وخیم شده است  زندان، وضع

رضا هم اکنون زیر نظر گارد محافظ برای عمل جراحی سخت در بیمارستان . سالمتی اش فلج شود
.بسر می برد  

  
سال  0  یس سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه،آقای ابراهیم مددی نایب رئ -0

دسامبر همان سال  2آزاد شد، اما در   از زندان 0911نوامبر  09او در . است که در زندان بسر می برد
.آقای مددی از ناراحتی چشم و دیابت رنج می برد. بطور غیرمنصفانه دوباره بازداشت شد  

  
م زاده عضو کمیته پیگیری برای ایجاد تشکل های کارگری و مدافع حقوق کودکان، آقای بهنام ابراهی -0

 13آقای ابراهیم زاده با اتهامات واهی اکنون . سال زندان محکوم شد 5به " دادگاه تجدید نظر"در یک 
شدیدترین فشار های روانی و جسمی قرارگرفته   او تحت. ماه است که در زندان اوین مجبوس است

.است  
  
آقای نجاتی، عضو   .نوامبر با اتهام واهی به زندان فجر دزفول منتقل شد  10اقای علی نجاتی در  - 4

هئیت مدیره سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه، پیش تر بر مبنای همین اتهام بی پایه، شش ماه را 
او اعالم شد و با اینکه او زمانی که او در زندان بسر می برد، اتهامات دیگری علیه . در زندان گذرانده بود

آقای نجاتی در   .در دادگاه اولیه ازهمه اتهامات تبرئه شد اما سپس به یک سال زندان محکوم شد
او به تازگی عمل جراحی قلب . حالی به زندان محکوم شده که از ناراحتی شدید قلبی رنج می برد

.داشته است  
  
او در تبریز، شمال غربی ایران و در محل . ستگیر شدد 0911  ژانویه 15شاهرخ زمانی در یکشنبه  – 5

شاهرخ زمانی عضو هیئت بازگشایی سندیکای کارگران نقاش و تزئینات ساختمان   .کار دستگیر شد
. تا کنون از جزئیات، دلیل دستگیری و ارگانی که او را دستگیر کرده اطالعی در دست نیست. است

در حال حاضر شاهرخ زمانی و محمد جراحی در ) .برد همچنین مشخص نیست که او در کجا بسر می
(توضیح مترجم -زندان مرکزی تبریز محبوس می باشند  

  
اتحادیه کارگران ساختمانی، جنگلبانی، معادن و انرژی استرالیا از جامعه جهانی می خواهد که از این 

ن فعالین، حمایت از کارگران تنها جرم ای. فعالین حمایت نماید و نقض حقوق انسانی آنان را محکوم کند
.و تالش برای بهروزی کارگران ایران است  

  
 با احترام
 ریتا مالیا،

     نیو ساوث ویلز-رئیس ایالتی، اتحادیه کارگران ساختمانی، جنگلبانی، معادن و انرژی استرالیا 
 ترجمه و تکثیر از اتحاد بین المللی در حمایت از کارگران در ایران

http://www.etehadbinalmelali.com 
 

  برابر شدن هزينه تولید 2افزايش اخراج کارگران به تبع 

در : يک فعال کارگری اعالم کرد  :اسفند آمده است  10ایلنا در  –به گزارش خبرگزاری دولتی کار ایران 
 . های تولیدی سال آينده شاهد افزايش اخراج کارگران خواهیم بودصورت عدم حمايت دولت از واحد

http://www.etehadbinalmelali.com/


در صورتی که دولت به منظور کاهش شکاف : علی دهقان کیا در گفتگو با خبرنگار ايلنا اظهار داشت
های ناشی از اجرای هدفمندی در بخش تولید فکر  ها و درآمد نیروی کار و همچنین جبران هزينه هزينه

 . شويم تدای سال آينده با ريزش شديد نیروی کار مواجه ميعاجلی نکند، در اب
ای دولت از تولید، بسیاری از  های تولید و عدم حمايت يارانه به دلیل افزايش هزينه: او ياد آور شد

 . اند ها به سمت بحران رفته بنگاه
های کارگران و  تيها در بازار بیانگر شکاف موجود بین درياف دهقان کیا با بیان اينکه استخراج قیمت

ها و واحدهای تولیدی  های بنگاه ها هزينه پس از اجرای هدفمندی يارانه: هاست افزود وضعیت قیمت
 . برابر افزايش يافته است ۱کشور بیش از 

دولت در بخش تولید بايد نقش خود را تقويت کند و با حمايت از بخش خصوصي، : او يادآور شد
ها نیروی کار بتواند معیشت مناسبی را داشته باشد، بلکه کارفرمايان شرايطی را ايجاد کند که نه تن

 . ها را انجام دهند هم بتوانند پرداخت
اگر : اين فعال کارگری با اشاره به نگرانی در مورد نحوه تعیین دستمزد کارگران در سال آينده اظهار کرد

 . شود قطعا با مشکل روبه رو مي دولت در افزايش دستمزد، نرخ تورم را در نظر نگیرد، بخش تولید

  ساله در آسانسور 02مرگ کارگر : سوانح کار

نشانی  مديرروابط عمومی سازمان آتش: اسفند آمده است  10در  کلمهبه نوشته سایت اصالح طلب 
 . ساله به علت گیر کردن در آسانسور باربر خبرداد ۱۶و خدمات ايمنی شهرداری مشهد از مرگ کارگر 

شب گذشته در يک تاالر پذيرايی در خیابان شهید صدر که قرار : ور درباره اين حادثه گفتحسین خاکپ
بود مراسم عروسی در آن برگزار شود، جوان کارگری با گیرکردن در باالبری که برای حمل بار استفاده 

 . شد، در دم جان باخت مي
گذشت، به علت نامعلومی در  ن تاالر ميباالتنه اين جوان که دو روز از زمان کارش در اي: وی ادامه داد

باربر تاالر پذيرايی که مشغول انتقال وی از طبقه زيرزمین به همکف بود، گیر کرد و باربر جسم وی را با 
شدن روی ديواره آسانسور دچار جراحات دلخراشی  خود باال کشاند به طوری که جسمش با کشیده
 . هدشده و باعث شد تا در همان لحظه اول جان بد

: نشانی خود را به محل رساندند، تصريح کرد خاکپور با بیان اينکه نیروهای نجات ايستگاه دو آتش
نشانان متوجه شدند آسانسور در ارتفاع دو متری قفل کرده و خاموش شده است که با کمک جک  آتش

 .هیدرولیک آسانسور را آزاد و جسد جوان را بیرون کشیدند
هايی  با هماهنگي: نشانی و خدمات ايمنی شهرداری مشهد افزود آتش مدير روابط عمومی سازمان

 که با نیروی انتظامی صورت گرفت، علت اين حادثه به خاطر مشکوک بودن در دست بررسی است

 !نرخ بیکاری به بیش از سی و یک درصد رسید
 

غال رژیم، در گفتگو یک عضو شورای عالی به اصطالح اشت: ایلنا آمده است  –به گزارش سایت کارایران 
با خبرنگارایلنا اعتراف کرد که در ظرف یک سال اخیر، میزان بیکاری به شدت افزایش یافته و نرخ بیکاری 

محمد عطاردیان نماینده کارفرمایان در شورای عالی اشتغال . از سی درصد هم تجاوز نموده است
کشور، در شرایط بیکاری قرار دارند، در درصد نیروی کار فعال  ۱۱ ضمن اشاره به این موضوع که بیش از

ترین حالت  بینانه در پی تداوم رکود در واحدهای تولیدی، نرخ بیکاری در خوش: گوید مورد نرخ بیکاری می
 .درصد در پایان سال افزایش یافته است ٣۱ظرف یک سال گذشته دو برابر شده و به بیش از 

ترین شکلی،  برابر شدن نرخ بیکاری، به روشن اعتراف یک عضو شورای عالی اشتغال رژیم به دو
ها و تبلیغات رژیم  نژاد پیرامون ایجاد اشتغال، و نیز ورشکستگی آشکار طرح ادعاهای پوچ دولت احمدی

تداوم و تشدید رکود اقتصادی، توقف و تعطیلی پی در پی . رساند زائی را به اثبات می درباره اشتغال
ر تمام طول سال جاری، گروه گروه از کارگران را از کار بیکار و به خیابان ها و واحدهای تولیدی د کارخانه

های سال جاری تشدید شده  روند اخراج و بیکارسازی کارگران در آخرین هفته. پرتاب نموده است
درصد است و قرار بود آن را یک رقمی و به  ۱۱کرد زیر  نژاد ادعا می نرخ بیکاری که دولت احمدی. است

 .درصد افزایش یافته است ٣۱صد برساند، اکنون به اعتراف کارگزاران نظم موجود به باالی در ٨ زیر
 

ای خواستار آزادی معلمان زندانی  کانون صنفی معلمان با انتشار نامه سرگشاده
 شد

 
کانون صنفی معلمان ایران با انتشار نامه سرگشاده ای خطاب به جعفری دولت آبادی، دادستان تهران، 

ح وضعیت رسول بداقی عضو دربند این کانون و همچنین اشاره به وضعیت سایر معلمان ضمن شر



ای که اعضای خانواده این معلمان با آن روبروهستند، خواهان آزادی معلمان  زندانی و مشکالت عدیده
: در این نامه سرگشاده که روز دهم اسفند انتشار یافت، از جمله چنین آمده است. زندانی شد

بداقی کارشناس مدیریت آموزشی، معلم علوم اجتماعی و عضو هیات مدیره ی کانون صنفی رسول “
به دنبال فراخوان حراست آموزش و پرورش اسالمشهر بازداشت  ۱٣٨٨ معلمان ایران، روز دهم شهریور

ملی ، در دادگاهی به اتهام اقدام علیه امنیت ٨۰ بالتکلیفی در زندان، سیزدهم تیرماه! و پس از ده ماه
دوازدهم مردادماه همان سال، رای دادگاه ابالغ شد که در آن به شش سال زندان و . محاکمه گردید

پنج سال محرومیت از فعالیت های فرهنگی و اجتماعی محکوم و دادگاه تجدید نظر هم، همان رأی را 
از نامه، به  در بخش دیگری” .تایید کرد، و هم اکنون دو سال و نیم است که در زندان بسر می برد

مشکالت همسر و فرزندان این معلم زندانی مانند عدم امکان مالقات حضوری، محروم بودن از مرخصی 
معمول زندانیان سیاسی و نیز مشکالت اقتصادی اعضای خانواده وی اشاره شده و از جمله گفته شده 

خانواده و سه فرزندش کمی پس از بازداشت، آموزش و پرورش حقوق بداقی را نیز قطع کرد و “: است
برای دخترانش، نبود پدر و دوری از مهر او کم نبود، که . را بیش از گذشته دچار گرفتاری نمود

پس از دو سال از آموزش و پرورش نیز اخراج . های اقتصادی و معیشتی هم به آن افزوده شد نگرانی دل
به چند تن دیگر از معلمان و فرهنگیان کانون صنفی معلمان ایران در ادامه نامه سرگشاده خود ” .گردید

های علی پورسلیمان، محمد داوری و عبداله مومنی اشاره نموده که وضعیت این معلمان  زندانی به نام
دربند نیز بهتر از وضعیت رسول بداقی نیست و در پایان، از دادستان تهران خواسته شده است نسبت 

ایطی فراهم گردد تا این فرهنگیان، روزهای نخستین سال به پرونده این زندانیان تجدید نظرشود و شر
 .را در کنار خانواده خود بگذرانند

 
 شود برخی اجناس در بازار تهران با دالر خرید و فروش می

 
به دنبال کاهش شدید ارزش ریال نسبت به ارزهای خارجی به ویژه کاهش ارزش آن دربرابر دالر، برخی 

. کنند ان، از مشتریان خود، به جای پول نقد محلی یعنی ریال، دالر طلب میفروشان در بازار تهر از عمده
طلبان که به نقل از خبرگزاری مهر این خبر را انتشارداد  یک سایت متعلق به باند به اصطالح اصالح

 همچنین اضافه نمود که تِب فروش اجناس و مطالبه دالر به جای ریال، در میان بازاریان و کسبه بازار باال
ها و فروشندگان دالر که قبال در میدان فردوسی مشغول به فعالیت  گرفته است و بسیاری از واسطه

 .اند اکنون در بازار بزرگ تهران مشغول به فعالیت هستند بوده
های دالری در بازار تهران چقدر باشد و این روش  صرف نظر از اینکه حجم این معامالت و خرید و فروش

دهنده کاهش بیش از پیش ارزش  ع یافته باشد، اما این موضوع به خودِی خود نشانتا چه اندازه شیو
تر شدن بحران اقتصادی و تشدید آن در اثر اجرای  دهنده عمیق اعتباری آن و نشان ریال، بی
 .ست های مخرب اقتصادِی رژیم جمهوری اسالمی سیاست

  

  را از دست دادندسه کارگر در سنندج و عسلويه جان خود :فقدان ايمنی کار

 
ی  ها حاکی از آن است که طی هفته گزارش:اسفند آمده است  10درخبرگزاری هرانا به نوشته سایت 

گذشته در سنندج و عسلويه، سه کارگر جان خود را به سبب فقدان ايمنی در محیط کار از دست 
 . اند داده
 

ی گذشته يک کارگر جوشکار به  بههای کارگري، يکشن بره گزارش کمیته هماهنگی برای ايجاد تشکل
واقع در اطراف سنندج، بر اثر برق گرفتگی از اسکلت " دوشانت"در روستای " عثمان اصالنی"نام 

 . وی متأهل و دارای يک فرزند بود. ساختمانی به پايین پرتاب شد و متاسفانه جان خود را از دست داد
 

در فاز يک عسلويه هنگام بازگشت از کار، در  هم چنین بعد از ظهر روز چهارشنبه، دو کارگر شاغل
در عسلويه، با موتور سیکلت خود با يک دستگاه تريلر تصادف کردند و هر دو در دم " ی بیدخون جاده"

باشد و تاکنون باعث  اين مسیر پر ترّدد در عسلويه فاقد استانداردهای راهداری مي. جان سپردند
 . سیاری شده استتصادفات منجر به جرح و فوت کارگران ب

 دستمزد 

 تومان برآورد شد 011هزار و  262نرخ خط فقر شديد در كشور 



مسئول کمیته مزد استان تهران   :اسفند آمده است  14ایلنا در  –به گزارش خبرگزاری دولتی کار ایران 
شور طبق معیارهای بهداشت جهانی، نرخ خط فقر شدید در ک: از افزایش نرخ خط فقر خبر داد و گفت

 . تومان برآورد شده است ۷۱۱هزار و ۱۷۱
نرخ سبد هزینه خانوار : آور شد  علی اکبر عیوضی در گفتگو با خبرنگار ایلنا ضمن بیان مطلب فوق یاد

کالری برای کودکان و همچنین حذف  ۱٨۱۱کالری برای افراد بازرگسال و  ٢۱۱۱کارگری با در نظر گرفتن 
 . تومان تعیین شده است ۱۰۱هزار و  ۷۰۱برق، گاز و نان برای سال آینده ای از قبیل آب،  کاالهای یارانه

شود که  گفتنی است، اظهارات مسئول کمیته مزد از میزان نرخ سبد هزینه خانوار در حالی مطرح می
درصدی قیمت مسکن و  ۷۷پیش از این فرامرز توفیقی عضو کمیته مزد تهران با احتساب افزایش 

 . هزار تومان اعالم کرده بود ۰٢۱ه خانوار را خوراک نرخ سبد هزین
 پايان پیام

 مصاحبه با نیما پوریعقوب از اعضای جنبش دمکراتیک کارگری
 

در خرداد ماه سال جاری چند تن از فعالین کارگری و دانشجویی در تبریز دستگیر شدند که پرونده آنها 
و تهدید های مستمر خانواده هایشان دادگاه  به پرونده تبریز معروف شد پس از اذیت و آزار بسیار آنها

و نیم سال که طی سال های اخیر بی سابقه بوده است حکم زندان صادر کرد  00برای چهار نفر شان 
با وثیقه های سنگین آزاد شدند و مدتی بعد حکم های صادر " پس از طی دو الی چهار ماه آنها موقتا

و " و همچنین باز به صورت بی سابقه سریعا. یری تایید شدشده در دادگاه تجدید نظر نیز بی هیچ تغی
بطور کلی روند پرونده نشان داد که جمهوری . بدون رعایت قوانین موجود اقدام به اجرایی احکام کردند

اسالمی با نقشه های از پیش طراحی شده برخی از این فعالین را که هیچ کاری نکرده بودند بدون 
کمیته حمایت از شاهرخ زمانی طی . ، محاکمه و زندانی کرده است  هیچ دلیل و مدرکی  شکنجه

ماه فعالیت خود تالش کرده است اثبات کنداتهامات وارد شده به این زندانیان بخصوص شاهرخ  0حدود 
دروغ و بی پایه است در این راستا بود که وقتی اعضای جنبش " زمانی و محمد جراحی کامال

یر خود را صادر کردند و در آن به عدم عضویت شاهرخ زمانی و محمد دمکراتیک کارگری بیانیه اخ
جراحی در تشکل فوق اشاره نمودند کمیته حمایت از شاهرخ زمانی تصمیم گرفت برای روشنتر شدن 

موضوع با جنبش دمکراتیک کارگری مصاحبه در مورد شاهرخ زمانی و محمد جراحی که هم اکنون در 
انجام دهد که پس از تماس ایمیلی با تشکل فوق رفیق نیما پوریعقوب از زندان مرکرزی تبریز هستند 

طرف جنبش دمکراتیک کارگری مسئول جواب گویی به سواالت ما شدند که با تشکر از رفیق نیما و 
 . دیگر رفقایشان مصاحبه فوق را در پی مالحضه خواهید کرد

 با درود به رفقای جنبش  دمکراتیک کارگری 
حمایت از شاهرخ زمانی وقتی بیانیه شما را دیدیم به چند موضوع مهم پی بردیم که الزم ما در کمیته 

است برای روشن شدن برخی ابهامات در رابطه با زندانی شدن شاهرخ زمانی و محمد جراحی 
 .سئواالت بی جواب خود را از شما جویا شویم 

" یالت خود را برطرف کرده و مجدداقبل از مطرح کردن سئواالت ،از اینکه توانستید ضربه به تشک
سازمان یابی کنید بسیار خوشحال شدیم و امیدواریم هر چه بیشتر در مسیر انقالبی خود پیروز و 

 .موفق باشید 
البته سئواالت بیشتری در رابطه با شروع فعالیت،نوع فعالیت و جمع بندی عمل تشکیالتی و تئوریکی 

ن دیگری اقدام نماییم اما اکنون آنچه برای ما و بخصوص شاهرخ وجود دارد که در این رابطه شاید زما
همزمان با یورش به تشکیالت " زمانی و محمد جراحی بسیار مهم است علل دستگیری آنها تقریبا

شما و وارد کردن اتهام شراکت آن دو نفر در تشکیالت جنبش دمکراتیک کارگری است که باید هر چه 
 . سئواالت ما حول عدم ارتباط آن دو با تشکیالت شما دور می زنداز این رو .بیشتر شفاف شود 

در این راستا من حسین حمیدی عضو کمیته حمایت از شاهرخ زمانی  اولین سئوال را مطرح می کنم 
   : 

 10/0/1009شما در بیانیه شماره یک خود یورش به جنبش دمکراتیک کارگری را رور: حسین حمیدی 
دستگیر کردند تفاوت این دو تاریخ در  12/0/1009که شاهرخ زمانی را در تاریخ اعالم کردید در حالی 

 چیست ؟
با درود به شما و رفقا در کمیته ی حمایت از شاهرخ زمانی، قبل از جواب به سوال : نیما پوریعقوب 

 .مقدمه کوتاهی الزم است
خود را سازمان دهی کنیم  ما پس از وقفه ای چند ماهه و پس از این که توانستیم مجددا نیروهای

اقدام به صدور این بیانیه کردیم، چرا که ضرورت آن با توجه به احکام ناعادالنه ی صادره در خصوص 
البته این بیانیه با توجه به جمع بندی رفقا از تجربه . آقایان زمانی و جراحی به شدت احساس می شد
 :جواب سوال اما . ی خرداد ماه و عملکرد قبل از آن صادر شده است



خرداد  10بلی، همان طور که در بیانیه ذکر شده است، یورش رژیم به جنبش دموکراتیک کارگری در روز 
انجام گرفت، در این روز یکی از اعضا دستگیر شده و به بازداشتگاه اداره ی اطالعات تبریز  1009ماه 

ماه بازداشت شده بودند، همان خرداد  13البته آقای زمانی و آقای جراحی در روز . منتقل می شود
طور که آقای زمانی خود در نامه ای که به قاضی پرونده حمل بر نوشته بودند اشاره کرده اند، ایشان 

در اصل من آقای زمانی را مدت بیش از . در تهران بودند و در لحظه ی ورود به تبریز دستگیر می شوند
این . یشان بسیار سطحی و در حد دوستی ساده بودشش ماه بود که ندیده بودم و آشنایی ام هم با ا

ایشان هم از اعضای هیئت . هم یک مساله ی طبیعی است که فعالین کارگری همدیگر را بشناسند
ما نه تنها آقایان زمانی و جراحی را می . بازگشایی سندیکای کارگران ساختمان و نقاشان بودند

را نیز می شناختیم و کم و بیش با آن ها در ارتباط شناختیم بلکه بسیاری دیگر از فعالین کارگری 
همان . اما این دوستی ها هیچ ربطی به جنبش دموکراتیک کارگری و فعالیت های ما نداشت. بودیم

 طور که خود آقای زمانی نیز بارها در دادگاه و جلسات بازپرسی به این 
 .مساله اشاره کرده اند

ک خود گفته اید که شاهرخ زمانی و محمد جراحی هیچ شما در بیانیه شماره ی: حسین حمیدی 
ارتباطی با تشکیالت شما نداشتند اما طبق اعالم دادگاه مأموران در خودروی محمد جراحی تعداد 

اگر ایشان ارتباطی با شما نداشت چگونه نشریه آوای . زیادی نشریه ی آوای انقالب پیدا کرده اند 
 انقالب در خودروی او بوده است ؟

در مورد نشریاتی که در دادنامه هم به آن ها اشاره شده است، باید بگویم که خوب : نیما پوریعقوب  
با ایشان در زندان تبریز هم بند بودند می  32من آقای جراحی را  از طریق دوستی که در سال 

که من هم هر از گاهی . ایشان با آن اتومبیل مسافرکشی کرده و درآمدشان از این راه بود. شناختم
خرداد من در  12روز . کاری داشتم با ایشان تماس می گرفتم تا زحمت جابه جایی مرا هم بکشند

حالی که در یکی از خیابان های تبریز منتظر تاکسی بودم، ایشان را دیدم، مرا سوار کردند و به مقصدم 
ر پایم طوری قرار دادم که عدد از نشریه ی آوای انقالب را داشتم که زی 49من همراهم حدود . رساندند

هنگام پیاده شدن به لحاظ ترافیک سنگین و عجله در پیاده شدن نشریات را فراموش . جلب توجه نکند
آقای جراحی از این نشریات هیچ اطالعی نداشتند و به هیچ . کردم و در ماشین ایشان جا گذاشتم

هیچ ارتباطی در این مورد بین ما و  عنوان در جریان فعالیت های جنبش دموکراتیک کارگری نبودند و
 .ایشان نبود

از طرف دادگاه    1/1/1009مورخ   0990024104199310طبق دادنامه ی شماره    : حسین حمیدی 
اعالم شده است که محمد جراحی به شرکت در تشکیل گروه جنبش دمکراتیک کارگری اعتراف کرده 

و با تشکیالت شما ارتباط ندارد پس چرا در بازجویی اگر ا.است هر چند که در دادگاه منکر شده است 
 ها اعتراف نموده است ؟

شیوه های قرون وسطایی و به غایت ارتجاعی حکومت والیت فقیه برای کسی : نیما پور یعقوب 
ساله را روزهای متوالی در سلول انفرادی نگه می دارند و مورد  55خوب وقتی پیرمرد . پوشیده نیست

آیا اعترافات ایشان می تواند مورد قبول باشد؟ آقای جراحی را تهدید کرده . می دهند ضرب و شتم قرار
بودند که دختر نوجوانشان را بازداشت می کنند و گفته بودند که می دانی که با دختر بچه ها چه می 

 ....کنیم
ی، آیا در مقابل این شیوه ی ضدبشر. این حد از بی شرمی در تاریخ معاصر بشری بی سابقه است

 اعترافات ایشان یا هر کس دیگر هیچ ارزشی دارد؟
بعد از رفع آن تهدیدات و فشارها و در جلسه ی دادگاه خود آقای جراحی هم صراحتا تمام اتهامات را رد 

 .کردند و اعالم کردند که هیچ دخالتی در فعالیت های جنبش دموکراتیک کارگری نداشته اند
هایی که شما به سئواالت باال دادید آیا می توان قبول کرد که بیشتر با توجه به جواب: حسین حمیدی 

 یا تمامی گفته ها و جوابهای بازجویی از روی ناچاری و در واقع قبول، نکرده ها بوده است؟
در واقع تمامی متهمین تمام آن چه را که گردن گرفته اند از روی ناچاری و . بلی، دقیقا: نیما پوریعقوب 

 بوده و از اعتبار ساقط است... د و شکنجه وبه ضرب تهدی
با توجه به گفته های شما معلوم می شود که شاهرخ زمانی و محمد جراحی از :  حسین حمیدی 

مبرا هستند و حتی دادگاه نیز سند ودلیل بر شرکت " اتهام عضویت در جنبش دمکراتیک کارگری کامال
حال هر دوی آنها را محکوم به زندان کرده است آنها بخصوص در مورد شاهرخ زمانی ندارد با این 

بخصوص شاهرخ که هیچ برگه ای را امضا نکرده و سند ودلیل بر علیه او وجود ندارد اما برای او بیشتر 
 از همه زندان صادر کرده اند به نظر شما دلیل دادگاه برای چنین عملی چه می تواند باشد 

حکومت سرمایه داری و فاشیستی حاکم بر ایران را خارج از  ببینید، ما نمی توانیم: نیما پوریعقوب 
امروز دیگر به اصطالح دهکده ی جهانی به صورت . چهاچوب سرمایه داری جهانی در نظر بگیریم

. ارگانیک عمل می کند و یک کل را تشکیل می دهد که رژیم حاکم برایران هم جزئی از این کل است
رژیم و هر عملی که انجام می دهد . ر این دستگاه میسر استشناخت تضادها و حل آن ها هم فقط د



در پی بحران فراگیر سرمایه داری جهانی و تشدید تضاد . هم درون همین دستگاه بررسی می شود
طبقاتی و حمله ی گسترده ی سرمایه داری جهانی به دستاوردهای تاریخی طبقه ی کارگر، موج 

در این مورد نه تنها آقایان زمانی و جراحی . ن هم آغاز شدگسترده ی سرکوب فعالین کارگری در ایرا
شما در نظر بگیرید . بلکه شمار زیادی از فعالین کارگری دستگیر و به احکام سنگین محکوم شده اند

 .را... شیث امانی، علی نجاتی، بهنام ابراهیم زاده، ابراهیم مددی، رضا شهابی و
به  –و سال گذشته و شقه شدن حاکمیت والیت فقیه به خصوص که پس از جنبش مردمی در طول د

طوری که امروز دیگر دانه درشت های این رژیم هم سیرک انتخاباتی را تحریم می کنند و شکاف به 
حکومت اسالمی به  –درون جناح غالب یعنی بین دو جناح خامنه ای و احمدی نژاد کشیده شده است 

چرا که خود و حامیان خارجی اش بهتر از . ن کارگری استشدت نیازمند سرکوب طبقه ی کارگر و فعالی
 .همه می دانند که گورکن تاریخی سرمایه داری، جز طبقه ی کارگر نخواهد بود

تبریز به لحاظ سیاسی شهری بسیار . در داخل ایران هم باز کیفیت این سرکوب بعضا متفاوت می شود
رون آن بسیاری از شاخص ترین چهره شهری با سنت تاریخی پرقدرت چپ، که از د. حساس است

هم چنین شهری است صنعتی با کمیت قابل مالحظه ای از . های چپ تاریخ ایران بیرون آمده اند
در کنار اینها . جمعیت کارگری که بعد از تعطیلی گسترده ی صنایع در وضعیت اسفباری به سر می برند

 .کارگران مانند اعتصاب کارگران پتروشیمی راشما در نظر بگیرید تحرکات و اعتصابات خودانگیخته ی 
رژیم با پرونده سازی علیه فعالین کارگری وبا این احکام سنگین سعی در ایجاد فضای رعب و وحشت 

در بین کارگران و فعالین کارگری تبریز و مهم تر از آن جلوگیری از تلفیق آگاهی سوسیالیستی با 
براین دستگیری و محاکمه زمانی و جراحی در تبریز و دیگر  بنا. جنبش خود به خودی کارگران را دارد

فعالین در نقاط دیگر با توجه به اینکه خود دادگاه و پلیس سیاسی می دانند که انها هیچ کاری نکردند 
 را در دستور کار خود قرار داده اند 

خ زمانی اعترافات تنها استناد دادگاه برای محاکمه و صدور حکم زندان بر عیله شاهر: حسین حمیدی 
اقاریر صریح متهم ردیف چهارم … متهم ردیف چهارم است ، که در دادنامه فوق چنین آمده است 

… بزهکاری متهمین ردیف اول ، دوم و سوم در حد مشارکت در تشکیل گروه غیر قانونی مخالف نظام 
اند ، پس چرا متهم اگر شاهرخ زمانی و محمد جراحی ارتباطی با جنبش دمکراتیک کارگری نداشته 

 ردیف چهارم نسبت به آنها چنین اعترافاتی کرده است؟
در مورد متهم ردیف چهارم باید بگویم، ایشان کم سن و سال هستند و تحت فشار : نیما پوریعقوب 

پنج روز اول بازداشت به آن ها اجازه ی تماس به خانواده شان داده نشده . های شدید قرار داشتند
و نگرانی مفرط خانواده ی وی باعث شده بود پدر پیرشان دچار عارضه ی قلبی شده و بی خبری . بود

اداره ی اطالعات در اقدامی ضدبشری همین مساله را دست آویز قرار . در بیمارستان بستری شوند
فشارهایی که تا همین اواخر هم ادامه . داده و خانواده ی ایشان را به شدت تحت فشار قرار داده بود

ایشان چندین بار توسط بازجوها مورد ضرب و شتم قرار گرفتند، تهدید به تجاوز شده بودند و . تداش
 در چنین وضعیتی آیا می توان اقاریر ایشان را معتبر دانست؟. تهدید به منع از ادامه ی تحصیل

ما  رفیق گرامی از اینکه در مصاحبه با ما شرکت کردید و وقت خود را در اختیار: حسین حمیدی 
گذاشتید از شما بسیار متشکر هستیم و همچنین امیدواریم هر چه زودتر شاهرخ زمانی و محمد 
جراحی و بقیه کارگران زندانی  آزادی خود را به دست آورند و باز امیدواریم شما در راه متحد کردن 

ردی الزم به کارگران و ایجاد همبستگی گسترده طبقاتی هر چه بیشتر موفق باشید در انتها اگر موا
 .بفرمایید " ذکر است لطفا
من هم از شما به خاطر فرصتی که در اختیارمان گذاشتید تشکر کرده و امیدوارم هر : نیما پوریعقوب 

 .چه سریعتر آقای زمانی و تمامی فعالین کارگری در بند آزادی خود را به دست آورند
 با سپاس حسین حمید عضو

 کمیته حمایت از شاهرخ زمانی
15/10/1009 

 

 تامین اجتماعي جوالنگاه سیاسیون نیست
 

معاون دبیر کل خانه کارگر با  :اسفند آمده است  15ایلنا در  –به گزارش خبرگزاری دولتی کار ایران 
انتقاد از عملکرد دولت در خصوص عدم ثبات مدیریتی سازمان تامین اجتماعی که باعث شده است 

در طی سه سال گذشته هر : ه مواجه شود، خاطرنشان کردسازمان با کاهش درآمد و کسری بودج
ایم که علت اصلی این کسری بودجه  سال با کاهش قابل توجه میلیاردی بودجه در سازمان مواجه بوده

 . ثباتی مدیریتی در حوزه کالن سازمان تامین اجتماعی است بی
ی که دولت به این صندوق دارد متاسفانه نگاه سیاس: حسن صادقی در گفتگو با خبرنگار ایلنا افزود

 . باعث شده است که ما شاهد گسسست در مدیریت کالن تامین اجتماعی باشیم



مدیر عامل تامین  ۷سال ۷او با اشاره به تغییرات مدیریتی پی در پی سازمان به طوری که ظرف 
میلیون و پانصد  ۷سازمانی که گستره فعالیت جمعیتی بالغ بر : اند، عنوان کرد اجتماعی تغییر کرده

هزار میلیارد تومان پرداختی در سال و بخش اقتصادی  ٢۱ای دارد و با بار مالی حدود  هزار نفربیمه
هزار میلیارد تومان سود استیصال  ۷عظیمی همانند شرکت سرمایه گذاری شستا که ساالنه بالغ بر 

ق نگاه آینده نگری نبوده گرداند، متاسفانه نگاه دولت نسبت به این صندو شده به سازمان بر می
 . است

به گفته وی سازمان باید از هر آسیبی ایمن باشد و از تغییر مدیریتی زود هنگام مصون نگاه داشته 
شود چرا که آینده سازمان تامین اجتماعی و هدف آن برای دولت مهم نیست و اگر هم مهم باشد نگاه 

 . دولت سیاسی توام با منفعت طلبی است
هیچ دلیل روشنی از ناحیه دولت مبنی بر این تغییرات زود هنگام برای اغنای جامعه : داو اضافه کر

 . شود کارگری ارائه نمی
: ترین عامل تغییر مدیریتی را فشار بدهکاران صندوق تامین اجتماعی دانست و عنوان کرد صادقی مهم
هایی هستند که بدنبال  رت خانهها و وزا ه رسد از عوامل دیگر تغییر مدیریتی افراد و گرو به نظر مي

 . تصرف امالک و اموال صندوق تامین اجتماعی هستند
اي هستیم  صادقی با بیان اینکه در حال حاضر ما شاهد یک ثبات مدیریتی در سایر صندوقهای بیمه

های مختلف نسبت به تامین  ها یک چهارم جمعیت و گستردگی خدماتی در حوزه این صندوق: افزود
 . ا ندارنداجتماعی ر

این فعال کارگری با بیان اینکه امروز ما شاهد معرفی فرد سیاسی دیگری در راس سازمان هستیم 
همانطور که ما شاهد برکناری مدیر عامل قبلی با انگیزه سیاسی بودیم امروزه نیز با انگیزه : افزود

 . شود سیاسی یک فرد سیاسی در راس سازمان معرفی می
ر این روند ادامه داشته باشد برای صاحبان سرمایه تامین اجتماعی یک راه بیشتر اگ: او در ادامه گفت

ماند و آن هم اینست که خود از منافع و سرمایه خود یعنی سازمان تامین اجتماعی دفاع  باقی نمی
کند با  نمایند و اجازه ندهند دولتی که هیچ تعهدی بر دوش خود نسبت به این سازمان احساس نمی

زود هنگام سیاسی مدیریت کالن سازمان هر روز استرس بر پیکره کارکنان و جامعه هدف مورد  تغییرات
 . حمایت وارد نماید

صادقی در تشریح دالیل مخالفت کارگران با انتصاب مدیران سیاسی در سازمان تامین اجتماعی عنوان 
سی با مدیران کارآمد شود آن شخص سیا وقتی که با مدیریت کالن سازمان سیاسی برخورد می: کرد

کند و اینچنین یک  میانی و پائینی سازمان تامین اجتماعی نیز برخورد سیاسی خود را شروع می
 . شود گر به سازمانی سیاسی بدل می سازمان بیمه

بایستی توجه داشت که سازمان تامین اجتماعی جوالنگاه سیاسیون و حیات خلوت  می: او گفت
ن تامین اجتماعی یک صندوق تخصصی با سرمایه و نیروی عظیم تحت سیاسیون نیست چرا که سازما

ای و درمانی است، لذا اگربنا باشد تغییراتی صورت بگیرد باید از درون سازمان  عنوان متخصص بیمه
 . انجام شود

جامعه کارگری به عنوان صاحبان سرمایه تامین اجتماعی کسی را در راس مدیریتی سازمان :او گفت
 . ه مطالبات کارگران را از دولت كه عمده ترين بدهكار به اين صندوق است، پیگیری کندخواهد ک می

امروز جامعه بازنشستگان تحت پوشش سازمان تامین اجتماعي هنوز موفق به گرفتن عیدي :وي گفت
اين در حالي است كه دولت هزار و نهصد میلیارد تومان را از محل بودجه كشور به .اند خود نشده

ان بازنشسته خود اختصاص داده و طي دستورالعمل ضربتي خواستار پرداخت مطالبات كاركن
 . اي متعلق به خانواده خود شده است هاي بیمه صندوق

 پایان پیام
 

 كند قند مهستان در فصل كاري آينده شروع به كار مي
 

تشار خبري در تاريخ در پی ان :اسفند آمده است  15ایلنا در  –به گزارش خبرگزاری دولتی کار ایران 
روابط عمومي وزارت صنعت، « کارخانه قند قهستان در آستانه تعطیلی است»تحت عنوان  2/10/09

 : آيد ای را به خبرگزاري ايلنا ارسال كرده است كه به طور كامل در ادامه مي معدن و تجارت جوابیه
رساند شرکت فوق الذکر در  می در خصوص کارخانه تولید چغندر قند شرکت قند مهستان باستحضار 

تن چغندر قند از  09999نفر مقدار  052با اشتغال ( 15/11/09 – 1/0/09) فصل کاری سالجاری 
 . تن شکر تولید نموده است 0299کشاورزان منطقه خریداری و حدود 

الزم به توضیح است در اجرای بسته حمایتی بخش صنعت و معدن در طرح تحول اقتصادی به شرکت 
میلیارد ریال از محل تسهیالت خط اعتباری هزینه انرژی و یک میلیارد ریال کمک  5لذکر بیش از فوق ا

های مازوت  بالعوض پرداخت گردیده است و هم اکنون کارخانه مزبور در حال ذخیره سازی سوخت



ارانه باشد و امید در مرحله دوم اجرای قانون هدفمندسازی ی می جهت فعالیت در فصل کاری سال آینده 
های دولت عدالت محور شاهد رشد و توسعه صنعت قند در منطقه خراسان جنوبی  ها با حمایت

 . باشیم
 

  گیري ايلنا پي

 
قرار : رئیس شورای اسالمی کارخانه قند قهستان در خصوص آخرين وضعیت اين كارخانه اظهار داشت

هاي خود را به  ان بخشي از بدهيمیلیون توم 09تا  09بود اين كارخانه با پرداخت مبلغي بالغ بر 
پیمانكاران چغندر قند پرداخت كند كه طي روزهاي اخیر اين مبلغ توسط سازمان تامین اجتماعي بابت 

 .بدهي هاي معوقه بیمه اي كارگران خود برداشت نموده است
تان از كارخانه قهس: شود افزود محمد خسروی با بیان اينكه درآمد كارخانه صرف بدهي هاي بانكي مي

هزار  099هزار تومان و به كارگران قراردادي مبلغ  599مردادماه امسال به كارگران رسمي خود مبلغ 
 . تومان حقوق معوقه پرداخت كرده است

 پايان پیام

میلیون نفر از خشك شدن درياچه ارومیه متضرر مى  62: هشدار سازمان ملل
  شوند

در حالى كه : اسفند آمده است  15در  شرق به نقل از انتخاب بر پایه خبر انعکاس یافته درسایت 
نگرانى از خشك شدن كامل و نابودى درياچه ارومیه هر روز بیشتر از گذشته مى شود، برنامه محیط 

زيست سازمان ملل متحد موسوم به يونپ نیز نسبت به پیامدهاى نابودى درياچه ارومیه براى ساكنان 
 . منطقه هشدار داد

سال گذشته به تصوير 15به خوبى روند خشك شدن درياچه ارومیه را در  (UNEP) «ونپي»گزارش اخیر 
سازمان . كشیده و براى اين منظور به بررسى حوضه آبريز ارومیه در يكصد سال گذشته پرداخته است

ر ملل با انتشار تصاوير ماهواره اى از درياچه هاى ارومیه در ايران، سوان در ارمنستان و درياچه وان د
نشان مى دهد با وجود فاصله كم  0911و  0991تركیه و مقايسه وضعیت اين سه درياچه در سال هاى 

اين دو درياچه با ارومیه اما آنها بعد از گذشت اين زمان هنوز پويايى خود را حفظ كرده اند، در حالى كه 
اين درياچه مطرح بود كیلومتر پسروى داشته كه اگر عامل خشكسالى در نابودى  0099ارومیه بیش از 

حال پرسش اين . هم اكنون بايد دو درياچه ارمنستان و تركیه هم به حال و روز ارومیه گرفتار شده بودند
است كه آيا بالى خشكسالى فقط بر سر ارومیه نازل شده و مناطق مجاور از اين بالى آسمانى در 

  امان بوده اند؟
سخنان وزير نیرو و حتى ريیس سازمان محیط زيست  پاسخ به اين پرسش زمانى اهمیت مى يابد كه

درصد 19را به ياد بیاوريم كه بارها اعالم كرده اند سدها در خشك شدن درياچه ارومیه تنها بین پنج تا 
 . درصد تقصیرها بر گردن خشكسالى بوده است19مقصر بودند و بیش از 

كى از دانشگاه هاى استرالیا به تغییر از سوى ديگر بهروز حسنى مهمويى كه تز دكتراى خود را در ي
اقلیم اختصاص داده با استناد به تصاوير ماهواره اى و سنجش بارش در اين حوضه معتقد است كه با 
وجود بارندگى هاى نسبتا خوب در سال آبى جارى باز هم از وسعت درياچه نسبت به سال گذشته 

دگى شمال غرب كشور در سال گذشته بیشتر از با اينكه میزان بارن: وى مى افزايد. كاسته شده است
میانگین بلندمدت بود و در سال آبى جارى هم تا به حال روزهاى خوبى را سپرى كرده اما مقايسه 

اين موضوع در هر دو . شرايط درياچه ارومیه با سال گذشته نشان دهنده كاهش مساحت درياچه است
ر بخش جنوبى كاهش عمق و مساحت با بخش شمالى و جنوبى درياچه محسوس است، هرچند د

 . وضوح بیشترى قابل مشاهده است
به گفته وي، اين امر در كنار مطالعات علمى متعدد نشان دهنده آن است كه طبیعت نه تنها آنقدرها 

حسنى اظهار . كه مى گويند در بروز بحران مقصر نیست كه بعید است بتواند به تنهايى آن را رفع كند
از داده هاى مختلف پژوهشى نشان مى دهد بارندگى تاثیر قابل توجهى در تغییرات  استفاده: داشت

ارتفاع سطح آب درياچه ارومیه ندارد و تنها در صورت بارندگى خوب، میزان كاهش ارتفاع كمتر خواهد 
با به عبارت ديگر چه باران زياد ببارد و چه كم، چه ترسالى باشد و چه خشكسالي، درياچه ارومیه . بود

حاالاگر خوش شانس بوديم و باران آمد و ترسالى بود، درياچه . از دست دادن آب مواجه خواهد بود
به اعتقاد وي، بارندگى هاى اخیر گرچه . میزان كمترى پايین مى رود يا در بهترين حالت ثابت مى ماند

با سال پیش از آن در به نسبت مثالشهريورماه ارتفاع سطح آب درياچه را افزايش داده اما در مقايسه 
همین موقع به هیچ وجه در بهبود شرايط درياچه موثر نبوده و حاشیه هاى درياچه به نسبت سال 

 . گذشته پسروى داشته و ارتفاع سطح آب درياچه كاهش يافته است



 به اين ترتیب مى توان به اين نتیجه رسید كه درياچه ارومیه مانند تشت آبى نیست كه فقط با آب باران
پر شود بلكه يك اكوسیستم زنده است كه براى ادامه حیات خود عالوه بر بارش باران به آب هاى جارى 

حال آنكه تمامى آب هاى جارى در حوضه آبخیز درياچه هم اكنون با انواع سدها و كانال . هم نیاز دارد
ن بارش ها هم هر هاى انحرافى مسدود شده و درياچه تنها از نزوالت آسمانى بهره مند است كه اي

چقدر زياد باشد باز هم تاثیرى در جلوگیرى از نابودى درياچه نخواهد داشت، چون اين بارش ها تنها به 
 . صورت مقطعى مى تواند كمبود آب درياچه را جبران كند

كیلومتر بوده  1199يونپ تاكید مى كند مساحت درياچه در بیشترين سطح ممكن در يك قرن گذشته 
بر اساس تصاوير ماهواره اى سطح اين درياچه تا . به طور كلى كاهش يافته است 1005 اما از سال

بر اساس اين . كیلومتر مربع كاهش مواجه بوده كه اين روند همچنان ادامه دارد 0011با  0911سال 
ى كیلومترى اين درياچه در منطقه زندگى م 599میلیون نفر در شعاع  21گزارش با توجه به اينكه حدود 

در گزارش يونپ علت كاهش سطح . كنند بنابراين نابودى آن مى تواند روى اين جمعیت تاثیرگذار باشد
درياچه عواملى همچون خشكسالي، بهره بردارى بیش از حد آب براى كشاورزى در داخل حوضه 

 . درياچه، سدسازى و سوءمديريت عنوان شده است
ان هشدار داده اند كه تداوم كاهش ارتفاع آب درياچه در همین حال دانشمند: گزارش يونپ مى افزايد

منجر به افزايش شورى آب، از بین رفتن زنجیره مواد غذايى در درياچه، نابودى زيستگاه، ايجاد توفان 
نمك و تغییر اقلیم گسترده در منطقه مى شود كه اين همه مى تواند اثرات منفى زيادى را بر 

به همین دلیل هم هزاران معترض در ماه . منطقه بگذارد كشاورزى و معیشت و سالمت ساكنان
آگوست و اوايل ماه سپتامبر در تبريز و ارومیه به خیابان ها ريختند تا به كاهش سطح درياچه ارومیه 
واكنش نشان داده و خواستار حفاظت از اين درياچه شوند چرا كه آنها مى ترسند كه به سرنوشت 

د كه بعد از گذشت چندين دهه از خشك شدن درياچه هنوز هم با توفان ساكنان درياچه آرال دچار شون
 . هاى نمك معلق در هوا دست وپنچه نرم مى كنند

بر اساس اطالعات حاصل . سال گذشته كاهش يافته است15سطح آب درياچه به طور چشمگیرى در 
متر از سطح  1023د يعنى در باالترين سطح خو 1005از تصاوير ماهواره اي، آب درياچه ارومیه در سال 

، درياچه ارومیه 0911تا سال  1055اما از سال . سال گذشته بى سابقه بوده است 49دريا بوده كه در 
 . با افت ارتفاع هفت مترى مواجه شده است

. از آنجا كه درياچه ارومیه، پايانه حوضه آبخیز محسوب مى شود تنها راه خروج آب از درياچه تبخیر است
درصد كاهش سطح آب درياچه ارومیه ناشى از تغییر 15عات انجام شده نشان مى دهد علت اما مطال

درصد به دلیل ساخت 05اقلیم و احداث كانال هاى انحرافى براى استفاده كشاورزى در باالدست، 
از سوى ديگر وابستگى شديد مزارع . درصد هم به دلیل كاهش بارندگى بوده است19سدها و حدود 

میلیون نفر فشار  5/1حوضه آبخیز درياچه به آبیارى و افزايش جمعیت در حوضه به حدود  كشاورزى در
مضاعفى را بر منابع آبى حوضه آبخیز ارومیه تحمیل كرده كه جملگى منجر به افت ارتفاع آب و كوچك 

 . شدن سطح درياچه شده است
ين درياچه را ايجاد شوره زارى برنامه محیط زيست سازمان ملل نیز يكى از پیامدهاى از بین رفتن ا

وسیع در منطقه عنوان مى كند كه مى تواند سرنوشت ساكنان منطقه را به سرنوشت ساكنان اطراف 
بادهاى نمك نه تنها زمین هاى كشاورزى را از بین مى برد بلكه باعث بروز . درياچه آرال مبدل كند

طقه مى شود و ده ها میلیون نفر كه بیمارى ها گسترده تنفسى و چشمى و انواع سرطان ها در من
 . در شعاع چند صد كیلومترى درياچه زندگى مى كنند متاثر از اين توفان هاى نمكى خواهند بود

در گزارش سازمان ملل نیز به راهكارهاى پیشنهاد شده دولت ايران براى نجات درياچه ارومیه اشاره 
ه حوضه اشاره و تاكید شده كه سه گزينه براى در اين گزارش به پروژه انتقال آب حوضه ب. شده است

اما گزينه درياى خزر به دلیل . درياى خزر، رودخانه ارس و رودخانه زاب: انتقال آب به ارومیه مطرح است
میلیارد دالر  5/5كیلومترى آن با درياچه ارومیه به صرفه نیست چرا كه اين انتقال معادل  099فاصله 

بايد رضايت كشورهاى منطقه هم جلب شود كه ايران در اين مورد ناكام بوده هزينه دارد و از طرف ديگر 
همچنین براى انتقال آب ارس كسب اجازه دولت جمهورى آذربايجان الزم است و هر گونه انتقال . است

بنابراين بهترين راهكار . از رودخانه زاب نیز منوط به هماهنگى با كشورهاى تركیه و عراق است
مان ملل، حفظ آب در حوضه ارومیه و برقرارى تعادل بین تقاضا و مصرف و افزايش پیشنهادى ساز

 . راندمان آبیارى در مزارع كشاورزى است كه مى تواند درياچه را از بحران خارج كند
 

 اسفند موکول شد ۰۵برگزاری دادگاه شریف ساعد پناه و مظفر صالح نیا به روز 

اسفند ماه قرار بود دادگاه شریف  ۱۱انقالب سنندج، امروز دوشنبه بنا بر اعالم قبلی دادگاه شعبه یک 
ساعد پناه و مظفر صالح نیا برگزار شود اما با اعتراض آقای محمد قوامی وکیل این کارگران مبنی بر 



محدودیت زمانی برای مطالعه پرونده، دادگاه شعبه یک انقالب با تمدید زمان برای برگزاری دادگاه 
اسفند ماه برگزار  ٢۱قرار شد جلسه دادگاهی شریف ساعد پناه و مظفر صالح نیا در روز موافقت کرد و 

  .شود
اتحادیه آزاد کارگران ایران با محکوم کردن محاکمه شریف ساعد پناه و مظفر صالح نیا اعالم میدارد 

اه انقالب محاکمه این کارگران به اتهامات واهی و جرمهای مرتکب ناشده، آنهم با تعجیلی که دادگ
سنندج دارد هیچ معنایی جز تحت فشار دادن رهبران کارگری در آستانه سال نو و تحت الشعاع قرار 

بدون تردید . دادن برگزاری مراسم روز جهانی کارگر که در شهر سنندج یک سنت جا افتاده است ندارد
ر، تاثیری در عزم و اراده برگزاری چنین محاکماتی در روزهای پایانی سال و نزدیک به روز جهانی کارگ

 .کارگران ایران برای دفاع از حقوق انسانی شان و برگزاری مراسم اول ماه مه نخواهد داشت

 ۱٣۰۱اسفند ماه  ۱۱ -اتحادیه آزاد کارگران ایران

 كارگر 011تعطیلي كارخانه چكیده صنعت ساوجبالغ و بیكاري 

یک فعال کارگری در ساوجبالغ   :اسفند آمده است  11ایلنا در  –به گزارش خبرگزاری دولتی کار ایران 
 . کارگر خبر داد ۱۱۱از تعطیلی کارخانه چکیده صنعت با بیش از 

دبیر اجرایی خانه کارگر ساوجبالغ در گفتگو با ایلنا ضمن اعالم تعطیلی کارخانه چکیده صنعت، اظهار 
اتومبیل، در حال حاضر در  کارگر این کارخانه تولید کننده چرم دور شیشه ۱۱۱بیش از : داشت

 . بالتکلیفی بسر برده و خواستار دریافت مطالبات معوقه خود از صاحبان کارخانه هستند
های حرارتی است نیز به داليل  کارخانه ایرکست که تولید کننده کوره: پور افزود کرمعلی سامانی

 . کارگر خود را پرداخت نکرده است ۰۱ماه حقوق  ۱مشابهي 
بخش عظیمی از صنایع : ه به مشکالت صنایع تولیدی در شهرستان ساوجبالغ تصریح کرداو با اشار

تولیدی این شهرستان به دلیل عدم حمایت دولت از بخش صنعت در اجرای قانون هدفمند کردن 
 . ها، دچار مشکل شده است یارانه

ان این منطقه با عدم ورود این فعال کارگری با بیان اینکه به دلیل تحریمهای صورت گرفته اکثر صنعتگر
با شروع سال جدید کارخانجاتی که نیاز به واردات مواد اولیه : اند افزود مواد اولیه تولید مواجه شده

 . دارند با مشکل جدی مواجه خواهند شد
افزایش قیمت انواع : های تولیدی نیاز به حمایت دولت دارند گفت او با تاکید بر اینکه همه این واحد

 . ی انرژی منجر به چالش صنایع تولیدی و افزایش قیمت تمام شده محصوالت آنان شده استها حامل
 

اين فعال كارگري با بیان اينكه ادامه روند کنونی تبعات اقتصادی و اجتماعی غیر قابل جبرانی در 
هم، واحد تولیدی م ۶۱۱شهرستان ساوجبالغ با داشتن بیش از : خواهد داشت، در خاتمه اظهار کرد پی

 . دهند با وجود مشکالت فراوان، به تولید ادامه مي
 پايان پیام

 

 در مجلس” حمایت از خانواده“ی ضد زن  تصویب موادی از الیحه
 

روز به روز جهانی زن باقی مانده بود، مواد  ٣در جلسه روز دوشنبه مجلس اسالمی و در حالی که تنها 
در مجلس اسالمی بررسی و مواردی از آن که شرایطی ” حمایت از خانواده“الیحه به اصطالح  ٢٣و  ٢٢

 .گان رسید تصویب نماینده کند به بسیار ارتجاعی را به زنان تحمیل می
. گان مجلس با پیشنهاد الزامی شدن ثبت ازدواج موقت مخالفت کردند این الیحه نماینده ٢٢در ماده 

این ماده جز تایید . ت خود درآورندتوانند بدون ثبت، زنان را به عقد موق بدین ترتیب مردان می
ازدواج موقت چیزی نیست جز بردگی جنسی . ی بردگی جنسی زنان معنای دیگری ندارد شرمانه بی

بخشد که حتا این  زنان به نفع مردان وعدم لزوم ثبت این ازدواج نه تنها موقعیت مردان را تحکیم می
ها  سی خود را از زنانی که به عقد دائم آندهد که روابط جن صورت قانونی به مردان می حق را به

در جمهوری اسالمی مانند دیگر . اند، پنهان نگاه داشته شود همسری را پذیرفته اند و در واقع تک درآمده
های طبقاتی تک همسری تنها مختص زنان است و مردان این اجازه را دارند تا با تکیه بر نقش  نظام

 .خواهند زنان را به بردگی جنسی خود درآورند گونه که می هراقتصادی خود در ساختار خانواده، 
ها مبارزات زنان مجبور شده است برخی از حقوق اجتماعی  اما در جهان معاصر، جهانی که در اثر سال

زنان را بپذیرد، جمهوری اسالمی این وقاحت را دارد که با تکیه بر قوانین اسالمی، قوانین و مقررات 
 .ویکم رسمیت قانونی بخشد هم در قرن بیست را دوباره زنده کرده و به آن، آن عصر حجر علیه زنان



هم در حالی که تنها به شرایطی چند منوط شده بود  آن –در مجلس اسالمی ثبت کردن ازدواج موقت 
گان مرتجع مجلس به نام محمد دهقان در سخنان خود در  یکی از نماینده. موافق داشت ٣۱تنها  –

موضوع خانوادگی از خصوصی ترین مسائل زندگی هر فردی است “: بت ازدواج موقت گفتمخالفت با ث
 .”گذار نباید تا این حد در این موارد دخالت کند و قانون

. اینکه مجلس افراد را الزام کند که روابط خصوصی خودشان را ثبت کنند، درست نیست: وی افزود
ائل روابط خصوصی افراد است و اگر کسی آنرا اجرا نکند، کردن افراد به ثبت نکاح موقت مغایر مس الزام
کند که جمهوری اسالمی در  وی در حالی این خزعبالت را سرهم می. ”توان به فرد اعتراض کرد نمی

ها تا حق مسافرت، حق انتخاب  ی انسان از اندیشه. کنند ترین مسایل مردم ایران دخالت می خصوصی
 .باشد ها مشروط به تایید جمهوری اسالمی می پوشش و دیگر حقوق طبیعی انسان

باشد، پس چرا ازدواج دائم امری  گوید اگر ازدواج موقت امری خصوصی می اما وی در عین حال نمی
کند،  شرمانه این امتیاز مردانه را حریم خصوصی افراد اعالم می خصوصی نیست و باید ثبت گردد؟ او بی

دانند، عدم ثبت ازدواج موقت تنها  در مجلس ارتجاعی می اش در حالی که خود وی و تمام همکاران
جمهوری . باشد خاطر دادن هرچه بیشتر امکان استفاده از این قانون برای بردگی جنسی زنان می به

فروشی نیازهای معیشتی خود  خواهد تا با تن جای تامین نیازهای اقتصادی زنان، از آنان می اسالمی به
 .را تامین کنند

این الیحه از قراردادن شرط برای ازدواج دائم نیز خودداری کرد و  ٢٣مجلس اسالمی با رد ماده چنین  هم
. توانند اقدام به ازدواج دائم دوم، سوم و چهارم کنند بدین ترتیب مردان بدون هر گونه شرطی می

داشت که حتا البته باید در نظر . رای موافق داشت ٢۷گذاشتن شرط برای ازدواج مجدد مردان نیز تنها 
ها تنها گذاشتن شرایطی کوچک  اند، خواست آن نماینده نیز مخالف ازدواج مجدد مردان نبوده ٢۷همین 

 .تر بود برای محدود کردن ازدواج دائم مجدد و به نفع مردان مرفه
 توانند به با حذف این ماده مردان بدون این شرایط می“: در جریان بررسی این ماده نماینده دولت گفت

استناد حکم شرع، ازدواج مجدد داشته باشند از این رو بهتر است محدودیتی برای مردان وجود داشته 
 .”باشد

ویژه زنان، مجلس اسالمی  هایی از جامعه به های شدید بخش حدود چهار سال بود که به دلیل مخالفت
کوب و خفقان، تصویب این دنبال تشدید جو سر از بررسی و تصویب این الیحه خودداری کرده بود، اما به

 .ی ارتجاعی بار دیگر در دستور کار حکومت اسالمی قرار گرفته است الیحه
چون  تواند به دالیلی هم ای است که براساس آن مرد می ماده  یکی دیگر از مواد ارتجاعی این الیحه،

دادگاه، زن را از  با استفاده از رای” خالف منافع و مصالح خانواده یا خالف حیثیت خود و زن بودن“
 .ی کار در بیرون از خانه منع نماید ادامه

 

  واردات برنج هندى  تكرار فاجعه
 

نماينده مردم لنگرود با اشاره به احتمال واردات برنج : اسفند آمده است  11در  آفتاببه نوشته سایت 
كشور هند تصمیم به  طبق اخبار واصله، وزارت صنعت، معدن و تجارت در توافقى با: از كشور هند گفت

اتفاق افتاد دوباره تكرار  23و  22هاى  اى كه سال بايد پرسید آيا فاجعه. واردات برنج از اين كشور دارد
  خواهد شد؟

 
  فاجعه 23و  22هاى  واردات برنج از كشور هند در سال: مهرداد الهوتى در تذكرى شفاهى هشدار داد

ها بهترين برنج كشور با مشكل فروش مواجه  آن سال طى. اى به وجود آورد زيست محیطى گسترده
  بزرگ تكرار خواهد شد؟  لذا حال بايد از وزير صنعت پرسید كه آيا دوباره آن فاجعه. شد
 

وزير جهادكشاورزى بايد بداند كه مطالبات چايكاران هنوز پرداخت : به گزارش ايسنا ،وى تصريح كرد
ى  جمهور وعده كه ريیس ع را گوشزد كردم ولى با وجود اينالبته بنده دو بار اين موضو. نشده است

اش را به بنده داده است، هنوز هیچ ترتیب اثرى  ريزى و نظارت راهبردي دستور پرداخت به معاون برنامه
 . داده نشده است

 

 درصدي تسهیالت بانكي عامل تغییر نكردن كشاورزي سنتي است 00سود 
 

: یک فعال بخش کشاورزی گفت :اسفند آمده است  11ایلنا در –ران به گزارش خبرگزاری دولتی کار ای
و آب رسانی به روش    با توجه به مشکالتی که کشاورزان به ویژه برنج کاران کشور برای حمل محصول

سنتی برای کشت محصوالت خود دارند دولت نیز از حمایت آنان دست کشیده و در حال حاضر هیج 
 . دهد کشاوران انجام نمياقدامی برای بهبود وضعیت 



کشاورزی ما در حال حاضر با : سلیمان پورمحمد یکی از فعاالن کشاورزی در گفتگو با ایلنا گفت
 . مشکالت فراوانی همراه است چرا که هنوز روش سنتی درتمامی مراحل کشاورزی ما حکمفرماست

ان باران در منطقه شمال کشور با توجه به وضعیت آب و هوایی و بارش فراو: وی در ادامه اظهار داشت
 . ما کشاورزان همچنان با مشکل آب رسانی روبرو هستیم

پورمحمد علت اصلی مشکل آب رسانی را روش سنتی آبیاری و نیز عدم وجود آب مناسب و کافی 
 . های زمین دانست درتمامی قسمت

ای حمل برنج بسیار دردسر های مناسب و پراز گل و الی که بر فقدان جاده: این برنج کار اظهار داشت
 . ساز است یکی دیگر از مشکالت اساسی ماست

 
  درصد سود ۱۷مشکل تسهیالت بانکی با 

 
های کالن سبب ایجاد  سلیمان پورمحمد در ادامه به ارائه تسهیالت بانکی اشاره کرد که با سود

خرید ماشین آالت  میلیونی برای ۱٢دریافت وام : مشکالت اساسی برای این قشر شده و تاکید کرد
درصد بیشترین فشار و حتی در بسیاری مواقع ضرر وزیان را برای  ۱۷کشاورزی و پرداخت سود 

 . کشاورزان در پی دارد
با توجه به مشکالت آب و هوایی و : این برنجکار از دولت درخواست کمک بیشتر کرده و اظهار داشت

م برای کشاورزی تسهیالت مناسب و اساسی خدماتی که کشاورزان با آن روبرو هستند اگر دولت ه
 . شود در نظر نگیرد این صنعت به صورت جدی با خطر مواجه می

وی در ادامه به نداشتن لوازم یدکی و مکانیک مناسب برای ماشین آالت کشاورزی و تهیه گازوییل 
کشاورزان  آید اشاره کرد که از دیگر مشکالت های گزاف بدست می تراکتورکه به سختی و با قیمت

 . شود محسوب می
 

  چاره اندیشی برای کوتاه کردن دست دالالن برنج
 

های مناسب توسط  پورمحمد به فروش به موقع برنج درشهریورماه هر سال اشاره کرد که با قیمت
های پایانی سال به دست دالالن فروخته  های گزاف درماه کشاورزان فروخته شده اما با قیمت

 . شوند می
تومان در هرکیلو خریداری شده  ٣۱۱۱در شهریورماه هر سال برنج توسط دالالن با قیمت : ه دادوی ادام

هزار تومان در هر کیلو  ۱شود اما چند ماه بعد در پایان هر سال با قیمت  شان احتکار می های و در انبار
 . شود فروخته می

یانی سال سبب تورم بازار شب عید و های پا های گزاف درماه فروش برنج با قیمت: پورمحمد تاکید کرد
 . شود همچنین متضرر شدن کشاورزان می

اين فعال كشاورزي از دولت خواست تا چاره اي براي كوتاه كردن دست دالالن از بازار بیانديشد تا سبب 
 . تورم در بازار و ضرر و زيان كشاورزان نشود

چنان در کشور وجود دارد اشاره کرد و وی در پایان به مشکل نشا کاری برنج به روش سنتی که هم
ها و آموزشهای کافی و مناسب به نشاکاران داده شود تا شاهد کشاورزی  باید مهارت: اظهار داشت

 . شود تر در ایران باشیم چرا که هنوز نشاکاری در ایران به روش سنتی انجام می موفق
 پایان خبر

 
 شود قاضی مرتضوی مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی می

 
های دولتی، قرار است سعید مرتضوی، دادستان معروف تهران که  براساس اخبار منتشره در خبرگزاری

ویژه در زندان کهریزک  به ٨٨یکی از بازیگران اصلی در شکنجه، تجاوز و قتل زندانیان سیاسی در سال 
 .عنوان مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی منصوب گردد است، به  بوده

ی آن متعلق  های اقتصادی کشور است که سرمایه ترین سازمان امین اجتماعی یکی از بزرگسازمان ت
اما به دلیل عدم نظارت کارگران بر سرمایه و اموال خود، باعث شده است تا هر از . باشد به کارگران می

پول و اش را از میلیاردها  های خود واطرافیان گاه مدیری دولتی بر این خوان نعمت نشسته و جیب
 .باشد ُپر کنند شان می ها رنج و زحمت ی کارگران که حاصل سال سرمایه

پیش از این اخباری مبنی بر اختالس هزاران میلیارد تومانی در سازمان تامین اجتماعی منتشر شده 
ی در امر مدیریت سازمانی مانند تامین اجتماعی  کارگماری سعید مرتضوی که هیچ سابقه به. بود

دهد که هدف از این  ها و نوکری تام و تمام قدرت است، نشان می نها هنرش قصابی انساننداشته و ت



های ضد  کار و تشدید سیاست گری این جنایت انتصاب چیزی جز غارت اموال تامین اجتماعی با واسطه
 .باشد ای که در سرکوب اعتراضات تجربه دارد، چیز دیگری نمی کارگری با استفاده از یک چهره

 

 مزد دست

  « دولت و كارفرمايان مخالف افزايش دستمزد بر مبنای تورم» 

ماينده کارگران در شورای عالی ن :اسفند آمده است  11ایلنا در –به گزارش خبرگزاری دولتی کار ایران 
اعتقادی به افزايش دستمزد ( نمايندگان کارفرمايی و دولت)شرکای اجتماعی کارگران : کار اعالم کرد

 . تورم ندارندبر مبنای 
محمد احمدی در گفتگو با خبرنگار ايلنا، از برگزاری نخستین جلسه شورای عالی کار در رابطه با تعیین 

امروز گزارشی در مورد افزايش نرخ سبد هزينه خانوار : مصوبه مزدی کارگران خبر داد و اظهار داشت
نمايندگان كارگرى در خصوص کلیات کارگری به تبع رشد تورم از سوی کمیته مزد ارائه شد و همچنین 

 . تعیین مزد با نمايندگان کارفرمايی و دولت مباحثه كردند
با توجه به اين که امسال نرخ تورم بیش : او از افزايش بی رويه نرخ تورم در سال جاری خبر داد و گفت

با چالش  های گذشته های گذشته افزايش يافته است، روند تعیین مزد در مقايسه با سال از سال
 . مواجه خواهد شد

طبق : قانون کار در تعیین دستمزد کارگران شد و گفت 41اين مقام کارگری خواستار اجرای صحیح ماده 
اين ماده قانونی دستمزد کارگران بايد بر مبنای نرخ سبد معیشت و تورم اعالمی بانک مرکزی تعیین 

قانون کار را در تعیین مزد کارگران لحاظ  41ه اين در حالیست که شورای عالی کار تبصره يک ماد. شود
 .نمی کند

 

 
 گان تامین اجتماعی عدم پرداخت عیدی بازنشسته

 
گان تامین اجتماعی هنوز عیدی  در حالی که تنها دو هفته به آغاز سال نو مانده است، بازنشسته

 .اند ناچیز خود را دریافت نکرده
هزار تومان عیدی دریافت خواهند کرد  ٣۱۱جتماعی تنها گان تامین ا براساس اعالم دولت، بازنشسته

 .کشان پرداخت نشده است که همین مبلغ ناچیز نیز هنوز به این زحمت
االسالمی وزیر  گان صندوق تامین اجتماعی، شیخ ی امروز و فردای رئیس کانون بازنشسته رغم وعده به

گان گفته  مورد تاریخ پرداخت عیدی بازنشستهتعاون، کار و امور اجتماعی در پاسخ به خبرنگار فارس در 
 .”فعلن منتظر باشند“: است

بازنشستگان در حالی باید هر روز منتظر دریافت عیدی ناچیزشان باشند که مدیران دولتی در پایان 
ی عدم دریافت حقوق و یا  کنند و هرگز غصه ها میلیون تومانی دریافت می های ده سال عیدی و پاداش

 .ارندپاداش را ند
 .کنند ها کار و زحمت، زیر خط فقر زندگی می رغم سال گان تامین اجتماعی به اکثریت بزرگ بازنشسته

 

 دستمزد 

 دولت و كارفرمايان اعتقادی به افزایش دستمزد بر مبنای تورم ندارند
 

شورای نماینده کارگران در    :اسفند آمده است  11ایلنا در –به گزارش خبرگزاری دولتی کار ایران 
اعتقادی به افزایش ( نمایندگان کارفرمایی و دولت)شرکای اجتماعی کارگران : عالی کار اعالم کرد

 . دستمزد بر مبنای تورم ندارند
محمد احمدی در گفتگو با خبرنگار ایلنا، از برگزاری نخستین جلسه شورای عالی کار در رابطه با تعیین 

امروز گزارشی در مورد افزايش نرخ سبد هزینه خانوار : شتمصوبه مزدی کارگران خبر داد و اظهار دا
کارگری به تبع رشد تورم از سوی کمیته مزد ارائه شد و همچنین نمايندگان كارگري در خصوص کلیات 

 . تعیین مزد با نمایندگان کارفرمایی و دولت مباحثه كردند
توجه به این که امسال نرخ تورم بیش  با: او از افزایش بی رویه نرخ تورم در سال جاری خبر داد و گفت

های گذشته با چالش  های گذشته افزایش یافته است، روند تعیین مزد در مقایسه با سال از سال
 . مواجه خواهد شد



طبق : قانون کار در تعیین دستمزد کارگران شد و گفت 41این مقام کارگری خواستار اجرای صحیح ماده 
ان باید بر مبنای نرخ سبد معیشت و تورم اعالمی بانک مرکزی تعیین این ماده قانونی دستمزد کارگر

قانون کار را در تعیین مزد کارگران لحاظ  41این در حالیست که شورای عالی کار تبصره یک ماده . شود
 . نمی کند
 پایان پیام

پیامد تحريم مواد اولیه تولید؛ تعطیلی کارخانه چکیده صنعت ساوجبالغ و بیکاری 
  رگر ديگرکا ۵٠٠

يک فعال کارگری در ساوجبالغ از   :اسفند آمده است  11ایلنا در –به گزارش خبرگزاری دولتی کار ایران 
 . کارگر خبر داد ۱۱۱تعطیلی کارخانه چکیده صنعت با بیش از 

دبیر اجرايی خانه کارگر ساوجبالغ در گفتگو با ايلنا ضمن اعالم تعطیلی کارخانه چکیده صنعت، اظهار 
کارگر اين کارخانه تولید کننده چرم دور شیشه اتومبیل، در حال حاضر در  ۱۱۱بیش از : شتدا

 . بالتکلیفی بسر برده و خواستار دريافت مطالبات معوقه خود از صاحبان کارخانه هستند
های حرارتی است نیز به داليل  کارخانه ايرکست که تولید کننده کوره: پور افزود کرمعلی ساماني

 . کارگر خود را پرداخت نکرده است ۰۱ماه حقوق  ۱ مشابهی
بخش عظیمی از صنايع : او با اشاره به مشکالت صنايع تولیدی در شهرستان ساوجبالغ تصريح کرد

تولیدی اين شهرستان به دلیل عدم حمايت دولت از بخش صنعت در اجرای قانون هدفمند کردن 
 . ها، دچار مشکل شده است يارانه

گری با بیان اينکه به دلیل تحريمهای صورت گرفته اکثر صنعتگران اين منطقه با عدم ورود اين فعال کار
با شروع سال جديد کارخانجاتی که نیاز به واردات مواد اولیه : اند افزود مواد اولیه تولید مواجه شده

 . دارند با مشکل جدی مواجه خواهند شد
افزايش قیمت انواع : ی نیاز به حمايت دولت دارند گفتهای تولید او با تاکید بر اينکه همه اين واحد

 . های انرژی منجر به چالش صنايع تولیدی و افزايش قیمت تمام شده محصوالت آنان شده است حامل
اين فعال کارگری با بیان اينکه ادامه روند کنونی تبعات اقتصادی و اجتماعی غیر قابل جبرانی در 

واحد تولیدی مهم،  ۶۱۱شهرستان ساوجبالغ با داشتن بیش از : کرد خواهد داشت، در خاتمه اظهار پي
 . دهند با وجود مشکالت فراوان، به تولید ادامه مي

 !علی نجاتی به دلیل وخامت اوضاع جسمی به پزشک قانونی منتقل شد

بر اساس خبر ارسالی به کمیته هماهنگی، علی نجاتی کارگر زندانی و عضو هیات مدیره ی سندیکای 
اسفندماه به دلیل وخامت اوضاع جسمی به پزشک  11ارگران نیشکر هفت تپه صبح روز سه شنبه ک

قانونی منتقل شد تا برای بررسی ضرورت آزادی موقت وی به دلیل عدم تحمل حبس معاینات الزم 
نجاتی به دلیل مشکالت قلبی در وضعیت خطرناک به سر میبرد و محبوس بودن او در  .انجام پذیرد

 .ن احتمال باالی سکته ی قلبی را برای او در پی خواهد داشتزندا

مقامات پزشکی اعالم کرده اند حداقل برای جلوگیری از سکته قلبی و با توجه به نیاز ضروری او برای 
استراحت مطلق در منزل، باید توسط مقامات قضایی مرخصی پزشکی برای او صادر گردد اما اساسن 

مسئولیت حفظ جان این فعال کارگری . به همین دلیل باید آزاد شودوی تحمل حبس را ندارد و 
مستقیمن متوجه مسئولین قضایی و امنیتی می باشد و کمیته هماهنگی ضمن محکوم نمودن ادامه 

 .ی بازداشت علی نجاتی خواهان آزادی بی قید و شرط وی و همه ی فعالین کارگری در بند است

 1009اسفند  11-جاد تشکل های کارگریکمیته ی هماهنگی برای کمک به ای

 پنج هزار ملوان در معرض بیکاری

ونقل  بنقل ازمدیر عامل تعاونی حمل: اسفند آمده است  15خبرگزاری دولتی فارس در تاریخ به گزارش 
 .های گمرکی پنج هزار ملوان را در معرض بیکاری قرار داده است دریایی بار دیلم محدود شدن فعالیت

وگو با فارس در رابطه با آخرین وضعیت شناورهای باری منطقه دیلم، اظهار  خاکپور در گفتعبدالکریم 
وی  .به دالیل نوسانات نرخ ارز میزان تردد و انتقال بار در این منطقه به شدت افت داشته است: داشت



 30لی در سال درصد بار انتقا 09حدود  09ضمن تأکید بر اینکه میزان انتقال بار از بندر دیلم طی سال 
ونقل دریایی بار به لحاظ معیشتی به  وضیت ملوانان و نیروهای شاغل در حوزه حمل: بوده ادامه داد

شرایط موجود ناشی از اختالفات بین سازمانی و درون سازمانی و : وی افزود .شدت نامناسب است
گمرکی در این منطقه های ایجادی با دیگر گمرکات کشور است که ماحصل آن کند شدن فعالیت  تفاوت

ونقل دریایی بار  های حمل مدیر عامل تعاونی .و محدود شدن ترخیص و انتقال اقالم گمرکی بوده است
کاال در گمرکات این منطقه به شدت افت داشته و عماًل فعالیت   متأسفانه رشد ارزش: دیلم گفت

 .گمرکی و نقل و انتقاالت دریایی بار کند شده است

رغم رایزنی با مسئوالن امر به خصوص سازمان بنادر و دریانوردی،  علی: دوی خاطرنشان کر
منجر به بیکاری بالغ بر پنج هزار ملوان در حوزه حمل و  09هایی از این دست در نیمه دوم سال  رویکرد

 .نقل دریایی بار و کاال شده است

جایگزینی شناورهای جدید به به لحاظ نوسازی ناوگان حمل و نقل بار و کاال و : خاکپور اظهار داشت
متأسفانه هیچ  09های مستمر طی سال  رغم رایزنی جای شناورهای سنتی و مستهلک نیز علی

تا به امروز : وی تأکید کرد .ایم تحولی در بحث نوسازی یا تجهیز ناوگان باربری دریایی را شاهد نبوده
هیالتی وعده داده شده دولت قرار هیچ یک از ملوانان یا دارندگان شناورهای باری تحت حمایت تس

های ناچیز  نگرفته و به شدت با مشکل معیشتی و بیکاری مواجه هستند تا حدی که از سرمایه
 کنند ها مالی خود و خانواده استفاده می اندوخته برای جبران کم و کسری

 کارگرکشته وزخمی شدند0براثرریزش دیواردرآزادشهر

اسفندماه 11شهرستان آزادشهر درگفتگویش با فارس بتاریخ  مدیر جمعیت هالل احمر حسین شکی 
وزش باد شدید که از بعد از ظهر دیروز تا شامگاه دوشنبه در گلستان و آزادشهر وزیدن گرفته : گفت

ریزش یک دیوار باعث کشته شدن یک کارگر و مصدومیت شدید دو نفر دیگر در شهرستان آزادشهر 
 .شد

که در نتیجه شدت باد و سست شدن .صبح امروزاتفاق افتاد  19ر ساعت بنا به گفته وی این اتفاق د
کارگرمشغول بکار فرو ریخت و موجب 0پی دیوار به خاطر گودبرداری غیر فنی وغیراصولی دیوار برسر

 .فوت یکی از کارگران و مصدومیت شدید دو نفر دیگر شد

  خودکشی يک کارگر نساجی به علت بیکاری

اسفند آمده است  12در  هماهنگی برای کمک به ايجاد تشکل های کارگری کمیتهبه نوشته سایت 
منصور زارعی کارگر کارخانه نساجی کردستان پس از اخراج از کار و مشکالت معیشتی ناشی از :

 . بیکاری دست به خودکشی زد
از ساله، پس  40به گزارش کمیته هماهنگی برای کمک به ايجاد تشکل های کارگري، منصور زارعی 

سال کار در شرايط سخت و زيان آور کارخانه نساجی از کار خود اخراج شده و به علت بیکاری و فقر  15
 . دست به خودکشی زد 15/10/1009ناشی از آن، روز دوشنبه 

پیش از اين نیز اخبار متعددی در ارتباط با خودکشی کارگران به دلیل اخراج از کار و بیکاری گزارش شده 
 . ر دقیقی از خودکشی کارگران در ايران وجود نداردبود، اما آما

 
 اتوبوسرانی مروی برعوامل تاثیر گذار شكل گیری سندیكای كارگران شركت واحد

عدم تشكل : به نوشته سایت سندیکای کارگران شر کت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه آمده است 
سندیكای كارگران شركت واحد  مستقل كارگری در شركت واحد یكی از عوامل اصلی شكل گیری

اكثریت انها مستاجر و در . رانندگان شركت واحد از اقشار پر كار و كم درامد شهر تهران هستنند .بوده
انمهم در .روزانه هزران نفر را در سطح شهر تهران جابجا میكنند . حاشیه های تهران زندگی میكنند 

با توجه به اینكه …گی هوا و الودگی صوتی و ترافیك وشرایط غیر استاندارد شهر تهران چه از نظر الود
 .تمام ساعات كاریشان از ساعات مفید كاری محسوب میشود

یعنی قبل از بازگشائی سندیكای  ٨٠تا پایان سال .. اما از كمترین حقوق و مزایا بهره مند هستند 
از انجائی كه شوراهای . كارگران شركت واحد از حداقل حقوق و مزایای یك راننده هم محروم بودند 

اسالمی كاركه بعد از انقالب در اكثر كارگاه ها و كارخانه ها شكل گرفت در شركت واحد هم بدون هیچ 



كارش را در مجموعه شركت واحد  ۱٣۷۱نظر خواهی از كارگران و بدون برگزاری مجمع عمومی در سال 
در صورتی كه درخواست .را بعهده گرفت و به اصطالح دفاع از حقوق كارگران و رانندگان . شروع كرد

در . كارگربه عنوان كاندیدای شورای اسالمی كار منوط به تائید مدیریت و حراست شركت واحد است
حتی من خودم شاهد بودم اگر كارگری از این فیلترها رد میشد و . غیر این صورت رد صالحیت میشد 

كار ان كارگر را تغییر میداد و عمال ان كارگر با تغییر مدیریت محل . واقعا میخواست از كارگران دفاع كند
محل كار خود از نمایندگی حذف میشد و انهائی كه هم سو با مدیریت و حراست كار میكردند از پاداش 

برخوردار بودند و این خود در شركت واحد یك ..…قابل توجهی مثل اضافه كار و وام های قزالحسنه و 
هر دو سال یكبار تعدای كاندیدا می . ه به عنوان نماینده شورا كار میكردندامتیاز برای كسانی بود ك

وعمال اگر هم میخواستنند نمی توانستند تالشی برای . شدند تا شرایط كاری خودشان بهتر شود
این شرایط بطور شدیدی ریشه گرفته بود و باعث . شرایط بهتر كار كارگران و رانندگان داشته باشند

انندگان و كارگران شركت واحد هیچ امیدو اعتمادی به نمایندگان شوراهانداشته باشند و شده بود كه ر
مطالبات رانندگان همینطور روی هم . در طول دو سال خدمت انها حتی مراجعه كننده ای هم نداشتنند 

ز كارشان انباشته میشد و فقط بخشی ازكارگران هر دو سال یكبار به اجبار اینكه روز انتخابات شوراها ا
این یكی از عوامل اصلی شكل گیری سندیكای . كارفرما جلوگیری نكند با تهدید و زور رای میدادند 

در مدت نزدیك به بیست سال كه از تاسیس شوراهای اسالمی كار در .كارگران شركت واحد بود 
شركت  شركت واحد میگذشت نه تنها این شوراها دستاوردی نداشتند بلكه دستاوردهای سندیكای

در واقع شوراهای اسالمی كار شركت واحد به هیچ عنوان به .واحد را هم از دست كارگران گرفتند
از طرفی چون خانه .رانندگان پاسخگو نبودند و تمام و كمال گوش به فرمان كارفرما و حراست بودند 

ایت كارگران در ادارات كار و كارگر در ادارات كار و وزرات كار از نفوذ زیادی برخوردار بود به همین دلیل شك
البته با توجه به .وزرات كار به ضرر كارگران تمام میشد و اغلب كارگران از شكایت صرفه نظر میكردند

صادقانه . اینكه اساسنامه شوراها را وزرات كار مینویسد بیشتر از این هم نمی شود انتظار داشت 
ت واحد نه تنها یك مجمع بر پا نكرده حتی بگویم در بیست سال گذشته شوراهای اسالمی كار شرك

این خود دلیلی محكم یرای ایجاد . یكی از مواد قانون كار را هم به كارگران و رانندگان اموزش نداده 
سال خاموشی سندیكای شركت واحد باز  ٢۷اما چطور بعد از . تشكیل سندیكای شركت واحد بود 

ار و امور اجتماعی جمهوری اسالمی ایران از دفتر بین وزارت ک ٢۱۱٢در سال . دوباره باز گشائی شد 
المللی کار درخواست کرد تا قانون و مقررات کار کشور را بررسی کرده و راه های بهبود انطباق آنها با 

. استانداردهای بین المللی در زمینه حق تشکل و حق مذاکره دسته جمعی را پیشنهاد نماید
وزارت کار و امور اجتماعی و طرف های  ٢۱۱۷د و سرانجام در اکتبر جلساتی در تهران و ژنو برگزار ش

. کارگر و کارفرمای ایشان با هم یک توافقنامه مشترک امضا کردند که شامل سه موضوع اصلی بود
ایشان موافقت خود را با نیاز به بازنگری در فصل ششم قانون کار در راستای تقویت و توسعه انجمن 

انجام این کار باید مطابق اصول شناخته شده بین المللی در زمینه حق . دهای صنفی اعالم کردن
ایشان همچنین موافقت خود را با نیاز به تجدید نظر در . تشکل و با مساعدت دفتر بین المللی کار باشد

قانون تاسیس شورای های اسالمی کار و طبعًا آئین نامه های آن، در زمان مقتضی و مطابق با مقاوله 
با توجه به این مذاكرات اواخر سال . سازمان بین المللی کار اعالم کردند ۰٨و  ٨۷های شماره  نامه

اقای اسالو و ابراهیم مددی به كمك موثر هیئت موسسین كارگری از طریق پی گیرهائی كه در  1030
بازگشائی  قرار شد در صورت جذب و عضو گیری از رانندگان و كارگران استارت. وزرات كار انجام دادند

البته تا تشكیل سندیكای شركت واحد مرتب اعضای هیئت موسسین .سندیكای شركت واحد را بزنند 
كارگری در قالب هیئت موسسین سندیكای شركت واحد مرتبا در جلسات شركت كرده و ما از تجربیات 

ع رانندگان بنا به اولین تجم. انان در اگاهی دادن به رانندگان و كارگران شركت واحد یاری می جستسیم
نشان دادن اعضا ئ و نمایش قدرتی جهت تشكیل سندیكای شركت واحد در مقابل وزرات كار شكل 

مسئولین وزرات كار از این كه تجمع رانندگان در خیابان شكل نگیرد حدود هزار رانند ه را به . گرفت 
وسسین سندیكای شركت داخل وزرات كار دعوت كردند كه در مسجد داخل وزرات كاراعضای هیئت م

این تجمع نشان داد كه سندیكای شركت واحد امادگی . واحد برای رانندگان سخنرانی كردند 
البته سندیكا محلی را در حسن اباد تهران از خبازان گرفته بود و در ان محل هر . بازگشائی را دارد

. به كارگران ارائه میداد هفته اموزش قانون كار و بخشی از قانون اساسی و اموزش های سندیكائی 
البته . رانندگان مشكالت كاری منطقه خودشان را حضورا برای اعضای حاضر در محل توضیح میدادند 

كارفرما هم با كمك حراست و عوامل شوراها كارگران را زیر نظر داشتند و به این شكل كارگران را تهدید 
عوامل امنیتی بطور نامحسوس در . فه خفه كنند هم میكردند تا شاید بتوانند سندیكای نوپا را در نط

در جلسات اموزش سندیكا ئی به رانندگان داده می شد وهم . جلسات هفتگی سندیكا حضور داشتند
زمان در مناطق مختلف شركت واحد هم امضا جمع اوری میشد مبنی بر در خواست تشكیل سندیكادر 

 ۰كه من خودم كل امضاهای منطقه  هزار امضائ جمع اوری شده بود3حدود . شركت واحد 
اتوبوسرانی را به اداره كار تسلیم كرده بودم و مننظر رسیدگی بودیم هر چند عوامل خانه كارگر و 



؟ مرتبا شكایات ما را به تاخیر میانداختند از …شوراها با نفوذ خود در اداره كار استان تهران با توصیه و
اتوبوسرانی و عوامل خانه كارگر منافع خود را در خطر دیدند انجائی كه شوراهای اسالمی كار دهگانه 

با همكاری عوامل خود در خانه كارگر و بهره گیری از مدیریت شركت واحد و حراست و عوامل امنیتی 
محجوب هم كه به عنوان نماینده تهران در . ترتیب حمله به محل سندیكای شركت واحد را دادند 

 ۱۰/٢/٨٠در تاریخ .ی خانه كارگر به حساب میامد از این موضوع با خبر بود مجلس بود و از بنیان گذارها
با تمام امكانات از قبیل جیره خوارهای چماقدار و در حضور نیروهای انتظامی و امنیتی به محل 

سندیكای شركت واحد واقع در حسن اباد تهران حمله ور شدند تعدادی از اعضا را زخمی كردند و هر 
نه تنها برنامه ریزی انها درست . بود به یغما بردند تا شاید این سندیكا از حركت باز ماند چه در سندیكا

این مسائل باعث شد تا . از اب در نیامد بلكه باعث شد كارگران بیشتری به سندیكا مراجعه كنند
اعضای البته در این شرایط مرتبا . اعضای هیئت موسسین سندیكا زودتر استارت انتخابات را بزنند 

فعالی كه برای ایجاد تشكیل سندیكا فعالیت میكردند تحت فشار های از جمله اخراج و تعبید به مناطق 
دورتر بودند ولی هیچ یك از این مشكالت نتوانست جلوی سندیكا خواهان را بگیرد وعوامل چماقدار قبل 

ودن اتش نشانی وحضور به از انتخابات در محل سندیكا بمب اتش زا گذاشتند كه با توجه به نزدیك ب
راننده  ۱۱موقع اتش نشانها محل سندیكای اسیب چندانی ندید و همین خرابكاری باعث شد تا حدود 

بهرحال بعد از فشارهای زیادی كه در روز . هر شب تا زمان انتخابات در محل سندیكا می خوابیدند 
احد به اعضای رای دهنده وارد از طرف عوامل امنیتی و نیروهای پلیس و حراست شركت و ۱٣/٢/٨٠

نفر از اعضای سندیكاكه صبح روز انتخابات دستگیر شده بودند  ۷كردند رانندگان با توجه به دستیگری 
رانندگان محل را ترك نكردند و با تجمع در میدان حسن اباد خواستار برگزاری انتخابات سندیكا شدند و 

ی شركت واحد را صادر كردند و تمام افرادی را كه عوامل امنیتی اجازه برگزاری انتخابات سندیكا
زمان رای گیری تنها زمانی بود كه هیچ یك از اعضای سندیكا زندانی . دستگیر كرده بودند ازاد كردند

ادامه داشت كه  ٨٠/ ۱۷/٣بامداد  ۱/٢انتخابات تا ساعات . با توجه به گستردگی شركت واحد. نبودند 
اگر تعطیل نكنید صندوق های رای گیری را ضبط خواهیم كرد كه با نظر  عوامل امنیتی تهدید كردند كه

برگزار كنندگان انتخابات مجبور شدیم انتخابات را تعطیل كنیم و بالفاصله برگزار كنندگان به . جمعی
سال اولین انتخابات شفاف مستقل كار گری در ایران در محل  ٢۷شمارش ارا پرداختنند و بعد از 

بالفاصله بعد از تشكیل اولین جلسه . شد و اعضای هیئت مدیره سندیكا مشخص شدند سندیكا برگزار
هیئت مدیره وظایف نمایندگان مشخص شد و سنیكای كارگران شركت واحد رسما كار خودش را اغاز 

هر چند كه باز هم از طرف كارفرما و عوامل امنیتی ما را به رسمیت نمی شناختنند ولی شورای .كرد 
و كارگران . ار شركت واحد دیگر بطور كامل كنار كشیده بودند و هیچ اظهار نظری نمی كردنداسالمی ك

با حضور در جلسات هفتگی و مجمع سندیكا خواستار رسیدگی و تالش اعضای هیئت مدیره سندیكا 
سندیكادر حالی پیگیری مطالبات رانندگان و كارگران را انجام .جهت پرداخت مطالبات خودشان بودند 

میداد كه اعضای هیئت مدیره مرتبا مورد تهدید و فشار بودند و حتی عوامل امینتی در محل سندیكا در 
جلسات مرتبا در حضور رانندگان از دستیگیری افراد سندیكا خبر می دادند به این طریق سعی داشتند 

تا شهریور . یماعضای حاضر در سندیكا را بترسانند تا شاید ما نتوانیم افراد را جذب سندیكا كن
سندیكا از طریق مكاتبات اداری با مسئولین ذیربط هیچ نتیجه ای جهت بدست اوردن مطالبات ٨٠

سندیكای شركت واحد اولین اعتراض ارام  ۱٦/٦/٨٠در . رانندگان نداشت جز وعده های توخالی 
ز انجائی كه سندیكائی خود را با روشن كردن چراغهای اتوبوس در حین كاربه مسئولین نشان داد ا

اكثریت رانندگان شركت واحد در سطح تهران از این اعتراض استقبال كردند خشم عوامل امنیتی را 
اما این حركت اعتراضی كه در سطح . برانگیخت و منجر به دستگیری تعدادی از اعضای سندیكا گردید
ز اعضای هیئت مدیره با و چند نفر ا. تهران بی سابقه بود توجه مردم و رسانه ها را بخود جلب كرد 

قرار شد كه مشكالت رانندگان از طریق شهرداری . دفتر رئیس جمهوری هم در همان روز مالقات كردند
تا دی ماه نه تنها مشكلی از دوش كارگران برداشته نشد بلكه تعداد دیگری از اعضای . پی گیری شود 

كارگران و بازداشت ها باعث شد تا این بی توجهی ها به خواست . هیئت مدیره هم بازداشت شدند 
سندیكا چند جلسه جهت اموزش اعتصاب به . رانندگان در مجمع های هفتگی تقاضای اعتصاب بكنند 

كارگران داشت و به محض اینكه اطال عیه اموزش اعتصاب به دست رانندگان رسید رئیس هیئت مدیره 
این بازداشت ها باعث شد تا كارگران  و. اسالو و چندین نفر از اعضای هیئت مدیره دستگیر شدند

رسما از سندیكا بخواهند اعتصاب انجام شود تعدای از هیئت مدیره كه هنوز بازداشت نشده بود با 
را روز اعتصاب اعالم كردند كه باز هم منجر به بازداشت تعدای دیگر از  ٠/۱۱/٨٠صدور اطال عیه روز 

جائی كه وسعت اعتصاب گسترده بود تردد شهروندان از ان. اعضای هیئت مدیره و اعضائ سندیكا شد
با مشكل جدی روبرو شده بود از طرفی فشار عوامل اطالعاتی بروی اعضای هیت مدیره زیاد بود 

اتوبوسرانی را تبدیل به محل  ۶رانندگان مناطق مختلف بخشی از اعتصاب راشكسته و محل منطقه 
تجمع رانندگان تقربا . اتوبوسرانی تهران به شمار میرفتاز بزرگترین متاطق  ۶اعتصاب كردند كه منطقه 

ادامه داشت و قالبباف شهردار تهران در همان شب در حالی به جمع رانندگان  ۶تا دو روز در منطقه 



كه . زندانی بودند  ٢۱۰معترض امد كه باران شدیدی میامد و تقربا اكثریت اعضای هیئت مدیره در بند 
ار با رانندگان معترض تعدادی از اعضای زندانی از جمله ابراهیم مددی را در همان شب مالقات شهرد

كه با صحبت های شهردار و . ازاد كردند تا بتواننداز با كمك اعضا ازاد شده به تجمع رانندگان پایان دهند 
ندان فشار های عوامل امنیتی این تجمع بپایان رسید و بعد از یك هفته دیگر اعضا از جمله خود من از ز

اوین ازاد شدیم بجز منصور اسالو و قرار شد كه به خواستها و مطالبات ما رانندگان رسیدگی شود و 
شهردارقالیباف هم با ما جلسه ای گذاشت و قول همكاری . اسالو هم در فرصتی مناسب ازاد شود 

خواست های بعد ازگذشت چند هفته نه تنهااسالو ازاد نشد مسئولین هم هیچ چراغ سبزی به . داد 
شهردار هم در این مدت ترتیب مالقاتی را با كل رانندگان در استادیوم دوازده .رانندگان نشان نداند 

كه البته سندیكا هم . هزارنفری ازادی داد تا بلكه بتواند رانندگان را قانع كند با سندیكا همكاری نكنند 
. ندگان به محل سالن دوازده هزارنفری امدندهزار نفر از ران3از این گرد همائی استقبال كرد و بیش از 

خانواده اسالو .البته تمام مسئولین شركت واحد از جمله مدیر عامل شركت واحد به محل امده بودند
شهردار تهران در . هم به این محل امده بودتا شاید بتواند قول ازادی اسالو را از شهردار بگیرد

رانندگان سعی داشت كارگران را قانع كند تا با سخنرانی خود ضمن قول رسیدگی به مشكالت 
و بطور ضمنی گفتنند كه مشكالت را به تنهائی حل خواهند . سندیكای شركت واحد همكاری نكنند

این صحبتها خشم .كرد و در اصل خود را نماینده كارگران میدانستند نه سندیكای شركت واحد را
ای ازادی اسالو و حمایت از سندیكا دادند كه البته رانندگان را برافروخت و رانندگان شعارهائی بر

كه .قالیباف محل را ترك كرده بود و صدای بلند گروه موزیك قصد داشت صدای رانندگان را خفه كند 
این برخورد رانندگان در واقع . رانندگان یكصدا همچنان شعار حمایت از سندیكا و ازادی اسالو میدادند

ا بود و همچنان شعار قالیباف اعتصاب یادت نره را سر میداندبا توجه به درخواست رانندگان از سندیك
اینكه مراسم تمام شده بود رانندگان قصد ترك محل را نداشتند و با بستن درب های استادیوم اجازه 
. نمی داند اتوبوسها خارج شود با پادر میانی اعضای هیئت مدیره سندیكا رانندگان محل را ترك كردند

گویا سركوب سندیكا بطور .مراسم استادیوم شهردار از مالقات با اعضای سندیكا منصرف شد بعد از 
جدی در دستور كار عوامل امنیتی قرار گرفت با حضور اعضای سندیكا در شهرداری اجازه مالقات ندادند 

رئیس  و مدیر عامل وقت هم كه بتازگی عوض شده بود از مالقات با ما امتناع ورزید و همان حرفهای
خود مبنی به اینكه من سندیكا را به رسمیت نمی شناسم و شخصا به خواست های كارگران 

سندیكا كه حدود یكسال تالش بی وقفه جهت . رسیدگی میكنم را تحویل نمایندگان سندیكا داد 
به مطالبات رانندگان كرده بود و خود را به كارگران پاسخگو میدانست مطالب شهردار و مدیر عامل را 

اطالع رانندگان رساندو اعضای هیئت مدیره بعد از كنفراس هفتگی با رانندگان و كارگران و نظر خواهی 
قرار شد اعتصاب دوم راجهت مطالبات رانندگان و ازادی اسالو و برسمیت شناختن نمایندگان سندیكا 

ار گرفت و با اكثریت در جلسه هیئت مدیره سندیكای این نظرات رانندگان مورد بررسی قر. انجام دهد 
به محض توزیع اطالعیه اعتصاب از طرف سندیكا از طرف شهردار . ارا اعتصاب دوم رانندگان مصوب شد 

و مدیرعامل شركت واحد قرار مالقاتی با اعضای هیئت مدیره سندیكا در محل دفتر مدیر عامل 
مذاكره رفتیم البته تا روز اتوبوسرانی گذاشته شد كه از طرف سندیكا من و مددی و سلیمی به محل 

یك هفته وقت باقی بود البته ما این زمان را گذاشتیم تا بلكه بتوانیم  ٨٠بهمن  ٨اعتصاب دوم یعنی 
مذاكره ما در حضور عوامل . شاید امتیازی برای كارگران بگیریم و در صورت امتیاز اعتصاب را كنسل كنیم

عصر ٢كت واحد و حراست شركت واحد از ساعت حراست شهرداری نماینده شهردار و مدیر عامل شر
شب ادامه داشت كه طرفهای مقابل ما حاضر به دادن هیچ امتیازی جهت  ۰شروع شد و تا حدود 

شكستن اعتصاب به ما نشدند و تمام حرفشان این بود كه شما كاری را كه ما میخواهیم انجام دهید 
همان وعده سر خرمن و با تهدید و ارعاب بعدا ما به خواستهای شما توجه خواهیم كرد در اصل 

میخواستنند به مقاصد خود برسند كه بالفاصله پس از پایان مذاكره از طرف وزرات اطالعات تمام اعضای 
سندیكا احضار شدند و پس یك بازجوئی چندین ساعته در دادگاه انقالب كه تا ده شب ادامه داشت 

امل اطالعاتی هم حاضر به دادن هیچ امتیازی جهت اوین منتقل شدیم حتی عو ٢۱۰مستقیم به بند 
من فكر میكنم كه گروهی دوست داشتند كه با این اعتراض ما را . شكستن اعتصاب به كارگران نشدند

البته در روز اعتصاب با توجه به اینكه اكثریت اعضای هیئت مدیره وتعدادی از . بطور كامل سركوب كنند 
دیكا بازداشت شده بودند اما اعتصاب در همان ساعات اولیه شكل گرفت خانواده های انها و فعالین سن

در روز اعتصاب صدها نفر از رانندگان .و بخشهائی از تهران كامال تحت تاثیر اعتصاب رانندگان قرار گرفت
دستگیر شدند و روانه زندان اوین شدند بیش از سیصد نفر در همان روزهای اولیه اعتصاب از كار بیكار 

نفر به سر كار خود بازگشتنند و  ۷۱به مرور تا مدت شش ماه اكثریت كارگران اخراجی بجز  شدند
اعضای سندیكا هم هر كدام بعد از چندین ماه از زندان با قرار های وثیقه صد میلیونی ازاد شدند و 

نداشتند و دارای پرونده های در انتظار دادگاه شدند البته باز هم اعضای هیئت مدیره دست از تالش بر
با توجه به اینكه محل دفتر . غیر از پیگیری حقوق كارگران به حمایت از كارگران اخراجی پرداختند 

سندیكا از طرف مقامات پلمپ شده بود اما هیئت مدیره سندیكا دست از تالش برنداشتند و از منازل 



یه های سندیكا به رانندگان خود برای جلسات هیئت مدیره استفاده میكردند و همچنان با توزیع اطال ع
با توجه به اینكه اعضای هیئت مدیره سندیكا از كار بیكار شده بودند . اقدام به اطالع رسانی میكردند

ولی باز از تالش جهت حقوق رانندگان دست برنداشتند و حتی كمك های مالی به اعضای اخراجی از 
میكردند و هر سال با تمام فشارها در  طریق كمك های مردمی و جمع اوری حق عضویت از رانندگان

روز جهانی كارگر اقدام به تجمع و برگزاری مراسم كارگری میكردند كه اگر تخمینی بخواهم بگویم از 
بار اعضای هیئت مدیره و فعالین سندیكای شركت واحد بازداشتی  ۷۱۱تا امروز بیش از  ٨٠سال 

خوشبختانه با پی گیریهای هیئت مدیره و .یكائی داشته و ده ها پرونده محكومیت بخاطر فعالیت سند
فعالین و دوستاران سندیكائی و حمایت های بین المللی اتحادیه های كارگری اكثریت به اتفاق اعضای 

سال بیكاری به كارشان بازگشتند فقط دو مورد هنوز بیكار هستنند اقای اسالو و  ۱و ۷سندیكا بعد از 
این اعضا در زندان هستنند اقای ابراهیم مددی و رضا شهابی كه  اقای اكبر پیرهادی و دو نفر از

البته تالشهای سندیكا نتیجه گرفت و .امیدورایم كه ازادی و بازگشت بكار این عزیزان هم صادر شود
باعث دستاوردهای زیادی برای كارگران شد هر چند كه امروز ما بخاطر جو امنیتی حاكم بر جامعه با 

در شركت واحد نمی توانیم فعالیت كنیم ولی اعضای این سندیكا همچنان در محل ارم و اسم سندیكا 
كار به بدنه خود وصل هستنند و با جمع اوری طومارهای مختلف جهت مطالبات رانندگان تالش میكنند 
و بارها و بارها امثال خودمن و دیگر اعضای سندیكا با مدیر عامل و مدیران شركت واحد بر سر خواست 

هیچوقت و در هر . كارگران و رانندگان چانه زنی كرده ایم و مطالباتی را بدست اورده ایم های 
شرایطی حتی با فشارها و تطمیع ها ما رای كارگران را كه به ما داده بودند به هیچ قیمتی نفروختیم و 

را كه  همچنان پیگیر حقوق همكاران خود هستیم به امید روزی كه ما هم ازادانه بتوانیم تشكلی
 خودمان دوست داریم ازادانه انتخاب كنیم

 ۱۷/۱٢/۱٣۰۱ –داود رضوی فعال سندیكائی 
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ان تهران عضو کمیته مزد است  :اسفند آمده است  12ایلنا در  –به گزارش خبرگزاری دولتی کار ایران 
 . بیني کرد هزار تومان پیش ۷۱۱تا  ٣٨۱میانگین تعیین حداقل مزد در شورای عالی کار را ما بین 

فرامرز توفیقی در گفتگو با خبرنگار ایلنا، از مخالفت نمایندگان کارفرمایی با افزایش میزان دستمزد 
ورای عالی کار اعالم کرده است نماینده کارفرمایان در جلسه ش: کارگران در سال آینده خبر داد و گفت

 . کارفرمایان توان پرداخت افزایش دستمزد را بر مبنای تورم ندارند
کارفرمایان به دلیل عدم : های حمایتی دولت از کارفرمایان تصریح کرد او با انتقاد از عدم اعمال سیاست

ا بر مبنای تورم واقعی ها ر های حمایتی توان پرداخت دستمزد های دولت در زمینه ارائه سبد حمایت
 . بازار ندارند

هزار تومان اعالم  ۷۱۱تا  ٣٨۱عضو کمیته مزد میانگین تعیین حداقل مزد را در شورای عالی کار ما بین 
نمایندگان کارگری امیدوارند که بتوانند دستمزد کارگران را بر مبنای افزایش : کرد و خاطرنشان ساخت

 . درصدی تعیین کنند ٢۱
درصد اعالم کرد  00.5و حداکثر بر مبنای  ۱۷زد توافقی نمایندگان کارگری را حداقل بر مبنای او میزان م

 . ها تعیین کنند نمایندگان کارگری در تالشند تا بتوانند دستمزد کارگران را بر اساس حداکثر: و گفت
شود و  نمیبه گفته توفیقی، دستمزد کارگران طبق نرخ سبد معیشت خانوار و تورم واقعی محاسبه 

 ۱۱هزار تومانی تنها پاسخگوی  ۷۱۱توان گفت اظهارات مطرح شده در مورد تعیین مصوبه مزد  می
 . درصد از نیازهای جامعه کارگری کشور است

 پایان پیام

 
 قابل توجه فعالین سیاسی و کارگری

 
در بین زندانیان  اخبار رسیده از زندان مرکزی تبریز حاکی از آن است که دو نفر از همکاران بازجوها

که از فعالین ملی آذربایجان بوده )طبق این اخبار آرمین ذولجناح و رسول بدلی .شناسایی شده اند 
آنها خود را به زندانیان مورد نظر . خود را به طور کامل در اختیار وزارت اطالعات گذاشته اند ( است 

هر چه را که می شنوند به بازجوها  بازجوهای وزارت اطالعات نزدیک می کنند و سپس به طور مرتب
طبق گزارشات آنها بازجوها و مسئولین سازمان زندانها ،عملکرد و برنامه های خود را .گزارش می کنند 



تنظیم کرده و زندانیان را طبق فرمول خاص خود به بندهای مختلف انتقال می دهند یا از گزارشات آنها 
ت جدید و بازجویی از آنها استفاده می نمایند ،همچنین در پرونده سازی علیه زندانیان و اتهاما

زندانیانی که حکمشان مشخص شده را بر مبنای گزارشات این دو نفر مورد آزارهای مختلف از جمله 
 .قرار می دهند ....فرستادن زندانیان از بند عمومی به سلولهای انفرادی و

از دانسته های خود در رابطه با فعالین  الزم به ذکر است که طبق خبر رسیده رسول بدلی بسیاری
ملی آذربایجان را در اختیار وزارت اطالعات قرار داده است و آنها برمبنای گزارشات او عملیات خود را 

تنظیم می نمایند و هنوز هم او از طریق روابطی که در بیرون دارد اطالعات زیادی از فعالیت افراد فعال 
 .گزارش می کند  ملی آذربایجان را به بازجوها

ملی و کارگری در زندان تبریز به خاطر گزارشات _ خبر فوق اذعان دارد که بسیاری از فعالین سیاسی
این دو فرد  به دفعات زیادی مورد بازجویی و شکنجه قرار گرفته اند و حتی برخی پس از پایان دادگاه و 

 .محاکمه شده اند " صدور حکم مجددا
 .ل چنین همکاریی وزارت اطالعات چه وعده و وعیدهایی به آنها داده است هنوز معلوم نیست در قبا

 .منتظر اخبار تکمیلی در این رابطه باشید 
 

 فریده جعفری
12/10/1009 

 
 کارگران ذوب آهن اسدآباد در مقابل استانداری همدان تجمع کردند

 
کارگران ذوب آهن اسدآباد در    :اسفند آمده است  12ایلنا در  –به گزارش خبرگزاری دولتی کار ایران 

 . اعتراض به عدم پرداخت حقوق معوقه خود در مقابل استانداری همدان تجمع کردند
ماه  به گزارش خبرنگار ایلنا از همدان، كارگران دلیل اعتراض خود را تحمیل قراردادي در هفته اول بهمن

ماه حقوق  4گونه حقی نسبت به  ا هیچتنه از سوي مسئوالن ذوب آهن عنوان كردند كه بر اساس آن نه
ای هم برای ادامه کار در آن قرارداد دیده  معوقه خود نخواهند داشت، بلکه حقوق و مزایای عادالنه

 . شود نمی
 . اند ماه است كه حقوق و عیدی دریافت نکرده ۷گويند  آهن غرب کشور مي کارگران ذوب

 پایان پیام
 

اتحاد بین المللی در حمایت از کارگران در  مبانی سیاست و فعالیت بین المللی
 ایران

 
 :مقدمه

اتحاد بین . رسما اعالم موجودیت کرد ٢۱۱۱اتحاد بین المللی در حمایت از کارگران در ایران در ژانویه 
المللی طی بیش از دوازده سال فعالیت مداوم و پیگیر، به سهم خود نقش موثری در کسب حمایت 

کارگران ایران علیه حکومت ضدکارگر جمهوری اسالمی و سرمایه داران، و مبارزه بین المللی از مبارزات 
در تمام . علیه عملکرد غیر انسانی نظام سرمایه داری بر کار و زندگی طبقه کارگر ایران ایفا کرده است

این مدت، سیاست و موازین پایه ای ناظر بر فعالیت های اتحاد بین المللی بر سنت وعرف جنبش 
 .ری و اصل حفظ استقالل طبقاتی کارگران متکی بوده استکارگ

پیچیدگی اوضاع سیاسی جهان امروز و قرار گرفتن ایران در کانون تحوالت جهانی در چند ساله اخیر، 
تلفیق سنت جنبشی و اجتماعی با امر تقویت استقالل طبقاتی جنبش کارگری را با دشواری های 

بارها در بیانیه های اتحاد بین المللی مورد تاکید قرار گرفته  این موضوع. بیشتری روبرو کرده است
است؛ وجود رژیم سرمایه داری جمهوری اسالمی ایران به عنوان یک حکومت عریان ضد کارگر و ضد 

حقوق اولیه انسان از یک طرف و ضدیت جهان غرب با این رژیم از زاویه منافع سرمایه داری 
ای متنوع و چالش های گوناگونی را پیش روی سیاست مستقل امپریالیستی از طرف دیگر، زوای

اختصاص شایسته نیرو و انرژی به تمام حوزه هایی که بخشی از کار و . کارگری قرار داده است
با هدف هر چه روشن تر . سیاست بین المللی ما است در دل این شرایط، امری بسیار مهم است

لمللی و اختصاص شایسته نیرو و انرژی به عرصه های نمودن سنت و عملکرد تاکنونی اتحاد بین ا
عنوان شده، رئوس کلی سیاست و موازین ناظر بر فعالیت بین المللی اتحاد بین المللی در حمایت از 

 :کارگران در ایران را اعالم می داریم
در ایران اتحاد بین المللی در فعالیت های خود برای کسب حمایت بین المللی از مبارزات کارگران  .1

علیه رژیم جمهوری اسالمی و سرمایه داران، همواره براصل حفظ استقالل طبقاتی، تشکیالتی و 
مالی تشکل های کارگری و حق کارگران در تعیین نوع تشکلی که به نیروی خود ایجاد می کنند، تاکید 



تشکلهای  تقویت همبستگی مستقیم کارگری، همکاری تنگاتنگ با فعالین و. و پافشاری می کند
مستقل کارگری در کشورهای مختلف و پشتیبانی از ساختار تشکیالتی ای که بیشترین مشارکت 

ما خود را جزیی از جنبش . مستقیم توده کارگر را فراهم می آورد، مرکز ثقل فعالیت بین المللی ماست
اعالم می  جهانی کارگری می دانیم و همبستگی خود را با مبارزات کارگری در اقصی نقاط جهان

 .داریم
ایجاد اتحادیه ها و سندیکاها، شوراهای کارگری، کمیته های اعتصاب و دیگر اشکال سازمان یابی  .2

اگرچه مدت . کارگری، بخشی از دست آوردهای تاریخی جنبش کارگری در سطح جهانی بوده است
نه شده از نظام هاست که بسیاری از اتحادیه های کارگری بویژه در جهان غرب، به بخشی نهادی

سرمایه داری تبدیل شده اند و در سطح رسمی عمدتا از سیاست های جناح چپ بورژوازی از جمله 
سوسیال دمکراسی فراتر نمی روند، اما کسب حمایت سندیکاها و اتحادیه های کارگری در کشورهای 

حاد بین المللى، ات. مختلف از مبارزات کارگران در ایران، بخشی از سیاست ما را تشکیل می دهد
بعنوان يك نهاد مدافع مبارزات طبقه كارگر ايران، از همكارى و همبستگى بین المللى كارگرى در 

این تالش  ۱حمايت از طبقه كارگر ايران توسط اتحاديه ها و نهادهاى مستقل كارگرى استقبال میكند
ى با این تشکل ها در برای همبستگى كارگرى لزوما به معناى هم نظرى يا توافق رسمى يا ضمن

 .زمینه های ديگرى نیست
 0991که بدنه اصلی آن تا سال ( آی تی یو سی)کنفدراسیون بین المللی اتحادیه های کارگری  .3

فعالیت می کرد، دربرگیرنده ( آی سی اف تی یو)تحت نام کنفدراسیون بین المللی اتحادیه های آزاد، 
به دلیل . با گرایشات متنوع از کشورهای مختلف جهان است اتحادیه ها و سندیکاهای کارگری متعدد و

ساختار سراسری این کنفدراسیون، این نهاد موظف است که به نقض و پایمال شدن حقوق کارگران 
سیاست ما در رابطه با این کنفدراسیون اطالع . ایران همچون دیگر کشورهای جهان اعتراض نماید

ظیفه از سوی آنها ضمن احترام به استقالل تشکالت کارگری در رسانی شفاف و تاکید در انجام این و
از سوی دیگر آنگاه که این نهاد، سیاست های سرمایه داری جهانی و دولت های غربی را . ایران است

در تقابل با منافع جنبش کارگری جهانی به پیش می برد، و یا مواضع تائید آمیز نسبت به سیاست 
ین المللی سرمایه داری مانند صندوق جهانی پول، بانک جهانی، سازمان های ضد کارگری نهاد های ب

را اتخاذ می نماید، ما با پا فشاری بر استقالل طبقاتی کارگران، علیه سیاست  G- 20تجارت و گروه
 .های این تشکل مبارزه خواهیم کرد

هانی دوم تشکیل شد ، که پس از جنگ ج(دبلیو اف تی یو)فدراسیون جهانی اتحادیه های کارگری،  .4
و در دوران جنگ سرد عمدتا سیاست های کشورهای بلوک شرق را به پیش می برد، نیز متشکل از 

این فدراسیون که مدعی ضدیت با سیاست های امپریالیستی . اتحادیه ها و سندیکاهای متعدد است
سیاست  آمریکا وغرب است نسبت به جریان های ارتجاعی بویژه در کشورهایی نظیر ایران

این فدراسیون در رابطه با سیاست های ضد کارگری جمهوری اسالمی ایران . سازشکارانه دارد
موضعی مماشات جویانه دارد و با تایید تشکل های دولتی و سرکوبگر مانند خانه کارگر، شوراهای 

مبستگی اسالمی و کانون عالی انجمن های صنفی کارگری به عنوان نمایندگان کارگران ایران، از ه
ما ضمن تالش . کارگری با کارگران ایران و همکاری با تشکل های مستقل کارگری سر باز زده است

برای کسب حمایت اتحادیه ها و سندیکاهای عضو این فدراسیون از مبارزات کارگران در ایران، سیاست 
 .سازشکارانه این فدراسیون با نیروهای ارتجاعی را نقد و افشا می نماییم

زمان جهانی کار بخشی از سازمان ملل و یکی از نهادهای رسمی سرمایه داری جهانی است سا .5
با این وجود، دست . که هدف اصلی اش تحمیل سیاست های سه جانبه گرایی به طبقه کارگر است

آوردهای طبقه کارگر در مبارزات طوالنی و مبارزات مترقی و آزادی خواهانه، باعث شده است که در 
ازمان جهانی کار و مقاوله نامه های مصوب این سازمان، پاره ای از این دست آوردها، از منشور س

جمله حق ایجاد تشکل های کارگری، حق بستن قرارداد دسته جمعی، آزادی بیان، مبارزه علیه فقر، 
یه رفع تبعیض، برابری حقوقی میان مردان و زنان و تامین زندگی شایسته به عنوان بخشی از حقوق اول

تعدادی از مقاوله نامه های این سازمان، دولت های عضو را موظف می . انسان برسمیت شناخته شود
از این رو اعتراض به این سازمان نسبت به چشم . کند که این حقوق را در کشور خویش رعایت کنند

رزه پوشی از نقض آشکار حقوق برسمیت شناخته شده کارگران توسط جمهوری اسالمی ایران و مبا
برای اخراج تشکل های دولتی نظیر خانه کارگر، شوراهای اسالمی و کانون عالی انجمن های صنفی 

کارگری که تحت عنوان نمایندگان کارگران ایران در اجالس این سازمان شرکت می کنند، بخشی از 
 .فعالیت های بین المللی ما را تشکیل می دهد

. اصلی فعالیت ما تشکل های کارگری و مترقی هستند در کسب حمایت از کارگران ایران، عرصه .6
ما در مواقع لزوم از . اتحاد بین المللی هرگونه همکاری با دولت های سرمایه داری را مردود می داند

تشکل های کارگری می خواهیم که دولت ها ی خود را برای عدم همکاری با جمهوری اسالمی زیر 
بین المللی همواره بر عدم همكارى با دولت ها و نهادهايى  سیاست عمومی اتحاد. فشار قرار دهند



ما این نوع . كه توسط دولتها و سرمايه دارى هدايت و تامین مالى می شوند، استوار بوده است
همکاری ها را نه تنها به نفع همبستگى بین المللى کارگری و مبارزه جهت ايجاد تشكالت مستقل 

می جهت مهار جنبش كارگری و در خدمت سرمايه داری ارزیابی می كارگرى نمی دانیم، بلكه آنرا گا
از این رو ما مخالف هر نوع همکاری با تشکل های به ظاهر کارگری اما وابسته به دولتهای . کنیم

مرکز آمریکایی براى . "سرمایه داری که سیاست های ضد کارگری را دنبال می کنند، بوده و هستیم 
فعالیت هاى . نمونه بارز این گونه تشکل هاست( سولیداريتى سنتر" )ریهمبستگی بین المللى کارگ

كه  -درصد بودجه آن توسط دولت آمريكا و بنیاد اوقاف ملى براى دمكراسى  ۰۱سولیداريتى سنتر، كه 
تامین میشود، از جمله شامل کمک به کودتای ناموفق ونزوئال و تالش  -زير چتر كنگره آمريكا است 

افشای این قبیل  ۱لت هوگو چاوز، دخالت در هائیتى و نمونه هاى مشابه بوده استبرای تضعیف دو
تشکل ها و مبارزه برای طرد آنان از تشکل ها و مجامع کارگری بخشی از فعالیت های بین المللی ما 

  .را تشکیل می دهد
اما سهم آنان از  زنان همانند مردان در تولید ثروت و نعمات بشری در اقصی نقاط جهان سهیم اند، .7

زنان کارگر در همه جا به نسبت های متفاوت در ازای کار یکسان و . تولید بشری بسیار اندک است
عالئق و منافع زنان کارگر حتی در تشکل های کارگری در سطح بین . برابر مزد کمتری دریافت می کنند

مردانه و فرهنگ حاکم مردساالر ما منتقد پیگیر هنجارهای . المللی بطور شایسته نمایندگی نمی شود
بر تشکل های کارگری هستیم و برای برابری کامل میان زنان و مردان در عرصه های اقتصادی، 

ما خود را جزیی از جنبش جهانی برای حقوق برابر . سیاسی، حقوقی و اجتماعی مبارزه می کنیم
 .میان زنان و مردان در تمام شئون زندگی می دانیم

نشور جهانی سازمان ملل متحد و منشور سازمان جهانی کار، استثمار کودکان را ممنوع و با اینکه م .8
تامین زندگی شایسته با استاندارد های رفاهی برای کودکان را وظیفه دولت های عضو می داند، اما 
 میلیون ها کودک در اقصی نقاط جهان در شرایط غیر انسانی به کار گرفته می شوند و مورد استثمار

ما دولت ها و کمپانی ها و شرکت هایی را که به استثمار کودکان مشغولند افشا و . قرار می گیرند
 .ما خود را جزیی از جنبش جهانی لغو کار کودکان می دانیم. علیه آنان مبارزه می کنیم

کارگران مهاجر با وجود داشتن سهم قابل توجه در تولید ثروت در کشوهای مختلف، بخش بی  .9
در بسیاری موارد اتحادیه ها و سندیکاهای کارگری به دلیل . ق تر طبقه کارگر را تشکیل می دهندحقو

نفوذ نگرش های ناسیونالیستی و تحت فشار سیاست های نژادپرستانه، دفاع از منافع و حقوق 
بی حقوقی در ایران بویژه کارگران مهاجر افغانی تحت شدید ترین . کارگران مهاجر را امر خود نمی دانند

ما خود را جزیی از جنبش جهانی ضد نژادپرستی می دانیم و از حق . و تبعیض، کار و زندگی می کنند
کامل و برابر میان همه کارگران صرف نظر از نژاد، ملیت، مذهب، زبان، جنسیت، داشتن ویا نداشتن 

 .برگه قانونی سکونت، حمایت می کنیم
رگران در ایران سیاست های توسعه طلبانه وجنگ طلبانه سرمایه اتحاد بین المللی در حمایت از کا .10

داری جهانی را شدیدا محکوم می کند و خود را در جبهه جهانی طبقه کارگر، در کنار جنبش ضد 
درصد مردم جهان برای صلح واقعی و پایدار برمبنای آزادی، برابری، عدالت  ۰۰سرمایه داری و 

ما مخالف سیاست های تحریم اقتصادی، تهدید نظامی . ر می دانداجتماعی و اقتصادی و محو استثما
در همان حال ما حکومت سرمایه داری . و جنگ علیه ایران هستیم و آن را قویا محکوم می کنیم

جمهوری اسالمی ایران را رژیمی سرکوب گر، ضدکارگر و ضد انسانی می دانیم و از مبارزات آزادی 
ران، زحمتکشان و اقشار محروم و ستم دیده علیه این رژیم حمایت می خواهانه و برابری طلبانه کارگ

 .کنیم
جنبش "ما حمایت خود را از جنبش های اجتماعی مترقی و ضد سرمایه داری در جهان مانند  .11

اعالم می کنیم و به سهم خود برای ایجاد پیوند میان مبارزات کارگران ایران با این " اشغال وال استریت 
 .و تقویت آنها تالش می کنیمجنبش ها 

در سالهای اخیر، بویژه با گسترش اینترنت و ایجاد تارنماهای بین المللی، مراکز خبری کارگری  .12
متعددی از جمله لیبر نوتس، لیبراستارت و لیبر نت که عمدتا توسط شبکه فعالین اتحادیه ای در 

سریع و جهانی خبر، کسب حمایت بین  بازتاب. کشورهای مختلف تغذیه می شوند، بوجود آمده اند
المللی در زمان کوتاه و افزایش بی سابقه آشنایی ها و مراودات میان فعالین و تشکلهای کارگری، 

ما در فعالیت های بین المللی خود از این امکانات برای . بخشی از خدمات این مراکز خبری بوده است
بویژه در موارد اضطراری مانند  -مبارزات کارگری،بازتاب اخبار کارگری در ایران، جلب حمایت از 

و ایجاد و گسترش روابط و همکاری با فعالین و تشکل های مستقل  -دستگیریهای فعالین کارگری 
یکی از شروط و معیارهای ما در استفاده از این سایت ها . کارگری در دیگر کشورها، استفاده می کنیم

ما مواضعی کامال مستقل از . نسور مواضع و نظرات ما استمانند هر رسانه عمومی دیگر، عدم سا
مسئولین و دست اندرکاران این مراکز خبری داریم و در مواردی که مسئولین این مراکز، سیاست های 

مغایر با منافع جنبش مستقل کارگری اتخاد نمایند با صراحت و شفافیت کامل نظرات انتقادی و 



 .افشاگرانه خود را بیان می داریم
شرکت و حضور در مجامع، گردهمایی ها، کنفرانس ها و سمینارهای کارگری در سطح بین المللی  .13

هدف ما از شرکت در چنین تجمعاتی رساندن . یکی از عرصه های فعالیت اتحاد بین المللی است
ر، صدای اعتراض کارگران ایران به افکار عمومی و بویژه فعالین و تشکلهای کارگری کشورهای دیگ

گزارش از وضعیت کار و زندگی طبقه کارگر ایران، ایجاد رابطه با فعالین و تشکلهای مستقل کارگری، 
تصویب قطعنامه های حمایتی از جنبش کارگری ایران، مبارزه با نظرات و گرایشات ضد کارگری و تقویت 

ردهمایی شرکت و یا عدم شرکت ما در هر تجمع و گ. صف مستقل کارگری در سطح جهانی است 
 .معین، با توجه به امکان پیش برد موفقیت آمیز این سیاست اتخاذ می شود

مسئله فلسطین و دفاع از حقوق پایمال شده مردم فلسطین یکی از مسائل کلیدی در صف بندی  .14
ما ضمن محکوم کردن دولت نژاد پرست و اشغال گر اسرائیل، از حقوق و . جنبش جهانی کارگری است

ما از فراخوان های تشکل . ادی خواهانه و حق طلبانه مردم فلسطین پشتیبانی می کنیممبارزات آز
در آفریقای جنوبی، اتحادیه کارگران پست کانادا، " کوساتو"های کارگری و مترقی بین المللی، از جمله 

سانی در انگلیس در دفاع از حقوق ان" آر ام تی"انتاریو، و -اتحادیه کارگران خدمات عمومی کانادا
کارگران و زحمتکشان فلسطین و کمپین کارگری بایکوت و تحریم اسرائیل که به درخواست تشکالت 

در همان حال ما تشکالت و گروهای . کارگری و مترقی فلسطین انجام گرفته، حمایت می کنیم
نات اسالمی مانند حماس را ارتجایی می دانیم و مدافع استقالل طبقه کارگر فلسطین از تمامی جریا

 .بورژوایی و ارتجایی هستیم
ما با نهاد های مستقل، . از نظر ما حقوق کارگری بخشی تفکیک ناپذیر از حقوق انسانی است .15

آزادیخواه و برابری طلب که از حقوق انسانی دفاع و برای آن مبارزه می کنند، در سطح داخلی و بین 
 .ری می نماییمالمللی مراوده و در صورت لزوم با حفظ استقالل، همکا

ما برای رساندن صدای اعتراض کارگران ایران و بازتاب وضعیت کار، زندگی و مبارزات طبقه کارگر از  .16
در عین حال ما حق تحریم . رسانه های عمومی به شرط بازتاب مستقل نظراتمان استفاده می کنیم

 .هر رسانه ای را برای خود محفوظ می داریم
 ایت از کارگران در ایراناتحاد بین المللی در حم
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 شوند صاحبان اصلي تامین اجتماعي متضرر مي: برشان
 

دبیر اجرایی خانه کارگر اصفهان   :اسفند آمده است  12ایلنا در  –به گزارش خبرگزاری دولتی کار ایران 
متاسفانه هر : هار داشتثباتی در مدیریت ستادی سازمان تامین اجتماعی ابراز نگرانی کرد و اظ از بی

های غیر قابل جبرانی را  تر شدن مدیریت سازمان تامین اجتماعی هستیم که آسیب ثبات روز شاهد بی
 . بر پیکره اين سازمان وارد خواهد کرد

: اصغر برشان در گفتگو با خبرنگار ایلنا با اشاره به عملکرد خوب مدیر عامل سابق سازمان افزود
یریتی حافظی نشان دهنده این است که ایشان بستر سازی و مقدمات مثبتی عملکرد و مستندات مد

 . را برای بهبود وضعیت سازمان تامین اجتماعی ایجاد کرده بودند
شود  او با بیان اینکه در تعیین مدیریت سازمان تامین اجتماعی عجوالنه و غیر تخصصی برخورد می

با تصمیمهای عجوالنه و غیر منطقی در تعیین  ماه از تعیین سرپرست سازمان ٢با گذشت : افزود
های تخصص و کاردان در امر تامین اجتماعی نیستند  مدیریت جدید، که هیچ کدام از این افراد مهره

 . اند سازمان را به چالش کشیده
او همچنین با اشاره به این نکته که انتصاب در مدیریت ستادی سازمان تامین اجتماعی از اختیارات 

متاسفانه ديروز با خبر : امنا است كه با حکم وزیرکار رفاه و تامین اجتماعی باید صورت گیرد گفتهیئت 
های آتی خود را در کمسیون اجتماعی  های مطرح مدیر عاملی سازمان برنامه شدیم که یکی از گزینه

 . اند نیدهها ش مجلس ارائه داده است که بعضا اعضای هیئت امنای سازمان این موضوع را از رسانه
ثباتی مدیریتی سازمان تامین  رود به جهت بی بیم آن می: عضو پیشین شورای عالی کار گفت

اجتماعی این صندوق همانند صندوق فوالد و صندوق بازنشستگان کشور دچار مشکالت مادی و 
 . ای شود بودجه

بیمه شدگان کل دود همه این مشکالت در چشم صاحبان سرمایه یعنی : او در خاتمه اظهار داشت
 . کشور در سازمان تامین اجتماعی خواهد رفت

 ايان پیامپ
 

 کارفرمایان توان پرداخت افزایش یک درصدی دستمزد را هم ندارند
 



نماینده کارفرمایان در شورای   :اسفند آمده است  12ایلنا در  –به گزارش خبرگزاری دولتی کار ایران 
 01ال آینده حتی توان افزایش یک درصدی حقوق را هم در سال کارفرمایان در س: عالی کار اعالم کرد

 . ندارند
سید حمزه درواری در گفتگو با خبرنگار ایلنا، با اشاره به دالیل عدم توانایی کارفرمایان در پرداخت 

به دالیلی از قبیل نوسانات قیمت ارز، مشکالت : افزایش دستمزد کارگران در سال آینده یاد آور شد
دم پرداخت یارانه از سوی دولت به واحدهای تولیدی و قفل شدن تسهیالت بانکی، کارفرمایان تحریم، ع

 . توان پرداخت دستمزد کارگران را بر مبنای تورم ندارند
عدم حمایت های جدی : او خواستار افزایش سیاست های حمایتی دولت از بخش تولید شد و گفت

 . که کارفرمایان قادر به پرداخت دستمزدها نباشند دولت از بخش تولید هم اکنون موجب شده است
دولت با : از افزایش مطالبات معوق کارخانجات خبر داد و گفت نماینده کارفرمایان در شورای عالی کار، 

 . دهد هایی هر ساله کارگران را در مقابل کارفرمایان در خصوص تعیین دستمزد قرار می اعمال ظرافت
تا زمانی : دولت باید مشکالت جامعه کارگری کشور را پوشش دهد تصریح کرد درواری، با بیان این که

ای مواجه  ها در تامین معیشت خود با مشکالت عمده که دولت مشکالت جامعه کارگری را حل نکند آن
 . خواهند شد

 پایان پیام

 نامه ی شاهرخ زمانی، کارگر زندانی، 

  به سندیکاهای فرانسوی
 

  شاهرخ زمانی: از
  سندیکا های کارگری فرانسه: به

  گزارش وضعیت و تقاضای کمک: موضوع 
 

  کارگران سندیکاهای فرانسه درود بر شما
من شاهرخ زمانی این نامه را از زندان مرکزی تبریز برای شما دوستان سندیکایی خود می نویسم من 

 ٨/۶/٢۱۱۱تاریخ  عضو هیئت موسس سندیکای نقاشان و تزئینات ساختمان در تهران هستم که در
ماه در بدترین شرایط تحت فشار، تهدید و  ۷توسط مأموران وزارت اطالعات در تبریز دستگیر شدم ،مدت 

سال  ۱۱دادگاه اقدام به صدور .روز به خاطر بالتکلیفی اعتصاب غذا کردم  ٣٢شکنجه قرار داشتم و 
ردم سندیکای کارگران نقاش و زندان برای من کرد به دلیل اینکه همراه دیگر نقاشان تالش می ک

  .تزئینات ساختمان را تشکیل بدهم 
  .سال زندان شده ام ۱۱اکنون در بند مالی زندان مرکزی تبریز مجبور به گذراندن 

دوستان ، کارگران فرانسه، شما توانسته اید با فعالیت و فداکاری سندیکاهای خود را تشکیل بدهید و 
قوق خود دفاع کنید ولی در ایران تمامی فعالیتهای مارا برای ایجاد امروز کم و بیش می توانید از ح

    علی رغم اینکه دولت جمهوری اسالمی مقاوله نامه ها. تشکل و سندیکا در نطفه خفه می کنند
را امضاء کرده است اما تمامی کارگران و فعالین کارگری که تالش می کنند حقوق خود را    ۰٨   و٨۷

له سندیکا بسازند را با تهدیدهای گوناگون ،دستگیری و محاکمه به اتهامات رنگارنگ بدست آورند از جم
و دروغین زندانی می کند، در این رابطه می توان لیست بلند باالیی از کارگران زندانی و سرکوب شده 

ای که  را نام برد از جمله ی آنها می توان به صدها نفر از کارگران سندیکای شرکت واحد تهران و حمله
در یک شب هفتصد نفر از آنها را به دلیل ساختن سندیکای خود و اعالم اعتصاب برای دریافت حقوق 

بارها و بارها تعداد زیادی از آنها مانند منصور اسانلو، ابراهیم .دستگیر و روانه زندان ساختند، اشاره کرد 
غالمحسینی ، همایون جابری ، مددی، رضا شهابی ،سعید ترابیان ،داود رضوی و گوهری ، غالمرضا 

دستگیر و مدتهای طوالنی زندانی ... غالمرضا خانی ، مرتضی کمساری ، علی اکبری ، سلیمی و
شدند که هم اکنون ابراهیم مددی و رضا شهابی از سندیکای شرکت واحد هم چنان در زندان به سر 

بارها و بارها دستگیر و  دهها نفر از سندیکای نیشکر هفت تپه طی چهار سال گذشته. می برند
زندانی شدند از جمله رضا رخشان ، فریدون نیکوفر ، قربان علی پور، جلیل احمدی ، محمد حیدری ، 

همچنین .در حال حاضر علی نجاتی برای سومین بار است که در زندانی شده است ...علی نجانی و
ی کارگری مانند آیت نیافر سال گذشته به طور مستمر اعضاءکمیته پیگیری ایجاد تشکل ها ۷طی 

،سعید یوزی ،محمد اشرفی ،رضا اقدسی، زهرا خزائی ، محمد جراحی ،مهدی فراحی شاندیز ، 
فرهاد پور و بهنام ابراهیم زاده که هم اکنون در زندان اوین است و محمد جراحی که اکنون در زندان 

سال گذشته  ۷ماهنگی را نیز طی همین طور اعضاء کمیته ه.تبریز است ، دستگیر و زندانی شده اند 
بارها و بارها دستگیر و محاکمه و زندانی کرده اند که می توان به نام برخی از این دوستان مانند غلب 

حسینی ، یداهلل قطبی ، محمد صالحی ، حسین مرادی ، وفا قادری ، بهزاد سهرابی ، بهروز خباز ، 



عبدالرحمان ابراهیم زاده ، عیسی ابراهیم زاده محسن حکیمی ، پدرام نصراللهی ، کورش بخشنده ، 
سال گذشته بارها و بارها اعضای اتحادیه کارگران آزاد ایران را  ۱اشاره کرد همین طور طی ... و 

... مانندفواد کیخسروی ، جعفر عظیم زاده ، شاپور احسانی راد خلیل کریمی ، شریف ساعد پناه، 
  .دو زندانی هستند را نام برد شیث امانی و صدیق کریمی که اکنون هر 

همچنین اعضاءکانون مدافعان حقوق کارگر را که از جمله اند فریبرز رئیس دانا ، علیرضا ثقفی ، محسن 
  .و علی اخوان که اکنون در زندان به سر می برد نام برد ... ثقفی ،هاله صفرزاده ،ناصر زرافشان ، 

یوسف مهرپویا، جمشید عسکریان،    فهان به نامهاینفر از کارگران ذوب آهن اص ۱۱در همین حال 
علی هاشم پور، حیدر علی علیرضایی، غالمرضا رحمانی، علیرضا رضایی، مجتبی شریفی، حسین 

سرشومی، بهزاد باقری، غلیرضا ریاحی در زندان به سر می برند ،همین طور بارها کارگران عضو 
ی کردند که از جمله می توان به جوانمیر مرادی و سندیکای برق و فلز کرمانشاه را دستگیر و زندان

  .فرامرز قربانی اشاره کرد 
مکانیک در اول ماه می  -تن از کارگران عضو هییت باز گشایی سندیکائی فلزکار  ۱۶همچنان دستگیری 

تهران و تعدادی نیز  ٢۱۱۰تن از کارگران شرکت کننده در مراسم اول ماه می  ۱۱۱و دستگیری  ٢۱۱۰
  .رهای دیگر اشاره کرددر شه

همین طور دستگیری و محاکمه تعدادی از اعضا هیئت موسس سندیکای کارگران نقاش و تزئینات 
که اکنون در زندان مرکزی ( شاهرخ زمانی)و من ... ساختمان از جمله رضا دهقان،صالح کیاماری ، 

  .شده ام سال زندان بخاطر تالش برای ایجاد سندیکا محکوم  ۱۱تبریز برای تحمل 
دوستان سندیکایی، من در زندان دسترسی به آمار و پیدا کردن اسامی تمامی کارگران زندانی را 

ندارم آنچه نوشته ام بر مبنای حافظه خود و کمک گرفتن از اطرافیان که در زندان هستند نوشته ام ، 
خود و ایجاد تشکل  می دانم که هزاران کارگر در ایران به خاطر تالش برای به دست آوردن حقوق

اما اگر شما الزم می ... دستگیر،شکنجه ، محاکمه و زندانی شده اند و از کارشان اخراج شده اند 
آزاد هستند ،و سندیکاهای " دانید، می توانید از دیگر فعالین کارگری که خوشبختانه برخی از آنها فعال

شه تحت فشار و اذیت وآزار هستند، موجود که از نظر جمهوری اسالمی غیرقانونی می باشند و همی
بخواهید لیست کامل کارگران زندانی یا دستگیر شده و سرکوب شده را برای شما تهیه کنند، آنگاه 
خواهید دید که هزاران نفر از کارگران در ایران به دست جمهوری اسالمی چگونه اخراج ، سرکوب ، 

  .محاکمه ، زندانی و اعدام شده اند 
دید که ما کارگران ایران از هیچ حقی برخوردار نیستیم و جمهوری اسالمی به تعهدات آنگاه خواهید 

  :من از شما می خواهم . بین المللی و حتی به قوانین مصوب خود عمل نمی کند
نمایندگانی از میان خود انتخاب کنید تا در رابطه با سرکوب کارگران توسط جمهوری اسالمی تحقیق  -۱

  .مق فاجعه پی ببرید کنند تا شما به ع
نمایندگانی از بین خود انتخاب کنید تا مأمور شوند در رابطه با خانه کارگر که همدست پلیس برای  -٢

سال در تمامی کارهای ضدکارگری دست در دست جمهوری  ٣٣سرکوب و فریب کارگران است و طی 
خانه کارگر رابطه خود را  اسالمی شریک جرم بوده است تحقیق نمایند، پس از کشف حقایق نسبت به

با آن قطع کنید و از تمامی تشکل های کارگری جهان بخواهید که از ورود خانه کارگر و نمایندگان آن به 
  .جوامع کارگری و تحمیل خود به عنوان نماینده کارگران ایران جلوگیری نمایند 

ل های کارگری و مخالفین کشف حقایق در مورد سرکوب سندیکاها و تشک. پس از تحقیقات الزم  -٣
آنها در ایرا ن با اتحاد میان تشکل های کارگری به صورت جهانی دولت ایران را وادار نماید تعهدات خود 

  .را در قبال کارگران عملی نماید 
در نهایت از شما می خواهم اگر پی به حقایق بردید و اگر قبول کردید که ما کارگران ایران بی گناه  -۷

  .ا عمر خود را از دست می دهیم به ما کمک کنید تا آزادی خود را به دست آوریم در زندانه
اگر ممکن است برای من وکالیی را تعیین کنید، تا بتوانند شکایت مرا به خاطر شکنجه ، محاکمه و  -۱

  .زندان بدون هیچ دلیل و سندی به مراجع قضایی صالحیت دار ارایه و ادامه بدهند
 ۱۱یده شده که برای یک کارگر عضو سندیکا به خاطر تالش برای ایجاد سندیکا حکم در کجای دنیا د

  .سال زندان صادر کنند
 

  زنده باد همبستگی جهانی کارگران
  درود بر کارگران سندیکاهای فرانسه

 
  شاهرخ زمانی

  عضو هیئت موسس سندیکای نقاشان و تزئینات ساختمان در ایران
  ۰۱٣۱اسفند



  ارگر نساجی به علت بیکاریخودکشی يک ک

منصور زارعی :اسفند آمده است  12در  کمیته هماهنگی برای کمک به ايجاد تشکل های کارگری
کارگر کارخانه نساجی کردستان پس از اخراج از کار و مشکالت معیشتی ناشی از بیکاری دست به 

 . خودکشی زد
ساله، پس از  40ارگري، منصور زارعی به گزارش کمیته هماهنگی برای کمک به ايجاد تشکل های ک

سال کار در شرايط سخت و زيان آور کارخانه نساجی از کار خود اخراج شده و به علت بیکاری و فقر  15
 . دست به خودکشی زد 15/10/1009ناشی از آن، روز دوشنبه 

و بیکاری گزارش شده پیش از اين نیز اخبار متعددی در ارتباط با خودکشی کارگران به دلیل اخراج از کار 
 .بود، اما آمار دقیقی از خودکشی کارگران در ايران وجود ندارد

  حذف درآمدهای هدفمندی يارانه از اعتبارات سالمت

  ها حذف اعتبار حاصل از هدفمند كردن يارانه: اسفند آمده است  12در  سالمت نیوزبه نوشته سایت 
ها سهم نظام سالمت كشور تنها به افزايش  انهبا گذشت يك سال از اجرای قانون هدفمندی يار

های درمانی  ها و افزايش هزينه های مردم محدود شده و دود تبعات اجرای قانون هدفمندی يارانه هزينه
را « ها ماندگاری بسیاری از بیماري»های درمانی زمینه  رود كه هزينه به شكلی تنها در چشم مردم مي
ها از تاثیر اجرای اين قانون بر نظام سالمت  نگراني. يجاد كرده استدر اقشار متوسط و ضعیف جامعه ا

از آنجا نشأت گرفت كه كارشناسان اقتصاد سالمت و مسووالن ستادی وزارت بهداشت، افزايش 
های درمانی با توجه به  ها، افزايش تعرفه های انرژی و تحمیل آن بر بیمارستان های حامل هزينه
درماني، افزايش قیمت محصوالت لبنیاتي، پروتئینی و سبزيجات و تاثیر  های پذيری برخی قشر آسیب

مستقیم بر سالمت مردم و احتمال كاهش مصرف آنها و افزايش قیمت دارو در كشور را تبعات اجرای 
 . دانند اين قانون مي

 
  ها بیش از دولت سهم مردم در تامین هزينه

 
و متوسل شدن به مجلس به جای دولت برای  01سال  های وزارت بهداشت در رابطه با بودجه نگراني

های  در شرايطی است كه دولت از مجموع كل هزينه 01تامین منابع مالی اين وزارتخانه در سال 
ها را كه همان سهم وزارت بهداشت در بودجه است،  درصد از هزينه 05درمانی وزارت بهداشت تنها 

دهد كه سهم دولت از تامین  تبارات وزارت بهداشت نشان ميكننده اع كند چراكه منابع تامین تامین مي
درصد و  11های خصوصی  ها، كارفرمايان درمانی و شركت درصد، سهم بیمه 05ساالنه اين اعتبارات 

درصد است و اين وزارتخانه هر سال به دنبال  50سهم مردم از تامین منابع مالی وزارت بهداشت 
عالوه بر اعتبارات ساالنه اين . دهد هايش را كفاف مي درصد از هزينه 50ای از دولت است كه تنها  بودجه

درصد از منابع مالی 01شود، بیش از  درصد آن از سوی مردم تامین مي 50وزارتخانه كه هر سال حدود 
های بهداشتی و درمانی بخش خصوصی از جیب مردم تامین  وزارت بهداشت برای حمايت از موسسه

تر از  های دولتی و سهم آنها از بودجه ساالنه كشور اگر بد حال و روز بیمارستاندر مقابل، . شود مي
درصد از  29های دولتی كشور كه حدود  در حال حاضر، بیمارستان. وزارت بهداشت نباشد، كمتر نیست

 های دولتی تامین های خود را از بودجه درصد از هزينه 10دهند تنها  های كشور را تشكیل مي بیمارستان
های دولتی پس از  اين درحالی است كه براساس آمار. شود كنند و مابقی آن از مردم دريافت مي مي

برابر شده است و آنها با كسری 499های دولتی  های بیمارستان ها، هزينه اجرای قانون هدفمندی يارانه
 .اند بودجه دولتی مواجه شده

  آتش سوزی بزرگ مجتمع تجاری نور

ستاد فرماندهی آتش نشانی تهران با  : اسفند آمده است  13در  فارسدولتی ی به گزارش خبرگزار
را با  10و گروه نجات  20، 21، 12، 00اطالع از رخداد اين حادثه بالفاصله آتش نشانان ايستگاه های 

بامداد امروز به محل آتش سوزی در بزرگراه  0:09چندين دستگاه خودروی حامل تانکر آب، ساعت 
 . بش خیابان کرمان اعزام کردرسالت، ن

طبقه 19اين مجتمع  0اين آتش سوزی از طبقه منفی : عملیات 0مدير منطقه  -به گفته امیر مهديانی 

طبقه تجاري، دو طبقه اداری و يک طبقه سالن پذيرائی است  1شروع و به طبقات باال که شامل 
 . شعله ور بود رسیده بود و در زمان رسیدن نیروهای آتش نشانی طبقات کامال

نفر از افرادی که در طبقات باال در میان دود و آتش گرفتار شده بودند 4آتش نشانان بی درنگ : وی افزود



 . با استفاده از نردبان هیدرولیکی پايین آورده و تحويل امدادگران حاضر در محل دادند
به محل آتش سوزی با به علت شعله وری باال و دود زياد ورود ماموران :اين گزارش حاکی است

دستگاه های تنفسی بسیار مشکل بود و آتش نشانان دچار حالت تهوع، دود زدگی و گرمازدگی 
 . شدند

نفر از نیرو های ايستگاه های ديگر نیز به جمع نیروهای عملیات افزوده شدند  09: وی در ادامه گفت 
نفر  0از آنها به صورت سر پايی مداوا و نفر  0نفر از آتش نشانان در اين عملیات مصدوم شدند که  4که 

 . ديگر به بیمارستان منتقل شدند
اين محل بارها از سوی آتش نشانی مورد بازديد قرار گرفته است و : عملیات تصريح کرد 0مدير منطقه 

تذکرات الزم از سوی کارشناسان پیشگیری به مديريت اين مجموعه داده شده که متاسفانه هیچ 
 . رفته استتوجهی صورت نگ

مجتمع تجاری نور بیمه آتش سوزی نبوده است و با توجه به گستردگی آتش : وی خاطرنشان ساخت
 .سوزی خسارت فراوان مالی بر جای گذاشت

در ايام پايان سال نکات ايمنی را : امیر مهديانی ضمن آرزوی سالمتی برای شهروندان از آنان خواست
ای تجاری با رعايت نکات ايمنی و نصب تجهیزات الزم در مراکز رعايت کنند و صاحبان اماکن و پاساژه

 . خريد اقدام کنند

  ايران در شرايط خطرناکی است: فعاالن جنبش زنان

گروهی از فعاالن جنبش زنان ايران : اسفند آمده است  13در  بى بى سىبه نوشته سایت فارسی 
ايران : "اند کننده خوانده و تصريح کرده ی نگرانای به مناسبت روز جهانی زن، سال آتی را سال در بیانیه

آفرين ايران و برخی  های تشنج در شرايط خطرناکی قرار گرفته است، شرايطی که به سبب سیاست
 ". کند دول خارجي، صلح و آرامش مردم را تهديد مي

ادامه اين : "آمده استاند،  نفر از فعاالن جنبش زنان ايران آن را امضا کرده ٢۱۱در اين بیانیه که بیش از 
کند و مردم و به خصوص  گستراند، فضای جامعه را نظامی مي شرايط، سايه جنگ را برکشور ما مي

 ". دهد زنان را در معرض افزايش تبعیضات و انواع خشونت و فقر و فالکت قرار مي
ن در امور اندازی برای جلب مشارکت برابر زنا امضاکنندگان اين بیانیه نوشته اند که هیچ چشم

تر کردن  اجتماعی و سیاسی ايران و همچنین کاهش تشنجات وجود ندارد و حکومت ايران در حال تنگ
 . عرصه مشارکت زنان است

های شغلی و اجتماعی  گسترش تبعیضاتی مانند تفکیک جنسیتي، عدم ايجاد فرصت"در اين بیانیه 
های فردی و اجتماعی و فرهنگي، توبیخ،  برابر، کنترل بیشتر بدن و پوشش زنان، محدود کردن آزادي

بازداشت و صدور احکام سنگین برای زنان فعال مدني، سیاسي، دانشجويي، کارگری و جنبش زنان، 
از مواردی " های جمعی زنان های آنان و ممانعت از فعالیت تهديد و احضار غیررسمی فعاالن و خانواده

 . عه ايران را محدودتر کرده استخوانده شده است که زمینه مشارکت زنان در جام
 

  تجمع کارگران ذوب آهن اسدآباد در مقابل استانداری

کارگران ذوب آهن اسدآباد در    :اسفند آمده است  13ایلنا در  –به گزارش خبرگزاری دولتی کار ایران 
 . اعتراض به عدم پرداخت حقوق معوقه خود در مقابل استانداری همدان تجمع کردند

ماه از سوی  ش ايلنا از همدان، کارگران دلیل اعتراض خود را تحمیل قراردادی در هفته اول بهمنبه گزار
ماه حقوق معوقه  ۷گونه حقی نسبت به  تنها هیچ مسئوالن ذوب آهن عنوان کردند که بر اساس آن نه
 . شود ديده نميای هم برای ادامه کار در آن قرارداد  خود نخواهند داشت، بلکه حقوق و مزايای عادالنه

 . اند ماه است که حقوق و عیدی دريافت نکرده ۷گويند  آهن غرب کشور مي کارگران ذوب
 

 آباد در برابر استانداری همدان آهن اسد تجمع کارگران ذوب
 

ماه دستمزد خود،  ۷ آباد در اعتراض به تضییع حقوق و عدم پرداخت آهن اسد روز گذشته، کارگران ذوب
 .اری همدان دست به تجمع زدنددر برابر استاند

آباد در هفته اول بهمن، قراردادی را در برابر کارگران گذاشت که  آهن اسد کارفرمای کارخانه ذوب
ماه دستمزد خود ندارند که از حقوق و مزایای  ۷ گونه حقی نسبت به براساس آن کارگران نه تنها هیچ

 .ی کار برخوردارند ناچیزتری برای ادامه



شرمی و اجحافی در  آباد و دیگر کارفرمایان در ایران، به خود اجازه چنین بی آهن اسد مای ذوباگر کارفر
ی حکومت از منافع  ها و نیز دفاع جانانه حقوقی و عدم تشکل آن ی بی دهند، نتیجه حق کارگران را می

 .داران است سرمایه
 .خواهد یافتهای ضد کارگری آن ادامه  تا زمانی که این حکومت برجاست، سیاست

 

 گان تامین اجتماعی تعویق افتادن تجمع اعتراضی بازنشسته به
 

گان تامین  های بازنشسته در پی توافق وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی برای مذاکره بر سر خواست
 .ی فوق به تعویق افتاد خانه گان در برابر وزارت اجتماعی، تجمع روز چهارشنبه بازنشسته

صبح روز چهارشنبه در برابر وزارت کار و سازمان تامین  ۰گان از ساعت  ر بود تا بازنشستهپیش از این قرا
گان خواهان افزایش حقوق و عیدی  بازنشسته. اجتماعی تجمع کرده و دست به اعتراض بزنند

 .باشند می
زیر االسالمی و گان ضمن اعالم خبر مذاکره با شیخ اکبر خبازها رئیس کانون عالی بازنشسته علی

های  ی آینده، اعالم کرد که در صورت عدم تحقق خواست شنبه تعاون، کار و امور اجتماعی در سه
 .ها ادامه خواهد یافت گان، اعتراضات آن بازنشسته

گان در  از گردهمایی بازنشسته” گان تامین اجتماعی جمعی از بازنشسته“چنین گزارشی توسط  هم
گان نسبت به عدم  ت که حاکی از اعتراض شدید بازنشستهشنبه نهم اسفند منتشر شده اس روز سه

جهت وجود تورم باال و کاهش  به“: در بخشی از این گزارش آمده است. باشد افزایش حقوق خود می
. ها هم اکنون هزينه يک خانوار شهری چهار برابر حداقل حقوق است ارزش واقعی دستمزدها و حقوق

که  هری حدود يک میلیون و پانصد هزار تومان بوده است در حاليمیزان هزينه يک خانوار ش ۰۱در سال 
که به دلیل تراکم  ی گزارش با بیان این در ادامه. ”حداقل حقوق کمتر از چهارصد هزار تومان است

گان و دیگر  طور هفتگی در کانون بازنشسته گان به های اخیر بازنشسته ها و اعتراضات در ماه خواست
دولت بزرگترين ” : اسفند آمده است ۰اند، از قول یکی از سخنرانان تجمع  ه ع کردمراکز اقدام به تجم

رغم آن که صندوق بازنشستگی يک منبع عمومی و  بدهکار به سازمان تأمین اجتماعی است و علی
غیر دولتی است دولت هر دخل و تصرفی در اين صندوق اعمال نموده و بدون آن که منابع سازمان را 

چنین  هزار روحانی؛ هم ۶۱ از جمله بیش از. شدت افزايش داده است مصارف آن را به افزايش دهد
های بیمه ای که ورشکست  خدام مساجد؛ مداحان و قاريان؛ برخی ورزشکاران و همچنین صندوق

و اين اقدامات . شده اند از جمله صندوق بازنشستگی فوالد را به سازمان تأمین اجتماعی ملحق نمود
 .”زمان تأمین اجتماعی را تضعیف نموده استشدت سا به

در جلسه توافق گرديد که بازنشستگان طرح مطالبات خود از جمله “: در پایان این گزارش آمده است
شکل راه پیمايی و تجمع در  اسفند به ۱٢افزايش حقوق و حل مشکالت بیمه تکمیلی خود را پس از 

ضعف عمده بازنشستگان و عدم توان . جلس ادامه دهندمقابل اداره کار ؛ سازمان تأمین اجتماعی و م
. اند بهره ست که از تشکل و سازمان سراسری خود بی های خانمان برانداز دولت آن مقابله با سیاست

تشکیالت و سازمانی که تمامی بدنه بازنشستگان را در بر بگیرد از بین بیش از يک و نیم میلیون 
نفر از آنها؛ چند  ٣۱۱و حدود هشتصد هزار در تهران؛ تنها با حدود بازنشسته سازمان تأمین اجتماعی؛ 

نفر بعنوان نماينده که از جانب دولت هم تأيید می شوند؛ انتخاب شده و مسلم است که اگر بخواهند 
کنند که تنها کاری که از  گان اظهار می خود نماينده. قدمی بردارند کاری از دستشان ساخته نیست

واضح است که دولت نیز در برابر صدها . ست که نامه ای برای مقامات بنويسند د آنآي دستشان بر می
 .”داران؛ نامه را به پشیزی نخواهد گرفت میلیارد درآمد خود و سرمايه

 

روز تحمل ۵۰شیث امانی پس از    
 

 حبس، بعداز ظهر امروز از زندان آزاد شد

ی در زندان مرکزی سنندج و بی خبر از آزادی بعد از ظهر امروز در حالی که شیث امان ٣۱/۱٦ساعت 
ساعتی بعد خبر مسرت . اش، در کنار صدیق کریمی نشسته بود زندانبان خبر داد وی آزاد شده است

بخش آزادی شیث در میان اعضا اتحادیه و کارگران سنندج منتشر شد و آنان رهسپار منزل شیث 
  .ندان هیچ توضیحی به ایشان نداده انددر باره چگونگی آزادی شیث امانی مسئولین ز. شدند

شیث امانی از رهبران خوشنام و محبوب کارگری در شهر سنندج و از اعضا هیئت مدیره اتحادیه آزاد 
در مراسم روز جهانی کارگر دستگیر و نزدیک به دوماه در  ۱٣٨٦وی در سال . کارگران ایران است
و صدیق کریمی دو سال و نیم حکم زندان صادر دادگاه بدوی برای شیث امانی . بازداشت بسر برد



ماه زندان تبدیل شد و بدنبال آن با اعتراضات  ٦کرده بود که در دادگاه تجدید نظر این محکومیت به 
اتحادیه آزاد کارگران ایران و فشار افکار عمومی و سازمانهای بین المللی کارگری تمامی احکام صادره 

دیگر که در مراسم اول ماه مه به همراه شیث و صدیق دستگیر  کارگر ۱۱در مورد شیث و صدیق و 
سال از لغو این احکام  0با این حال و پس از گذشت . شده بود توسط رئیس وقت قوه قضائیه لغو گردید

ماه زندان شیث و صدیق را به اجرا گذاشت و  ٦دادگاه اجرای احکام شهر سنندج اوایل امسال حکم 
در حالی که شیث جهت کسب اطالع از پرونده شریف ساعد پناه و مظفر  دی ماه امسال ٢٦نهایتا 

صالح نیا، به دادستانی سنندج مراجعه کرده بود همانجا بازداشت و در زندان مرکزی سنندج محبوس 
  .شد

اتحادیه آزاد کارگران ایران با ابراز شادمانی از آزادی شیث امانی، بازگشت وی به میان خانواده و 
همکارانش را به اعضا اتحادیه، کارگران سنندج و بویژه به خانواده وی صمیمانه تبریک میگوید دوستان و 

و خواهان آزادی فوری صدیق کریمی یکی دیگر از اعضا هیئت مدیره اتحادیه و هم بند شیث امانی و 
ان محاکمه تمامی فعالین و رهبران کارگری از زندان است که تنها به جرم دفاع از حقوق انسانی کارگر

 .و به زنجیر کشیده شده اند

 ۱٨/۱٢/۱٣۰۱ -اتحادیه آزاد کارگران ایران 

  مارس در سنندج 0ممانعت از برگزاری مراسم 

 
نیروهای  09اسفند ماه  13بعداز ظهر امروز پنج شنبه : اسفند می نویسد  13در  آژانس خبری موکريان

 . وز جهانی زن در شهر سنندج شدندمارس ر 3امنیتی و انتظامی مانع از برگزاری مراسم 
براساس گزارش رسیده به آژانس خبری موکريان، اين مراسم که در پی فراخوان تعدادی از فعاالن 

اجتماعی شهر سنندج قرار بود به صورت راهپیمايی از سه راه نمکی شروع و تا میدان انقالب ادامه 
 . حل لغو گرديديابد، با دخالت نیروهای امنیتی و انتظامی حاضر در م

به گفته يک شاهد عیني، نیروهای انتظامی ضمن متفرق کردن حاضرين، چند تن از شرکت کنندگان در 
 . مراسم را بازداشت نمودند

 (نه به ز)دستگیری پدرام نصرالهی 

شنبه ساعت  ی هماهنگی دیروز پنج از اعضای کمیته( نه به ز)بر اساس خبر رسیده، پدرام نصرالهی 
همچنین از وضعیت مهرداد . ی اطالعات ستاد خبری سنندج احضار و بازداشت شده است ارهبه اد 14

 .ی هماهنگی خبری در دست نیست امین وزیری دیگر بازداشتی و عضو کمیته
گان و  برده ها، خواهان آزادی بی قید و شرط نام ی هماهنگی ضمن محکوم کردن این دستگیری کمیته

 .گری دربند استدیگر کارگران و فعاالن کار
 1009اسفند  10-های کارگریی هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل کمیته

 

 تجمع متقاضیان مسکن مهر دربریانک

جمعی از متقاضیان مسکن مهر به : اسفند آمده است  10خبرگزاری دولتی فارس در 10به گزارش 
شده بود مقابل یک تعاونی مسکن  های خود که امروز وعده آن داده دلیل دریافت نکردن کلید آپارتمان

 .مهر در بریانک تجمع کردند
طی تماس با خبرگزاری  12منطقه  2بنا بهمین گزارش، جمع کثیری از متقاضیان تعاونی مسکن مهر 

 .فارس از تجمع مقابل تعاونی مسکن مذکور در محله بریانک خبر دادند
های مهر آماده شده به  دادی از مسکنهای تع بر اساس اظهارات بیان شده امروز مقرر بود کلید

نفره نشاده داده  099متقاضیان تحویل داده شود اما واحدهای مسکونی دیگری به این جمعیت حدودًا 
 .مند نبوده است  ای مانند آب، برق و گاز بهره کاره بوده و از امکانات اولیه شد که واحدهایی نیمه

نام شرکت را از کیسون به پارسیان بدون اعالم به  شرکت پیمانکار این بخش از تعاونی مسکن مهر
متقضیان خود تغییر داده که بر این اساس معلوم نیست سرمایه آنها دست کیست و با چه افرادی 

 .طرف هستند
اتوبوس   دستگاه 4بر اساس اظهارات افراد تماس گیرنده با خبرگزاری فارس، در حال حاضر متقاضیان با 

کس  اند و هیچ تجمع کرده 2روهای شخصی مقابل دفتر تعاونی مسکن مهر و تعداد دیگری با خود
 .جوابگوی آنها نیست



میلیون تومان برای  19نام کرده و مبالغی تا سقف  تاکنون در این شرکت ثبت 35  این افراد از سال
 .اند دریافت مسکن مهر پرداخت کرده

  شود زودی تمام مي موجودی انبارهای داروسازی به

سنديکای صاحبان صنايع داروهای انسانی ايران با : اسفند آمده است  10در  آفتابشته سایت به نو
توجه به مشکالت موجود در تامین منابع مالی اعم از ريالی و ارزی جهت واردات مواد اولیه، به معاون 

 . ارزی بانک مرکزی نسبت به قطع تولید دارو و عرضه آن در کشور هشدار داد
درصد داروی ۰۶اينک بالغ بر  ر، اين سنديکا در نامه خود ضمن يادآوری اين موضوع که همبه گزارش مه

شود، اعالم کرد  کارخانه تولید و عرضه مي ۷۱مورد نیاز کشور به لحاظ عددی در داخل و توسط حدود 
که واحدهای داروسازی کشور به طور جدی با مشکل تامین منابع مالی اعم از ريالی و ارزی جهت 

 . اردات مواد اولیه و موثره مواجه هستندو
ذخاير و موجودی انبارهای مواد اولیه : سنديکا در ادامه، به معاون ارزی بانک مرکزی هشدار داده است

واحدهای داروسازی کشور به زودی به اتمام خواهد رسید و نبود حتی يک ماده موثره و اولیه موجب 
طور جدی سالمت جامعه را مورد تهديد قرار  و اين مساله بهشود  عدم امکان تولید اقالم دارويی مي

 . خواهد داد
مديره سنديکای صاحبان صنايع داروهای  در پايان اين نامه که به امضای هفت نفر از اعضای هیات

وپاگیر  مرکزی درخواست شده، خارج از مقررات معمول و دست انسانی رسیده، از معاون ارزی بانک
سیار ويژه، اقدام مقتضی انجام و در اسرع وقت جهت ارايه توضیحات و اداری و به صورت ب

ای با حضور هیات مديره اين سنديکا که نمايندگان تمامی تولیدکنندگان و  های الزم، جلسه انديشي چاره
 . کنندگان داروی کشور هستند، تشکیل شود توزيع

های کشور  میلیارد تومانی داروخانه ٨۱۱در همین حال ريیس سنديکای صنايع دارويی کشور از بدهی 
 . های توزيع و پخش دارو خبر داد به شرکت

اين بدهی که مربوط به هشت ماه گذشته است اگر با : عرب اظهار داشت دکتر محمود نجفي
 . شود رو مي های دارويی تسويه نشود صنعت دارويی کشور با مشکالتی جدی روبه شرکت

بط با صنعت دارو به خصوص بانک مرکزی نیز درخواست کرد مشکالت های مرت ها و نهاد وی از سازمان
مرکزی تا پیش از آغاز سال جديد  اگر بانک: ارزی مربوط به تولید و واردات دارو را مرتفع کنند و گفت

مشکل ارزی دارو را برطرف نکند امکان اينکه تا ارديبهشت ماه سال آينده ذخاير دارويی کشور تقلیل 
 . ت تهیه دارو را برای مردم ايجاد کند، زياد استيافته و مشکال

 

  چايكاران هنوز بهای محصول تابستان گذشته را دريافت نکرده اند

چايكاران در حالى سال را به پايان   :اسفند آمده است  12در  ایسنابه گزارش خبرگزاری دولتی  
 . اند سبز چاى را دريافت نكردهمیلیارد تومان از مطالبات فروش تضمینى برگ  19برند كه هنوز  مي

امسال بابت خريد : وگو با ايسنا، اظهار كرد مديرعامل اتحاديه چايكاران شمال در گفت -ايرج هوسمى 
شد كه تاكنون به صورت  میلیارد تومان به كشاورزان پرداخت مي 59هزار تن برگ سبز چاى بايد  109

میلیارد تومان از اين مبلغ  19يافته اما هنوز هم  تدريجى مبالغى از اين میزان به كشاورزان اختصاص
 . باقى مانده است

ريد برگ با وجود اينكه قیمت خ: وى با ابراز تاسف از وضعیت نامناسب امرار معاش چايكاران، تصريح كرد
مت و بدون هیچ افزايشى از كشاورزان خريدارى شد همچنان كشاورزان ترين قی سبز چاى به نازل

هاى فروخته  اشان هستند؛ اين درحالیست كه آخرين محموله بهاى محصول فروخته شدهمنتظر دريافت 
 . شده مربوط به مهر ماه است

ماه محصول جديد بايد برداشت شود اما مبلغ خريد امسال هنوز  از ارديبهشت: هوسمى اظهار كرد
 . تامین نشده است

درصد برگ سبز چاى درجه دو بوده  92درصد از محصول برداشت امسال برگ سبز چاى درجه يك و  30
كه امسال میزان تولید برگ سبز چاى درجه يك نسبت به سال گذشته افزايش يافته است كه هر كیلو 

گذارى و خريدارى  تومان قیمت 099تومان و هر كیلو برگ سبز چاى درجه دو 199برگ سبز چاى درجه يك
 . شد

صورت  است برگ سبز چاى كشاورزان را به طبق قانون مصوب مجلس شوراى اسالمي، دولت موظف
شود اما امسال اين میزان اعتبار  تضمینى بخرد و اعتبار آن هر ساله در بودجه كشور مشخص مي

نسبت به سال گذشته كمتر بود و همچنین میزان تولید برگ سبز چاى درجه يك افزايش يافت كه 



د اما امسال به دلیل اينكه اعتبار خريد تضمینى میزان اعتبار الزم براى خريد تضمینى چاى را افزايش دا
درستى تخمین زده نشده و اين اعتبار نسبت به سال گذشته كاهش داشت، سازمان چاى  چاى به

میلیارد تومان اعتبار براى خريد تضمینى داشت كه اين مبلغ براى محصول تحويل گرفته شده تا  05تنها 
 19هاى مختلف به كشاورزان داده شد و هنوز هم  تیرماه وعدهپايان خردادماه جوابگو بود و از اوايل 

 . هاى مختلف هنوز تخصیص نیافته است میلیارد تومان از اين مبلغ باقى مانده و علیرغم وعده
 

 سوختگی کامل یک کارگردر آتش سوزی کارگاه رنگ مبل در قم
 

زمان آتش نشانی قم،کارگاه رنگ بنقل از سا: اسفند آمده است  10خبرگزاری دولتی مهر در به گزارش 
متری کاسه گری به علت پخش بخارهای قابل اشتعال تینر در  11مبل در بلوار خلیج فارس واقع در 

ها دچار انفجار و حریق شد و به علت شدت آتش  مجاورت منبع حرارتی هنگام رنگ پاشی به مبل
 .سوزی به طبقات دیگر نیز سرایت کرد

کارگران کارگاه دچار سوختگی کامل بدن شده بود که جهت مداوا تحویل  بنا بهمین گزارش ،یکی از
 .عوامل اورژانس شد

گندم آمريکايی به زودی به '/ ايران دوازدهمین تولیدکننده بزرگ گندم در جهان» 
 «ايران می رسد

س به گزارش گروه اقتصاد بین الملل فار: اسفند آمده است  10در  فارسبه نوشته خبرگزاری دولتی 
از  ٢۱۱٢در نخستین گزارش خود در سال ( فائو)سازمان جهانی خواروبار و کشاورزی سازمان ملل

تولید جهانی گندم طی اين « دورنمای محصوالت و وضعیت غذايی»سلسله گزارش های موسوم به 
 . میلیون تن پیش بینی کرد 109سال را 

میلیون تن کاهش خواهد  ۱۱حدود  ۱۱٢۱بر اين اساس تولید گندم جهان در اين سال نسبت به سال 
 . يافت

میلیون تن پیش بینی کرده  14فائو در ادامه گزارش خود تولید گندم ايران در سال زراعی جاری را نیز 
 . است که نسبت به سال قبل افزايش يا کاهشی نخواهد داشت

م کرده که نسبت به سال میلیون تن اعال ۱۷اين سازمان تولید گندم ايران در سال زراعی گذشته را نیز 
 . قبل از آن يک میلیون تن کاهش داشته است

 103اتحاديه اروپا با . ايران دراين سال دوازدهمین تولید کننده بزرگ گندم در جهان شناخته شده است
میلیون تن به  31.0میلیون تن و هند با  112.0میلیون تن در رتبه نخست از اين نظر قرار گرفته و چین با 

آمريکا، روسیه ، استرالیا، کانادا، پاکستان، ترکیه و . ب در رتبه های دوم و سوم قرار گرفته اندترتی
میلیون تنی  00.5قزاقستان با تولید . اوکراين نیز رتبه های چهارم تا دهم را به خود اختصاص داده اند

 . ايران قرار گرفته اند میلیون تن يک پله پايین تر از 10.4يک پله باالتر از ايران و آرژانتین با 
میلیون تن رسیده که  09.2بر اساس اين گزارش کل تولید غالت ايران در سال زراعی گذشته نیز به 

 01.3بالغ بر  0919تولید غالت ايران در سال .درصد کاهش داشته است 5.1نسبت به سال قبل از آن 
میلیون تن در سال  0.4به  ٢۱۱۱تن در سال میلیون  0.0تولید برنج ايران از . میلیون تن اعالم شده بود

میلیون تن کاهش  4.0میلیون تن به  4.5افزايش يافته اما تولید ساير غالت به غیر از گندم از  0911
 . يافته است

 ***** 
  بی بی سی

خبرگزاری فارس به نقل از يک مقام وزارت صنعت، معدن و تجارت خبر داد که تحريم های اقتصادی بر 
تن  ۱۷۱۱دم به ايران تاثیری نداشته و از جمله اولین محموله گندم صادراتی قزاقستان به وزن فروش گن

 . در انبارهای کشور تخلیه شده است
: وی ضمن بی اثر دانستن تحريم ها بر واردات گندم، از ارسال گندم صادراتی آمريکا خبر داد و گفت

خدا هیچ مشکلی در واردات گندم وجود نداشته علیرغم همه تحريم ها و فشارهای اقتصادي، با لطف "
 ". فروردين در بنادر ما تخلیه می شود ۷است و گندمی که متعلق به کشور آمريکاست نیز 

اياالت متحده عالوه بر شرکت در تحريم های مصوب شورای امنیت، يک رشته تحريم های يکجانبه 
های خارجی آمريکا معموال شامل فروش  شديد را علیه جمهوری اسالمی به اجرا گذاشته اما تحريم

مواد غذايی و دارويی نمی شود و عالوه بر آن، دولت آمريکا به خاطر جلب حمايت کشاورزان آن کشور، 
 . برای حفظ بازارهای صادراتی گندم اهمیت فراوانی قايل است

به  ، دولت محمد خاتمی با برگزاری مراسمي، اعالم کرد که جمهوری اسالمی۱٣٨٣در سال 
خودکفايی در تولید گندم رسیده و دولت محمود احمدی نژاد نیز پس از آغاز کار، وعده داد که اين کشور 



نه تنها در زمینه گندم، بلکه در ساير محصوالت کشاورزی نیز به خودکفايی خواهد رسید اما در سال 
 .ستقرار داشته ا های اخیر، ايران در رده های اول واردکنندگان گندم در جهان

آزاد را دوشنبه  مشکل مان حل نشود، عرضه بنزين : رئیس اتحاديه جايگاه داران 
  کنیم  متوقف مي

ما در جلسه گذشته : حاج محمد رضا خاطرنشان کرد: اسفند آمده است  09در  آفتاببه نوشته سایت 
هايی عرضه بنزين اعالم کرديم که اگر مشکالت ما برطرف نشود از روز دوشنبه ناچاريم با نصب پالکارد

 . آزاد را متوقف کنیم
آخرين فرصت برای حل مشکالت جايگاه داران تا روز دوشنبه : رئیس اتحاديه جايگاه داران بنزين گفت

 . است و پس از آن عرضه بنزين آزاد متوقف می شود
ر شد اسفندماه که در شرکت پخش فرآورده های نفتی برگزا 11بیژن حاج محمدرضا با اشاره به جلسه 

مورد پاسخ داده شد و مابقی  0مورد تنها  14ساعت طول کشید از  5در آن جلسه که حدود : گفت
 . موارد نیز به آينده موکول شد

جلسه ای با ( شنبه)درآن جلسه مقرر شد تا امروز : رئیس اتحاديه جايگاه داران بنزين خاطرنشان کرد
گری برگزار شود تا مشکالت جايگاه داران حل شرکت ملی نفت و در روز دوشنبه نیز جلسه مشترک دي

 . شود تا کنون هیچ دعوت نامه ای از شرکت نفت به دست ما نرسیده است
ما در جلسه گذشته اعالم کرديم که اگر مشکالت ما برطرف نشود از : حاج محمد رضا خاطرنشان کرد

 . نیمروز دوشنبه ناچاريم با نصب پالکاردهايی عرضه بنزين آزاد را متوقف ک
 

به گزارش فارس،وی با اشاره به تعطیلی برخی از جايگاه های تک منظوره و دومنظوره در سطح شهر 
برخی از جايگاه های دومنظوره به دلیل مشکالت بدهی با شرکت ملی گاز تعطیل شده : تهران گفت

بندی جايگاه ها اند و برخی از جايگاه های تک منظوره نیز به دلیل مشکالت ناشی از اجرای طرح درجه 
 .تعطیل و يا در دست تعمیر هستند

 

  سه فعال کارگری بازداشت شده در سنندج همچنان در بالتکلیفی بسر می برند
 

نیروهای ( مارس ٨)اسفند  ٨۱طبق خبر رسیده به انجمن صنفی کارگران برق و فلزکار کرمانشاه، روز 
گری به نامهای پدرام نصرالهی و مهرداد امیر امنیتی سنندج با یورش به منزل و محل کار سه فعال کار

وزیری از اعضاء کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکلهای کارگری و فرزاد احمدی از اعضاء اتحادیه 
 ۰این بازداشتها همزمان با بازداشت . آزاد کارگران ایران را بازداشت و به مراکز امنیتی انتقال داده اند

نفر  ۱٢مراسم روز جهانی زن در شهر سنندج صورت گرفته است که مجموعا  نفر از شرکت کنندگان در
طبق این خبر به دنبال تجمعات و اعتراضات خانواده های بازداشت . مارس بازداشت شده اند ٨در روز 

 ۱نفر هر یک با قرار وثیغه  ٨شدگان روز جهانی زن، فعالین کارگری و جمعهائی از مردم سنندج امروز 
اما هنوز . میلیون تومان آزاد شود ۱۱مانی آزاد شده اند و یک نفر هم قرار است فردا با وثیغه میلیون تو

اطالعی از اتهام و یا زمان آزادی پدرام نصرالهی، مهرداد امیروزیری و فرزاد احمدی دریافت نگردیده 
 . است

  ۰۱٣٢۱/۱٢/۱         انجمن صنفی کارگران برق و فلزکار کرمانشاه
 
 

 ن ذوب آهن اسدآباد در مقابل استانداری همدان تجمع کردندکارگرا

كارگران دلیل اعتراض خود را تحمیل قراردادي : ایلنا آمده است  –به نوشته سایت دولتی کار ایران 
ماه حقوق معوقه خود نخواهند داشت،  ۷گونه حقی نسبت به  تنها هیچ عنوان كردند كه بر اساس آن نه

  .شود ای هم برای ادامه کار در آن قرارداد دیده نمی دالنهبلکه حقوق و مزایای عا
کارگران ذوب آهن اسدآباد در اعتراض به عدم پرداخت حقوق معوقه خود در مقابل استانداری : ایلنا

  .همدان تجمع کردند
ماه  به گزارش خبرنگار ایلنا از همدان، كارگران دلیل اعتراض خود را تحمیل قراردادي در هفته اول بهمن

ماه حقوق  ۷گونه حقی نسبت به  تنها هیچ از سوي مسئوالن ذوب آهن عنوان كردند كه بر اساس آن نه
ای هم برای ادامه کار در آن قرارداد دیده  معوقه خود نخواهند داشت، بلکه حقوق و مزایای عادالنه

  .شود نمی
 .اند افت نکردهماه است كه حقوق و عیدی دری ۷گويند  آهن غرب کشور مي کارگران ذوب



 خودکشی یکی از کارگران اخراجی نساجی کردستان به دلیل فقر اقتصادی

یکی از کارگران اخراجی نساجی کردستان به نام  :آمده است خبرگزاری هرانا به گزارش سایت 
به علت بیکاری و فقر اقتصادی ناشی از آن، روز دوشنبه، پانزدهم اسفندماه خودکشی " منصور زارعی"

  .به زندگی خود پایان داد کرد و
ساله  ۷٢های کارگری، منصور زارعی،  ی هماهنگی برای ایجاد تشکل به گزارش هرانا به نقل از کمیته

تر در شرایط سخت و زیان آور قسمت ریسندگی  ی کار برخوردار بود، پیش سال سابقه ۱۱که از بیش از 
 .ی نساجی مشغول به کار بود کارخانه

هدفمند سازی )های اخیر و با اجرایی شدن طرح تعدیل اقتصادی ان در طی ماهموج بیکاری کارگر
  .روندی تصاعدی را در پی داشته است( ها یارانه

دست کم  ٢۱۱۱بر اساس اعالم نهاد آمار، نشر و آثار مجموعه فعاالن حقوق بشر در ایران، در سال 
  .کارگر از کار اخراج شدند ۷۶٣۱۰

پس از اینکه ( مزدا)ر ماه گذشته نیز یکی از کارگران قسمت رنگ گروه بهمن الزم به یادآوری ست که د
ی کارخانه دست به خودکشی  از قرار داشتن نام خود در لیست اخراج پایان سال مطلع شد، در محوطه

 .زد و جان باخت

 دستمزد 
 هزار تومان است 602سبد هزینه خانوار : بیانیه كمیته مزد استان تهران

  زار تومانی مزد و هزینهه 022شكاف 

های مزد، رنگی كامال جدی به  زنی اسفند به نیمه رسید و چانه: آمده است  شرقبه نوشته روزنامه 
خبر داد و اعالم  01روز پیش بود كه وزیر كار از آغاز جلسات تعیین حداقل دستمزد  19. خود گرفت

انتخابات مجلس كه . مجلس موكول كرددستمزد حداقلی كارگران در سال آتی را به پس از انتخابات 
وزیر كار تعیین مزد كارگری را به پس از برگزاری آن موكول كرده بود، برگزار شد و دیروز كمیته تخصصی 

قلم  05ای و با در نظر گرفتن  مزد كانون هماهنگی شورای اسالمی كاراستان تهران، با انتشار بیانیه
 505هزار و  205از كاالهای ضروری، سبد هزینه خانوار را ای  كاالی اساسی و حذف كاالهای یارانه

قانون كار باید حداقل حقوق با  41ای خانوار چهار نفری كه براساس ماده  سبد هزینه.تومان اعالم كرد
توجه به آن و نرخ تورم ساالنه تعیین شود تنها خبر این بیانیه نبود، خط فقر شدید كه به گفته حسین 

 525اد دانشگاه الزهرا منظور از خط فقر شدید تامین غذاست نیز ازسوی این كمیته راغفر، استاد اقتص
هزار و  009جاری  این در حالی است كه حداقل حقوق كارگران در سال. تومان برآورد شد 499هزار و 

تومان تعیین شد و صدای كارگران مبنی بر اینكه معیشت خانواده كارگری با این میزان حقوق  099
سخت خواهد بود، نشنیده گرفته شد و اكنون سبد هزینه خانوار چهار نفری با حذف كاالهای  بسیار
ای با حداقل حقوقی كه  شود كه این سبد هزینه تومان اعالم می 505هزار و  205ای از این سبد،  یارانه

های  ر سالد. گذارد تومانی را به نمایش می 005هزار و  415گیرد، شكاف یك كارگر ساده در كشور می
اخیر توجه به سبد هزینه خانوارچهار نفری در تعیین حداقل دستمزد كه در قانون كار نیز به آن اشاره 

اتفاقی كه عینیت آن در سال . شده، نادیده گرفته شد و بیش از هر چیز نرخ تورم مورد توجه بوده است
توافق شده بود با اعالم نرخ  درصدی دستمزدها 15به نمایش درآمد و در حالی كه بر سر افزایش  33

، حداقل دستمزد بازنگری شده و كاهش یافت و 33درصدی از سوی بانك مركزی در سال  19تورم 
های مزد باز هم سبد هزینه خانوارهارا بررسی  اما با این وجود كمیته. درصدی را تجربه كرد 0رشدی 

. كنند زنی خود در جلسات مزد برآورد می هكرده و هر ساله سبد هزینه خانوار را برای افزایش قدرت چان
ای برای چند شغله  كندو چاره ای كه با حداقل دستمزدها شكاف قابل توجهی را تجربه می سبد هزینه

بر همین اساس، . گذارد های كاذب یا افزایش انحرافات اجتماعی باقی نمی بودن یا روی آوردن به شغل
در زمان خالفت ( ع)امیرالمومنین علی »:منتشر كرد، نوشت ای كه كمیته مزد استان تهران در بیانیه

ترین  همانا پایین. در كوفه هیچ انسانی نیست، مگر اینكه از نعمت الهی برخوردار باشد: فرماید می
و از آب ( مسكن)نشیند  و در سایه می( حداقل خوراك)خورد  سطح زندگی در میان مردم نان گندم رامی

گذاریم كه  های گذشته پشت سر می را متفاوت نسبت به سال 09سال .(آب سالم)نوشد  فرات می
شاهد نوسانات افزایش نرخ تورم در كاالهای اساسی و كاهش قدرت خرید مردم به خصوص اقشار 

  . بگیر را در برداشته است حقوق
شركای  المللی است با حضور ترین قوانین بین قانون كار كه از مترقی 41این كمیته جهت تحقق ماده 
ساله موظف است حداقل مزد كارگران  عالی كار همه گرایی شورای جانبه  اجتماعی و رعایت اصل سه



كمیته بررسی مزد استان تهران . را برای نقاط مختلف كشور با توجه به معیارهای جهانی تعیین كند
و با حذف جانبه از تمام نقاط كشوری  پس از برگزاری جلسات متعددكارشناسی و تحقیقات همه

قلم كاال  05رال برای یك خانواده چهار نفره براساس  059/055/2ای از سبدخانوار مبلغ  كاالهای یارانه
بردن  دارند، باال بنابراین با توجه به نظریات متولیان افزایش دستمزد كه ابراز می.دارد اعالم می

كه كمترین نرخ افزایش  09و  30های  شود در مقایسه با سال دستمزدمنجر به افزایش نرخ تورم می
. ایم ایم، نشانگر آن است كه بیشترین نرخ تورم را دریافت كرده گذشته داشته  دستمزد را طی یك دهه

بگیرنه تنها باعث افزایش  بردن قدرت خرید اقشار حقوق نظر كمیته این است كه افزایش دستمزد و باال
های تولیدی و خدماتی و نشاط  های بنگاه چرخ شود، بلكه رونق اقتصادی و كمك به چرخش تورم نمی

تخصصی مزد   اكبر عیوضی،رییس كمیته در همین خصوص علی. اجتماعی را به همراه خواهد داشت
های  ها و استاندارد از آنجاكه بر اساس معیار: كانون شوراهای اسالمی كار استان تهران به ایسنا گفت

: شود ها در نظر گرفته می فقر یا گرسنگی انسان تعیین خط قلم ماده غذایی برای 12المللی تنها  بین
كالری برای خردساالن در سبد  399براین اساس روزانه باید دو هزار كالری برای بزرگساالن و هزار و 

 05وی با تاكید بر اینكه اقالمی كه امسال در كمیته مزد در نظر گرفته شده، . خانوار لحاظ شود  هزینه
رو كمیته مزد استان تهران با حذف كاالهایی كه به آنها یارانه  از این: است، گفت قلم كاالی ضروری

های  آوری اطالعات از تشكالت مختلف و تعاونی گیرد و همچنین انجام تحقیقات میدانی، جمع تعلق می
دنظر قلم كاال م12كاال را به جای  05شود،  بزرگی كه اقالم در آنها براساس نرخ مصوب دولتی توزیع می

سری اقالم نظیر نان،  ها یك به دلیل حذف یارانه: رییس كمیته مزد استان تهران ادامه داد. است داده  قرار
وی با . ایم خانوار حذف كرده  بها و خرید مسكن را ازاقالم ضروری سبد هزینه  آب، برق، گاز و مبلغ اجاره

جاری تا  ها از ابتدای سال خوراكی های مادر كمیته مزد استان تهران بیان اینكه براساس بررسی
از ابتدای امسال براساس اعالم : درصدافزایش قیمت داشته است، بیان كرد 49تا  01ماه از  بهمن
جاری نیز بوده  ماه سال ما لحاظ كرده و منتهی به بهمن  های رسمی و درصدتورمی كه كمیته سایت

ز اقالم خوراكی پروتئینی مثل شیر و گوشت ما كنیم، ولی در بعضی ا درصدتورم را اعالم می 01است،  
عیوضی با تاكید بر اینكه به علت نوسان شدید نرخ تورمتعیین . ایم درصدی را نیز شاهد بوده 49افزایش

سری تاثیرات در افزایش  ما شاهد یك: های قبل است، گفت تر از سال متفاوت 01حداقل دستمزد سال 
یابد و در  سطح جامعه یك نرخی است كه به صورت طبیعی افزایش می در. ایم تورم و نرخ طال و ارز بوده

از این رو بایدگفت افزایش نرخ طال و ارز . مقابل یك نرخی است كه میزان افزایش آن منطقی نیست
  .روی سایر اقالم كشور نیز تاثیر گذاشته است

خود دولت است و نه مردم، نه رفتن نرخ طال و ارز به دست  باال: رییس كمیته مزد استان تهران افزود
ترین عامل  وی با تاكید بر اینكه مهم. كسبه و نه اتحادیه هیچ نقشی در نوسان قیمت آنها ندارد

ما در :دلیل همین نوسانات است، تصریح كرد  های آینده به با سال 01تمایزتعیین حداقل دستمزد سال 
ایم كه اگر كسی مدعی شد  تر آمده ها نیز پایین خانوار در بسیاری از جاها از حداقل  تعیین سبد هزینه

در خانواده فقط : عیوضی گفت.ها منطقی نیست، بتوانیم حقیقت محض بودن آن را ثابت كنیم این رقم
ونقل و بسیاری چیزهای دیگر نیز در سبد  بحث خوراك مطرح نیست، تحصیل، آموزش، مسكن، حمل

رییس كمیته مزد استان تهران با بیان اینكه . وری استخانوار حایز اهمیت و جزو نیازهای ضر  هزینه
های ضروری اعضای  شود سرپرست خانوارهانتواند خواسته های استیجاری باعث می بودن هزینه باال

بودن  هایی نظیر چند شغلی به همین دلیل است كه ماشاهد رشد پدیده: خانواده را تامین كند، گفت
سرپرست خانوار مجبور است بسیاری از : وی ادامه داد.شویم می در كشور یا بروز سایر معضالت دیگر

بها حذف كند و این موضوع در حال   های اجاره های ضروری اعضای خانواده رابه خاطر پرداخت هزینه نیاز
درصد به میزان  09عیوضی در ادامه با بیان اینكه در كالن شهرها . حاضر یكی از معضالت جامعه ماست

ایم  قلم كاالیی كه ما در نظر گرفته 05این : شود، گفت ار و خط فقر شدید اضافه میخانو سبد هزینه
بدون . شود شامل تمام كاالهایی است كه در طول یك ماه خورده و نوشیده و صرف ضروریات می

 .احتساب تفریحات و اعیاد

  رسد این برآورد واقعی به نظر نمی
گوید حاضر است  عی بودن این برآوردها خبر داده و میرییس كمیته مزد استان تهران در حالی ازواق

وگو با شرق سبد هزینه خانوار چهار نفری  حقیقت محض بودن آن را ثابت كندكه حسین راغفر، در گفت
ای بیش از یك  در كشور را بیش از این ارقام دانسته و معتقد است كه در كالن شهرها این سبد، هزینه

یكی از اقالم مهم در : دهد وی ادامه می. كند ر چهار نفری با خود همراه میمیلیون تومان را برای خانوا
ای دو  توان خانه تعیین سبد هزینه خانوار چهارنفری مسكن است، باید دید در كجای شهر تهران می

هزار تومان اجاره كرد كه براساس آن بتوان  199تا  599خوابه برای چهار نفر را با اجاره ماهانه كمتر از 
استاداقتصاد دانشگاه تهران و دانشگاه الزهرا با . هزار تومان باشد 205پذیرفت، سبد هزینه خانوار 

های زندگی در شهر تهران با تمام كالن شهرهای كشور متفاوت است، یادآور  اشاره به اینكه هزینه



  .تواندبیش از یك میلیون تومان باشد توان گفت خط فقر در تهران می می: شود می
هزار تومانی برآورد شده است،  515باید دید منظور از خط فقر شدیدیكه : كند خاطرنشان می وی

هزار  515اگر خط فقر شدید را . چیست؟ از دید ما خط فقر شدید یعنی تامین غذای یكخانوار چهار نفری
كه برای هزار تومان تعیین كنیم به این معناست  205تومان در نظر بگیریم و سبد هزینه خانواررا 

هزار  009تر از همه مسكن یك خانوار چهار نفری تنها  ونقل، بهداشت، پوشاك و مهم های حمل هزینه
وی . تواند این سبد هزینه درست باشد ایم كه حتی با یك حساب ساده نیز نمی تومان در نظر گرفته

حل مناسب و  راه تواند درخصوص اینكه آیا افزایش واقعی دستمزدها براساس سبد هزینه خانوار می
: گوید گویند توان افزایش حقوق كارگران را ندارند؟ می درستی باشد در شرایطی كه كارفرمایان می

كارفرما و كارگر هر . ای نیست حل منطقی اینكه كارفرمادستمزدها را اصالح كرده و افزایش دهد، راه
. خرید آنها را فرسوده كرده است اند كه قدرت دوقربانی نظام اقتصادی حاكم و تورم باالی كشور شده

های اقتصادی است و دولت باید به فكر اصالح  عامل اصلی افزایش تورمی است كه ناشی از سیاست
  .ها باشد این سیاست

ها به  در برخی كشورها، دولت: دهد جنوبی ادامه می راغفر با اشاره به تجربه كشورهایی همچون كره
های خانوار  كنند و به این ترتیب كارفرما و كارگر را در تامین هزینه یكارفرما یارانه دستمزد پرداخت م

در این میان و . ها در این زمینه استفاده كند تواند از تجربه سایر كشور دولت می. دهند كارگری یاری می
هزارتومانی بین حداقل حقوق و سبد هزینه خانوار که نگرانی از افزایش جرایم 415با وجود شکاف 

ورسیدن این  01درصدی حداقل دستمزد در سال 09دهد، صحبت از افزایش  عی را افزایش میاجتما
حقوقی که باز هم سبد هزینه خانوار را پوشش نخواهد داد و . هزارتومان است499حقوق حداقلی به 

رسداین شکاف بیشتر  ها نشسته است به نظر می با توجه به تورمی که سال آتی نیز در کمین هزینه
 .ال جاری خواهد شداز س

 تومان برآورد شد ۴٠٠هزار و  ۵۷۵نرخ خط فقر شدید در كشور 

مسئول کمیته مزد استان تهران از     :ایلنا در  اسفند آمده است  –به گزارش خبرگزاری دولتی کار ایران 
طبق معیارهای بهداشت جهانی، نرخ خط فقر شدید در کشور : افزایش نرخ خط فقر خبر داد و گفت

  .تومان برآورد شده است ۷۱۱هزار و ۱۷۱
نرخ سبد هزینه خانوار : آور شد  علی اکبر عیوضی در گفتگو با خبرنگار ایلنا ضمن بیان مطلب فوق یاد

کالری برای کودکان و همچنین حذف  ۱٨۱۱کالری برای افراد بازرگسال و  ٢۱۱۱کارگری با در نظر گرفتن 
  .تومان تعیین شده است ۱۰۱هزار و  ۷۰۱از و نان برای سال آینده ای از قبیل آب، برق، گ کاالهای یارانه

شود که  گفتنی است، اظهارات مسئول کمیته مزد از میزان نرخ سبد هزینه خانوار در حالی مطرح می
درصدی قیمت مسکن و  ۷۷پیش از این فرامرز توفیقی عضو کمیته مزد تهران با احتساب افزایش 

 .هزار تومان اعالم کرده بود ۰٢۱ار را خوراک نرخ سبد هزینه خانو

 

 كلید خورد« استاد ـ شاگردی»طرح : معاون وزیر تعاون

معاون وزیر تعاون، كار و رفاه اجتماعی با : در اسفند ماه آمده است  مهربه نوشته خبرگزاری دولتی 
عالی  ورایها، از آخرین تصمیمات ش در برخی از استان« استاد ـ شاگردی»اعالم آغاز اجرای طرح 

مهردر ارتباط  محمدحسین فروزان. گانه آن خبر داد های سه ها و اولویت اشتغال در مورد پرونده زودبازده
چیزی كه در این بخش تاكنون مشخص شده،مذاكره با : شاگردی گفت -با روند اجرای طرح استاد 

: فاه اجتماعی، اظهار داشتمعاون توسعه كارآفرینی و اشتغال وزارت تعاون، كار و ر. كارفرمایان است
های قانون كاری و تامین  ما در حال مذاكره با كارفرمایانی هستیم كه ممكن است به دلیل محدودیت

شاگردی به وجود  -های شغلی استاد  اند این فضا را برای گسترش فرصت اجتماعی تاكنون نتوانسته
های كوچك زودبازده  گزین طرح بنگاهتوان مشاغل خانگی را جای وی در این ارتباط كه می. بیاورند

های بزرگ صنعتی مانند پتروشیمی و  برنامه اشتغال كشور هم طرح: دانست؟ با رد این مساله، گفت
ازسویی نیز كسب و كارهای خرد و روستایی . های متوسط و كوچك را در نظر دارد فوالد و هم پروژه
 .گیرد مدنظر قرار می

  مسکن  ساله در پروژه ساخت ۰تکلیفی اعتراض بازنشستگان نفت به بال
 

 در اعتراض به عملکرد کانون بازنشستگان نفت صورت گرفت



جمعی از اعضای تعاونی مسکن کانون : دولتی فارس در اسفند ماه آمده است خبرگزاری به نوشته 
ساله در اجرای پروژه ساخت مسکن توسط این  ٣بازنشستگان صنعت نفت در اعتراض به بالتکلیفی 

  .تعاونی امروز در دفتر این کانون تجمع کردند
سال پیش  ٣حدود : وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس اظهارداشت یکی از تجمع کنندگان در گفت

هزار تومان به  ۱۱۱میلیونو  ۱٨برای خرید مسکن از طریق کانون بازنشستگانصنعت نفت اقدام و مبلغ 
پس از گذشت مدتی اعضای هیأت مدیرهتعاونی مسکن : فزودوی ا. حساب این کانون واریز کردیم

کانون بازنشستگان نفت اعالم کردند که در تحویل زمین مورد نظر برای ساختمسکن مشکل حقوقی 
  .ایجاد شده است
اند، اظهار  نفر از بازنشستگان نفت برای خرید مسکن ازطریق کانون ثبت نام کرده ۱۶وی با بیان اینکه 

میلیون تومان از اعضای کانون دریافت شدو تاکنون نیز  ٣۱۱پیش حدود یک میلیارد و سال  ٣: داشت
حقوق پایینبازنشستگی کفاف حل : این بازنشسته معترض ادامه داد. اقدام موثری صورت نگرفته است

دهد و این در حالی است کهکانون بازنشستگان نفت نیز پول  مشکالت زندگی و هزینه درمان ما را نمی
  .گرداند افتی را به ما باز نمیدری

نفر از افرادی که برای خرید مسکن در کانونبازنشستگان ثبت نام  ٣۱وی با بیان اینکه امروز حدود 
اند در محل این کانون تجمع کردند، از مسئوالن وزارت نفت خواستتا به مشکل بازنشستگان  کرده

 .رسیدگی کنند

 كارگر ۵٠٠بیكاری  تعطیلی كارخانه چكیده صنعت ساوجبالغ و

یک فعال کارگری در ساوجبالغ از تعطیلی  :ایلنا در  اسفند آمده است –به گزارش خبرگزاری دولتی کار ایران 
  .کارگر خبر داد ۱۱۱کارخانه چکیده صنعت با بیشاز 

ر دبیر اجرایی خانه کارگر ساوجبالغ در گفتگو با ایلنا ضمن اعالم تعطیلی کارخانه چکیده صنعت، اظها
کارگر این کارخانه تولید کننده چرم دور شیشه اتومبیل، در حال حاضر در  ۱۱۱بیش از : داشت

  .بالتکلیفی بسر برده و خواستار دریافت مطالبات معوقه خود از صاحبان کارخانه هستند
های حرارتی است نیز به دالیل  کارخانه ایرکست که تولید کننده کوره: پور افزود کرمعلی سامانی

او با اشاره به مشکالت صنایع تولیدی در . کارگر خود را پرداخت نکرده است ۰۱ماه حقوق  ۱ابهی مش
بخش عظیمی از صنایع تولیدی این شهرستان به دلیل عدم حمایت : شهرستان ساوجبالغ تصریح کرد

  .ها، دچار مشکل شده است دولت از بخش صنعت در اجرای قانون هدفمند کردن یارانه
کارگری با بیان اینکه به دلیل تحریمهای صورت گرفته اکثر صنعت گران این منطقه با عدم ورود این فعال 

با شروع سال جدید کارخانجاتیکه نیاز به واردات مواد اولیه دارند : اند افزود مواد اولیه تولید مواجه شده
  .با مشکل جدی مواجه خواهند شد

افزایش قیمت انواع : لیدی نیاز به حمایت دولت دارندگفتهای تو او با تاکید بر اینکه همه این واحد
  .های انرژی منجر به چالش صنایع تولیدی و افزایش قیمت تمام شده محصوالت آنان شده است حامل

این فعال كارگری با بیان اینكه ادامه روند کنونی تبعات اقتصادی و اجتماعی غیر قابل جبرانی در 
واحد تولیدی مهم،  ۶۱۱شهرستان ساوجبالغ با داشتن بیش از : ار کردخواهد داشت، در خاتمه اظه پی

 .دهند با وجود مشکالت فراوان، به تولید ادامه می

  بازداشت فرزاد احمدی از اعضای اتحادیه آزاد کارگران ایران
  و دیگر فعالین کارگری در شهر سنندج را محکوم میکنیم

 

اسفند ماه در محل  ٨۱صبح روز پنج شنبه  ۱۱ران ایران ساعت فرزاد احمدی از اعضای اتحادیه آزاد کارگ
کارش توسط مامورین امنیتی دستگیر و مدت چهار روز است در ستاد خبری اداره اطالعات سنندج 

. وی از زمان دستگیری تاکنون هیچ تماسی با خانواده خود نگرفته است. تحت بازداشت قرار دارد
ت گرفته است که همانروز پدرام نصراللهی از اعضای کمیته بازداشت فرزاد احمدی در حالی صور

هماهنگی نیز دستگیر شد و مدتهاست صدیق کریمی از اعضای هیئت مدیره اتحادیه و مهرداد وزیری 
اسفند ماه جاری  ٢۱یکی دیگر از اعضای کمیته هماهنگی از در بازداشت بسر میبرند و قرار است روز 

نیا دو تن دیگر از اعضای هیئت مدیره اتحادیه آزاد کارگران ایران در شهر شریف ساعد پناه و مظفر صالح 
 . سنندج مورد محاکمه قرار گیرند

اتحادیه آزاد کارگران ایران بازاشت فرزاد احمدی و دیگر فعالین کارگری در شهر سنندج را قویا محکوم 
 . گران دربند از زندان استمیکند و خواهان آزاد فوری و بی قید و شرط این فعالین و تمامی کار

  ۰۱٣۱اسفند ماه  ٢۱ -اتحادیه آزاد کارگران ایران



 

  محاکمه کارگران را متوقف کنید

 

آیت نیافر عضو شورای نمایندگان کمیته پیگیری ایجاد تشکل های کارگری که طی هفته قبل جهت 
داده بودند و به مدت یک ماه  که بر علیه او تشکیل ۰۱٣٢۱/۷/۱محاکمه در دادگاه مربوط به پرونده مورخ 

  . آزاد شده است احضار شده بود" میلیون تومان موقتا ۱۱۱در اوین بازداشت شده بود و با وثیقه 
همراه وکیل خود در دادگاه حضور یافت ،در مقابل اتهامات واهی وارده در دادگاه  ٣۱/۰۱٣۱٢/۱روز شنبه 

ته شد طی یک ماه آینده نتیجه ی دادگاه به آنها ابالغ پایان جلسه دادگاه به آنها گف.از خود دفاع کرد 
  . خواهد شد

  -۰۱٣۱۶/۱٢/۱کمیته پیگیری ایجاد تشکل های کارگری

 
 

 ! شیث امانی»تبریک آزادی 
 

فعال کارگری و از اعضای « شیث امانی» ۰۱٣۱اسفندماه  ٨۱شنبه  با خبر شدیم که عصر روز پنج
با فشارهای کارگران و فعالین کارگری که به شکلی متحد « ان ایرانی آزاد کارگر اتحادیه»ی  مدیره هیئت

 . و یکپارچه، پیگیر آزادی نامبرده بودند، از زندان سرمایه آزاد شد
شان، اعضای  ی محترم ی هماهنگی ضمن تبریک آزادی این فعال کارگری به ایشان، خانواده کمیته

قید و شرط تمامی  بش کارگری، خواستار آزادی بیی آزاد کارگران ایران و تمامی فعاالن جن اتحادیه
 . کارگران در بند است

 ۰۱٣۱اسفندماه  -٢۱های کارگری ی هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل کمیته
 

  بازداشت فرزاد احمدی از اعضای اتحادیه آزاد کارگران ایران 
 و دیگر فعالین کارگری در شهر سنندج را محکوم میکنیم

اسفند ماه در محل  ۱٨صبح روز پنج شنبه  ۱۱اعضای اتحادیه آزاد کارگران ایران ساعت فرزاد احمدی از 
کارش توسط مامورین امنیتی دستگیر و مدت چهار روز است در ستاد خبری اداره اطالعات سنندج 

. وی از زمان دستگیری تاکنون هیچ تماسی با خانواده خود نگرفته است. تحت بازداشت قرار دارد
فرزاد احمدی در حالی صورت گرفته است که همانروز پدرام نصراللهی از اعضای کمیته بازداشت 

هماهنگی نیز دستگیر شد و مدتهاست صدیق کریمی از اعضای هیئت مدیره اتحادیه و مهرداد وزیری 
اسفند ماه جاری  ٢۱یکی دیگر از اعضای کمیته هماهنگی از در بازداشت بسر میبرند و قرار است روز 

ساعد پناه و مظفر صالح نیا دو تن دیگر از اعضای هیئت مدیره اتحادیه آزاد کارگران ایران در شهر  شریف
  .سنندج مورد محاکمه قرار گیرند

اتحادیه آزاد کارگران ایران بازاشت فرزاد احمدی و دیگر فعالین کارگری در شهر سنندج را قویا محکوم 

 .این فعالین و تمامی کارگران دربند از زندان است میکند و خواهان آزاد فوری و بی قید و شرط

 ۱٣۰۱اسفند ماه  ٢۱ -اتحادیه آزاد کارگران ایران
 

 سه فعال کارگری بازداشت شده در سنندج همچنان در بالتکلیفی بسر می برند

نیروهای ( مارس ٨)اسفند  ۱٨طبق خبر رسیده به انجمن صنفی کارگران برق و فلزکار کرمانشاه، روز 
تی سنندج با یورش به منزل و محل کار سه فعال کارگری به نامهای پدرام نصرالهی و مهرداد امیر امنی

وزیری از اعضاء کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکلهای کارگری و فرزاد احمدی از اعضاء اتحادیه 
 ۰تها همزمان با بازداشت این بازداش. آزاد کارگران ایران را بازداشت و به مراکز امنیتی انتقال داده اند

نفر  ۱٢نفر از شرکت کنندگان در مراسم روز جهانی زن در شهر سنندج صورت گرفته است که مجموعا 
طبق این خبر به دنبال تجمعات و اعتراضات خانواده های بازداشت . مارس بازداشت شده اند ٨در روز 

 ۱نفر هر یک با قرار وثیغه  ٨دج امروز شدگان روز جهانی زن، فعالین کارگری و جمعهائی از مردم سنن
اما هنوز . میلیون تومان آزاد شود ۱۱میلیون تومانی آزاد شده اند و یک نفر هم قرار است فردا با وثیغه 

اطالعی از اتهام و یا زمان آزادی پدرام نصرالهی، مهرداد امیروزیری و فرزاد احمدی دریافت نگردیده 
 .است



 ۱٣۰۱/ ٢۱/۱٢ -فلزکار کرمانشاه  انجمن صنفی کارگران برق و
 

 ! خانه کارگر تمام قد در مقابل مطالبات کارگران ایستاده است
 

نظام سرمایه داری، که یک قطب آن میلیاردها انسان کارگر و بی چیز و قطب دیگر آن مشتی اقلیت 
ود و کارمزدی رکن اصلی این نظام و س. استثمارگر است نظام حاکم بر سرنوشت بشر امروز است

منفعت، جوهره مناسبات و روابط انسانها در آن است و به همین دلیل حفظ نظام سرمایه داری تا کنون 
با به انقیاد کشیدن و تحمیق و انجماد فکری کارگران و استفاده از ارتشهای تا بن دندان مسلح، زندان 

سوء استفاده از محصول و دادگاهها و بازداشتگاههای مخوف، گاردهای پلیس و نیروهای امنیتی تا 
تا باز تولید و اشاعه ...( رادیو و تلویزیون، سینما و هنر و رسانه ها و )دانش و تکنولوژی بشری 

مضافًا اینکه سیستم سرمایه داری . ناسیونالیسم، قوم گرایی، نژاد پرستی ممکن و مقدور شده است
نافع صنفی و اجتماعی کارگران در همیشه تالش میکند اتحادیه های کارگری را که برای دفاع از م

مقابل سود سرمایه و بطور طبیعی از درون طبقه کارگر شکل میگیرند با هزار و یک ترفند و ایجاد 
محدودیت به ابزاری در دست سرمایه داران و دولت هایشان تبدیل کند و گاها با اتکا به نیروی عریان 

خانه کارگر . ی سر کارگران قرار میدهندسرکوب و بطور رسمی، تشکلهای دست سازی را بر باال
. علیرغم اینکه در بدنه آن کارگران شریفی نیز وجود دارند از این دسته از تشکلهای دست ساز است

از وزارت کشور مجوز  ۷۱٣۱که به نام بزرگترین اتحادیه کارگری دولتی در سال ( خانه کارگر)این تشکل
قل های منافع صنفی، اجتماعی وسیاسی کارگران دفاع فعالیت دریافت کرده است نه تنها از حدا

نکرده است بلکه دست و پای کارگران را بطور آشکار و انکار ناپذیری بسته و آنها را از زمان اعالم 
دفاع از »: در مرام نامه خانه کارگر آمده است. موجودیتش در مقابل سرمایه داران قربانی کرده است

رین شرط الزم برای شکوفایی استعداد و توانایی های کارگری و سایر آزادی های انسانی و ارزش آف
ریشه کن کردن » -« اقشار جامعه برای ایفای نقش خالق در تعیین سرنوشت اجتماعی خویش است

ایجاد شرایط مناسب و امکان » -« فقر و محرومیت از طریق تاکید بر ارزش کار و نفی هر نوع استثمار
 .« وی، سیاسی، اجتماعی و شرکت فعال کارگران در رهبری کشورالزم برای خودسازی معن

اما آیا واقعیت وجودی خانه کارگر برای کارگران ایران جمالت زیبای باال بوده است؟ تشکل خانه کارگر و 
آقای محجوب باید در مقابل کارگران پاسخ دهند در این بیست و چند سال گذشته که میلیاردها تومان 

ن و به نام آنها از اموال جامعه هزینه کرده اند کجا رفته است و در خدمت منافع چه از کیسه کارگرا
باید این تشکل و جناب محجوب پاسخ دهند اگر برای کارگران . کسانی و چه طبقه ای خرج شده است

ت و سینه چاک کرده اند و میلیاردها اموال را هزینه دفاع از حقوق کارگران کرده اند پس قراردادهای موق
سفید امضا و گرفتن سفته و تعهد محضری از کارگران و بیکار سازیهای فله ای و دستمزدهای چهار 

برای . برابر زیر خط فقر از کجا و چگونه به کل شرایط کار و زیست طبقه کارگر ایران تبدیل شده است
به نتایج عینی چند تا از  پی بردن به این مسائل ما در اینجا از چهارده واحد زیر مجموعه خانه کارگر فقط

آنها می پردازیم و قضاوت را به میلیونها کارگری که هم اکنون یا دستمزد معوقه دارند و یا جزو لشکر 
عظیم بیکاران هستند و یا در شب عید در معرض اخراج قراردارند و یا با سپردن ضمانت محضری و دادن 

  اند، می سپاریمسفته به کارفرمایان به بردگانی خاموش تبدیل شده 
خیلی جالب . هزار نسخه تیراژ دارد ۶تا  ۱این روزنامه فقط . روزنامه کار و کارگر ارگان خانه کارگر است

صفحه ای فقط  ۱٢؟ این روزنامه !است حدود بیست و پنج میلیون کارگر و شش هزار نسخه روزنامه
حجوب پرسید این روزنامه چقدر یک صفحه کارگری و یک صفحه اخبار شهرستانها را دارد باید از م

چقدر آموزشهای الزم در مورد . نظرات، اعتراضات، مطالبات، اعتصابها و تجمع کارگران را پوشش میدهد
 . قانون و روابط کار را برای کارگران تشریح میکند، در چند مورد از کارگران معترض حمایت کرده است

ی جاری زندگی کارگران اخراجی، تعلیقی، هزینه چقدر هزینه ها« واحد صندوق حمایت از کارگران»
حمایت های مالی به صورت وام های ... های تحصیلی کارگران و فرزندان آنان و هزینه های درمان و 

  کوتاه مدت و مستمر و یا به صورت کمک های بالعوض در اختیار کارگران گذاشته است؟
 -اخراج)یری در زمینه مشکالت قضایی کارگران واحد حقوقی خانه کارگر، چقدر خدمات مشاوره و پیگ»

  دعاوی کیفری و حقوقی به کارگران کشور ارائه کرده است؟...( تعلیق، حقوق مزایا و 
چقدر پیگیر مسایل و مشکالت کارگران بازنشسته و « واحد کانون بازنشستگان و مستمری بگیران»

ده است و کدام نان را بر سر سفره آنان بو... مستمری بگیران در زمینه های معیشتی، اجتماعی و 
  آورده است

چقدر در میان زنان کارگر و رفع تبعیض جنسیتی از آنان و مسایل و حقوق خاص « واحد کانون خواهران»
  زنان کار کرده است؟

خانه کارگر و دبیر کل آن که سالهاست بر مسند دفاع از حقوق کارگران تکیه زده است و همزمان جناب 
وکیل مجلس بوده و دستی در قدرت داشته است باید پاسخ دهد که چرا وقتی کارگران برای محجوب 



دیر پرداخت حقوق خود از دو ماه تا ده ماه دست به اعتراض تجمع و اعتصاب زده اند و به این دلیل نه 
است و  تنها حقوق آنها را نداده اند بلکه حتی کارگران را اخراج و زندانی کرده اند، فقط حرف زده

هیچگونه اقدم عملی در راستای دفاع از حقوق کارگران برنداشته است؟ چرا وقتی هزاران کارگر به 
دلیل قرارداد موقت اخراج می شوند، وقتی تشکل و سندیکا می خواهند، وقتی خواهان اجرای طرح 

وقتی . ندساله میشو ٢۱ساله و اجرای طرح کارهای سخت و زیان آور و بازنشستگی  ٢۱بازنشستگی 
چرا حتی یک . بیمه بیکاری آنها بدلیل اینکه یک ماه بیمه آنها را کارفرما پرداخت نکرده محروم می شوند

  مورد از تهاجمات اینچنین دهشت بار بر زندگی کارگران گرفته نشده است؟
ری جوانان آقای محجوب می توانید آماری از وضعیت تغذیه خانوار کارگری از درمان اعتیاد، طالق و بیکا

  ارائه دهید؟
آمار حوادث و بها ندادن کارفرمایان به ایمنی و حفاظت کارگاهها و ایمنی و حفاظت و بهداشت فردی 

فقط در دو مورد، انفجار وحشتناک و شدید مخازن . کارگران به مرحله وحشتناکی رسیده است
ایعات فوالد در کاخانه شیمیایی شهرک صنعتی شازند اراک بیش از سی کشته دارد و کوره ذوب ض

آمار قطع دست و پا و مجروح شدن سر و صورت و چشم و کشته . نفر جان باختند ۱۶غدیر یزد بیش از 
شدن یک یا دو نفر در کارگاههای فرسوده و فاقد ایمنی که به صورت امری روزمره و عادی درآمده 

 .است
ی رسد که قانون کار را تغییر میدهند و در با وجود اینکه دبیر کل خانه کارگر و در مجلس هستید خبر م

درصد دستمزد بیشتر به کار در روزهای تعطیل و  ۷۱آن از کاهش حق شیفت و نوبت کاری و قطع تعلق 
باید . اضافه کاریها و کاستن مرخصی ساالنه و سپردن ساعت کار به توافق کارگر و کارفرما بحث میشود

 . نقش خود را در این مورد توضیح دهید
عمده مبالغ دریافتی یارانه ها صرف . کارگر وقتی واژه هدفمندی یارانه ها را می شنود پشتش می لرزد

کرایه . هزینه های مختلف از جمله انرژی و سایر کاالهای مصرفی که قمت شان چند برابر شده میشود
عت به گوشت، برنج و قند و چای که سا. دارو درمان سر به فلک می کشد. مسکن بیداد میکند

جنابعالی تاکنون چه واکنش معینی در برابر این تجاوز و . ساعت باالتر و دست نیافتنی تر می شوند
  تعرض به معیشت کارگران نشان داده اید؟

بسیاری از کارفرمایان و شرکت های شهر صنعتی کاوه در شهرستان ساوه به منظور فرار از تعهدات 
سفید امضاء بدون تاریخ شروع و خاتمه و اخذ تسویه حساب قبل  قانونی، مبادرت به انعقاد قراردادهای

به عنوان تضمین از کارگران می نمایند، حتی کارگران را ... از اشتغال بکار کارگران و اخذ چک و سفته و 
ملزم به سپردن تعهد محضری مبنی بر سلب هر گونه شکایت و ادعا در خصوص بروز حوادث ناشی از 

کارگرانی که در خطوط بسته بندی خدمات و تولید این به مدت سه . می نمایند.. .کار و نقص عضو و 
شما . سال به صورت روزمزدی کار میکنند و از بیمه اجتماعی و حداقل های قانونی محروم هستند

شاید شما به جای . تاکنون چه اقدامی عملی برای صیانت و حمایت از این زحمتکشان انجام داده اید
زنید و سوار  وش کارگری و سوار شدن بر پیکان، کت و شلواری می پوشیدید و کروات میپوشیدن روپ

البته . ماشین لوکس می شدید ولی یک قدم حتی یک قدم کوچک برای کارگر بر می داشتید بهتر بود
همان هایی که از . ها نان داشت از دکان خانه کارگر اگر برای کارگران آبی گرم نشد ولی برای خیلی

نت قدرت خانه کارگر سوء استفاده کرده و از کیسه کارگر چاق شدند و کارهای تجاری میکنند و اّما را
انسانهای شرافتندی که در زیر مجموعه های خانه کارگر هستند نباید خود را فریب دهند که هنوز 

 . حامی کارگر هستند و کاری برای آنها انجام میدهند
داران و دولت و کارفرمایان دندانهای ما را شمرده اند و اگر دیر بجنبیم ما کارگران می دانیم که سرمایه 

نه تنها تعرض و تجاوز به مطالبات ما همچون قطع یارانه ها، هدفمند و قانونمند میشود بلکه بالها و 
اما ما می دانیم . تصور نمی کردیم. مصائبی که در خواب هم نمیشود تصورش را کرد بر سرمان میاید

به گفته قدیمی ها باید با . کس به فکر ما نیست و از این امام زاده شفایی حاصل نمیشود که هیچ
دست بروی زانوی خود بزنیم و بلند شویم و نسبت به متشکل شدن و ایجاد و اتحادیه ها و شوراهای 

ه واقعی و مستقل خود اقدام کنیم و خود را در یک بعد سراسری متشکل کنیم تا برای زندگی و آیند
مان خودمان تصمیم گیری کنیم وگر نه خانه کارگر در حمایت از سرمایه داران تمام قد در مقابل کارگران 

 . ایستاده خواهد ماند
نماینده اخراجی کارگران نورد پروفیل ساوه و عضو هیئت مدیره اتحادیه آزاد کارگران  -شاپور احسانی راد

  ایران
  ایرانبرگرفته ازسایت اتحادیه آزادکارگران 

 

مبلغ کسر /دولت شبانه و بطور ناگهانی حساب برخی از بانکها را خالی کرده است
  میلیارد تومان 6220شده 

 



دولت که شبانه و بطور ناگهانی حساب : اسفند آمده است  01در  کلمهبه نوشته سایت اصالح طلب 
نک های خصوصی مواجه شد و برخی از بانکها را خالی کرده است از يک سو با نامه اعتراضی کانون با

 . از ديگر سو بايد در اين زمینه به مجلس پاسخ دهد
پس از افشای برداشت بدون اطالع غیرقانونی منابع مالی بانک ها از سوی بانک مرکزي، کانون بانک 

بندی اعتراض خود را نسبت به اين اقدام غیرقانونی اعالم کرده و خطاب  ۶های خصوصی طی نامه ای 
ها  کل بانک مرکزی خواستار آن شده که وجوه برداشت شده در اسرع وقت به حساب بانک به ريیس

 . از سوی ديگر مجلس نیز برای حل اين مناقشه وارد میدان شده است. واريز شود
ها بدون  برداشت از حساب بانک“ قبح العقاب الی البیان”بنا به قاعده : اين کانون اعالم کرده است

 . تواند انجام شود يل قبلی اصوال محمل و وجاهت قانونی نداشته و نمياطالع و ارائه دال
بانک خصوصی و يک بانک خصوصی از سوی بانک  ۶برداشت بدون اطالع و رقم باالی منابع مالی 

مرکزی چهارشنبه هفته گذشته از سوی خبرگزاری مهر رسانه ای شد که طی آن خبر داد بانک مرکزی 
مبلغ کسر شده از . التفاوت ارز را از حساب هفت بانک کسر کرده است هدوشنبه بدون اطالع، ماب

 . میلیارد تومان برآورد شده است ٢۶۱٣حساب اين هفت بانک روی هم 
پس از اين . میلیارد تومان است از حساب بانک ملی کم شده است ۱٢۱۱بیشترين مبلغ که حدود 

 . میلیارد تومانی در رتبه بعدی ايستاده است ۷۷۱بانک، بانک سامان با فاصله زيادی يعنی برداشت 
میلیارد تومان، بانک  ٢۷۰میلیارد تومان، بانک پاسارگاد با برداشت  ٣٣۱بانک اقتصادنوين با برداشت 

میلیارد تومان، بانک سرمايه با  ۱۱۱میلیارد تومان، بانک کارآفرين با برداشت  ٢۷٢پارسیان با برداشت 
های بدهکار به  شان در فهرست بانک هايی هستند که نام ز جمله بانکمیلیارد تومان؛ ا ۶٢برداشت 

شان کسر شده است؛ آنهم نه به اعالم قبلی بلکه بدون  بانک مرکزی ثبت شده که آنها نیز از حساب
 . ها نزد بانک مرکزی شده است اقدامی که باعث منفی شدن حساب برخی بانک. اطالع و شبانه

های  ها را در روز دوشنبه هفته جاری از حساب بانک مرکزی اين برداشتبانک : خبرگزاری مهر نوشت
دولت : ها گفته است ها نیز همزمان با اين برداشت کشور انجام داده و رئیس سازمان هدفمندی يارانه

 . روز پنجشنبه يارانه نقدی اسفند ماه را به حساب شهروندان واريز خواهد کرد
را تايید کرد و “ مابه التفاوت ارز دريافتی”از حساب بانک ها بابت  بانک مرکزی به طور رسمی برداشت

ضمن آن در واکنش به گزارش برداشت از حساب بانک ها بابت مابه التفاوت ارز، اينکه اين برداشت 
 . بابت تامین اعتبار يارانه ها بوده را رد کرد

اوت قیمت ارز خريداری شده از بانک بخشی از مابه التف”از حساب بانک ها بابت : اين بانک اعالم کرد
های خصوصی در بیانیه خود  اين در حالی است که کانون بانک. مبالغی را برداشت کرده است“ مرکزی

های اعالم  ها فروخته شده براساس نرخ تاکید کردند که تاکنون هر آنچه ارز توسط بانک مرکزی به بانک
 . شده بانک مرکزی تسويه شده است

های  ها هم براساس نرخ کلیه ارزهای فروخته شده به مشتريان بانک»فته اين کانون همچنین به گ
گونه امکانی برای وصول هرگونه  اعالم شده بانک مرکزی قطعی و تسويه شده است و هیچ

مصارف خريداران به شکل کاال و »؛ چراکه به عقیده اين کانون «التفاوت نرخ ارز از آنها وجود نداشته مابه
 «. التفاوتی را از بین برده است قطعی شده و امکان دريافت هر گونه مابهخدمات 

ها براساس بخشنامه بانک مرکزی ارزهای دريافتی از اين بانک را با حاشیه سود  به اين معنا که بانک
ا ام. اند تومان در اختیار فعاالن بازرگانی و واردکنندگان قرار داده ۱٢٢۶يک تا دو تومان نسبت به قیمت 

التفاوت نرخ ارز شده  ها مدعی پرداخت مابه اکنون بانک مرکزی با کسر مبالغ کالنی از حساب بانک
نامه اعتراضی کانون بانک های خصوصی در حالی منتشر می شود که مجلس نیز قصد سوال از . است

 . احمدی نژاد در اين مورد را دارد
مجلس قطعا در برابر اين : ه استمصطفی رضاحسینی عضو کمیسیون صنعت، معدن به مهر گفت

اتفاق آرام نمی شیند و مساله را به طور جدی پیگیری می کند و ضمن آن از ورود مجلس به برداشت 
 . بدون اطالع شبانه از حساب بانکها توسط دولت با محوريت بانک مرکزی خبر داد ه است

ه جاري، درباره اين موضوع هم قطعا در صورت حضور رئیس دولت در صحن علنی در هفت: او گفته است
 . خواهیم از وی توضیح مي

به گقته رضا حسیني، برداشت شبانه از بانکها توسط دولت فرار به جلوی دولت برای توجیه 
سئوال از احمدی نژاد در مجلس در  ۱۱وی با اشاره به طرح . شکستهای اقتصادی سالهای اخیر است

ور ريیس دولت در مجلس شورای اسالمي، درباره اين قطعا در صورت حض: هفته جاري، اعالم کرد
 . خواهیم برداشت شبانه از بانکها هم توضیح مي

همان گونه که استحضار داريد روز دوشنبه مورخ : در نامه کانون بانک های خصوصی آمده است
شده های عضو اين کانون نزد آن بانک برداشت  مبالغی بدون اطالع قبلی از حساب بانک ۱٣۰۱/۱۱/۱٢

 . رساند که استدعا دارد مورد عنايت قرار گیرد است، در اين رابطه مسائل زير را به عرض مي
 



ها برای خريد ارز با بانک مرکزی معامله قطعی بوده و تاکنون هر آنچه ارز توسط  کلیه معامالت بانک- ۱
 . سويه گرديده استهای اعالم شده بانک مرکزی ت فروخته شده براساس نرخ-ها  بانک مرکزی به بانک

 
های اعالم شده بانک مرکزی قطعی و  ها براساس نرخ کلیه ارزهای فروخته شده به مشتريان بانک- ٢

التفاوت نرخ ارز از آنها وجود ندارد؛  گونه امکانی برای وصول هرگونه مابه تسويه گرديده است و هیچ
التفاوتی را از بین  يافت هر گونه مابهچراکه مصارف آنها به شکل کاال و خدمات قطعی شده و امکان در

 . برده است
 

ها با توصیف محذورات فوق هیچ گونه محل تامین ندارد و لذا  برداشت هرگونه مبلغی از حساب بانک- ٣
کاهش سود سهام سهامداران موجب . شود به ناچار اقدام برداشت شده به سهامداران تحمیل مي

شده به قدری زياد است که  اهد شد ضمن اينکه ارقام برداشتها خو توقف روند حمايت آنان از بانک
ها به نحوی  تاثیر آن در بعضی از بانک)ها را کاهش خواهد داد  بانک  EPSتوجهی قطعا به میزان قابل

آثار منفی اين عملکرد بر بازار سرمايه و .( کند است که نتیجه کل فعالیت سال را تبديل به زيان مي
 . بینی و تصور خواهد بود پیش های خصوصی غیرقابل ا بانکها خصوص وضعیت بانک

 
بینی در  ها، تبعات و آثار غیرقابل پیش مالی بانک تعیین تکلیف اين موضوع تا قبل از پايان سال عدم- ۷

 . بازار سرمايه و از طرف ديگر در بازار پولی کشور خواهد داشت
 

 : هرگونه تصمیمی در ارتباط با تغییر نرخ ارز- ۱
 

 . نفعان به طور رسمی و عمومی اعالم شود ها و کلیه ذي اوال بايد قبال به بانک
ثانیا بايد توسط بانک مرکزی يا مرجع تايید کننده ثبت سفارش بر روی مدارک مربوطه تصريحا اعالم 

 . شود
 

اليل قبلی اصوال ها بدون اطالع و ارائه د ثالثا بنا به قاعده قبح العقاب الی البیان برداشت از حساب بانک
اثر »قانون مدنی  ۷ضمن اينکه به موجب ماده . تواند انجام شود محمل و وجاهت قانونی نداشته و نمي

تواند ناظر بر  لذا اين موضوع فقط مي« قانون نسبت به آتیه است و قانون نسبت به ماقبل خود اثر ندارد
 . آينده باشد

امالت ارز به صورت روزانه توسط بانک مرکزی اعالم و نرخ رسمی مع ۱٨/۱۱/۱٣۰۱رابعا قبل از تاريخ 
ريال برای  ۱٢٢۶۱گرديد و از تاريخ فوق نیز نرخ  ها عینا نسبت به مشتريان خود اعمال مي توسط بانک

 . هر دالر از طرف بانک مرکزی اعالم گرديده که به همان نرخ به مشتريان فروخته شده است
دقیقا مورد عمل قرار  ۰۱می ضوابط بانک مرکزی از ابتدای سال فرمايند تما طور که مالحظه مي همان

 . گرفته است
 

اعضای اين کانون از دلیل برداشت مبالغ مذکور، مستندات قانونی يا بخشنامه ابالغی که مبالغ - ۶
ها و  اند ضمن دعوت از آنان استدالل اطالع هستند و انتظار داشته برداشتی بابت چه موردی است، بي

ربط بانک مرکزی جمهوری اسالمی ايران مورد توجه  آنها نیز توسط مسئوالن و کارشناسان ذينظرات 
  گرفت قرار مي

در اين نامه با توجه به مراتب فوق، خواهشمند است دستور فرمايید وجوه برداشت شده در اسرع وقت 
 . تضی اتخاذ شودفوق تصمیمات مق ۶ها واريز شود و در سال آتی با عنايت به بند  به حساب بانک

با توجه به شرايط بازار ارز و صرفا به منظور نظارت بانک مرکزی بر ”بانک مرکزی تاکید کرده که اين کار 
 . صورت گرفته است“ اقدامات بانک ها

برخی فعاالن بانکی معتقدند که اين دستور ناگهاني، شوک جديدی به بانک های خصوصی و دولتی در 
ت، ضمن اينکه چند کمیسیون تخصصی مجلس در پی اطالع، در حال پیگیری پايان سال وارد کرده اس

 اين موضوع از مراجع ذيربط هستند
 

 بیانیه شماره یک جوانان چپ روستای آویهنگ
 

بیانیه ای از طرف جوانان چپ روستای آویهنگ به کمیته کردستان حزب رسیده : توضیحی بر بیانیه
م به یاد آوریست که جریانات ارتجاعی اسالمی محلی با کمک الز. است که متن آن در زیر آمده است

های مالی نهادهای رژیم در روستای اویهنگ کالس قرآن دایر کرده و قرار است جشنی به مناسبت 
بنا بر همین . کودک که در این کالس دوره آموزش قرآن دیده اند برگزار شود 19اتمام این دوره با شرکت 



فرماندار و دیگر مهره های محلی وابسته به حکومت در این مراسم شرکت  خبر قرار است استاندار،
کنند و تالش میکنند مردم را هم به شرکت در این مراسم که در اوایل فروردین برگزار میشود تشویق 

 .هزینه این مراسم دولتی و اسالمی را هم میخواهند از مردم بگیرند. کنند
  

 ۱بیانیه شماره 
 تان و جانیان جمهوری اسالمیقابل توجه زالوصف

 .از طرف جمعی از چپهای امروز و مذهبی های دیروز روستای آویهنگ
  

سال که سن آنها هم قانونی نشده و هنوز آنها باید در  ۱٨مطلع شده ایم که گویا بچه های زیر 
ا شهربازی ها و مهد کودک ها مشغول بازی و طی کردن دوران کودکی و نوجوانی خود باشند، ام

اما آن . متاسفانه در این جو اختناق آنها را اغفال کرده که جشن ختم قران را برای آنها راه بیندازند
جانیان رژیم بدانند ما هم جمعی از جوانان آویهنگ هستیم یادمان نرفته در دوران کودکی ما نیز 

ان هر روز صبح ما هم به مرحله ای رسیده بودیم که علیرغم کالسهای قر. همچنین بساطی پهن شد
در آن زمستانهای دشوار و بسیار سخت که فقدان امکانات رفاهی بود، یخ را میشکستیم و  ۷ساعت 

اما زمانی به بازار کار . فارغ التحصیل قران هم شدیم. وضو میگرفتیم تا نماز صبح را با جماعت بخوانیم
آنگاه متوجه . شناختیم وارد شدیم کمی هم سن و سالمان باال رفت و دست راست و چپ خود را

سیستم سرمایه . نابرابری ها را لمس کردیم. شدیم که ما در چه نقطه ای از این جامعه قرار گرفته ایم
داری را شناختیم و خوشبختانه امروز نود درصد از آن کودکان اغفال شده دیروز، چپ های راستی و 

 .واقعی امروز هستند
امروز ابزار دست خود نکنید، چون با طی کردن مراحل طبیعی خود پس ای جانیان، بدانید آن کودکان را 

الزم به ذکر است مذهب امر خصوصی افراد .آنان هم عضوی از چپهای راستین و فداکار خواهند بود
اگر در جامعه اندیشه و قلم و بیان . به این شرط مذهب در زندگی خصوصی هیچ دخالتی نکند. است

درصد آنها آزادیخواه وبرابری طلب خواهند  ۰۱مراه شدند مطمئن باشید آزاد باشد، آن کودکانی که گ
و جا دارد از همه آن کودکان بخواهیم و . آیا در این جو اختناق گرفتن چنین جشنی بالیدن دارد. شد

، ٢۱، صوره انساء آیه  ٣۷، ٢۱،  ٢۷، ٣، یا آیه صوره بقره  ٢٣۱، ٢٢٨،  ٢۱٢توصیه میکنیم حتما آیه های 
اعراب را مطالعه  ۱٢، سوره معاهده آیه ٣٣  ، عال عمران آیه٨۱صوره توبه آیه  ٢۰و  ۱یونس، آیه صوره 

حتما گفته اند این عربی بخوانید . کرده و تفکر کنند تا بدانند آن خدایشان همان قلب پاکشان است
 .گفته انداما بدانید فقط بخاطر اینکه از باطن آن آگاه نشوید این را . چون صوابش بیشتر است

اما آخوند مزدور محل . خواهشا این دفعه معنی فارسی آن را بخوانید تا متوجه شوید کجا قرار گرفته اید
بجای اینکار میتوانست شغل . جناب آقای عبدالرحمان مانند کبک ها سرش را زیر برف کرده است

 .آبرومندانه ای انتخاب کند
چون اینکارتان زودگذر و مقطعی . ید و به خودتان نبالیدپس ای جانیان رژیم هیچگاه بدلتان صابون نزن

 .و بدانید روستای آویهنگ چپ بوده و چپ خواهد ماند. میباشد
 .به امید روزی خورشید آزادی و برابری ، حکومت کارگری طلوع کند

 جوانان چپ آیهنگ
 ۰۱اسفند  ٢٢
 

 دستمزد 
  بدون نتیجه پایان یافت ۹۵سومین نشست تعیین مزد 

 

عضو هیئت رئیسه کانون عالی کارفرمایان : اسفند آمده است  00گزارش خبرگزاری دولتی مهر در دوشنبه به 
  .ایران از اتمام نشست سوم شورای عالی کار برای تعیین حداقل دستمزد سال آینده، بدون نتیجه خبر داد

تعیین حداقل دستمزد سال سیدحمزه درواری در گفتگو با مهر از اتمام نشست سوم شورای عالی کار برای 
  .ادامه نشست مزدی در روز سه شنبه هفته جاری ادامه خواهد یافت: آینده کارگران خبر داد و گفت

نمایندگان کارگری به دنبال افزایش حداقل : عضو هیئت رئیسه کانون عالی کارفرمایان ایران، اظهار داشت

  .درصدی برای سال آینده هستند ۷۱دستمزد 
کارفرمایان در جمع بندی های خود به نتیجه روشنی : سئول در شورای عالی کار، تاکید کرداین مقام م

  .نرسیدند و پیشنهاد توقف افزایش مزد را در سال آینده پیشنهاد کردند
وی همچنین از عدم حضور وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در نشست عصر امروز دوشنبه شورای عالی کار 

 .خبر داد

 



 اگر یارانه ها نبود تکدی گری می کردیم: ن ارومیه کارگرا

جمعی : اسفند می نویسد  00ر تاریخ سرویس حقوق بشر د -آژانس خبری موکریان  به گزارش سایت 
اگر یارانه های دولت نبود ناچارًا ما امروز به تکدی : از کارگران دو واحد صنعتی بزرگ ارومیه اعالم کردند 

 .گری می افتادیم
گزارش رسیده به آژانس خبری موکریان، جمعی از کارگران شرکت های تولیدی صنعتی آذفر و  براساس

از تیرماه سال جاری : غرب آساد ارومیه که تولید کننده میخ های درودگری و الکترود است، اعالم کردند
کار تاکنون به  حقوق و مزایای خود را دریافت نکرده و علیرغم مراجعات متعدد و گفتگو با مسئولین اداره

 .نتیجه ای نرسیده ایم
و بن اضافه کاری و حق لباس شش ماه اول و  30این کارگران اظهار داشتند که عیدی و پاداش سال 

 .دوم سال جاری را دریافت نکرده اند
کارگران گروه صنعتی آذفر و غرب آساد ضمن گالیه از بی تفاوتی مسئولین به مشکالت کارگران، 

 .فقط به فکر میز و پست خود هستند و به نوعی مشغولند نه مسئول مسئولین: گفتند

 

 تجمع خانواده های فعالین کارگری مقابل اداره اطالعات سنندج
 

اسفتد خانواده  00طبق خبر رسیده به انجمن صنفی کارگران برق و فلزکار کرمانشاه، امروز دوشنبه 
پدرام نصرالهی عضو کمیته هماهنگی برای کمک  های فرزاد احمدی عضو اتحادیه آزاد کارگران ایران و

صبح در مقابل  0به ایجاد تشکلهای کارگری به همراه جمعی از فعالین کارگری و مردم شهر از ساعت 
. اداره اطالعات تجمع کرده و خواهان کسب اطالع از وضعیت بازداشت شدگان و همچنین آنان شدند

تجمع کنندگان در اعتراض به . به خانواده ها خودداری کرده اندمسؤلین اداره اطالعات ابتدا از جوابگوئی 
برخورد اداره اطالعات اقدام به کوبیدن بر درب اداره اطالعات کرده و در نتیجه مسؤلین اطالعات ناچار 
می شوند اجازه تماس تلفنی به فرزاد احمدی با خانواده اش را بدهند و قول می دهند که فردا سه 

 .بعد از ظهر به تجمع خود پایان داده اند 0جمعیت ساعت . تعیین تکلیف به دادگاه ببرند شنبه او را برای
 00/10/1009انجمن صنفی کارگران برق و فلزکار کرمانشاه 

 

تجمع اعتراضی خانواده و دوستان فرزاد احمدی در مقابل ستاد خبری اداره 
 اطالعات سنندج

 
ظهر خانواده و تعدادی از دوستان فرزاد احمدی در مقابل  10اسفند ماه از ساعت ده صبح تا  00امروز 

بدنبال این تجمع . ستاد خبری اداره اطالعات سنندج دست به تجمع زدند و خواهان آزادی فرزاد شدند
مامورین این ستاد تالش کردند معترضین را آرام کنند اما تجمع کنندگان خواهان کسب خبر از وضعیت 

به تجمع خود ادامه دادند و نهایتا پس از ارتباط تلفنی فرزاد با خانواده اش  فرزاد و آزادی وی شدند و
آنان به تجمع خود پایان دادند و اعالم کردند چنانچه تا آخر هفته وضعیت فرزاد روشن نشود و وی آزاد 

 .نگردد بار دیگر و با تعداد بیشتری دست به تجمع در مقابل ستاد خبری خواهند زد
اسفند ماه جاری در محل  13اعضای اتحادیه آزاد کارگران ایران، صبح روز پنج شنبه  فرزاد احمدی از

تماس . کارش توسط مامورین امنیتی بازداشت و به ستاد خبری اداره اطالعات سنندج منتقل شد
 .تلفنی امروز وی با خانواده اش اولین تماس وی با خانواده اش از زمان بازداشت بود

 1009اسفند ماه  00 –ان ایران اتحادیه آزاد کارگر

 

پرونده فعالین کارگری زندان تبریز ،با فرار نیما پور یعقوب از زندان تبریز ورق می 
 خورد و افشاء می گردد

 

گفتگوی فرخ قهرمانی با آقای نیما : گوتنبرگ در فوریه آمده است  –به گزارش رادیو همبستگی با کارگران ایران 

 پرونده با محمد جراحی و شاهرخ زمانی ، از فرار خود ،بیدادگاه پور یعقوب، از فعالین هم
رژیم ، ساختگی پرونده و سر هم کردن آن توسط بازجویان زندان تبریز و همچنین عدم ارتباط محمد جراحی و 

 .صحبت می کند" آوای انقالب " و نشریه " جنبش دمکراتیک کارگری"شاهرخ زمانی با پرونده ساختگی فعاالن 
 :این گفتگو لینک
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اطالعیه کمیته هماهنگی در محکومیت دستگیری تعدادی از تجمع کنندگان هشت 
 مارس سنندج

 

مارس  3فند ماه برابر با اس 13روز پنجشنبه " مارس در سنندج 3کمیته برگزار کننده "به دنبال فراخوان 
تجمعی در گرامی داشت این روز در شهر سنندج برگزار گردید که با یورش نیروی انتظامی به شرکت 

این در شرایطی است . کنندگان مواجه شد و تعدادی از ان ها دستگیر و به بازداشتگاه منتقل گردیدند 
از جمله چند کشور منطقه بدون هیچ  که این گونه مراسم ، هر سال در بسیاری از کشور های دنیا

گونه محدودیتی برگزار می گردد و اساسن جزو حقوق بدیهی و پذیرفته شده زنان و مردانی است که 
کمیته هماهنگی سرکوب و تعرض به این مراسم را به شدت محکوم . خواهان دنیای بهتری هستند 

و هم سو با سایر افراد و تشکل های کرده ، خواهان آزادی بی قید و شرط دستگیرشدگان می باشد 
 .موجود در شهر سسندج به تالش خود جهت رهایی این یاران دربند ادامه خواهد داد

 1009اسفند  01-کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل های کارگری

 

 مارس سنندج 0گزارش تجمع خانواده های بازداشت شدگان مراسم 

 

روز )مارس  3صبح به بعد جمع کثیری از خانواده های دستگیر شدگان مراسم  0از ساعت  09/10/09امروز شنبه 

به همراه تعداد زیادی از دوستان و فعالین شهر سنندج در جلو دادگستری تجمع کرده و خواستار ( جهانی زن
عالم روشن شدن وضعیت و آزادی عزیزان خود شدند؛ اما مسئولین و کارگزاران مربوطه در نهایت بی توجهی و ا

نهایتا در دقایق پایانی وقت اداری، آن هم بدون . عدم اطالع، خود را از پاسخ گویی به خانواده ها مبرا می نمودند
اطالع، خانواده ها تنها با روئیت بازداشت شدگان از دور در داخل ماشین زندان، از انتقال آنها به زندان اطالع 

بازپرسی و تاکید بر روشن شدن وضعیت بازداشت شدگان،  4ه ی یافتند؛ که پس از آن با مراجعه مجدد به شعب

نفر و یکصد میلیون تومانی برای یک نفر از انها آگاهی  3میلیون تومانی برای  5از رای صادره مبنی بر تودیع وثیقه 
 .یافتند

نفر به  0این  نفر بوده و تنها پرونده ی 0الزم به ذکر است تعداد بازداشت شدگان به احتمال زیاد بیشتر از 
 .دادگستری ارجاع شده است و سایرین را در بالتکلیفی در محلی نا مشخص نگاه داشته اند

مارس ضمن محکوم نمودن دستگیری و ادامه ی بازداشت این افراد، هرگونه اتهام و  3کمیته ی برگزار کننده ی 

 .شدگان می باشد احکام را واهی و مردود دانسته و خواستار آزادی بی قید و شرط دستگیر
 آرمان محمدی و اشرف مجیدی: نفر دیگر از بازداشت شدگان بدین قرار می باشد 0ضمنا مشخصات 

سوسن رازانی، کیومرث بهشتی زاد، ادیب سوره بومه، فرزاد احمدی، پدرام نصر اللهی : سایر بازداشت شدگان 
 ، سنور حبیب زاده و پرستو آخرتی

 09/10/09-ج سنند -مارس 3کمیته ی برگزاری 
 

 مارس سنندج 0اطالعیه ای در خصوص محکومیت بازداشت شدگان مراسم 

 
، به این مناسبت مراسمی در روز پنج شنبه مورخ 0910مارس  3پیرو فراخوان عمومی کمیته ی برگزار کننده ی 

. برگزار گردید در خیابان فردوسی با شرکت جمع کثیری از مردم، فعالین کارگری و فعاالن جنبش زنان 09/10/13

باید خاطر نشان نمود از صبح روز مراسم حضور تعداد زیاد نیروهای امنیتی و گارد ویژه، شرایط و جوی امنیتی را 
در طی برگزاری مراسم تعداد زیادی از مردم . در سطح شهر و به خصوص محل برگزاری مراسم ایجاد کرده بود

. نفر گردید 19که متاسفانه منجر به دستگیری و بازداشت حدود  مورد تعرض نیروهای امنیتی و پلیس قرار گرفتند
سوسن رازانی ، کیومرث بهشتی زاد، فرزاد احمدی ، پدرام نصر اللهی ، ادیب سوره بومه، سنور حبیب زاده و 

الزم به ذکر است در خصوص اسامی دیگر بازداشت شدگان . پرستو آخرتی جزو بازداشت شدگان می باشند
 .در دسترس نیستهنوز اطالعی 

مارس یک مناسبت جهانی است و در تمام کشورهای دنیا هر ساله در این روز مراسمی برگزار  3نظر به اینکه 

می گردد که برگزاری آن به مثابه حقی برای تمامی زنان به رسمیت شناخته می شود تا همگام و هم زمان با 
اما متاسفانه در جریان گرامی داشت این روز در شهر تمامی انسان های برابری طلب مراسمی را برپا دارند، 

سنندج پلیس به جای تامین امنیت و حفظ جان حاضرین، با برخوردی غیر قانونی و وحشیانه آنان را مورد ضرب و 
شتم قرار داده و به مردم تعرض نموده و ضمن اختالل در نظم عمومی باعث ایجاد شرایط رعب و وحشت در 

اد بازداشت شده هیچ جرمی مرتکب نشده اند و دلیل دستگیری آنان فقط شرکت در افر.سطح شهر گردید

 .مراسمی بود که برگزاری آن حق مسلم هر انسانی است
این کمیته، دستگیری و بازداشت این افراد را به شدت محکوم نموده و خواستار آزادی فوری و بدون قید و شرط 

مان ها و نهادهای مدافع حقوق زنان و همه ی انسان های آزادی ضمنا تمامی تشکل ها ، ساز. آنان می باشد
 .خواه و برابری طلب را فرا می خواند تا به هر صورت ممکن حمایت خود را از دستگیر شدگان اعالم نمایند

همان گونه که در تاریخ و پیشینه ی مبارزه ی سیاسی و اجتماعی ! مردم آزادی خواه و برابری طلب شهر سنندج
ثابت نموده اید ، بار دیگر نیز با تمام توان خویش، همه با هم ضمن محکوم نمودن این اقدام، به حمایت خویش 

این افراد بشتابیم و ضمن همراهی با خانواده های آنان برای آزادی فوری و بدون قید و شرط این دوستان همگام 

 .و هم صدا شویم



 09/10/10 -سنندج  0910مارس  3کمیته برگزاری 

 
کارگرکشت وصنعت شوشتروخروجش ازسایت پس از 6111نتشارخبراعتصاب ا

 !!چندساعت؟؟

 

کارگر کشت وصنعت 0999ازاعتصاب  :اسفند آمده است  00ایلنا در  –به گزارش خبرگزاری دولتی کار ایران 
اسفندماه بدلیل عدم اجرای طرح طبقه بندی مشاغل خبردادوپس ازچندساعت 01شوشترازروزیکشنبه 

 .زسایت حذف کردخبرراا
 

 خبرتکمیلی 
  کارگر کشت و صنعت شوشتر ۰٠٠٠عتصاب ا

 

یک فعال کارگری در خوزستان از اعتصاب  :اسفند آمده است 00ایلنا در  –به گزارش خبرگزاری دولتی کار ایران 

 .بر شوشتر خبر داد کارگران شرکت کشت و صنعت نی

گفتگو باایلنا، ضمن انتقاد از عدم اجرای طرح طبقه بندی  آقایار حسینی، دبیر اجرایی خانه کارگر خوزستان در
به علت عدم اجرای طرح طبقه بندی مشاغل از دیروز تا کنون : مشاغل از سوی مدیر این کارخانه یاد آور شد

کارگران شرکت کشت و صنعت نیشکر شوشتر در طی .اند کارگر کشت و صنعت شوشتر اعتصاب کرده ٢۱۱۱

 .ابی به حقوق معوقه خود نیز دست به اعتصابات گسترده ای زده اندسالهای اخیر جهت دستی

 دستمزد 

 00درصدی مزد  06مخالفت کارفرمایان با افزایش 

در سومین جلسه تعیین دستمزد سال   :اسفند آمده است  00ایلنا در  –به گزارش خبرگزاری دولتی کار ایران 

درصدی نرخ مزد را برای سال  40ن کارگران پیشنهاد افزایش آینده که در شورای عالی کار برگزار شد، نمایندگا
 . آینده مطرح کردند که با مخالفت نمایندگان کارفرمایان مواجه شد

 01ها در سال  به گزارش ایلنا، پیشنهاد نمایندگان کارگری با توجه به اثرات تورمی اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه
در پی عدم دریافت یارانه بخش )یان شرایط بحرانی واحدهای تولیدی مطرح شده است اما نمایندگان کارفرما

را دلیل ناتوانی و مخالفت خود با افزایش پیشنهادی نمایندگان کارگری عنوان ( ها تولید در فاز اول هدفمندی یارانه

 . اند کرده
با توجه به شرایط موجود : تیکی از نمایندگان کارفرمایان در شورای عالی کار در این باره به خبرنگار ایلنا گف

 . کارفرمایان با افزایش یک درصدی دستمزد هم موافقت نخواهند کرد
 پایان پیام

 
 ماه حقوق ومزایای کارگران آذفر و غرب آساد ارومیه2عدم پرداخت 

اسفندماه آژانس خبری موکریان، جمعی از کارگران شرکت های تولیدی 00براساس گزارش مورخ 
از : آساد ارومیه که تولید کننده میخ های درودگری و الکترود است، اعالم کردند صنعتی آذفر و غرب

تیرماه سال جاری حقوق و مزایای خود را دریافت نکرده و علیرغم مراجعات متعدد و گفتگو با مسئولین 
و بن  30این کارگران اظهار داشتند که عیدی و پاداش سال . اداره کار تاکنون به نتیجه ای نرسیده ایم

کارگران گروه صنعتی . اضافه کاری و حق لباس شش ماه اول و دوم سال جاری را دریافت نکرده اند
مسئولین فقط به : آذفر و غرب آساد ضمن گالیه از بی تفاوتی مسئولین به مشکالت کارگران، گفتند

 .فکر میز و پست خود هستند و به نوعی مشغولند نه مسئول
 

 کارگری مقابل اداره اطالعات سنندج تجمع خانواده های فعالین

اسفتد خانواده  ٢٢طبق خبر رسیده به انجمن صنفی کارگران برق و فلزکار کرمانشاه، امروز دوشنبه 
های فرزاد احمدی عضو اتحادیه آزاد کارگران ایران و پدرام نصرالهی عضو کمیته هماهنگی برای کمک 

صبح در مقابل  ۰الین کارگری و مردم شهر از ساعت به ایجاد تشکلهای کارگری به همراه جمعی از فع
. اداره اطالعات تجمع کرده و خواهان کسب اطالع از وضعیت بازداشت شدگان و همچنین آنان شدند

تجمع کنندگان در اعتراض به . مسؤلین اداره اطالعات ابتدا از جوابگوئی به خانواده ها خودداری کرده اند



به کوبیدن بر درب اداره اطالعات کرده و در نتیجه مسؤلین اطالعات ناچار برخورد اداره اطالعات اقدام 
می شوند اجازه تماس تلفنی به فرزاد احمدی با خانواده اش را بدهند و قول می دهند که فردا سه 

 .بعد از ظهر به تجمع خود پایان داده اند ٢جمعیت ساعت . شنبه او را برای تعیین تکلیف به دادگاه ببرند

 ٢٢/۱٢/۱٣۰۱ -من صنفی کارگران برق و فلزکار کرمانشاه انج
 

تجمع اعتراضی خانواده و دوستان فرزاد احمدی در مقابل ستاد خبری اداره 
 اطالعات سنندج

ظهر خانواده و تعدادی از دوستان فرزاد احمدی در مقابل  ۱٢اسفند ماه از ساعت ده صبح تا  ٢٢امروز 
بدنبال این تجمع .ست به تجمع زدند و خواهان آزادی فرزاد شدندستاد خبری اداره اطالعات سنندج د

مامورین این ستاد تالش کردند معترضین را آرام کنند اما تجمع کنندگان خواهان کسب خبر از وضعیت 
فرزاد و آزادی وی شدند و به تجمع خود ادامه دادند و نهایتا پس از ارتباط تلفنی فرزاد با خانواده اش 

خود پایان دادند و اعالم کردند چنانچه تا آخر هفته وضعیت فرزاد روشن نشود و وی آزاد  آنان به تجمع
  .نگردد بار دیگر و با تعداد بیشتری دست به تجمع در مقابل ستاد خبری خواهند زد

اسفند ماه جاری در محل  ۱٨فرزاد احمدی از اعضای اتحادیه آزاد کارگران ایران، صبح روز پنج شنبه 
تماس . سط مامورین امنیتی بازداشت و به ستاد خبری اداره اطالعات سنندج منتقل شدکارش تو

 .تلفنی امروز وی با خانواده اش اولین تماس وی با خانواده اش از زمان بازداشت بود

 ۱٣۰۱اسفند ماه  ٢٢ -اتحادیه آزاد کارگران ایران 
 

 یضرب وشتم بی رحمانه همسر فرزاد احمدی توسط مامورین امنیت

صبح امروز و بدنبال حضور اعضای خانواده فرزاد احمدی در مقابل ستاد خبری اداره اطالعات  ۱۱ساعت 
سنندج، مامورین امنیتی در مقابل خواست خانواده فرزاد مبنی بر آزادی و روشن شدن وضعیت وی، 

ردند اما همسر و بدون ارائه جواب روشنی در مورد وضعیت فرزاد از آنان خواستند به خانه های خود برگ
بدنبال این وضعیت گروهی از مامورین انتظامی در . دیگر اعضای خانواده بر خواست خود تاکید کردند

محل حاضر شدند و بالفاصله خانواده فرزاد را با خشونت مورد تعرض قرار دادند و با زدن گاز فلفل و 
تقل کردند و به اجبار از وی تعهد سنندج من ۱٢ضرب و شتم همسر فرزاد وی را بازداشت و به کالنتری

  .گرفتند در مقابل ستاد خبری اداره اطالعات حضور پیدا نکند
اتحادیه آزاد کارگران ایران اقدام بی رحمانه مامورین انتظامی در ضرب و شتم شدید و اخذ تعهد اجباری 

فعالین کارگری هیچ از همسر فرزاد را قویا محکوم میکند و اعالم میدارد فرزاد احمدی همچون دیگر 
اعتراض به بازداشت فرزاد و تالش برای روشن شدن وضعیت وی و آزادی . جرمی مرتکب نشده است

اش حق مسلم خانواده فرزاد و اتحادیه آزاد کارگران ایران است و ما به عنوان اعضای اتحادیه آزاد 
 .تاه نخواهیم آمدکارگران ایران در دفاع از حقوق انسانی فرزاد احمدی و خانواده اش کو

 ۱٣۰۱اسفند ماه  ٢٣ -اتحادیه آزاد کارگران ایران 
 

 حمله به خانواده های فعالین کارگری را محکوم می کنیم

سنندج به جمع خانواده های فرزاد احمدی  ۱٢اسفند، نیروهای انتظامی کالنتری  ٢٣امروز سه شنبه 
اد امیروزیری از اعضاء کمیته هماهنگی برای عضو اتحادیه آزاد کارگران ایران، پدرام نصرالهی و مهرد

کمک به ایجاد تشکلهای کارگری و مردمی که در حمایت از این خانواده ها در تجمع شرکت داشته اند، 
حمله کرده و آنان را شدیدا مورد ضرب وشتم و بی احترامی قرار داده اند که در نتیجه تعدادی از 

  .فر به نامهای سرگل و فرشته بازداشت می شوندجمعیت مجروح و تعدادی هم از جمله دو ن
انجمن صنفی کارگران برق و فلزکار کرمانشاه، این حمله بی شرمانه نیروهای انتظامی به خانواده ها و 
جمعیتی که تنها جرمشان دفاع از فعالین کارگر و خواست آزادی آنان است را شدیدا محکوم می کند و 

ین و بازداشت شدگان امروز از جمله سرگل و فرشته، اعالم می ضمن خواست آزادی فوری این فعال
این بگیر . کند که فعالین کارگری نباید به هیچ بهانه ای مورد اذیت و آزار و تعقیب و بازداشت قرار گیرند

روز " مه"و به بندهای فعالین کارگری در شرایطی رو به گسترش است که زمان زیادی به اول ماه 
ی نمانده که بی تردید تالشی برای ایجاد فضای رعب و وحشت جهت جلوگیری از جهانی کارگر باق

اما تجربه ثابت کرده است که هیچ یک از این تهدیدها و بازداشتها ما کارگران . برگزار این مراسم است



را از پیگیری مطالبات و حقوق خود از جمله حق برگزاری مراسم روز جهانی کارگر، باز نداشته و امسال 
 .با قدرت بیشتری روز خود را جشن می گیریم

 ۱٢/۱٣۰۱/ ٢٣ -انجمن صنفی کارگران برق و فلزکار کرمانشاه 
 

نیروهای انتظامی به تجمع کنندگان معترض به بازداشت فعالین کارگری سنندج 
 یورش بردند

دی، پدرام طبق خبر رسیده به انجمن صنفی کارگران برق و فلزکار کرمانشاه، خانواده های فرزاد احم
 ٢٣نصرالهی و مهرداد امیروزیری به همراه جمعهائی از فعالین کارگری و مردم سنندج امروز سه شنبه 

. اسفند برای پیگیری وضعیت بازداشت شدگان به مقابل دادگاه سنندج رفته و اقدام به تجمع کرده اند
ض خانواده ها و همراهانشان طبق این خبر، روز گذشته مسؤلین اداره اطالعات سنندج زیر فشار اعترا

اما بر خالف وعده، اداره اطالعات فرزاد . وعده داده بودند که امروز فرزاد احمدی را به دادگاه خواهند آورد
صبح همچنان به امید اینکه بازداشت شدگان را به  ۱۱تجمع کنندگان تا ساعت . به دادگاه نیاورده بود

تظار مانده اند، ولی بعد از اینکه مطمئن می شوند که اداره دادگاه بیاورند، در مقابل دادگاه به ان
 ۱٢بعد از لحظاتی نیروهای انتظامی کالنتری . اطالعات آنان را از سر دوانده، به ستاد خبری می روند

در جریان این حمله تعدادی از تجمع . به جمعیت یورش برده و آنها را به شدت ضرب و شتم می کنند
افراد بازداشت شده به مقابله با نیروهای . چندین نفر نیز دستگیر می شوند کنندگان مجروح شده و

انتظامی می پردازند که تعدادی موفق به در رفتن از دست آنان می شوند ولی چند نفر از جمله دو نفر 
 .به نامهای؛ سرگل و فرشته در اسارت نیروهای انتظامی می مانند

 ۱۹/۱۱/۱۹۳۹انشاه انجمن صنفی کارگران برق و فلزکار کرم

 
 (نه به)دستگیری پدرام نصرالهی 

شنبه ساعت  ی هماهنگی دیروز پنج از اعضای کمیته( نه به ز)بر اساس خبر رسیده، پدرام نصرالهی 
همچنین از وضعیت مهرداد . ی اطالعات ستاد خبری سنندج احضار و بازداشت شده است به اداره ۱۷

  .ی هماهنگی خبری در دست نیست تهامین وزیری دیگر بازداشتی و عضو کمی
گان و  برده ها، خواهان آزادی بی قید و شرط نام ی هماهنگی ضمن محکوم کردن این دستگیری کمیته

 .دیگر کارگران و فعاالن کارگری دربند است

 ی هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل های کارگری کمیته
 
 

 بندي شغلي كارگران فصلي؛ با وعده طبقه
 بر شوشتر كارگر ني 6111عتصاب پايان ا

 
دو هزار کارگر فصلی نی بر  :اسفند آمده است  00ایلنا در  –به گزارش خبرگزاری دولتی کار ایران 

قرار  ۷٢بندی مشاغل که از سال  کشت و صنعت کارون شوشتر در اعتراض به عدم اجرای طرح طبقه
 . تصاب زدندبود توسط صاحبان این واحد تولیدی اجرایی شود دست به اع

رئیس شورای اسالمي کار كارخانه کارون در گفت گو با خبرنگار ایلنا از اعتصاب دو هزار کارگر فصلی 
اين كارگران در : تر در این واحد تولیدی در دو روز گذشته خبر داد و افزود نی بر کشت و صنعت شوش

بان این واحد تولیدی قرار توسط صاح ۷٢اعتراض به عدم اجرای طرح طبقه بندی مشاغل که از سال 
 . بود اجرایی شود دست از كار كشیدند

: زاده با اشاره به اینکه واحد تولید و کشت نی تحت نظارت بانک کشاورزی است افزود اصغر درویش
مدیران این واحد به بهانه هزینه دار بودن این طرح و اینکه این طرح بار مالی زیادی دارد تا هم اکنون از 

 . سر باز زده انداجرای آن 
ها یکشنبه و دوشنبه ادامه داشت که با  تر در روز اعتصاب کارگران نی بر کارون شوش: او گفت
گری مسئوالن استانی از جمله وزارت کار و استانداری، دیروز عصر با شرط اینکه كارخانه هزینه  میانجی

 . اند ن در سر کار خود حاضر شدهمابه تفاوت کارگران را تقبل کنند به پایان رسید و امروز کارگرا
او در ادامه از اجرای طرح هولدینگ بانک کشاورزی که با اجرای آن واحد تولیدی کشت صنعت کارون 



به جهت اینکه مسئولین فعلی : شود انتقاد کرد و گفت شوشتر به چند واحد مجزا تقسیم می
ه است که با وجود مخالفت اداره کار توانند شرکت را مدیریت کنند تصمیم به تقسیم آن گرفته شد نمی

و استانداری اين طرح در حال اجراست كه متاسفانه در اجراي آن نیز هنگام محاسبه سوابق 
 . بازنشستگی کارگران مشکالتی ایجاد خواهد شد
قیمت تمام شده : های پایین شکر ذکر کرد و گفت او از عمده مشکالت این واحد تولید شکر را تعرفه

 . خوانی ندارد تر است هم با قیمت مصوب دولت که خیلی از قیمت تمام شده پایین تولید شکر
درصد از محصوالت نیشکر درو نشده  ۱۱۱یخ زدگی محصوالت در سال اخیر باعث شده تا : او ادامه داد

 . رها شوند و این معضل باعث شده تولید شرکت نسبت به سالهای گذشته با ضرر زیان همراه شود   و
میلیارد تومان نسبت به سال گذشته زیان داده  ۷۱شرکت نی بر کشت صنعت کارون شوشتر : فتاو گ

 . است
های  کشت صنعت شوشتر با انباشت بدهی: او در خصوص سایر مشکالت این واحد تولیدي گفت

 . آید های مالی خود بر نمی میلیارد تومان است از پس هزینه ٨۱۱معوقه بانکی خود که بیش از 
ده هزار کارگر داشت  ۷٣زاده در ادامه با اشاره به اینکه شرکت کشت صنعت شوشتر در سال  درویش

کارگر قراردادی و دو هزار کارگر  ۱۱۱۱کارگر ثابت و  ۱۱۱۱در حال حاضر این شرکت با : اظهار داشت
 . فصلی با وجود مشکالت فراوان فعال است

وی ثابت و قراردادی این واحد تولیدی حل شده مشكل طبقه بندی مشاغل سه هزار نیر: او ادامه داد
است اما مشکل دو هزار کارگر فصلی این واحد همچنان باقی است كه امیدواريم با پايان اعتصاب و 

 . وعده مسدولین، اين طرح در خصوص آنان نیز اجرا شود
استفاده از  منشاء مشکالت این واحد تولیدی عدم استفاده از مدیران الیق و بومی است و: او گفت

 . مدیران غیر متخصص مشکالت این کارگران را دو چندان کرده است
اگر وعده مسئولین در اجرای طرح طبقه بندی مشاغل کارگران نی بر کارون شوشتر : او اعالم کرد

 .عملی نشود پنج هزار کارگر این واحد تولیدی مجددا دست به اعتصاب خواهند زد
 

 لف را به شكايت تهديد كردهاي مخا مشاور مرتضوي رسانه
 

در حالي كه مشاور قاضي     :اسفند آمده است  00ایلنا در  –به گزارش خبرگزاری دولتی کار ایران 
هاي دولتي، مخالفت  مرتضوي در ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کاال و ارز در گفتگو با يكي از خبرگزاري

مان تامین اجتماعي را اقدامي در امتداد ها با انتصاب مرتضوي به سمت مديرعاملي ساز رسانه
موضعگیریهای مغرضانه علیه انتصابات رییس جمهوری دانسته است كه در محاكم قضايي پیگیري 

خواهد شد، دو تن از مقامات كارگري كه خبرگزاري دولت اخبار حمايت آنان از انتصاب مرتضوي را منتشر 
  .اند حمايت خود را تكذيب كرده( لنااي)كرده است، در تماس با خبرگزاري كار ايران 

 

  كنم حمايت از مرتضوي را تكذيب مي: برهاني
 

در پي اعتراض جامعه كارگري از حمايت دبیر كل كانون عالي شوراهاي اسالمي كار كشور از انتصاب 
قاضي مرتضوي در راس سازمان تامین اجتماعي، ناصر برهاني در تماسي با خبرنگار ايلنا ضمن تكذيب 

بر خبرگزاري رسمي مبني بر حمايت او از اين انتصاب خواستار پايان دادن به بالتکلیفی در سازمان خ
  .تامین اجتماعی توسط هیات امنای تامین اجتماعی شد

ناصر برهانی در گفتگو با خبرنگار ایلنا، ضمن تکذیب مصاحبه خود درخبرگزاری دولت در خصوص موافقت 
خبر منتشر شده از جانب من کذب است و با : د مرتضوی تصریح کردجامعه کارگری با انتصاب سعی

جهت گیری تنظیم شده است، این در حالیست که در مصاحبه با این خبرگزاری نامی از مدیرعامل 
  .ام انتخابی نبرده

او خواستار انتصاب مدیر عامل از سوی هیات امنا و وزیر كار، تعاون و رفاه اجتماعي در سازمان تامین 
به عنوان دبیر کل کانون عالی شوراهای اسالمی کار کشور اظهار نظری در : جتماعی شد و گفتا

کنم و معتقدم که هیات امنا  خصوص اشخاص منتصب در راس مدیریت سازمان تامین اجتماعی نمی
  .باید با انتخاب سریع تر مدیر عامل به بالتکلیفی در این سازمان پایان دهد

 

 
  ام نظري درباره انتصاب مرتضوي نكردهاظهار : كیا دهقان

 
كیا، عضو کانون عالی شوراهای  در پي انتشار خبري از سوي خبرگزاري دولت مبني بر حمايت دهقان

اسالمی کار تهران از انتصاب مرتضوي در راس سازمان تامین اجتماعي، علی دهقان کیا در تماسي با 



به عنوان عضو کانون عالی شوراهای اسالمی : فتخبرنگار ايلنا ضمن تكذيب خبر خبرگزاري رسمي گ
ام و  کار تهران اظهار نظری در خصوص اشخاص منتصب در راس مدیریت سازمان تامین اجتماعی نکرده

معتقدم که هیات امنا و در راس همه وزیر کار ورفاه اجتماعی باید با انتخاب سریع تر مدیر عامل به 
  .بالتکلیفی در این سازمان پایان دهد

او با بیان اینکه نظر شخصی من در ارتباط با تغییر مدیر عاملی سازمان این است که کسی باید در 
  .راس هرم سازمان قرار گیرد که سازمانی با این عریض و طویلی را به درستی هدایت کند

رمایه کارخانه که زیر مموعه شرکت س 049بیمارستان و  20سازمان تامین اجتماعی با داشتن :او افزود
  .گذاری شستا و غیره فعال هستند نمی شود بدون صاحب رها شوند

صیانت از حق الناس،اعتقاد به سه جانبه گرایی،حرف شنوی از شرکای : دهقان کیا ادامه داد
هزارمیلیارد تومان است  01اجتماعی و دریافت مطالبات سازمان تامین اجتماعی از دولت که بیش از 

  .لی آینده سازمان پی گیری و مطالبه شودباید از جانب مدیر عام
جامعه کارگری نگران آینده سازمان تامین اجتماعی است و اگر شخص با تجربه و غیر :او ادامه داد

  .متخصصی وارد سازمان نشود سازمان با مشکالت بیشتری مواجه خواهد شد
  .د کند و هم شخم بزندنمی شود مدیری در راس سازمان باشد هم بخواهد سازمان را آبا: او گفت

خبرنگاران : او در خاتمه با انتقاد از درج خبر حمايت او از انتصاب مرتضوي در خبرگزاري ايرنا، تاکید کرد
  .باید با رعایت اصالت خبری و امانت داری سعی در انعکاس صحیح اخبار داشته باشند

 
  تهديد به شكايت

 
شایعه پراکنی برخی : ا قاچاق کاال و ارز اعالم كردمشاور قاضي مرتضوي در ستاد مرکزی مبارزه ب

  .شود ها علیه انتصاب مرتضوی پیگیری قضایی می رسانه
به گزارش ايلنا علی اکبر حیدری فرد، مشاور رییس ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کاال و ارز كه با 

وی به سمت ریاست تخریب مرتضوی در جریان انتصاب : كرد اظهار داشت خبرگزاري دولت گفتگو مي
  .سازمان تامین اجتماعی، امتداد موضعگیریهای مغرضانه علیه انتصابات رییس جمهوری است

وی با بیان اینکه رسالت مطبوعات کشور عالوه بر آنچه در قانون اساسی و قانون مطبوعات ترسیم 
عقیم : افزودشده، تالش هوشمندانه در جهت عقیم کردن تهدیدهای نرم دشمنان علیه نظام است، 

های اجتماعی  کردن تهدیدهای نرم دشمنان علیه نظام مقدس جمهوری اسالمی و صیانت از سرمایه
  .طلبد ای اصحاب رسانه کشور را می کشور امری است که آثار تبلیغی و رسانه

مشاور رییس ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کاال و ارز، پیچیدگی، تنوع، کثرت و ابعاد جهانی را از 
متاسفانه به رغم این تکلیف ملی و شرعی، : ویژگیهای تهدیدهای نرم پیش روی نظام خواند و گفت

های کشور در جهت معکوس و پشت به دشمن و رو در روی سنگرهای  ها و خبرگزاری برخی از رسانه
وانی و تر از عملیات ر بار ها بسیار زیان سربازان نظام ایستاده و حمالت تخریبی برخی از این رسانه

  .های اجتماعی غربی است ای شبکه رسانه
طی روزهای گذشته به رغم صدور حکم انتصاب آقای مرتضوی به عنوان : حیدری فرد ادامه داد

ای سعی در ایجاد  های مذموم رسانه مدیرعامل جدید سازمان تامین اجتماعی، برخی از خبرپراکنی
  .ب وی داشتندذهنیت کاذب، غیرواقع و شایع سازی در خصوص انتصا

انتصاب مرتضوی به عنوان مدیرعامل جدید سازمان تامین اجتماعی به طور قطع براساس : وی افزود
های مدیریتی، وی از بین سایر نامزدهای  شناسی انجام شده و ضمن لحاظ توانمندی های کار بررسی

  .تر تشخیص داده شده است احتمالی ریاست این سازمان اصلح
ای  ای و رسانه های فاقد اخالق حرفه تاکنون آقای مرتضوی به رغم تمام هجمه: حیدری فرد گفت

توان از خطای نابخشودنی  اند اما نمی واکنشی نشان نداده و همچون همیشه متانت پیشه کرده
ای و برخالف مصالح نظام مرتکب جرم  ها که بدون رعایت اخالق رسانه ها و خبرگزاری برخی از رسانه

  .کرد اند، عبور شده
های مورد نظر که در  براین اساس و حسب قانون، بطور قاطع با نشریات و رسانه: حیدری فرد تاکید کرد

  .اند از طریق مراجع ذیصالح برخورد الزم صورت خواهد گرفت این راستا مرتکب جرم شده
موضعگیری یکی از دالیل اصلی : مشاور رییس ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کاال و ارز ادامه داد

منفعالنه و خالف مصالح ملی مورد اشاره، درهم آمیختگی و پیوند برخی از کانونهای مالی با بعضی 
ای است که به علت احساس تهدید نسبت به منافع مالی خود بطور مستقیم و  عناصر رسانه

ای  انهغیرمستقیم دست به اقدامی تدافعی جهت حفظ منابع و حامیان مالی خود در قالب یک طرح رس
  .اند تهاجمی و تخریبی زده

سال گذشته مانند ریاست دادگاه ویژه کارکنان  ۱۱حیدری فرد در ادامه به سوابق سعید مرتضوی در 
دولت و مطبوعات، دادستانی تهران، معاونت دادستانی کل کشور و نماینده ویژه رئیس جمهور و رییس 



سعید مرتضوی در کانون مناصب بسیار : د و گفتستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کاال و ارز اشاره کر
خطیری قرار داشتند که بدون برخورداری از قدرت مدیریتی، تدبیر و شجاعت هیچ کس قادر به اداره آن 

  .نخواهد بود
اداره سازمان تامین اجتماعی کشور یک مدیر توانمند با صالبت و در عین حال : حیدری فرد افزود

ای نزدیک ثمرات انتصاب شایسته وی به عنوان مدیرعامل  طلبد که در آینده می برخوردار ازتجربه و دانش
  .جدید سازمان تامین اجتماعی را شاهد خواهیم بود

ذکر این نکته الزم و ضروری است که : مشاور رییس ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کاال و ارز گفت
اما اخیرا موضعگیریهای تخریبی علیه استقالل و تفکیک قوا امری مورد قبول قانون اساسی است 

شود که به نقض حریم  هرفردی که منصوب هیات دولت و رئیس جمهور است طراحی و کارسازی می
ریاست جمهوری به عنوان شخص اول اجرایی کشور رویه نامعقول را به رسم معروف مبدل کرده 

  .است
 پايان پیام

 

  کمیته حمايت از شاهرخ زمانی 00بیانیه 

  وز فشار بر زندانیان بیشتر می شودهر ر

 

مسئولین قضايی ، پلیسی و سازمان زندان برای آزار و اذيت هر چه بیشتر کارگران زندانی و همچنین 
قاضی )به دستور قاضی نجار  01/10/1009زندانیان سیاسی هر روز دست به اقدامات تازه ای می زنند 

ا از هم خرجیهايش که عبارتند از محمد جراحی ،جمهور شاهرخ زمانی ر( مستقر در زندان مرکزی تبريز 
اووزگون و نیهات تونچر به بهانه ی اينکه جمع شما تأثیر منفی بربقیه زندانیان می گذارد و باعث تحريک 

آنها می شويد جدا کرده و به طبقه پايین بند مالی منتقل کردند و تهديد کردند که اگر باز هم شما با 
از بدو تشکیل نظام جمهوری .اشید به بندهای بدتری انتقال داده می شويد هم ارتباط داشته ب

اسالمی سرمايه داري، مجموعه ی اين نظام ارتجاعی با طرح ها و نقشه های از پیش طراحی شده 
برای هرچه محکمتر کردن حاکمیت و بیشتر کردن سود سرمايه و تالش کرده اند جامعه ی ايران را به 

در همین راستا زندانها را برای زندانیان سیاسی . بخصوص طبقه کارگر تبديل نمايدجهنمی برای مردم 
و کارگری به زندان در زندان تبديل کرده و از راهها و روشهای ضد انسانی استفاده می کند تا 

  . فشارهای زندان و شکنجه های مختلف را بارها و بارها مضاعف کند
نجار بنا به جدا کردن شاهرخ زمانی از هم خرجیهايش، می  ما ضمن محکوم کردن دستور اخیر قاضی

  . خواهیم هر چه زودتر اين دستور ضدانسانی پس گرفته شود
ماده ای جمعی از زندانیان، زندان مرکزی تبريز حمايت کرده واز تمامی نهادهای  10همچنین از مطالبات 

اب و سازمانها ، نهادهای سیاسی کارگری و حقوق بشر و نهادهای حمايت از حقوق زندانیان ،احز
داخلی و خارجی ، از جوانان و مردم انقالبی ايران می خواهیم به هر ترتیب ممکن نظام جنايت کار 

  . گانه فوق گردن بنهد 10اسالمی را تحت فشار بگذارند تا به رعايت مطالبات 
ردن خواهد نهاد که صف ما می دانیم نظام سرمايه داری جمهوری اسالمی زمانی به اين مطالبات گ

  . مستقل طبقاتی کارگران را در مقابل خود به صورت رزمنده و پرتوان ببیند
بنابراين از کارگران ،فعالین کارگری ،دانشجويان ،دانش آموزان و تمامی جوانان انقالبی می خواهیم در 

ار ، تحصیل و تشکل های انقالبی متشکل شوند ، اقدام به سازماندهی اطرافیان خود در محل ک
 . زندگی نمايند

کارگران و جوانان انقالبی اگر به دنبال کسب آزادی و مطالبات دمکراتیک و سوسیالیستی هستید، تنها 
  . راه ممکن امروزمتشکل شدن در محل کار و زندگی است

  . مبارزه تشکیالتی با جمهوری اسالمی بطور اجتناب ناپذيری ضرورت تاريخی است
 

 !!! اد بیشتر، برای فشار بیشترپیش بسوی اتح
 

  : پیش بسوی اعتراضات گسترده و متحدانه با شعار
 

 . کارگر زندانی ، زندانی سیاسی آزاد بايد گردد
 

  کمیته حمايت از شاهرخ زمانی
 23/12/1390 
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 ن از الگوي توسعه پايدار استهاي غیر كارشناسي نشانه دور افتاد انتصاب
 

سید عماد حسینی ضمن ابراز  :اسفند آمده است  00ایلنا در  –به گزارش خبرگزاری دولتی کار ایران 
 . شناسی، توسعه مدیریت پایدار را امری فراموش شده برشمرد های غیر کار تاسف از انتصاب

من بیان مطلب فوق در واکنش به به گزارش خبرنگار پارلمانی ایلنا، سخنگوی کمیسیون انرژی ض
انتشار برخی اخبار مبنی بر انتصاب قاضی مرتضوی به سمت مدیر عاملی سازمان تامین اجماعی 

شناسی نشان دهنده این مطلب است که ما مدل توسعه  های غیر کار این انتصاب: اظهار داشت
 . خواهیم شدایم و لذا دچار مشکالت دیگری شده و  مدیریت پایدار را فراموش کرده

سال  ۷مدیر طی  ۷تغییر : وی به تغییرات سریع مدیریتی در سازمان تامین اجتماعی اشاره کرد و افزود
دهد که به صالح کشور نیست چرا كه این سازمان در واقع باید  ثباتی فاحشی را نشان می متوالی بی

از اهداف تعریف شده تحقق  نقش یک حامی برای دولت و مردم را ایفا کند ولی با این روند هیچ یک
 . کند پیدا نمی

بروز و ظهور فسادهای مالی تنها : های این تغییرات اشاره کرد و گفت حسینی همچنین به برخی آفت
ترین  یکی از دستاوردهای عدم ثبات مدیریتی است، لذا مسئوالن باید با این مقوله که یکی از جدی

 . باشند موضوعات نظام است، برخوردی مدبرانه داشته
 مپایان پیا

 

 انتقاد يك فعال كارگري از انتصاب مرتضوي؛
 تامین اجتماعی کارگاه آموزشي مدیران نیست

 
رییس کانون هماهنگی شورای  :اسفند آمده است  00ایلنا در  –به گزارش خبرگزاری دولتی کار ایران 

نا به امور مدیریتی نیست تامین اجتماعی کارگاه نیست تا هر فردی که آش: اسالمی کار بوشهر گفت
 . آنجا آموزش ببیند

محمد اسماعیل دشمن زیاری در گفت گو با ایلنا از طرح نام قاضي مرتضوي به عنوان گزینه مطرح شده 
متاسفانه اين فرد شرایط مدیریتی : جهت تصدي مدیریت سازمان تامین اجتماعی انتقاد کرد و گفت

 . تامین اجتماعی را ندارد
های غیر قابل جبرانی بر بدنه  به اینکه تغییرات مکرر مدیریتی سازمان تامین اجتماعی لطمهاو با اشاره 

های  دیدگان واقعی این تغییرات مدیریتی و دخالت زیان: گر وارد كرده است افزود اين سازمان بیمه
سیاسی دولت، کارگران و بازنشستگان و مستمری بگیرانی خواهند بود که صاحبان واقعی این 

 . ندوق هستندص
کسانی باید در راس امور سازمان تامین اجتماعی قرار بگیرند که متخصص بوده تا بتواند : او افزود

 . مشکالت تامین اجتماعی را حل کند
نباید به سازمان تامین اجتماعی به عنوان یک کارگاه آموزشی برای تربیت : او در ادامه خاطر نشان کرد

ا که در شرایط فعلی شرايط اين سازمان مطلوب نیست و در اين شرايط مدیران الیق نگریسته شود چر
 . انتخاب مدیران غیر متخصص به صالح نیست

 پايان پیام
 

 بر شوشتر كارگرنی ۰٠٠٠پایان اعتصاب 

دو هزار کارگر فصلی نی بر :  اسفند آمده است  00در تاریخ ایلنا  –به نوشته سایت دولتی کار ایران 
قرار  ۷٢بندی مشاغل که از سال  ن شوشتر در اعتراض به عدم اجرای طرح طبقهکشت و صنعت کارو

  .بود توسط صاحبان این واحد تولیدی اجرایی شود دست به اعتصاب زدند
رئیس شورای اسالمی کار كارخانه کارون در گفت گو با خبرنگار ایلنا از اعتصاب دو هزار کارگر فصلی 

این كارگران در : واحد تولیدی در دو روز گذشته خبرداد و افزودتر در این  نی بر کشت و صنعت شوش
توسط صاحبان این واحد تولیدی قرار  ۷٢اعتراض به عدم اجرای طرح طبقه بندی مشاغل که از سال 

زاده با اشاره به اینکه واحد تولید و کشت نی تحت  اصغر درویش. بود اجرایی شود دست از كار كشیدند
مدیران این واحد به بهانه هزینه دار بودن این طرح و اینکه این طرح : است افزودنظارت بانک کشاورزی 

  .بار مالی زیادی دارد تا هم اکنون از اجرای آن سر باز زده اند
ها یکشنبه و دوشنبه ادامه داشت که با  تر در روز اعتصاب کارگران نی بر کارون شوش: او گفت



زارت کار و استانداری، دیروزعصر با شرط اینکه كارخانه هزینه گری مسئوالن استانی از جمله و میانجی
  .اند مابه تفاوت کارگران را تقبل کنند به پایان رسید و امروزکارگران در سر کار خود حاضر شده

او در ادامه از اجرای طرح هولدینگ بانک کشاورزی که با اجرای آن واحد تولیدی کشت صنعت کارون 
به جهت اینکه مسئولین فعلی : شود انتقاد کرد و گفت زا تقسیم میشوشتر به چند واحد مج

توانند شرکت را مدیریت کنند تصمیم به تقسیم آن گرفته شده است که باوجود مخالفت اداره کار  نمی
و استانداری این طرح در حال اجراست كه متاسفانه در اجرای آن نیز هنگام محاسبه سوابق 

  .ایجاد خواهد شد بازنشستگی کارگران مشکالتی
قیمت تمام شده : های پایین شکر ذکر کردو گفت او از عمده مشکالت این واحد تولید شکر را تعرفه

  .خوانی ندارد تراست هم تولید شکر با قیمت مصوب دولت که خیلی از قیمت تمام شده پایین
صوالت نیشکر درو نشده درصد از مح ۱۱۱یخ زدگی محصوالت در سال اخیر باعث شده تا : او ادامه داد

. رها شوند و این معضل باعث شده تولیدشرکت نسبت به سالهای گذشته با ضرر زیان همراه شود   و
میلیارد تومان نسبت به سال گذشته زیان داده  ۷۱شرکت نی بر کشت صنعت کارون شوشتر : او گفت

با انباشت  کشت صنعت شوشتر: او در خصوص سایر مشکالت این واحد تولیدی گفت. است
های مالی خود بر  میلیارد تومان است از پس هزینه ٨۱۱های معوقه بانکی خود که بیش از  بدهی
  .آید نمی

ده هزار کارگر داشت  ۷٣زاده در ادامه با اشاره به اینکه شرکت کشت صنعت شوشتر در سال  درویش
ر قراردادی و دو هزار کارگر کارگ ۱۱۱۱کارگر ثابت و  ۱۱۱۱در حال حاضر این شرکت با : اظهار داشت

  .فصلی با وجود مشکالت فراوان فعال است
مشكل طبقه بندی مشاغل سه هزار نیروی ثابت و قراردادی این واحد تولیدی حل شده : او ادامه داد

است اما مشکل دو هزار کارگر فصلی این واحد همچنان باقی است كه امیدواریم با پایان اعتصاب و 
  .ین طرح در خصوص آنان نیز اجرا شودوعده مسدولین، ا

اگر وعده مسئولین در اجرای طرح طبقه بندی مشاغل کارگران نی بر کارون شوشتر : او اعالم کرد
 .عملی نشود پنج هزار کارگر این واحد تولیدی مجددا دست به اعتصاب خواهندزد

 الزام قرارداد مستقیم با تمام کارگران شرکتی استان البرز

دستگاه های اجرایی در استان :آمده است اسفند  00در تاریخ ایلنا  –سایت دولتی کار ایران به نوشته 
به گزارش ایلنا، بر . البرز موظفند با تمام کارگران شرکتی در این استان قرارداد مستقیم منعقد کنند

برای  اساس مصوبه جدید دولت، شرایط حداقل یک سال سابقه کار شرکتی مستمر با پرداخت بیمه،
  .انعقاد قرارداد مستقیم با کارگران شرکتی در استان البرز حذف شد

 .بر اساس این مصوبه، این شرط برای سایر استانها همچنان به قوت خود باقی است

 کند سابقه کار قرارداد مستقیم امضا می ۵٠های  نفت بادیپلمه وزارت

ی قرارداد مستقیم با نیروهای پیمانکاری معاون توسعه منابع انسانی و مدیریت وزارت نفت از امضا
رسانی وزارت  نقل از پایگاه اطالع. سال سابقه کاری خبر داد ۱۱دارای مدرک دیپلم با حداقل 

امکان امضای قرارداد با این دسته از : ، دکتر کریم سلحشور با اعالم این خبر تصریح کرد(MOP)نفت
شود، پس از موافقت و دستور  مانکاری را شامل مینیروهای انسانی که تعداد زیادی از همکاران پی

  .مهندس قاسمی وزیر نفت محققشده است
سال سابقه کاری  ۱۱وی با اشاره به امضای قرارداد مدت موقت با نیروهای پیمانکاری دیپلم باحداقل 

 در بخشنامه نخست مربوط به ساماندهی نیروهای پیمانکاری،حداقل مدرک مورد نیاز: یادآوری کرد
منظور  های انجام گرفته و به برای امضای قرارداد مستقیم، فوق دیپلم اعالم شده بود که پس ازبررسی

  .تقدیر از زحمات این همکاران، تصمیم فوق گرفته و ابالغ شد
سال سابقه کاری در همه  ۱۱به این ترتیب با افراد دیپلم با حداقل: دکتر سلحشور در این باره افزود

در این . اغل احصا شده در بخشنامه اول جهت عقد قراردادمستقیم اقدام خواهد شدها و مش فعالیت
چگونگی : خصوص در خبرهای قبلی مربوط به ساماندهی نیروهای پیمانکاری وزارت نفت آمده بود

های  انطباق وضعیت نیروهای پیمانکار با مدرک تحصیلی دیپلم و سنوات کاری مرتبط در فعالیت
شود که  ت بررسی این معاونت قرار دارد و اعالم رسمی نتایج آن به زمانی موکول میدار در دس اولویت

  .دست آمده باشد قواعد اجرایی مناسب برای آن به
 ۱۱۱مشاغلی که در قالب دو هزار و : تر توضیح داده بود براساس این گزارش، دکتر سلحشور پیش

یه که شامل مشاغل اصلی تخصصی، پیمان در صنعت نفت موجود است، بر اساس یک مدل سه ال
  .پشتیبانی تخصصی و پشتیبانی عمومی می شود، تفکیک خواهند شد



 -های اصلی  وی با تشریح جزئیات نحوه تبدیل وضعیت نیروهای پیمانکاری صنعت نفت، فعالیت
ل و انتقا  های اکتشاف، تولید نفت و گاز، پاالیش نفت و گاز، تخصصی را شامل مشاغل مربوط به حوزه

توزیع، تولید محصوالت پتروشیمی، توسعه و بازاریابی و فروش نفت، گازو پتروشیمی دانسته و تصریح 
شود که صنعت بدون وجود  هایی می های صنعت نفت شامل فعالیت این دسته از فعالیت: کرده بود

  .دهد ها هویت اصلی خود را از دست می آن
های پشتیبانی  تقیم را مربوط به شاغالن در فعالیتوی اولویت بعدی برای امضای قراردادهای مس

حسابرسی،   های تعمیرات، های این گروه در برگیرنده بخش فعالیت: تخصصی اعالم کرده و افزوده بود
ایمنی،بهداشت و محیط زیست   مالی، حقوقی و قراردادها، درمان، ساختار، منابع انسانی،

ریزی،  خدمات فنی، بازرسی و رسیدگی به شکایات، برنامه، فناوری اطالعات و ارتباطات، (یی.اس.اچ)
  .روابط عمومی، تدارکات و عملیات کاال، امور پژوهشی، مدیریتا نرژی و خدمات اختصاصی است

این گروه : دکتر سلحشور درباره گروه سوم یا دسته مربوط به پشتیبانی عمومی نیز یادآورشده بود
ها به بخش خصوصی وجود  سپاریآن  رو امکان برون ود، از اینش های حجمی صنعت را شامل می فعالیت

هایی چون خدمات دفتری نیز وجود داشته است که به دلیل نزدیکی نوع  در این گروه فعالیت. دارد
 .اند  ها را در گرو ه دوم جای داده های پشتیبانی تخصصی، آن فعالیتشان به فعالیت

 تجمع پرستاران مرکز قلب تهران

تن از پرستاران  ٢۱۱حدود  : آمده است اسفند  00در تاریخ ایلنا  –سایت دولتی کار ایران  به نوشته
بیمارستان قلب تهران صبح امروز در اعتراض به نحوه محاسبات عیدی خود مقابل درب بیمارستان تجمع 

  .کردند
تخصصی قلب تهران در نفر از پرستاران بیمارستان فوق  ٢۱۱به گزارش خبرنگار ایلنا، صبح امروز تعداد 

جمعی از پرستاران معترض به . اعتراض به نحوه محاسبات عیدی ساالنه خود دست به تجمع زدند
خبرنگار ایلنا گفتند از خرداد ماه نحوه انعقاد قرارداد بیمارستان با پرستاران طبق مصوبه هیئت دولت 

ما پرستاران شرکتی به عنوان  ای پیمانکاری تغییر کرده است و با های واسطه مبنی بر حذف شرکت
پرسنل دولتی عقد قرار داد شده است که متاسفانه این قرارداد فقط جنبه اسمی دولتی دارد و در آن 

  .هیچ عنوانی مبنی بر دولتی بودنمان نیست
ما پرستاران به جهت اینکه هنوز به صورت شرکتی فعالیم و : این جمع معترض کنندگان اعالم کردند

تاران دولتی از حقوق مزایای دولتی برخوردار نیستیم در نتیجه نسبت به پرداخت عیدی همانند پرس
هزار تومان معترض بوده و خواستار دریافت عیدی همانند سالهای گذشته بر  ٣۱۱خود بر مبنای دولتی 

مان های دولتی بودن ما فقط اسمی است و در قرارداد: ها ادامه دادند آن. مبنای دو پایه حقوق هستیم
  .دولتی بودنمان ذکر نشده است

به گزارش ایلنا، این جمع معترض همراه با مسئولین و انتظامات بیمارستان جهت برسی مشکالتشان 
های کلی مبنی بر  تر هدایت شدند که مسئولین مالی بیمارستان با عنوان بحث به سالن آمفی تئا

باشد به ایراد  ماه پایه حقوق مقدور نمی ٢سبه اینکه ما مجری دولت بوده و امکان پرداخت عیدی با محا
  .سخنرانی پرداختند

شایان ذکر است این تحصن توسط پرستاران غیر شیفت صورت گرفت وهیچ مشکلی در ارائه خدمت 
 .رسانی پرستاران شیفت بیماران ایجاد نشد

 
 کارگر کشت و صنعت شوشتر ۰٠٠٠اعتصاب 

  .بر شوشتر خبر داد ارگران شرکت کشت و صنعت نییک فعال کارگری در خوزستان از اعتصاب ک
آقایار حسینی، دبیر اجرایی خانه کارگر خوزستان در گفتگو باایلنا، ضمن انتقاد از عدم اجرای طرح طبقه 

به علت عدم اجرای طرح طبقه بندی مشاغل از : بندی مشاغل از سوی مدیر این کارخانه یاد آور شد
  .اند و صنعت شوشتر اعتصاب کرده کارگر کشت ٢۱۱۱دیروز تا کنون 

کارگران شرکت کشت و صنعت نیشکر شوشتر در طی سالهای اخیر جهت دستیابی به حقوق معوقه 
 .خود نیز دست به اعتصابات گسترده ای زده اند

 الزام قرارداد مستقیم با تمام کارگران شرکتی استان البرز

دستگاه های اجرایی در استان :آمده است اسفند  00 در تاریخایلنا  –به نوشته سایت دولتی کار ایران 
به گزارش ایلنا، بر . البرز موظفند با تمام کارگران شرکتی در این استان قرارداد مستقیم منعقد کنند



اساس مصوبه جدید دولت، شرایط حداقل یک سال سابقه کار شرکتی مستمر با پرداخت بیمه، برای 
  .ن شرکتی در استان البرز حذف شدانعقاد قرارداد مستقیم با کارگرا

 .بر اساس این مصوبه، این شرط برای سایر استانها همچنان به قوت خود باقی است

 کند سابقه کار قرارداد مستقیم امضا می ۵٠های  نفت بادیپلمه وزارت

 معاون توسعه منابع انسانی و مدیریت وزارت نفت از امضای قرارداد مستقیم با نیروهای پیمانکاری
رسانی وزارت  نقل از پایگاه اطالع. سال سابقه کاری خبر داد ۱۱دارای مدرک دیپلم با حداقل 

امکان امضای قرارداد با این دسته از : ، دکتر کریم سلحشور با اعالم این خبر تصریح کرد(MOP)نفت
و دستور شود، پس از موافقت  نیروهای انسانی که تعداد زیادی از همکاران پیمانکاری را شامل می

  .مهندس قاسمی وزیر نفت محققشده است
سال سابقه کاری  ۱۱وی با اشاره به امضای قرارداد مدت موقت با نیروهای پیمانکاری دیپلم باحداقل 

در بخشنامه نخست مربوط به ساماندهی نیروهای پیمانکاری،حداقل مدرک مورد نیاز : یادآوری کرد
منظور  های انجام گرفته و به اعالم شده بود که پس ازبررسی برای امضای قرارداد مستقیم، فوق دیپلم

  .تقدیر از زحمات این همکاران، تصمیم فوق گرفته و ابالغ شد
سال سابقه کاری در همه  ۱۱به این ترتیب با افراد دیپلم با حداقل: دکتر سلحشور در این باره افزود

در این . راردادمستقیم اقدام خواهد شدها و مشاغل احصا شده در بخشنامه اول جهت عقد ق فعالیت
چگونگی : خصوص در خبرهای قبلی مربوط به ساماندهی نیروهای پیمانکاری وزارت نفت آمده بود

های  انطباق وضعیت نیروهای پیمانکار با مدرک تحصیلی دیپلم و سنوات کاری مرتبط در فعالیت
شود که  رسمی نتایج آن به زمانی موکول میدار در دست بررسی این معاونت قرار دارد و اعالم  اولویت

  .دست آمده باشد قواعد اجرایی مناسب برای آن به
 ۱۱۱مشاغلی که در قالب دو هزار و : تر توضیح داده بود براساس این گزارش، دکتر سلحشور پیش

پیمان در صنعت نفت موجود است، بر اساس یک مدل سه الیه که شامل مشاغل اصلی تخصصی، 
  .تخصصی و پشتیبانی عمومی می شود، تفکیک خواهند شد پشتیبانی

 -های اصلی  وی با تشریح جزئیات نحوه تبدیل وضعیت نیروهای پیمانکاری صنعت نفت، فعالیت
انتقال و   های اکتشاف، تولید نفت و گاز، پاالیش نفت و گاز، تخصصی را شامل مشاغل مربوط به حوزه

سعه و بازاریابی و فروش نفت، گازو پتروشیمی دانسته و تصریح توزیع، تولید محصوالت پتروشیمی، تو
شود که صنعت بدون وجود  هایی می های صنعت نفت شامل فعالیت این دسته از فعالیت: کرده بود

  .دهد ها هویت اصلی خود را از دست می آن
پشتیبانی  های وی اولویت بعدی برای امضای قراردادهای مستقیم را مربوط به شاغالن در فعالیت

حسابرسی،   های تعمیرات، های این گروه در برگیرنده بخش فعالیت: تخصصی اعالم کرده و افزوده بود
ایمنی،بهداشت و محیط زیست   مالی، حقوقی و قراردادها، درمان، ساختار، منابع انسانی،

ریزی،  برنامه ، فناوری اطالعات و ارتباطات، خدمات فنی، بازرسی و رسیدگی به شکایات،(یی.اس.اچ)
  .روابط عمومی، تدارکات و عملیات کاال، امور پژوهشی، مدیریتا نرژی و خدمات اختصاصی است

این گروه : دکتر سلحشور درباره گروه سوم یا دسته مربوط به پشتیبانی عمومی نیز یادآورشده بود
به بخش خصوصی وجود ها  سپاریآن  رو امکان برون شود، از این های حجمی صنعت را شامل می فعالیت

هایی چون خدمات دفتری نیز وجود داشته است که به دلیل نزدیکی نوع  در این گروه فعالیت. دارد
 .اند  ها را در گرو ه دوم جای داده های پشتیبانی تخصصی، آن فعالیتشان به فعالیت

 دستمزد
 00لغو چهارمین جلسه تعیین دستمزد 

 
نماینده کارفرمایان در شورای عالی کار از  :اسفند آمده است  00ایلنا در  – به گزارش خبرگزاری دولتی کار ایران

  .لغو چهارمین جلسه تعیین دستمزد در شورای عالی کار خبر داد

حمزه درواری در گفتگو با خبرنگار ایلنا، علت عدم برگزاری چهارمین جلسه تعیین دستمزد را عدم حضور وزیر در 

صبح چهارمین جلسه شورای عالی کار در رابطه با  19ساعت ( چهارشنبه)فردا  :این جلسه اعالم کرد و گفت

  .شود تعیین مصوبه مزدی برگزار می

 پایان پیام

  بدون شرح 
 میلیون فرصت شغلي ايجاد كند 6.2دولت قسم نخورد : وزير كار



 

تاكید رئیس دولت و مقامات با وجود    :اسفند آمده است  04ایلنا در  –به گزارش خبرگزاری دولتی کار ایران 

، وزير كار، تعاون و رفاه اجتماعي در 09هزار فرصت شغلي در سال  599وزارت كار مبني بر ايجاد دو میلیون و 
هزار فرصت شغلي ايجاد شود، دولت هم  599كنم تا پايان سال دو میلیون و  فكر نمي: ي پايان سال گفت آستانه

  .رده استدر اين زمینه قول نداده و قسم نخو
: عبدالرضا شیخ االسالمي در گفتگو با خبرنگار ايلنا با بیان اين كه آمار اشتغال هنوز اعالم نشده است،تصريح كرد

  .فرصت شغلي نزديك باشد 599شود آمار اشتغال اعالمي تا حدودي به تكلیف ايجاد دو میلیون و  پیش بیني مي

هزار شغل در سال جاري اعمال سیاست  599عدم ايجاد دو میلیون و يكي از داليل اصلي : او در ادامه ياد آور شد
هاي انقباظي از سوي بانك ها و اختالس سه هزار میلیارد توماني بود كه موجب كند شدن روند پرداخت 

  .تسهیالت اشتغالزايي شد
 پايان پیام

 
 

 گذرانند روزهاي سختي را مي 01كارگران در پايان سال 
 

دبیراجرایی خانه کارگر زنجان    :اسفند آمده است  04ایلنا در  –دولتی کار ایران به گزارش خبرگزاری 
ساعت کار  ٨بایستی تامین انرژی و کالری  شورای عالی کار برای تعیین حداقل دستمزد می: گفت

قلم کاالی  ۱۷نفر و همچنین تورم موجود و سبد حداقل  ۱روزانه با احتساب هزینه امرار معاش حداقل 
 . سی را مد نظر قرار دهداسا

مرتضی ریحانیان در گفتگو با ایلنا با اشاره به اینکه کارگران باید براي ادامه زندگی روزمره خود بدون 
روزهايي سختي  ۰۱کارگران در سال : ها ادامه حیات دهند خاطر نشان کرد توان آینده نگری، با حداقل

 . تشديد شده استسال  را گذراندند و اين سختي در روزهاي پاياني
کنند و از سهام عدالت و کارت  های مالی کارگران نمی مسئولین هیچ توجهی به خواسته: او افزود

 . خرید آنان هنوز خبری نیست
کارگران در آستانه سال نو شرمنده فرزندان خود : او با اشاره به كاهش قدرت خريد كارگران، گفت

 . هایشان است امین زندگی خانوادهخواسته تولیدگران كشور ت هستند و حداقل 
اند  های خود به اتمام رسانده حال که کارگران سالی را با شرمندگی خانواده: این فعال کارگری گفت

امیدوارند با پرداخت يارانه بخش تولید، مشكالت کارفرمایان حل شود تا شاید مشکالت كارگران نیز 
 . كمتر شود
 پايان پیام

 

 ه انتصاب مرتضوي اظهار نظر كنندالزم نیست مردم دربار
 

وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی     :اسفند آمده است  04ایلنا در  –به گزارش خبرگزاری دولتی کار ایران 
 . در انتصاب مدیرعامل تامین اجتماعی نیازی به اظهار نظر مردم نیست: اعالم کرد

کارگر نمونه کشور در  ۷٢یه مراسم تجلیل از به گزارش خبرنگار ایلنا عبدالرضا شیخ االسالمی در حاش
انتصاب : خصوص دالیل انتصاب سعید مرتضوی به عنوان مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی تصریح کرد

 . شود و نیازی به اظهار نظر مردم نیست مدیرعامل توسط وزرا و رئیس جمهور انجام می
ل ساز و کار قانونی خود را دارد که پایبند آن در حال حاضر انتصاب مدیرعام: او در ادامه یاد آور شد

 . کنیم قوانین هستیم و از چهارچوب قانونی برای انتصاب استفاده می
هنوز آماری : وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی در خصوص عدم ارائه آمار اشتغال ازسوی دولت یاد آور شد

 . در خصوص نرخ اشتغال در سامانه رصد نداریم
هنوز شرکای : در خصوص روند تعیین مصوبه مزدی کارگران در سال آینده یاد آور شدشیخ االسالمی 

دهد و مزد باید حاصل  اجتماعی دولت به اجماع نرسیدند و دولت نقش نظارتی خود را کماکان ادامه می
 . منافع جامعه کارگری به ویژه کارگران باشد

هزار کارت اعتباری به کارگران تا پایان سال  ٢٣۱ وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی در ادامه از واگذاری
در صورتی که سیستم بانکی مناسب عمل کند امیدواریم که این تعداد در : جاری خبر داد و یاد آور شد

 . سال آینده افزایش یابد
 پایان پیام

 

  های تهران فرسوده است درصد بیمارستان 02



 35: وزير بهداشت، درمان و آموزش پزشكی گفت :اسفند آمده است  04در تابناکبه نوشته سایت 
درصد بیمارستان های تهران فرسوده است و جديدترين بیمارستان تهران، شش تا هفت سال پیش 

 . ساخته شده است
 549ه گزارش ايرنا، مرضیه وحیددستجردي، روز چهارشنبه در مراسم كلنگ زنی طرح بیمارستانی ب

سال قدمت، شهید  109عنوان مثال بیمارستان سینا دارای  به: تخت خوابی شهدای تجريش افزود
 . سال قدمت دارد 59سال و شهدای تجريش بیش از  09بیش از ' علی اكبر آباد'

چنانچه زلزله ای در تهران رخ دهد اولین مكان هايی كه تخريب می شود، بیمارستان ها : وی ادامه داد
هستند كه بايد در مواقع بحران به ويژه در زلزله به است درحالی كه بیمارستان ها، نخستین مراكزی 

 . ارايه خدمات بپردازند
درصد جمعیت كشور در تهران ساكن هستند، خاطرنشان كرد بايد  15تا  14وزير بهداشت با بیان اينكه 

تا  59خدمات خوبی به شهروندان تهرانی در مراكز درمانی ارايه شود و نبايد بیمارستان ها بیش از 
 . سال قدمت داشته باشد يكصد

براساس برآورد منابع فیزيكی وزارت بهداشت، بازسازی : دستجردی در بخش ديگری از سخنانش گفت
درصد هزينه در برخواهد داشت بنابراين ناگزير هستیم به سمت  109و مقاوم سازی هر بیمارستاني، 

 . ساخت بیمارستان های جديد در تهران پیش برويم
و سال و نیم گذشته پا به پای وزارت مسكن و شهرسازی پیش رفته ايم و مجوز ظرف د: وی افزود

 . ساخت تعدادی بیمارستان در تهران را اخذ كرده ايم
بیمارستان وابسته به دانشگاه علوم  11به عنوان مثال هم اكنون مجوز ساخت : وزير بهداشت گفت

 . اخذ شده است 015پزشكی شهید بهشتی در كمیسیون ماده 
هزار تخت بیمارستانی در نقاط مختلف كشور در دست ساخت است و تا  05: ستجردی ادامه دادد

 . هزار تخت بیمارستانی به بهره برداری می رسد 13پايان امسال نزديك به 
 22بیش از : وی با بیان اينكه هر هفته يك بیمارستان يا يك بخش جديد افتتاح می شود، اظهار داشت

نی نیز در دست ساخت، طراحی و مطالعه است تا جايگزين بیمارستان های هزار تخت بیمارستا
 . قديمی و فرسوده شود

 

 بازنشستگان صندوق هواپیمایی هما تجمع كردند
 

جمعي از بازنشستگان شرکت  :اسفند آمده است  04ایلنا در  –به گزارش خبرگزاری دولتی کار ایران 
م دریافت مطالبات چند ساله اخیر خود در مقابل ساختمان ها صبح امروز در اعتراض به عد هواپیمایی

  .اداره مرکزی هما دست به تجمع زدند
به رغم اینکه صندوق بازنشستگي : گو با خبرنگار ایلنا اظهار کرد و یکی از بازنشستگان در گفت

هاي بازنشستگی كشور است متاسفانه به جهت خالی بودن  ترین صندوق هواپیمایی يكي از بزرگ
  .شود  صندوق از پرداخت سنوات و مطالبات چند ساله بازنشستگان خود خودداری می

او با اشاره به اینکه مدیرعامل هواپیمایی هما صبح امروز پرداخت مطالباتمان را تا پایان اردیبهشت ماه 
  .هنوز حقوق اسفند و عیدی ما پرداخت نشده است: وعده داده است افزود

صندوق بازنشستگی خالی : هزار بازنشسته دارد گفت ۱۷صندوق بازنشستگی  او با بیان اینکه اين
  .است و حقوق بهمن ما هم با تاخیر پرداخت شد

 پایان پیام
 

 دستمزد 
 درصدي دستمزد؛ 00افزايش 

 تومان تعیین شد 620هزار و  000حداقل دستمزد 
 

شورای عالی کار در چهارمین   :ست اسفند آمده ا 04ایلنا در  –به گزارش خبرگزاری دولتی کار ایران 
درصد افزایش نسبت به سالجاری  13جلسه تعیین دستمزد، حداقل دستمزد سال آینده کارگران را با 

  .تومان تعیین کرد 254هزار و  030
ها و واحدهای تولیدی مختلف کشور اجرا  که باید از سوی بنگاه 01به گزارش ايلنا حداقل دستمزد سال 

  .تعیین و تصویب شد 254هزار و  030ن شود، به میزا
به تصویب شورای عالی کار رسیده بود که میزان آن برای  30آخرین حداقل دستمزد در اسفندماه سال 

  .تومان بود 099هزار و  009اجرا در سال جاری 
اتی هزار تومان افزایش یافت، ضمن اینکه پایه سنو 05به  03بنا بر اين گزارش، بن نقدی کارگری از 



  .تومان تعیین شد 059روزانه 
درصدي ساير  2حمزه درواري، نماينده كارفرمايان در شوراي عالي كار در گفتگو با ايلنا از افزايش 

  .تومان خبر داد 100سطوح به اضافه 
 پايان پیام

  پنج نفر از كاركنان شركت نفت بر اثر انفجار مین زخمی شدند: قصر شیرين

فرماندار شهرستان : اسفند آمده است  04در  سرويس اجتماعی« موکريان آژانس خبری به گزارش 
پنج نفر از كاركنان شركت نفت ، در منطقه نفت شهر از توابع اين شهرستان بر : مرزی قصرشیرين گفت

  اثر انفجار مین زخمی شدند
 

خودروی اين : افزود' حسین پروين'به گزارش آزانس خبری موکريان و به نقل از منابع آگاه در منطقه، .
افراد كه برای بررسی وضعیت چاه نفتی كه در منطقه وجود دارد رفته بودند كه با يک فقره مین به جای 

. مانده از دوران جنگ در منطقه پاكسازی شده برخورد كرده و همه آنها بر اثر اين انفجار مجروح شدند
شهر و سومار اتفاق افتاده است و مجروحان  اين انفجار در منطقه زره زرد حدفاصل نفت: وی تاكید كرد

بسرعت از سوی عوامل امدادی منطقه به مركز درمانی قصرشیرين منتقل شده و پس از انجام مراحل 
 . مقدماتی دو نفر از آنها با بالگرد هالل احمر برای سیر درمان به كرمانشاه منتقل شدند

 
ت سطحی پس از درمان سرپايی مرخص شدند ولی سه نفر از اين افراد با توجه به جراح: پروين گفت

دو نفر ديگر كه از ناحیه چشم بشدت زخمی شده بودند در مراكز درمانی كرمانشاه منتقل تحت درمان 
 . و جراحی قرار گرفتند

 
گفتنی است علیرغم تالش های نیروهای پاكسازی میادين مین، تاكنون صدها نفر از مردم مناطق 

بر اثر برخورد يا انفجار مین و مهمات بجای مانده از دوران جنگ کشته شده و يا مرزی استان كرمانشاه 
  مجروح و معلول شده اند

 دستمزد

  تومان حداقل دستمزد کارگران تعیین شد 620هزار و  000

شورای : عضو شورای عالی کار در گفتگو با مهر گفت :به گزارش خبرگزاری دولتی مهر آمده است 
از نمايندگان کارگري، کارفرمايی و دولت در نشست امروز بعدازظهر چهارشنبه خود عالی کار متشکل 

که با حضور وزير کار و امور اجتماعی برگزار شد، حداقل دستمزد سال آينده میلیونها کارگر و مشمول 
 . قانون کار را تعیین و تصويب کرد

ها و  که بايد از سوی بنگاه 01ل بر پايه اين گزارش، حداقل دستمزد سا: سید حمزه درواری افزود
آخرين . تعیین و تصويب شد 254هزار و  030واحدهای تولیدی مختلف کشور اجرا شود، به میزان 

به تصويب شورای عالی کار رسیده بود که میزان آن برای اجرا  30حداقل دستمزد در اسفندماه سال 
 . تومان بود 099هزار و  009در سال جاری 

هزار تومان افزايش يافت، ضمن  05به  03در همین حال، بن نقدی کارگری هم از : وی اظهارداشت
براساس مصوبه شورای عالی کار، میزان افزايش . تومان تعیین شد 059اينکه پايه سنواتی روزانه 

 . ريال تعیین شد 00هزار و  10درصد به اضافه روزانه  2دستمزد ساير سطوح درآمدی 
 22هزار تومان، حق اوالد برای دو نفر  19در اين جلسه حق مسکن : م کردعضو شورای عالی کار اعال

 . تومان توافق شد 149هزار و  510تومان و حداقل دريافتی هر کارگر در مجموع  049هزار و 
به گزارش مهر، مرکز آمار ايران در جديدترين گزارش خود به شورای عالی کار، نرخ تورم در دوازده ماهه 

 . درصد اعالم کرده بود 01.5من ماه امسال را منتهی به به
درصدی حداقل دستمزد سال آينده کارگران  13پیشنهاد غیر رسمی دولت در اين جلسه افزايش حدود 

درصد حداقل دستمزد سال  10درصدی و کارفرمايان افزايش  40البته پیشنهاد کارگران افزايش . بود
رصدی آن در جلسه بعدازظهر امروز شورای عالی کار توافق د 13آينده بود که در نهايت بر سر افزايش 

 . شد
در همین حال، نمايندگان کارفرمايان در اين جلسه با انتقاد از واردات بی رويه کاال به کشور، تضعیف 

تولید داخلی را نتیجه اين امر عنوان و اعالم کردند که به همین دلیل، توانايی افزايش بیش از حد 



 . ل آينده را ندارنددستمزد برای سا
افزايش دستمزدها  -قانون کار  41نمايندگان کارگران هم در اين جلسه اصرار و تاکید داشتند که ماده 

 .به صورت دقیق اجرا شود -براساس نرخ تورم و سبد معشیتی خانوار 
های های دستمزد از کل هزينه  گويند سهم هزينه نمايندگان کارگران برخالف نظر کارفرمايان مي

 01برهمین اساس، ادعای عدم توانايی کارفرمايان برای افزايش مزد . درصد است 3کارفرمايان تنها 
 . غیرواقعی است

 

 تجمع کارگران کارخانه قند و تصفیه شکر اهواز
 

رئیس شورای اسالمي كار    :اسفند آمده است  04ایلنا در  –به گزارش خبرگزاری دولتی کار ایران 
کارگر کارخانه قند و تصفیه شکر اهواز صبح امروز به  ۷۱بیش از : تصفیه شکر اهواز گفتکارخانه قند و 

دلیل عدم دریافت حقوق و مزایای و سایر مطالبات یک سال گذشته خود در مقابل درب ورودی 
  .ساختمان استانداری اهواز تجمع کردند

ی این کارگران معترض در یک سال گذشته و ایرج امامی در گفتگو با خبر نگار ایلنا با اشاره به بالتکلیف
این کارگران از عدم : اند خاطر نشان کرد اینکه همه این کارگران با تعطیلی این کارخانه بیکار شده

های درمانی آنان توسط تامین  های درمانی خود از شهریور ماه امسال و اینکه دفتر چه پرداخت بیمه
  .اند شدهشود نگران و معترض  اجتماعی تمدید نمی

ای معوق و  به گفته وی کارگران متقاضی بازنشستگی این واحد تولیدی نیز به جهت اینکه لیست بیمه
  .اند جاری این کارگران به تامین اجتماعی پرداخت نشده است در بازنشستگی خود دچار مشکل شده

رویه قند  ز آن واردات بیتر ا کارخانه قند و تصفیه شکر اهواز به جهت مشکالت مدیریتی و مهم: او گفت
  .توجهی مسئوالن استانی تعطیل شده است شکر و همچنین بی

مالکیت این کارخانه در گذشته بر عهده بانک ملی و ملت بوده که با افزایش مشکالت این : او گفت
  .واحد تولیدی با تصویب هیات دولت به وزارت صنایع جهت راه اندازی مجدد واگذار شد

ه اینکه تا کنون کارگران این کارخانه چندين بار جهت دریافت مطالبات قانونی خود دست به او با اشاره ب
با سفر فردای رئیس جمهور به استان خوزستان ما باز هم با تجمع خود : اند، اظهار داشت تجمع زده

  .مان خواهیم بود خواستار دريافت مطالبات قانونی
 پايان پیام

 

  «سر مسئوالن اقتصادى ايران گذاشتکالهى که يک شرکت خارجى » 

صنعتى در شرق اروپا که در  -مديران يکى از شرکت هاى تجارى: آمده است خراسانبه گزارش روزنامه 
سالهاى اخیر رفت وآمد زيادى به کشورمان داشتند، با طرح وعده هايى چون ساخت کارخانه هاى 

ا بسیارى مسئوالن دولتى ديدار و موافقت هاى پیشرفته و انتقال تکنولوژى به ايران توانسته بودند ب
الزم را براى حضور در بازار ايران دريافت کنند پس از سالها وعده، اکنون با استفاده از ارتباطات خود، تنها 

 .به صادرات گسترده محصوالت خود به کشور و خروج ارز از ايران مشغول هستند

  موجودی حساب ذخیره صفر است: نژاداحمدي

جمهور حق احمدى نژاد با بیان اينکه سوال از رئیس :اسفند آمده است 04در  گزارش خبرآنالينبه 
اين موضوع : طبیعى مجلس است و پاسخ به آن هم طبیعى است و اتفاق خاصى نیفتاده است، گفت

 . از مدت ها پیش در رسانه ها مطرح شده و خوشحالم که فرصتى براى پاسخگويى ما هم فراهم شد
 00او : دقیقه حرف زده است، افزود 11دقیقه، حدود  15جمهور با کنايه به اينکه مطهرى به جاى رئیس

 . دقیقه وقت دارم 09درصد بیش از زمانش حرف زد، با همین نسبت هم من يکساعت و 
دقیقه حرف زده است،  15حسین سبحانى نیا عضو هیات رئیسه مجلس به او تذکر داد که مطهرى 

ساعت ما و شما فرق دارد؟ مجلس است ديگر سه دقیقه وقت مى گیرد ولى : م گفترئیس جمهور ه
من مى خواستم قبل از انتخابات به مجلس بیايم اما گفتم ممکن است روى . زنددقیقه حرف مي 11

 . انتخابات اثر بگذارد و چون ديوارى کوتاهتر از من نیست، به گردن من بیفتد
تالش کرديم که سوال انجام نشود اما هیات : باره کرده است، افزود او که مى گفت مذاکراتى در اين

برخى گفتن فرداى چهارشنبه صورى و بعد از انتخابات شیرين و شب عید به مجلس . رئیسه نپذيرفت
 . اما برخى گفتند برو و محکم جواب بده. نیام

 : جمهور از اين قرار استهاى رئیسپاسخ



چگونه به مترو وام بدهیم؟ از کجا بدهیم؟ از پول معلمان . صفر است اشحساب ذخیره ارزى موجودي+ 

و عمران و آبادانى روستاها؟ بايد مى گفتید از کدام رديف کم کنیمو به اينجا بیافزايیم؟ اين قانون بر 
 . قانون اساسى است 25خالف اصل 

. ايمدالر هم فاينانس دادهمیلیارد  1هشت هزار میلیارد تومان بابت عوارض به مترو کالن شهرها و + 

میلیارد تومان پول  4199در مورد تهران هم . ايمهزار دستگاه اتوبوس با تخفیف به کالن شهرها داده11
 . هاى قبل استبرابر کمک کل دولت 19ايم که نفت را براى کار عمرانى به شهردارى داده

رى مى زديد ببینید کجا اين پول ها را به جاى اين همه فشار به دولت بهتر نبود يک سرى به شهردا+ 

  خرج کرده اند؟

شود اين مقدار شغل ايجاد کرد؟ واهلل مى شود چرا فکر نمى کنید با اين نرخ رشد اقتصادى نمي+ 

 شما کمک کنید بیش از اين هم مى شود. هزار شغل هم ايجاد کرد 199بیش از يک میلیون و 

 هرانا؛ کشاورزان خوزستانی از حق آبیاری مزارع خود محروم شدند

 

جمع از کشاورزان در شهرهای مالثانی و ویس به : اسفند آمده است  04در خبرگزاری هرانا به نوشته 
ی مزارع خود تجمع اعتراضی دلیل ممنوعیت های ایجاد شده از سوی سازمان آب و برق، برای آبیار

 .برگزار کردند
بنا به اطالع گزارشگران هرانا، جمع کثیری از کشاورزان شهر مالثانی و ویس به دلیل ممانعت اداره آب 
وبرق استان خوزستان نسبت به برداشت آب از رودخانه کارون برای آبیاری مزارع، صبح روز سه شنبه 

 .مالثانی و اداره آب شهر ویس تجمع اعتراضی برگزار کردنداسفند ماه در مقابل بخشداری شهر  ٢۷
 

  اند هزار متخصص وزارت نفت پناهنده شده ۴: نماينده مجلس

عباسی :ايلنا نوشت : به نقل از خبرگزاری دولتی ایلنا آمده است  04در تاریخ  انتخاببه نوشته سایت 
هزار متخصص وزارت نفت  ۷اکنون : فتنماينده رودسر و املش در مخالفت با حذف کلمه وزارت نفت گ

شود اين  به کشورهای خارجی پنهانده شده و در آنجا مشغول به کار هستند، در حالی که مي
 . متخصصین را با افزايش حقوقشان در کشور برای خود نگاه داريم

ت را آيا کارکنان فوالد مشکالت شرکت نف: عباسی در ادامه با اشاره به برخی صحبتهای توکلی گفت
های ناروايی که از اين قانون برداشت  های قانونی تبعیض دارند؟ بهتر است بیايیم با دسته بندي

 . شود را جدا و تعريف درستی از تخصص مطرح کنیم مي
بر اساس قانون اساسی و آمار و ارقامی که بايد در رابطه با امور کارکنان دولت  : نماينده املش گفت

خواهیم تبعیض را میان کارکنان  طور يکسان حقوق بگیرند و ما با اين قانون نميداده شود، بايد همه به 
های دولتی و کارکنان داشته باشیم، بلکه بحث بازار کار تجارت بازرگانی را،  وزارت نفت و ديگر شرکت

 . ای تنظیم کنیم که کارکنان مورد اجحاف قرار نگیرند به گونه
اين فناوری که کارکنان : ارکنان وزارت نفت در دريای خزر بیان کردوی در ادامه با اشاره به اکتشاف ک

وزارت نفت به آن دست يافتند در خاورمیانه نظیر ندارند و اگر بخواهیم کلمه وزارت نفت را حذف کنیم 
 . عدالت را زير پا گذاشتیم

اگر : نفت گفتقانون وزارت  ۱۱در ادامه حیدری دستنايی به عنوان موافق حذف وزارت نفت از ماده 
های میان کارکنان  بخواهیم دچار تبعیض نشويم و منطق و استدالل را به درستی اجرا کنیم بايد تفاوت

 . را از میان برداريم
ما خواهان برخی تفاوتهای به جا در قانون اساسی هستیم و در اين زمینه به قانون مديريت : وی افزود

خصص تعريف مشخصی در قوانین ما ندارد و آوردن کلمه خدمات کشوری نیز توجه ويژه داريم، ولی ت
 . کند متخصصین دايره شمول آن را گسترده مي

اعمال حذف کلمه وزارت نفت، معنی جمله را : مفتح خطاب به رئیس مجلس و با ارائه اخطاری گفت
 . کند و اين امر خالف آئین نامه داخلی است عوض مي

دولت با حذف : قانون وزارت نفت گفت ۱۱ذف کلمه وزارت نفت از ماده فوالدگر نیز در ادامه در رابطه با ح
شود و ما بايد نسبت به حذف اين کلمه  های تابعه در اين ماده با نقض مواجه مي وزارت نفت و شرکت

 . رای ندهیم
مه قانون برنا ۱٣۷همه نمايندگان به دنبال اين هستند که با تبعیض مبارزه کنند و طبق ماده : وی افزود

پنجم نیز مشخص شده است، مانع اجرای اين قانون خواهد شد، اما بحث سر اين است که واحدهای 
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 . ای قرار بگیرد شود در شرايط ويژه عملیاتی که توسط متخصصین انجام مي
ها  هزار نفر که از کشور خارج شدند و به شرکتهای خارجی پیوستند اگر به آن ۷: وی در ادامه بیان کرد

شديم، حذف کلمه وزارت نفت منجر به ضايع کردن  شد در حال حاضر با خروج آنان مواجه نمي توجه مي
 . شود برخی حقوق متخصصین مي

 

 بازنشستگان صندوق هواپیمایی هما تجمع كردند

دو هزار بازنشسته شرکت    :اسفند آمده است  04ایلنا در  –به گزارش خبرگزاری دولتی کار ایران 
امروز در مقابل ساختمان اداره مرکزی هما به جهت عدم دریافت مطالبات چند ساله  ها صبح هواپیمایی

  .اخیر خود دست به تجمع اعتراض آمیز زدند
ها صبح امروز در اعتراض به عدم دریافت مطالبات چند ساله  جمعي از بازنشستگان شرکت هواپیمایی

  .زدند اخیر خود در مقابل ساختمان اداره مرکزی هما دست به تجمع
به رغم اینکه صندوق بازنشستگي : گو با خبرنگار ایلنا اظهار کرد و یکی از بازنشستگان در گفت

هاي بازنشستگی كشور است متاسفانه به جهت خالی بودن  ترین صندوق هواپیمایی يكي از بزرگ
  .شود  صندوق از پرداخت سنوات و مطالبات چند ساله بازنشستگان خود خودداری می

اشاره به اینکه مدیرعامل هواپیمایی هما صبح امروز پرداخت مطالباتمان را تا پایان اردیبهشت ماه  او با
  .هنوز حقوق اسفند و عیدی ما پرداخت نشده است: وعده داده است افزود

صندوق بازنشستگی خالی : هزار بازنشسته دارد گفت ۱۷او با بیان اینکه اين صندوق بازنشستگی 
 .ن ما هم با تاخیر پرداخت شداست و حقوق بهم

  تجمع کارگران کارخانه قند و تصفیه شکر اهواز

ايرج امامی رئیس شورای اسالمی :  اسفند آمده است  04آلمان در تاریخ  دويچه ولهبه نوشته سایت 
کارگر کارخانه قند و تصفیه شکر اهواز صبح  ۷۱كار کارخانه قند و تصفیه شکر اهواز، اعالم کرد بیش از 

به دلیل عدم دريافت حقوق و مزايای يک سال گذشته خود در مقابل درب ( اسفند ٢۷)روز چهارشنبه 
 . ورودی ساختمان استانداری اهواز تجمع کردند

گو با خبرنگار خبرگزاری ايلنا با  و رئیس شورای اسالمی كار کارخانه قند و تصفیه شکر اهواز در گفت
ترض در يک سال گذشته گفت همه اين کارگران با تعطیلی اين اشاره به بالتکلیفی اين کارگران مع

 . اند کارخانه بیکار شده
که  های درمانی خود از شهريور امسال و اين او خاطر نشان کرد که اين کارگران از عدم پرداخت بیمه

 . اند  شوند نگران و معترض های بیمه درمانی آنان توسط تامین اجتماعی تمديد نمي دفترچه
تر از آن واردات  ی توضیح داد که کارخانه قند و تصفیه شکر اهواز به جهت مشکالت مديريتی و مهمامام
 . توجهی مسئوالن استانی تعطیل شده است رويه قند شکر و همچنین بي بي

سخنرانی محمود صالحی و بهروز خباز در شب همبستگی با کارگران ايران 
  درپاريس

مارس درپاريس به ابتکار سنديکاهای 11کارگران ايران که بتاريخ  سخنرانان ايرانی شب همبستگی با
  فرانسوی برگزارمی شود

  بهروز خباز -محمود صالحی 
 

  برای دفاع از حقوق کارگران و آزادی های سنديکائی در ايران
 : در ايران کارگران از حقوق اساسی محرومند

 
  حق اعتصاب◄ 

 
  حق تظاهرات◄ 

 
  نديکائیحق ايجاد تشکالت س◄ 

 
 

هزاران حقوق بگیر به اتهام نقض اين موارد ممنوع، دستگیر شده و شماری از آن ها در زندان به سر 



 . می برند
سود و او ان آ اس، در حمايت از آن  -سنديکاهای فرانسوی س اف د ت، س ژ ت، اف اس او، سولیدر

 : ها در پاريس يک نشست همگانی برگزار می کنند
  ، بورس دو تراواي، پاريس1009مارس  11جمعه 

  01تا  13از ساعت 
 Bourse de Travail, Salle Croizat 
 75010 Paris (mtro Rpublique) -3, Rue du Chteau d'eau  

هدف از برگزاری اين نشست، شناخت بهتر از شرايط ايران از طريق شرکت مستقیم فعاالن کارگری 
  ايران است

  ستگی سنديکالیست های فرانسه با کارگران در ايرانو فرصتی است برای اعالم همب
 

 تعیین حداقل دستمزد کارگران برای سال آینده
 

ی خود که بعدازظهر روز چهارشنبه برگزار گردید، حداقل دستمزد  شورای عالی کار در پنجمین جلسه
اقل دستمزد کارگران حد. تومان تعیین کرد ۷۱۷هزار و  ٣٨۰درصد افزایش  ۱٨کارگران در سال آینده را با 

 .تومان بود ٣۱۱هزار و  ٣٣۱مبلغ  ۰۱در سال 
ست که نرخ تورم اعالم شده از سوی مرکز آمار ایران  افزایش ناچیز دستمزدهای کارگری در حالی

البته نرخ تورم واقعی از سوی منابع مستقل و حتا برخی مقامات دولتی . درصد اعالم شده بود ٢۶
چنین قرار است در سال آینده که این مصوبه به اجرا درخواهد  ه بود و همدرصد برآورد شد ۷۱ حداقل

بار  ی اول آن به ها نیز اجرا شود که اثرات تورمی زیادی مانند مرحله ی دوم طرح حذف یارانه آمد، مرحله
 .خواهد آورد

تمزدهای مراتب کمتر از نرخ تورم، به این معناست که دس میزانی به افزایش دستمزدهای کارگری به
 .اند ها به فقر و فالکت بیشتری محکوم شده واقعی کارگران در سال آینده باز هم کاهش یافته و آن

در حالی که هر . درصدی دستمزد، خواست و نظر دولت بوده است ۱٨براساس اخبار منتشره افزایش 
تاثیر افزایش  پای تورم، ی دولت و کارفرمایان برای ممانعت از افزایش دستمزدها هم سال بهانه

ی مضحک برای کارگران، امسال  دستمزدها در باال رفتن تورم بوده است، با آشکار شدن این بهانه
ی تولید و ناتوانی  ی دولت و کارفرمایان برای محکوم کردن کارگران به فقر بیشتر، باال رفتن هزینه بهانه

ی همین مقامات، سهم  فتهدر پرداخت دستمزدهای کارگری عنوان شده است، در حالی که به گ
 .باشد درصد می ٨های تولید کاال تنها  دستمزد از کل هزینه

ی  های یک خانواده دستمزدهای کارگران باید هزینه. کارگران خواستار افزایش دستمزدهای خود هستند
 .این خواست و شعار مهم جنبش کارگری ایران است. کارگری را تامین کند

 

 در برابر استانداری  قند و تصفیه شکر اهواز اعتراض کارگران کارخانه
 

کارگران کارخانه قندوتصفیه شکر اهواز صبح روز چهارشنبه در اعتراض به عدم دریافت دستمزد و مزایا و 
 دیگر مطالبات خود در یک سال گذشته در برابر استانداری اهواز دست به تجمع زدند

های ملی و ملت بود که به  یش از این در دستان بانکباشد، پ مالکیت کارخانه که هم اکنون تعطیل می
اندازی کارخانه  اندازی مجدد به وزارت صنایع واگذار گردید، اما تاکنون هیچ اقدامی برای راه منظور راه

 .صورت نگرفته است
کارگرانی . های درمانی کارگران تمدید نگردیده است چنین به دلیل عدم پرداخت حق بیمه، دفترچه هم

شان از سوی کارفرما برای   گی بودند نیز به دلیل عدم پرداخت حق بیمه ی بازنشسته ر آستانهکه د
 .گی با مشکل روبرو هستند بازنشسته

ی  ای از طبقه ه ها، امروز مشکل بخش عمد عدم پرداخت دستمزدها و مطالبات کارگران و بیکارسازی آن
ی سراسری علیه وضعیت  گرو اتحاد و مبارزهکارگر و دیگر زحمتکشان جامعه است و حل آن نیز در 

 .حاکم است
 

 وصنعت کارون شوشتر پایان اعتصاب در کشت
 

شنبه دست به اعتصاب زده بودند، در  وصنعت کارون شوشتر که از روز یک ُبر شرکت کشت کارگران نی
ت، با شرط پی مذاکراتی که با مدیریت و مقامات استانی از جمله وزارت کار و استانداری صورت گرف

شنبه بر سر  تفاوت کارگران را تقبل کند به اعتصاب خود پایان داده و از روز سه که کارخانه هزینه مابه این
 .کار بازگشتند



ی باال بودن  بندی مشاغل هستند، اما مدیریت کارخانه به بهانه ُبر خواستار اجرای طرح طبقه کارگران نی
 ۱٨که کارفرما اجرای این طرح را پذیرفته بود اکنون  ۷٢از سال . ندز ، از اجرای این طرح سر باز می هزینه

 .های مدیریت پایان نیافته است گذرد، اما هنوز بهانه سال می
کارگر ثابت،  ۱۱۱۱ده هزار کارگر داشت، اما اکنون  ۷٣وصنعت کارون شوشتر، در سال  شرکت کشت

بندی مشاغل در مورد  شود که طرح طبقه می گفته. کارگر فصلی دارد ٢۱۱۱کارگر قراردادی و  ۱۱۱۱
ها به  ُبر هستند که هنوز این طرح در مورد آن کارگران ثابت و قراردادی اجرا شده است و این کارگران نی

 .اجرا در نیامده است
ی بانکی داشته و  میلیارد تومان بدهی معوقه ٨۱۱مدیریت شرکت اعالم کرده است که این شرکت 

تر تقسیم کند که در این صورت بر مشکالت کارگران  ق را به چند شرکت کوچکقصد دارد تا شرکت فو
 .گی افزوده خواهد شد ُبر از نظر بازنشسته ویژه کارگران نی به

دادن وعده و . زند تا حقوق کارگران را پایمال کند ای می داران دست به هر حیله دولت حامی سرمایه
ی پایمال کردن حقوق  ر کارون شوشتر، یکی از هزاران نمونهُبر نیشک ی کارگران نی ساله ۱٨سردواندن 

 .داران در ایران است کارگران توسط دولت و سرمایه
 

 ”هما“گان شرکت هواپیمایی  تجمع اعتراضی بازنشسته
 

گان شرکت هواپیمایی هما روز گذشته در اعتراض به عدم دریافت مطالبات خود  جمعی از بازنشسته
 .ساختمان اداره مرکزی هما زدند دست به تجمع در برابر

گی کشور  های بازنشسته ترین صندوق گی هواپیمایی یکی از بزرگ که صندوق بازنشسته رغم این به
گان  ی اخیر بازنشسته ی خالی بودن صندوق، سنوات و دیگر مطالبات چند ساله است، اما به بهانه

 .پرداخت نشده است
شان را  ی پرداخت مطالبات ها وعده رعامل هواپیمایی هما به آنگان، مدی در پاسخ به اعتراض بازنشسته

 .کنند دهند اما عمل نمی هایی که مقامات دولتی زیاد می  وعده. تا پایان ماه اردیبهشت داده است
این . اند تاکنون حقوق اسفند و عیدی خود را دریافت نکرده” هما“گان شرکت هواپیمایی  بازنشسته

 .ته داردهزار بازنشس ۱۷صندوق 
گی  خالی شده است، اگر موجودی صندوق بازنشسته” هما“گی کارکنان  اگر صندوق بازنشسته

ها از افزایش  ی عدم توازن درآمدها و هزینه کارگران فوالد صفر است، اگر تامین اجتماعی به بهانه
، دزدی ومرج در دستگاه حاکمیت ی هرج کند، نتیجه واقعی حقوق کارگران بازنشسته جلوگیری می

 .های مذهبی است ها برای دستگاه های آن مقامات دولتی و ولخرجی
 

ک معلم ساکن شهریار بازداشت شدی  

سال  ۱٨ساله با  ٣۶امیر یقین لو، معلم مدارس شهریار،  : آمده است خبرگزاری هرانا به نوشته 
 .کار در آموزش و پرورش از یکم اسفند ماه در بازداشت بسر می بردسابقه 

و عضو ستاد دکتر معین  ٨۷بنا به اطالع گزارشگران هرانا، امیر یقین لو از فعالین انتخاباتی در سال 
بوده است و به دلیل نامعلومی در اوایل اسفند ماه سالجاری از سوی نیروهای امنیتی بازداشت شده 

 ا
 

  روزهاى اقتصاد ايران همچون دوران جنگ است وضعیت اين

عضو هیات مديره اتاق بازرگانی و صنايع و معادن :  اسفند آمده است  05در  انتخاببه نوشته سایت 
دولت تامین ارز از محل صادرات : تهران در خصوص سهمیه بندی تخصیص ارز به واردکنندگان اعالم کرد

اين در حالی است که اين راهکار به نوبه خود منجر به چند نرخی را پیش روی واردکنندگان قرار داده، 
 . شود شدن ارز در بازار مي

تومانی که به گروه  ۱٢٢۶در حال حاضر عالوه بر ارز : جمشید عدالتیان با بیان اين مطلب به ايلنا گفت
ندارد چرا که طبق  يابد، امکان تامین ارز آزاد وجود محدودی از تولیدکنندگان و واردکنندگان تخصیص مي

 . شود بخشنامه بانک مرکزی داشتن ارز آزاد قاچاق محسوب مي
صادرکنندگان حاضر نیستند : وی در خصوص تخصیص ارز حاصل از صادرات به واردکنندگان نیز عنوان کرد

امروز اين سوال مطرح است که فعاالن . ارز خود را با نرخ دولتی در اختیار واردکنندگان قرار دهند
  تصادی بايد از چه محلی ارز مورد نیاز خود را تامین کنند؟اق

ای اشاره کرد  رديف تعرفه ۱٨۱قلم کاال و عدم تخصیص ارز دولتی به  ۶۱۱عدالتیان به ممنوعیت واردات 

https://hra-news.org/00/11660-1.html


های ايجاد شده برای واردات و مشکالت مربوط به تامین ارز، با شکل گیری  در کنار محدوديت: و افزود
تر خواهد شد و  به تبع اين شرايط حضور دولت در اقتصاد پررنگ. ای نیز روبرو هستیم رفهدوباره موانع تع

برمبنای اين امر تمام دستاوردهای خصوصی سازی . ها فرو خواهد رفت بخش خصوصی بار ديگر در تنگنا
 . شود قانون اساسی کمرنگ مي ۷۷و اصل 

اند،  حاضر تمام فعاالن اقتصادی سردرگم شدهعضو اتاق بازرگانی تهران ضمن تاکید بر اينکه در حال 
به عبارتی هم اکنون . است ۶۱وضعیت اقتصادی اين روزهای کشور تداعی کننده دهه : تصريح کرد

کند، با اين تفاوت که در آن زمان سیستم  اقتصاد ما شرايطی همچون وضعیت دوران جنگ را تجربه مي
اما در حال حاضر اگر ارز هم وجود . کاهش يافته بود بانکی ما تحريم نبود و تنها منابع ارزی کشور

 . داشته باشد امکان مبادله وجود ندارد
های اتخاذ شده از سوی دولت روی دوش  در حا حاضر بار نهايی تمام سیاست: وی خاطر نشان کرد

 به واسطه شرايط شکل گرفته، اغلب اعضای اتاق در شرايط تعطیل يا نیمه تعطیل. تولیدکننده است
 . کنند فعالیت مي

  'درصد کاهش خواهد يافت ۴٠صادرات نفت ايران تا اواسط سال '.

 

سازمان بین المللی انرژی پیش بینی  : اسفند آمده است  05در تاریخ بی بی سیبه نوشته سایت  
روزانه هشتصد هزار بشکه کاهش خواهد يافت که  ٢۱۱٢کرده است که صادرات نفت ايران تا اواسط 

 . درصدی خواهد بود ۷۱تی معادل اف
البته اين به شرطی است که ايران نتواند جايگزينی برای نفت صادراتی خود به اروپا که تحريم هايش 

 . علیه نفت ايران به زودی اجرا خواهد شد پیدا کند
هزار بشکه در روز افزايش  ٨۱۱اين درحالی است که میزان جهانی تقاضا برای نفت امسال به میزان 

 . يافت خواهد
ژانويه ممنوعیت خريداري، انتقال، تامین مالی و بیمه نفت ايران را  ٢٣عضو دارد روز  ٢۷اتحاديه اروپا که 

 . اما قراردادهايی که از قبل امضا شده بود تا اول ژوئیه به قوت خود باقی خواهد بود. تصويب کرد
ت ايران به دلیل تحريم ها از واردات خود سازمان بین المللی انرژی می گويد که تقريبا کلیه خريداران نف

 . از ايران خواهند کاست
اين نهاد همچنین گفته است که نفت صادراتی ايران در فاصله ماه های نوامبر تا فوريه از دو میلیون و 

 . هزار بشکه به کمتر از دو میلیون بشکه در روز کاهش يافته است ۶۱۱
 . ت کشورش نسبت به سال گذشته تغییری نکردهاما وزير نفت ايران گفته است که صادرا

 . او همچنین اين مساله را که کشورش در گرفتن بیمه برای ناوگان تانکرهايش مشکل دارد رد کرد
 . همزمان ايران در روز چهارشنبه آنچه را استفاده از نفت به عنوان يک ابزار سیاسی خواند محکوم کرد

مجمع دوساالنه سازمان بین المللی انرژی در اشاره به رستم قاسمی وزير نفت ايران در نشست 
 . تحريم های غرب علیه کشورش غیرمستقیما کشورهای غربی را مورد انتقاد قرار داد

او گفت بعضی کشورهای بزرگ نفت را يکی از ابزارهای اصلی در استراتژی نظامي، امنیتی و 
 . سیاسی خود می دانند

ه را تهديدی خواند که باعث صدمه ديدن تجارات آزاد و جريان عرضه او محدوديت های اقتصادی يکجانب
 . نفت می شود

 . با اين حال عربستان سعودی بارها گفته است که کاهش نفت صادراتی ايران را جبران خواهد کرد
علی نعیمی وزير نفت سعودی روز چهارشنبه گفت که عربستان و ساير کشورها آماده جبران کمبود 

 . ت افت میزان عرضه هستند اما او از ايران نامی نبردنفت در صور
در نشست مجمع بین المللی انرژی به مساله نگرانی بازارهای نفت نسبت به تنش غرب و ايران بر 

 . سر برنامه برنامه اتمی اين کشور رسیدگی نشد
 . قرار داده اند آمريکا و اتحاديه اروپا در ماه های اخیر صادرات نفت و بانک مرکزی ايران را هدف

ايران می گويد اورانیوم را برای مصارف . قصد آنها واداشتن ايران به تعلیق غنی سازی اورانیوم است
 . غیرنظامی می خواهد

دالر تجاوز کرده  ۱٢۱اما اين تنش از عوامل افزايش بهای نفت عنوان می شود که اخیرا از بشکه ای 
  است

 

 02بیانیه 
 !!!امی خلق ها یکی از مطالبات ماست آزادی بی قید و شرط تم

 



شاهرخ زمانی برای چندمین بار به دفتر بند مالی احضار شده و مورد تهدید  01/10/1009امروزجمعه 
طبق . واقع گشت، که شما طبق گزارشات رسیده  در زندان علیه جمهوری اسالمی تبلیغ می کنید

برای شاهرخ زمانی و محمد جراحی محدود می  اخبار در یافتی عرصه در زندان هر روز بیشتر از قبل
 .شود، آنها هر روز بیشتر از قبل مورد تهدید ، اذیت و مورد هجوم عوامل نظام قرار می گیرند 

بازجوها و مسئولین سازمان زندان طی هفته اخیر به تالش های خود جهت ایجاد اختالف میان زندانیان 
زندانی به نام آرمین ذولجناح که از .دان مرکزی تبریز افزوده اند کارگری با زندانیان ملی آذربایجان در زن

عوامل جعفری معاونت حفاظت اطالعات زندان مرکزی تبریز است ضمن جمع آوری و ارایه گزارش از 
وضعیت زندانیان و روابط آنها با یکدیگر به جعفری ،مسئول پیاده کردن طرح ها و نقشه های مسئولین 

تفرقه و دشمنی میان زندانیان،بخصوص میان زندانیان کارگری و سیاسی و ملی  زندان در جهت ایجاد
است با توجه به افشا شدن نقش ذولجناح در ایجاد تفرقه و دشمنی، باید بدانیم مسئولین زندان به 

احتمال بسیار قوی افراد دیگری را برای پیشبرد اهداف خود جایگزین خواهند کرد تنها راه مقابله با این 
فرقه افکنی ها ،دقت  و هوشیاری در رفتار و برخوردهای طرفین است ، همچنین گسترش همکاریها ت

 . در نقاط مشترک،  که حداقل در زندان بسیار بیشتر می تواند باشد 
ما به نوبه خود از فعالین ملی آذربایجان می خواهیم در مقابله با طرح ها و نقشه های تفرقه افکنانه 

وحشم جمهوری اسالمی بسیار هشیار و دقیق باشند کارگران همیشه با ستم و مسئولین و خدم 
استثمار خلق ها مخالف بوده و هستند، همیشه معتقد بودند وهستند، که تمامی خلق ها باید به 

ما . کارگران همیشه در کسب مطالبات دمکراتیک پیشرو تر ازهمه بوده اند .مطالبات خود دست یابند
ین ملی آذربایجان برای کسب عملی مطالبات دمکراتیک هرگز اختالفی نداریم، آنچه در کارگران با فعال

اصول اختالف میان ماست، این است که ما اعتقاد داریم آزادی و برابری واقعی زمانی ممکن است که 
بدون کسب مطالبات کارگری هیچ جامعه ای نمی تواند . طبقه کارگر نیز به خواسته هایش دست یابد

اما این اختالف نه تنها هرگز باعث نمی شود که ما درمقابل مطالبات ملی خلقها . د و دمکرات باشدآزا
 . مانع شویم بلکه همین اصل عامل همکاریهای بیشتر میان ما و خلق های مختلف گشته و می گردد 

دارند و  ما به نوبه خود اعتقاد داریم تمامی خلق ها تا جدایی کامل برای تعیین سرنوشت خود حق
 .هیچ نیرویی و هیچ کس با هیچ بهانه ای حق مانع تراشی در مقابل این مطالبه ندارد 

ما ضمن اینکه از کارگران زندانی و زندانیان سیاسی می خواهیم در نقاط مشترک هم کاری و 
همرزمی خود را در زندان با زندانیان ملی در مقابل دشمن مشترک هر چه بیشتر افزایش دهند در 

مین حال از زندانیان ملی آذربایجان و دوستانشان در بیرون از زندان می خواهیم هشیارانه و با دقت ه
 .بیشتر به اتفاقاتی که رخ می دهد توجه کنند 

 .تعیین سرنوشت بدون قید و شرط حق تمامی خلق هاست
 !!!پیش بسوی اتحاد بیشتر، برای فشار بیشتر

 :ه با شعار پیش بسوی اعتراضات گسترده و متحدان
 .کارگر زندانی ، زندانی سیاسی آزاد باید گردد

 کمیته حمایت از شاهرخ زمانی
01/10/1009 

www.chzamani.blogspot.com 
freeshahrookh@gmail.com 

  و مباحث کارگریاز سری جلسات تجارب 
  زنان کارگر، جنبش زنان و جنبش کارگری  

 : کنند نهادهای همبستگی با جنبش کارگری درايران برگزار می
  از سری جلسات تجارب و مباحث کارگری

  زنان کارگر، جنبش زنان و جنبش کارگری 
  استی پیروتي، سحر صبا: سخنرانان

 Paltalk 
 Tajarobe Kargari -Otage: Iran  
 Category: Asia, Subcategory: Iran 

  بوقت اروپای مرکزی 10ساعت  0910مارس  12شنبه 
نهادهای همبستگی به برگزاری يک سلسله جلسات عمومی با فعالین کارگری و يا عضو تشکلها و 

برای کمک ... نهادهای کارگري، برای انتقال تجربه وبحث حول مسائل مهم سیاسی جنبش کارگری و 
اين جلسات هر بار با شرکت يک و يا چند تن برگزار خواهد . ها در دورۀ حاضر میپردازد اد تشکلبه ايج

 . شد

http://www.chzamani.blogspot.com/
mailto:freeshahrookh@gmail.com


 nhkommittehamahangi@gmail.com 
 http://nahadha.blogspot.com/ 
 boltanxaberi@gmail.com 
 http://www.youtube.com/user/NahadhayHambastegy 

 
  kanonhambastegi@gmail.com کانون همبستگی کارگران ايران و کانادا

  proletarianunite@gmail.com استرالیا -ـ كمیته همبستگى با جنبش كارگرى ايران
  sstiran@yahoo.fr نسهفرا -همبستگی سوسیالیستی با کارگران ايران - 
  kanoonhf_2007@yahoo.de فرانکفورت و حومه -کانون همبستگی با کارگران ايران - 
  kanon.hannover@yahoo.de هانوفر -کانون همبستگی با جنبش کارگری ايران - 
  isask@comhem.se کمیته همبستگی کارگران ايران و سوئد- 
  kanounhambastegi@gmail.com گوتنبرگ -کانون همبستگی با کارگران ايران - 
  info@ijcwa.com انجمن کارگری جمال چراغ ويسی- 
  iranwsn@fastmail.fm شبکه همبستگی کارگری- 
  toronto_committee@yahoo.ca کمیته حمايت از کارگران ايران تورنتو کانادا- 

 (آلمان)الن ايالت نورد راين وستف -کانون همبستگی با کارگران در ايران 
 solidarity.labor@googlemail.com 

iran.turkey.workers@gmail.com کمیته همبستگی کارگران ايران و ترکیه  
 -leftalliance@yahoo.com  واشنگتن -اتحاد چپ ايرانیان  

kargar61@web.de نهاد همبستگی با جىبش کارگری ايران هامبورگ  

  زرند" جو"ساله در معدن  02مرگ کارگر 

سنگ جو شهرستان زرند  باز هم حادثه در معدن زغال: اسفند آمده است  01در  آفتاببه نوشته سایت 
 . ای شد ساله 05موجب کشته شدن کارگر 

سنگ جو شهرستان زرند عصر روز گذشته بر اثر اصابت  ساله معدن زغال 05الدينی کارگر  مهدی سیف
 . حال انتقال به بیمارستان جان خود را از دست داد جک به وی از ناحیه سر به شدت مجروح و در

وگو با خبرنگار فارس اظهار  هادی ايرانمنش رئیس اداره کار، تعاون و رفاه اجتماعی امروز در گفت
 . کار تعمیرگاه شرکت معدن جو بوده است کارگر ياد شده با سه سال سابقه کار سرويس: داشت

اين اداره به منظور بررسی علت وقوع حادثه به محل اعزام و  صبح امروز بازرسان: وی خاطرنشان کرد
 . در حال پیگیری موضوع هستند

کیلومتری جنوب شرقی زرند واقع  45کارگر در فاصله  199به گزارش فارس، شرکت معدن جو با قريب 
 . شده است

  میلیارد تومانی احداث متروی تبريز به سپاه پاسداران واگذار شد ۵۰٠٠قرارداد 

به گزارش منابع خبري، در ادامه : اسفند آمده است  01در تاریخ  جــرسه نوشته سایت اصالح طلب ب
واگذاری امتیازات سودآور کالن اقتصادی به سپاه پاسداران، قرارداد احداث خط دو متروی تبريز به ارزش 

  . دمیلیارد تومان به قرارگاه خاتم االنبیاء وابسته سپاه پاسداران واگذار ش ۱٢۱۱
میلیارد تومان،  ۱٢۱۱االنبیاء سپاه پاسداران، با امضای قراردادی به ارزش  به گزارش ايرنا، قرارگاه خاتم

 . حدود يک میلیارد دالر، با شهرداری تبريز، مسئولیت احداث خط دو متروی شهر تبريز را بر عهده گرفت
کننده قرارگاه  بريز و معاون هماهنگشنبه بین شهردار ت بر اساس گزارش مذکور، اين قرارداد روز پنج

ترين خط از خطوط چهارگانه متروی تبريز را به  االنبیا به امضا رسید تا سپاه بر اساس آن طوالني خاتم
 . اندازی کند ايستگاه راه ٢۱متر و با بیش از  ۷۱۱کیلومتر و  ٢٢طول 

های مختلف  های خود را در حوزه تنژاد فعالی سپاه پاسداران از زمان روی کار آمدن دولت محمود احمدي
سازی با کمک مقامات ارشد  های بسیاری را در حوزه نفت و گاز و راه گسترش داده و توانسته پروژه

 . دولت در دست بگیرد
االنبیاء، چندی پیش با  خاتم گفتنی است، رستم قاسمي، وزير نفت فعلی و فرمانده پیشین قرارگاه

هزار پروژه انجام داده، تأکید کرده بود که بايد اين نهاد  ۱۱نبیاء بیش از که قرارگاه خاتم اال ادعای اين
 .های بزرگ خارجی شود هرچه بیشتر تقويت شده و جايگزينی برای شرکت

  تجمع اعتراضی کشاورزان خوزستانی بخاطر محرومیت از حق آبیاری مزارع خود

http://nahadha.blogspot.com/
http://www.youtube.com/user/NahadhayHambastegy


مع از کشاورزان در شهرهای مالثانی و ج :اسفند آمده است  01در هرانا به نوشته سایت خبرگزاری 
ويس به دلیل ممنوعیت های ايجاد شده از سوی سازمان آب و برق، برای آبیاری مزارع خود تجمع 

 . اعتراضی برگزار کردند
جمع کثیری از کشاورزان شهر مالثانی و ويس به دلیل ممانعت اداره آب وبرق استان خوزستان نسبت 

اسفند ماه در مقابل  ٢۷ارون برای آبیاری مزارع، صبح روز سه شنبه به برداشت آب از رودخانه ک
  بخشداری شهر مالثانی و اداره آب شهر ويس تجمع اعتراضی برگزار کردند

 

 برگزاری دادگاه شریف ساعد پناه و مظفر صالح نیا
 

شریف  صبح جلسه ی دادگاه 19.5تا  0اسفند ماه ساعت  05بنابر خبر های رسیده دیروز چهارشنبه 
ساعدپناه و مظفر صالح نیا از اعضای هیئت مدیره اتحادیه آزاد کارگران در شعبه یک دادگاه انقالب 

 .سنندج برگزار گردید
دادگاه . در این جلسه وکیل شریف ساعد پناه و مظفر صالحنیا دفاعیه و مستندات خود را ارائه نمود 

 .اعد پناه و مظفر صالح نیا خواهد رسیداعالم کرد نتیجه تصمیم دادگاه بعدابه اطالع شریف س
اتحادیه آزاد کارگران ایران با محکوم کردن محاکمه شریف ساعد پناه و مظفر صالح نیا اعالم میدارد 
محاکمه این کارگران به اتهامات واهی وجرمهای مرتکب ناشده، هیچ معنایی جز تحت فشار دادن 

قرار دادن برگزاری مراسم روز جهانی کارگر که در رهبران کارگری در آستانه سال نو وتحت الشعاع 
بدون تردید برگزاری چنین محاکماتی در روزهای پایانی . شهر سنندج یک سنت جا افتادهاست ندارد

سال و نزدیک به روزجهانی کارگر، تاثیری در عزم و اراده کارگران ایران برای دفاع از حقوق انسانی شان 
 .نخواهد داشتو برگزاری مراسم اول ماه مه 

 برگرفته ازسایت اتحادیه آزادکارگران ایران

 
 !!!آزادی بی قید و شرط تمامی خلق ها یکی از مطالبات ماست-02بیانیه 

 
شاهرخ زمانی برای چندمین بار به دفتر بند مالی احضار شده و مورد تهدید  01/10/1009امروزجمعه 

طبق . یه جمهوری اسالمی تبلیغ می کنیدواقع گشت، که شما طبق گزارشات رسیده در زندان عل
اخبار در یافتی عرصه در زندان هر روز بیشتر از قبل برای شاهرخ زمانی و محمد جراحی محدود می 

  .شود، آنها هر روز بیشتر از قبل مورد تهدید ، اذیت و مورد هجوم عوامل نظام قرار می گیرند
ه تالش های خود جهت ایجاد اختالف میان زندانیان بازجوها و مسئولین سازمان زندان طی هفته اخیر ب

زندانی به نام آرمین ذولجناح که از .کارگری با زندانیان ملی آذربایجان در زندان مرکزی تبریز افزوده اند 
عوامل جعفری معاونت حفاظت اطالعات زندان مرکزی تبریز است ضمن جمع آوری و ارایه گزارش از 

ها با یکدیگر به جعفری ،مسئول پیاده کردن طرح ها و نقشه های مسئولین وضعیت زندانیان و روابط آن
زندان در جهت ایجاد تفرقه و دشمنی میان زندانیان،بخصوص میان زندانیان کارگری و سیاسی و ملی 
است با توجه به افشا شدن نقش ذولجناح در ایجاد تفرقه و دشمنی، باید بدانیم مسئولین زندان به 

قوی افراد دیگری را برای پیشبرد اهداف خود جایگزین خواهند کرد تنها راه مقابله با این احتمال بسیار 
تفرقه افکنی ها ،دقت و هوشیاری در رفتار و برخوردهای طرفین است ، همچنین گسترش همکاریها در 

  .نقاط مشترک، که حداقل در زندان بسیار بیشتر می تواند باشد
ی آذربایجان می خواهیم در مقابله با طرح ها و نقشه های تفرقه افکنانه ما به نوبه خود از فعالین مل

مسئولین و خدم وحشم جمهوری اسالمی بسیار هشیار و دقیق باشند کارگران همیشه با ستم و 
استثمار خلق ها مخالف بوده و هستند، همیشه معتقد بودند وهستند، که تمامی خلق ها باید به 

ما . ارگران همیشه در کسب مطالبات دمکراتیک پیشرو تر ازهمه بوده اند ک.مطالبات خود دست یابند
کارگران با فعالین ملی آذربایجان برای کسب عملی مطالبات دمکراتیک هرگز اختالفی نداریم، آنچه در 
اصول اختالف میان ماست، این است که ما اعتقاد داریم آزادی و برابری واقعی زمانی ممکن است که 

بدون کسب مطالبات کارگری هیچ جامعه ای نمی تواند . ر نیز به خواسته هایش دست یابدطبقه کارگ
اما این اختالف نه تنها هرگز باعث نمی شود که ما درمقابل مطالبات ملی خلقها . آزاد و دمکرات باشد

  .مانع شویم بلکه همین اصل عامل همکاریهای بیشتر میان ما و خلق های مختلف گشته و می گردد
ما به نوبه خود اعتقاد داریم تمامی خلق ها تا جدایی کامل برای تعیین سرنوشت خود حق دارند و 

  .هیچ نیرویی و هیچ کس با هیچ بهانه ای حق مانع تراشی در مقابل این مطالبه ندارد
ما ضمن اینکه از کارگران زندانی و زندانیان سیاسی می خواهیم در نقاط مشترک هم کاری و 

خود را در زندان با زندانیان ملی در مقابل دشمن مشترک هر چه بیشتر افزایش دهند در همرزمی 
همین حال از زندانیان ملی آذربایجان و دوستانشان در بیرون از زندان می خواهیم هشیارانه و با دقت 

  .بیشتر به اتفاقاتی که رخ می دهد توجه کنند



 .هاستتعیین سرنوشت بدون قید و شرط حق تمامی خلق 
 !!!پیش بسوی اتحاد بیشتر، برای فشار بیشتر

  :پیش بسوی اعتراضات گسترده و متحدانه با شعار
 .کارگر زندانی ، زندانی سیاسی آزاد باید گردد

 01/10/1009-کمیته حمایت از شاهرخ زمانی

 
 

 دستمزد 
 تعیین شد 0000حداقل د ستمزد براي سال 

 

 !اند ه است که حقوق دریافت نکردهکارگران مسکن مهر بانه بیش از سه ما
بر اساس خبر ارسالی به کمیته، کارگران مسکن مهر بانه بیش از سه ماه است که حقوق دریافت 

گونه  اند اما در مقابل هیچ روز کار کرده 05این کارگران در طول سه ماه زمستان بیش از . اند نکرده
 !اند دستمزدی دریافت نکرده

کار آن  قرار دارد و پیمان 10کن مهر در انتهای بلوار سردشت و جنب کالنتری ی مس این بخش از پروژه
های دروغین پرداخت حقوق کارگران به  که از ابتدای کار با وعده« پور بابک رستم»شخصی است به نام 

 در این. گرداند های مکرر مبنی بر پرداخت دستمزد کارگران را به کار بر می اندازد و با قول تعویق می
ها در  کنند که دو گروه آن ی مسکن مهر در مجموع سه گروه کارگر ساختمانی کار می قسمت از پروژه

اسفند در اعتراض به عدم پرداخت  05بهمن دست از کار کشیده و گروه سوم هم از روز  04روز 
د، به کار اند که تا کلیه حقوق خود را دریافت نکنن گی اعالم کرده دستمزد دست از کار کشیدند و همه

 .گردند باز نمی
 1009اسفندماه  05-های کارگری ی هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل کمیته

 

 توگا –تعطیلی اجباری شرکت توربین سازی مپنا 

 

روز اول فروردین تعطیل اعالم کرده و همه کارگرانش  15برای اولین بار مدیران شرکت توگا کارخانه را در 
د؛ این در حالی است که شرکت توگا بزرگترین کارخانه توربین سازی را به مرخصی فرستاده ان

کارگر  1099شرکت توگا با بیش از . شرکت برتر و سودده ایران می باشد 199خاورمیانه و یکی از 
است که در  -مپنا  -تحصیل کرده و متخصص بزرگترین شرکت گروه مدیریت پروژه های نیروگاهی ایران 

شایان ذکر است شرکت مپنا هم . و بخار برای نیروگاه های برق تولید می شودآن توربین های گازی 
به دلیل نبود نقدینگی و عدم وصول مطالبات چندهزار میلیاردیش از دولت ، در این مدت پروژه های 

 . نیروگاهیش را در تمام ایران تعطیل می کند
 1009اسفند02شنبه-برگرفته ازوبالگ کارگران ایران

 

 ای کارکنان نیروگاه رامیناعتصاب غذ

 

ترین  نیروگاه رامین بزرگ :آمده است اسفندماه02فارس از اهوازبتاریخخبرگزاری دولتی به گزارش 
جاده اهواز ـ مسجدسلیمان در نزدیکی رودخانه کارون و  09کشور در کیلومتر ( بخاری)نیروگاه حرارتی 

همایش ساالنه مدیران ارشد وزارت نیرو در  این نیروگاه در سیزدهمین. شمال شرقی اهواز قرار دارد
سال گذشته شده است؛  00ترین رکورد تولید خالص انرژی ساالنه خود در  موفق به ثبت باال 30سال 

این . پیش از این در مهرماه امسال این نیروگاه در پرداخت حقوق پرسنل خود با مشکالتی مواجه شد
لبات خود اعتصاب غذای چند روزه ای در هفته گذشته بار اما تعدادی از کارکنان برای تحقق مطا

 .داشتند
دالیل این اعتصاب غذا، ( بزرگترین نیروگاه حرارتی کشور)بنا بهمین گزارش بنقل ازپرسنل نیروگاه رامین 

 :عبارتنداز
رسد و  هزار تومان هم می 499درصد حقوق پرسنل بابت مالیات است که گاهی به  49تا  09کسر 1-

 .از عهده کارکنان خارج است پرداخت آن
به گفته اعتصابیون با وجود دستور اکید )اجرایی نشدن قانون تبدیل وضعیت نیروهای پیمانکاری 2-

این در حالیست که این . زند های مختلف از اجرای این قانون سر باز می دولت، نیروگاه رامین به بهانه
یروهای پیمانکاری با بیش از پنج سال سابقه را نیز نیروگاه، مصوبه وزارت نیرو مبنی بر تبدیل وضعیت ن

 (.گیرد نادیده می
درصدی حقوق کارمندان خوزستانی به دلیل بدی شرایط آب و  05تا  09محقق نشدن مصوبه افزایش 3-



در حالی که این مصوبه از بهمن ماه در تمام استان اجرا شده اما نیروگاه رامین به آن عمل )هوایی 
 (.نکرده است

عدم نظارت صحیح بر عملکرد پیمانکاران به ویژه در محاسبه سوابق کارکنان و تبعیض در اعطای 4-
 حقوق و مزایا و پاداش بین پرسنل رسمی و پیمانی

بنا بهمین گزارش ،مدیر روابط عمومی نیروگاه رامین، اعتصاب غذای کارکنان نیروگاه رامین را تکذیب 
 .کرد

نکه هیچگونه اعتصاب غذا یا تحصنی توسط کارکنان این نیروگاه صورت عبدالرضا کریمی با تاکید بر ای
 .نگرفته، اسناد و آمار غذای کارکنان همچنین لیست حضور و غیاب را شاهد این مدعا دانست

نفر از کارکنان در مورد امور رفاهی خود دچار ابهاماتی  19وی البته تایید کرد که در روزهای اخیر حدود 
 .اند شستی با مدیرعامل این ابهامات رفع شده و قانع شدهاند که در ن شده

مدیر روابط عمومی نیروگاه رامین همچنین درباره اعتراض کارکنان به مبالغ کسر شده بابت مالیات 
 .شود مالیات بر اساس قوانین و موازین دولت محاسبه و کسر می: گفت

این مسئله در : ر تخصصی توانیر است، گفتوی با بیان اینکه تبدیل وضعیت نیروها به عهده شرکت ماد
حال پیگیری است و وزارت نیرو اعالم کرده با توجه به تخصص نیروها این طرح مرحله به مرحله به اجرا 

 .آید در می
دریافتی پرسنل بر اساس میزان تخصص و : کریمی ناعادالنه بودن دریافتی کارکنان را رد کرد و افزود

 .سئله نوعی تبعیض تلقی شود پس در همه جا تبعیض وجود دارداگر این م. تجارب آنهاست
مدیر روابط عمومی نیروگاه رامین در حالی اعتصاب غذای کارکنان را تکذیب و رفع ابهام کارکنان را مطرح 

کرده، که پرسنل این نیروگاه دلیل پایان اعتصاب کارکنان را وعده حل مشکل ظرف دو ماه توسط 
 .مسئوالن عنوان کردند

مسئوالن نیروگاه رامین وعده دادند که مشکل مالیات : یکی از کارکنان نیروگاه رامین در این باره گفت
 .کارکنان را همانند یکی دیگر از نیروگاه های کشور از طریق حقوقی پیگیری کنند

پیش از : دهای مسئوالن بود، افزو وی با بیان اینکه تغییر فرمول پرداخت پاداش و بهره وری از دیگر وعده
روز در سال بود که مقرر شد با توجه به سخت و زیان آور بودن مشاغل  01این حق مرخصی کارکنان 

 .روز در سال افزایش یابد 05این نیروگاه، به 
درصدی حقوق بر مبنای بدی آب و هوا  05تبدیل وضعیت کارکنان و تحقق افزایش : وی اظهار داشت

اه برای نظارت بر وضعیت شغلی پرسنل از دیگر توافقات کارکنان همچنین تشکیل شورای کار در نیروگ
 .برای پایان دادن به اعتصاب بوده است

 

 فردا جماعت بی:به قلم كارگران قراردادي
 

ما هیچ دخل و تصرفي در    :اسفند آمده است  27ایلنا در  –به گزارش خبرگزاری دولتی کار ایران 
مان آمد، حتي ويراستاري  ح برخي اشتباهات امالئي كه به چشمجز تصحی. ايم نوشته كارگران نداشته

در اين میان تشابه . موضوعات هم كامال به سلیقه خود كارگران واگذار شده است. ايم هم نكرده
 : هاي اين كارگران ما را نیز غافلگیر كرد دغدغه

 
با شرکت دارم ، قرارداد یک ساله . کارگر قرار دادی یک شرکت خصوصی. هستم مهرداد افشاری

بیمه تامین اجتماعی دارم که فعال در پرداخت بیمه من از جانب کار فرما مشکلی پیش نیامده، هشت 
 . سال سابقه کار دارم، مدرک تحصیلی دیپلم علوم انسانی دارم، دارای زن و یک فرزند نیز هستم

ت پایه حقوق مصوب اداره متری در جنوب شهر که ارثیه پدری همسرم است دارم با دریاف 09خانه ای 
 . هزار تومان دریافتی ماهانه من است 599ساعت اضافه کاری در مجموع حدود  59کار و با 

مهمترین دغدغه من این است که امنیت شغلی ندارم و این قضیه باعث شده روح و روان من همیشه 
 . آسیب ببیند و همیشه این اظطراب در وجود من النه کرده است

ه من بگویند قرار دادت تمدید نمی شود ،نمی دانم باید چیکار کنم،شغلی نیست تا تغییر اگر فردا ب
شغل بدهم،فکر می کنم ناچار خواهم بود دست به کارهای خدماتی یا اینکه یک ماشین قسطی بخرم 

 . و با اون مسافر کشی کنم
 . ق تلفنم می شوددریافت یارانه ها هم دردی از من دوا نمی کنه و فقط خرج هزینه آب و بر

 
 

ماه یک بار  0قرار داد من هر . ساله  49. کارگر یک شرکت حمل و نقل. هستم  سلیمان ابراهیمی
بیمه درمانی من تامین اجتماعی است و . هزار تومان حقوق میگیرم 459تمدید می شود و ماهیانه 

 . بیمه تکمیلی هستم که خوشبختانه پرداخت می شود



دارم و بعد از مسکن مهمترین دغدغه من امنیت شغلی من است که تا به امروز سال سابقه کار  1من 
اضطراب و نگرانی تمدید قرارداد من و اینکه شرمنده زن و یک فرزند خود نباشم من را از پا در آورده 

 . است
 

هزار تومان کرایه مسکن به احتساب  459در حال حاضر در شهرک ولی عصرمستاجر بوده و ماهیانه 
 . ش پرداخت به صاحب خانه پرداخت می کنمپی

یارانه های واریزی دولت هم صرف هزینه های آب و برق هم نمی شود تا چه برسد که بخواهد کمک 
 . خرجی ما بشود

 . تورم ناشی از سالهای اخیر بر نگرانی ها و مشکالت ما افزوده است،گرانی
یدی خود را انجام داده ایم وتا حدودی با دریافت عیدی وسنوات پایان سال خرج خرید های دم ع

 . مشکالتم حل شده است
 

کارگر كارخانه پارس خودرو در جاده مخصوص کرج که قراردادم با . مي باشم عباس علی بخشی
 . چون نامزد دارم،ساله و تقریبا مجرد 09. شرکت بصورت یک ساله تمدید می شود

ت می شود اما متاسفانه به جهت نداشتن امنیت با توجه به این که حقوق وبیمه من به موقع پرداخ
ا گر این طور بود و .شغلی و اینکه شغلم رسمیت داشته باشد و راحت بتوانم زندگی کنم ناراحتم

 . نگرانی من کاهش می یافت بهتر می توانستم فکر و آرامشم را بر روی زندگی و کارم متمرکر کنم
هرار تومان  599تا  459رو کار می کنم و ماهیانه با دریافت فوق دیپلم مکانیکم و در خط تولید پارس خود

با اضافه کاری که باال پایین می رود نمی توانم خرج زندگی مجردی خود را بدهم تا چه برسد به مخارج 
 . عروسی و هزینه زندگی

با  یارانه ها هم چون هنوز در منزل پدری هستم پدرم خرج مخارج گاز تلفن می کنه و من کاری فعال
 . یارانه ها ندارم

خیالم راحته و اگر با اتمام قرارداد امسال به من بگویند دیگه ،اگر از لحاظ شغلی امنیت داشته باشم 
 . نمی دونم به سرم چه بالیی میاد،سر کار نیا

اگر امنیت شغلی داشته باشم بدون مزاحمت برای عموم جامعه و خانواده خود به زندگیم وهمسر 
 . می کنمآینده ام فکر 

دوستی دارم با اینکه . من دوستان تحصیلکرده ای دارم که بیکارن و یا به شغلهای کاذب روی آورده اند
 . تحصیالت عالیه داره کار بنایی می کنه

خواسته ما از دولت این است که مطابق با اجرای طرح خذف شرکتهای پیمانی وساماندهی کارگران 
 . این طزح را در خصوص کارگران خصوصی نیز اجرایی کننداجرای ،قراردادی ارگانهای دولتی 

 
 

 سفید نمایی
 آنچه آرزو داشتیم منتشر كنیم

 

  ناديا صمدي
 

به مناسبت آغاز سال جدید از    :اسفند آمده است  27ایلنا در  –به گزارش خبرگزاری دولتی کار ایران 
اي به كارگران بدهند اما با نگاهي به  فعاالن و مقامات کارگری درخواست كرديم اخبار امیدوار كننده

بنابراين از آنان خواستیم آنچه آرزو داشتند كه . بودن درخواستمان شديم عجیب اطراف، خود متوجه
 :را بگويند كه نتیجه اين شد خبر بدهند توانستند به كارگران مي
 

  شود کارگران براساس نرخ خط فقر واقعی تعیین می ۹۰دستمزد سال 
 

ردیان در پاسخ به درخواست خبرنگار ایلنا در خصوص ارائه اخبار امیداور کننده به جامعه محمد عطا
کارگران براساس  ۰٢تمایل داشتم به عنوان یک فعال کارفرمایی اعالم کنم سال : کارگری اظهار داشت

 . کنند نرخ خط فقر واقعی دستمزد دریافت می
با : آینده یاد آور شد  رفاهی و معیشتی کارگران در سالاین فعال کارفرمایی، با اشاره به افزایش سطح 

ها وضعیت معیشتی جامعه کارگری کشور به دلیل ارائه  اجرای فاز دوم قانون هدفمندی یارانه
 . های حمایتی ویژه از سوی دولت به کارگران بهبود خواهد یافت بسته

های صحیح  دلیل اعمال سیاستبه : او از کاهش نرخ بیکاری در کشور خبر داد و خاطرنشان ساخت
 . تنزل خواهد یافت ۰۱اقتصادی از سوی دولت از قبیل افزایش نرخ رشد اقتصادی نرخ بیکاری از سال 



به دلیل پرداخت یارانه به واحدهای : عطاردیان با اشاره به بهبود وضعیت واحدهای تولیدی تصریح کرد
و . حرانی با رونق پایداری مواجه خواهند شددرصد از واحدهای ب ۱۱تولیدی کشور سال جدید بیش از 

 . شود در پی آن امنیت شغلی کارگران تثبیت می
 
 

  گیرند کلیه کارگران کشور اعم از قراردادی و دائم کارت اعتباری می

 

واگذاری کارتهای اعتباری کارگران طرحی بود که از سوی شورای عالی اشتغال در بیش از یکسال 
حمایت از سبد معیشت خانوار برای اجرا ابالغ شد و با وجود رونمایی و  گذشته تصویب و با هدف

نفر از کارگران در هفته  ۱٣هزار تومانی به  ۱۱۱میلیون و  ۱های اعتباری خرید  واگذاری نمادین کارت
اما عیوضی عضو . کارگر سال جاری، اما ادامه اجرای این طرح با رکود و کندی محسوسی دنبال شد

کانون شوراهای اسالمی کار استان تهران وعده داده است کلیه کارگران کشور ائم از دائم هیات مدیره 
 . کنند و موقت از سال آینده کارت اعتباری دریافت می

ها اعالم کرد و  های اعتباری به کارگران را موجب بهبود وضعیت معیشتی آن عیوضی ارائه کارت
درصد از کارگران بهبود  ۶۱وضعیت معیشتی بیش از با ارائه کارتهای اعتباری : خاطرنشان ساخت

 . یابد می
: های حمایتی دولت در سال آینده خبر داد و خاطرنشان ساخت این فعال کارگری، از افزایش سیاست

سال آینده شورای عالی کار دستمزد کارگران را براساس نرخ واقعی سبد هزینه خانوار کارگری 
 . محاسبه خواهد کرد

مزد استان تهران، از افزایش سطح قدرت خرید جامعه کارگری کشور در سال آینده خبر مسئل کمیته 
های حمایتی ویژه به کارگران کشور همزمان با اجرای فاز  سال آینده دولت با ارائه بسته  : داد و افزود

 . کرد ها موجبات افزایش قدرت خرید جامعه کارگری کشور را فراهم خواهد دوم قانون هدفمندی یارانه

 

  تفیکیک قراردادهای دائم از موقت

 

 ۷۱سال آینده بیش از : فتح اهلل بیات رئیس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی سراسر کشور اعالم کرد
 . شوند درصد از کارگران قرارداد موقت دائمی می

های موقت حقوق با تفکیک قراردادهای دائم از موقت کارگران فعال در کار: او در ادامه تصریح کرد
 . کنند بیشتری به نسبت کارگران قرارداد دائم دریافت می

در : رئیس اتحادیه کارگران قراردادی از کاهش نرخ خط فقر در بین جامعه کارگری کشور خبر داد و گفت
درصد از کارگرانی که زیر خط فقر گذران  ٨۱های حمایتی دولت سطح معیشتی  پی افزایش سیاست

 . یابد بهبود می کردند معیشت می
با توجه به : بیات از واگذاری مسکن با تسهیالت ارزان قیمت به کارگران سراسر کشور خبر داد و گفت

یابد  های سبد هزینه خانوار کارگری به بخش مسکن اختصاص می ابن که بخش قابل توجهی از هزینه
سبت به اعطای مسکن با از این رو سال اینده به منظور بهبود وضعیت معیشتی کارگران دولت ن

 . تسهیالت ارزان به کارگران اقدام خواهد کرد
رئیس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی سراسر کشور، از پرداخت تسهیالت بانکی ویژه به کارگران 

 . کنند میلیون تسهیالت بانکی دریافت می ٣۱آینده بیش از   کارگران سال: خبر داد و گفت
 

 به بهانه نوروز 
 تكانند مان را مي هاي كساني كه خانه از

  امیر ساكت
 

 
بوی عیدی، بوی توپ؟  -۱ :اسفند آمده است  27ایلنا در  –به گزارش خبرگزاری دولتی کار ایران  ۱

گویند  آخر می. دانم شاید هم بیاید اگر بوی این مواد شوینده تا روز سیزده از دماغمان بیرون برود نمی
هایی است که مالزم شده با بوی  از مصادیق بارز این تغییر هم خانه تکانی نوروز سنِت تغییر است و

. کنند های خانه که دستورالعمل تکاندن خانه را به کارگرانشان ابالغ می وایتکس و صدای خانم
و بدون اینکه هویتشان ( به هر دو معنایش)کارگرانی بدون قرارداد، بدون بیمه، بدون امنیت شغلی 

های طبقه متوسط ایران،  مدتی است که خانه تکانی در بسیاری از خانه. رگر پذیرفته شودبعنوان یک کا
کارگرانی که در طول سال هم بسته به نوع تقاضای صاحبخانه، هراز . شود ها انجام نمی بدون کمک آن
و انصاف . کند ها تعیین می حداقل دستمزدشان را انصاف صاحبخانه. ها سرمیزنند گاهی به خانه



ها عنواِن کارگر  شد به آن کارگرانی که می. ها است ها هم معموال تحت تاثیر قدرت انتخاب آن احبخانهص
 . رفت فصلی داد، اگر کارگر بودنشان زیر سئوال نمی

 
اخالقی ترسیم شود که به عنوان کارفرما،  در اینجا قرار نیست طبقه متوسط ایران هیوالی بی- ٢

آنهایی که کارگران را روزمزد . بندد ها قراردادی عادالنه نمی کند و با آن حقوق کارگرانش را رعایت نمی
داشتن کارگر دائمی برای . کنند اساسا تمکن مالی برای بستن یک قرارداد دائم ندارند استخدام می

( حیف است که عنوان ریشه دار بورژوازی را بیخودی خرج کنیم)ها  خانه، امتیازی است که تنها مایه دار
موضوع بحث این است که چرا کارگران خانگی . آن برخوردارند و فعال موضوع بحث ما نیستند از

تر شدن موضوع توجه کنید که معموال کارگران  برای روشن. توانند از هویت کارگری برخوردار باشند نمی
ر د. کنند مخفی می( حتی اگر بعنوان شغل دوم و سوم انتخابش کرده باشند)خانگی شغلشان را 

شخصا کارگران . حالیکه از یک نگاه بیرونی این هم کاری است مثل کارهای غیرتخصصی دیگر
ها آدمهای  آیا آن. کنند هایشان مخفی می  شناسم که شغلشان را حتی از خانواده ای را می خانگی

ت دانند مثال کارعیب نیست و الزم است چند ضرب المثل و متل و جملٔه حکم ناآگاهی هستند که نمی
  آموز در مدح کار برایشان بخوانیم؟

 
های عید که تقاضا  توانیم به یاد بیاوریم چگونه در زمانی مثل نزدیکی بجای ضرب المثل خواندن می- ٣

مریم خانم خواهری ». دهند رود، کارفرمایان خانگی کارگرانشان را به هم وعده و حتی هدیه می باال می
این دیالوگ برایتان آشنا نیست؟ گویی که به « ه فرستاد خونٔه ماکرد و علی آقا را چهار شنبه پنجشنب

خواستند اوج صمیمیتشان را با کسی  ها وقتی می به دورانی که ارباب. ایم دوران رعیت داری باز گشته
های فئودالیسم در  چه اتفاقی افتاده؟ ناگهان بمب سنت. دادند نشان بدهند رعیتشان را قرض می

عمدتا مدرِن ایران منفجر شده است؟ شاید به همین دلیل است که کارگران میان طبقٔه متوسِط 
نه به دلیل اینکه این نوع از کارگری ماهیتا متفاوت از کارهای . کنند خانگی شغلشان را مخفی می

داند آشنا هستند و  هایی که کار را عار نمی ها و مثل ها هم خوب با متل آن. غیرتخصصی دیگر است
 . های فئودالیسم است شان، در مناسبت کنند قرار گرفتِن ناخواسته آنچه مخفی می

 
این رفتار زاییدٔه . توانیم این رفتار را که حاال تبدیل به سنت شده تغییر دهیم ما با توصیه اخالقی نمی- ۷

های اجتماعی فراگیر، بیکاری فزاینده و عدم کفایت دستمزِد  مناسبات نادرستی است که فقدان بیمه
ها باعث عرضٔه نیروی کاری شده که در شرایط  همٔه این. شغل برای زنده ماندن، ایجاد کرده استیک 

در اینجا واسطٔه . های مربوط به نظافت منزل قابل دست یافتن نبود عادی جز از طریق شرکت
هیچ  از بین رفته است ولی به دلیل نبوِد( شرکتی که کارگرانش را استخدام و حمایت کند)بوروکراتیک 

در یک شرایط فرضی کارگران خانگی . تر جایش را نگرفته است امکانی برای تشکل، چیزی انسانی
تشکلی که عالوه بر امنیت شغلی، بیمه و حداقل . توانستند تشکِل خودشان را داشته باشند می

 . دستمزد، هویتشان را به عنوان یک کارگر به رسمیت بشناسد
 

 .اگر چنین باشد بد نیست که با تغییِر سنت آغاز کنیم. ر استمی گویند نوروز سنِت تغیی- ۱
 

 نگاهی به انتخابات مجلس 
 هاي مفرح وعده

  سعید فرزانه
 

كنیم اين گزارش  تالش مي :اسفند آمده است  27ایلنا در  –به گزارش خبرگزاری دولتی کار ایران 
داري هم  هاي خنده دار الجرم سوژه دار به نظر نرسد اما اوضاع خنده طوري تنظیم شود كه زياد خنده

 . توانیم در مقابل اين مضحكه مقاومت كنیم مان بد باشد نمي كند كه ما هرچقدر حال عمومي تولید مي
هاي  ماجرا از اين قرار است كه در روزهاي پیش از انتخابات مجلس نهم حجم قابل توجهي از گفته

رسید چرا كه در آن اخبار كذا  ه گروه كارگري ميجهت انتشار ب( ها از تهران و شهرستان)نامزدها 
 . نامزدهاي مذكور به طريقي خواسته بودند ارادت و توجه خود را به جامعه كارگري نشان دهند

شوند براي حفظ كرسي  تا اينجاي ماجرا كه بعضي نامزدها هر چهار سال يكبار ناگهان متوجه مي
دوست و آشنا، به راي ديگر اقشار جامعه هم نیازمندند  مجلس و يا به دست آوردن آن، به غیر از آراء

انداخته شده است و  ها دست اي نیست و اين رفتار رياكارنه به حد الزم در اين سال اتفاق غیر منتظره
ما در مقابل اين رياكاري ( وظیفه؟)تنها اقدام . ديگر آنقدر رسواست كه نیازي به طرح مجددش نباشد

 . دجلوگیري از انتشارش بو
شود كه نامزد مذكور انگار از خواب اصحاب كهف برخاسته و هنوز دست و  اما ماجرا آنوقت جالب مي



در اين شرايط . كنند يك حرفي جهت جلب توجه كارگران بزند صورتش را كاماًل نشسته وادارش مي
كارگران  است كه شاهد برمال شدن دنیاي ذهني مسئوالن بالقوه و بعضا بالفعل كشور از سبك زندگي

 . هستیم كه البته در اين شرايط ديگر الزم نیست لبخندمان را پنهان كنیم
ي  در حكم نمونه يكي از نامزدهاي انتخابات كه هم اكنون نماينده شهري است كه در مجاورت حوزه

اند و صدها كارگر در پي سالها  ي نساجي واقع شده شده هاي تعطیل اش تعدادي از كارخانه انتخابیه
دهند، خواسته بود از قولش منتشر كنیم  شان را به سمت شب هل مي كاري به زحمت صبح خانوادهبی

 «. بايد به كارگران وام ويژه خريد خودرو پرداخت شود»كه 
البد براي  –او درست دم انتخابات يادش افتاده بود مشكل كارگران را با وعده پرداخت وام خريد خودرو 

اش مطلع نشده  اينكه آقاي نماينده در طول سالهاي خدمت صادقانهغريب . حل كند –مسافركشي 
سال در بخش تولید فعال بوده است، با مسافركشي حل  15مشكالت كارگر ماهري كه بیش از 

مشكل آن كارگر هم حل شود تبديل يك نیروي مولد و تولیدگر به يك نیروي خدماتي . شود نمي
 . آورد وجود خواهد مشكالت غیر قابل حلي را براي كشور به 

يكي ديگر از نامزدهاي نمايندگي مجلس كه از قضا او نیز هم اكنون نماينده شهرش : اي ديگر نمونه
ترين مراكز خريد تهران در شهر  اندازي فروشگاه بزرگي به سبك يكي از بزرگ اي از راه است، در مصاحبه

اواسط سخنانش به يادآورده بود كه مشغول  نكته قابل تامل اينكه نامزد مذكور. اش خبر داده بود كوچك
گفتگو با خبرگزاري كار است، پس ناگهان عزمش را جزم كرده بود كه موضوع تاسیس آن مركز خريد را 

اي براي كارگران  در اين فروشگاه تسهیالت ويژه»: اينطور شد كه وعده داد. به كارگران هم ربط دهد
 «. درنظر گرفته خواهد شد

اي در هنگام خريد از يك مركز خريد خارجي در تهران چنان تحت تاثیر قرار بگیرد  نمايندهاصل ماجرا كه 
پیست كردن آن حجم عظیم و + اش وعده كپي  ي انتخابیه كه جهت تحت تاثیر قرار دادن مردم حوزه

ارائه »هايپر و پر زرق و برق را به مردم شهرش بدهد كم جالب توجه نیست، اما وعده او مبني بر 
 . كمي بیشتر از ظرفیت صفت عجیب است« تسهیالت ويژه به كارگران

درآمد بودن، نیازمند انفاق او يا مالك فروشگاه  اول اينكه نامزد مذكور اطالع نداشته كارگران به صرف كم
به فرض اينكه اين نماينده قصد خیر عام رساندن به نیت قرب الهي داشته باشد هم ساز و . نیستند

شايد مكانیزم ارائه تسهیالت اينطور . به كارگران را مشخص نكرده است« تسهیالت ويژهارائه »كار 
دار  كند و هنگامي كه قیمت نهايي را از صندوق رود از آن فروشگاه مجلل خريد مي است كه يك نفر مي

گويد  دار مي و صندوق« .من كارگر هستم»گويد  بعد آن فرد مي. هزار تومان 29شنود  پرسد مثال مي مي
اي از آن فروشگاه قرار  هاي ويژه اي در بخش شايد هم كاالهاي ويژه« .هزار تومان 59؟ پس ...ِا»

شوربختانه فرصت محدود تبلیغات مجال نداد . شوند گیرند كه مشمول تسهیالت ويژه به كارگران مي مي
 . تا نامزد محترم تمام وجوه وعده خود را تشريح كند

هاي كارگري در ايام انتخابات مجلس نهم از جانب نامزدي مطرح شد كه  دهترين وع اما يكي از جالب
اين . اش بود اش مديريت آب و فاضالب شهر حوزه انتخابیه سابقه نمايندگي نداشت و آخرين سمت

نامزد در زماني كه بحث انتصاب افراد سیاسي در سمت مديرعاملي تامین اجتماعي گرم بود، يكراست 
 «. گردانم مديريت تامین اجتماعي را به كارگران باز مي»: رفته و وعده داده بود به سراغ اصل موضوع

طبیعي است كارگران بايد در راس صندوقي كه از اساس با . وعده اين نامزد البته چندان غريب نیست
شان پديد آمده قرار بگیرند، اما در شرايطي كه دولت به طور كامل سرمايه  كسر دستمزد ماهانه

هاي  وعده مشاركت كارگران در رده -غالبا در روز كارگر  –ان را در اختیار دارد و نهايتَا سالي يكبار كارگر
دهد، طرح موضوع واگذاري مديريت تامین اجتماعي به كارگران از  چندم مديريتي اين سازمان را مي

تالش »داد  او وعده مي تر بود اگر شايد پذيرفتني. رسد جانب يك نامزد ورود به مجلس بانمك به نظر مي
 . مديريت پیشكش« .كنیم افراد سیاسي تمام سرمايه نسلي كارگران را به باد فنا ندهند مي

هاي كم و بیش مضحك بعضي نمايندگان در ايام انتخابات به نكات درست و تاثیرگذاري  فارغ از اين وعده
به عنوان مثال تعدادي . شان هم بود تي مسئولی كردند كه اتفاقًا در حوزه در زندگي كارگران اشاره مي

ها پرداخته  از نمايندگان فعلي در ايام انتخابات به موضوع افزايش سهم تولید در قانون هدفمندي يارانه
تنها يك روز بعد از انتخابات كه . اش اقدام كرديم مان نسبت به انعكاس بودند كه ما نیز طبق وظیفه

مگر همین نمايندگان مجلس در هنگام تصويب قانون : سیديمتر شد از خودمان پر سرمان كمي خلوت
 هدفمندي، سهم تولید را ده درصد كاهش ندادند؟

 

 در باره سیصد و هشتاد و نه هزار و خرده ای 
 حتي کمتر از حداقل 

  محمد جهانیان
 



گزارشي از  قرار بود براي نوروز :اسفند آمده است  27ایلنا در  –به گزارش خبرگزاری دولتی کار ایران 
قرار بود با مقايسه پیش بینی يكي دو میلیون . اظهارات مقامات كارگري درباره دستمزد تهیه كنم

پريروز كه دستمزد -توماني فعاالن جامعه کارگری برای افزایش دستمزد از حدود يك ماه پیش تا ديروز
برسیم و دور هم « ویژه نوروز»ا ای تصويب شد، به نتايج لبخند به لب بیاور و متناسب ب هزار و خرده 030

دهنده در اتوبوس باعث شد مسیر گزارش  خوش باشیم كه يك اتفاق جزئي اما به شدت هولناك و تكان
الاقل بین )ترديد نوروز  توانم حتی به جبر حضور بي به سمت ديگري برود و اینطور شرمنده شوم که نمی

 . بنویسم« وزویژه نور»هم ماجرایی سرخوش ( های روی شاخه گنجشک
بهارستان بودم که موبایل توی جیبم -چهارشنبه عصر سوار اتوبوس جمهوری: اما آن ماجرای هولناک

پیش از آنکه به ماجرای لرزیدن موبایل برسیم، الزم است توضیح بدهم که من در اتوبوس و چند . لرزید
چون با پند گرفتن از با مردم حرف نمی زنم ( اكثر جاهای عمومی و چند جای خصوصی)جای دیگر 

داستان زاغک و روباه، معتقدم همیشه کنار دستی ام صیادی صبور و مترصد است كه تا به محض زبان 
احتمااًل بنده از همان نوع آدمهایی هستم که روان شناسان بهشان می . )باز کردن به حرف بگیردم

 (.جامعه گریز: گویند جامعه ستیز و اگر شب بهتر خوابیده باشند
پیامک را که خواندم ناگهان حس کردم . الصه موبایل لرزید و مطلع شدم پیامکی رسیده استخ

همانطور که . ام در میان بگذارم الاقل با کنار دستی. اغراق است.. خواهم حیرتم را با تمام دنیا که می
زدم زاویه  می رود موبایل را جایی که حدس ها انتظار می ناشی در هنگام معاشرت با غریبه  از یک آدم

سر تکان داد و گفت « ..ای صد و هشتاد و نه هزار و خرده سی. ببینید»دیدش باشد قرار دادم و گفتم 
این را ملت باید چه کارش کنند؟ »با لحنی که اعتراضی بود تا سئوالی پرسیدم « .ای خرده. بله.. آهان»

ز دستم گرفت و به چشمش نزدیک کرد موبایل را که ا« شود؟ جدًا چطوری می.. یک ماه آزگار. یک ماه
. است 01دستمزد سال »ای توضیح دادم  با تاکید معلمانه. فهمیدم تازه به صرافت خواندن پیامک افتاده

بدی »انگار خطاب به خودش گفت « .ای صد و هشتاد و نه هزار و خرده سی. همین االن تصویب شده
هر ماه »و بعد از من پرسید « .ه تومانب.. ای صد و هشتاد و نه هزار و خرده سی. هم نیست

ام عود کرد و از آغاز کردن گفتگو پشیمان شدم اما  با این حرف دوباره حال جامعه گریزی« دهند؟ می
و با اینکه تصمیم قاطعم را « .هر ماه باید بدهند»گرفتم گفتم  محض حسن ختام، موبایل را که پس می
ای  یک ماه، با چند تا بچه و خانه اجاره»طاقت اضافه کردم  یبرای ختم گفتگو گرفته بودم، مثل اطفال ب

پارسال که . حاال اینکه خوب است»او همچنان انگار خطاب به خودش گفت « ..و پول برق و گاز و
« دهند؟ امسال چقدر می. دادند هزار تومان بود به ما دویست و هشتاد و پنج می صد و سی سی

چهل »جای جواب پرسیدم . پرسد فهمیدم از من می رده بود نمیعالمت سئوال را ته کالمش درشت نک
مالیات و حق . شان کلفت است گردن»سر دستی گفت « کردند؟ برای چی؟ و پنج تومان کسر می

روی چه حسابی پیمانکار چهل و پنج هزار . کف دستمزد که مالیات ندارد»گفتم « .پیمانکاری و اینها
رفت کنار در تا در ایستگاه حافظ پیاده شود  همچین که داشت می« داشت؟ تومان از حقوق شما بر می

  «.شان به خاطر گردن. گفتم که»پراند 
 

  به عالوه غر
درصد از کارگران غیر رسمی  15گوید بیش از  به ما می( و به همین اعتبار قابل تامل)آماری غیر رسمی 

ا پنجاه درصد کمتر از حداقل دستمزد مصوب ت 19های کوچک ماهانه بین  ها و مزارع و کارگاه در کارخانه
 . کنند در شورای عالی کار دریافت می

شناسیم کمی، و حتی بیشتر از کمی از  معتقدم ما که خودمان را حساس به مسائل کارگری می
زنیم، چند ماه خودمان را  اش را به سینه می این حداقل دستمزدی که سنگ. ایم مرحله پرت افتاده

شویم، جعلی  اش متعجب می  کنیم و نهایتا در انتها از رقم مصوبه اش می جزئیات جلسات درگیر اخبار و
 . است

که ترکیب وصفی است « حداقل»کمتر معنی شده پس « اقل»بازدارنده و « حد»در لغتنامه دهخدا 
ن یعنی دستمزدی که کمتر از آن ممک« حداقل دستمزد»بنابراین . یعنی آنچه کمتر از آن ممکن نباشد

  آنکه  مزد بدون  حداقل»قانون کار هم بر این معنا تاکید شده است  ۷۱در تبصره دوم ماده . نباشد
  قرار دهد باید به  را مورد توجه  شده  کار محول  های و ویژگی  کارگران  و روحی  جسمی  مشخصات

گیریم  دادن این تعریف نتیجه می پس با مالک قرار. «نماید  را تأمین  خانواده  یک  باشد تا زندگی  ای اندازه
کنند این ترکیب چه  تا وقتی بخش قابل توجهی از جامعه کارگری کمتر از حداقل دستمزد دریافت می

 . معنا و جعلی است بلحاظ لغوی و چه حقوقی بی
ها و مزارع کشور ضمانت  ها و کارخانه چرا که با وجود تصریح قانون هم رعایت حداقل مزد در کارگاه

در نهایت آنکه باید دستمزد را پرداخت کند با تعریف نوع کار در قالب فصلی، حجمی، . ایی ندارداجر
تواند به صورت قانونی از زیر بار پرداخت حداقل مزد قانونی به کارگر شانه  می... معین، پیمانکاری و

چه چیزی تلف مان را به خاطر دفاع از  پس دقیقا وقت و انرژی خود و مخاطبان رسانه. خالی کند



خاصیت؟ وقتش است سئوال کنیم پشت چه سنگر  کنیم؟ دفاع از یک اصالح بروکراتیک و بی می
 . ایم گرفته

 

 زرند" جو"ساله در معدن  02مرگ کارگر 

 
فارس از زرند، باز هم حادثه در  :آمده است   اسفندماه01خبرگزاری دولتی فارس در تاریخ به گزارش 
الدینی  مهدی سیف.ای شد ساله 05ن زرند موجب کشته شدن کارگر سنگ جو شهرستا معدن زغال

اسفندبر اثر اصابت جک به وی از 05سنگ جو شهرستان زرند عصر روز  ساله معدن زغال 05کارگر 
 .ناحیه سر به شدت مجروح و در حال انتقال به بیمارستان جان خود را از دست داد

اسفند اظهار 01وگویش با فارس بتاریخ ه اجتماعی درگفتهادی ایرانمنش رئیس اداره کار، تعاون و رفا
 .کار تعمیرگاه شرکت معدن جو بوده است کارگر یاد شده با سه سال سابقه کار سرویس: داشت

صبح امروز بازرسان این اداره به منظور بررسی علت وقوع حادثه به محل اعزام و در : بنا به گفته وی
 .حال پیگیری موضوع هستند

کیلومتری جنوب شرقی زرند واقع  45کارگر در فاصله  199ن گزارش، شرکت معدن جو با قریب بنا بهمی
 .شده است

 

نفر از زندانیان کارگری و فعالین ملی آذربايجان در زندان مرکزی  61یام نوروزی پ
  تبريز

  سال نو مبارک

 

  درسال جديد پیش بسوی مبارزه متشکل
ندگی برای انسانها بخصوص طبقه کارگر بیشتر و سخت تر سالهاست که هر چه می گذرد مشکالت ز

هر سال .گرانی و تورم بیشتر می شود ،قدرت خريد و ارزش دستمزدها کمتر می گردد .می شود 
گريبان مردم را می گیرد و در انتهای سال نمايندگان رنگارنگ مدافع % 59تا% 09چندين بار تورم های از 

و هیاهو به اندازه يک چهارم در صد تورم و گرانی سال جاری حداقل  منافع سرمايه داری با سر و صدا
دستمزدها را اضافه کرده و آنگاه انعام و پاداش های هنگفت خود را دريافت کرده به تعطیالت نوروزی 

هر سال تعداد اخراج ها بیشتر و سفره کارگران خالی تر می .رفته ، به ريش ما کارگران می خندند 
هر سال . خانواده های کارگری ،جدائی ها و فروپاشی خانواده ها بیشتر می شود  شود ، فشار بر

تعداد بیشتری از اعضاء و کودکان برای جبران هزينه های زندگی به اجبار از تحصیل و بازی دست 
هر سال بر اثر رشد هر چه بیشتر تعداد بیکاران فشار بر کارگران . کشیده وارد بازار کار می شوند 

هر سال برای حفظ زندگی و . سود سرمايه افزايش بیشتری می يابد " بیشتر می شود و طبعاشاغل 
تأمین نیازهای خانواده به عنوان نیازهای عید دعوا و اختالف و قهر و آشتی و رشد نفرت کور و 

هر سال روزهای انتهای سال کارگران با .فشارهای روحی و روانی بین اعضاء خانواده بیشتر می شود 
دست خالی هر کدام به تنهای به اين می انديشیدند که يک سال گذشت و تمامی طرح ها و نقشه 
هايی که اول و طی سال داشتم همه بر باد رفت و با دست خالی و سرافکنده در مقابل بچه ها به 

انواده البته ما زندانیان به خاطر وجود دم و دستگاه سرکوب گر از همین عید و ديدار خ.)خانه می روم 
هر سال بسیاری از خواسته های عادی و پیش پا افتاده .( حتی با سرافکندگی نیز محروم هستیم

هر سال بر میزان فقر و فالکت ، اعتیاد و . کودکان و جوانان به آرزوهای دست نیافتنی تبديل می شوند
ابان افزوده می فحشا،محدوديت آزادی های اجتماعی ، تبعیض های ملی و جنسیتي، کودکان کار و خی

  . شود
هر سال به تعداد کودکانی که سر چهارراهها با دست فروشی يا پاک کردن شیشه ماشین ها يا 

تکدی گری دوران کودکیشان نابود می شود يا در کارگاههای تاريک و نمور به عنوان کارگران ارزان و 
  . مطیع استثمار افزوده می شود

تشکل می سازنداما بشدت توسط ... ران ، زنان ، فعالین ملی وهر سال برای حل مشکالت خود ،کارگ
نظام سرمايه داری جمهوری اسالمی سرکوب می شوند و تعدادی دستگیر،شکنجه و زندانی می 

  . شوند
هر سال جمهوری اسالمی سرمايه داری ،نهاد های ضد انسانی آن مانند قوه قضائیه، انواع پلیس و 

  . شی تر شده، بیشتر از قبل اقدام به چپاول و جنايت می کنندخدم وحشم سرمايه هارتر و وح
هر سال بر ستم و تبعیض بین ملتها می افزايند و با ايجاد اختالفات ساختگی و فريب خلقها فشار بر 

صدها فعال ملی و مدنی را با اتهامات واهی و دروغین ازجمله جاسوسی .آنها را بیشتر می کنند 
 . ندمحاکمه و زندانی می کن

برای تعیین راه درست مبارزه جهت کسب . ما اعتقاد داريم آزادی کامل حق تمامی ملیت هاست



حقوق ملی پاسخ اينکه آيا در ايران خلقی علیه خلق ديگردر تالش است ؟ بسیار مهم و تعیین کننده 
ويکپارچگي،  عده ای با بهانه قرار دادن اختالفات زبانی ، نژادی.ما اعتقاد داريم چنین نیست . است

همه ملیت ها را به زنجیر کشیده اند، از آزاد ی خلقها ، استفاده از زبان مادری وکسب استقالل به زور 
سرنیزه جلو گیری می کنند تا همه خلقها را يک جا استثمار نمايند در مقابل اين عده قلیل چه بايد کرد 

حق دارند سرنوشت خود را خود تعیین ( لجدايی کام)؟ ما اعتقاد داريم تمامی ملیت ها تا حد نهايت 
 . کنند

  . استثمار و ستم مضاعف علیه دختران و زنان به طور روزافزون بیشتر می شود
دختران و زنان در ايران هر چه فرياد می زنند ،دوشادوش و حتی پیشاپیش پسران و مردان بر علیه 

زنان کم نمی شود بلکه هر روز با قوانین  ظلم و ستم مبارزه می کنند نه تنها استثمار و ستم بر علیه
جديد ضدزن آپارتايد جنسیتی افزايش می يابد طرح های جديد از جمله ازدواج موقت ،تفکیک جنسیتی 

کمبودها و نواقص استثماری سرمايه داری را به کمک قوانین دينی تکمیل می کنند تا حاصل و ... و 
تماعی زنان تحت لوای قوانین مدنی و مذهبی لباس بازده استثمار طبقاتی را در روند زندگی اج

  . مشروعیت بپوشانند
بر اثر فشارهای اجرای طرح حذف يارانه ها ،  1009آنچه گفته شد در سالی که گذشت يعنی سال 

 . بحرانهای سرمايه داری و همچنین براثر تحريم ها چندين برابر شد
ی شويم و آن را با شادی های کم و بیش می هر سال با اين همه فشار و مشکالت وارد سال نو م

گذرانیم و پس از اتمام تعطیالت نوروزی دوندگی را با آرزوها و طرح های جديد شروع می کنیم اما در 
انتهای سال جديد آنچه به دست می آوريم مشکالت و فشارهای مضاعف شده انتهای سال قبل 

همچنان بدون تغییر کیفی در فکر و عمل خود  و اين دور تسلسل را( هر سال دريغ از پارسال )است
  چرا؟. ادامه می دهیم

  چرا از خود نمی پرسیم برای نجات از اين دور تسلسل اسب اعصاری چه بايد کرد ؟
چرا برای نجات خود همچنان راههای امتحان شده و شکست خورده گذشته را بدون تغییر تکرار می 

  کنیم ؟
ی ديد و بازديدها درتمامی گردش ها ، مهمانیها ،گفتگوها ،شاديهامان و در بیايید امسال از خود در تمام

تمامی بازيها، چند دقیقه در کنار هم که هستیم از هم ديگر بپرسیم در مقابل اين فشارها و مشکالت 
  چه بايد کرد ؟

 . ستما فکر می کنیم تنها چاره ی کار برای پیروز شدن در شرايط موجود ايران مبارزه متشکل ا
 : کارگران ،جوانان ،دانشجويان ،زنان و معلمان و دانش آموزان و فعالین خلقها

با تمامی مشکالتی که داريد شاد باشید،بخوانید ،برقصید و بازی کنید و جمهوری اسالمی سرمايه 
داری ارتجاعی را با بازی ها ،خواندن و رقصیدن خود به ترس و وحشت بیاندازيد و در میان بازيها و 

  تفريحات خود از هم ديگر بپرسیدبرای نجات از تکرار مشکالت و مضاعف شدن فشارها چه بايد کرد ؟
  : پیشنهاد ما اين است

دوستانی که از همديگر شناخت خوبی داريد در محل زندگی و کار مانند کوچه و خیابانی که خانه داريد 
شگاه ،اداره ای که در آن مشغول کار ،در درون تیم های ورزشی که بازی می کنید ،در مدرسه ،دان

هستید ،در کارگاه يا کارخانه ای که کار می کنید اقدام به ايجاد تشکلهای پايه ای و انقالبی خود کنید 
و از طريق بحث و گفتگو در جلسات خود برای مشکالت ريز و درشت خود و هم طبقه ايها راه حل های 

از حل مشکالت کوچک شروع کنید تا .برنامه ريزی کنید  عملی پیدا کنید و برای اجرايی کردن آنها
فکر می کنیم با توجه به وضعیت کنونی اين .بتوانید مسیر را برای حل مشکالت بزرگتر هموار نمايید 

تنها راهی است که می توان در جهت و مسیر متشکل شدن قدم گذاشت با وجود تشکل های کوچک 
 . ه و بستر برای نوع ديگر تشکل ها هموار میگرددولی پايه ی در محل کار و زندگی زمین

امیدواريم و آرزو می کنیم امسال را با سئوال چه بايد کرد و پیدا کردن راه شروع مبارزات برنامه ريزی 
شده شروع کنیم و در انتهای سال آينده به جای مشکالت بیان شده دارای توازن قوا و هژمونی 

  . و درشت خود به جمهوری اسالمی سرمايه داری داشته باشیمطبقاتی برای تحمیل مطالبات ريز 
  به امید چنان روزی

 
  هر روزتان نوروز نوروزتان پیروز

 
 : امضا کنندگان
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  !سالی که گذشت
  خارج از کشور -ران نهادهای همبستگی با جنبش کارگری دراي

 ! سالی که گذشت
درسالی که گذشت ،سفره کارگران وتهیدستان خالی ترازهمیشه .درراه است 1001نوروز 
درآستانه فرارسیدن سال نو، دگربار سفره خالی اکثريت قريب به اتفاق کارگران و سايرزحمتکشان .ماند

درسالی که .الت جنبش کارگری انديشه کنیمايران و رنج آنان رامدنظر آوريم و درره يابی برای حل معض
گذشت، رژيم ضدکارگری جمهوری اسالمی بمنظورپشتیبانی از سرمايه داران ، فشاربر طبقه کارگر 

دهها .فعالین کارگری تحت فشارو پیگرد فزاينده ای قرارگرفتند.رادرزمینه های گو ناگون فزونی داد
وبرخی ديگرازفعالین متشکل وسازمانگرزندانی  کارگرمبارزديگرازجمله علی نجاتي،زمانی ،جراحی

رضا .فشار برفعالین کارگری زندانی شدت گرفت .وتعدادی مجبوربه ترک ايران وپذيرش تبعیدشدند
رضا .مجبوربه تحمل سختیهای بیشمارزندان وتوهین زندانبانان گرديدند....شهابی ،ابراهیم زاده و

ج میبردواحتمال فلج شدن اوبسیاراست ،اجازه استراحت رادرحالیکه ازناراحتی ستون فقرات و گردن رن
وآمادگی برای عمل جراحی ندادندوازاستراحت و مداوای موثرعلی نجاتی که ازبیماری قلبی رنج 

اعتصابات وتحصن های کارگری همچنان بايورش پلیسی و چماقداران حکومتی .میبرد،جلوگیری کردند
 . يجاد تشکل مستقل کارگری جلوگیری به عمل آمدا زهرگونه ا قدام برای ا . پاسخ داده شد

کل زندگی .فشاربرکارگران درسالی که گذشت ،تنهادرمحدوده دستگیری وزندان فعالین کارگری نبود 

عدم . معیشتی نیزدارد -کارگران ايران موردهجوم رژيم اسالمی قرارگرفت که ابعادگسترده اقتصادی 

رد بیش ازسی ماه ،همچنان يکی ازمعضالت کارگران پرداخت بموقع دستمزدها حتی دربرخی موا
حذف سوبسیدها واجرای هدفمندسازی يارانه ها که فزونی چندباره بهای کلیه مايحتاجات زندگی .بود

حداقل .های کارگران به همراه آورد  کارگران رادرپی داشت،تنگ دستی افزون تری را برای همه اليه
اين مبلغ که دراکثرمواردمراعات نمیشود وبمراتب اندک .عالم شدهزار تومان درماه ا000قانونی دستمزد

حتی حدوديک سوم خط ( بخصوص درکارگاههای زيرده نفرکه مشمول قانون کارنیستند)ترمیباشد
عدم پوشش درمانی وبازنشستگی همچنان معضل بزرگ .فقراعالم شده ازجانب مقامات دولتی است

میلیون  2ی زيرده نفرکه حتی بااستناد به آماردولتی بالغ براکثريت کارگران بويژه کارگران کارگاهها
قراردادهای موقت که هیچگونه تضمین شغلی برای .نفرمیباشند وکارگران پیمانی وموقت باقی ماند

افزايش بیکاری .کارگران ندارندبعنوان شکل عمومی وعمده بکار گماشتن کارگران تثبیت وفزونی يافت
سال، حتی براساس  05بیکاری جوانان زير .گوناگون شدت داشت  واخراج کارگران تحت عناوين

طرح .درصدافزايش يافت  00/3درصدبه 04/2آمارنقاشی شده دولتی ،درمدتی کمترازيک سال ازرقم 
اصالحیه قانون کارکه درصورت اجرا،وضع اشتغال ودستمزدهارابمراتب بدترونابسامان ترمیکند ،هديه 

رژيم سرمايه داری جمهوری اسالمی در .ان و ساير زحمتکشان بود نوروزی رژيم اسالمی به کارگر
سالی که گذشت روزگاررابرکارگران ايران سیاه ترکرد وامیدبرآن داشت که هرصدای حق طلبانه کارگری 

  . راکامال خاموش کند
لیک ، درسالی که گذشت ، نه تنها سکوت گورستان برجنبش کارگری ايران حاکم نشد بلکه 

اين اعتراضات گوناگون کارگران که .فزونی داشتند ......ابات ، تحصن ها ،اعتراض نويسی ها وتعداداعتص
درمواردی نیز با موفقیت نسبی همراه بودن ،خاص يک منطقه مشخص و يا يک رشته صنعتی معین 

تولیدی وبخش وسیع کارگران خدماتی جريان -نبودند بلکه درسرتاسرکشور ودراکثربخشهای صنعتی 
خواستهای اساسی اين اعتراضات کمابیش دريکسانی باهم و عمدتادرزمیته های عدم . د داشتن

. پرداخت دستمزدها و لغو قراردادهای موقت و سفیدامضاء و امرآزادی کارگران دستگیرشده بودند 

شاهرخ زمانی وابراهیم زاده ،اوج  ،گیری کمیته های دفاعی ا قدام ازرضا شهابی  سطوح شکل

ها وهم طبقه ايهای آنان درشرايط سرکوب مسلط و مقاومت دلیرانه فعالین کارگری  نوادهايستادگی خا
دربند ، هم روحیه بخش برای سايرزندانیان اجتماعی و فعالین درگیر مبارزه درکارخانه ها بود و هم 
تمامی ترفندهای حکومتی راکه با تشديدفشار، توهین ، شکنجه و پرونده سازی ،هدف عجز والبه 

 . زندانیان راداشت ،نقش برآب کرداز
هرچنددرسالی که گذشت ،استثماروستم برکارگران فزونی يافت وزندگی آنان تباه ترازپیش 

شدوفشاروتهديدبه اخراج وزندان افزايش داشت ، ولیکن دراراده مبارزاتی کارگران نتوانست خللی 
اين تداوم مبارزه .زه هم هست يک بارديگرثابت شد، درآنجا که ستم هست مقاومت ومبار.واردسازد

های مثبت وامیدوارکننده ی سال پشت سرگذاشته شده  ومقاومت کم نظیرزندانیان کارگری ، جنبه
اگر بتوان اين اعتراضات گسترده وسراسری کارگران و لیکن جداازهم ودرمقاطع وزمانهای . است 

انقالبی کارگری سمت -ل صنفی متفاوت وحتی بدون خبريابی ازهم را در پیوندباهم درآوردوبه تشک

انقالبی کارگری ،راه پیروزی بر رژيم -وسوی معین طبقاتی داد،آنگاه درتحت هدايت تشکل سیاسی 

اين . سرمايه داری جمهوری اسالمی وبراندازی هرگونه استثمارانسان ازانسان هموارترخواهدشد



اران واقعی طبقه کارگر سنگینی وظیفه همچنان برشانه فعالین انقالبی کارگری و مبارزان و دوستد
درسالی که گذشت کمیته هاو تشکالت کارگری درون کشورتوانستنددرمواردی همکاريهای .میکند

ارزنده ای رابه پیش برندو ازجمله برای خواست آزادی کارگران زنداني، فعالین دستگیرشده 

سال پشت . و يک عمل شونديک صدا .-درگردهمآئی ها و اعتراضات کارگری ، برگزاری اول ماه مه و 

سر گذاشته ، همچنین سال تحکیم پیوندعمیق ترهمبستگی انترناسیولیستی ازاين سوی جهان 

سوئد و استرالیا نمونه هائی  -انگلیس  -کانادا -باکارگران ايران بود که فعالیتهای سنديکاهای فرانسه 

 . ازآنند
ان علیه قوانین زن ستیزی اسالمی ،مبارزات درسالی که گذشت عالوه برکارگران، مبارزات درخشان زن

دانشجويان ومعلمین ومبارزات اقلیتهای ملی ومذهبی برای احقاق حقوق برابر، رژيم ارتجاعی اسالمی 
های اجتماعی درزندانهای اسالمی اسیرهستند،  راآماج حمله داشتندوبسیاری ازمبارزين اين زمینه

 . کاری بررژيم اسالمی تبديل سازيمسال نورابه سال واردساختن ضربات .بکوشیم 
 ! سرنگون باد رژيم جمهوری اسالمی

  نابودباداستثمارانسان ازانسان
  خارج از کشور -نهادهای همبستگی با جنبش کارگری درايران 

 nhkommittehamahangi@gmail.com 
 http://nahadha.blogspot.com/ 
 ltanxaberi@gmail.combo 
 http://www.youtube.com/user/NahadhayHambastegy 

 
  kanonhambastegi@gmail.com کانون همبستگی کارگران ايران و کانادا- 

  unite@gmail.comproletarian استرالیا -ـ كمیته همبستگى با جنبش كارگرى ايران
  sstiran@yahoo.fr فرانسه -همبستگی سوسیالیستی با کارگران ايران - 
  kanoonhf_2007@yahoo.de فرانکفورت و حومه -کانون همبستگی با کارگران ايران - 

  kanon.hannover@yahoo.de هانوفر -کانون همبستگی با جنبش کارگری ايران - 

  isask@comhem.se ان و سوئدکمیته همبستگی کارگران اير- 
  kanounhambastegi@gmail.com گوتنبرگ -کانون همبستگی با کارگران ايران - 
  info@ijcwa.com انجمن کارگری جمال چراغ ويسی- 
  toronto_committee@yahoo.ca کانادا -کمیته حمايت از مبارزات کارگری ايران- 

 (آلمان)الت نورد راين وستفالن اي -کانون همبستگی با کارگران در ايران 
 solidarity.labor@googlemail.com 

iran.turkey.workers@gmail.com کمیته همبستگی کارگران ايران و ترکیه  
 -leftalliance@yahoo.com  واشنگتن -اتحاد چپ ايرانیان  

kargar61@web.de نهاد همبستگی با جىبش کارگری ايران هامبورگ  
 

  ویی تعدادی از کارگران كشت و صنعت كارون شوشتراحضار و بازج
 

ُبر شرکت کشت و صنعت کارون شوشتر به دلیل سازماندهی و شرکت در  تعدادی از کارگران نی
اعتصاب کارگری، به اداره اطالعات شوشتر احضار شده و پس از بازجویی توسط نیروهای اطالعاتی، با 

تن از کارگران شرکت کشت و صنعت کارون شوشتر یک  ٨ بر طبق گزارش هرانا. اخذ تعهد آزاد شدند
اسفند  ٢۱ ریزی برای برگزاری اعتصاب، در روز شنبه روز قبل از برگزاری اعتصاب، به اتهام برنامه

ها،  توسط اداره اطالعات شوشتر احضار شدند و پس از انجام بازجویی و با گرفتِن تعهد از آن  ۰۱ سال
گرانه و تهدید کارگران برای جلوگیری از اعتصاب، روز یکشنبه  اقدام سرکوب رغم این اما به. آزاد شدند

بندی مشاغل  اسفند بیش از دو هزار کارگر فصلِی این شرکت در اعتراض به عدم اجرای طرح طبقه ٢۱
. دست از کار کشیدند و در مقابل درب ورودی و نیز در محوطه صنعتی این کارخانه دست به تجمع زدند

به دنبال این اعتصاب، مسئولین شرکت . اسفند نیز ادامه یافت ٢٢بر روز دوشنبه  ارگران نیاعتصاب ک
اما خبرهای انتشار یافته حاکی از آن است که تا این . قول دادند به خواست کارگران رسیدگی کنند

 لحظه نه فقط به خواست کارگران اعتصابی رسیدگی نشده است، بلکه تعداد دیگری از کارگران به
 .اند اداره حراست و شماری نیز مجددًا به اداره اطالعات شوشتر احضار شده

کارگر فصلی در این  ٢۱۱۱کارگر قراردادی و  ۱۱۱۱ کارگر ثابت و ۱۱۱۱ قابل ذکر است که در حال حاضر
بندی  اند اگر وعده مسئولین در اجرای طرح طبقه کارگران هشدار داده. شرکت مشغول به کار هستند

بر کارون شوشتر عملی نشود هر پنج هزار کارگر این واحد تولیدی مجددًا دست به  ارگران نیمشاغل ک
 .اعتصاب خواهند زد

http://nahadha.blogspot.com/
http://www.youtube.com/user/NahadhayHambastegy


 

 بر وبازجویی کارگران شرکت کشت و صنعت نی احضار

 اسفند ٢۱بر یک روز قبل از برگزاری اعتصاب در روز شنبه  کارگران شرکت کشت و صنعت نی تن از ٨
بازجویی وبا  ه ریزی برای برگزاری اعتصاب توسط اداره اطالعات شوشتر احضار،به اتهام برنام ۰۱سال 

 .اخذ تعهد آزاد شده اند

بیش از دوهزار کارگر این شرکت در روزهای یکشنبه  به رغم احضار برخی از کارگران به اداره اطالعات،
صنعتی این  طبقه بندی مشاغل اعتصاب خود را در محوطه و دوشنبه به دلیل عدم اجرای طرح

 .کارخانه آغاز کردند

حراست و برخی به اداره اطالعات شوشتر مجددا  پس از این اعتصاب تعداد دیگری از کارگران به اداره
 .احضار شده اند

گذشته نیز به دلیل تاخیر در پرداخت  کارگران شر کت کشت وصنعت نیشکر کارون در دیماه
 بودند برگزار کرده بهیدستمزدها و عدم پرداخت حق بیمه اعتصاب مشا

 

 

 هزار کارگر در سال ۰٠٠ها و اخراج  ادامه روند تعطیلی کارخانه
 

انتشار یافت، مدیران ” های ایران کارگران نیروگاه“اسفند از سوی  ٢۷بر طبق خبری که روز شنبه 
ارگر این ک ۱٢۱۱روز اول فروردین، تعطیل اعالم نموده و تمام  ۱۱، این کارخانه را در ”توگا“شرکت 

ترین کارخانه  بزرگ” توگا“این در حالی است که شرکت . اند شرکت را به مرخصی اجباری فرستاده
های گازی و  باشد که در آن توربین شرکت برتر و سودده ایران می ۱۱۱سازی خاورمیانه و یکی از  توربین

ن کارگران به مرخصی علت تعطیلی کارخانه و فرستاد. شود های برق تولید می بخار برای نیروگاه
 .اجباری، نبود نقدینگی و عدم وصول طلب شرکت از دولت اعالم شده است

و فرستادن کارگران به مرخصی اجباری، به روشنی نشان ” توگا“ی کارخانه  روزه ۱۱خبر تعطیلی 
ها  هکه به اخراج و بیکاری د ۰۱ ها و اخراج کارگران در سال دهد که روند تعطیلی و توقف کارخانه می

یک کارشناس اقتصادی وابسته به رژیم در . نیز ادامه خواهد یافت ۰۱ هزار کارگر انجامید، در سال
: گوید ها، کاهش میزان اشتغال و افزایش میزان بیکاری می گفتگو با ایلنا در مورد روند تعطیل کارخانه

رو  یل درآمدند و از اینهای گذشته بخشی از کارخانجات کشور به حال تعطیل و یا نیمه تعط در سال“
رویه انواع کاالی مصرفی  با توجه به واردات بی… روند ریزش نیروهای کار شدت بیشتری به خود گرفت

ترین سیاست دولت در مقابله با تورم که از توان تولیدگران داخلی به عنوان  تولید شده به عنوان مهم
ه هر گونه آمار در مورد کاهش بیکاری در کشور عامالن ایجاد و یا حفظ اشتغال موجود کاسته است، ارائ

بر طبق اعتراف این کارشناس اقتصادی وابسته به دستگاه حاکم، ساالنه به طور ” .غیر واقعی است
 .اند هزار نفر، کاِر خود را از دست داده و تحت پوشش بیمه بیکاری قرار گرفته ٢۱۱ متوسط

 

 توگا -تعطیلی اجباری شرکت توربین سازی مپنا 

برای اولین بار مدیران شرکت : اسفند آمده است  02بر پایه گزارش کارگران نیروگاههای ایران در تاریخ 
روز اول فروردین تعطیل اعالم کرده و همه کارگرانش را به مرخصی فرستاده اند؛  ۱۱توگا کارخانه را در 

شرکت برتر  ۱۱۱نه و یکی از این در حالی است که شرکت توگا بزرگترین کارخانه توربین سازی خاورمیا
کارگر تحصیل کرده و متخصص بزرگترین شرکت  ۱٢۱۱شرکت توگا با بیش از . و سودده ایران می باشد

است که در آن توربین های گازی و بخار برای نیروگاه  -مپنا  -گروه مدیریت پروژه های نیروگاهی ایران 
به دلیل نبود نقدینگی و عدم وصول  شایان ذکر است شرکت مپنا هم. های برق تولید می شود

مطالبات چندهزار میلیاردیش از دولت ، در این مدت پروژه های نیروگاهیش را در تمام ایران تعطیل می 
 .کند

 

swift (سویفت )های جمهوری اسالمی را از دسترسی به خدمات خود محروم  بانک
 ساخت

 



ای اروپایی علیه رژیم جمهوری اسالمی، های بیشتر از سوی کشوره به دنبال اعالم اعمال تحریم
( دیروز)اسفند  ٢۷اعالم نمود که از بعدازظهر روز شنبه ( سویفت)سازمان جهانی انتقاالت بین بانکی 

یک موسسه مالی ” سویفت” .کند های ایران را از دسترسی به خدمات خود محروم می بانک
این . رود انتقاالت ارزی جهان به شمار می ترین عوامل اتصال شبکه نقل و المللی و یکی از مهم بین

های مرکزی چند قدرت  داری آمریکا و بانک مؤسسه مالی زیر نظر بانک مرکزی اتحادیه اروپا، خزانه
های دنیا برای معامالت خود از خدمات این سازمان  کند و تقریبا تمام بانک اقتصادی دیگر کار می

 .کنند استفاده می
ال هر گونه ارز در مبادالت بانکی با ارائه شماره حساب بانکی، نام بانک و شایان ذکر است که انتق

المللی در  کد، امکان انتقال هر گونه ارز بین پذیر است و بدون سویفت کد بانک مورد نظر امکان  سویفت
به گفته مشاور اقتصادی اتحادیه اروپا، با توقف خدمات سویفت . شبکه بانکی جهان غیرممکن است

دیگر هیچ بانک خارجی تمایل نخواهد داشت که پولی از ایران بگیرد و یا پولی در “های ایرانی  بانکبرای 
بانک و موسسه مالی  ۷۱ گوید، اگرچه فقط مشاور اقتصادی اتحادیه اروپا می” .حساب این کشور بریزد

ت خارجی درصد از تجار ٨۰ هستند، ولی در عین حال، بیش از جمهوری اسالمی دارای کد سویفت 
 .نهاد مالی انجام شده است ۷۱ ایران در ماه دسامبر، توسط همین

زاده، بازرگان ایرانی و عضو کمیته اجرایی شورای  در مورد تأثیرات این تحریم جدید، مرتضی معصوم
گوید، با اجرای تصمیم سویفت، عمال تجارت با ایران  بازرگانی ایران در دوبی، به خبرگزاری رویترز می

اگر “: گوید عضو کمیته اجرایی شورای بازرگانی ایران در دوبی همچنین می. شود مکن میغیر م
منجر به سقوط ( این امر)های جهان تبادالت مالی داشته باشند،  های ایرانی نتوانند با بانک بانک

 .و امور تجاری جمهوری اسالمی خواهد شد” ها بسیاری از بانک
 

 ایرانشادباش نوروزی کانون نویسندگان 
 

روز شنبه بیست و هفتم اسفند، کانون نویسندگان ایران متن کوتاهی را به مناسبت فرا رسیدن بهار و 
شود و  متن شادباش نوروزی کانون نویسندگان ایران با قطعه شعری کوتاه آغاز می. سال نو انتشار داد

اش نوروزی کانون نویسندگان در این جا متن شادب. رسد با آرزوی شکفتن آزادی برای مردم به پایان می
 :رسانیم ایران را به سمع شما شنوندگان عزیز می

 شادباش نوروزی کانون نویسندگان ایران
 ی خونین برق و باد ای بس که تازیانه

 پیچیده دردناک
 ی زمین، بر ُگرده

 ی عبوس به لب آورده  ِ کف ای بس که سیل
 ِ سهمگین، جوشیده سهمناک بر این خاک

 بار که پنداشتی، دریغ رگگونه م زان
 .دیگر زمین همیشه تهی مانده از حیات

 پشت گونه سخت اما، زمین همیشه همان
 بیرون کشیده تن

 از زیر هر بال،
 و آغوش باز کرده به لبخنِد آفتاب

 …زرین و ُپرسخاوت و سرسبز و دلگشا
راستی  بود و گاه به های پیش سوزتر از سال رفت، بسی استخوان که انتظار می سرمای امسال، چنان

که انتظار  چنان کشد و، باز هم با این همه، زمین نفس می. رفت ها پیش می تا حد فسردِن خون در رگ
اش  راند و عرق شرم بر پیشانی گزای سرما را واپس می رود، ُهرم گرمای زمین سوِز جان می
ی  چیز بر سلطه  که همه ی در حال  بخش بهار از اعماق زمین، سر برآوردِن گرمای جان. نشاند می
گر غلغله و غوغایی است که هرچند اکنون  دهد، حکایت بندان گواهی می وچرای انجماد و یخ چون بی

. گِر سرما تن در دهد ی سرکوب تر و نیرومندتر از آن است که به سلطه چندان هویدا نباشد اما پرخروش
سرخی به  نگِی تحمیلِی سرکوب و سانسور گلی بهار و تقارن آن با سال نو، از حضیِض که در آستانه

 !کنیم، و نوتر از همه، آزادی سوی نوروز و هر چیز نِو دیگر پرتاب می
 .گوییم فرارسیدن بهار و سال نو را شادباش می  ی مردم، ها برای همه با آرزوی این نوترین شکفتن

 ۱٣۰۱ اسفند ٢۷– کانون نویسندگان ایران 
 

 !تر کنیم صفوف دادخواهی را محکم: الله پیام نوروزی مادران پارک
 



صفوف “این پیام که عنوان آن . اسفند مادران پارک الله نیز یک پیام نوروزی انتشار دادند ٢۷روز 
پورآغاز  های رفیق سعید سلطان باشد، با چند سطر از یکی از سروده می” !تر کنیم دادخواهی را محکم

گی مادران پارک الله در برابر فشارهای سیاسی و اجتماعی در ادامه، به مقاومت و ایستاد. شود می
های مادران  رژیم سرکوبگر جمهوری اسالمی اشاره دارد و در انتها، بر ادامه مبارزه تا تحقق خواست

 .هایی از پیام نوروزی مادران پارک الله توجه فرمائید به بخش. ورزد تأکید می
 بستآن که چون غنچه ورق در ورق خون می“

 .عله زد در شفق خون، شرف خاور شدش
 آتش سینه ی سوزان نو آراستگان

 تاول تجربه آورد، تب باور شد
 سوختی عشق که در باغ زمستان می شاخه

 آتش قهقه در گل زد و بارآور شد
فشرد، اما با  مان را سخت میهامان اگر چه خونین است و سنگینی دردهای مکرر جسم و جاندل

ی سالی نو، دوباره قامت راست کرده و  رویم، در آستانهدرستی راهی که می باوری سخت عمیق به
 .تر کنیم یافتنی مان را دست های داریم تا خواسته گامی نو به پیش برمی

های  نیز گذشت و هر روزش را شاهد فشارهای سیاسی و اجتماعی شدیدتری بر خانواده ۱٣۰۱ سال
از دیگر سو نیز بر توهم مستبدان همواره افزوده . بودیمعقیدتی  -شدگان و زندانیان سیاسی کشته

ها را  توانند صدای اعتراض و دادخواهی مادران و خانواده تر میاند با فشار بیش شد، چنان که گمان برده
اند، بلکه دادخواهان را  خاموش کنند، ولی با این توهم بزرگ، نه تنها صدای دادخواهی را خاموش نکرده

 .اند بل به کارزار دادخواهی کشاندهتر از ق مصمم
-اکنون که جهان و طبیعت دوباره در حال نو شدن است، ما نیز با رویشی نو به صرافت برپایی گام. …

هایمان را به دست یکدیگر دهیم و با همیاری تمام دادخواهان، خواهیم دستما می. هایی نو هستیم
های حکومت، بسیار و بی  کاری مروز به رغم ستمما دادخواهان، ا. مان را دو چندان کنیم نیروی

-ای مشترک به دیگران نیز می مان را در عرصه یابیم و تجارب بی شک یکدیگر را می. شمارگانیم

زنیم و برای رسیدن به این ایم و سه خواسته خود را فریاد می ما همچنان ایستاده… رسانیم 
آزادی زندانیان سیاسی و عقیدتی، لغو . خواهیم بودهای دادخواهانه از هیچ تالشی فروگزار ن خواست

اش در  مجازات اعدام از قوانین مجازاتی ایران، مجازات آمران و عامالن جنایات رژیم طی دوران حکومت
 .تا سرانجام کارزار دادخواهی را در افق عدالت بنشانیم! های علنی و مردمی دادگاه

 !نیمسال نو را به سال همبستگی بیشتر تبدیل ک
 ۱٣۰۱ اسفند ٢۷- مادران پارک الله ایران

 

  تبريك سال نو كانون مدافعان حقوق كارگر

 post_9452.html-http://kanoonmodafean1.blogspot.de/2012/03/blog 

 
  صبح گرديده، آب يخ بسته است

  همه قريه برف بنشسته استدر 
  بر سر كهسار آفتاب صبح

  تاج بنهاده است بر نقاب صبح
 " نیما"

 
گويى بهارى است كه هنوز يخبندان باز نشده است؛ بهارى كه به رغم شكوفايى گل ها و پشت سر 

كارى گذراندن زمستان، خنده بر لبان كارگران و زحمتكشان نیامده زيرا كه فقر و تنگدستى گرانى و بی
هم چنان آنان را تحت فشار قرار داده است و حداقل حقوق تعیین شده براى كارگران با توجه به تورم و 

 . گرانى موجود بیشتر به دهن كجى به زحمتكشان مى ماند
عالوه بر آن زندانى بودن فعاالن كارگر هم چون مددي، شهابي، اخوان، ابراهیم زاده، زماني، جراحي، 

تحت حكم بودن تعدادى ديگر هم چنان نشان از آن دارد كه دفاع از حقوق .... انديز وبوداغي، فراحى ش
كارگران و زحمتكشان و اقشار تحت ستم جرم محسوب مى شود و با احكام سنگین وكالى آنان 

همانندعبدالفتاح سلطانى و نرگس محمدى و تداوم زندانى بودن روزنامه نگاران و فعاالن اجتماعى 
هم چنان فضاى سنگینى بر فعالیت هاى ... ن صمیمي، مسعود باستاني، سعید مدنى و همانند كیوا

همه ى اينها درحالى است كه سايه ى شوم جنگ امپريالیستى نیز بر سر . اجتماعى حاكم است
 . مردم سنگینى مى كند

http://kanoonmodafean1.blogspot.de/2012/03/blog-post_9452.html


بهار با همه ى اين احوال آن چه امید مى دهد اين است كه هیچ چیز ثابت نمى ماند و شكوفايى 
هر چند كه هنوز يخ ها آب نشده باشند و يا . نشانگر تغییر و دمیدن صبح نشانگر پايان شب است

آفتاب همه جا را فرا نگرفته باشد، اما امید از آن رو در دل ها زنده است كه تالش بى وقفه زحمتكشان 
 . و كارگران براى زندگى بهتر ادامه دارد

  كانون مدافعان حقوق كارگر
 01نوروز 

  
دستمزد / درصد کارگران موقت دايمی میشوند61بیش از :وعده های آستانه نوروز

  ..براساس نرخ واقعی

  ناديا صمدی

 
به مناسبت آغاز سال جديد گروه کارگری با  :ایلنا آمده است –بر پایه گزارش سایت دولتی کار ایران  

را جهت انتشار در نوروز تدارک ديده است که ای  خواهش از فعاالن و مقامات کارگری اخبار امیدوار کننده
 : آيد در ذيل مي

  شود کارگران براساس نرخ خط فقر واقعی تعیین مي ۰٢دستمزد سال 
محمد عطارديان در پاسخ به درخواست خبرنگار ايلنا در خصوص ارائه اخبار امیداور کننده به جامعه 

کارگران براساس  ۰٢ارفرمايی اعالم کنم سال تمايل داشتم به عنوان يک فعال ک: کارگری اظهار داشت
 . کنند نرخ خط فقر واقعی دستمزد دريافت مي

با : آينده ياد آور شد  اين فعال کارفرمايي، با اشاره به افزايش سطح رفاهی و معیشتی کارگران در سال
ائه ها وضعیت معیشتی جامعه کارگری کشور به دلیل ار اجرای فاز دوم قانون هدفمندی يارانه

 . های حمايتی ويژه از سوی دولت به کارگران بهبود خواهد يافت بسته
های صحیح  به دلیل اعمال سیاست: او از کاهش نرخ بیکاری در کشور خبر داد و خاطرنشان ساخت

 . تنزل خواهد يافت ۰۱اقتصادی از سوی دولت از قبیل افزايش نرخ رشد اقتصادی نرخ بیکاری از سال 
به دلیل پرداخت يارانه به واحدهای : ره به بهبود وضعیت واحدهای تولیدی تصريح کردعطارديان با اشا

و . درصد از واحدهای بحرانی با رونق پايداری مواجه خواهند شد ۱۱تولیدی کشور سال جديد بیش از 
 . شود در پی آن امنیت شغلی کارگران تثبیت مي

 
 

  گیرند اعتباری مي کلیه کارگران کشور اعم از قراردادی و دائم کارت

 
واگذاری کارتهای اعتباری کارگران طرحی بود که از سوی شورای عالی اشتغال در بیش از يکسال 
گذشته تصويب و با هدف حمايت از سبد معیشت خانوار برای اجرا ابالغ شد و با وجود رونمايی و 

نفر از کارگران در هفته  ۱٣ه هزار تومانی ب ۱۱۱میلیون و  ۱های اعتباری خريد  واگذاری نمادين کارت
اما عیوضی عضو . کارگر سال جاري، اما ادامه اجرای اين طرح با رکود و کندی محسوسی دنبال شد

هیات مديره کانون شوراهای اسالمی کار استان تهران وعده داده است کلیه کارگران کشور ائم از دائم 
 . کنند و موقت از سال آينده کارت اعتباری دريافت مي

ها اعالم کرد و  های اعتباری به کارگران را موجب بهبود وضعیت معیشتی آن عیوضی ارائه کارت
درصد از کارگران بهبود  ۶۱با ارائه کارتهای اعتباری وضعیت معیشتی بیش از : خاطرنشان ساخت

 . يابد مي
: نشان ساختهای حمايتی دولت در سال آينده خبر داد و خاطر اين فعال کارگري، از افزايش سیاست

سال آينده شورای عالی کار دستمزد کارگران را براساس نرخ واقعی سبد هزينه خانوار کارگری 
 . محاسبه خواهد کرد

مسئل کمیته مزد استان تهران، از افزايش سطح قدرت خريد جامعه کارگری کشور در سال آينده خبر 
ويژه به کارگران کشور همزمان با اجرای فاز های حمايتی  سال آينده دولت با ارائه بسته  : داد و افزود

 . ها موجبات افزايش قدرت خريد جامعه کارگری کشور را فراهم خواهد کرد دوم قانون هدفمندی يارانه
 

  تفیکیک قراردادهای دائم از موقت
 

 ۷۱ز سال آينده بیش ا: فتح اهلل بیات رئیس اتحاديه کارگران قراردادی و پیمانی سراسر کشور اعالم کرد
 . شوند درصد از کارگران قرارداد موقت دائمی مي

با تفکیک قراردادهای دائم از موقت کارگران فعال در کارهای موقت حقوق : او در ادامه تصريح کرد
 . کنند بیشتری به نسبت کارگران قرارداد دائم دريافت مي



در : رگری کشور خبر داد و گفترئیس اتحاديه کارگران قراردادی از کاهش نرخ خط فقر در بین جامعه کا
درصد از کارگرانی که زير خط فقر گذران  ٨۱های حمايتی دولت سطح معیشتی  پی افزايش سیاست

 . يابد کردند بهبود مي معیشت مي
با توجه به : بیات از واگذاری مسکن با تسهیالت ارزان قیمت به کارگران سراسر کشور خبر داد و گفت

يابد  های سبد هزينه خانوار کارگری به بخش مسکن اختصاص مي ز هزينهابن که بخش قابل توجهی ا
از اين رو سال اينده به منظور بهبود وضعیت معیشتی کارگران دولت نسبت به اعطای مسکن با 

 . تسهیالت ارزان به کارگران اقدام خواهد کرد
ت بانکی ويژه به کارگران رئیس اتحاديه کارگران قراردادی و پیمانی سراسر کشور، از پرداخت تسهیال

 . کنند میلیون تسهیالت بانکی دريافت مي ٣۱آينده بیش از   کارگران سال: خبر داد و گفت

  درصدى كرايه ها61افزايش 

ما : محمد احمدى بافنده با اعالم اين خبر گفت: اسفند آمده است  03در تاریخ  آفتاببه نوشته سایت 
مقايسه كنیم ولى اين در شان مردم ما نیست كه تاكسى  نمى خواهیم خود را با كشورهاى ديگر

 . هاى در اختیارشان پرايد، آردى و روآ و پیكان باشد
پس از انقالب خودروهايى مانند رنو و هیوندا، بنز و تويوتا، تاكسى بودند و امروز نمى : وى تصريح كرد

كولر آن را روشن مى كنند ديگر نمى توانیم از رانندگان بخواهیم از خودروهايى استفاده كنند كه وقتى 
 . توانند در مسیر سربااليى حركت كنند

ما از مسئوالن مى خواهیم تنها راه را براى ما باز بگذارند تا : مدير عامل سازمان تاكسیرانى اظهار كرد
 بتوانیم ماشین هاى با كیفیت داخلى و خارجى را وارد ناوگان تاكسیرانى كنیم در اين میان دولت مى

تواند پول گمركى را كمتر دريافت كند تا تاكسى هايى با كیفیت باال و با قیمت كمتر در اختیار رانندگان 
 . قرار دهیم

ساعت در صف ها  0بايد   CNGاحمدى با انتقاد از اينكه تاكسیرانان براى هر بار سوخت گیرى به ويژه
ساعت به جاى  4نان بايد حدود بار سوختگیرى در روز تاكسیرا 0با احتساب : معطل شوند، گفت

 . خدمات رسانى به مردم در صف هاى سوخت معطل شوند
به گزارش باشگاه خبرنگاران،وى با اشاره به اينكه تالش كرده ايم با همكارى شوراى شهر نرخ كرايه ها 

با هر معیارى كه بسنجیم مى بینیم كه افزايش : را به سمت واقعى شدن نزديك كنیم اظهار داشت
خ تورم بسیار بیشتر از نرخ كرايه هاى تاكسى بوده است و تاكسیرانان با مشكالت معیشتى عديده نر

اى مواجه شده اند و ما اگر مى خواهیم اين قشر فقیرتر نشوند بايد حداقل نرخ كرايه براساس نرخ 
 تورم افزايش يابد

 . نیوهای خود را اخراج کردنددرصد  ۰٠تا  ۵شرکت های صنعت برق 

به گفته ابراهیم حکیمی نایب رئیس کمیته : اسفند آمده است  03ایه گزارش دریافتی در بر پ
طی سال های اخیر شرکت های برقی " سازندگان پست های فشار قوی سندیکای صنعت برق ایران

وی ضمن . ؛ البته تعدیل نیرو همان معادل آبرومندانه اخراج نیرو است" درصد تعدیل نیرو داشتند ٣۱تا  ۱
در سال های اخیر، در میان شرکت های سازنده، پیمانکار و فروشنده صنعت برق : عالم این خبر گفتا

درصد تعدیل در نیروهای انسانی اتفاق افتاده که پیش بینی می شود با استمرار شرایط حاکم بر  ٣۱تا 
تحریم از توان  موضوع نقدینگی و: وی افزود. این صنعت، این روند به صورت تصاعدی افزایش پیدا کند

  .شرکت ها، وزارتخانه ها و دولت فراتر است و به یک معضل ملی بدل شده است
واقعیت آن است که اخراج ها هم به صنعت برق رسیده و موضوع نبود نقدینگی و تحریم ها تنها 

بخشی از عامل اخراج هاست؛ زیرا نظام سرمایه داری ایران آگاهانه با اجرای خصوصی سازی ها و 
جرای هدفمندسازی یارانه ها تالش می کند بسترهای بیشتر و کارآمدتر ادغام نظام اقتصادی ایران را ا

با سرمایه داری جهانی فراهم سازد ؛ و از این رهگذر قربانیان این سیاست ها برای استفاده و 
  .شدسوداندوزی بیشتر سرمایه از طریق استثمار بیشتر نیروی کار ایران ، طبقه کارگر می با

تجربه خصوصی سازی صنعت برق در دهه گذشته در آمریکای التین و اخراج سازی ها و ناامنی شغلی 
  .و سیه روزی کارگران برقی پیشاروی کارگران صنعت برق ایران قرار دارد

نگذاریم سرمایه به . کارگران هوشیار باشیم ؛ با متشکل شدن در محیط های کارمان به مقابله برخیزیم
. سیل اخراج ها در پیش است. ما را اخراج کند و آن را با تحریم و وضعیت خاص توجیه کند آسودگی

اخراج هر کارگر صنعت برق، رسمی، قراردادی، شرکتی، پیمانی، کارشناس، غیرکارشناس و با هر 
در هر محیطی شوراهایمان را تشکیل دهیم و سپس آنها را به هم . عنوانی اخراج همه ماست

 .شورای سراسری ضدسرمایه داری کارگران نیروگاه های ایران را تشکیل دهیم بپیوندیم و



  ۹۵آرزوهای پسرک گل فروش برای سال 

لحظه ها :آمده است   زهره نقیبی -اسفند از قول  00در تاریخ  کلمهبه گزارش  سایت اصالح طلب 
سراغ آرزوهای شما  ۰۱در اين نفس زدن های آخر دهه . برای گذران يک دهه به شماره افتاده است

 . شايد اما رد تلخی های روزگار را از آرزوها زديم -در جستجوی امید و شادی سراغ مردم آمديم. آمديم

از خوی . کرده است“ آرزو“ شايد از تلخی ها و سختی های تمام اين سالهاست که بسیاری را بی 
ه آرزوی مردم نگران را ،صلح و ستیزه جويی حاکمانی است که به قدری بر طبل جنگ کوبیده اند ک

 .کرده است ۰۱آرامش برای سال 
با .خود را نمی دهند“ آرزوی“ می يابم و برخی هم اجازه ورود به حوزه شخصی “ آرزو “ برخی را بدون 

 . اين حال آرزوها بی شمارند و متنوع
 . آرزوی سالمتی می کنم آرزو می کنم محتاج نامرد نشويم:مرد میانسالی می گويد 

اگر جوانان خوشبخت . آرزويم خوشبختی جوانان در اين اوضاع افتضاح کشور است: آن يکی می گويد
 . نشوند کشور درست نمی شود

 . آرزو می کنم زنم برگردد: از مرد جوانی که بساط ماهی هلی قرمز و سبزه عید دارد، می شنوم
 . ايم کاری نکرده استنه برای خودم نه برای کشوری که بر. آرزويی ندارم: آن ديگری

 . آرزو می کنم خانواده ام سالمت باشند و تورم هم کمتر شود: شهروندی می گويد
 . شادی دل همه مردم سرزمینم: يکی می گويد

 . آرزو می کنم از اين گرانی و عامالن آن نجات پیدا کنیم: میانسالی هم اين آرزو را دارد
ت يکی از همین برگه ها را کف دستم می گذارد و می خانمی که در حال پخش تراکت در خیابان اس

برای کشورم هم .دارد سال جديد شفا پیدا کند“ ام اس “ فقط آرزو می کنم همسرم که بیماری : گويد
 .. بخورد تو سرش.هیچ آرزويی ندارم

 ما را از اين اجنبی های داخلی که زندگی را به روز سیاه ۰۱آرزو می کنم خدا در سال : شهروندی
 . کشاندند نجات دهد

آرزو می کنم هر :پیرمردی عصا به دست وسايل خريدش را زمین می گذارد، مکثی می کند و می گويد
 . چه زودتر بمیريم از اين دنیا راحت شوم

 . آرزو می کنم بچه هايم را به خانه بخت بفرستم:پیرزنی
اسالم اين است؟ اسالم . بکند ۰۱آرزو می کنم ريشه اسالم نماها را خدا در سال : آن يکی می گويد

يک سری . برويد ببینید کجاها زندگی می کنند اقايان. با هم بپوشند.می گويد همه بايد با هم بخورند
. بچه های مردم را در زندان می کشید! اسالم. مردم عوام، گیر آوردند الکی اسالم اسالم می کنند

 . چه بويی شما ازاسالم برده ايد
 . به آزادی برسیم ۰۱آرزو می کنم سال : يی می گويدشهروندی از رها

با اين وضع کشور بی خیال آرزو شده ايم و ديگری هم شادي، سالمتی آرزو می : يکی پاسخ می دهد
 . کند

. سال سختی پیش روست. کشورم در آرامش باشد ۰۱آرزو می کنم سال : از خانم جوانی می شنوم
 .. س قبول شوم و يک آرزوی شخصی در دلبرای خودم هم آرزو می کنم فوق لیسان

ارزانی از اين . خیلی اوضاع سخت و بد است.آرزو می کنم وضع اقتصادی بهتر شود: پیرمردی می گويد
در همین دادگاه . زندگی بسیار سخت شده است. کشور نمی خواهیم حداقل آن را کنترل کنند

هزار تومان  ۷۱۱دی گرفتند بعد ما برای میلیون تومان عی ۱۱۱اختالس ديديد خیلی راحت می گويند 
 . عیدی بايد بدبختی بکشیم

 . و بعد هم سالمتی همه مردم]...[ آرزو می کنم ريشه: يکی هم می گويد
 ۰۱مردم سخت گرفتارند آرزو می کنم سال . وضع اقتصاد کشور فاجعه است: مرد میانسالی می گويد

 . اين اوضاع بهتر شود
متر  ٢نم مسووالن به اين بصیرت برسند که با پشیمانی از کرده های خود آرزو می ک: آن ديگری هم

 . طناب بگیرند و خودکشی کنند
 . اول از همه سالمتی بعد موفقیت بچه هايم: خانم میانسالی آرزو می کند

آرزوی صلح می کنم برای کشورم و مسووالن که بر طبل جنگ نکوبند و : دانشجويی هم می گويد
 . امی باشدسال آر ۰۱سال 

 . چون اگر برود ديگر بر نمی گردد: جوانی هم آرزوی سالمتی می کند و می گويد
خیلی ها که بار سفر را بسته اند ممکن .آرزو می کنم سفرها به سالمت باشد:آن يکی هم می گويد

 . است به خاطر نا امنی جاده ها هیچ وقت به خانه برنگردند
و می کنم مردمم شعورشان در سال جديد به حدی باال رود که آرز: شهروندی هم اين آرزو را دارد

 . بفهمند چه باليی به سرشان آمده و می آيد



آرزو می کنم قهرمان پروری کاذب در مورد : جوانی هم در مسیر آرزوها قرار می گیرد که می گويد
 . برخی افراد کشور نشود و همه در خط واليت فقیه باشند

  آرزو: گل فروش سراغ آرزوهايش را می گیرم، می شنومپشت چراغ قرمز از کودک 
آرزو . می کنم مردم مهربان تر باشند بدون اخم و کم محلی گل بخرند، آرزو می کنم پول دار بشوم

 . میکنم درس بخوانم دکتر بشوم و به مامانم کمک کنم
لمی و جفايی آرزوی وحدت و يک دستی برای مردمم می کنم که پاسخ ظ: راننده تاکسی می گويد

ما شما را آورديم سر کار که اين طور . مملکت را به غارت کشیدند.که به کشور می شود را بدهند
دارو ندارم را دادم درس خواندند،حاال بیکارند و کار .تا دختر لیسانس تو خانه دارم ٢بدبختی بکشیم؟ 

پول .انه ها مال خودشان کارخ.چه خاکی بر سرم کنم؟ بچه های خودشان هواپیما مال خودشان.نیست
هزار میلیارد خوردند آقای خامنه ای گفت چیه چرا صدا درآورديد صدا ٣.ثروت مال خودشان.مال خودشان

 . شما ها مرد هستید.رو بخوابانید
هزار  ٣. بايد بخاطر توهین به مردم بازداشت شود. همین ريیس دولت در مجلس رفت و جوک گفت

آرزو می کنم . مردم با هم نیستند.خورده شده کسی صدايش در نمی آيدمیلیارد تومان در اين مملکت 
 . وحدت پیدا کنند

راستی آرزوهای مهدی کروبی برای سال نود و يک چیست؟ کاش میدانستیم دعای ساکنان زندانی 

 � اللهم فک کل اسیر. کوچه اختر را برای ما مردم

 
 آزادی مهرداد امین وزیری و صدیق کریمی

عضو کمیته ی هماهنگی برای کمک به « مهرداد امین وزیری»عصر  0ساعت  09/10/03ه دیروز یکشنب
میلیون  15روز در بازداشت اداره ی اطالعات بود با قید وثیقه  00ایجاد تشکل های کارگری، که مدت 

 .تومانی آزاد شد
زندان مرکزی  روز در 45از اعضای اتحادیه آزاد کارگران ایران که به مدت « صدیق کریمی»همچنین 

الزم به ذکر است آزادی این دو فعال کارگری با استقبال . سنندج بود با اتمام محکومیت خود آزاد شد
 .گسترده کارگران و فعالین کارگری و سایر اقشار مردم روبه رو گردید

عضو کمیته ی هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل های کارگری و « پدرام نصر اللهی»اما هنوز 
عضو اتحادیه آزاد کارگران، بالتکلیف در بازداشت اداره اطالعات به سر می برند و « اد احمدیفرز»

 .هیچگونه اطالعی از وضعیت آنان در دسترس نمی باشد
کمیته ی هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل های کارگری ضمن محکومیت ادامه ی بازداشت این 

 .دی بدون قید و شرط آنان می باشدفعالین کارگری و سایر فعالین، خواستار آزا
 1009اسفند  00-کمیته ی هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل های کارگری

 
 پیام اتحادیه آزاد کارگران ایران به مناسبت فرا رسیدن سال نو

 
 کارگران و مردم آزادیخواه ایران

یت، تسلط نظام درصدی وال استر 00را درحالی به پایان میرسانیم که جنبش باشکوه  1009سال
سرمایه داری حاکم برجهان راکه مسبب وعامل بقای تمامی مصائب،مشکالت ومشقات انسان 

همچنین پدیده پرشکوه تحول خواهی و اراده توده های .امروزاست، به چالش جدی کشیده است
ده را به سالی نوید بخش بدل کر 1001میلیونی مردم خاورمیانه برای تحقق آرمانهای انسانی، سال 

اما درایران با همه عمق وگستردگی بینظیراشتیاق به تحول وآزادیخواهی،تنگناهای کمرشکن . است
اقتصادی وفشارهای هردم افزون هزینه های زندگی، ادامه یک شرایط زیست طبیعی را برای ما 

زندگیمان  عالوه برآن دورنمای تاثیرگذاری تحریم های اقتصادی بر.وخانواده مان به مخاطره انداخته است
هجوم .در فضای شبح هولناک جنگ و ویرانی، آینده تاریک ومبهمی را برایمان ترسیم کرده است

گسترده و بی سابقه به سطح زندگی ومعیشت کارگران ومزدبگیران جامعه با پاسخ تحقیرآمیز افزایش 
شرایط برای  بدیهی است این. درصدی حقوق ازطرف دولت، افق تیره تری را پیش رویمان نهاده است2

و ما همدوش با کارگران سراسر کشور سال . کارگران غیرقابل تحمل بوده ودرمقابل آن خواهند ایستاد
نو را به سال اعتراض به حداقل دستمزد تصویب شده توسط شورای عالی کار و ایستادگی درمقابل 

 .فشارهای روزافزون به زندگی طبقه کارگر، بدل خواهیم کرد
 1009اسفند ماه  03-رگران ایراناتحادیه آزاد کا



 

 عشق
 (براي اولین عید روژان در نبود پدرش، علي اخوان)

 علي يزداني

 
كدام گوهر گران بهايي را در صدف وجود خويش پنهان مي كني روژان ؟ مگر مي توان عشق را پنهان 

ت حتي مامور به راهش دوختي و ندانستي كه از چگونگي سكوت, كرد؟ نگاهت را به هنگام بردن پدر 
بیهوده نبود چندشت . بازداشت هم فهمید كه چه عشق شگفت انگیزي میان پدر و دختر فرياد مي زند

حرف . كه آمده بود برگ دوري پدر را بر دفتر زندگیت رقم زند, بر گلبرگ صورتت , از دست نوازش مامور 
  .از پدر و دلتنگي ات بگو, بزن دختر 

لباس ها و اسباب بازي هايت را چرا پرت مي , هانه چرا مي گیري ب, با عروسكت چرا قهر مي كني
حتي بابا هم . مامان هم گاهي از دوري بابا گريه مي كند , گريه كن , دلتنگي ؟ خب فرياد بزن , كني 

اصال مي داني؟ گريه كه فقط مال بچه ها نیست ؛ مال همه آدم . از دوري شما گاهي گريه مي كند 
هیچ دست كمي از زيباترين , باور كن روژان عزيز گريه ي دلتنگي و شوق . نگي هاست به هنگام دلت

مي دانم نمي خواهي مامان را وادار , مي دانم براي بابا نگراني . خنده ها و زيباترين لحظه ها ندارد
كني تا قصه لوس و تكراري مسافرت كاري بابا را برايت بگويد و بعد به بهانه ي دست شستن به 

ي برود و تو صداي بغض فرو خورده اش را بشنوي و بعد كه مي آيد معصومیت چشم هاي دستشوي
 .سرخ و لبخند مهرش در دلت آشوب كند و نتواني دلتنگي ات را پنهان كني
تو هنوز چهار سالت ! روژان , دلت مي خواهد بزرگ شدنت را به خودت ثابت كني اما كوچولوي نازنینم 

يا بابا و ديگران براي گاهي كه نق مي زدي بزرگ شدنت را به رخت مي  اگر مامان. تمام نشده است
دوست داري سر برسینه ي . كشیدند تا آرام شوي فقط براي آرامشت بود نه براي پنهان كردن دلتنگي

دوست , دوست داري غلغلكت بدهد, بابا بگذاري تا برايت سرود مرا بوس و سر اومد زمستون را بخواند 
سش را روي صورتت حس كني؟ حق داري اما براي مدتي از اين همه لذت محرومت داري گرماي نف

 .كرده اند
اين جا اگر پدر يا مادر كسي عاشق همه ي بچه ها باشد و بخواهد عشق را به , اين جا رژان عزيز 

مي داني محرومیت تو فقط يك سال و نیم , راستي . همه ي خانه ها ببرد از عشق محروم مي شود 
آخ چه مي گويم؟ براي تو كه ... بسیارند دختران و پسران كوچولويي كه , بود؟ اما روژان عزيز  خواهد

 .هنوز چهار سال را تمام نكرده اي
 0910مارس13-برگرفته ازوبالگ کانون مدافعان حقوق کارگر

 

 !اعتصاب کارگران خدماتی بیمارستان بعثت سنندج

نفر از کارگران خدماتی بیمارستان بعثت سنندج که با  00به گزارش رسیده به کمیته هماهنگی، تعداد 
طرف قرارداد بودند، به دلیل عدم دریافت حقوق دو ماه « ارمغان جوانان کردستان»شرکت پیمانکاری 

به مدت دو روز وارد اعتصاب شده و خواهان دریافت  09/10/02گذشته و عیدی از طرف کارفرما، از تاریخ 
 .حقوق معوقه ی خود شدند

کارفرما نیز با استناد به اینکه دانشگاه علوم پزشکی کردستان به تعهدات مالی خود عمل ننموده و 
صورت وضعیت های مالی شرکت را پرداخت نکرده است، با پرداخت قسمتی از مطالبات کارگران و 

 .نموددادن تعهد به آنان مبنی بر تسویه ی مطالبات، کارگران را موقتا راضی به بازگشت به کار 
 9100اسفند  00-کمیته ی هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل های کارگری

 

 درصد اخراج نیرو داشتند 01تا  2شرکت های صنعت برق 

به گفته ابراهیم حکیمی نایب رئیس کمیته سازندگان پست های فشار قوی سندیکای صنعت برق 
؛ البته تعدیل نیرو " نیرو داشتند درصد تعدیل 09تا  5طی سال های اخیر شرکت های برقی " ایران

در سال های اخیر، در میان : وی ضمن اعالم این خبر گفت. همان معادل آبرومندانه اخراج نیرو است
درصد تعدیل در نیروهای انسانی اتفاق  09شرکت های سازنده، پیمانکار و فروشنده صنعت برق تا 
بر این صنعت، این روند به صورت تصاعدی افتاده که پیش بینی می شود با استمرار شرایط حاکم 

موضوع نقدینگی و تحریم از توان شرکت ها، وزارتخانه ها و دولت فراتر : وی افزود. افزایش پیدا کند
 .است و به یک معضل ملی بدل شده است

واقعیت آن است که اخراج ها هم به صنعت برق رسیده و موضوع نبود نقدینگی و تحریم ها تنها 
امل اخراج هاست؛ زیرا نظام سرمایه داری ایران آگاهانه با اجرای خصوصی سازی ها و بخشی از ع



اجرای هدفمندسازی یارانه ها تالش می کند بسترهای بیشتر و کارآمدتر ادغام نظام اقتصادی ایران را 
با سرمایه داری جهانی فراهم سازد ؛ و از این رهگذر قربانیان این سیاست ها برای استفاده و 

 .وداندوزی بیشتر سرمایه از طریق استثمار بیشتر نیروی کار ایران ، طبقه کارگر می باشدس
تجربه خصوصی سازی صنعت برق در دهه گذشته در آمریکای التین و اخراج سازی ها و ناامنی شغلی 

 .و سیه روزی کارگران برقی پیشاروی کارگران صنعت برق ایران قرار دارد
نگذاریم سرمایه به . با متشکل شدن در محیط های کارمان به مقابله برخیزیم کارگران هوشیار باشیم ؛

. سیل اخراج ها در پیش است. آسودگی ما را اخراج کند و آن را با تحریم و وضعیت خاص توجیه کند
اخراج هر کارگر صنعت برق، رسمی، قراردادی، شرکتی، پیمانی، کارشناس، غیرکارشناس و با هر 

در هر محیطی شوراهایمان را تشکیل دهیم و سپس آنها را به هم . مه ماستعنوانی اخراج ه
 .بپیوندیم و شورای سراسری ضدسرمایه داری کارگران نیروگاه های ایران را تشکیل دهیم

 1009اسفند03-وبالگ کارگران نیروگاه های ایران:منبع
 

 کارگرشرکت اطلس پارس61اخراج

بیست کارگر شرکت اطلس پارس که در زمینه یواردات  به گزارش رسیده به کمیته ی هماهنگی،
تجهیزات مربوط به جایگاه های سوخت بنزین و گاز فعالیت می کند بدون پرداخت بیمه و عیدی اخراج 

  .شدند و شرکت مذکور تعطیل شد
شایان ذکر است شرکت اطلس پارس یکی از شرکت های همکار شرکت مهندسی تکنوتار و از شرکت 

 .قه و اصلی تامین کننده تجهیزات سوخت بنزین و گاز کشور می باشدهای با ساب
 کمیته ی هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل های کارگری

 1009اسفند  29

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


