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   ياران نازنين خواننده روزشمارکارگری

ھمانگونه که می بينيد دراين نوبت بدليل تاخيردرانتشار ماھنامه روزشمار کارگری،مجبوربه انتشار سه ماھه 
 ٨٩به اين ترتيب تالش خواھيم داشت که تا پايان ماه اسفند، روزشمارکارگری سه ماھه آخر سال . آن گشتيم 

 . را نيزبه موقع انتشاردھيم )دی،بھمن،اسفند(

محورھای بيکارسازی ھای  با ،ما١٣٨٩روزشمارکارگری سال)مھر،آبان ،آذر(ماھهدراين مجموعه سه 
،اعتراضات واعتصابات ھای موقتبيرويه،اخراج،عدم دريافت حقوق ھای معوقه،کارگران پيمانی و قرارداد

روزنامه نگاران،وبالگ نويسان و اساتيد تھاجم به کارگران،زنان،معلمان،دانشجويان واقليت ھای ملی،
،حمايت ھا و پشتيبانی ھای .... معلمان و –اھھا،سوانح کاری حين کار،دستگيری وبازداشت کارگران دانشگ

بين المللی،واردات بيرويه کاالھا و ورشکستگی صنايع نساجی،چرم و توليدکفش،صنعت چای و فالکت 
 پروژه ھای کمبود آب و خشکسالی واعتراضات کشاورزان روستايی و واگذاری بزرگترينزندگی روستائيان،

  .راه سازی وغيره کشوربه سپاه پاسداران درروزشمارکارگری ياد شده است 

بی توجھی به وضعيت بازنشستگان وانبارشدن مشکالت ، وخشک شدن تاالب ھاتخريب محيط زيست 
ميزان بيکاری زنان،کنش و واکنش کودکان خيابانی،ناديده گرفته شدن گسترش دشواری زندگی زنان وآنان،

گسترش آغازبه کار کودکان افغانی درتمامی عرصه ھا وخاصه درامرآموزش کشور،کليفی وبال ت
ارائه اليحه ھدفمندی يارانه ھا به مجلس،سونامی گرانی ھا ی مدرسه قرآنی درسطح مدارس کشور،٣٠٠٠

، گسترش فقر درجامعه،گسترش تحريم ھای اقتصادی توسط مايحتاج سطح زندگی و موضوع دستمزد ھا 
به اين مجموعه بايد تعطيلی . روبرو ھستيم  ... ی سرمايه داری اروپا و اياالت متحده آمريکا دولت ھا

بازارتھران وچندين بازاربزرگ کشوررا ھم افزود که دربرابرمسئله باال برده شدن ، ماليات بردرآمدھا، دست 
تند که درخبرھای به اعتصاب زدند و بازارھا را بستند وبالفاصله دولت را به عقب نشينی وا داش

  .روزشمارتماما دنبال شده است 

سطح اخراج ھا وبيکاری گسترده وعدم دريافت ھای حقوق ھای معوقه کارگران،حجم وسيعی ازخبر ھای سه 
  .ماھه باالرا پوشش می دھد

کارگران قراردادی ازقول يکی از اعضاء ھيات مديره كانون عالي شوراھاي اسالمي كار استان د رابطه با
 ميليون نفر ١٠تعداد كارگران سراسركشوردرحال حاضر :" استشدهاعالم " علی دھقان کيا"ان به نام تھر

درحال حاضرچھارميليون نفركارگرازمزاياي : " واين تعداد را نيز به اين شکل بيان می دارد " می شناسد 
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اين كارگران مشمول   درصد از٨٠در حال حاضر: " وھمچنين می گويد." قانوني دستمزد برخوردارنيستند
شود تا پايان سال جاري  بيني مي اين درحالي است كه پيش: " وادامه می دھد ."قراردادھاي موقت كارھستند

  )سايت ايران کارگر." (تعداد اين كارگران ھمچنان افزايش يابد

مستقل دررابطه با موج بازداشت ھا دربين چھره ھای شناخته شده کارگران می توان ازفشاربه تشکالت 
و ھمچنان درزندان )  سنديکای کارگران ھفت تپه–سنديکای کارگران شرکت واحد تھران وحومه (کارگری 

 و دستگيری رضا شھابی از فعاالن سنديکای کارگران شرکت واحد – ابراھيم مددی -ماندن منصوراسالو
، يورش ماموران  حقوق کودکتھران وحومه،مھدی فراحی از فعالين کميته ھماھنگی ، ابراھيم زاده ازمدافعين

امنيتی به جلسه معلمان درمنزل علی اکبرباغانی دبيرکل کانون صنفی معلمان ايران، کليه حاضران درجلسه 
.  بازداشت شدند،ازجمله دوعضو مرکزی کانون، بھشتی ورضائی که ازاعضای کانون صنفی معلمان بودند

مان سراسرکشورودربند ماندن ھمکاران فرھنگی از وھمچنين رفع محدوديت ازفعاليت کانون ھای صنفی معل
فرزاد کمانگر، عبدهللا مومنی، مسعودکردپور، سيد ھاشم خاکسار، ساسان بابايی، رسول بداقی، جعفر : جمله

ابراھيمی، محمد داوری، شبنم مددزاده، سجاد خاکساری، عليرضا چاکری، محمدرضا چاکری، جھانبخش، 
مريم  ھمچنين بايدازدستگيری خانم .م زھی و عليم جنگی زھی شده بودمحمدصالح اسالم زھی، مھدی اسال

 امنيتی زندان اوين ٢٠٩ضياء فعال حقوق کودکان، پس ازحوادث عاشورای تھران دستگيروچند ماه رادربند 
  .، نيزيادکردوسپس بند نسوان به سربرد وبا قرار وثيقه آزاد شد
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ه يا ھمان حذف سوبسيد ھا،مجلس شورای اسالمی روز اما با فراھم شدن اليحه ھدفمند سازی ياران
مھرماه سرانجام پس از ھماھنگی الزم با دولت کودتا کليات اليحه ھدفمند سازی يارانه ھا و يا ھمان ١٩يکشنبه

 رای ممتنع به تصويب رساند و به اين ۶ رای مخالف و۵۴ رای موافق، ١٨ ٨طرح تحول اقتصادی را با
ترتيب دولت با فشار برگرده مردم محروم و زحمتکش بايد ھزينه جراحی اقتصادی مطابق نسخه بانک جھانی 

چرا ثروتمندان، تجاربزرگ و بطور کلی سرمايه داران مال اندوز . و صندوق بين المللی پول را بپردازد 
سال گذشته مجلس . ل اقتصادی مورد مھرورزی قرار گرفته و از پرداخت ھزينه معاف شده انددرطرح تحو

را به علت نزديک بودن انتخابات رياست جمھوری ونيزبه ) ھدفمند سازی يارانه ھا(اليحه حذف يارانه ھا 
ی وھماھنگی ميان اينک به دنبال رايزن. دليل نگرانی از اثرات اجتماعی آن ازدستورکارخود خارج ساخته بود

مجلس ودولت برآمده ازکودتا وبا تغييرات اندکی که ربطی به محتوی طرح ندارد، برنامه ھدفمند سازی يارانه 
 ولی درتمامی ماھھای مھروآبان نتوانستند .ھا درمجلس ازتصويب گذشت وراه برای اجرای آن گشوده شد

يکی ازموارد  . آذر،فرمان اجرای آن صادرشد٢٧برای اجرايی کردن آن قدمی بردارند تا اينکه سرانجام در
 حذف يارانه گندم، برنج، روغن، شير، دارو، خدمات پستی، نھادھای کشاورزی نامبرده،بسيارمنفی طرح 

بيگمان با توجه به . درکنارحذف يارانه ھای سوختی است ) راه آھن( مانند بذر، کود و نھال ونيزخدمات ريلی
 فشارفوق العاده سنگينی را ، حذف يارانه موادی چون نان، روغن و گندم،زدھارکود توليد وسطح نازل دستم

اما عليرغم اين ضرروزيان فاحش . زحمتکش شھروروستا وارد خواھد ساختکارگر وبردوش ميليون ھا 
 ١٩  در تاريخ طی گفتگوی زنده تلويزيونی-ايران، محمود احمدی نژادسراسرجغرافيای برزندگی مردمان 

ما به ضرورت اجرای اين طرح بصورت قطعی ":  حمايت ازطرح تحول اقتصادی اظھارداشتمھرماه با
نگاه ما ازابتدا ھمين بود و ازابتدا . رسيده ايم و دولت دراين زمينه محکم است وکار را به پيش خواھد برد

(  بخوان دم اعالم کرديم که اقتصاد دولتی به تاريخ پيوسته ويک تجربه شکست خورده است واقتصاد را مر
 عمله دستگاه عريض والطويل روحانيت وسرداران به نام – سرمايه داران بزرگ –ھمان حاجی بازاری ھا 

  ."...بايد اداره کنند ...) وبی نام ، ريزودرشت، آقاراده ھا و آيت هللا ھای شکرخوارو 

ازآذرماه شروع شده، من  ٩٠الزم به يادآوری است که بحث تعيين نرخ وميزان دستمزد کارگران برای سال 
 به رنگ قرمزبرجسته کرده ام تا برای فعالين ومدافعين "دستمزد"بحث ھای موافقين ومخالفين را با عبازت 

  . به حقوق کارگران، درمراجعه به بحث دستمزدھا تا پايان امسال آسان ترباشد

ود ھای مربوط به اين اليحه ،ھمه فرازوفر) آذر– آبان -مھر( با اينھمه درروزشمارکارگری سه ماه اخير
  . وتاثيرمخرب آن درخانه خرابی زندگی آحاد جامعه وبويژه کارگران به تفصيل دنبال شده است 

 .رقم بااليی را نشان می دھددرراستای پياده شدن اين پروژه،صنايع آسيب پذيرپس ازحذف يارانه؛ 
خص نيست ولی وزارت صنايع اعالم  ھنوزوضعيت ونحوه اجرای حذف يارانه ھا مش،درماھھای مھروآبان

درقانون حذف يارانه ھا .آينده، کارپرداخت تسھيالت به صنعتگران را آغاز خواھد کردھای کرده که ازھفته 
 دولت درسال جاری يعنی حدود پنج ماه باقی مانده ازسال، ازمحل افزايش قيمت  است؛پيش بينی شده

درآمد داشته )  ميليارد دالر٢٠(ھزارميليارد تومان ٢٠ت کاالھايی نظيربنزين، گازوئيل، برق وگاز، دول
قراراست برای مقابله با تورم ناشی ازافزايش قيمت کاالھا، نيمی ازدرآمدھای حاصل ازافزايش قيمت، .باشد

دراختيارخانواده ھای کم درآمد و فقير قراربگيرد و بخشی به توليد اختصاص داده شود و بخشی نيزدرطرح 
قراراست به جای پرداخت نقدی که دراختيارخانوارھا قرارمی گيرد، برای  .نه شودھای عمرانی ھزي
دھی بنگاھھای اقتصادی، بخشی ازدرآمد ناشی ازافزايش قيمت ھا به صورت وام  جلوگيری اززيان

رشته صنعتی را درفھرست صنايع آسيب ٢٣وزارت صنايع ومعادن ايران .دراختياراين بنگاھھا قرارگيرد
دراين ميان اما صنايع .ده وقراراست بعد ازحذف يارانه ھا به اين صنايع وام بانکی داده داده شودپذيرقراردا

نساجی، چينی، کاغذ و چوب، فوالد، مس، آلومينيوم، فر و آلياژ، سرب، روی و ريخته گری، سيمان، زير؛ 
 از و صنايع شيميايیکاشی و سراميک، شيشه، آجر، گچ و سنگ، قند و شکر، روغن، لبنيات، پودر شوينده 

  .جمله صنايعی ھستند که ازسوی وزارت صنايع و معادن به عنوان صنايع آسيب پذير معرفی شده اند
  

http://jahanezan.wordpress.com/2011/02/12/tanin-1032/
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ھای رسمی ايران  خبرگزاری: دراين مجموعه آنچه به نظرتان می رسد، گردآمده ازمنابع گوناگون ازجمله 
 سحام ، جرس،کلمه، مردمکی اصالح طلب سايت ھاسايت آفتاب، دنيای اقتصاد، ،   مھر– ايسنا –ايلنا (

کميته ھماھنگی برای کمک به : (مستقل مانند  وتشکل ھا،نھادھا وسايت ھای) …نيوزوغيره سايت سفير
شرکت واحد اتوبوسرانی تھران وحومه،جمعی ازفعاالن  ايجاد تشکل ھای کارگری،سنديکای کارگران

الگ دانشجويان مدافع حقوق کارگر،کميته پيگيری حقوق کارگر، وب کارگری ايران خودرو،کانون مدافعان
کارگری،آسمان ديلی نيوز،آژانس ايران خبر،خبرنامه اميرکبير،خبرنامه  ايجادتشکل ھای آزاد

 درداخل) وغيره ،کانون صنفی معلمان تھران،کردستان ميديا، ساواالن سسی مازندران،سايت ميدان زنان،
  سايت روشنگری -تارنمای چشم انداز کارگری( شوروھمينطورامکانات خبررسانی ھای خارج ازک

آمده و به  وخبرھای دريافتی به ايميل آدرس ھايم فراھم) …سايت پيام ،وبالگ کارگری راه کارگروغيره –
  .نظرتان می رسد

  
 -مھر( سه ماھه  اضافه کنم ؛ لينک روزشمارکارگری دوره ھای پيش را نيزدرپايان روزشمارکارگری 

 گذاشته ام تا عالقمندان درصورت نيازبه فعل و انفعاالت مبارزات کارگران و ٨٩الس)  آذر–آبان 
  .زحمتکشان کشوروسايرجنبش ھای اجتماعی ،آنھا را نيزدردسترس خود داشته باشند

خوشحالی ام آنگاه افزون می گردد که فعاالن کارگری،مدافعان به حقوق کارگران وھرآنکس که روزشمار 
تواند نکته نظرھا وانتقادات سازنده وموثر خود را برسراين مجموعه کاربا من به دستش می رسد ، ب

  . م آموخت يخرسند وخواھايميل ھای شما  بيش ازھرچيزاز دريافت ام. درميان نھد 
  با دوستی و رفاقت 

  اميرجواھری لنگرودی 
   ٢٠١١ مارس ٨ـ ١٣٨٩اسفند ١٧
  
  
  

   ١٣٨٩مھر ماه سالکارگری اخبار 
 ر از كارگران كارخانه توليد بنزين در بوشھر  نف100اخراج 

  
 نفر از كارگران شركت پرنده آبى كه تنھا كارخانه توليد كنند 100 - : در تاریخ اول مھر امده است بر پایه گزارش دریافتی 

  . بنزين در منطقه ويژه اقتصادى بوشھر است اخراج شدند 
بى از كار خود اخراج شده اند و صبح دوشنبه نيز در مقابل اداره كار  نفر از كارگران شركت پرنده آ100به گزارش سوك ، 

ھمچنين اين افراد به ديدار آيت هللا صفائى بوشھرى نماينده ولى فقيه در استان و امام جمعه . استان تجمع داشته اند 
  . بوشھر رفته اند 

ر مشكالت پيش آمده در روزھاى اخير بزودى اگ: در اين ارتباط يك منبع موثق در گفتگو با يک وب سايت محلی افزود 
  . مرتفع نگردد ، بقيه كارگران اين شركت نيز در ھفته آينده از كار اخراج خواھند شد 

تعطيلى شركت پرنده آبى بوشھر در حالى رخ داده است كه در پنجمين جشنواره كارآفرينان برتر كشور، ھومن پروين 
 براى توليد محصوالت با ارزش از طريق ضايعات فنى از رييس جمھور لوح تقدير مديرعامل اين شركت با طرح ابتكارى اش
  . و تنديس اين جشنوراه را دريافت كرده بود

    سایت کميته ھماھنگی:یادداشت 

درج    رسال شده و ما نيز عين متن را برای کميته ا  متنی است که خوانندگان گرامی آنچه در ذیل مشاھده می نمایيد

   . ممی نمایي

 من یک نفر از ميلياردھا کارگر ھستم
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از منزلم به .  بود89فصل پایيز، آبانماه . من یک کارگر ساختمانی ھستم ومطلبی که بيان می کنم عين حقيقت است
نيت اینکه کار کنم به ميدان انقالب شھر سنندج رفتم کارگران زیادی آنجا جمع شده بودند و انتظار می کشيدند تا کسی 

کارگران ھر چند نفر به دور ھم جمع شده و در مورد فشار مالی، شرایط بسياربد کار و . و آنھا را برای کار ببردسر رسد 
یکی از پيرمردھا . سال بود60دوپيرمرد ھم آنجا بودند که سن وسالشان باالی . تاریک بودن آینده خود صحبت می کردند

سی حاضر نيست ما را به کارگری ببرد سالھا زحمت کشيدیم فالنی می دانی دیگر پير شده ایم وک: به دیگری گفت
از فرط ناراحتی .  و روحم به درد آمد؟ من از شنيدن گفتگوی دو پيرمرد سخت ناراحت و جسم!آخرو عاقبتمان چی شد

ا را ترک کرده برای اینکه بتوانم دردم را تا اندازه تسکين بدھم،آنج.به فکر آخروعاقبت خود افتادم . نتوانستم آنجا بمانم 
. خانه بودخانمی با دو تا بچه ی خردسالش داخل قھوه. وبه یکی از قھوه خانه ھای شھر سنندج رفتم تا یک چای بخورم

. قھوه چی قصد بيرون کردن خانم وبچه ھایش را از اونجا داشت. بچه ی این خانم گریه می کرد، چرا که گرسنه بود 
ا شوھرم ما را ازخانه بيرون انداخته جایی ندارم برویم، بچه ھام گرسنه ھستند آق: خانم با التماس به قھوه چی گفت

توی یخچال نان ھست دارم : خانم به قھوه چی گفت! یک لقمه نان به اونا بدید اما، قھوه چی گفت نان نداریم بروید
سانی که توی قھوه خانه بودیم من و ک. بروید بچه تان از بس گریه کرد مغزمونو برد وای نسيد: قھوه چی گفت. بينممی

مرد وجدان انسانيت کجا رفته یک لقمه نان به آن بچه ھا بده اما، قھوه چی : سخت ناراحت شدیم وبه قھوه چی گفتيم
کسانی که داخل قھوه خانه بودند، ھمه قھوه چی رو سرزنش و ھر یک دست به جيب برده و در حد . اعتنایی نکرد

قھوه چی از بس خجالت کشيد به پشت ویترین رفته نشست وسرش را .ھایش کمک کردندتوانایی خود به خانم و بچه 
  . پایين انداخت

کارگری که ھيچ . تنھا در ایران و کردستان بلکه در تمام دنيا وجود داردای است که نهاین یک نمونه از ميليونھا نمونه
-ای که فقط برای یک لقمه نان به التماس میی گرسنهی خود را تاریک می بيند وھمسر و بچه ھاتضمينی ندارد و آینده

سيستمی که . جز سيستم ظالمانه ی سرمایه داری و حاميان سرسپرده ی خودست بهافتد محصول چه نظامی
را درجامعه به زیر خط فقرکشيده و بدون ھيچ خدمات ) طبقه کارگر(انسانھای زحمتکش و توليد کننده ھای اصلی

تقصير قھوه چی نيست مگر قھوه چی به چند نفر می رسد یکی دو تا .ال خود رھا می کندوحمایت اجتماعی به ح
نيست ھزاران نفر در این شھر با شکم گرسنه شب را به روز و روز را به شب می رساند در دنيا شاید بيشتر از یک 

ی کل حيات و زیستن انسان ھا دنيایی که سرمایه داری برا. ميلياردونيم انسان در فقر و گرسنگی مطلق بسر می برند
   است، چگونه باید تغييرداد؟ به جھنم تبدیل کرده

  کميته ھماھنگی برای کمک به ایجاد تشکل ھای کارگری 

  1389 مھر 1

  
  گزارشی از سمينار جنبش کارگری ایران در پاریس

  
 19( سپتامبر 10، روز جمعه به ابتکار سندیکای ث ژ ت فرانسه: ھمبستگی سوسياليستی با کارگران ایران ـ فرانسه 

در چنين ھمایش کارگری . کنفرانسی در مقر مرکزی این سندیکا واقع در حومه پاریس برگزار گردید) 1389شھریور 
نيز از طرف ث ژ ت دعوت شده بود تا به ھمراه سایر فعالين ” ھمبستگی سوسياليستی با کارگران ایران ـ فرانسه“

 صبح با سخنان ژان ميشل ژوبيه مسئول بين 10کنفرانس راس ساغت . تی شرکت نمایدکارگری در تبادل و گفتمان طبقا
آغاز ” کنفدراسيون جھانی کارگری“و سپس ژان فرانسوآ کورب و نيز نماینده ) ث ژ ت(” کنفدراسيون عمومی کار“الملل 

ير از جنبش کارگری ایران بخش اول به تاریخچه ی مختصر و تحليل و تفس. ميگردد و مباحث به دو بخش اعالم ميشود
اختصاص مييابد و دومين بخش در چارچوب معضالت جنبش کارگری کنونی ایران و رھنمود نظری و عملی جھت حمایت 

  .از آن در دستور کار قرار ميگيرد
اولين سخنران یکی از فعالين ایرانی که در مرکز تحقيقات علمی پاریس فعاليت دارد، سخنان مشروحی در رابطه با 

 ميالدی تا به امروز ارائه ميدھد و جمعيت فعال طبقه کارگر و نوسانات شھری و 70جمعيت شناسی از دھه سالھای 
روستایی آنرا در تطابق با نيازھای نظام سرمایه داری و نيز جمعيت کارگری زنان و مردان را در دوره ھای متفاوت به 

 پربار خویش را در رابطه با سير تاریخی ـ طبقاتی جنبش فعالين کارگری دیگری بحث ھای غنی و. تفسير ميکشاند
کارگری ایران، از جمله بخش کردستان آنرا در گفتمان کارگری قرار ميدھند و بدین ترتيب بخش اول مباحث پایان مييابد و 

  .پس از صرف نھار در مقر سندیکای ث ژ ت، قسمت دوم آغاز ميشود
ا در چارچوب حمایت از جنبش کارگری ارائه داده و معضالت عدیده آنرا در این بخش فعالين کارگری نظرات خود ر

برميشمارند و در راستای اتحاد عمل ھای مقطعی برای ھر چه گسترده تر نمودن صدای کارگران ایران و فعالين آن در 
ھای متفاوت در خارج از کشور، ھم در صفوف اتحادیه ھای بين المللی کارگری و ھم در فعاليت ھای متحدانه ی نھاد

  .حمایت از کارگران تاکيد نموده و برضرورت عملی اھداف یاد شده پای ميفشارند
، ضرورت ھمکاریھای نھادھای ”ھمبستگی سوسياليستی با کارگران ایران ـ فرانسه“رفقای ما بنوبه ی خود از نھاد 

برای ما سه مسئله بيش . للی طرح نمودندمتفاوت کارگری را در مسير پيوندھای ھر چه وسيعتر با اتحادیه ھای بين الم
  .از ھمه اھميت ویژه و حساسی داشت

ـ ما ابتکار سندیکای ث ژ ت در رابطه با حمایت از جنبش کارگری ایران در برگزاری سمينار را ستودیم و خواھان حمایت 1
بعنوان مثال سندیکای ث .  بودیمھمه جانبه و ھمزمانی با سایر اتحادیه ھای بين المللی در برگزاری اینگونه ھمایش ھا

ژ ت ھمراه با سندیکای سود فرانسه در ھمکاری با نھادھای دیگری که در کشورھای محل اقامت خویش با اتحادیه ھای 
  .بين المللی رابطه دارند، متحدا با یک مساعی مشترک و متقابل، سمينارھا را سازماندھی نمایند
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اری نيز بين نھادھای کارگری ایرانی فراھم ميشود و مطابق با ضرورت، شرایط ـ با گذر از طرح فوق، زمينه ھای ھمک2
روشن است که اتحادیه ھای بين المللی، سير ھمکاری ھای نھادھای کارگری ایرانی در . ویژه ھمکاریھا عملی ميگردد

  .خارج از کشور را با برگزاری سمينارھای متفاوت موجب ميگردند
  . ویژه در سایت سندیکای ث ژ ت در رابطه با جنبش کارگری ایران را پيشنھاد نمودیمـ ما طرح باز شدن صفحه ای3

در پایان ژان ـ فرانسوآ کورب یکی از مسئولين بين الملل سندیکا، چھار جمعبندی را ارائه داد که سه پيشنھاد و یا بعبارت 
طرح ”  با کارگران ایران ـ فرانسهھمبستگی سوسياليستی“دیگر سه جمعبندی ھمان مسائلی بودند که ما از طرف 

فرانسه ، کانادا ، سوئيس ، (زیرا عالوه بر مباحث با ارزش تمامی فعالين کارگری که از کشورھای مختلف . کرده بودیم
بودند، ما نيز در ارزیابی از معضالت کنونی جنبش کارگری داخل و حاميان آن در خارج از ) انگلستان ، سوئد و بلژیک

  .رھا و ضرورت اتحادھای مقطعی و ھمکاریھای اصولی را با ھمه ی حاضرین در سمينار طرح نمودیمکشور، راھکا
باور ما براینست که اینگونه ھمکاری ھا در حمایت از جنبش کارگری ایران و با در نظر گرفتن افق متفاوت نظری بين 

 تمایالت فوق را در اراده فعالين کارگری حاضر در ما. فعالين کارگری، اجتناب ناپذیر بوده و ميباید شکل عملی بخود گيرد
  .کنفرانس مشاھده نمودیم

سمينار سندیکای ث ژ ت در رابطه با جنبش کارگری ایران را ميتوان بعنوان نقطه ی عطف جھت برگزاری ھمایش ھای 
نس یاد شده را موفقيت مشابه در نظر گرفت، از این نظر است که ابتکار سندیکای ث ژ ت را ارج بسيار قائليم و کنفرا

  .آميز ميدانيم

  مصاحبه روزنامه شرق با محسن حکيمی درباره توحش عقيدتی
  کميته ھماھنگی برای ایجاد تشکل کارگری

  
 شھریور 30شماره سه شنبه (از آنجا که روزنامه شرق بخش ھایی از این مصاحبه را سانسور کرده است 

  . ینجا منتشر می کنيم، متن بدون سانسور این مصاحبه را در ا)1389
 به مناسبت نھمين سالگرد حمله به برج ھای 2010 سپتامبر 11گروھی مسيحی در آمریکا اعالم کرده بودند که در 

به دنبال این اعالم، ھم دولتمردان آمریکا و ھم . دوقلوی سازمان تجارت جھانی در نيویورک قرآن را به آتش خواھند کشيد
این اقدام را چگونه ارزیابی می کنيد ؟ و مخالفت ھا با این اقدام .  عمل را محکوم کردنددولت ھای اسالمی منطقه این

  از چه زاویه ای قابل ارزیابی است؟
در این روز در یک حمله انتحاری به . شروع شد2001 سپتامبر 11این جنگ عقيدتی ادامه ھمان جنگ قدرتی است که از 

سامه بن الدن برج ھای دو قلوی سازمان تجارت جھانی مورد حمله و انھدام وسيله ھواپيما توسط القاعده به رھبری ا
دولت آمریکا در واکنش به این . قرار گرفت و بنا بر آمار ارایه شده توسط دولت آمریکا نزدیک به سه ھزار نفر کشته شدند

 نيروھای طالبان را که با حمله، لشکر کشی عظيمی به افغانستان تدارک دید و با به توبره کشيدن خاک این کشور ،
حمایت مستقيم خود آمریکا و با ھدف مقابله با اشغال افغانستان توسط شوروی سازماندھی شده بودند، با شعار 

مبارزه با تروریسم از قدرت پایين کشيد و یک دولت دست نشانده را این سرزمين حاکم کرد که سلطه آن تا به امروز نيز 
زایيده توحش عظيم تری است “تری جونز “ سپتامبر می خواھم بگویم توحش کشيش 11 واقعه با اشاره به. ادامه دارد 

اقدام به قرآن سوزی صرفا یک اقدام فردی از .  سپتامبر و واکنش نظامی دولت آمریکا به آن شکل گرفت11که در حمله 
سرمایه داری در سراسر دنيا و سوی یک کشيش و یا یک فرقه پنجاه نفری نيست بلکه این توحش زایيده سلطه نظام 

در اینجا ممکن است این سئوال به وجود آید که پس چگونه است که این اقدام با . جنگ قدرت ناشی از آن است
محکوميت رئيس جمھوری آمریکا ، وزیر امور خارجه او و حتی فرمانده نيروھای نظامی آمریکا در افغانستان مواجه شد؟ 

درواقع دولت اوباما . رفا با افراط در جنگ عقيدتی مخالف است و با نفس آن مخالف نيستباید گفت که دولت آمریکا ص
به نظرمن، ھمان گونه که دولت سرمایه . معتقد است که نوع افراطی این توحش آن را به ضد خودش تبدیل می کند

رد با جنگ و توحش داری آمریکا با نفس لشکر کشی نظامی و آدم کشی در افغانستان و عراق ھيچ مشکلی ندا
مشکل دولت آمریکا با اقداماتی نظير اقدام کشيش جونز این است که این گونه اقدامات . عقيدتی نيز مخالف نيست

این را ھمه . افراطی امنيت نيروھای آمریکایی در منطقه خاورميانه را بيش از پيش در معرض خطر قرار می دھد
صوال دولت ھای سرمایه داری، اعم از این که به دست کدام بخش از طبقه ا. دولتمردان آمریکا به صراحت بيان کردند

سرمایه داری به جنگ عقيدتی نياز دارد، زیرا . سرمایه دار اداره می شوند، نمی توانند با جنگ عقيدتی مخالف باشند
مثال از نظر .  می برداین نظام از فرودستی و تبعيض، و طبعا جنگ ناشی از آن، در ھر زمينه ای تغذیه می کند و سود

نژادی طبقه سرمایه دار آمریکا و دولت او از فرودستی کارگر سياه پوست و به طور کلی کارگر رنگين پوست نسبت به 
زیرا این فرودستی باعث ارزانی و بی حقوقی نيروی کار کارگران رنگين پوست نسبت . کارگر سفيد پوست سود می برد

 بدین سان با پایين آوردن بھای نيروی کار کل کارگران سود سرمایه داران را افزایش به کارگران سفيد پوست می شود و
در مورد تبعيض . به ھمين سان، تبعيض و فرودستی زنان نسبت به مردان به سود نظام سرمایه داری است. می دھد

 دارآمریکایی است، فرودستی کارگر مسلمان نسبت به کارگر مسيحی به سود سرمایه. عقيدتی نيز وضع چنين است
ممکن . ھمان گونه که فرودستی اقليت مسيحی در کشورھای اسالمی به سود طبقه سرمایه دار این کشورھا است

است گفته شود در قوانين آمریکا مردم مستقل از عقاید ، نژاد ، جنسيت شان دارای حقوق برابرھستند و نسبت به 
ه برابری در قانون ضمن آن که از نابرابری قانونی بھتر است اما به ھر اما باید توجه داشت ک. یکدیگر فرودست نيستند

به طور واقعی طبقه سرمایه دار آمریکا در جھت اھدافش اھرم ھای بسياری را . حال یک برابری صوری است و نه واقعی
نه می توان به ایجاد به عنوان نمو. به کار می گيرد… برای اعمال تبعيض و فرودستی بر اقليت ھای عقيدتی و نژادی و

ھراس و نفرت از پيروان عقاید و مذاھب دیگر اشاره کرد، به طوری که مثال به یک مسلمان به چشم کسی نگریسته 
بدیھی است که چنين فضایی زمينه را . شود که مجرم و تروریست است و جامعه آمریکا را در معرض خطر قرار می دھد

 کشی بيشتر از کارگران مسلمان در آمریکا به سود طبقه سرمایه دار این کشور برای اعمال تبعيض و بی حقوقی و بھره
توحش عقيدتی امثال کشيش جونز پيامد و ادامه چنين سياستی است، اگر چه افراطی گری آن موافق . آماده می کند
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 تاکيد کنم که توده در اینجا الزم است. طبع دولت کنونی آمریکا و تمام بخش ھای طبقه سرمایه دار این کشور نيست
مردم آمریکا مستقل از عقيده و مذھب شان در کنار ھم و به گونه مسالمت آميز زندگی می کنند و به ھيچ وجه موافق 

این طبقه . به عبارت دیگر، نفس آمریکایی بودن نيست که این توحش را ایجاد می کند. این جنگ عقيدتی نيستند
  .گرم می کند آن ھم به این دليل که از آن سود می بردسرمایه دار است که تنور این جنگ را 

در یازدھم سپتامبر امسال به این » جنبش تی پارتی«به رغم عقب نشينی کشيش جونز، گروھی دست راستی از 
  این را چگونه تحليل می کنيد؟. عمل مبادرت کردند

درواقع ! نت آميزش عقب نشينی کندالبته پيش بينی ھم می شد که آن کشيش نژادپرست با آن سابقه خراب و خشو
اما عقب . او با سوء استفاده از وجود آزادی نسبی بيان در آمریکا بيشتر می خواست خود را در رسانه ھا مطرح کند

کما این که این عمل توسط افراد .  سپتامبر دیگر قرآن سوزی انجام نمی شود 11نشينی او به این معنی نبود که در روز 
انجام شد، که خانم سارا پيلن نامزد معاونت مک کين، رقيب جمھوری خواه اوباما در ” تی پارتی“ی گروه دست راست

اتفاقا اقدام این جریان ادعای من را اثبات می کند که در پاسخ . انتخابات اخير ریاست جمھوری آمریکا از رھبران آن است
ه جریان ھایی و با چه اھدافی از این جنگ عقيدتی این اقدام نشان می دھد که چ. به سئوال اول آن را مطرح کردم

از جمله مواضع نژاد پرستانه، ارتجاعی و جنگ طلبانه این گروه می توان به . منتفع می شوند و به آن دامن می زنند
خواست ادامه جنگ در عراق و افغانستان تا پيروزی نھایی ، ایجاد نفرت و ھراس از اقليت ھای نژادی و مذھبی به 

، مخالفت با اصالحات و تعدیل اقتصادی در آمریکا به نفع طبقات محروم و اقليت ھای نژادی، مخالفت با »دشمن«ان عنو
… اخذ ماليات تصاعدی از سرمایه داران، مخالفت با برنامه ھای حداقلی حمایت از کارگران، مخالفت با سقط جنين و

ندک شمار از جمله گروه ھای افراطی، دست راستی و اشاره کرد، مواضعی که ھمه نشان می دھد که این گروه ا
طرفداری این جنبش ارتجاعی از نظام سرمایه داری تا به آن حد است که بر . جنگ طلب طبقه سرمایه دار آمریکاست
می » سوسياليسم« درصد این اعضا معتقدند که اوباما آمریکا را به سوی 92اساس یک نظرسنجی تازه از اعضایش 

 آن که عملکرد و مواضع این گروه به خوبی نشان می دھد که قرآن سوزی و راه اندازی جنگ صليبی توسط خالصه!! برد
  .امثال این گروه ھا دقيقا با ھدف حمایت از طبقه سرمایه دار و تشدید استثمار بيش از پيش کارگران صورت می گيرد

حال سوال اینجاست . فرت پراکنی عقيدتی استشما معتقدید که طبقه سرمایه دار آمریکا محتاج اسالم ھراسی و ن
که در عراق ، افغانستان، پاکستان و برخی دیگر از کشورھای منطقه نيز شاھد ھمين نوع نگاه نسبت به مذاھب غير 

برای نمونه، سلفی ھا و وھابيون و حاميان آن ھا در برخی از دولت ھای اسالمی پيروان ھر دین و ! اسالمی ھستيم 
شما این یکسانی برخورد و نوع . ھب خود را مھدور الدم می دانند و سر آن ھا را از پس گردن می بُرندمذھبی جز مذ

  عمل را چگونه توضيح می دھيد؟
سوزاندن قرآن به معنای سوختن ھزاران سرباز آمریکایی «مایکل مولن، رئيس ستاد مشترک ارتش آمریکا، گفته است 

لفت ژنرال ھای ارتش آمریکا با قرآن سوزی را نشان می دھد، بيانگر توحش بی این جمله ضمن آن که زاویه مخا. »است
اگر در آمریکا فقط قرآن می سوزانند و دولت این کشور . حد ومرز و ھولناک طرف مقابل در جنگ قدرت جاری نيز ھست

دھد، طرف مقابل این آدم کشی و انسان سوزی خود را در بيرون از مرزھایش و در مناطقی چون خاورميانه انجام می 
جنگ قدرت در افغانستان و پاکستان و عراق آدم ھا را، اعم از نظامی و غيرنظامی، زنده زنده در آتش انفجار بمب و 

گلوله می سوزاند و، ھمان گونه که شما به درستی می گویيد، سر مخالفان سياسی و عقيدتی خود را از پس گردن 
خورد و نوع عمل نيروھا و دولت ھای ارتجاعی منطقه با دولت آمریکا و متحدانش به نظر من، علت یکسانی بر. می بُرد

در پيمان ناتو را باید در یکسانی آن رابطه اجتماعی انسان ستيزی جستجو کرد که این توحش متقابل در دفاع از آن 
 فروش نيروی کار است، با این رابطه در خاورميانه نيز ھمچون غرب ھمان سرمایه یعنی رابطه خرید و. صورت می گيرد

در سرمایه داری غربی در اینجا ساختار سياسی یک ساختار » دموکراتيک«این تفاوت که بر خالف ساختار سياسی 
و گرنه تا آنجا که به نفس خرید و فروش نيروی کار مربوط می شود، ارزان نگه داشتن قيمت این نيرو تا . استبدادی است

 عاملی است که نيروھای طرفدار سرمایه داری در منطقه حاضرند برای آن دست به ھر حد شبه رایگان کردن اش ھمان
کاری بزنند، حتی اگر این کار دامن زدن به جنگ عقيدتی از طریق یھودی ستيزی، مسيحی ستيزی، شيعی ستيزی، 

جاعی در منطقه از به عبارت دیگر، دراینجا ھم آن زمينه ای که نيروھای ارت. باشد… سنی ستيزی، بھایی ستيزی و
جمله سلفی ھا و وھابيون را متقابال به جنگ و توحش عقيدتی و ستيز با پيروان ادیان و مذاھب دیگر وامی دارد، نظام 

آمریکا و متحدانش با لشکرکشی نظامی در لوای . تفاوت فقط در شيوه دفاع و حفظ این نظام است. سرمایه داری است
رزه با تروریسم می کوشند به این ھدف برسند، حال آن که نيروھا و دولت ھای صدور دموکراسی نئوليبرالی و مبا

ارتجاعی منطقه با تحميل استبداد قرون وسطایی اعم از دینی و سلطنتی بر جامعه و ضدیت با مدرنيته و سکوالریسم 
  .می خواھند نظام سرمایه داری را حفظ کنند

عقيدتی ھمزاد طبقات اجتماعی است و طبقات مسلط با حربه ھا و سراسر تاریخ گواه آن است که جنگ ! آقای حکيمی
برای نمونه فرعون با ملحد خواندن موسی ادعا . به تکفير مخالفان خود پرداخته اند …عناوینی ھمچون ملحد ، جادوگر و

. عاھایی ھستيم شاھد تکرار ھمچنين اد… و یا در قيام بابک خرم دین و! می کند که او آمده است تا دین شما را بگيرد
  تفاوت ھا و شباھت ھای آن را در دنيای کھن و امروز بيان نمایيد؟” شيوه سلطه “لطفا با تبيين این 

از زمانی که کار فکری انسان از کار . جنگ عقيدتی یا ایدئولوژیک انسان ھا قدمتی به درازای عمر خود ایدئولوژی دارد
دیشه توسط کسانی اختصاص یافت که در واقع بخشی از طبقه حاکم دستی او جدا شد شاخه ای از کار به توليد ان

این بخش از طبقه حاکم بی آن که ھيچ نقشی در توليد مادی جامعه داشته باشد با نظریه پردازی در . جامعه بودند
ین طبقه و دین با ھدف حفظ رابطه توليدی بين انسان ھا به سود طبقه حاکم، نقش ایدئولوگ ا) متافيزیک(قالب فلسفه 

بنابراین، ھمان گونه که شما می گویيد، جنگ . از این زمان به بعد، جنگ طبقاتی بُعد ایدئولوژیک نيز پيدا کرد. را ایفا کرد
عقيدتی ھمزاد سلطه طبقه فرادست اجتماعی بر طبقه فرودست است و عمر آن بسی طوالنی تر از عمر سرمایه 

ونی در این است که در ھر دو مورد جنگ ایدئولوژیک برای حفظ رابطه پس شباھت دنيای کھن و دنيای کن. داری است
تفاوت آن ھا نيز در این است که در دنيای کھن، جنگ عقيدتی برای اعمال سلطه . اجتماعی بين انسان بر پا می شود

ام و بقای جنگ یک بخش از جامعه بر بخش دیگر بر نظام ھای توليدی غيرسرمایه داری مبتنی بود، حال آن که اکنون دو
عقيدتی مدیون نظام سرمایه داری است و این نظام است که جنگ عقيدتی را، به دالیلی که در پاسخ به پرسش ھای 

  .پيشين به آن ھا اشاره کردم، برای تضمين سودآوری خود سرپا نگه می دارد و در تنور آن می دمد
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از سوی نھادھای غير دولتی بوده ایم که نظير آن را در در کنار برخورد ھای دولت ھا شاھد موضع گيری ھای متفاوتی 
حال با وجود جنبش ھای این چنينی . می توان اشاره نمود ” آزادی مذھب ” اعتراض اتحادیه بين المذاھب با عنوان 

  تا چه حد می تواند اميدوار کننده باشد؟” گفتگوی تمدن ھا ” پروژه 
واقعيتش این است که من با این مبحث و این . بگویم» گفتگوی تمدن ھا«بحث الزم می دانم ابتدا نظر خودم را درباره م

من نه تنھا در عملکرد کشورھای سرمایه . اصطالح اگر به معنی گفتگوی دولت ھای سرمایه داری باشد کامال مخالفم
 بنابراین، ابتدا باید .داری نشانی از تمدن نمی بينم بلکه توحش در عریان ترین شکل آن در این کشور ھا حکم فرماست 

در این شکی نيست که اکثریت مطلق مردم دنيا خواھان . مشخص کنيم گفتگو بين چه کسانی قرار است صورت بگيرد 
استقرار یک جامعه متمدن و آزاد ھستند که از جمله دستاوردھای آن آزادی مذھب است، آزادی مذھب به این معنا که 

 از رسمی یا غيررسمی آزادند به آداب و رسوم خودشان عمل کنند و حتی مختار به نه تنھا پيروان مذاھب گوناگون اعم
انتخاب یا تغيير دین خود باشند بلکه در ھمان حال ھرکسی ھم این آزادی را داشته باشد که پيرو ھيچ مذھبی نباشد و 

سرمایه مثل یک ترمز جلوی پيدایش ولی متاسفانه حاکميت رابطه اجتماعی . یا بتواند ھر کدام از این مذاھب را نقد کند
 چھل ميليون نفر در سراسر دنيا به خيابان 2003ھنگام حمله آمریکا به عراق در سال . و تولد این جامعه را گرفته است

این نمونه عظيمی از تمایل مردم متمدن دنيا برای برپایی چنين . ھا آمدند و مخالفت شان را با این جنگ اعالم کردند
 فوریه 16عظمت این نمونه چنان بود که روزنامه نيویورک تایمز مجبور شد به آن اعتراف کند و در شماره . ودجامعه ای ب

اگر قراراست بين تمدن ھا گفتگویی . در صحنه سياست نام برد» ابرقدرت جدید« خود از آن به عنوان ظھور یک 2003
این جمعيت عظيم انسان ھا متاسفانه جز . یی باشدصورت گيرد باید توسط چنين جمعيتی و از طریق چنين انسان ھا

ھمين اعالم نارضایتی از جنگ کار دیگری نتوانست بکند و ھم اکنون به شکلی رقت انگيز اسير حمله گازانبری دو سوی 
به » گفتگوی تمدن ھا«به این ترتيب، من نه تنھا ھيچ اميدی به . توحش و بربریت جنگ طلبانه دنيای سرمایه داری است

معنای گفتگوی سازمان ھا و دولت ھای سرمایه داری ندارم بلکه آن را فریب و سرابی می دانم که ھدفش، در خوش 
  .بينانه ترین حالت، فرستادن بشریت متمدن به دنبال نخود سياه است

بل سنت و آیا فکر نمی کنيد سرمایه داری ليبرال با غير سياسی کردن روابط طبقاتی سعی دارد با دامن زدن به تقا
مدرنيته و خلق بحران ھای این چنينی با جابجایی و انتقال بحران از عرصه اقتصاد به عرصه فرھنگ انحراف تضاد ایجاد 

  نماید؟
درآنجا طرح مباحثی چون تضاد بين سنت و . این سخن شما در مورد کشورھای سرمایه داری غرب کامال درست است

اما در . دف منحرف کردن توجه از عرصه اقتصاد به عرصه فرھنگ استمدرنيته به معنای خلق بحران کاذب با ھ
کشورھایی که سابقا از آن ھا به عنوان کشورھای تحت سلطه نام برده می شد استبداد مانع تحقق فرھنگ مدرن 

 و شده است و، از ھمين رو، مبارزه برای مدرنيته و ارزش ھای مدرن به مبارزه عليه سرمایه داری گره خورده است
در این کشورھا، در صورت تضمين افق ضدسرمایه داری بر جنبش اعتراضی . بخشی از این مبارزه را تشکيل می دھد

مردم و فقط و فقط در صورت تضمين این افق، تحقق فرھنگ و ارزش ھای مدرن توان مادی و فکری کارگران برای مبارزه با 
مایه داری بر جنبش اعتراضی مردم بازھم تاکيد می کنم زیرا در بر تضمين افق ضدسر. سرمایه داری را افزایش می دھد

  .این کشورھا تصور استقرار سرمایه داری دموکراتيک به جای سرمایه داری استبدادی ھيچ چيز جز توھم صرف نيست
  در آخر به عنوان جمع بندی بفرمایيد که پرھيز از این جنگ عقيدتی و ایدئولوژیک در گرو چه اقداماتی است؟

اگر ما این را بپذیریم که آن زیربنایی که جنگ ایدئولوژیک روی آن سوار است نظام سرمایه داری و اساس این نظام یعنی 
رابطه خرید و فروش نيروی کار است، به طور طبيعی به این نتيجه می رسيم که آنچه بشریت را از انواع مصائب و ستم 

در پاسخ به یکی . تلف حفظ می کند امحای نظام سرمایه داری استھا از جمله جنگ عقيدتی بين ادیان و مذاھب مخ
از پرسش ھای شما در باال گفتم که اعتراض و تظاھرات چھل ميليون نفر انسان در سراسر جھان عليه لشکرکشی 

ودن این اما ھمان جا به ناکافی بودن و درواقع ناکارآمد ب. آمریکا به عراق یک اقدام ضدسرمایه داری بشریت متمدن بود
خوب یادم . به نظر من، علت این ناکارآمدی فقدان افق آگاھانه ضدسرمایه داری بر این جنبش بود. اقدام اشاره کردم

 در مورد این حرکت ميليونی مردم جھان – که آن ھنگام رئيس جمھوری آمریکا بود - است سخنی را که جورج بوش پسر
که ميليون ھا نفر در سراسر جھان مخالفت خود را با جنگ اعالم می دموکراسی یعنی ھمين : او گفت . به زبان آورد

دموکراسی سرمایه . »ما ھم به کار خود ادامه می دھيم«اضافه کند که » فراموش کرد«اما . او درست می گفت. کنند
اعتراض مردم داری یعنی ھمين که مردم به سرمایه داری اعتراض کنند و سرمایه داری ھم کار خودش را بکند بی آن که 

تا زمانی که مبارزه عليه سرمایه داری درافق دموکراسی صوری و ليبرالی و افق . کمترین تاثيری در آن داشته باشد
ھایی نظير این افق انجام می گيرد حتی اگر با شورانگيزترین جان فشانی ھای انسان ھا صورت گيرد راه به جایی 

جنبش انسانيت متمدن عليه توحش سرمایه داری در گرو حضور خودآگاھی تضمين افق ضدسرمایه داری در . نخواھد برد
  .و تشکل در این جنبش است

  
صدیق کریمی و فواد کيخسروی به اتھام سازماندھی راھپيمائی امسال روز جھانی 

  کارگر در شھر سنندج بار دیگر به محاکمه کشيده شدند

  
صدیق کریمی عضو ھيئت مدیره و فواد :   آمده است 89ماه  شھریور 31بر پایه گزارش رسيده از ایران در تاریخ 

کيخسروی از اعضای فعال اتحادیه آزاد کارگران ایران برای بار دوم از سوی شعبه اول دادگاه انقالب سنندج مورد محاکمه 
  .قرار گرفتند

ادیه اعالم کرد طی نامه ای در این جلسه دادگاه که به مدت دو ساعت به طول انجاميد قاضی بابایی به این دو عضو اتح
که از طرف اداره اطالعات به پرونده ضميمه شده است این اداره اعالم کرده است صدیق کریمی و فایق کيخسروی 

سازمانده تجمع روز جھانی کارگر امسال در شھر سنندج بوده اند و این امر برای اداره اطالعات محرز است و نيازی به 
  .برسی مجدد ندارد

گاه بر عليه صدیق کریمی و فواد کيخسروی با یک اتھام جدید در حالی برگزار ميشود که این دو نفر پس از این داد
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دستگيری در روز جھانی کارگر از سوی ھمين شعبه دادگاه به اتھام اقدام عليه امنيت ملی از طریق عضویت در اتحادیه 
گاه نسبت به آنان صادر بشود، اما شعبه اول دادگاه شھر آزاد کارگران ایران محاکمه شده بودند و قرار بود حکم داد

سنندج ھمانطوریکه قاضی دادگاه اذعان کرده است قبل از صدور حکم و با پرونده سازی و دخالت مامورین وزارت 
ندج اطالعات بار دیگر ھمان پرونده را مفتوح و این کارگران را به اتھام سازماندھی تجمع اول ماه مه امسال در شھر سن

  .مجددا به محاکمه کشيد
این پرونده سازی از سوی مامورین وزارت اطالعات در حالی بر عليه صدیق کریمی و فواد کيخسروی صورت ميگيرد که 

 18آنان اول صبح روز اول ماه مه توسط مامورین این وزارتخانه بازداشت شدند و راھپيمائی روز جھانی کارگر در ساعت 
  .ه از سوی کارگران این شھر در خيابان نمکی برگزار شدبعد از ظھر روز اول ما

 

  نفر از کارگران شرکت پيمانکاری کيسون 35اخراج 

 نفر از کارگران 35 تعداد  1389/8/25شرکت کيسون، پيمانکار مسکن مھر در محله دولت آباد کرمانشاه در تاریخ 
کار می کردند بدون ھيچگونه حق و حقوق ومزایای قانونی آرماتوربند، ساختمانی و راننده را که به صورت قرارداد موقت 

  .اخراج کرد

  کميته ھماھنگی برای کمک به ایجاد تشکل ھای کارگری 

 دومين استاد دانشگاه ھم مورد حمله مسلحانه قرار گرفت 

  
 بيرون از  غالمرضا سرابی متخصص قلب چھارشنبه شب در:  آمده است 89به گزارش خبرگزاری دولتی مھر در اول مھر 

  .  اسلحه مورد سوء قصد قرار گرفتمطب خود با
تھران منتقل شد و ھم اکنون در ) ع(به گزارش مھر، غالمرضا سرابی پس از اين سوء قصد به بيمارستان امام حسين 

ICUاست بستری  .  
ظامی درباره سوء دکتر سيدحميد حسينی مدير روابط عمومی وزارت بھداشت از پيگيريھای وزارت بھداشت و نيروی انت

   .قصد به استاد دانشگاه علوم پزشکی تھران و درگذشت وی خبر داد
دکتر عبدالرضا سودبخش عضو ھيئت علمی دانشگاه علوم پزشکی تھران نيز شب سه شنبه در مقابل مطب شخصی 

  .  و درگذشتخود از طرف افراد ناشناس مورد سوء قصد قرار گرفت
 حادثه سوء قصد به دکتر عبدالرضا سودبخش عضو ھيئت علمی دانشگاه علوم پليس آگاھی تھران بزرگ در مورد

تحقيقات اوليه حکايت از آن : پزشکی تھران که در مقابل مطب شخصی خود از طرف افراد ناشناس کشته شد اعالم کرد
  .دارد که علت و انگيزه قتل شخصی بوده و وجود ھرگونه انگيزه ديگر در اين جنايت منتفی است

 المللی از زندانيان سياسی در ايران  يبانی بينپشت

آھاري، عمادالدين باقی و مجيد  در پی تاييد احکام سنگين برای شيوا نظر: گزارش داد  89صدای آلمان در تاریخ اول مھر 
نگاران و  نگاران خواھان پايان دادن به آزار و اذيت روزنامه بشری و کميته حفاظت از روزنامه ھای حقوق توکلي، سازمان

  . فعاالن مدنی در ايران شدند
وگوھای متعددی در آمريکا مدعی شد که  نژاد در گفت که محمود احمدي بشری در حالي ھای حقوق به گفته سازمان

در ايران » ساختگی«نگاران به جرم اتھامات کلی و  ايران آزادترين کشور جھان است، بسياری از فعاالن مدنی و روزنامه
  . دشون محکوم مي

ای اعالم کرد که جمھوری اسالمی ھمچنان به آزار و اذيت  با انتشار بيانيه) CPJ(نگاران  کميته حفاظت از روزنامه
دار کردن وجھه جمھوری  خدشه«آھاری در دادگاه انقالب تھران به اتھام  شيوا نظر. دھد نگاران مستقل ادامه مي روزنامه

به شش سال حبس، » لت، ايجاد اغتشاش در اذھان عمومی و محاربهاسالمي، گردھمايی به ھدف توطئه بر ضد دو
  .  ضربه شالق محکوم شده است٧۶تبعيد به شھرستان ايذه و 

 ماه در زندان به سر برده بود، ھنگامی که قصد داشت در ۴خانم نظرآھاری که پس از انتخابات رياست جمھوری به مدت 
  .  قم دستگير شد- جويد، در مسير تھرانهللا منتظری در قم شرکت مراسم خاکسپاری آيت
در رابطه با » تبليغ بر ضد نظام، توطئه بر ضد امنيت حکومت«نگار باسابقه نيز به اتھام  عمادالدين باقي، روزنامه

باقی پنچ ماه از دوران حبس . هللا منتظری انجام داده بود، به شش سال زندان محکوم شده است وگويی که با آيت گفت
  . ر سلول انفرادی گذرانده استخود را د

 ١٣٨٨ آذر ١۶جمھوری در  مجيد توکلي، يکی از فعاالن جنبش دانشجويی نيز در جريان اعتراض به نتايج انتخابات رياست
به پنج سال زندان » مشارکت در تجمعات غيرقانونی«توکلی در دادگاه بدون حضور وکيل مدافعش به جرم . بازداشت شد
توھين به «و دو سال زندان به خاطر » تبليغ بر ضد نظام«ن محکوم به يک سال زندان به دليل وی ھمچني. محکوم شد
  . شده بود» جمھور توھين به رئيس«و شش ماه زندان برای » رھبر انقالب

  . توکلی نيز ھمچون بسياری از زندانيان سياسی ديگر در چندين نوبت در سلول انفرادی به سر برده است
  " بشری گردن گذارد ھای حقوق  به ميثاقجمھوری اسالمی"
ای خواستار تضمين سالمت روحی و جسمی شيوا  نيز در بيانيه" بشر برنامه نظارت بر حمايت از مدافعان حقوق"

  . آھاري، عمادالدين باقی و مجيد توکلی شده است نظر
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آميز و  گونه اقدامات تھديدبه ھر«در اين بيانيه ھمچنين از دولتمردان جمھوری اسالمی خواسته شده است که 
  » .بشر در ايران پايان دھند آزاردھنده، از جمله در سطوح قضايي، درقبال تمامی مدافعان حقوق

ھای  در اين بيانيه که رونوشت آن برای مقامات اجرايی و قضايی جمھوری اسالمی ارسال شده، رعايت پيمان
  . ستالمللی نيز در خواست شده ا بشری و موازين بين حقوق

  نگرانی درباره وضعيت حسين درخشان 
نويسان ايرانی نيز با حضور وکيلش در  بشر حسين درخشان، يکی از نخستين وبالگ به گفته کميته گزارشگران حقوق

  . دادگاھی به رياست قاضی ابوالقاسم صلواتی شرکت کرده، اما ھنوز حکمی برای وی صادر نشده است
درخشان در . برای وی تقاضای اعدام کرده است»  سب النبی و توھين به مقدساتاتھام«دادستان پرونده بر اساس 

 بازداشت شد و تاکنون سه جلسه دادگاه برای وی برگزار شده و بيشتر دوران حبس خود را نيز در سلول ١٣٨٧آبان 
  . انفرادی به سر برده است
ھای ضد  مھوری اسالمي، تبليغ به نفع گروھکھمکاری با دول متخاصم، تبليغ عليه نظام ج«اتھامات حسين درخشان 

  . عنوان شده است» جمھور انقالب، توھين به مقدسات، توھين به رھبری و رئيس
  ادامه فشار بر خانواده تاجيک 

در پی احضار . نگار باسابقه نيز در زندان مورد ھتک حرمت قرار گرفته است بنا به اخبار رسيده عبدالرضا تاجيک، روزنامه
خواھر زندانی «:  بازپرسی زندان اوين يکی از نزديکان خانواده تاجيک گفت۵تاجيک، خواھر زنداني، به شعبه پروين 

ھا  بايد مدتی با رسانه مجبور است برای آنکه خودش به زندان فرستاده نشود و بتواند پيگير کارھای برادرش باشد، مي
  » .وگو نکند گفت

  . متھم و تنھا با قرار کفالت آزاد شده است» قدام تبليغی عليه نظامنشر اکاذيب و ا«خانم پروين تاجيک به 
بشر در ايران اظھار داشت که يکی از مقامات دادستانی درباره  المللی حقوق وگويی با کمپين بين خانم تاجيک در گفت

 تاجيک، ممکن است به گفته اين مقام دادستانی و به نقل از خانم. ھتک حرمت به زندانی به وی توضيحاتی داده است
احترامی قرار گيرد و احياناَ افرادی باشند که به  فرد زندانی در زمان در آوردن لباس و تفتيش بدنی در مواردی مورد بي
به گفته اين مقام مسئول آقای تاجيک مورد آزار . تمسخر و توھين زندانی بپردازند، اما اين به معنای آزار جنسی نيست

 .گذرد تاکنون سه ماه از حبس تاجيک مي. جنسی قرار نگرفته است
 

 ! ای ايران به خاک روسيه ممنوع شد  ورود تعدادی از مسئوالن ھسته

جمھور روسيه ليست گروھی از دانشمندان و مسئوالن دست  رئيس: مھر آمده است 1 در تاریخ کلمهبه نوشته  سایت 
  . ر از خاک آن را ندارند، اعالم کردای ايران را که حق ورود به اين کشور يا عبو اندر کار ھسته

جمھور روسيه، ورود به  به گزارش خبرگزاری ريانووستي، طبق اعالم دفتر مطبوعاتی کرملين، ديمتری مدودف ، رئيس
ای در ارتباط ھستند، ممنوع اعالم  ھای ھسته ھا که با فعاليت  روسيه و يا عبور از خاک اين کشور را برای برخی ايراني

  . کرد
، از مقامات ارشد اداره اکتشافات و “عباس رضايی آشتياني”ای ايران نام  ليست دانشمندان و مقامات ھستهدر 

، رئيس موسسه آموزش و تحقيقات صنايع دفاعی و “محمد اسالمي”استخراج معادن سازمان انرژی اتمی ايران، دکتر 
يران در پشتيبانی و تحقيقات صنعتي، به ، معاون سابق رئيس ستاد کل نيروھای مسلح ا“محمدرضا نقدي”سردار 

ھای شورای امنيت  نفر آخر به عقيده شورای امنيت سازمان ملل متحد، در تالش برای دور زدن تحريم. خورد چشم مي
  . شرکت داشته است) ٢٠٠٧ مارس سال ٢۴ در ١٧۴٧ و قطعنامه ٢٠٠۶ دسامبر سال ٢٣ در ١٧٣٧قطعنامه (عليه ايران 

جمھور روسيه ورود آنھا به اين کشور را ممنوع اعالم کرده است، با ليست شھروندان ايرانی در  يسليست افرادی که رئ
در رابطه با اين افراد .  مطابقت دارد٢٠٠٨ مارس سال ٣سومين قطعنامه تحريمی شورای امنيت سازمان ملل متحد در 

ھای مالی و منابع  دارايي: شود مال مي اتخاذ شد، اع١٧٣٧تدابيری که عليه برخی شھروندان ايران در قطعنامه 
  . کنند، مسدود خواھد شد اقتصادی آنھا در کشورھايی که از قطعنامه حمايت مي

ھمچنين عالوه بر اسامی ذکر شده، نام اين افراد نيز در ليست افرادی است که حق ورود به روسيه و يا عبور از خاک 
  : اين کشور را ندارند

  ) سازی نطنز ه خاطر شرکت در توليد اورانيوم و مديريت مجموعه غنيب(“ محمد فدايی آشتياني”
  
  ) شرکت در مديريت مونتاژ و ساخت سانتريفيوژھا در نطنز(“ امير مويد اعاليي”

  
  ) شرکت در تھيه و ساخت اجزای سانتريفيوژھا(“ مرتضی بھزاد”

  
کت در طرح توليد آب سنگين برای رآکتور داشتن مسئوليت در سازمان انرژی اتمی ايران و شر(“ سيد حسين حسيني”

  ) تحقيقاتی در اراک
  
  )  نام برده شد١٧۴٧که در قطعنامه “ انرژی نوين ”رئيس شرکت (“ جواد کريمی ثابت”

  
  ) اف اصفھان.سی.شرکت در مديريت فرايند توليد در تاسيسات تبديل اورانيوم يو(“ حميدرضا مھاجراني”

  
  ) سازی نطنز  مجموعه غنيشرکت در مديريت(“ ھوشنگ نوبري”

  
  ) سازی اورانيوم در نطنز ھای مربوط به غني شرکت در فعاليت(“ عباس رشيدي”
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 ).  مدير عمليات حفاری در معدن اورانيوم ساقند(“ قاسم سليماني”
 

 بانک می زند پاسداران  سپاه
 

سه مالی و اعتباری انصار را شورای پول و اعتبار اساسنامه موس :  در اول مھر آمده است ھم ميھنبه نوشته 
خود را از سر می  تبدیل به بانک تصویب کرده و این اولين بانک وابسته به سپاه پاسداران به زودی فعاليت برای

سالھاست فعاليت می  موسسه مالی و اعتباری انصار که: گيردمحمود بھمنی رئيس کل بانک مرکزی ایران گفته است
است و ما نيز اجازه پذیره نویسی و تاسيس و ثبت  ابط پولی و بانکی کشور تطبيق دادهکند، برنامه ھای خود را با ضو
  .شود می دھيم تا در قالب بانک فعال

 درصد از آن را به ٣۵انصار باید   ميليارد تومان است و به گفته بھمنی، بانک٢٠٠سرمایه اوليه تاسيس بانک خصوصی 
  .واریز کند) بانک مرکزی(حساب نھاد پولی

عنوان صندوق قرض الحسنه  انک جدید انصار حدود بيست سال پيش و بعد از پایان جنگ ھشت ساله با عراق بهب
احمدی نژاد به موسسه مالی تبدیل شد و اکنون در شرف  انصارالمجاھدین فعاليت خود را آغاز کرد و در دولت محمود

  .تبدیل شدن به بانک است
موسسه مالی و . به بانک است سته به سپاه پاسداران نيز آماده تبدیل شدنعالوه بر این، یک نھاد مالی دیگر واب

فراھم کرده و به زودی این موسسه نيز تبدیل به بانک می  اعتباری مھر وابسته به بسيج مقدمات تبدیل به بانک را
  .شود

اعتباری کرده اند و مالی و  نھادھای نظامی در سالھای اخير، صندوق ھای قرض الحسنه خود را تبدیل به موسسات
  .اکنون سعی دارند تا این موسسات را به بانک تبدیل کنند فعاليت ھای خود را در بخش ھای پولی گسترش داده اند و

این نھادھای مالی روزی  ھمه. صندوق قرض الحسنه قوامين وابسته به نيروی انتظامی نيز وضعيتی مشابه دارد
الحسنه در اوایل دھه ھشتاد خورشيدی با آن  کالتی که صندوق ھای قرضصندوق قرض الحسنه بودند اما بعد از مش

  .مواجه شدند، تغيير ماھيت دادند
فعاليت آنھا در پوشش قرض  البته برخی از این صندوق ھا ھمان وقت نيز فعاليت ھای بانکی انجام می دادند، اما

  .الحسنه ھا قرار داشت
معترض بود و سرانجام نيز در   که مجوز رسمی از بانک مرکزی نداشتندبانک مرکزی نسبت به فعاليت بانکی این گروه

  .الحسنه به موسسات مالی و اعتباری تبدیل شدند سال گذشته با ھمراھی دولت این گروه از صندوق ھای قرض
 تا اسامی خود بوجود آوردند با رسمی شدن فعاليت ھای بانکی از سوی این موسسات، برخی از آنھا تغييراتی را در

  .وجھه نظامی آنھا به چشم نياید
این موسسه . مھر تغيير داد صندوق قرض الحسنه بسيجيان از این دسته بود که نامش را به موسسه مالی و اعتباری

ایرانيان حضور پررنگی در بازار بورس دارد و سھام برخی  اکنون با ایجاد یک شرکت سرمایه گذاری به نام مھر اقتصاد
  . عرضه شده خریده است۴۴قالب اصل  ولتی را که درشرکت ھای بزرگ د

دولت احمدی نژاد گسترش یافته  در حال حاضر سپاه پاسداران عالوه بر این دو موسسه مالی که فعاليت ھای آنھا در
االنبياء و بنياد تعاون سپاه نيز به فعاليت ھای گسترده  است، از طریق برخی نھادھای وابسته نظير قرارگاه خاتم

  .صادی مشغول استاقت
حجم قراردادھای این . گاز دارد قرارگاه خاتم االنبياء قراردادھای کالنی با در بخش ھای زیربنایی راه، سد و نفت و

  . ميليارد دالر اعالم شده است١۵مجموعه حدود 
ده گرفته است و سرمایه بر عھ در دولت محمود احمدی نژاد سپاه پاسداران نقش مھمی در فعاليت ھای اقتصادی و بازار

  .وابسته به سپاه پاسداران به چشم می خورد در اکثر معامالت بزرگ بازار بورس نام یکی از موسسات
فوالد مبارکه، ایرالکو،  برای نمونه شرکت سرمایه گذاری مھر اقتصاد ایرانيان تاکنون بخشی از سھام مخابرات،

صنعتی، داروسازی جابربن حيان و چند شرکت دیگر را  ی توسعهتراکتورسازی تبریز، صدرا، تکنوتاز، شرکت سرمایه گذار
  .خریداری کرده است

دارد حجم قراردادھای این مجموعه  قرارگاه خاتم االنبياء قراردادھای کالنی با در بخش ھای راه، سد و بخش نفت و گاز
  .ميليارد دالر اعالم شده است ١۵حدود 

تقریبا تمام فعاليت ھای بانکی را  ز بانک برای تاسيس نياز دارند ولیموسسات مالی و اعتباری به سرمایه کمتری ا
  .انجام می دھند

بنياد فعاليت می کرد، نيز یکی  عالوه بر نھادھای نظامی، بانک سينا که پيش از این به عنوان موسسه مالی و اعتباری
  .فعاليت می کند از موسسات بانکی است که تحت پوشش بنياد مستضعفان

گسترده ای در سطح کشور دارد و   به عنوان موسسه مالی و اعتبار فعاليت داشته، شعبات١٣۶۴ک که از سال این بان
  .مالی باالیی نيز برخوردار است به دليل فعاليت ھای اقتصادی بنياد مستضعفان از قدرت

ی توليدی، تجاری و بخش ھا گزارش دقيقی از دارایی ھای بنياد مستضعفان منتشر نشده ولی این مجموعه بزرگ در
  اختيار این نھاد است که خارج از کنترل دولت است صنعتی فعاليت گسترده ای دارد و بخشی از اقتصاد ایران در

 
 

 تجمع کارگران کارخانه آوند پالستيک قزوین واعتراض به عدم پرداخت حقوقشان
  

 پالستيک در قزوین مقابل دفتر امور اداری این  جمعی از کارگران کارخانه آوند٨٩٫۶٫٢٨ روز یکشنبه –آسمان دیلی نيوز 
ماه سال جاری و ھمچنين دوماه از سال گذشته بابت عيدی و پاداش ۶شرکت تجمع کرده و به عدم پرداخت حقوق ھای 

  .خود اعتراض کرده و با مدیریت و قسمت حسابداری کارخانه درگير شدند 
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ر صنعتی البرز قزوین ميباشد که دبه ھای مختلف پالستيکی مانند به گزارش ایران کارگر کارخانه آوند پالستيک در شھ
,  روغن مایع و یا سایر دبه ھای در سایزھای مختلف را توليد ميکند٢٫٧قوطی ھای ,  ليتری ۶٠,  ليتری ٢٠دبه ھای 

 . کارگر دارد٣٠ کارگر داشته و اکنون تنھا ٣۵٠ تا ٣٢٠زمانی 
  

  ماه حقوق معوقه8د پالستيك بابت اعتراض جمعي از كارگران كا رخانه آون
  

 جمعي از كارگران كارخانه آوند پالستيك در قزوين مقابل دفتر امور اداري اين شركت : گزارش می ھد ايران كارگر سایت 
ماه سال جاري و ھمچنين دوماه از سال گذشته بابت عيدي و پاداش را دريافت 6جمع شده و به اينكه حقوق ھاي 

  . كرده و با مديريت و قسمت حسابداري كارخانه درگير شدند نكرده اند اعتراض
 60,  ليتري 20كارخانه آوند پالستيك در شھر صنعتي البرز قزوين ميباشد كه دبه ھاي مختلف پالستيكي مانند دبه ھاي 

 كارگر 350 تا 320 روغن مايع و يا ساير دبه ھاي در سايزھاي مختلف را توليد ميكندزماني 2.7قوطي ھاي , ليتري 
  سختي كار و مزاياي ديگر را نداده اند, بيمه , لباس كار , عالوه بر حقوقھاي معوقه .  كارگر دارد 30داشته و اكنون تنھا 

  
 كارگران نساجي مازندران اعتراضی تجمع 

 
ر امروز به كارگران واحد نساجي مازندران پيش از ظھ:  در تاریخ اول مھر آمده است فارسدولتی خبرگزاری به گزارش 

به گزارش فارس كارخانه نساجي مازندران .به برگزاري تجمع در مقابل اين شركت كردند دليل عدم دريافت حقوق اقدام
  .از اين افراد پيش از ظھر امروز در اين تجمع حضور داشتند  نفر كارگر است كه تنھا تعدادي900داراي 

  
  . است ه چھارم شدهعدم دريافت حقوق اين كارگران در آذر ماه وارد ما

  
اين واحد به داخل شركت  كارگران نساجي مازندران پس از ساعاتي حضور در مقابل اين شركت به وسيله مديران

شود اما به گفته كارگران مديران اين واحدھا با تھديد  راھنمايي شدند تا در دفتر مديران به مشكالت اين افراد رسيدگي
مديران اين شركت تھديد كردند در صورت ادامه اعتراضات كارگران .امه اعتراض منع كردنداد كارگران به اخراج آنھا را از

نساجي  . كارگر قراردادي مشغول به كار ھستند300در نساجي مازندران حدود .شوند اخراج مي قراردادي اين شركت
ديريت و عدم عوامل اقتصادي در سوء م رود به داليل ھاي بزرگ نساجي در كشور به شمار مي مازندران يكي از كارخانه

 . سال گذشته دچار بحران شده است20طي 
 
  

 اعتراض رانندگان اتوبوس بندر لنگه
  

 رانندگان اتوبوس بندر لنگه دراعتراض به سياستھاي باجگيرانه و سركيسه كردن : گزارش می ھد ايران كارگر سایت 
ز رانندگان اتوبوس در اين رابطه گفت كه ارگانھا و ادارات يكي ا.رانندگان توسط ارگانھاي مختلف دولتي تجمع كردند 

مختلفي پشت سر ھم تشكيل شده اما نه بمنظور كمك براي حل مشكالت رانندگان بلكه براي اينكه بيشتر رانندگان را 
 و از مردم  مسافري كه من ديروز سوار كردم ده ھزارتومان بوده20بعنوان مثال قيمت بليط ھر يك نفر از , سركيسه كنند 

و كارش را انجام ميدھم تنھا , ا ما به من كه مسئول ماشين و راننده اين ماشين ھستم .اين ميزان كرايه گرفته شد
, كميسيون , شھرداري , بيمه ,  تومان ھر مسافر را بابت عوارض 7000مابقي يعني .  تومان بابت ھر نفر داده شد 3000

دزدي آشكار چگونه بصورت رسمي و قانوني انجام ميگيرد و ھمه كسانيكه گرفتند معلوم نيست كه اين ھمه .. …و
در مورد ديگر ھفته گذشته . دست اندر كار اين موارد ھستند ازطريق نھادھاي رسمي حمايت ميشوند و خط ميگيرند 

,  نپوشيده بودم پليس راه در مسير شيراز ماشين را متوقف كرد و تنھا به اين دليل كه لباس فرمي كه بايد مي پوشيدم
ماشينم خراب شده بود , ھرچه التماس كردم و واقعيت را به آنھا گفتم كه جناب سروان , جريمه سنگيني برايم نوشتند 

اما التماس ما فايده نداشت و گفتند اگر حرف .. و , در حين كار لباسم گريسي شده و قابل استفاده نبود لذا در آوردم 
  …يشود و خودت ھم حواست را جمع كن و بيشتري بزني ماشين توقيف م

 شھريورماه مقابل ساختمان ترمينال 10اين راننده ضمن برشمردن مواردخبر داد كه رانندگان اتوبوس بندر لنگه حدود 
اتوبوسراني تجمع كرده و به اين خالفكاريھا و بي قانوني ھا كه ظلم آشكار به مردم ھست و رانندگان را كالفه كرده 

 دمعترض بودن
 

  
 اخراج كارگران شركت راه وترابري بتون آسه

  
 ماه حقوق معوقه 8شش تن از كارگران خود را با ” بتون آ سه ” شركت راه و ترابري : گزارش می ھد ايران كارگر سایت 

  وضعيت معيشتي كارگران اين كارخانه بسيار اسفناك است. اين شركت در مرودشت قرار دارد . از كارخانه اخراج كرد
  توبوسراني شرکت واحد بدنبال طرح خصوصي سازي کردن آن در حال تعطيل شدن استا

 سال سابقه 22در ھمين رابطه يکي از رانندگان شرکت واحد که . دولت رفته رفته بخشھاي دولتي را خصوصي ميکند
بازخريد ” تلف مثال کار دارد ميگفت که نه تنھا ديگر کسي را در اين شرکت استخدام نمي کنند بلکه تحت عناوين مخ

نفرات را کم ميکنند يا مثال تعدادي ديگر را ميخواھد بزودي بازنشسته کند زيرا دولت در حال واگذار کردن اين ” انگيزشي 
اگر از اينجا ھم رانندگان خارج شوند ھيچ جايي آنھا را استخدام رسمي نمي کنند و . شرکت به بخش خصوصي است
 اين وضعيت ھمه جا يکسان است
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 مطالبات زنان کارگر بازنشسته چيت سازی ھنوز پرداخت نشده است

  
از وقتی نوجوان بوده اند در کارخانه ) استان مازندران ( قائم شھر ” رستم کال“ برخی از زنان روستای –آسمان دیلی نيوز 

 ، مطالباتشان را به چيت سازی کار کرده اند و حاال که پس از سالھا فعاليت سخت و طاقت فرسا بازنشسته شده اند
 . ميليون تومان ھم می رسد٣رقم مطالبات برخی از آن ھا به بيش از , آنھا نميدھند 

  
  بيکاری وسایل نقليه سنگين وعمرانی و ورشکستگی پيمانکاران

  
دم ثبات  وسایل نقليه سنگين و عمرانی به دليل کمبود اعتبارات بيکارند و پيمانکاران نيز به دليل ع–آسمان دیلی نيوز 

  .اقتصادی ورشکسته اند 
در این راستا منطقه پارس جنوبی به صورت نيمه تعطيل درآمده و بيشتر شرکتھای پيمانکاری از آنجا به استانھای 

متاسفانه به دليل کمبود طرحھای عمرانی این شرکتھا در آستانه ورشکستگی قرار دارند و . ھمجوار نقل مکان کرده اند 
 . کنار ميادین خروجی شھرھا پارک شده و کاری برای آنھا وجود نداردخودرو ھای آنھا در

  
  ماه حقوق در سال جاری گرفته اند٣کارکنان بيمارستان پارسا فقط 

  
 ماه از ۶ کارکنان بيمارستان پارسا واقع در خيابان ولی عصر ، نرسيده به چھار راه گمرک با این که –آسمان دیلی نيوز 
این امر فشار بسيار اقتصادی و روانی بر آنھا و خانواده ھایشان وارد کرده و , حقوق گرفته اند  ماه ٣سال گذشته فقط 

با ورود به ماه مھر انتظار داریم که حقوق ”:یکی از کارکنان این بيمارستان گفت , اعتراض این کارکنان را برانگيخته است 
ه ميتوانيم وقتيکه تمام ذھن ما مملو از مشکالت چگون. کار ما بسيار حساس است , ھای معوقه ما پرداخت شود 

 ”اقتصادی و گرفتاریھای ناشی ازآن است به خوبی به مردم خدمات درمانی بدھيم ؟
  

  عدم پرداخت پول کشاورزان سنقر توسط دولت
  

  روز است که گندم ھای خود را تحویل دولت داده اند ولی٢٢ کشاورزان شھرستان سنقر مدت –آسمان دیلی نيوز 
این درحاليست که کشاورزان به لحاظ اقتصادی بسيار تحت فشار بوده و , متأسفانه ھنوز ھيچ پولی دریافت نکرده اند

 .زمان کشت مجددشان فرا رسيده است 
  

 لغو قراردادھاي پيماني پرستاران به دليل پوشش نامناسب 
  

اند حتي مھلت داده نشده كه  ني كه لغو قرارداد شدهبه پرستارا:  ایلنا آمده است –به گزارش خبرگزاری دولتی کار ایران 
با وجود نظارت دفاتر /اند رغم دعوت دوباره به كار، اما اين پرستاران مايل به ادامه كار نبوده تا پايان ماه كار كنند و علي

  .اند  پرستاري،اما واحدھاي گزينش فعال شده
يماني بيمارستان امام خميني از سوي گزينش لغو قرارداد تعدادي از پرستاران پ: دبيركل خانه پرستار ايران گفت

  .اند شده
با وجود اينكه دفاتر پرستاري به شدت نسبت به پوشش و حجاب : وگو با خبرنگار ايلنا افزود مقدم در گفت محمد شريفي
يل و به بھانه دل  گزينش دانشگاه علوم پزشكي تھران بي89گير است اما از سال گذشته و اوايل سال  پرستاران سخت

  .پوشش نامناسب تعدادي از پرستاران را لغو پيماني كرده است
كنند و به دليل رسيدگي به بيماران  پرستاران ھمانند كارمندان مشاغل ديگر در شرايط معمولي كار نمي: وي ادامه داد

ل در بيمارستان ھاي شاغ ممكن است پوشش آنھا دچار مشكل شود و اين در حالي است كه نسبت به ساير گروه
  .كنند حجاب خود را بيشتر رعايت مي

رغم  اند حتي مھلت داده نشده كه تا پايان ماه كار كنند و علي به پرستاراني كه لغو قرارداد شده: مقدم گفت شريفي
  .اند دعوت دوباره به كار برخي از آنھا، اما اين پرستاران مسايل به ادامه كار نبوده

ھا متوجه قشر  گيري بيشترين سخت:  انتقاد از نگاه مسئوالن به حوزه پرستاري ادامه داددبير كل خانه پرستار با
ھا ھمواره نسبت به پزشكان و اعضاي  پرستاري است كه در حوزه گزينش، حضور و غياب، پرداخت كارانه و ارزشيابي

 .گيرند ھيات علمي مورد ظلم قرار مي
  

 گودبرداري غير اصولي جان کارگري را گرفت
  

 بر اساس اين گزارش ، بر اثر گود برداري غير اصولي و عدم نصب  :ایران آمده است مھربه گزارش خبر گزاری دولتی 
 ساله 20شمع بر جداره ھاي ديوارھاي جانبي در خيابان وليعصر، باالتر از پل چمران ساختمان مجاور فرو ريخت و کارگر 

  .زير چھار متر خاک مدفون شد
بايست  مھندسين ناظر در زمان خاک برداري و حفر گودال با آزمايش خاک مي: دسان ناظر توصيه کردآتش نشاني به مھن

بايد ديواره زمين خاک  ھاي زمين اطمينان داشته باشند و در صورت سست بودن خاک مي نسبت به محکم بودن اليه
 برداري شده با مصالح محکم سازي شود

  
 ه گذشته افزایشی بودروند قيمت اکثر کاالھای پایه در ھفت
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 دالر برای ھر پوند پس از طی روند 0.973 قيمت روی از :  ایلنا آمده است –به گزارش خبرگزاری دولتی کار ایران 

  . دالر رسيده است0.981کاھشی و افزایشی طی ھفته گذشته به 
  .روند قيمت اکثر کاالھای پایه در ھفته گذشته افزایشی بود

  .نفت خام برنت، آلومينيوم، روی و طال طی ھفته گذشته افزایش یافتبه گزارش ايلنا، قيمت 
  . دالر باال رفته است0.978 دالر برای ھر پوند تا 0.955قيمت آلومينيوم از 

  . دالر رسيده است0.981 دالر برای ھر پوند پس از طی روند کاھشی و افزایشی به 0.973قيمت روی از 
 دالر را نشان 79.4 دالر و سپس افزایش به 78.1 دالر برای ھر بشکه به 79.2قيمت نفت خام برنت نيز، کاھش از 

  .دھد می
 .سازد  دالر را نمایان می1279 دالر برای ھر اونس به 1269به ھمين ترتيب، قيمت طال افزایش از 

  
 ھا اعتراف رئيس بانک مرکزی به ناتوانی در مھار تورم ناشی از ھدفمندسازی یارانه

  
 رئيس کل بانک مرکزی بر عدم توانایی بانک مرکزی در مھار تورم ناشی از افزایش : آمده است کلمه ت به نوشته سای

 درصد تا اول مھرماه یعنی تا پيش از ٧بھمنی از پيش بينی کاھش نرخ تورم به . آزاد سازی قيمت ھا تاکيد کرد
 در مھار تورم ناشی از افزایش آزاد سازی قيمت ھدفمندسازی یارانه ھا خبرداد و در ادامه بر عدم توانایی بانک مرکزی

  .ھا تاکيد کرد
برای کنترل نرخ تورم باید سياستھای پولی : بھمنی در در گفتگو با مھر درباره سياستھای ضد تورمی بانک مرکزی گفت

  .ی شودو مالی با یکدیگر در نظر گرفته شوند، تمام مسائل مربوط به کنترل تورم نيز به بانک مرکزی مربوط نم
با : رئيس کل بانک مرکزی با بيان اینکه بانک مرکزی با کمک ابزارھای پولی و نرخھا، نرخ تورم را کنترل می کند، افزود

افزایش نرخھای سود سپرده ھا قطعا منابع بيشتری جذب بانکھا می شود که این امر یک نوع شيوه برای کنترل نرخ 
  .تورم است

خھای سود سپرده منابع از بانکھا خارج و کمتر جذب بانکھا می شود و وارد بازارھای مالی اما با کاھش نر: وی ادامه داد
دیگری نظير بورس می شود، در کشور ما نيز نقدینگی به جز بانکھا وارد بورس می شود، زیرا راھھای سوق یافتن منابع 

  .مالی به دیگر بازارھا نظير طال و ارز را بسته ایم
زی در بخش سياستھای پولی برای کنترل تورم نرخھای سود بانکی، توزیع بخشی تسھيالت و بانک مرک: بھمنی گفت

  .سپرده ھای قانونی را نيز کنترل می کند و از این طریق نيز حجم نقدینگی، خطوط اعتباری و غيره کنترل می شود
سياری از کارشناسان استدالل مطرح شده از سوی رئيس کل بانک مرکزی در حالی صورت می گيرد که به نظر ب

اقتصادی آنچه بانک مرکزی به عنوان مدیریت نقدینگی و کاھش نرخ تورم می داند در واقع بازتابی از رکود اقتصادی کشور 
بوده است که با ادامه سياستھای انقباضی بانک مرکزی تعميق شده و در عمل مدیریت بانک مرکزی تنھا به تعميق 

  .بيشتر این رکود انجاميده است
البته در پاسخ به این استدالل ھا عنوان می شود در صورتی که نرخ تورم در شرایط کنونی توسط بانک مرکزی از طریق 
ھدایت منابع بانکی مھار شده است چرا دولت تالش دارد ھمزمان با اجرای برنامه ھدفمندسازی سياستھای انقباضی 

ع یارانه نقدی به سياستھای انبساطی بدل سازد و در عمل بانک مرکزی را با سيل تسھيالت وعده داده شده و توزی
 منجر شده ٨۶تمام فرایندھایی که طی دو سال گذشته به کاھش نرخ رشد نقدینگی بعد از سونامی نقدنگی در سال 

است را تغييربدھد در حالی که اگر ادعای بانک مرکزی در مورد مدیریت نرخ تورم درست باشد چرا بانک مرکزی در 
 جدید قيمتی نمی تواند با ادامه ھمين روش افزایش سطوح قيمتی را مھار سازد و دولت به ناچار مجبور است سطوح

  .برای جلوگيری از شوک قيمتی ميزان تسھيالت بانکی را به شدت افزایش دھد
نعکس نکرده است  به بعد را در گزارشات اماری خود م٨٧نکته قابل تامل آنکه بانک مرکزی ھنوز نرخ رشد اقتصادی سال 

و رئيس کل بانک مرکزی تنھا به اعالم شفاھی این نرخ اکتفا کرده است در صورتی که اگر کاھش نرخ تورم با کاھش نرخ 
رشد اقتصادی ھمراه شده باشد درواقع تائيدی خواھد بود بر نگاه کارشنسان منتقد سایستھای انقابضی بانک مرکزی 

  .رکودی حاکم بر اقتصاد کشور ميدانند نه از مدیریت منابع بانکی توسط بانک مرکزیکه کاھش نرخ تورم را ناشی از تورم 
سياست اصالح قيمتھا برنامه ریزی شده و باید این دوران پشت : بھمنی در ادامه ھمين گفتگوی مورد اشاره می افزاید

. آنچه حاصل شده، برنامه ریزی کنيمسر گذاشته شود، باید رشد و افزایش قيمتھا ناشی از این کار را بپذیریم و برروی 
با توجه به روندی که ھم اکنون در نرخ تورم کشور حاصل شده، کاھش نرخ : وی در بخش دیگری از سخنان خود گفت

تورم قطعی است، پيش بينی می شود که نرخ تورم تا پایان شھریورماه امسال اگر ھدفمندی یارانه ھا اجرا نشود به 
 . ؛ اما اجرای این طرح قطعا تاثير خود را خواھد گذاشت درصد کاھش یابد٧حدود 

  
 ماه به تاخير افتاد  ھا يك اجراي قانون ھدفمند كردن يارانه

  
 اما دولت اين امور را لحاظ كرده است و مشكالتي  يكسري نگراني ھا در افكار عمومي نسبت به اين موضوع وجود دارد،

  .ھا قرار بود از فروردين اجرا شود قانون ھدفمند كردن يارانه/ متوجه طبقات آسيب پذير جامعه نخواھد شد
  .ماه به تاخير افتاده است ھا يك عضو ھيات رئيسه مجلس خبر داد كه اجراي قانون ھدفمند كردن يارانه

ز وگو با خبرنگار ايلنا، در پاسخ به سوالي در مورد اطالع مجلس ا محمد حسين فرھنگي نماينده تبريز در مجلس در گفت
 اجراي اين قانون به دليل عدم واريز  بر اساس اطالعي كه داريم: ھا، اظھار داشت نحوه اجراي قانون ھدفمند كردن يارانه

  . يكماه به تاخير افتاده است مبالغ خانوارھا
جيده دولت اين اختيار را دارد كه در ھدفمند كردن يارانه ھا خيلي سن: وي اين مساله را خيلي مھم ندانست و افزود

عمل كند و طبيعتا اجراي اين تصميم يك ظرف زماني و تمھيدات خاصي دارد كه با توجه به عدم پرداخت يارانه ھاي 
  . اين كار عقب مي افتد جبراني
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يكسري نگراني ھا در افكار عمومي نسبت به : ، گفت فرھنگي با بيان اينكه به اجراي اين قانون بسيار خوشبين ھستم
 دولت اين امور را لحاظ كرده است و مشكالتي متوجه طبقات   اما بر اساس اطالعاتي كه داريم ارد،اين موضوع وجود د

  .آسيب پذير جامعه نخواھد شد
، اما پس از انجام مذاكرات  ھا از فروردين ماه امسال انجام شود  ؛ ابتدا قرار بود قانون ھدفمند كردن يارانه گفتني است

ا مھرماه آغاز اجراي اين قانون باشد و اكنون ھم براي دومين بار اين اقدام به تاخير ميان دولت و مجلس قرار شد ت
 .افتد مي
  

 شوند ھاي درمان فقيرمي ساالنه يك درصد ازجمعيت ايران به خاطرھزينه
  

است  يكي از مشكالت توسعه بھداشت و درمان در كشور اين :  ایلنا آمده است –به گزارش خبرگزاری دولتی کار ایران 
شود كه آمار بسيار بااليي است و موجب  ھاي سالمت در كشور توسط خود اشخاص تامين مي  درصد ھزينه60كه 

  شود ھاي سنگين برافراد جامعه مي تحميل ھزينه
خبري بدي كه در زمينه بھداشت در كشور ايران وجود دارد اين است كه : نماينده سازمان جھاني بھداشت اعالم كرد

ھاي سالمت يك  بار است و متاسفانه ھر سال به خاطر ھزينه ھاي درمان فاجعه د جمعيت كشور ھزينه درص5/2براي 
  .شوند درصد از جمعيت ايران فقير مي

به گزارش خبرنگار ايلنا، در نشست خبري مشتركي كه در ساختمان سازمان ملل با حضور كونسئلو ويدال، 
ننتي نماينده سازمان جھاني بھداشت در جمھوري اسالمي ايران، كننده مقيم سازمان ملل و آمبروجيو ما ھماھنگ

ھان، نماينده يونسكو، محمد ھولكي اوز نماينده صندوق جمعيت ملل متحد،  ھاسھاف نماينده يونيسف، چون لي پال
ت كننده كشوري برنامه مشترك ملل متحد در زمينه ايدزو و سوئيل نالوال رئيس مركز اطالعا فرداد درودي ھماھنگ

ھاي كشور ايران در دستيابي به اين اھداف بحث و  ھاي توسعه ھزار و پيشرفت سازمان ملل برگزار شد، درباره آرمان
  .وگو شد گفت

اما آنچه بيشتر از ھمه در اين جلسه مورد بحث خبرنگاران و نمايندگان سازمان ملل قرار داشت ،مسئله فقر، وضعيت 
  .دزيست بو اشتغال زنان، بھداشت و محيط

ھاي  الزيرا ساگن بايوا، معاون نماينده مقيم برنامه عمران سازمان ملل متحد با اشاره به موفقيت ايران در بھبود شاخص
ھاي  ھاي فقر رشد خوبي داشته است و ما در ارتقاء شاخص وضعيت ايران در زمينه ارتقاء شاخص: مربوط به فقر گفت

  .ھاي ايران ھستيم ص درصدي شاخ25مربوط به فقر مطلق ، شاھد رشد 
او در پاسخ به سئوال خبرنگاري كه معتقد بود مبني بر خالف آنچه بيان شد، قدرت خريد مردم ايران نسبت به گذشته 

ھاي اقتصادي كشور  ھاي سنجش ميزان فقر سازمان ملل با شاخص شاخص: كمترشده و فقر افزايش يافته است، گفت
يعني تعداد افرادي كه روزانه . ر فقر مربوط به فقر شديد و مطلق استھاي مورد نظ كند، چون شاخص شما فرق مي

  .كمتر از يك دالر درآمد دارند
  .وضعيت كاھش فقر مطلق و شديد نسبت به گذشته در ايران بسيار بھتر از گذشته شده است: او ادامه داد

دھد كه  ھا نشان مي شاخص: ن گفتھولكي اوز نماينده صندوق جمعيت سازمان ملل متحد در مورد وضعيت اشتغال زنا
درصد است كه اين ميزان 15ھاي اجتماعي  آموزش دختران و زنان بھتر شده ولي آمار مربوط به مشاركت زنان در فعاليت

  .پائين است
ن ھايي كه در اين زمينه توسط سازمان ملل انجام شده نشان داده است كه ميزان درآمد زنان با ميزا ارزيابي: او ادامه داد

  .مدارك و تحصيالتش در مقايسه با مردان كمتر است
وضعيت بھداشت : در مورد وضعيت بھداشت و درمان ايران نيز آمبروجيو ماننتي نماينده سازمان جھاني بھداشت گفت
ھمچنين بر اساس .عمومي ايران در مقايسه با كشورھاي ھمسايه به خاطر توسعه اقتصادي و اجتماعي خوب است

ھاي ايران با اھداف  توانيم بگوئيم كه پيشرفت شود ما مي ھاي اوليه كه در مناطق روستايي اجرا مي نظام مراقبت
  .توسعه ھزار خوب بوده است

  .پيشگيري از شيوع سل و ماالريا در اين زمينه گواه اين مطلب است: او ادامه داد
كند بحث پزشك خانواده ھنوز جا  زندگي مي درصد جمعيت كشور در شھر 70اما با توجه به اينكه اكنون : ماننتي گفت
 درصد 5/2اما خبري بدي كه در زمينه بھداشت در كشور ايران وجود دارد اين است كه براي : او تاكيد كرد. نيفتاده است

ھاي سالمت يك درصد از جمعيت  بار است و متاسفانه ھر سال به خاطر ھزينه ھاي درمان فاجعه جمعيت كشور ھزينه
  .شوند  ميايران فقير
ھاي سالمت در كشور   درصد ھزينه60يكي از مشكالت توسعه بھداشت و درمان در كشور اين است كه : او ادامه داد

ھاي سنگين برافراد جامعه  شود كه آمار بسيار بااليي است و موجب تحميل ھزينه توسط خود اشخاص تامين مي
  .شود مي

ه مقيم برنامه عمران سازمان ملل برخالف اينكه به طور كلي اھدافي كه براي اما به گفته الزيرا ساگن بايوا معاون نمايند
رفت شده است و به نظر  زيست دچار پس توسعه ھزاره در ايران پيگيري شده پيشرفت داشته اما ايران در زمينه محيط

  . حركتي كند را در پيش گرفته است2015رسد جھت تحقق اھداف توسعه ھزاره در سال  مي
زدايي كه يكي از زيراھداف كلي توسعه پايدار است كاھش يافته است ولي متاسفانه  بحث جنگل: اين زمينه گفتاو در 

  .اند ھاي كاھش چشمگير داشته كيفيت جنگل
 خوب نيست به طوري كه در سال co2در ارتباط با تغييرات آب و ھوايي وضعيت ايران به ويژه در بحث توليد : او تاكيد كرد

  . در كشور ايران از چھار تن به شش تن افزايش يافته استco2توليد سرانه 2007
كننده اليه ازن و حفظ تنوع زيستي خوب  ھاي ايران در زمينه كاھش گازھاي تخريب البته برخي از فعاليت: او ادامه داد
  .بوده است

ازن را به صفر برساند كه موفقيت بسيار ايران توانسته است در تابستان امسال توليد مواد آالينده : ساگن بايوا تاكيد كرد
  .بزرگي است
ھايي مانند پروژه حفاظت از يوزپلنگ آسيايي و حفاظت از تنوع زيستي  در مورد حفظ تنوع زيستي، پروژه: او ادامه داد
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  .ھاي بسيار موثر ايران بوده كه بسيار ستودني است زاگرس گام
محيطي ايران شده است، يكي در زمينه افزايش توليد  ي زيستھا آنچه موجب تنزل شاخص: ساگن بايوا تصريح كرد

  .زدايي و خشكسالي مستمر در كشور است  و ديگر در بحث بيابانco2ميزان 
ھا با اھداف  در بحث تغييرات آب و ھوايي بايد سياست: معاون نماينده مقيم برنامه عمران سازمان ملل متحد تاكيد كرد

  .مثمر ثمر واقع شودھا  تطابق پيدا كند تا برنامه
ھاي  براي پيشرفت در حفظ تنوع زيستي نيازمند آموزش: زيست نيز گفت او در زمينه آموزش در زمينه حفاظت محيط

  .ھا نبابد تنھا محدود به نقاطي خاص يا جانور ويژه شود محلي و استاني در ھمه كشور ھستيم و اين فعاليت
 درمورد مجموعه اي از ھدفھاي قابل 2000س ھزاره ملل متحد در سپتامبر به گزاش خبرنگار ايلنا،رھبران جھان در اجال

سوادي، نابودي محيط زيست  نيل در زماني محدود و مشخص و ھدفھايي براي مبارزه با فقر،گرسنگي، بيماري، بي
” ھاي توسعه ھزارهھدف” اين ھدفھا كه درمركز برنامه كار جھاني قرارداده شدند، اينك . وتبعيض عليه زنان توافق كردند

نيز طيفي گسترده ازتعھدات را درزمينه حقوق بشر، حكومت مطلوب و مردم ” اعالميه اجالس ھزاره” . ناميده مي شوند
  .ساالري ترسيم ومشخص كرد

. ھا توافق شد  در سازمان ملل بر سر آن٢٠٠٠اھداف توسعه ھزاره در واقع ھشت ھدف مشترک ھستند که در سال 
 . تامين شوند٢٠١۵ تا سال این اھداف باید

  
 »فقير نسبی« ميليون ١٧از ھفت ميليون معلول تا 

  
ھای دیگر منتقل   نفر از کارکنان تھرانی به شھرستان١٠٠ ھزار و ٨ –  :ایران آمده است مھربه گزارش خبر گزاری دولتی 

ت دولت در جمع خبرنگاران با اعالم هللا فروزنده روز چھارشنبه در حاشيه جلسه ھيئ به گزارش خبرنگار مھر، لطف. شدند
ھای دولتی داوطلبانه از تھران خارج شده و به   نفر از کارکنان شرکت١٠٠این که ھشت ھزار نفر از کارمندان دولتی و 

  . درصدی کارکنان تھرانی در آینده نزدیک خبر داد۴٠اند از برنامه انتقال  ھای دیگر منتقل شده شھرستان
بر اساس گزارش سازمان ثبت .  کودک روز چھارشنبه دوران تحصيل ابتدایی خود را آغاز کردند ھزار١١۴یک ميليون و 

در سن ھفت » التعليم کودک واجب «۶۵ ھزار و ١١۴ھا، یک ميليون و  احوال کشور امروز ھمزمان با جشن شکوفه
  .سالگی به مدرسه رفتند

شناسی ایران با اعالم این که ھفت  علمی شنوایینایب رئيس انجمن . ھفت ميليون ایرانی دچار معلوليت ھستند
شنوایی و  ھا مربوط به کم یک تا یک و نيم درصد از این معلوليت«:  درصد جامعه دچار معلوليت ھستند، گفت١٠ميليون یا 

ر جامعه شنوا و ناشنوا د وجود این تعداد کم«: وگو با خبرنگار مھر اظھار کرد دکتر سعيد مالیری در گفت» .ناشنوایی است
  ».آمار قابل توجھی است

 ميليون فقير نسبی در ایران وجود دارد؛ به ٢٨روزنامه آرمان خبر داده است که به گزارش سازمان جھانی بھداشت 
  . درصد از مردم کشور دچار فقر نسبی ھستند١٧عبارتی بيش از 

 درصد  ١٧تدوین شده است، بيش از » لیھای م براساس داده«به نوشته این روزنامه، بنابر گزارش سازمان جھانی که 
  . درصد جمعيت ایران نيز زیر خط مطلق فقر قرار دارند٣.١از مردم ایران دچار فقر نسبی ھستند و 

ھای   درصد از ھزینه ۶٠بنابر گزارش سازمان جھانی بھداشت حدود . کنند  شھرھا زندگی می ایران در  درصد جمعيت  ٧٠
شھرھا زندگی  ایران در   درصد جمعيت  ٧٠«شود و با وجود آن که  ت شخصی پرداخت میسالمت از سوی مردم و به صور

  .»این زمينه است  شھری توسعه پيدا نکرده و نياز به اقدامات بيشتری در کنند، ھنوز بحث پزشک خانواده می
ھتر از شماری از روزنامه آرمان نوشته است که سازمان جھانی بھداشت در عين حال وضع بھداشت در ایران را ب

 ایران در   درصد از جمعيت٢.۵بر اساس تحقيقات انجام شده «کشورھای ھمسایه آن اعالم، اما تاکيد کرده است که 
ھای  درصد از جمعيت ایران به خاطر ھزینه شوند و ساالنه یک را متحمل می» آميزی ھای فاجعه صورت بيماری، ھزینه

  .شوند بخش سالمت فقير می
به نوشته این . ھا خالی مانده است  این دانشگاه ٨٩ھای کاردانی و کارشناسی اعالم شده سال  رفيت درصد ظ۵.۶٢

ھای کاردانی و   درصد ظرفيت۶٢.۵از خالی ماندن  ای خطاب به علی الریجانی  منش در نامه روزنامه، علی آھون
 کمرشکن و موجب اضمحالل و ورشستگی ای ضربه«ھا خبر داده و آن را   این دانشگاه ٨٩کارشناسی اعالم شده سال 

  .دانسته است» ھا و موسسات غيردولتی غيرانتفاعی کليه دانشگاه
ھا کسب  روزنامه اقتصاد با یادآوری این که سھم اختصاص یافته به یارانه نقدی مردم از درآمدی که دولت از حذف یارانه

 ۶١ صورت توزیع برابر یارانه نقدی ميان مردم ھر یک از در«: نویسد  است می٨٩ ھزار ميليارد تومان در سال ١٠کند  می
 ٩٣۴ ھزار و ١۶٣ تومان و در مجموع طی یک سال آینده ٣٢٢ ھزار و ٢٧ميليون نفر واجد دریافت یارانه نقدی ماھانه 

  .دریافت خواھند کرد» تومان یارانه نقدی
مشکالت دانشجویان «جم در گزارشی از  ه جامروزنام.  درصد ھزینه خوابگاه دانشجویی از سوی دولت افزایش یافت٢٠

شود که  ھا آغاز می سال تحصيلی جدید در حالی از ھفته آینده برای مدارس و دانشگاه«: نویسد می» برای تھيه خوابگاه
  .»ھای دانشجویی خبر داده است  درصدی نرخ خوابگاه٢٠وزارت علوم به طور رسمی از افزایش 

روزنامه دنيای اقتصاد گزارشی درباره رشد شمار .  سال گذشته برگشت خورده است ھزار ميليارد تومان چک در٢٣
  »ای رسيد سابقه  رقم بی ھای برگشتی به آمار چک«ھای برگشتی منتشر کرده و نوشته است که  چک

ن چک  ھزار ميليارد توما٢٣ حدود ٨٨دھد در سال  آمارھای بانک مرکزی نشان می«این روزنامه با اشاره به این که 
 ميليارد تومان ۵٠٠ ھزار و ٨ به رقمی معادل ٨٩این رقم در چھار ماھه نخست سال «: نوشته است» برگشت خورده
 »رسيده است

  
 مردم چشم انداز روشني از آينده خود ندارند 

  
 در مورد شيوه ھا حالت تحير وجود دارد و مردم در ھمه خانواده:  ایلنا آمده است –به گزارش خبرگزاری دولتی کار ایران 
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رود كه شيوه و زمان اجراي اين قانون  اين دلشوره تنھا در صورتي از بين مي/ھا دلشوره دارند اجرايي شدن يارانه
  .مشخص شود

ھا و شفاف نبودن شيوه  كردن يارانه يك عضو كميسيون برنامه و بودجه با انتقاد از تاخير دولت در اجراي قانون ھدفمند
  .در حال حاضر چشم انداز روشني از آينده خود ندارندمردم :اجراي آن ،گفت

ھا از سوي  وگو با خبرنگار ايلنا، با انتقاد از عدم روشن شدن شيوه ھدفمند كردن يارانه علي بنايي نماينده قم در گفت
ماھه دوم 6 را از  ھزار ميليارد توماني20بنا بود كه دولت درآمد : باره براي اجراي اين قانون گفت دولت و تاخيرھاي چندين

ھا ھزينه كند و در جلسه مشترك مجلس و دولت كه در ماه رمضان بر گزار شد  سال براي اجراي ھدفمندكردن يارانه
  .كند جمھور تاكيد داشت كه اين قانون را از ابتداي مھرماه اجرايي مي رئيس

دار است و مردم قصد دارند زندگي خود را اي برخور ھا براي مردم از اھميت ويژه به گفته وي بحث ھدفمندكردن يارانه
  .ريزي كنند ھا برنامه طبق ھدفمند كردن يارانه

ھا  ھا حالت تحير وجود دارد و مردم در مورد شيوه اجرايي شدن يارانه در ھمه خانواده: اين نماينده مجلس يادآور شد
  .ن اجراي اين قانون مشخص شودرود كه شيوه و زما دلشوره دارند و اين دلشوره تنھا در صورتي از بين مي

ھاي خود  گيري بنايي معتقد است كه مردم در حال حاضر نسبت به آينده خود چشم انداز روشني ندارد و در تصميم
  .شود بايد از سوي مسئولين روشن شود چه كه به مردم مربوط مي بالتكليف ھستند و ھر

اين :ھا،خاطرنشان كرد يي شدن قانون ھدفمند كردن يارانهوي در پايان با اشاره به تاخيرھاي صورت گرفته در اجرا
 .افزايد ھاي مردم مي تاخيرھا به ميزان نگراني

  
 دیوار بلند مدرسه، برای کودک فقير کوتاه نشد

  
 ٣٠دھد، حداقل   نشان می دارد به پسر ھمسایه» مرد عنکبوتی« کفش نو و براقش را که عکس –آسمان دیلی نيوز 
گوید پدرم با  دھد و می  را نشان می »آدیداس«پشتی مدرسه با مارک  دارد، پسر ھمسایه ھم کولهھزار تومان قيمت 

  ! ھزار تومان پول پرداخت کرده است۴٨آنکه حراج بوده، بابتش 
ھا را با ھزار  ی آدامس و بيسکویت گویند، تو از جنس آنھا نيستی؛ با این حال وقتی شب گذشته آخرین بسته می

ی، شام خورده و نخورده کنار برادرت از خواب بيھوش شدی؛ حتی فرصت نداشتی نگاھی به تقویم التماس فروخت
دانستی امروز اول مھر است، برای فردا، کيسه بساطت را پر از خودکار و مدادمی کردی تا  بياندازی؛ شاید اگر می

  …بتوانی ھمه را اطراف مدارس بفروشی
ھا را از رنگشان تشخيص  کردی قيمت اسکناس فروشی می روی اجبار ، دستوقتی ھنوز کالس اولی نشده بودی و از 

رفت و بابت یک بسته بيسکویت کمترین پول  شان؛ گاھی ھم سرت کاله می ھا را از بزرگی و کوچکی دادی؛ و سکه می
  !…شد میمادری و غرو لندھایش، از ترس، مو به تنت راست  آنوقت بود که شب با حساب و کتاب نا! گرفتی را می

ھایت بود، به طور اتفاقی از صدای بلند رادیوی یکی از  امروز که تمام حواست به پيدا کردن مشتری برای بيسکوئيت
ھایت تيز شد و فھميدی که زنگ مدرسه امروز برای خيلی از ھمسن و  قرمز منتظر بود، گوش ھا که پشت چراغ ماشين

  .» امروز اول مھر است«ساالنت به صدا درآمده، 
ی انباری خاک  ات افتادی که حاال گوشه  زده، نشستی و یاد اولين و آخرین کيف مدرسه ای از خيابان، بھت گوشه
ھای بيسکوئيت  خورد؛ اضطراب خرج خانه و مریضی برادر معلولت تلنگر محکمی شد تا دیگر یاد خاطرات نکنی و جعبه می

  !را تا ظھر بفروشی
کند، با  فروشی کار می  بستنی ھای تجاری مشھد در مغازه ده، در یکی از مجتمعاحمد فقط تا دوم دبستان درس خوان

گذارد و به سختی پياله را درون  رسد اما چھارپایه کوچکی زیر پایش می اینکه قدش به داخل یخچال و ظرف بستنی نمی
  .کند ای می ھای شکالتی و ميوه محتویات بستنی

  .گيرد کند؛ و ھر سه ھفته، یک بار ھفت ھزار تومان دستمزد می ی شب در مغازه کار م۶ صبح تا ٩از ساعت 
مادرم با ھمان پول ماھيانه : گوید داند اول مھر است، با افتخار می دھد و با اینکه می احمد سرش را به یخچال تکيه می
  .خرد؛ خدا را شکر، کارم را دوست دارم برای شام و ناھار مواد غذایی می

  طبقاتی از مدارسی  انعکاس صدای فاصله
و اعالم » ٨۵سال «فرشيد یزدانی مدیرعامل سابق انجمن حمایت از حقوق کودکان با اشاره به آمار آخرین سرشماری 

اگرچه از این : گوید اند به خبرنگار ایلنا می  درصد از کودکان، خارج از چرخه تحصيل بوده٢٧اینکه در این سال، نزدیک به 
رسد که امسال  ماندگان از تحصيل وجود نداشته اما به نظر می شخصی در مورد وضعيت محرومسال به بعد آمار و ارقام م

ھای فقير  ھا، وضعيت امرار معاش کودکانی که در خانواده با توجه به وضعيت اقتصادی و بار احتمالی ھدفمند شدن یارانه
ھا و کودکانشان داشته  اسطه بر دوش خانوادهو کنند به مراتب بدتر شده و فشار اقتصادی تاثير مستقيم و بی زندگی می

  . مدارس و افزایش تقاضا برای کار در ميان آنان است باشد که نتيجه آن حذف کودکان از صحنه
نامه جھانی حقوق کودک و قانون اساسی به تعھدات ایران در برابر تحصيل و نيازھای آموزشی کودکان  او مطابق با پيمان

با وجود آنکه قانون در این زمينه نسبت به حق مسلم کودکان برای آموزش و برخورداری : دھد یکند و ادامه م اشاره می
به سيستم آموزش و پرورش و ” داری بنگاه“و ” اقتصادی“آنھا از علم و دانش صراحت دارد اما دولت با داشتن نگاه 

ھای  خوانند، عمال زمينه ارس درس میاندازی مدارس غيرانتفاعی که نزدیک به ھشت درصد از کودکان در این مد راه
ایجاد فاصله طبقاتی ميان کودکان را از سنين کودکی فراھم کرده و حتی به این مسئله دامن زده است و در عين حال 
باعث شده تا کودکان نتوانند از امکانات جامعه که دولت موظف به فراھم کردن رایگان آن بوده به طور یکسان برخوردار 

  .شوند
  شوند تا چشم و گوششان بسته بماند انی که وارد مدرسه نمیدختر

آید  به نظر می: گوید داند و می تر می این فعال حقوق کودک وضعيت کودکان مھجور مانده از تحصيل در روستاھا را جدی
که با خصوصی شدن مھدھای کودک در روستاھا و به دنبال آن تعطيل شدن مھدھا در روستاھا و فشار بر روی 

  .ھا، آمار کودکان خارج از چرخه تحصيل بيشتر باشد انوادهخ
ای از کودکان را  ترین عامل ترک تحصيل ميان کودکان، گرایش آنھا به کار و نبود امکانات تحصيلی برای دسته یزدانی مھم
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 مانده  ی عقبمتاسفانه به دليل فقر اقتصادی، دختران در روستاھا: دھد داند و ادامه می فقر اقتصادی و فرھنگی می
ھایی به دليل فقر فرھنگی نيز، از ادامه تحصيل فرزندان خود در مدارس سر باز  امکان تحصيل ندارند ھمچنين خانواده

زنند و اعتقاد دارند که اگر دخترانشان وارد مدرسه شوند، چشم و گوششان باز شده و به عنوان مثال با مواد مخدر  می
  !شوند یا سایر مسایل آشنا می

  ھای گذشته آموزان در سرشماری   ميليونی دانش٣ھش کا
وگو با خبرنگار ایلنا با ابراز اميدواری از  زاده عضو کميته ھماھنگی شبکه کاری کودکان کار ایران نيز در گفت فاطمه قاسم

فقر اقتصادی و متاسفانه کودکان قربانيان اول و آخر : کند آموزشی برگردند خاطر نشان می اینکه کودکان کار به سيستم 
ھا و  ای از آن در تابستان امسال با افزایش کار کودکان در سر چھارراه ھا ھستند به طوری که نمونه فرھنگی خانواده

  .ھا قابل مشاھده بود حتی کارگاه
ر او با انتقاد از آمارھای ضد و نقيض در مورد کودکان خارج از چرخه تحصيل خواستار انجام یک تحقيق جامع و شفاف د

مطابق با سرشماری سال : دھد مورد وضعيت کودکانت دور مانده از تحصيل در سطح شھر تھران شده و ادامه می
 ١۵، به ٨۵ایم که این آمار در سرشماری سال  آموز در سطح کشور داشته  ھزار دانش۴٠٠ ـ٣٠٠ ميليون و ١٧، ١٣٨٠

  .آموز رسيده است  ھزار دانش٣٠٠ميليون و 
کند، بسيار  آموزان مبھم است تصریح می  با طرح این سئوال که علت اصلی کم شدن تعداد دانشاین فعال حقوق کودک

ھای مربوط به تنظيم خانواده و تابع تغييرات نرخ رشد  آموزان ناشی از آموزش بعيد است که کاھش سه ميليونی دانش
  .ز قابل استناد شودجمعيت باشد؛ اما الزم است که علت این کاھش شفاف شود تا آمارھای فعلی ني

  عدالتی که برای اول مھر برقرار نشد
به گزارش خبرنگار ایلنا، با این تفاسير، زنگ مدرسه اول مھر ماه به گوش کودکان خارج از چرخه تحصيل نرسيد و کودکان 

 حسرت خوردند و ھا کار کردند و ھا و کارگاه زیادی در این ساعات طالیی برای سير کردن شکم خود و خانواده، در خيابان
  .…یا در کنار مادر خود به انجام کارھای خانگی مشغول شدند

ریزی کردند و حتی زیر ميزی و  ھا تحقيق و برنامه نام فرزندان خود در بھترین مدارس ساعت پدر و مادرھایی که برای ثبت
ھای ضد و نقيض در مورد   و ارقامھای کالنی به مدارس پرداخت کردند؛ مسئوالنی که پای ھر تریبون تھرانی آمار شھریه

مسایل کودکان ارایه دادند و حتی آمار دریافتی در مورد مسایل کودکان را تائيد کردند؛ بدانند که روز اول در صورتی جشن 
شود که تمام کودکان ایران زمين از حق آموزشی یکسان برخوردار  گذاری می ھا و روز آغاز سال تحصيلی نام شکوفه

گستران نيست که کودکی با لباس فرم تميز و شسته و رفته راھی مدرسه شود و کودک دیگری  ده عدالتباشند؛ زیبن
  .تواند به طور مساوی تقسيم شود عدالت می.. برای فروش دستمال کاغذی به او التماس کند

  
 ھفتاد ھزار کودک افغانی در ایران اجازه تحصيل نيافته اند 

  
آمار ھای ارایه شده از سوی سازمان :  در تاریخ اول مھر آمده است ابسته به موسوی وسایت جنبش راه سبزبه نوشته 

 ھزار مھاجر افعانی جویای تحصيل در ایران وجود دارد 328ملل متحد در امور پناھندگان نشان می دھد که اكنون حدود 
مسئوالن آموزش و پرورش ایران . ه اند ھزار نفر موفق به ثبت نام در مدارس و دانشگاه ھا شد255که از این تعداد تنھا 

گزارشھای درباره اخراج مھاجران افغان از مدارس طی سال جدید تحصيلی را رد کرده اند ولی ھم زمان خبرھایی به 
گوش می رسد که نشان می دھد دشواری ھای ادامه تحصيل مھاجران افغان در ایران به ویژه در شھرھایی مانند 

مجموعه ای از عوامل از جمله در اختيار نداشتن کارت تردد، شرایط نامناسب مالی . فته استمشھد و تھران از بين نر
،عدم تطابق سن کودکان مھاجر با ترتيب سني آموزشي ايران و نداشتن گواھی سالمت اصلی ترین دالیل مدارس برای 

 مدارس دالیلی از این دست را در امسال نيز برخی. ممانعت از ثبت نام مھاجران افغان طی سالھای گذشته بوده است
  .رد درخواست مھاجران برای تحصيل مطرح کرده اند

 

    کارشکنی در بازگشت به کار علی نجاتی

 88بازداشت و در بھار 87علی نجاتی کارگر نيشکر ھفت تپه و از اعضای سندیکای کارگران این شرکت که در اسفند ماه 
ازان پس در جلسات ھيات تشخيص و حل اختالف در اداره .اج خود مواجه شدآزاد شد،پس از بازگشت به کار با حکم اخر

ی کار شھرستان شوش نيز حکم اخراج وی که مستقيما به سفارش مقامات امنيتی بوده است توسط اداره کار شوش 
  .تایيد شد

 بی پاسخ مانده 89اه شکایت خود را به دیوان عدالت اداری تسليم کرد که تا این تاریخ یعنی مھرم88نجاتی در مھر 
  . تن دیگر از ھمکاران خود به مدت شش ماه در زندان دزفول محبوس بود4نجاتی سپس به ھمراه .است

 دیوان عدالت اداری در اظھار نظری متناقض به نجاتی گفته است برای بررسی ھر پرونده حداقل شش ماه 18شعبه ی 
عد از شکایت ،نامه ای به اداره ی کار شوش ارسال کرده وقت نياز است و از طرفی به وی گفته است یک ھفته ب

ھمچنين رسيد و امضای نامه ی استعالم دیوان توسط رئيس اداره کار شوش ،حمدانی به نجاتی نشان داده شده .است
از .این در حالی است که رئيس اداره کار شوش تا کنون و در این یک سال ھيچ اطالعی به نجاتی نداده است.است

ر چند ماه اخير چندین جلسه ی سوال و جواب و بازپرسی توسط مقامات قضایی و امنيتی در شوش ،برای سویی د
  .علی نجاتی برگزار شده است و در این جلسات از نامه ای به اداره کار نيز سخن به ميان آورده شده است

،منتظر تایيد مقامات امنيتی و قضایی این احتمال وجود دارد که اداره ی کار شوش برای پاسخ به دیوان عدالت اداری 
  .شوش و خوزستان بوده است در حالی که باید راسا و در اسرع وقت به دیوان عدالت پاسخ ميداده است
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حکم بازگشت به کار علی نجاتی و شکستن رای اداره کار شوش طبق قوانين موجود در ایران می بایست به سرعت 
لف اداری،قضایی و امنيتی برای جلوگيری و یا به تاخير انداختن حکم بازگشت عملی ميشد اما کارشکنی ِ مقامات مخت

  .به کار وی ،نشان از ماھيت ضد کارگری اقدامات آنان و ایجاد سد و مانع در راه تشکل یابی کارگران می باشد

اتی ،جليل کميته ھماھنگی برای کمک به ایجاد تشکل ھای کارگری ضمن اینکه خواستار بازگشت به کار علی نج
احمدی،قربان عليپور،فریدون نيکوفرد ،محمد حيدری مھر و رضا رخشان ،کارگران اخراجی در نيشکر ھفت تپه ميباشد 

   .،قاطعانه خواھان پایان دادن به پرونده سازی و اخراج کارگران عضو در تشکل ھای کارگری است

  کميته ھماھنگی برای کمک به ایجاد تشکل ھای کارگری

  1389 مھر 1

  بالتکليفی رضا شھابی در آستانه ی اتمام مدت بازداشت موقت

 توسط مامورین امنيتی ربوده شده ،نگران 89 خرداد 22 زندان اوین که در 209خانواده ی رضا شھابی کارگر زندانی در بند 
  . ھستند  وضعيت نا مشخص وی

 این سندیکا که از افراد خوش نام و کوشا رضا شھابی از اعضای سندیکای کارگران شرکت واحد و عضو ھيات مدیره ی
در عرصه ی دفاع از حقوق کارگران است ،پس از محبوس شدن در زندان اوین با اقدام غير منتظره ی تمدید قرار 

با . مھرماه به پایان ميرسد19 ماه مواجه شده است که این دو ماه در روز ھای آینده و در تاریخ 2بازداشت خود به مدت 
 تا این تاریخ وکيل مدافع رضا شھابی که تا کنون بارھا به بازپرسی مستقر در زندان اوین مراجعه کرده موفق این وجود،

یکی از دالیل اعالم شده برای عدم پاسخگویی به وضعيت .به قرائت پرونده و یا مالقات با رضا شھابی نشده است
  ! ی وی اعالم شده استقضایی پرونده شھابی ،در مرخصی تابستانی بودن بازپرس پرونده

ھمچنين بيماری شھابی و درد شدید در نواحی گردن، کمر ، دست و نيز ناراحتی گوارشی که در اثر حبس و فشار بر او 
 ماه است که با این 2رضا شھابی ھمچنين بيش از  .عارض شده است به نگرانی ھا درباره ی وضعيت وی افزوده است

 ضمن اینکه ھيچ گونه بازجویی از وی به عمل نيامده است ،ھيچ   ، د رھا شدهوضعيت در سلول دو نفره به حال خو
  .توضيحی مبنی بر زمان آزادی وی به او داده نشده است

 لزوم   مبنی بر  کميته ھماھنگی برای کمک به ایجاد تشکل ھای کارگری ضمن تاکيد بر خواسته ی خانواده ی نامبرده
 مھرماه ،خواھان آزادی بی 19ثر تا زمان اتمام دوره ی بازداشت موقت وی در آزادی بی قيد و شرط رضا شھابی حداک

  .قيد و شرط دیگر کارگران و فعالين کارگری دربند است

  کميته ھماھنگی برای کمک به ایجاد تشکل ھای کارگری

  1389 مھر 1

  ازداشت دو نفر از اعضای خانواده کاوه گل محمدیب

ده، روز جمعه دوم مھر، کوروش و کيانوش گل محمدی از اعضای خانواده فعال بر اساس خبری که برای ما ارسال ش
کارگری زندانی کاوه گل محمدی، در روستای گازرخانی از توابع کامياران بازداشت شدند و قرار است که روز شنبه آنھا را 

ران محکوميت خود در زندان الزم به ذکر است که کاوه گل محمدی در حال گذراندن دو. تحویل دادگاه کامياران دھند
در حالی اعضای خانواده این فعال کارگری بازداشت می شوند که در ماه ھای اخير فشار بر فعالين .سنندج است

کارگری روستای گازرخانی شدت یافته است و آنھا توسط عوامل نيروھای امنيتی به شکل ھای مختلف، مورد تھدید و 
ن منظور اداره اطالعات از مالک نانوایی این روستا خواسته است که سھميه نان روزانه به ای. آزار و اذیت قرار می گيرند

  .خانواده ھای این فعالين کارگری را به آنھا ندھد

کميته ھماھنگی برای کمک به ایجاد تشکل ھای کارگری ضمن محکوم کردن دستگيری اعضای خانواده کاوه گل 
کارگری و خانواده ھای آنھا را محکوم کرده و از ھمه کارگران، تشکل ھا و ، فشار و اذیت و آزار بر فعالين  محمدی

نھادھای کارگری می خواھد که در مقابل چنين اقدام ھایی که حتی حقوق اوليه بشر را پایمال می کند، ساکت نشوند 
  .می برند، تالش کنندو برای آزادی ھمه کسانی که در دفاع از داشتن حق زندگی و حقوق انسانی برابر در زندان بسر 

   کميته ھماھنگی برای کمک به ایجاد تشکل ھای کارگری  

 1389 مھر 2

 به خاطر فشار مديريت “ ملت ما”استعفای جمعی گروھی از خبرنگاران 
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به دليل فشارھای " ملت ما"گروھی از خبرنگاران روزنامه : مھر آمده است 2 در تاریخ جرسبه گزارش سایت اصالح طلب 

  . استعفا دادند" ملت ما"جمعی از کار در  از سوی مديريت روزنامه، به طور دستهوارده 
بنا به اخبار رسيده به جرس، با وجود اينکه مديرمسئول روزنامه ملت ما پيش از اين تاکيد کرده بود برای انتشار روزنامه، 

اند، چرا که  سوی مديريت روزنامه تحمل نشدهای را به کار خواھد گرفت اما گويا اين گروه از  گروھی از خبرنگاران حرفه
  . طی روزھای گذشته اقدام به استعفا کرده اند" ملت ما"گروھی از خبرنگاران اصالح طلب در روزنامه 

اين گروه از روزنامه نگاران به دنبال فشارھای وارد آمده به آنھا از جانب مديريت روزنامه ترجيح دادند که روزنامه را ترک 
  . را ترک کرده اند" ملت ما"اکنون گروه اجتماعي، اقتصادی و کاريکاتور کنند و ت

ھا و روزنامه ھا مورد  اين روزنامه در پی دعوت از خبرنگاران موسوم به زنجيره ای برای ھمکاري، از سوی برخی سايت
  .  کردانتقاد قرار گرفت و به سرعت به انتشار پاسخی در اين زمينه و تاکيد بر مشی اعتدال اقدام

که قرار است با صاحب امتيازی محسن رضائی منتشر شود، چندی پيش در پاسخ به خبری كه در " ملت ما"روزنامه 
با ھدف تقويت مشی اعتدالی " ملت ما"ستون جھت اطالع روزنامه جمھوری اسالمي، چاپ شد توضيح داد که روزنامه 

رصه روزنامه نگاری را در كنار جلسه ھای ھم انديشی با صاحب در كشور، از ماه ھا قبل رايزنی با استادان و مديران ع
  . نظران فرھنگي، اجتماعي، سياسی و اقتصادی كشور آغاز كرده كه ھمچنان درحال انجام است

اين روزنامه، با صاحب امتيازی محسن رضايی و مدير مسئولی امير حسين مروی و با تشكيل شورای سياست گذاري، 
 ای با رويكرد اصولگرايی اصيل و نگاه كارشناسی و تعقلی به امور را در راستای منافع ملی در تالش است روزنامه

  . منتشر کند
 اقتصادی منتشر -پنجم مھر ماه با رويکردی اجتماعی و فرھنگی " ملت ما"با اين حال قرار است که پيش شماره روزنامه 

  . می شود
در : "ت ما چندی پيش درباره درباره ترکيب تحريريه روزنامه گفته بودعبدالحسين روح االمينی صاحب امتياز روزنامه مل

  ." طراحی تحريريه اين روزنامه تالش شده از روزنامه نگاران حرفه ای استفاده شود
  . روح االمينی صاحب امتياز کنونی اين نشريه سال گذشته در جريان وقايع پس از انتخابات فرزند خود را از دست داد

  
  

  ھای روسيه عليه ايران اعالم شد ريمفھرست تح

ھای بازرگانی زيادی عليه  ھای شورای امنيت، روسيه نيز محدوديت در چارچوب تحريم : مھر اعالن می کند2 درراديوآلمان
خاطر عدم  وزير دفاع ايران به مسکو به. افزارھای نظامی ھستند ھا به طور عمده شامل جنگ اين تحريم. ايران برقرار کرد

  .  اعتراض کرده است٣٠٠يل موشک استحو
، تجھيزات زرھی و ھوايي، بالگردھا و ناوھای ٣٠٠ھای اس  دميتری مدودف، رئيس جمھوری روسيه واگذاری سيستم

  . جنگی به ايران را ممنوع کرد
ذاری اعالم کرد که بر اساس فرمان رئيس جمھوری روسيه واگ)  شھريور٣١/  سپتامبر ٢٢(کاخ کرملين روز چھارشنبه 

اين تدابير در . ، تجھيزات زرھی و ھوايي، بالگردھا و ناوھای جنگی به ايران ممنوع شده است٣٠٠ھای اس  سيستم
 با ٢٠١٠ ژوئن ٩شورای امنيت روز .  شورای امنيت سازمان ملل صورت گرفته است١٩٢٩ی  چارچوب اجرای قطعنامه

  . ضع کردھای شديدی را عليه ايران و  تحريم١٩٢٩ی  تصويب قطعنامه
   ٣٠٠اعتراض ايران به عدم تحويل اس

يک روز پس از اعالم خودداری روسيه از تحويل تجھيزات پدافند ھوايی به ايران، احمد وحيدي، وزير دفاع دولت 
به ) اول مھر/  سپتامبر ٢٣(وی روز پنجشنبه . ھای مسکو را به خاطر اين تصميم مورد انتقاد قرار داد نژاد، مقام احمدي

  . منعقد شده است، پايبند بماند٢٠٠٧زيون دولتی ايران گفت که دولت ديميتری مدودف بايد به قراردادی که در سال تلوي
ضمن اعالم خودداری روسيه از )  سپتامبر٢٢(نيکالی ماکاروف، رئيس ستاد کل نيروھای مسلح روسيه روز چھارشنبه 

المللی  ھای بين  بدون ترديد شامل تحريم٣٠٠ھای اس شکمو«:  به ايران، تاکيد کرد٣٠٠ی موشکی اس تحويل سامانه
  » .ھا را به ايران تحويل نخواھد داد شوند و روسيه اين موشک مي

Bildunterschrift : ٣٠٠موشک پدافندی اس   
  فھرست افزار جنگی تحريمی 

و ارسال آنھا به ايران افزارھايی را که فروش  به گزارش خبرگزاری ريانووستی به نقل از منابع کرملين فھرست جنگ
ھای رزمی  طبق فرمان از جمله انتقال ترانزيتی ھر نوع تانک، ماشين«: ممنوع شده به شرح زير اعالم داشته است

ھای جنگي،  ای دارای کاليبر بزرگ، ھواپيماھای جنگي، بالگردھای جنگي، کشتي ھای توپخانه زرھي، سيستم
 برای اھداف فھرست تسليحات متعارف سازمان ملل متحد تعريف ھای موشکی طوری که آنھا ھا يا سيستم موشک
ھای موشکی پدافند ھوايی يا وسايل مادی مربوط به تسليحات ذکر شده از جمله لوازم يدکی از  شوند، سيستم مي

ل ، رساندن اين تسليحات به ايران از خاک روسيه و ھمچنين انتقا)از جمله با وسايل نقليه ھوايی(طريق خاک روسيه 
  » .شود ھای دارای پرچم دولتی روسيه ممنوع مي ھا و ھواپيما آنھا به ايران خارج از مر ھای روسيه يا استفاده از کشتي

. شود ی خدمات بيمه به طرف ايرانی را نيز شامل مي ھای روسيه ارائه افزايد که اين تحريم  خبرگزاری ريانووستی مي
اندرکار توليد تسليحات و خريداری تجھيزات قابل  ھای صنعتی ايران که دست هھا و گرو افزون بر اين، آندسته از مجتمع

  . اند گرفته استفاده برای تحقيقات اتمی ھستند نيز در فھرست تحريم روسيه جاي
ھای تحت کنترل سازمان صنايع دفاعی ايران يا متعلق به سازمان صنايع ھوا ـ فضای ايران و شرکت  تعدادی از شرکت

 معاصر که مسئوليت طراحی و احداث رآکتور آب سنگين در شھر اراک واقع در جنوب تھران را بر عھده دارند ھای فناوري
  . اند ھا شده نيز شامل اين تحريم

ھايی متعلق به سپاه پاسداران نيز در فھرست تحريم روسيه گنجانده  مرکز نظامی فنی و تحقيقات علمی ايران و شرکت
  . اند شده
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  غرامت از سوی روسيه احتمال پرداخت 
 از سوی روسيه، احتماال اين کشور را ٣٠٠ی قرارداد فروش موشک اس ی روسي، فسخ يکجانبه  ی يک روزنامه به نوشته

  . به متعھد به پرداخت غرامت به ايران خواھد کرد
احتمال داده . ته است ميليون دالر بابت تحويل اين موشک پدافندی پيشرفته به روسيه پرداخ٨٠٠شود که ايران  گفته مي

  .  ميليون دالر به عنوان جريمه به ايران بپردازد۴٠٠شود که در صورت فسخ قرارداد روسيه مجبور خواھد شد حدود  مي

  اند   ضرر كرده44متال از اجراي اصل  كارگران پارس
  

متال سرنوشت مشابه  ان پارسسرنوشت كارگر:   مھر آمده است 3 ایلنا در تاریخ –به گزارش خبرگزاری دولتی کار ایران 
 نفر در كارخانه 380 نفري سالھاي جنگ تنھا 1200امروز از جمعيت /شده است ھاي خصوصي سازي ھمه كارگران واحد

  .مشغول به كارھستند و تازه كارفرما قصد تسويه حساب با آنھا را دارد
برخالف الزام : گويد  قانون اساسي مي44 اصل ھاي مربوط به ابالغيه فعال كارگري با انتقاد از نحوه اجراي سياست يك

قوانين مبني بر حفظ اشتغال نيروھاي شاغل در واحدھاي خصوصي سازي شده؛ كارگران نخستين گروھي ھستند كه 
  .شود پس از واگذاري منافعشان فداي منافع مالكان خصوصي مي

حور جاده مخصوص كانون استان تھران در ھاي م علي اديم، عضو ھيات مديره نمايندگان شوراھاي اسالمي كارخانه
در سالھاي گذشته و در راستاي خصوصي سازي و كوچك شدن دولت، بيشتر واحدھاي اقتصادي : گفتگو با ايلنا، گفت

  .است ھاي شبه دولتي واگذار شده به گروه
ھا اقدام به تعديل  هوي بايادآوري اينكه بيشتر اين مالكان به اصطالح خصوصي پس از دردست گرفتن مديريت كارخان

اين درحالي است كه در زمان واگذاري به بخش خصوصي يكي از شرايط : اند؛ گفت كارگران و تعطيلي كارخانه كرده
  .است اساسي تضمين اشتغال كارگران و ادامه فعاليت كارخانه بوده

متال به عنوان  رگران كارخانه پارسھاي تشخيص و حل اختالف ادارات كار، از سرنوشت كا نماينده كارگران تھران در ھيات
ھاي جنگ حضور فعال   كارگر اين كارخانه در خطوط توليد و جبھه1200درحالي كه در سالھاي جنگ، : مثال يادكرد و گفت

  . نفر كاھش پيدا كرده است380داشتند اما در سالھاي اخير تعداد كارگرا اين واحد توليدي به 
شود خريدار خصوصي اين كارخانه قصد دارد پس از تحويل گرفتن مديريت به  ده مياين درحالي است كه شني: وي افزود

منظور بازسازي خطوط توليد با تمامي كارگران موجود تسويه حساب كند و بعد در صورت امكان ادامه براي فعاليت با 
  . كارگر توليد را از سربگيرد180استخدام 

اين : اند؛ گفت ھاي حداقلي كارگران بسيار ضعيف عمل كرده مين خواستهاديم بابيان اينكه مديران دولتي در مورد تا
  .شود درحالي است كه داشتن شغل براي ھر شھروند ايراني يك حق ابتدايي تلقي مي

  اخراج كارگران كارخانه داروسازي حكيم

  
اين اخراج ھا بدليل رکود . د  اخراج شدن89-6-29 نفر ازكارگران کارخانه داروسازي حکيم درتاريخ 10 –آژانس ايران خبر 

  .درتوليد و مواد اوليه ھمچنان ادامه دارد
  .کارگران اخراجي و بقيه کارگران نسبت به اين اخراجھا معترض ھستند 

الزم به ذکر است که حدود يکماه پيش نيز ھفت نفر ديگر ازکارگران اين کارخانه اخراج شدند واين اخراج ھا ادامه خواھد 
  .داشت 

  
   ماه است حقوق ھای خود را دریافت نکرده اند۶ن پرریس سنندج بيش از کارگرا

  
 بنا بر گزارشھای گزارش رسيده به اتحادیه آزاد کارگران ایران، کارگران کارخانه ریسندگی پرریس –آسمان دیلی نيوز 

  . ماه است دستمزدی دریافت نکرده اند۶بيش از 
 در سال گذشته، کارفرمای این واحد توليدی فشارھای خود را بر کارگران  نفر از کارگران این شرکت٣٠به دنبال اخراج 

  .افزایش داده است
 نفر کارگر در حال توليد است و این ٣۵ نفر کارگر توليد ميکرد، در حال حاضر تنھا با ٧٠این کارخانه که سالھای قبل با 

  . در این کارخانه وارد بشودمسئله باعث شده است از نظر شدت کار، فشار مضاعفی بر کارگران شاغل
بنا بر این گزارش کارفرمای شرکت پرریس در مواجھه با ھر نوع اعتراضی، حتی نسبت به پرداخت دستمزدھای معوقه 

  .کارگران، با انگشت درب خروجی کارخانه را به آنان نشان می دھد

  
  بالتکليفی رضا شھابی در آستانه ی اتمام مدت بازداشت موقت

  
 زندان اوین 209 خانواده ی رضا شھابی کارگر زندانی در بند –گی برای کمک به ایجاد تشکل ھای کارگری کميته ھماھن

  . توسط مامورین امنيتی ربوده شده ،نگران وضعيت نا مشخص وی ھستند 89 خرداد 22که در 
فراد خوش نام و کوشا رضا شھابی از اعضای سندیکای کارگران شرکت واحد و عضو ھيات مدیره ی این سندیکا که از ا
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در عرصه ی دفاع از حقوق کارگران است ،پس از محبوس شدن در زندان اوین با اقدام غير منتظره ی تمدید قرار 
با . مھرماه به پایان ميرسد19 ماه مواجه شده است که این دو ماه در روز ھای آینده و در تاریخ 2بازداشت خود به مدت 

مدافع رضا شھابی که تا کنون بارھا به بازپرسی مستقر در زندان اوین مراجعه کرده موفق این وجود، تا این تاریخ وکيل 
یکی از دالیل اعالم شده برای عدم پاسخگویی به وضعيت .به قرائت پرونده و یا مالقات با رضا شھابی نشده است

  !قضایی پرونده شھابی ،در مرخصی تابستانی بودن بازپرس پرونده ی وی اعالم شده است
ھمچنين بيماری شھابی و درد شدید در نواحی گردن، کمر ، دست و نيز ناراحتی گوارشی که در اثر حبس و فشار بر او 

  .عارض شده است به نگرانی ھا درباره ی وضعيت وی افزوده است
که ھيچ  ماه است که با این وضعيت در سلول دو نفره به حال خود رھا شده ، ضمن این2رضا شھابی ھمچنين بيش از 

  .گونه بازجویی از وی به عمل نيامده است ،ھيچ توضيحی مبنی بر زمان آزادی وی به او داده نشده است
کميته ھماھنگی برای کمک به ایجاد تشکل ھای کارگری ضمن تاکيد بر خواسته ی خانواده ی نامبرده مبنی بر لزوم 

 مھرماه ،خواھان آزادی بی 19 بازداشت موقت وی در آزادی بی قيد و شرط رضا شھابی حداکثر تا زمان اتمام دوره ی
  .قيد و شرط دیگر کارگران و فعالين کارگری دربند است

  
  افزايش دست فروشي كودكان در خيابان ھاي گنبد كاووس

  
 به طرز چشمگيري كودكان در شھرستان گنبد كاووس به علت نداشتن پول تحصيل خود در خيابان –آژانس ايران خبر 

ديدن اين صحنه قلب ھر .  شھر به دست فروشي پرداخته اند و دستمال كاغذي و باتري به مردم ميفروشند ھاي اصلي
  .درحاليكه ھمه اين بچه ھا بايد پشت ميز وكالس درس باشند . انسان آزاده اي را آزرده خاطر ميكند 

  
  گيرند حوادث کار روزانه از کارگران زحمتکش ایرانی قربانی می

  
 پيش از این، در جریان انفجار در پتروشيمی پردیس واقع در منطقه عسلویه در : رش ھای دریافتی آمده است بر پایه گزا

اما از آمار .  کارگر کشته و یک نفر به شدت مجروح گردیده بود۵ھای دولتی   مرداد نيز بنا برگزارش خبرگزاری١٣روز 
علت و مقصر اصلی این انفجار نيز ھنوز مشخص نگردیده . اردگان این حادثه نيز اخبار موثقی وجود ند شده واقعی کشته

  .ھا کارگر گردید ھرگز مشخص نشد است، ھمان طور که انفجار در مجتمع شازند اراک نيز که منجر به کشته شدن ده
اخته کارگران که قربانيان اصلی حوادث ناشی از کار ھستند در اکثر موارد از سوی بازرسان به اصطالح دولتی مقصر شن

این در حالی است که دولت و کارفرمایان . شود شوند و عمومن این حوادث به بی احتياطی کارگران نسبت داده می می
  .باشند مقصر اصلی حوادث ناشی از کار می

باشد و علت اصلی این  داری بسيار باال می ی سرمایه آمار حوادث ناشی از کار در ایران نسبت به کشورھای پيشرفته
کارگران ایران به دليل آن که فاقد ھر گونه . ی مستقيم بی حقوقی کارگران در ایران دانست توان نتيجه را میموضوع 

داران ھستند که با  داران نيستند و این سرمایه ھای خود در برابر سرمایه تشکل مستقل ھستند، قادر به پيشبرد خواست
  .کنند تر می ان سختحمایت دولت و قانون روز به روز شرایط را برای کارگر

کارفرمایان برای کسب سود بيشتر از . توان به استفاده از کارگران غيرماھر و عدم آموزش آنھا اشاره کرد در این رابطه می
کارگران ارزان قيمت که دارای مھارت الزم نيستند استفاده می کنند که این موضوع منجر به بروز حوادث ناشی از کار 

  .گردد می
ھایی  گر می توان به عدم استفاده از وسایل ایمنی خوب و نيز ابزار مناسب اشاره کرد که یکی دیگر از علتی دی نمونه

  .گردد است که منجر به بروز حادثه و باال رفتن ميزان خسارات جانی برای کارگران می
 کنند و ھمين موضوع مورد دیگر خستگی کارگران است که مجبورند برای تامين معاش خود ساعات زیادی اضافه کاری

دستمزدھای کنونی کارگران یکی از معضالت بزرگ . گردد یکی از عواملی است که حوادث ناشی از کار را سبب می
  .باشد ھا می آن

ھای کارگری ھستند که در معرض خطر حوادث ناشی از کار قرار  ھم چنين کارگران ساختمانی یکی از بزرگترین گروه
  ی کارگران فوق در پيچ و خم بوروکراسی حاکم گير کرده است ھا موضوع بيمه ذشت سالدارند که ھنوز و پس از گ

  
  گزينش معلمان درسال تحصيلي يكي از سياستھاي سركوبگرانه نظام

  
دانشجويان و معلمان به عنوان , به دنبال اعتراضات معلمان و ترس نظام از وحدت و اتحاد دانش آموزان –آژانس ايران خبر 

نظام براي كنترل ھرچه بيشتر بر مدارس و دست چين نمودن و انتصاب مزدوران خود در مدارس ,ل و آزاديخواه عناصر فعا
بعنوان نمونه معلم يكي از دبيرستانھاي .اقدام به گزينش معلمان در سال تحصيلي جديد در برخي مدارس نموده است 

سال جديد تحصيلي مراجعه نموده بود با اين سوال نازي آباد كه به آموزش پرورش محله خود براي پيگيري كارھاي 
 سال 8 سال سابقه كار دارم و 8مواجه شده بود كه آيا گزينش شده اي؟ و اين معلم با تعجب جواب داده بود كه من 

اما در كمال تعجب به وي گفته شد كه بايدمجدد گزينش بشوي و گزينش آن زمان ديگر به درد ,قبل گزينش شده ام 
  .بايد شما را گزينش كنند” بخوانيد مزدوران جديد”  و مسئوالن جديد نمي خورد
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  يك سوم جمعيت استان با مشكل فقر روبرو ھستند : استاندار كرمان

  
كنندگان مواد مخدر و  استاندار كرمان با اشاره به بحث كاھش سن مصرف: گزارش می دھد خبرگزاري دانشجويان ايران 
  .انديشي شود ارتباط به مسائل فرھنگي نيست و بايد براي آن چاره ن مسائل بياي: مصرف آسان اين مواد گفت

به گزارش ايسنا، منطقه كوير، اسماعيل نجار در شوراي فرھنگ عمومي استان كرمان با گراميداشت فرارسيدن ھفته 
واره فيلم دفاع مقدس ھاي ھفته دفاع مقدس به ويژه در جشن اصحاب فرھنگي استان بايد در برنامه: دفاع مقدس افزود

  .استان حضور چشمگيري داشته باشند و در اين راستا تشويق و ترغيب داشته باشند
بحث افزايش مواد مخدر جدي است و اين مسئله با فرھنگ مرتبط است و بايد در دستور كار اين جلسه : وي تصريح كرد

  .قرار گيرد
 ھزار نفر زير پوشش كميته امداد 300در اين استان حدود : مان گفتنجار با اشاره به بحث ميزان زياد فقر مردم استان كر

استان كمك ) ره( ھزار نفر نيز به صورت موردي از كميته امداد امام خميني 200قرار دارند و حدود ) ره(امام خميني 
  .گيرند مي

امداد ھستند كه به طور كلي با  پوشش قرار گرفتن كميته   ھزار نفر در نوبت زير300حدود : استاندار كرمان اظھار كرد
توجه به بحث فقر پنھان استان و ھمچنين عده كثيري كه از وضعيت مالي خوبي برخوردار نيستند و بر اساس قانون ھم 

رو ھستند كه يك   ميليون نفر در استان با مشكل فقر روبه ھاي حمايتي قرار گيرند، حدود يك توانند زير پوشش نھاد نمي
  .شود ن را شامل ميسوم جمعيت استا

بايد بحث فقر مردم در دستور كار شوراي فرھنگ عمومي قرار گيرد تا مشخص شود كه چرا در استاني با : وي افزود
  .ھاي اقتصادي فراوان بايد دچار چنين مسائلي باشد استعداد و توانمندي زياد و ظرفيت

  
  شيرابه زباله كھريزك،آلوده ترين شيرابه زباله در جھان

  
رئيس و جمعى ازاعضاى شوراى اسالمى شھر :  مھر آمده است 3 ایلنا در تاریخ –گزارش خبرگزاری دولتی کار ایران به 

ھاى انجام شده در اين مركز دفن زباله  تھران امروز جمعه از محل مركز زباله كھريزك بازديد و از نزديك در جريان فعاليت
  . قرار گرفتند

ھاى اين  ين بازديد محمد فياض رئيس سازمان مديريت پسماند شھر تھران با اشاره به برنامهبه گزارش خبرنگار ايلنا، در ا
 درصد 35شود كه از اين ميزان  آورى مي  كيلومترمربع جمع100 تن در مساحت 7500در شھرتھران روزانه : سازمان گفت

  . درصد زباله تر است65خشك و 
داد كه اكنون اين ميزان  درصد كل ميزان زباله تھران را تشكيل مي30 پنج سال قبل ميزان زباله خشك: او ادامه داد

  .  درصد رسيده است35افزايش و به ميزان 
در كشورھاى اروپايى نسبت زباله خشك به تر برعكس ايران است به اين معنا كه در اين كشور : فياض تاكيد كرد
  . دھد  درصد كل زباله را تشكيل مي30پسماند تر تنھا 

ھاى خشك در اكثر نقاط جھان سوزانده شده و براى توليد  ھاى تر است، زيرا زباله معضل اصلى زباله، زباله: ضيح داداو تو
  . شود برق استفاده مي

  تفكيك زباله از مبداء موفق نبوده است 
عه يافته اكنون در اكثر كشورھاى توس: مناف ھاشمى قائم مقام معاونت خدمات شھرى ھم در جريان اين بازديد گفت

ھاى گذشته  روش بازيافت از مبداء براى بحث مديريت پسماند مورد توجه قرار گرفته است اما در كشور ما در سال
  . سازى در زمينه روش بازيافت از مبداء موفق نبوده است فرھنگ

 ھمان محل توليد آن يعنى تفكيك از مبداء در بحث زباله به اين معنى است كه بازيافت زباله و تفكيك آن از: او توضيح داد
  . در آشپزخانه انجام شود

آميز نبوده است اين است كه گرچه  سازى در اين زمينه موفقيت دليل اينكه در كشور ما بحث فرھنگ: ھاشمى ادامه داد
 ھاى شھروندان جزم بود ولى به علت ما تجھيزات الزم را داشتيم و عزم مسئوالن ھم براى انجام بحث تفكيك از خانه

سازى در اين زمينه انجام  ھا به ويژه تلويزيون فرھنگ رسانى الزم از سوى رسانه عدم ھماھنگى و نبود آموزش و اطالع
  . نشد

شود ولى آمار واقعى به اعتقاد   درصد تفكيك از زباله در مبداء انجام مي15اكنون طبق آمارارائه شده : او تاكيد كرد
  . درصد است10كارشناسان شھردارى زير 

ھاى مسكونى و در مرحله آخر در  بحث تفكيك از زباله ابتدا بايد از مراكز تجارى و بازار و سپس مجتمع: او تصريح كرد
  . منازل اجرا شود

  . شود ھا باعث گيج شدن مردم مي عدم پيوستگى در برنامه
م پيوستگى در برنامه عد: زيست اين شورا نيز گفت معصومه ابتكار از اعضاى شوراى شھر و رئيس كميسيون محيط

كند و  ھا ھم تغيير مي شود، متاسفانه با تغيير مديران و سياست باعث گيج شدن مردم در بحث مديريت پسماند مي
  . شود شد با تغيير مديريت به دست فراموشى سپرده مي ھايى كه در گذشته انجام مي برنامه

  .  درصد ھم كمتر است10مبداء در تھران از ھمچنين به اعتقاد ابتكار آمار مربوط به تفكيك زباله از 
  درصد رسيده است 2/6 درصد به 4/2زباله شھر تھران از 

 تاكنون چھار درصد رشد داشته 84فياض رئيس سازمان مديريت پسماند در ادامه با بيان اينكه رشد زباله تھران از سال 
 درصد رسيده است اين در حالى 2/6اما اكنون به  درصد بود 4/2 حدود 85 و 84زباله شھر تھران در سال : است، گفت
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  . ھاى خشك نيز افزايش يافته است آورى زباله است كه آمار تفكيك زباله از مبداء و جمع
دست و فقير  دزدھا است، اين قشر كه عمدتا از قشرھاى پائين  يكى از معضالت كنونى ما مبحث زباله :او تاكيد كرد

كنند كه آمار ميزان  اقدام به جداسازى پالستيك و بعضى اقالم خشك ديگر از زباله ميجامعه ھستند به طور مخفيانه 
  . زند دقيق زباله را برھم مي

در شھر : شود گفت آورى زباله تھران به كار گرفته مي فياض با ارائه آمارى از كليه وسايل و تجھيزاتى كه جھت جمع
 ھزار مخزن تخليه 70000رد كه اين توليدكنندگان زباله خود را در تھران سه ميليون واحد توليدكننده زباله وجود دا

  . كنند مي
 دستگاه 800آورى زباله را بر عھده دارند و از   نفر مسئوليت ساماندھى جمع15500 شركت با حدود 12: او ادامه داد

  . شود آورى پسماند به كار گرفته مي ادوات در جمع
 تن به مركز 20 دستگاه تريلر با حجم 200 كل زباله شھر تھران به وسيله  :گفترئيس سازمان مديريت پسماند ھمچنين 

  . دھند شود كه ھر كدام از اين تريلرھا روزانه در سه نوبت عمليات حمل زباله را به اين مركز انجام مي كھريزك حمل مي
ان مديريت پسماند اين است كه از به جھت اينكه بيشتر حجم زباله در تھران زباله تر است، سعى سازم: او تاكيد كرد

 تومان 24اين ميزان زباله تر بيشترين ميزان كمپوست را به دست آورد و در حال حاضر ھر كيلو كمپوست را كيلويى 
  . فروشيم مي

  كنيم   تن زباله را به طور مستقيم دفن مي3500
ھدف ما اين : ى شوراى شھر تاكيد كردھاشمى قائم مقام معاونت خدمات شھرى در ادامه ارائه گزارش خود به اعضا

 ھزار 4 ھزار تن در روز است به 3است كه ظرفيت خطوط پردازش و تفكيك زباله خود در مركز كھريزك را كه در حال حاضر 
  .  ھزار تن برسانيم75تن برسانيم و اميدواريم تا پايان سال اين رقم را به 

با اين حجم باالى : كنيم، گفت تن را به طور مستقيم دفن مي500 ھزار و 3او ھمچنين با تاكيد بر انيكه از كل حجم زباله 
گذارى در زمينه توليد برق از زباله ھستيم و با دو نفر از  ناپذير است و به دنبال جذب سرمايه زباله اين امر كه اجتناب

  . ايم گذاران نيز در اين زمينه به توافق رسيده سرمايه
  ھاى زيرزمينى عنايت الھى است   كھريزك به آبھاى عدم نفوذ شيرابه زباله

با توجه : شيرابه زباله نيز از موارد مورد بحث اين بازديد و مورد توجه شوراى شھر بود كه فياض در اين باره نيز توضيح داد
ار سازمان خانه در دستور ك اى از شيرابه زباله به وسعت سه تا چھار ھكتار نياز به تاسيس اين تصفيه به وجود درياچه

ايم و اميدواريم تا بھمن ماه امسال اين پروژه به   درصد پيشرفت درپروژه داشته30مديريت پسماند قرار گرفت كه تاكنون 
  . بردارى برسد بھره

شناسى از يك دژسنگى محكم در  ھا در كھريزك از نظر زمين  دفن قديمى زباله او با بيان اينكه خوشبختانه زمين محل
ھاى آب  اين اليه سنگى موجب شده است كه آب اين درياچه شيرابه به سفره: شكيل شده است، گفتسطوح زيرين ت

افتاد و اليه زيرين زمين در منطقه كھريزك در  محيطى اتفاق مي زيرزمينى نفوذ نكند و گرنه معلوم نبود چه فاجعه زيست
شود كه شيرابه زباله به سفره آب  ب ميكند و اين اليه موج  متر به سطح گسل سنگى كھريزك برخورد مي15عمق 

  .  مترى زيرزمين نفوذ نكرده آب زيرزمينى را آلوده نكند150زيرزمينى در عمق 
ھا دفن غير بعداشتى زباله در اين  ايم شيرابه زباله كھريزك كه حاصل سال با وجود تحقيقاتى كه انجام داده: فياض افزود

ھاى   جھان است و با توجه به نفوذ ناپذيرى زمين اين قسمت و آلوده نشدن آبمكان است آلوده ترين شيرابه زباله دركل
  . اى اتفاق نيفتاده است زيرزمينى بايد گفت اين عنايت الھى است كه فاجعه

  انتقال مركزكھريزك توجيه اقتصادى ندارد 
ريت پسماند و اعضاى شوراى انتقال مركز پسماند به مكان جديدى نيز قسمتى ديگر از بحث ميان كارشناسان مركز مدي

  . شھر بود
، يك 79از سال :  بحث انتقال كھريزك مطرح بوده است، افزود79رئيس سازمان مديريت پسماند با اعالم اينكه از سال 

 كيلومتر محل 30آباد در  كارگروه براى بحث انتقال مركز دفن كھريزك تشكيل شد و در ھمان سال، ھوشنگ آباد و عزيز
  . ن سال به منظور تاسيس مركز دفن جديد انتخاب شدفعلى در ھما
زيست فرھاد رھبر با محل جديد  محيطى سازمان حفاظت محيط  مديركل وقت ارزيابى زيست83اما در سال : او ادامه داد

ا مخالفت كرد و از آن زمان تاكنون مباحث انتقال مركز دفن كھريزك مطرح بوده و به تازگى ھيات وزيران بحث انتقال ر
  . منتفى كرده است

اين مركز را . چرا بايد ھنگامى كه ميلياردھا تومان در اين مركز ھزينه شده است: كه ابتكار نيز در اين رابطه اعالم كرد
  . انتقال داد، انتقال اين مركز كامال غيرعقالنى بوده و توجيه اقتصادى ندارد

ھاى مختلف اين مركز بازديد به عمل   به بازديد از قسمتبه گزارش خبرنگار ايلنا، در ادامه اين نشست، شوراى شھر
اى بود كه قرار  خانه شيرابه زباله آوردند؛ يكى از مراكزى كه مورد توجه شوراى شھر تھران قرار داشت قسمت تصفيه

 22 تا  درصد كنونى پروژه افتتاح اين پروژه30رسد با پيشرفت   بھمن امسال به پايان برسد اما به نظر مي22است تا 
  .بھمن امسال دور از ذھن باشد

 باز ھم خبر از اخراج کارگران 

کارخانه درب و پنجره : مھر اعالن می کند3، در تاریخ کميته ھماھنگی برای کمک به ایجاد تشکل کارگری به گزارش 
طيل و کليه  می باشد ، قبل از راه اندازی تع سازی سيرنگ عمران واقع در رشت که جزء مجموعه توليدی اشی مشی

  .کارگران این کارخانه اخراج شدند 

کارگران این کارخانه از کار بيکار شدند و به خيل عظيم بيکاران  بنابه این گزارش در ھفته ھای گذشته تعدادی از 
  .پيوستند 
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نبال تعطيل ما کارگران اخراجی ، سال قبل نيز به د: با صحبتی که با یکی از کارگران این کارخانه داشتيم اعالم کرد 
 منتقل شدیم اما  شدن شرکت سيرنگ گيالن که یکی دیگر از کارخانجات این گروه توليدی می باشد به کارخانه مذکور

 و ما یک بار دیگر با معضل بيکاری روبرو  ناگھان کليه ماشين آالت این شرکت نيز قبل از راه اندازی خط توليد فروخته شد
  . شدیم 

  برای مريم ضيا، فعال حقوق کودکان اعتراض به حکم صادر شده

منيژه محمدی ،وکيل مدافع مريم ضيا ،فعال حقوق کودکان نسبت به حکم : مھر اطالع ميدھد3سایت  کلمه درتاریخ 
  . ه دادگاه تجديد نظر ارائه داد صادره برای موکلش اعتراض کرد و تقاضای تجديد نظر خواھی در حکم صادره را ب

 امنيتی زندان اوين و ٢٠٩ه، مريم ضيا پس از حوادث عاشورای تھران دستگير و چند ماه رادر بند به گزارش خبرنگار کلم
  .  برد و با قرار وثيقه آزاد شد سپس بند نسوان به سر
حکمی که به خاطر فعاليتھای . دادگاه انقالب به يک سال حبس تعزيری محکوم شده است ٢٨وی براساس حکم شعبه 
  . وق کودکان به وی داده شده است ز حقوی در انجمن حمايت ا

وی .  دی ماه توسط نيروھای امنيتی بازداشت شد١٠مريم ضيا، مدير جمعيت تالش برای جھان شايسته کودکان، روز 
 . در تجمعی برای دفاع از حقوق کودکان دستگير و روانه زندان اوين شده بود ٨۵پيش از اين نيز در خرداد سال 

 / خدر صنعتی در شرق کشور و کاھش بھای آنافزايش قاچاق مواد م

 درصد مواد مخدر 70رئيس پليس کرمان با اشاره به اينکه :  مھر اعالن می دارد3 ایران در تاریخ  مھر دولتیخبرگزاری
متاسفانه قاچاق مواد مخدر صنعتی ھمچنان در شرق کشور در حال : قاچاق شرق کشور از کرمان عبور می کند گفت

  . افزايش است
استان کرمان به دليل وسعت زياد و موقعيت : سردار حسين چناريان در گفتگو با خبرنگار مھر در کرمان اظھار داشت

  . يان و سودجويان قرار گرفته استجغرافيايی خاص برای قاچاق مواد مخدر شرق کشور مورد توجه قاچاقچ
کشور از استان کرمان عبور داده می شود که  درصد مواد مخدر قاچاق از مرزھای شرقی 70طبق بررسی ھا : وی گفت

  . دامه داردطبق آمار موجود روند افزايش قاچاق مواد مخدر صنعتی طی ماھھای اخير ا
: فرمانده نيروی انتظامی استان کرمان با اشاره به مبارزه جدی ماموران نيروی انتظامی کرمان با قاچاق مواد مخدر گفت

  . ه اول کشور را در اختيار دارد قاچاق مواد مخدر رتبکرمان در زمينه کشف و برخورد با
با وجود اينکه اين حجم مواد مخدر از استان کرمان قاچاق می شود، مردم استان کرمان طبق : سردار چناريان ادامه داد

 از اين ور مواد مخدرآمار رسمی رتبه دھم در مصرف مواد مخدر کشور را دارند که دليل اصلی اين رتبه نيز عبور کريد
  . استان است
  اد مخدر صنعتی افزايش يافته است قاچاق مو

: رئيس پليس کرمان با اشاره به افزايش قاچاق مواد مخدر صنعتی و ھمچنين گران شدن مواد مخدر سنتي، تصريح کرد
  . دکات در اين راستا صورت می گيرقاچاقچيان درصدد تغيير الگوی مصرف مواد مخدر در کشور ھستند و اين تحر

علت افزايش قيمت ترياک در واقع عوامل اشتغالگر در افغانستان و مافيای مواد مخدر ھستند که با : وی خاطرنشان کرد
ربه زدن به جامعه ھدفشان دپوی مواد مخدر سنتی در افغانستان و از سويی توليد فراوان مواد مخدر صنعتی درصدد ض

  . ھستند
  نرخ مواد مخدر صنعتی ادامه دارد  افزايش قيمت مواد افيونی سنتی و کاھش

قيمت مواد مخدر سنتی در ماھھای اخير به شدت افزايش يافته است و از سوی ديگر قيمت مواد : سردار چناريان گفت
  . در صنعتی بسيار پائين آمده استمخ

يافته است اما آمار کشف مواد مخدر در سال جاری نسبت به سال گذشته کاھش : فرمانده نيروی انتظامی کرمان گفت
  . د مخدر صنعتی افزايش يافته استطی ھمين مدت آمار قاچاق موا

  . اعتياد آوری آن بسيار باال استوی از مردم خواست در اين زمينه ھوشيار باشند زيرا درصد تخريب مواد مخدر صنعتی و 
وشھايی آن را ترک کرد اما درمان ترياک مواد افيونی است که می توان با استفاده از ر: رئيس پليس کرمان ادامه داد

  . ش افزايش يافته بسيار مشکل استموادی مانند کراک که ميزان توليد
آسيبھايی که اين مواد افيونی به جامعه وارد می کند با مواد مخدر سنتی متفاوت است و بايد در اين خصوص : وی گفت

  . در جامعه اطالع رسانی الزم صورت گيرد
 

  .  زيلوباف در کل کشور مانده است5تنھا /ت واردات چينزيلو بافی زير ضربا
  

اگر زمانی زيلوبافی يکی از صنايع درآمدزای مردم يزد بود و ناصر :  مھر می نویسد3دولتی مھر ایران در تاریخ  خبرگزاری
می توانند زيلو  کارگاه زيلوبافی در اين شھر اشاره کرد امروز تنھا پنج نفر در کل کشور 500خسرو در سفرنامه اش به 

اين در حالی است که ھنرمندان زيلوباف معتقدند صنايع چينی و ماشينی جايی برای عرضه صنايع دستی باقی . ببافند
  . نگذاشته است

زمانی مردم ميبد : بمانعلی شريف زاده که از ھفت سالگی در شھرستان ميبد يزد زيلو بافته به خبرنگار مھر می گويد
 و پنج زيلوباف باقی رھای مختلف صادر می کردند اما امروز از آن ھمه استادکار تنھا چھار کارآموززيلوھايشان را به شھ

  . مانده است
در بين مردم يزد بافندگان زيلو به سمت :  سال است در کارگاھھای يزد زيلو می بافد می گويد52شريف زاده که 
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  . زيلو خريدار نداردنند که ديگر شغلھای ديگر و درآمدزا روی آورده چون می دا
اما از زمانی که فرش ماشينی و موکت به بازار آمد . اين نوع فرش زمانی زيرانداز مردم بود: شريف زاده ادامه می دھد

  . وکت گران استديگر کسی از زيلو استفاده نمی کند، چون قيمت زيلو نسبت به م
تعاونی زيلوبافان در : فروش زيلو مشکل دارند بيان می کندبمانعلی شريف زاده با اعالم اينکه ھنرمندان اين رشته برای 
  . ر آشنا نيست و خريدار ھم نداردھيچ کجای ايران نمايندگی ندارند بنابراين کسی با اين ھن

اکنون تعداد کمی از استادکاران زيلوباف در خانه : او از مشکالت ھنرمندان زيلوباف ميبد صحبت می کند و ادامه می دھد
شرکت زيلوبافان ميبد برای آنھا نخ و مواد اوليه تھيه می کند و نماينده شرکت ھم اگر در . کارگاه زيلو دارندھای خود 

  . مشتری پيدا کند آن را می فروشدبازار 
تا به حال چند بار در نمايشگاھھای صنايع دستی شرکت کرده ام اما کسی زيلو : اين استادکار زيلوباف ادامه می دھد

ی در نمايشگاه کاروانسرای خانات که به تازگی يک نمايشگاه صنايع دستی برگزار شده بود غرفه داشتم حت. نمی خرد
  . ند نفر از ھمشھری ھايمان بودنداما خريداران زيلوھای غرفه ميبد، فقط چ

بت به او معتقد است که زيلوبافی در بين مردم به خصوص جوانان شناخته شده نيست و بايد معاونت صنايع دستی نس
  .  موضوع توجه بيشتری داشته باشداين

به گفته شريف زاده، معاونت صنايع دستی سازمان ميراث فرھنگی در شھرستان ميبد کارگاه آموزشی برپا کرده است 
  .  استقبال زيادی از آن نمی شوداما

 بتوانند از فروش ھنرشان وی با بيان اينکه معاونت صنايع دستی بايد شرايطی را فراھم کند که ھنرمندان اين رشته
در حال حاضر نه تنھا زيلوبافی بلکه بيشتر ھنرھای دستی ايران در حال منسوخ شدن : مطمئن باشند، می گويد

  . اقی نگذاشته استچون صنايع چينی و ماشينی جايی برای عرضه صنايع دستی ب. ھستند
زيلو نوعی فرش يا زير انداز شبيه :  استفاده کرد می گويداين زيلوبافت با اشاره به اينکه از ھر دو طرف يک زيلو می توان

  . و در فصل زمستان بسيار گرم استبه گليم است که با نخ و پنبه در رنگھای مختلف بافته می شود و در تابستان خنک 
 روی وزن آن کيفيت يک زيلوی نخی مرغوب از: او با بيان اينکه ده روز طول می کشد تا يک زيلو بافته و تکميل شود گفت

اما زيلوھای ماشينی که .  کيلوگرم14 کيلو وزن داشته باشد و بدترين آن 11بھترين آن ممکن است . مشخص می شود
  .به تازگی به بازار آمده اند از جنس پشم بوده و بسيار بی کيفيت بافته می شوند

   در لينک زیر می تواند عکس ھای مربوط به این خبر را دنبال کرد 
1156603=NewsID?aspx.newsdetail/fa/com.mehrnews.www://http   

   قانون نوسازي صنايع را اجرا كند10تامين اجتماعي ماده 

كانون عالي شوراھاي اسالمي  ت مديرهعضو ھيا:  مھر آمده است 3 ایلنا در تاریخ –به گزارش خبرگزاری دولتی کار ایران 
ھا  ھاي شوراھاي اسالمي كار استان كار كشور با اشاره به جلسه فصلي اعضاي ھيات مديره اين كانون با روساي كانون

  .  محور بيان شد4در اين جلسه مطالبات كارگران در : گفت
 قانون نوسازي صنايع كه بربازنشستگي افراد واجد 10با وجودي كه ماده : وگو با خبرنگار ايلنا افزود محمد احمدي درگفت

 سال سابقه كار اشاره دارد و اين قانون در برنامه چھارم توسعه نيز تمديد شده است اما متاسفانه تامين 25شرايط با 
  . كند  ماه از سال اين قانون را اجرا نمي6اجتماعي با گذشت 

زوين دومين خواسته كارگران را دريافت سھام عدالت عنوان كرد رييس كانون ھماھنگي شوراھاي اسالمي كار استان ق
ھاي وزيركار سايت اينترنتي مربوط به اين كار به زودي راه اندازي خواھد شد و كارگران  طبق گفته: واظھار داشت

  . توانند سھام عدالت خود را دريافت كنند مي
نامه اجرايي اين قانون تا پايان  آيين:  دانست و گفتاحمدي بازنشستگي در مشاغل سخت وزيان آور را قانوني دائمي

  . ھاي غير موجه است جاري اعتبار دارد اما مطالبه كارگران مربوط به ميزان غيبت سال
نامه فعلي قانون بازنشستگي در  عضو ھيات مديره كانون عالي شوراھاي اسالمي كاركشور با بيان اينكه در آيين

توانند با استفاده از   روز غيبت غير موجه داشته باشد نمي10گري كه ساالنه بيشتر از مشاغل سخت و زيان آور ھر كار
 روز غيبت 45به تازگي شوراي عالي حفاظت فني مصوب كرده ھركارگري در سال با : آيين قانون بازنشسته شود، گفت

 روز غيبت غير 225خود بيشتر از  سال كار 20تواند بازنشسته سخت و زيان آور شود مشروط به اينكه در  غير موجه مي
  . موجه نداشته باشد
البته اين مصوبه شوراي عالي حفاظت حتي ھنوز به تاييد وزراي رفاه، كار و بھداشت نرسيده است : احمدي تصريح كرد

  . شود اما باتاييد اين وزرا، مصوبه به ھيات دولت ارائه مي
  پايان پيام

  
  اسانروشھاي جديد سركوب كارگران كارخانه س

  
در قراردادھايي كه امضا كرده ايم دريك بند آن آورده شده كه ھرزمان ھرگونه : كارگران كارخانه ساسان ميگويند 

 ميليوني خواسته اند كه دھانمان بسته 50 تا 20اعتراضي بكنيم اخراج خواھيم شد و از طرفي ازھر يك از ما يك سفته 
احب كارخانه تمامي سھام كارخانه را در اختيار خود داشته باشد ھمه سھام آنھا ميگويند اخيرا ھم براي اينكه ص. باشد 

را به فروش گذاشت كه خودش و ھمسرش اين سھام را مجددا خريداري كردند كه كس ديگري در آن دخل و تصرفي 
  نداشته باشد

  
  عدم پرداخت حقوق كارگران فضاي سبز شھرك رجايي

http://www.mehrnews.com/fa/newsdetail.aspx?NewsID=1156603
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 ماه پيش حقوق کارگرانش را 6ر فضای سبز شھرک رجايی در ميدان نوبنياد از پيمانکا: می نویسد ایران کارگر سایت 

 ھزار 300ميزان حقوق اين كارگران حدود .نپرداخته و اين موضوع موجب مشکالت معيشتي جدي برای آن ھا شده است
  تومان با اضافه کاری در ماه بوده است که ازشش ماه گذشته تاكنون پرداخت نشده است

  
   ماه است حقوق ھای خود را دریافت نکرده اند 6رریس سنندج بيش از کارگران پ

  
  . ماه است دستمزدی دریافت نکرده اند6 کارگران کارخانه ریسندگی پرریس بيش از : بر پایه گزار ش رسيده آمده است 

ی خود را بر کارگران  نفر از کارگران این شرکت در سال گذشته، کارفرمای این واحد توليدی فشارھا30به دنبال اخراج 
  .افزایش داده است

 نفر کارگر در حال توليد است و این 35 نفر کارگر توليد ميکرد، در حال حاضر تنھا با 70این کارخانه که سالھای قبل با 
  .مسئله باعث شده است از نظر شدت کار، فشار مضاعفی بر کارگران شاغل در این کارخانه وارد بشود

رفرمای شرکت پرریس در مواجھه با ھر نوع اعتراضی، حتی نسبت به پرداخت دستمزدھای معوقه بنا بر این گزارش کا
  .کارگران، با انگشت درب خروجی کارخانه را به آنان نشان می دھد

  
  

  بحران کارگري در قزوین، ھمچنان پابرجاست
  

مگر جايي ھم مانده که . ن نمي رسدديگر بايد گله را به خدا کرد؛ چون کسي بداد شا: می نویسد ایران کارگر سایت 
ولي نعمتان استان نرفته باشند تا حق وحقوقشان را بگيرند؟ ابتدا مقابل استانداري، دادخواه خانه آنھا بود؛اما ديدند نه؛ 

جاده را بستند تا بشنوند آنان که بايد بشنوند؛ولي کسي جز نيروھاي امنيتي به .آنجا ھم براي آنھا آب ونان نمي شود
است ونمايندگانش، ! باالخره خانه ملت؟. سرانجام مجلس شد مقصد بعدي.مستاصل شده بودند. قبال آنھا نيامداست

اين . ”ککش ھم نمي گزيد“وکيالن، وعده ھايي دادند و تذکري به دولت ؛اما چه فايده، گويا دولت خدمتگزار . وکيل الرعايا
ر مي شوند،شب را در مسجد وزارت صنايع صبح مي گذرانند دست بکا. بار، وزارت صنايع ومعادن محل تجمع مي شود

   .…وفردا صبح در مقابل دفتر مرکزي تجمع مي کنند تا شايد دسترنج معوقه شان را بگيرند؛اما 
 ماه است که کارخانه را تعطيل کرده اند و حقوق و عيدي ما را ۴:  در ھمين رابطه يکي از کارگران به خبرنگاران مي گويد 

شب که شد، بيرونمان کردند؛ ولي بعد اجازه دادند، داخل مسجد شب را . شب گذشته به وزارت صنايع رفتيم. ندنداده ا
   .صبح کنيم

 را نگرفته اند، بعد از نااميدي از مسئوالن استاني قزوين به ٨٩ ماھه و عيدي سال ۶اين کارگران که به گفته خود حقوق 
سجد وزارت صنايع گذرانده اند و صبح در مقابل دفتر مرکزي کارخانه تجمع برگزار آنھا شب گذشته را در م. تھران رفته اند

   .کرده اند
 کارگر در اين کارخانه کار ٣٠٠بيشتر از . بعد از عمري کار کردن ما را کارتن خواب کردند:  يکي از تجمع کنندگان مي گويد 

   .ا را نمي دھدھيچ کس ھم جواب م.  ماه است که بيکار شدند۴مي کردند و حاال 
به گفته کارگران بيکار شده مشکالت ريسندگي نازنخ و فرنخ قزوين سال ھاست که ادامه دارد و حتي رسيدگي به 

االن دور سوم . وضعيت اين کارخانه و کارگران آن جزو مصوبات دور اول سفرھاي استاني دولت به قزوين بوده است
   . بھتر که نشده ھيچ، بدتر ھم شده استسفرھاي استاني شروع شده؛ ولي وضعيت کارگران

به . بيمه رد نشده و دفترچه ھايمان را اعتبار نمي زنند. از فروردين حقوق نگرفته ايم: يکي از معترضان تاکيد مي کند
   . حاال آمده ايم تھران. استانداري قزوين رفتيم؛ ولي جوابي نگرفتيم

” :ان نسبت به حق وحقوقشان مخالف است وآن را مطلوب نمي داند  اماعجم استاندار قزوين با تجمع اعتراضي کارگر 
ھا، خروجي مناسبي براي حل  نحوه پيگيري مطالبات كارگران كه با تجمع ھمراه شود، چندان مطلوب نيست و از تجمع

   ”.مشكالت مشاھده نمي شود
 تجمع براي رفع مشكل فرھنگ غلطي كارگران بايد مطالبات شان را از بسترقانوني پيگيري كنند و” : او معتقد است

   ”.است
دولت به مشكل كارگران توجه ويژه دارد و در راستاي حل مشكالت كارگران در حال اتخاذ ” :عجم پيشترگفته بود

   ”.تصميمات مناسبي ھستيم
اھراز چند با وجود آنکه حدود يکسال از وعده استاندار براي تصميمات مناسب مي گذرد؛اما تغييري احساس نشده و تنھ

 واحد صنعتي ٢٠٠ ھزار و ٣استان قزوين، بيش از ” :گاھي با خبرھايي مي رسد، نمک بر زخم کارگران ريخته مي شود
فعال دارد كه درصد ناچيزي از اين واحدھا دچار مشكل ھستند كه اين تعداد براي كارگران، مردم و مسئوالن استان 

   ”.كند و نبايد وجود داشته باشد بسيار جلوه مي
   .در حالي که استاندار، واحدھاي مشکل دار را ناچيز عنوان مي کند،اما دبير خانه کارگر آن را ناچيز نمي داند

دار داريم كه از اين تعداد   واحد بحراني و مشكل۵٠در حال حاضر در استان قزوين، : عيد علي کريمي به فارس مي گويد
   . واحد بحراني است٢٢

 درصد از واحدھاي توليدي استان قزوين ۵٠”راھاي اسالمي كار قزوين ھم براين باور است کهرئيس كانون ھماھنگي شو
 واحد بحراني از يك تا ۵٠ ھزار كارگر به واسطه اين ۶ واحد بحراني داريم كه ۵٠… كنند زير ظرفيت اعالم شده فعاليت مي

اه حقوق دريافت نكند، مشخص است كه با اي بيش از سه م اند و حال اگر يك خانواده  ماه حقوق دريافت نكرده٢٠
   ”.اند رو شده ھا با مشكالت اجتماعي و اقتصادي مختلفي روبه شود و امروز اين خانواده مشكالت مختلفي مواجه مي

كل صنايع و معادن استان قزوين  عجم، تنھا مسوول دولتي نيست که گاه گاھي داغ دل کارگران را زنده مي کند، مدير
نگران تعطيلي واحدھاي صنعتي نباشيد؛ چرا كه صنعت يك روز عمرش تمام “: فله عقب نمانده استھم از اين قا

   ”.شود و بايد حذف شود مي
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 بحران کارگران بيکاراستان تا بدان جايي مي رسد که نماينده ولي فقيه ھم صدايش درمي آيد ولب به گاليه گشوده و  
موضوع مھم ديگري ” :مي نامد” موضوع مھم“ده کارگران مي گويد وآن را در خطبه ھاي نماز عيد فطر، از مساله حل نش

اند و  ھا چند ماھي است كه حقوق نگرفته ھاي بحراني است، كارگران اين شركت كه بايد بيان كنم، بحث برخي شركت
   ”.شوند ھا در شرايطي است كه به مرز انحالل نزديك مي وضعيت برخي از اين شركت

اگر اين شركت منحل ” :ن، از آوردن نام شرکت ھا پرھيز مي کند تا راحت تر به مديران آنھا اعتراض کندباريک بي… آيت ا 
انصاف كه  عرضه و يا بي ھا يا به افراد بي شوند؛ البته اين شركت اي مواجه مي  كارگر با مشكالت عديده٣٠٠ تا ٢٠٠شود 

   “. تنھا به دنبال بھره ھستند، واگذار شده است
: نماينده ولي فقيه به عمق فاجعه پي برده است که از مسووالن با قيد الزم مي خواھد که مشکل را حل کنند گويا  

رو  اند؛ ولي امروز به دليل اين مشكل با تنگناھايي روبه ھا با آبرو كار كرده اين كارگران افراد آبرومندي ھستند كه سال“
ھا تالش كنند، كارگراني كه بدون دريافت مزدي ماه رمضان  كتھستند كه الزم است مسئوالن براي حل مشكل اين شر

   ” .را با زبان روزه به سر كردند و الزم است به مشكل آنھا رسيدگي شود
   .اما نه تنھا قيد الزم ھم ديگر براي حل اين مشکل تاثير ندارد؛ ستاد تسھيل امور ھم مشکلي را حل نمي کند

ستاد تسھيل امور با ” ھاي صنعتي   امور و پشتيباني واحدھاي توليدي و شھرکبه گفته مسئول دبيرخانه ستاد تسھيل
 بانک عامل و بانک مرکزي، عضويت ٩پيشنھاد رئيس جمھور تشکيل شده و با داشتن چھار عضو ھيئت دولت، بيش از 

 و توليدي راھکار ارائه و نمايندگان وزارت اقتصاد و دارايي، کار و امور اجتماعي و رفاه براي حل مشکالت واحدھاي صنعتي
  ”.االجرا است ھاي عضو الزم ھاي ستاد براي تمام دستگاه اقدام مي کند و تصميم

اين ستاد با داشتن اختيار قانوني براي تسريع در حل مشکالت واحدھاي توليدي و صنعتي اعم از خرد و ” :او مي افزايد
شود تا  م يک استان و يا شھرک صنعتي بزرگ در کشور ميکالن تالش مي کند و روزھاي شنبه ھر ھفته اين ستاد عاز
   ”.از نزديک با مسائل و مشکالت واحدھاي صنعتي آشنا شود

ما “: ھا به آنھا واگذار شده، انتقاد دارد واز پشت پرده ھا مي گويد کارخانه   عليخاني،نماينده مجلس ھم به مديراني که
در واقع . کند بينيم آن کارخانه مربوطه اعالم ورشکستگي مي شود مي    کنيم تا معوقه ھا پرداخت ھم که تالش مي
اين مديران بجاي    بسياري از. دھند ھا به آنھا واگذار شده يک بازي کامال حساب شده انجام مي کارخانه   مديراني که اين

اند و ما ھم متاسفانه کارمان  ف کردهدر جاي ديگر مصر   ھاي کالن گرفته و اندازي کنند، وام ھا را راه اينکه موتور کارخانه
   ”.ھا و دولت وزارتخانه    فقط شده تذکر دادن به

شايد دولت به ظاھر براي حل مشکل تالش مي کند؛اما ورود بي رويه واردات آن ھم از نوع چيني برمشکالت افزوده 
   .است

ورود بسياري از کاالھاي غيرضروري جاي “: به گفته دبير خانه کارگر، واردات بي رويه کاال بحران آينده کارگري است
سؤال دارد و متأسفانه شنيده مي شود واحدھاي بزرگ خودروسازي کشور ھم براي کاھش ھزينه ھا به استفاده از 

  ”.قطعات چيني روي آورده اند که زيان ھاي جبران ناپذيري به اشتغال و توليد قطعه در کشور وارد خواھد کرد
 درصد آنھا ھنوز جذب ٩٠ قرار دادشان در پايان سال تمديد نشده وبيش از ٨٨ و٨٧کارگري که در سال ھزار ٨ اما اعالم   

   .بازار کار نشده اند،از سوي دبير خانه کارگر موضوع را دردناک تر کرده است
بيکاري آن اين آمارھا در حالي از سوي کريمي بيان مي شود که قزوين در حال حاضر يکي از استان ھايي است که آمار 

   . دو رقمي است
 درصد نرخ ١٢.٢ بنابر منابع رسمي، استان قزوين که از آن به عنوان قطب صنعتي کشور ياد مي شود،در سال گذشته  

اين در حالي است که اين رقم در استان . درصد در نوسان بوده است٨/١۶تا ۶/٩بيکاري داشت که در فصول سال نيز از 
درصد ٩/١١تا ١/۶ درصد بيکاري بوده که وضعيت فصول آن نيز ۴/٨مجوار نشان دھنده وجود زنجان،يکي از استان ھاي ھ

   .را نشان مي دھد
کارگري داريم و     مشکالت عجيب و غريبي در بخش“:  گويا با اين اتفاقات پيش بيني عليخاني را بايد جدي گرفت 

 ٨وقتي حقوق . ايم آورند، ناديده گرفته مي   درمتاسفانه ما اين قشر عظيمي را که چرخ صنعت کشور را به گردش 
با اين . گزد نمي    دولت ککش ھم براي کارگران. کنند ھاي اينھا چگونه زندگي مي شود که خانواده ماھشان داده نمي

ه حال دولت چگون. کنم مخصوصا براي کارگران مي   روند، که در پيش است ،آينده بسيار تاريکي را براي صنعت پيش بيني
نوشته  ( ”.دھد رھا کرده و اھميتي به آن نمي   دولت مسئله کارگران را. دانم نمي    جواب کارگران محروم را خواھند داد؛
  )شده یکی از خبرنگاران ساکن قزوین

  
  مصاحبه آقای مازیار مھرپور با کميته دفاع از حقوق مردم ایران

  کميته ھماھنگی برای کمک به ایجاد تشکل ھای کارگری
  

آنچه در ذیل آمده ، ترجمه مصاحبه آقای مازیار مھرپور با کميته دفاع از حقوق مردم ایران می باشد که پيش از این در 
  http://www.codir.net/Iran-today-10-V2.pdf: نشریه این تشکل به ادرس اینترنتی زیر درج شده بود

***************  
رابطه با انتخابات ریاست جمھوری در صدر اخبار جھانی قرار داشته به نظر  ماه گدشته تحوالت ایران در 14 در –سوال 

  شما خواسته ھای اصلی جنبش مردمی چيست؟
 خواست اصلی مردم به اعتقاد من نياز عميق آن ھا به تغيير در ابعاد مختلف اقتصادی، اجتماعی ، فرھنگی و –پاسخ 

  .وز این خواستھا در این موقعيت زمانی بوده است سياسی است و انتخابات تنھا بھانه و دليلی برای بر
   نقش کارگران در این جنبش مردمی را چگونه تحليل می کنيد؟–سوال 

نگاھی به آمار کشته ھا و دستگيری ھای . کارگران در تمامی این اعتراضات به صورت مستمر حضور و دخالت داشته اند 
اما آن چه ھمواره باعث .ران و خا نواده ھایشان در این تحوالت است انجام شده نشان دھنده مشارکت بسيار باالی کارگ

به عبارت دیگر نبود تشکل . نگرانی و افسوس فعالين این جنبش است حضور منفرد و پراکنده کارگران در این ميدان بوده
 مطالبات آنان ھای وسيع کارگری به مثابه ی ابزار مھم تصميم گيری جمعی و ظرف حياتی طرح و بيان خواست ھا و
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  .مھم ترین چالش پيش روی کارگران در این مقطع زمانی است 
  .واقعيت این است که کارگران برای تاثير گذاری موثر بر این تحوالت بيش از ھر زمان دیگری نياز به سازمان یابی دارند

ق پایه ای کارگری، یکی از آیا این درست است که در یک سال گذشته جامعه کارگری ایران از لحاظ وضعيت حقو-سوال 
  دشوار ترین سال ھای یک دھه گذشته را داشته است؟

بله سال گذشته طبقه کارگر از لحاظ اخراج ھای دسته جمعی و بيکار سازی ھای فله ای ، عدم پرداخت حقوق برای 
سال ھای حيات خود را یکی از بدترین و دشوار ترین … چندین ماه ، دستگيری و احضار ھای پی در پی فعالين کارگری و

  .گذراند 
 در طول سال گذشته ، دولت از شرایط بحرانی جامعه و جو سرکوب استفاده کرد و طرح ھائی نظير اجرای ماده –سوال 

.  خصوصی سازی، تصویب طرح ھدفمند کردن یارانه ھا و بررسی طرح بھسازی قراردادھای موقت کار را، پيش ببرد44
  ه با چنين سياست ھائی چيست؟موضع جنبش کارگری در رابط

از قضا به اعتقاد من وجود این اعتراضات موجب عقب نشينی دولت در پياده کردن بسياری از این طرح ھا بوده و چه بسا 
این نکته بار ھا در مصاحبه ھای مختلف مسئولين به . در صورت فراھم بودن فضا این گونه طرح ھا تاکنون اجرایی ميشد 

اما موضع اکثر قریب به اتفاق فعالين و پيشروان کارگری که در مقاالت و . اف آن ھا قرار گرفته است صراحت مورد اعتر
مصاحبه ھای مختلف مطرح شده در این موارد روشن و افشاگرانه بوده و در حد توان و امکانات محدود خود ، کارگران و 

  .مردم زحمتکش را از عواقب دھشتناک این طرح ھا آگاه نموده اند
برای جنبش ) 98 و 87ھای  مقاوله نامه(آیا مسائلی نظير مقاوله نامه پيمان دسته جمعی و تشکل ھای آزاد -سوال 

کارگری مھم ھستند؟ فعالين کارگری ایرانی چه کارزارھائی را در حمایت از عملی شدن چنين مقاوله نامه ھائی مورد 
  نظر دارند؟

 در ILOمی در رابطه با نقش و ماھيت سازمان ھایی نظير سازمان جھانی کار فعالين کارگری در ایران علی العموم توھ
تحکيم نظام سرمایه داری ندارند اما با این ھمه از نکات مثبت برخی بند ھای این مقاوله نامه ھا در جھت پيشبرد 

  .خواست ھا و تحميل طرح ھای خود به حاکميت استفاده می نمایند 
مقاوله نامه ھا باید به این نکته اشاره نمود که تنھا پافشاری و اصرار کارگران بر این خواست در رابطه با عملی شدن این 

ھا که منجر به تغيير تناسب قوا به نفع جنبش کارگری شود ، می تواند حاکميت را به پذیرش این مطالبات که مھمترین 
  .ن است وادار نمایدآن ھا به رسميت شناختن حق ایجاد تشکل کارگری به نيروی خود کارگرا

» او.ال.آی«، رژیم پذیرفت که در سال آینده ھياتی از ) او.ال.آی(در جریان کنفرانس ساالنه سازمان جھانی کار -سوال 
آیا این مسئله تا چه حد مھم است؟ آیا رژیم به این وعده . برای بررسی وضعيت تبعيض در محيط ھای کاری به ایران برود

  عمل می کند؟
 تمامی این فشار ھا و در خواست ھا از حاکميت در حد خود می تواند برای جنبش کارگری مفيد و سودمند به نظر من

  .و باید از ھمه ی این ابزار ھا استفاده نمود. باشد 
در رابطه با نقش جنبش ھمبستگی بين المللی با جنبش اعتراضی مردم ایران و به ویژه جنبش کارگری چه -سوال 

يت بيشتری دارند؟ نھاد ھائی نظير کميته دفاع از حقوق مردم ایران چگونه می توانند بطور موثر به خواسته ھایی اھم
  کارزارھای کنونی شما کمک کنند؟

شکی نيست که تمامی این تالش ھای داخلی و بين المللی بخش مھمی از پروسه ی دست یابی جامعه به خواست 
ی و ارتباط وسيع که امروزه به یمن رشد ابزار جمعی برای بشر ميسر ھا و نياز ھای برحقش است و بدون این ھمبستگ

  .شده ،امکان دسترسی و پيشبرد اھداف وآرمان ھا با دشواری فراوانی مواجه خواھد بود 
  به اميد بھروزی و موفقيت برای شما

  عضو ھيات اجرایی کميته ھماھنگی برای کمک به ایجاد تشکل ھای کارگری–مازیار مھرپور 

    کيلوگرم سرانه ھر نفر 3/ زيع کوپن برنج در آينده نزديکتو
  
  

عضو کارگروه تنظيم بازار از دستور رئيس جمھور برای توزيع يک :  مھر می نویسد3دولتی مھر ایران در تاریخ  خبرگزاری
  .  کيلوگرم برنج ايرانی خواھد بود3نوبت کاالبرگ برنج خبرداد که سرانه ھر نفر 

 ميليون تن در 2.5 تا 2ميزان توليد ساالنه برنج در کشور به طور متوسط از : گو با خبرنگار مھر گفتمحمد قبله در گفت
حصول يا کيفی طبقه نوسان است که بخشی از اين برنج، به عنوان برنج پرمحصول و بخشی ديگر در قالب برنج کم م

  . بندی می شود
اس قانون خريد تضميني، برنج پرمحصول توليدی کشاورزان را به دولت ھمه ساله بر اس:عضو کارگروه تنظيم بازار افزود

  . يت خريد برنج را به عھده داردنرخ تضمينی می خرد ، دستگاه مباشر نيز شرکت بازرگانی دولتی است که مسئول
  ھزارتن برنج در قالب کاالبرگ، سھميه نذورات و مراکز600 تا 500ھرسال وزارت بازرگانی حدود :وی تصريح کرد

 ھزارتن آن از مخلوط برنج پرمحصول داخلی و برنج وارداتی تامين و در قالب 80 تا 40دانشگاھي، توزيع می کرد که حدود 
  . رات نيز با برنج داخلی عرضه شدسھميه ھای مذکور توزيع می شد، اما با حذف کاالبرگ، سھميه نذو

 آغاز شده است، بالغ بر ده ھزار تن برنج خريداری شده از اول مردادماه تاکنون که فصل خريد برنج تضمينی: قبله گفت
  . ن، از استان مازندران بوده است ھزار تن آ9که 

براساس دستور رئيس جمھور قرار بر اين است که يک نوبت کاالبرگ برنج در آينده نزديک اعالم شود و در : وی تصريح کرد
  . وگرم خواھد بود کيل3ر نفر نيز ميزان سرانه ھ. اختيار مردم قرار گيرد

معاون سازمان حمايت مصرف کنندگان و توليدکنندگان در پاسخ به اين پرسش که آيا ممنوعيت واردات برنج تاثيری بر 
ممنوعيت و غيرممنوعيت در مورد واردات برنج مطرح نيست، بلکه اصل موضوع صدور مجوز : بازار داخلی ندارد، گفت

  . ات صادر می کندکه صالح بداند، مجوز وارداست که وزارت جھاد کشاورزی ھر زمان 
ذکر اين موضوع که تا پايان آذرماه مجوزی برای واردات برنج صادر نخواھد شد، به دليل حمايت از کشاورزان : وی افزود
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است؛ به نحوی که اين قشر اطمينان حاصل کنند که اگر قرار است برای تامين نياز داخلي، وارداتی برای برنج صورت 
  . رنج عملياتی نخواھد شدد تا پايان فصل برداشت بگير

اينکه بگوييم مصوبه ای ظرف چند روز بتواند منجر : قبله با اشاره به ابالغ قانون بھره وری محصوالت کشاورزی ادامه داد
  . ج داخلی و خارجی قابل توجه استبه گرانی شديد برنج در بازار شود، درست نيست؛ چراکه فاصله قيمت برن

يا اينکه بگوييم مصوبه بھره وری محصوالت کشاورزی در چند روز گذشته از ابالغ، بازار را دچار گرانی کرده :  ادامه دادوی
است، به نظر منطقی نمی رسد، اما برای پاسخ به افزايش قيمت احتمالی برنج خارجی در بازار می توان به چند مولفه 

  .  بازار استھای آلوده ھندی از سطحاشاره کرد که يکی از آنھا، جمع آوری برنج 
اعالم کاالبرگ، فصل برداشت برنج داخلی و جمع آوری برنج ھای ھندی از سطح بازار می تواند از جمله : قبله گفت

  .  احتمالی قيمت برنج خارجی باشدداليل اصلی افزايش
شاورزی در بازار اظھار نظر کرد و بايد ھم اکنون نمی توان در مورد تاثير قانون بھره وری محصوالت ک: وی اظھار داشت

  . ن داد تا اين مصوبه اجرايی شودزما
 .عضو کارگروه تنظيم بازار تاکيد کرد که سازمان حمايت مصرف کنندگان و توليدکنندگان وظيفه رصد بازار را به عھده دارد

  . ه اند ھزار زن بيکار شد500در بھار امسال بيش از / درصد زنان کارجو بيکار ھستند50-
  

عليرغم گرايش روزافزون زنان در ورود به بازار کار، داشتن :  مھر می نویسد3دولتی مھر ایران در تاریخ  خبرگزاری
توانمندي، تحصيالت عاليه و تخصص در تصدی مشاغل، ھنوز برای آنھا در برنامه ريزيھا جايگاھی تعريف نشده و اين 

  . زنان کارجو شده است درصد از 50موضوع باعث بيکار ماندن حدود 
 ساله را در فصل بھار سالجاری 24 تا 15 درصدی زنان 46به گزارش خبرنگار مھر، بررسی آمارھای رسمي، نرخ بيکاری 

 درصد 65 نرخ را  ھزار زن بيکار شدند؛ ھرچند برآوردھای غيررسمی اين500ثبت کرده است و بر اين اساس بيش از 
  . برآورد می کند

   ميليون نفر رسيد 1.2زن به اران تعداد بيک
 افزايش يافت و تعداد زنان بيکار از 89 درصد در بھار 25 به 88 درصد سال 16.8بر اساس اين گزارش، نرخ بيکاری زنان از 

  .  ھزار نفر رسيده است231ليون و مي1ھزار نفر به 741
 درصد 46نرو در فصل بھار امسال، بيش از زنان نيز مانند مردان گرايش بيشتری به اشتغال در بخش خدمات دارند از اي

  . وده است درصد نيز در صنعت ب23 درصد کشاورزی و 31اشتغال زنان در خدمات، 
  برنامه ھای وزير کار 

نگاھی به سخنان عبدالرضا شيخ االسالمي، وزير کار و امور اجتماعی در زمان ارائه برنامه کاری به مجلس در زمان 
می دھد که وی در آن مقطع خواستار بازتعريف اشتغال برای بانوان و اتخاذ سياستھای حمايتی گرفتن رای اعتماد نشان 

  . ز طرح مشاغل خانگی را مطرح کردو ھدايتی شده بود و برای اين ھدف خود ني
 -حمايت از طرحھای خود اشتغالی زنان، پيشنھاد تدوين قوانين حمايتی متناسب با شرايط زنان، ارائه الگوی اسالمی

ايرانی اشتغال زنان، تالش برای حفظ کرامت زنان در محيط کار و تبيين مشاغل ترجيحی برای آنان نيز از جمله برنامه 
  . ای ديگر وزير کار دولت دھم بودھ

 278تعداد زنان جويای کاری که از طريق کاريابيھای غيردولتی طی سالھای اخير جستجوی کار داشته اند، به بيش از 
سيد، ضمن اينکه شانس از دست دادن شغل در گروھھای عمده فعاليت اقتصادی برای زنان بيشتر از مردان ھزار نفر ر

   .است
  شانس زنان برای کار کمتر است 

 ھزار نفر به دليل تعديل نيرو و يا 15 ھزار نفر از زنان به دليل پايين بودن ميزان درآمد، بيش از 25 بيش از 87در سال 
 ھزار نفر نيز به دليل مسائل خانوادگی محيط کار خود را ترک کردند ولی با وجود پايين تر بودن نرخ 12اخراج و بيش از 

  . کاری آنھا به مراتب باالتر استمشارکت اقتصادی زنان نسبت به مردان، نرخ بي
   ميليون زن در جھان 81بيکاری 

وط به رشته ھای دامپزشکي، کشاورزي، جنگلداري، بيشترين نرخ بيکاری زنان فارغ التحصيل مرب: اين گزارش می افزايد
 بيکار 2008 ميليون نفر زن در سال 81شيالت، خدمات بھداشتی و علوم کامپيوتر است و بر اساس برآوردھای جھانی 

  .  درصد رشد داشته است16.9، 1998بوده اند که اين ميزان نسبت به 
 زنان برای ورود به بازار کار با آن مواجه اند و دولتھا موظف اين موارد تنھا بخشی از مشکالت و چالش ھايی است که

ھستند در قالب برنامه ھای اجرايی ضمن آسيب شناسی و تالش برای رفع معضالت پذيرش زنان در بازار کار، مشاغل 
  . نان را نيز ايجاد و گسترش دھندمتناسب با نيازھا و توانمنديھای آ

  شتغال مبھم زنان در برنامه ھای اجايگاه 
حميد حاج اسماعيلی عضو کميته دفاع از انجمنھای صنفی کارگری سراسر کشور در گفتگو با مھر يکی از مھمترين 

متاسفانه زنان :  درصدی زنان کشور را نوع نگاه و برنامه ريزی کالن کشور می داند و معتقد است50داليل بيکاری حدود 
  . حوزه اشتغال مشھود استه محکمی برخوردار نبوده اند و اين موضوع در ھيچگاه در محاسبات و برنامه ريزيھا از جايگا

در عين حالی که تعداد زنان دانشگاھی : عضو کميته دفاع از انجمن ھای صنفی کارگری سراسر کشور اظھار داشت
  .  ھستند و وضعيت مناسبی ندارندبيشتر از مردان است ولی در مسئله بيکاري، آنھا با بحران مواجه

زمانی نسبت : ج اسماعيلی با تاکيد بر اينکه زنان با معضل رفع نيازھای خود از جمله اشتغال روبرو ھستند، ادامه دادحا
به زنان نگاه سنتی وجود داشت و آنھا را بيشتر خانه دار محسوب می کردند ولی امروز قضيه فرق کرده و آنھا تمايل به 

  . استقالل و تحصيالت عاليه دارند
دولت موظف است بر اساس خواسته ھا و نوع نيازھای زنان، فرصتھای جديد شغلی ايجاد کند : نشان کردوی خاطر 

ولی متاسفانه می بينيم که زنان در زمره نيروی کار قرار نمی گيرند تا در برنامه ريزيھا برای آنھا سھمی قائل شوند ولی 
 خود را وارد ان است و آنھا سعی دارند تا دانش و مھارتواقعيت اين است که بخش قابل توجھی از بازار کار متوجه زن
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  . بازار کار کنند
در مورد درخواست ورود به بازار کار نيز مشاھده می شود زنان نسبت به مردان صف ھای : اين فعال کارگری تصريح کرد

روه نياز به شغل خواھند  گامروز زنانی ھستند که سرپرستی خانواده ھا را بر عھده دارند و اين. طوالنی تری دارند
  . داشت

به جرات می توان گفت بسياری از بنگاھھا تمايل دارند تا زنان را به جای مردان استخدام کنند : حاج اسماعيلی افزود
چون سطح بھره وری و تالش آنھا به مراتب از مردان باالتر است ولی در بخش انجام کارھای فيزيکی از مردان ضعيف 

 . ترند

 ز کار یک فعال کارگریمحروميت ا

 ، فعال کارگری   ، صدیق امجدی"کميته ھماھنگی برای کمک به ایجاد تشکل ھای کارگری"از طرف طبق خبر رسيده  
  . از طرف اداره اماکن این شھر ، از حق رانندگی در آژانس محروم شد   سنندج ساکن

 زندان و  سم روز جھانی کارگر دستگير و به سه ماه به جرم شرکت در مرا1386در سال     الزم به ذکر است که نامبرده
 ضربه شالق محکوم شده بود وھم اکنون بعد از گذشت سه سال ، در پی فشار به فعالين کارگری و خانواده آنھا وی 10

 ت این اقدام ضد کارگری ،يکميته ھماھنگی برای کمک به ایجاد تشکل ھای کارگری ضمن محکوم .را از کار بيکار کردند 
  .خواھان پایان یافتن ھر گونه اعمال فشار بر کارگران و فعالين کارگری می باشد 

 1389 مھر 3

   تجمع مجدد کارگران شرکت کرپ ناز کرمانشاه مقابل بانک ملت

  
   : مھر می نویسد 4در تاریخ  منطقه کرمانشاه،) ايسنا(خبرگزارى دانشجويان ايران دولتی به گزارش خبرنگار 

نه کرپ ناز کرمانشاه، پس از تجمع در مقابل اداره کار و امور اجتماعى و استانداري، براى چندمين بار کارگران کارخا
 اين کارگران در اين تجمع خود، خواھان اجرايى شدن  . مقابل ساختمان مرکزى بانک ملت کرمانشاه تجمع کردند

انشاه که سياست گذار و سھام دار اصلى اين مصوبات جلسه استاندار و مسوولين اين کارخانه از سوى بانک ملت کرم
  . کارخانه است، شدند

وگو با خبرنگار ايسنا،  کارگران اين کارخانه با بيان اين مساله که دو ماه است کارخانه ھيچ توليدى نداشته است، در گفت
ياست به تعطيلى شوند با س مسوولينى که براى تصدى اين کارخانه از طرف بانک ملت معرفى مي: خاطرنشان کردند

 ھزار تومان 10ھاى کمتر از  اى که گاھا اين کارخانه به خاطر ھزينه کنند، به گونه کشاندن کارخانه شروع به فعاليت مي
  . شود نيز چندين روز تعطيل مي

عدم چنين ماشين آالتى تنھا به علت : يکى از کارگران با اشاره به جوان بودن ماشين آالت اين کارخانه، اظھار داشت
تواند خاموش  رسيدگى که با سياست تعطيل کردن کارخانه و توجيه اين مساله که کارخانه ھيچ گونه سودى ندارد مي

  . باشد
کرد که ھيچ گاه در فروش آن مشکلى  اين کارخانه روزانه مقدار زيادى پارچه در انواع مختلف توليد مي: وى ادامه داد

ماند، اما ھم اکنون گاھا به علت نبود يک وسيله بسيار ساده، کارخانه دو يا سه  اى در کارخانه نمي نداشته و ھيچ پارچه
  . شود روز تعطيل مي

اند بيشتر از  اکثر کسانى که اينجا تجمع کرده: گويد يکى ديگر از کارگران اين کارخانه با اشاره به سن باالى کارگران مي
توانند در ھيچ جاى   شرايط در صورت عدم پرداخت سنوات خود نميکنند و با اين  سال است که در اين کارخانه کار مي10

  . شروع به کار کنند
کارخانه کرپ ناز زير نظر شرکت خردمندان است و : اين کارگران دليل تجمع خود را در مقابل بانک ملت اينگونه بيان کردند

خواھند اين کارخانه به  لت نميبانک ملت سياست گذار اصلى و سھام دار اين شرکت است، اگر مسوولين بانک م
  . فعاليت خود ادامه دھد، تکليف کارگران را روشن کنند

  . نشد) ايسنا(وگو با خبرنگار خبرگزارى دانشجويان ايران  مديرت شعب بانک ملت کرمانشاه حاضر به گفت

  شود  حمايت نمي» ليست سياه واردات«توليد ملي با 
  

با قراردادن : گويد يك فعال بخش خصوصي مي:   مھر آمده است 4 ایلنا در تاریخ –به گزارش خبرگزاری دولتی کار ایران 
  . توان از توليد كنندگان داخلي حمايت كرد تمامي كاالھاي خارجي در ليست سياه واردات نمي

 ھرچند: علي صدري رئيس ھيات مديره خانه صنعت و معدن جوانان استان تھران در گفتگو با خبرنگار ايلنا، گفت
است اما با ممنوعيت  ھاي توليد كنندگان داخلي بوده ساماندھي واردات كاالھاي مشابه خارجي ھمواره يكي از خواسته

  . توان از توليد ملي حمايت كرد ھرگونه واردات نمي
ه اند؛ وي بايادآوري اينكه صرفه نظر از واردات، توليد كنندگان داخلي ھموراه از قاچاق كاالھاي مشابه خارجي ضرر كرد

يكي از تبعات ممنوعيت واردات كاالھاي خارجي اين است كه اين كاالھا بصورت انبوه و قاچاق از مبادي غير : گفت
  . رسمي به داخل كشور وارد شوند

در ميان ليست : شود مدعي شد صدري ھمچنين بابيان اينكه در صنايع مختلف برخي مواد اوليه و خام از خارج وارد مي
 شده است كه درصورت اعمال اين  برده ه خارجي از مواد اوليه مورد نياز برخي از صنايع نيز نامكاالھاي ممنوع
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  . ھا صنايع مذكور با مشكل توليد مواجه خواھند شد محدوديت
حمايت از توليد داخلي و اشتغال پايدار بايد با سياست : اين فعال بخش خصوصي در صنعت آرد سازي، يادآور شد

  . زن و متعادل صورت گيردھاي متوا گذاري
توانيم مانع واردات كاالھاي خارجي شويم زيرا ھم براي توليد و ھم براي صادرات به مبادالت بازرگاني با  نمي: وي گفت

  . توليدكنندگان خارجي نيازمنديم
ي رسمي اعمال محدوديت براي واردات كاالھاي خارجي يك ضرورت است اما ھرگونه تندروي در كنترل مباد: وي گفت

  . ھا و بيكاري ھزارن كارگران منجر شود تواند به تعطيلي كارخانه وارداتي مي
واردات كنترل شده باعث شكل گيري نظام رقابتي ميان : رئيس ھيات مديره خانه صنعت و معدن جوانان ايران، گفت
  . شود توليدكنندگان داخلي و واردكنندگان كاالھاي خارجي مي

 پايان پيام

 
  کار سومدر جستجوی
 کارگر سه کاره

 کميته ھماھنگی برای ایجاد تشکل کارگری

 
 ساعته در ھفته باید کار کنم که پشت سرھم 24 نوبت 2. دیروزغروب رفتم دنبال کارسوم در یک پانسيون دانشجویی

 تا  صبح جمعه7 ساعت دیگر از 24 جمعه ھم یک 2ھر.  ساعت پشت سرھم48 صبح 7صبح تا چھارشنبه 7اند، دوشنبه 
چه جوری حساب می . گفتم این که خيلی کمه.  تومن بدون بيمه120گفتم خب چقدر می دید؟ گفت . صبح شنبه7

این ) صاحب کار زن بود( گفتم زن حسابی .  روز در ھفته که بيشتر نيست، حقوق کامل که توقع نداری بدم3کنيد؟ گفت 
انصافت کجا رفته؟ تازه شيفت شب و جمعه . در یک ماه ساعت کار در ماھه، یعنی یک ماه و نيم کار 300که نزدیک 

گفت ما ھمين ھم که داریم می دیم نسبت به خيلی جاھای دیگه . کاری ھم حقوقش بيشتر از کار روزانه و معموليه
گفتم شما زیر نظر چه نھادی و چه سازمانی کار می کنيد؟ .  تومن حقوق می دادیم80ما خودمون پارسال . بيشتره

گفتم مگر اینجا خوابگاه دانشجویی نيست؟ مگر نباید زیر نظر وزارت علوم باشيد؟ گفت نه اینجا . گریگفت گردش
گفتم خب شما بر چه اساسی . پانسيون دانشجویيه ، مثل پانسيون ھای دیگه یا ھتل ھا و مھمانپذیرھا وامثال آن ھا

. يين می کنيم و با ھمکاران توافق می کنيمگفت ما خصوصی ھستيم، خودمان تع. حقوق می دین؟ زنه دیگه جوش آورد
تازه چون شما را معرفی کرده بودند ما . اگه شرایط ما برات مناسب بود بيا. فکراتو بکن. حاال ھم شما مجبور که نيستی

 2اگه خواستی بيای . گفتيم اول با شما صحبت کنيم وگرنه یک خانوم دیگه ھست که خيلی ھم اصرار کرده بياد سر کار
گفتم چک و سفته برای چی؟ گفت خوب یه . يون چک یا سفته می گذاری با کارت ملی، آخر سر بھت پس می دیمميل

بعضی ھا اول با التماس ميان سر کار ، بعد از یه مدت که موندن و کار کردن ، می رن . چيزی از شما داشته باشيم
که . کلی دردسر و گرفتاری برامون درست می کننشکایت می کنن بيمه و وزارت کار و ما باید جریمه بدیم و خالصه 

.چی؟ می خواستيم یه نونی تو سفره یکی بذاریم  
حرفش خيلی نيش دار بود که گفت .  تومن ھم از دست می رفت120قبول نمی کردم ھمين . نمی دانستم چه کار کنم

 290.ت ھم می ذاره ،خيلی زور دارهتازه من. خيلی حرصم گرفت. اگه شرایط ما برات مناسب بود بيا. مجبور که نيستی
 تومن چی 120.  تومن120 ساعت شبانه روزی مثل زندان سر کار باشی برای 48ساعت کار شب کاری و جمعه کاری ، 

یخش وارفته بود آب .  ھزارتومن8امروز رفتم یخ زده برزیلی خریدم کيلویی .  ھزار تومن17می شه؟ گوشت شده کيلویی 
ھمين .ھيچ کس نفھميد چی بود و چی خورد. چرخش کردم و باھاش ناھار درست کردم. ھم خوردانداخته بود حالم به 

آن وقت می گن تورم امسال اول .  ھزارتومن3گالبی گذاشته بود کيلویی . طور پيش بره باید دور گوشت را خط بکشيم
نی تا بتونی مثل پارسال بخوری و  برابر پارسال کار ک3امسال باید ! بر پدر دروغگو لعنت%. 8بوده حاال شده % 25

وقتی کار نيست و بيکاری بيداد می کنه باید به ھر شرایطی تن بدی تا . تازه اگر کار باشه که آدم کار کنه. زندگی کنی
وای به حال آن روز که ھزینه ھای . تازه این طرح لعنتی ھدفمند کردن یارانه ھا ھم ھنوز اجرا نشده . باالخره بيکار نمانی

.اضافه بشه% 75 و آب و برق و گاز و بنزین چند برابر بشه و به قول خودشان تورم یکھو نان  
خودش و . داغون ، پاره پوره ، ویلون. امروز توی خيابون یه زنی رو دیدم که دست دو تا بچه کوچک را گرفته بود می رفت

خودمو تو وجود اون . بود و دمپایی ھم نداشتکوچک تره که سه چھارساله بود پا برھنه . بچه بزرگتر دمپایی پاشون بود
قيام گرسنه ھا و . با خودم فکرکردم این دفعه دیگه جنگ، جنگ گرسنه ھا و پابرھنه ھاست . زن دیدم اونو تو وجود خودم
و این جنگ مرگ و زندگی جنگی خونين خواھد بود، به رنگ ھمان خون سرخی که سرمایه . پابرھنه ھا برای زنده ماندن

. ما می مکندن زالو صفت از تن ما و بچه ھایدارا  
 کارگر سه کاره

  1389 مھر 4

 

  با وجود گذشت شش ماه از سال 89  عدم اعطاى اعتبارات بودجه

  
ھا   يك نماينده مجلس از عدم تبادل موافقتنامه : مھر آمده است 4 ایلنا در تاریخ –به گزارش خبرگزاری دولتی کار ایران 

به اين ترتيب ھنوز اعتبارات استانى بر : جرايى با وجود گذشت شش ماه از سال انتقاد كرد و گفتھاى ا ميان دستگاه
  . اساس بودجه سال جارى پرداخت نشده است
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محمد بزرگوارى نماينده كھگيلويه و بويراحمد در پايان جلسه علنى امروز مجلس در  به گزارش خبرنگار ايلنا، سيد علي
مجلس بودجه ساالنه را تصويب و براى اجرا در :  قانون اساسي، اظھار داشت55 و 54، 52 تذكرى با استناد به اصول

ھا ھنوز ميان  اما با وجود آنكه شش ماه از سال گذشته است، موافقتنامه. دھد ھاى اجرايى قرار مي اختيار دستگاه
  . ھاى اجرايى براى اختصاص اعتبارات عمرانى مبادله نشده است دستگاه
  . وي، اعتبارات عمرانى بايد پيش از رسيدن فصل سرما اختصاص يابند نه زمانى كه فصل كار تمام شده باشدبه گفته 

: ريزى و نظارت راھبردى دولت اعالم كرد و گفت ھا را معاونت برنامه اين نماينده مجلس عامل تاخير در مبادله موافقتنامه
  .  اين زمينه عمل كندمجلس و ديوان محاسبات بايد به وظايف قانونى خود در

  
  اند سه ماه حقوق نگرفته» زھش«كارگران 

با : گويند  كارگران كارخانه چيلرسازي زھش مي :  مھر آمده است4 ایلنا در تاریخ –به گزارش خبرگزاری دولتی کار ایران 
  . اند هوجود فعال بودن خطوط توليد و فروش محصوالت اين كارخانه در سه ماه گذشته حقوق دريافت نكرد

ھاي چيلر  شود كه مديريت كارخانه در ازاي دريافت پول مربوط به تامين و فروش دستگاه به گفته اين كارگران شنيده مي
  . كند  تجاري، مالكيت واحدھاي ساخت شده را قبول مي-ھاي مسكوني و اداري جذبي و تھويه مطبوع مورد نياز پروژه

  . صد كارگر از سه ماه پيش تاكنون پرداخت نشده است ع حقوق يكدر نتيجه اين وض: گويند اين كارگران مي
ھاي تعديل نيروي انساني  كارگران ھمچنين به نقل از كارفرماي خود از احتمال واردات محصوالت چيني و اجراي سياست

  . دھند در يك ماه آينده خبر داد مي
  . است يك قزوين واقع شده كارخانه زھش در منطقه آب

  پايان پيام
  

 ھزار نفر و در مجاورت صنايع 90عدم وجود يک بيمارستان در بندری با جمعيتی بالغ بر 
 عظيم پتروشيمی 

 در حاليکه مردم و مسوولين بندر امام خمينی  : مھر آمده است 4 ایلنا در تاریخ –به گزارش خبرگزاری دولتی کار ایران 
ود خانم دکتر وحيد دستجردی وزير بھداشت و درمان انتظار  ساعت در گرمای طاقت فرسای جنوب به انتظار ور4بيش از 

می کشيدند ، وزير دولت دھم در ميان بھت و حيرت آنان بدون توقف و شنيدن مشکالت بھداشتی درمانی آنان ، اين 
  . شھر را به مقصد ماھشھر ترک کرد 

ين بزرگترين بندر صنعتی و تجاری کشور که به گزارش ايلنا،در اعتراض به اين اقدام وزير ، بخشدار و تعدادی از مسوول
  . متأسفانه فاقد حتی يک بيمارستان می باشد ، از ھمراھی وزير بھداشت و درمان ، سر باز زدند 

 ھزار نفر و در مجاورت صنايع عظيم 90الزم به ذکر است که عدم وجود يک بيمارستان در بندری با جمعيتی بالغ بر 
ژه اقتصادی پتروشيمی و اداره کل بنادر و کشتيرانی استان خوزستان ، يکی از معضالت پتروشيمی مستقر در منطقه وي

الينحل مردم اين شھر بوده که انتظار می رفت وزير محترم با حضور خود در ميان مردم و خبرنگاران پاسخگوی درخواست 
  .ھا و سواالت آنان باشد 

 کارگری اعتصاب کارگران در کرج و بازداشت دو تن از فعالين 

  
پارس "در جريان اعتصاب و تجمع استيل فروشان مجتمع :  مھر آمده است 5 درتاریخ جرسسایت اصالح طلب به گزارش 

. جاده قديم کرج، که در اعتراض به سياست مالياتی جديد دولت صورت گرفت، دو نفر از متحصنين بازداشت شدند" غدير
، اصناف و مسئولين و کارگران ٨٩روز دوشنبه پنجم مھرماه " کرد يکی از شاھدان اعتصاب استيل فروشان خاطرنشان

ارزش افزوده دست به % ٣پاساژ استيل فروشان پارس غدير، واقع در جاده قديم کرج، در رابطه با پرداخت ماليات 
اعتصاب، در اعتصاب کامل زده و ھمزمان تعداد زيادی از مأموران امنيتی و انتظامي، جھت تھديد و انصراف متحصنين از 

  . محل مستقرشدند
  . اين گزارش ھمچنين از بازداشت دو نفر از اعتصاب کنندگان در اين زمينه خبر داد

گفتنی است اعتراض به سياست مالياتی جديد دولت و اجرای طرح موسوم به ماليات ارزش افزوده، طی ماھھای اخير، 
  . از چالش سازترين موارد بين اصناف و دولت بوده است

  ، در اعتصاب به سر می برند )ماليات ارزش افزوده( اکنون نيز بازار طال در چندين شھر ايران، بدليل ھمين موضوع ھم
  

  روز از بازگشايى مدارس5 ھزار كودك افغان با گذشت 400بالتكليفى 

رغم بازگشايى  علي: تيك فعال حقوق كودك گف : مھر آمده است 5 ایلنا در تاریخ –به گزارش خبرگزاری دولتی کار ایران 
  . ھا ھستند، ھمچنان نامشخص است ھا و كارگاه  ھزار كودك افغان كه نيروى كار خيابان400مدارس تكليف 

دولت ايران در سال جاری به ادامه تحصيل کودکان فاقد کارت اقامت در : وگو با خبرنگار ايلنا تاکيد كرد اكرم خاتم در گفت
ھای آنان شده است؛ اما اين نکته را نبايد از  ن امر موجب شادی کودکان افغان و خانوادهدھد و اي مدارس ايران ادامه مي

شود و جمع کثيری از آنان به داليلی   ھزار نفر از اين کودکان راشامل مي30نظر دورداشت که اين کودکان تنھا حدود 
سال نيز روزھای خود را به جای پشت چون نداشتن شھريه مدرسه دولتی و يا نياز شديد خانواده به درآمد آنان ام

  . كنند نيمکت مدارس در مراکزی که به کار اشتغال دارند سپری مي
با وجود سپرى شدن پنجمين روز از  خاتم در عين حال ابراز اميدواری کرد که عدم ثبت نام اين کودکان در برخی شھرھا، 
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  .  ديگرى نداشته باشد بازگشايى مدارس، ناشی از ازدحام کار در مدارس باشد و مشكل
المللی بنا به اھداف خود مايل ھستند که به  به گفته اين فعال حقوق كودك ، در حالی که بسياری از موسسات بين

ھای تحصيلی اين کودکان از  دولت ايران در زمينه رفع موانع تحصيل کودکان مھاجر کمک کند بھتر است، پرداخت ھزينه
  . ھا به اين موسسات سپرده شود  ير ھزينهافزار و سا قبيل شھريه، نوشت

تحقق : ھاى افغان اشاره كرد و ادامه داد ھا و تاثير آن بر روى خانواده خاتم در ادامه به اجراى قانون ھدفمند كردن يارانه
رخوردار ای ب پذير ايران فشار وارد كرده و شدت آن بر خانوارھای مھاجر که از ھيچ گونه يارانه اين طرح بر اقشار آسيب

ای بر روى كودكان نيز  نيستند، ابعادنگران کننده دارد و بطور حتم تاثير آن در ترک تحصيل بيشتر فرزندان و ناامنی تغذيه
  . غيرقابل كتمان است

ھاى افغانى به خصوص كودكان و آموزش آنھا  به گفته اين فعال حقوق كودك الزم است كه دولت براى حمايت از خانواده
ھاى حاصل از ھدفمند  اى اتخاذ كند و مانع شود که تحميل ھزينه كار عملى ويژه نوانسيون حقوق كودك راهمطابق با ك
  . شود ھا موجب فاصله گرفتن كودكان افغان از تحصيل و گرايش آنھا به كار مي شدن يارانه

ستاھا از مھاجرين فاقد کارت ای که اخيرا در تمام شھرھا و رو اين فعال حقوق كودك ھمچنين در مورد ثبت نام گسترده
استقبال چشمگير مھاجرين افغان از اين طرح تنھا با اميد بھبودی وضعيت نابسامانشان : اقامت به عمل آمد اشاره کرد

  .در ايران صورت گرفته وآنان آرزومند تغيير سياستھای دولت و حمايت بيشتر ھستند 

 چھار کارگر دستگيرشدند

 
علت اين تجمع . شرکت آونگان اراک جلوي درب اين کارخانه تجمع کردند  کارگران : ھر آمده است  م5در  ندا نيوز به نوشته

اداره کار  اين کارگران معترض که روز پنجشنبه ھم در.افتادن حقوق و مزاياي چند ماھه بوده است  اعتراضي به تعويق
سنوات بازنشسته ھا اعتراض  خت نشدناستان تجمع کرده بودند بر پرداخت نشدن شش ماه حقوق و مزايا و پردا

سال است که شرکت آونگان به بخش خصوصي واگذار  حدود پنج: دراين رابطه يكي از كارگران معترض گفت .داشتند
مدير عامل کارخانه بسياري . براي اين کارخانه و کارگران آن بوجودآمده است  شده واز زمان واگذاري مشکالت بسياري

 . ا فروخته و يا براي نصب به مکان ديگري انتقال داده استتجھيزات آونگان ر از
اکنون برق کارخانه به  عالوه برآن ھم, اكنون چھار نفر از اعضاي شوراي کارگري شرکت آونگان بازداشت شده اند  ھم

 در بدليل بدھي دو ميليارد ريالي به شرکت گاز دليل پرداخت نکردن صورت حساب قطع شده و جريان گاز طبيعي ھم
 . شرف قطع است
فرمانداري تجمع کرده  ما بارھا در جلوي درب کارخانه اداره کار استان استانداري مرکزي و: ادامه داد اين كارگر معترض

شرکت آونگان .مسئله ودرخواست ما حل و فصل نميشود  اما. ايم و چند بار خيابان مقابل شركت را مسدود كرده ايم 
ھاي انتقال نيرو و مخابراتي در سطح كشور است اما از دادن حقوق ومزايا به  زنده برجاراک به عنوان بزرگترين سا

  عاجز است كارگرانش

  بازنشستگان خواستار واكنش الريجاني شدند

حسن صادقي رييس مجمع پيشكسوتان جامعه :   مھر آمده است5 ایلنا در تاریخ –به گزارش خبرگزاری دولتی کار ایران 
ي به رييس مجلس بخشنامه افزايش حقوق بازنشستگان و مستمری بگيران سازمان تامين اجتماعی كارگري در نامه ا

 قانون کاردانسته و خواستار واكنش الريجاني شده 41 قانون تامين اجتماعی و ھمچنين ماده 111 و 96را مغايربا مواد 
  . است

  : به گزارش ايلنا،متن نامه به شرح ذيل است
 بخشنامه افزایش حقوق بازنشستگان و مستمری بگيران سازمان تامين اجتماعی با عنایت به به استحضار می رساند

  .  قانون کار خالف قانون و نقض آشکار حقوق بيمه شدگان است41 قانون تامين اجتماعی و ھمچنين ماده 111 و 96مواد 
 مجموع مستمری بازماندگان را در سازمان مکلف است ميزان کليه مستمری ھای بازنشستگی، از کار افتادگی کلی و

فواصل زمانی که حداکثر از سالی یکبار کمتر نباشد با توجه به افزایش ھزینه زندگی با تصویب ھيات وزیران به ھمان 
 درصد افزایش داد و این 15 حداقل دستمزد کارگران را 89نسبت افزایش دھد علی رغم اینکه شورای عالی کاردرسال 

شاخص درصد تورم اعالمی از سوی بانک مرکزی و سبد حداقل معيشت یک خانواده کارگری است افزایش براساس دو 
 و 96 درصد رشد داده است که این موضوع خالف نص صریح ماده 6ولی سازمان تامين اجتماعی ترميم حقوق را فقط 

سوی بانک مرکزی اعالم شده لذا  درصد از 11 به ميزان 88 قانون کار و حتی نرخ تورمی است که در پایان سال 41ماده 
از حضرتعالی انتظار داریم به استناد اختيارات قانونی که به ریاست مجلس داده شده است نسبت به بررسی بخشنامه 
  . مذکور و ابطال آن جھت جلوگيری از تضييع حقوق یک ميليون و پانصد ھزار خانواده سازمان تامين اجتماعی اقدام گردد

مضافاً به اینکه اینگونه رفتارھا تبعات اقتصادی و اجتماعی درخصوص رفتار بيمه شدگان : ه آمده استدر ادامه اين نام
وکارفرمایان درخصوص پرداخت حق بيمه واقعی ایجاد می کنند که در بلند مدت مغایر اھداف و ماموریت سازمان است 

 و چسبندگی حقوق باعث می شود نزدیک الزم به ذکر است درصورت اجرای این بخشنامه عدالت اجتماعی نقض شده
 درصد از مستمری بگيران که تاکنون حداقل بگير نبودند تبدیل به حداقل بگيران سازمان شوند واین سنت 20 الی 15به 

مادام العمر ادامه پيدا می کند و اساس قانون مبلغ بيمه پردازی، سنوات پرداخت بيمه که باید شاخص دریافت مستمری 
در پایان از حسن توجه حضرتعالی بعنوان ریاست قوه !  زیر سوال می رود و این نه عدالت است و نه انصافواقعی باشد

  . مقننه که ناظر بر اجرای درست قانون می باشيد کمال تشکر و قدردانی را داریم
  پايان پيام
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 کوروش و کيانوش گل محمدی آزاد شدند

،کوروش و کيانوش گل "برای کمک به ایجاد تشکل ھای کارگری کميته ھماھنگی " از جانب بر اساس خبر رسيده 
  . ساعت بازداشت آزاد شدند 24 کاوه گل محمدی پس از  محمدی از اعضای خانواده فعال کارگری در بند

 مھر تحویل دادگاه کامياران شدند و 3 شنبه مورخ   نا مبردگان در روز جمعه دوم مھر با زداشت و ال زم به ذکر است که
 اما کاوه گل محمدی ، فعال کارگری ھمچنان در حال گذراندن دوران   آنھا را آزاد کردند  ساعت باز داشت24 از پس

  .محکوميت خود در زندان سنندج می باشد 

  1389مھر  5

   معلم خريد خدمتي مقابل مجلس 600تجمع بيش از 

  
ما با درخواست خود اين وزارتخانه به مدارس :    است مھر آمده5 ایلنا در تاریخ –به گزارش خبرگزاری دولتی کار ایران 

نيروھاي خريد خدمتي زماني / گويند نيازي به حضور شما نيست رفتيم و حاال در اوايل راه و پس از گذشت سه سال مي
  .اند كه اين وزارتخانه كمبود نيرو داشت به داد آموزش و پرورش رسيده

وزش و پرورش در اعتراض به تمديد كردن قراردادھايشان از سوي آموزش و  نفر از معلمان خريد خدمتي آم600بيش از 
  .پرورش صبح امروز مقابل مجلس شوراي اسالمي تجمع كردند

ھاي جديد وزارت آموزش و پرورش در بحث استعالم  به گزارش خبرنگار اجتماعي ايلنا، اين معلمان در اعتراض به سياست
  .پرورش اقدام به تجمع كردندو مديريت نيروي انساني در آموزش و 

كدام از مسئوالن آموزش و  وگو با خبرنگار اجتماعي ايلنا با اشاره به اينكه ھيچ كننده در گفت نماينده نيروھاي تجمع
اند با سه تا چھار  اكثر نيروھايي كه امروز دست به تجمع زده: اند، گفت پرورش پاسخي به اعتراضات و مطالبات ما نداده

اند و با مدارك باال ھمچون ليسانس و  براي آموزش و پرورش و سيستم آموزشي اين كشور زحمت كشيدهسال سابقه 
ھاي خود را براي استخدام به نيروھايي  كنند اما مسئوالن آموزش و پرورش تمامي سھميه ليسانس تدريس مي فوق
  .اند اند كه در آزمون استخدامي قبول شده داده

خود اين وزارتخانه به مدارس رفتيم و حاال در اوايل راه و پس از گذشت سه سال ديگر ما با درخواست : وي افزود
اند كه اين وزارتخانه  نيروھاي خريد خدمتي زماني به داد آموزش و پرورش رسيده. گويند نيازي به حضور شما نيست مي

  .ترين حقوق كار كرديم با كمبود نيرو مواجه بود و با كم
  .زند بيند، ما را پس مي مروز كه آموزش و پرورش ديگر نيازي به حضور ما نمياما ا: وي ادامه داد

  
  تجمع کارگران شرکت کرپ ناز کرمانشاه مقابل بانک ملت 

  
کارگران کارخانه کرپ ناز کرمانشاه، پس از تجمع :   مھر آمده است5 ایلنا در تاریخ –به گزارش خبرگزاری دولتی کار ایران 

و امور اجتماعی و استانداری، برای چندمين بار مقابل ساختمان مرکزی بانک ملت کرمانشاه تجمع در مقابل اداره کار 
  .کردند

کارگران در این تجمع خود، خواھان اجرایی شدن مصوبات جلسه استاندار و مسئولين این کارخانه از سوی بانک ملت 
  .کرمانشاه که سياست گذار و سھام دار اصلی این کارخانه است، شدند

به گزارش ايلنا،کارگران این کارخانه با بيان این مساله که دو ماه است کارخانه ھيچ توليدی نداشته است ، و در گفتگو با 
مسئولينی که برای تصدی این کارخانه از طرف بانک ملت معرفی می شوند با سياست به : خبرنگار ما خاطرنشان کردند

 10ی کنند، به گونه ای که گاھا این کارخانه به خاطر ھزینه ھای کمتر از تعطيلی کشاندن کارخانه شروع به فعاليت م
  .ھزار تومان نيز چندین روز تعطيل می شود

چنين ماشين آالتی تنھا به علت عدم : یکی از کارگران با اشاره به جوان بودن ماشين آالت این کارخانه، اظھار داشت
يه این مساله که کارخانه ھيچ گونه سودی ندارد می تواند خاموش رسيدگی که با سياست تعطيل کردن کارخانه و توج

  .باشد
این کارخانه روزانه مقدار زیادی پارچه در انواع مختلف توليد می کرد که ھيچ گاه در فروش آن مشکلی : وی ادامه داد

يار ساده، کارخانه دو یا نداشته و ھيچ پارچه ای در کارخانه نمی ماند، اما ھم اکنون گاھا به علت نبود یک وسيله بس
  .سه روز تعطيل می شود

اکثر کسانی که اینجا تجمع کرده اند بيشتر از : یکی دیگر از کارگران این کارخانه با اشاره به سن باالی کارگران می گوید
 ھيچ  سال است که در این کارخانه کار می کنند و با این شرایط در صورت عدم پرداخت سنوات خود نمی توانند در10

  .جای شروع به کار کنند
کارخانه کرپ ناز زیر نظر شرکت خردمندان است و : این کارگران دليل تجمع خود را در مقابل بانک ملت اینگونه بيان کردند

بانک ملت سياست گذار اصلی و سھام دار این شرکت است، اگر مسئولين بانک ملت نمی خواھند این کارخانه به 
  . تکليف کارگران را روشن کنندفعاليت خود ادامه دھد،
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  حقوق معوقه مقابل استانداری گيالن تجمع کارگران به دليل 

  
کارگران کارخانه ریسندگی خاور رشت صبح امروز با تجمع مقابل استانداری : خبرگزار ی دولتی فارس گزارش می دھد 

  .گيالن خواستار دریافت حقوق معوقه خود از مسئوالن شدند
 یکی از کارگران این کارخانه با اشاره به اینکه مدت ھفت ماه است حقوق دریافت نکرده است، اظھار به گزارش فارس،

 نفر از کارگران مرد و زن کارخانه خاور مدت ھفت ماه است ھيچگونه حقوق و مزایایی از کارخانه ٣٠٠بالغ بر : داشت
  .اند دریافت نکرده

 کارخانه وام سنگينی برای بھبود وضعيت کارخانه گرفته اما تا کنون مدیرعامل: وی که خواست نامش فاش نشود، افزود
  .برای بھبود وضعيت کارگران اقدامی انجام نداده است

یکی دیگر از کارگران این کارخانه نيز با بيان اینکه تا دو ماه گذشته کارخانه بالغ بر ھشت تن نخ توليد کرده و به فروش 
  . لحاظ توليد و فروش محصول مشکلی ندارداین کارخانه از: رسانده است، گفت

مسئوالن : انگاری مدیر کارخانه را موجب به وجود آمدن این وضعيت بحرانی برای کارگران خواند و تصریح کرد وی سھل
ای از جلسه اخير کميسيون صنایع و معادن استان درباره این  کنند و ھيچ نتيجه ھای خود عمل نمی استانی نيز به وعده

  .حاصل نشده استوضعيت 
 نفر از کارگران مرد و زن کارخانه ریسندگی خاور رشت حضور داشتند، با بيان مشکالت حقوق ٣٠٠در این تجمع که حدود 

  .کردند معوقه خود را مطالبه می

  
  اند  سه ماه حقوق نگرفته» زھش«كارگران 

  
ا وجود فعال بودن خطوط توليد و فروش ب:   مھر آمده است5 ایلنا در تاریخ –به گزارش خبرگزاری دولتی کار ایران 

شود كه كارفرما دستگاه تھويه را با  شنيده مي/ اند محصوالت اين كارخانه در سه ماه گذشته حقوق دريافت نكرده
  .كند ھاي ساختماني معاوضه مي تجاري پروژه- مالكيت واحدھاي مسكوني

ودن خطوط توليد و فروش محصوالت اين كارخانه در سه ماه با وجود فعال ب: گويند كارگران كارخانه چيلرسازي زھش مي
  .اند گذشته حقوق دريافت نكرده

ھاي چيلر  شود كه مديريت كارخانه در ازاي دريافت پول مربوط به تامين و فروش دستگاه به گفته اين كارگران شنيده مي
  .كند ت واحدھاي ساخت شده را قبول مي تجاري، مالكي-ھاي مسكوني و اداري جذبي و تھويه مطبوع مورد نياز پروژه

  .صد كارگر از سه ماه پيش تاكنون پرداخت نشده است در نتيجه اين وضع حقوق يك: گويند اين كارگران مي
ھاي تعديل نيروي انساني  كارگران ھمچنين به نقل از كارفرماي خود از احتمال واردات محصوالت چيني و اجراي سياست

  .دھند د ميدر يك ماه آينده خبر دا
  .است يك قزوين واقع شده كارخانه زھش در منطقه آب

  
کارگران اسکله رجایی شھر با مدرک ليسانس با حقوقی بسيار نا چيز زیر فشار ھای 

  طاقت فرسای معيشتی قراردارند

  
 ناچيز  کارگران اسکله رجایی شھردربندرعباس عليرغم شرایط نامناسب وسخت کاری حقوقی بسيار–آسمان دیلی نيوز 

این اسکله قبال بين سه تاچھارھزارکارگر داشت ولی درحال حاضر . ميگيرند وبه شدت زیر فشارھای معيشتی قرار دارند 
کارگرانی راکه مدارک تحصيلی شان زیرليسانس بود از کار برکنار کرده اند وتنھا کارگرانی , نفر کارگر دارد ٣٠٠تنھا حدود 

  . شان ليسانس ویا ليسانس به باال ميباشد رانگه داشته اندکه مدارک تحصيلی

  
  کارکنان بيمارستان بازرگانان ھنوز حقوق پارسال را می گيرند

  
 ماه از سال ھنوز افزایش سنواتی حقوق امسال کارکنانش را ۶ بيمارستان بازرگانان با گذشت –آسمان دیلی نيوز 

  .ل را دریافت می دارندنپرداخته است و بدليل عدم صدور حکم، آنان ھنوز حقوق سال قب
 ھزار تومان می باشد، که امسال با توجه به گرانی ھمه ی کاال ھا و خدمات نسبت ۵۴٠حقوق کارکنان این بيمارستان 

  .به سال قبل، ھيچ افزایشی نداشته است

  
   نفر از کارگران کارخانه آذرنوش شھد٩اخراج 
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آذرنوش شھدکه توليد کننده مواد لبنياتی ميباشد از کار اخراج شدند  نفر از کارگران کارخانه ٩ درتبریز–آسمان دیلی نيوز 

کارگران اخراجی به شدت از این موضوع ناراحت بودند .این اخراج درست یک روز قبل از شروع ماه مھر صورت گرفت . 
نھم یکروز قبل از مھر اخراج آ. حاضر بودیم ھرکاری کنيم که اخراج نشویم ویک لقمه نانمان را از دست ندھيم ” :وميگفتند

زیر فشارھای طاقت فرسای معيشتی نميدانيم , در حالی که ما بچه مدرسه ای داریم ضربه بسيارسختی به ما بود 
  ”.چکارکنيم 

  
سر در گمي وبال تكليفي اعضا ي سنديكاي شركت واحد اتوبوسراني در اجراي احكام 

  متعارض ديوان عدالت اداري

  
 در حالي كه نزديك به پنج سال از تشكيل و احياي سنديكاي شركت واحد –راني سنديكاي شركت واحد اتوبوس

اتوبوسراني ميگذرد و طي اين مدت بخشي از اخراجي ھاي فعالين سنديكايي كه بعد از دستيكيرھاي متعد دي كه 
ا از طرف كار فرما به عناوين ام. البته با احكام از مراجع ذيصالح . داشته و ازاد شده توانسته اند به سر كار خود بازگردند

مختلف باز ھم تعدادي اخراج شده و تعدادي ھم با توجه به راي بازگشت بكاري كه دارند ھنوز نتوانسته اند به سر كار 
ولي خوشبختانه . بروند چون كارفرما از اجراي راي خوداري ميكند و اين پروسه من بدو اھو بدو ھمچنان ادامه دارد

كه اين البته مستلزم تالش و پيگيري طاقت فرسا يي بوده كه .كايي به سر كار خود باز گشته اند اكثريت اعضاي سندي
 سال زمان برده كه ھر كس كه در اين كشور زندگي كند ميداند چه شرايط سخت و دشواري 4 نفر اخر 25در مورد گروه 

وق ھمكاران و رانندگان شركت واحد انجام را اين كارگران پشت سر گذاشته اند و چه تالشھايي براي بدست اوردن حق
البته من نميخواھم راجب به دستاوردھا و ھزينه ھا يي كه اعضاي ھييت . داده اند و چه ھزينه ھا يي پرداخت كرده اند

مديره و فعالين سنديكايي داده بگويم كه خود كاغذ ھفتاد من نياز است ولي سخنم در مورد احكام ديوان عدات اداري 
 شايد در واقع اخرين مرجع رسيدگي به احكام نا عا دالنه اي كه در مورد اعضاي سنديكايي صورت گرفته است كه
يادم است كه تقريبا دو سال پيش بعد از پي . مثل راي اخراج منصور اسالو رييس سنيكاي كارگران شركت واحد.بگويم

و الباقي شكايت و اعتراض به راي را . ا وارد دانست نفر راي اعتراض ر3ديوان براي .گيريھاي متعددي كه انجام داديم 
قابل قبول ندانست كه من ھم در ليست مردودي ھا بودم كه جالب توجه بود كه اقاي مددي نايب رييس سنديكا يكي از 

فاع از كه ھم اكنون در زندان اوين بخاطر د. كساني بود كه ديوان به نفع او راي صادر كرده و شكايتش را وارد دانسته بود
وقتي اين راي ھاي . سال حبس است كه در حال تحمل كيفر است 5/3حقوق كارگران و تشكيل سنديكا محكوم به

متعارض را ديديم واقعا شگفت زده شديم چون مبناي اخراج ما ھيچگونه پايه و اساس حقوقي نداشت و حتي اگر كسي 
چون . اي صادر شده بايد به سود كارگران صادر ميشد اابتدايي ترين مسائل حقوقي را ميدانست مسلم ميدانست كه ر

در پرونده اقاي ابراھيم مددي ايراداتي را كه قاضي گرفته بود دقيقا براي ھمه شوكات صدق ميكرد و اگر طبق قانون ماده 
اي تخلف محسوب ميشود براي ھمه يكسان است ھمان طور كه اجراي قانون براي ھمه يكسان ميباشد و ديگر علم 

ولي چون پروندھا در شعب ھاي متعدد ديوان مطرح شده بود قاضي ھا استناد به علم قاضي . ضي مطرح نيستقا
. جالب توجه تر اين است كه بعد از شكايت مجدد ما بخاطر تعارض در اراي ديوان كه بگذريم چه ھا كشيديم.ميكردند

كه در شعبات ھم عرض حل اختالف منجر به راي نفر صادر شد 23تقريبا بعد از ھجده ماه راي ورود به شكايت براي 
كه تعداي از اين افراد با توجه به راي صادره به دليل ممانعت كارفرما نتوانسته اند به كار خود باز . بازگشت بكار شد 

ھر چند اين احكام در ھييت عمومي ديوان كه تشكيل شده از جمعي از قضات صادر شده و حكم وحدت رويه . گردند 
و خود راي ھم كه جمعي و كلي است در روزنامه رسمي به چاپ رسيده ولي متاسفانه باز ھم تعدادي از اين دارد 

شكات كه ھمه داراي يك نوع پرونده ھستيم وبا توجه استنادھايي كه قضات در نظر گرفته اند براي ھمه اعضاي 
رگير امروز و فردا ميباشند كه اين بالتكليفي تاثير  نفر را از قلم انداخته و د7اما باز ھم . سنديكاي اخراجي صدق ميكند

منفي زيادي در زندگي اين كارگران گذاشته كه شايد پيامد ھايي از قبيل از ھم پاشيدگي خانواده ھايشان داشته 
نفر بوجود امده كه واقعا قابل تحمل نيست و زمان زيادي را بايد تلف كنند تا 7و شرايط سخت معيشتي براي اين .باشد

در صورتي كه رايي كه قضات به سود كارگران صادر كرده اند راي جمعي و . شايد بتوانند راي صادره از ديوان را ببيند
 قانون كار و 27كه به استنادھايي چون عدم مدارك كافي كارفرما و رعايت نكردن و مغايرت با ماده .اكثريت قضات است

م نيست كه به چه دليل است ايا مشكل از راي قاضي است و يا صادر شده ولي متاسفانه اين تعارض ارا معلو. …
مشكل را بايد در جايي ديگر جستجو كرد كه اين خود بحثي كارشناسي در مسائل حقوقي ميطلبد كه متاسفانه نديده 

 اميدواريم ايم كه حقوقدانان و وكال تا بحال در مورد اين احكام كه براي كارگران صادر ميشود اظھار نظري كرده باشند و
در پايان بايد بگويم كه متاسفم از اين كه اقاي اسالو و ابراھيم مددي و رضا . كه حقوقدانان ما را در اين مورد تنھا نگذارند

به اميد روزي كه ھيچ كس بخاطر دفاع .شھابي بخاطر ھمين دفاع از حقوق كارگران شركت واحد ھنوز در زندان ميباشند
  پايدار و پيروز باشيد.زندان نباشد از حقوق ديگر انسانھا در 

  داود رضوي عضو ھييت مديره سنديكاي شركت واحد

  
  درصدی زنان کارجو ۵٠بيکاری 

  
 ٢۴ تا ١۵ درصدی زنان ۴۶آمارھای رسمی از نرخ بيکاری : به گزارش رادیو دویچه وله  فارسی زبان در آلمان آمده است 

 ھزار زن ایرانی در این فصل در جستجوی کار ٢٣١رار، یک ميليون و به این ق. دھند ساله در بھار سال جاری خبر می
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  .رسد  درصد می۶۵این نرخ در برآوردھای غيررسمی تا . اند بوده
توجھی به  کرده، توانمند و متخصص به بازار کار ایران گزارش داده و بی خبرگزاری زنان ایران از عدم جذب زنان تحصيل

  .ھای رسمی را دليل اصلی نرخ باالی بيکاری زنان خوانده است یزیر جایگاه و سھم آنان در برنامه
ھای مرکز آمار ایران در بھار سال   درصد بوده و این ميزان بر اساس داده١۶ / ٨ معادل ٨٨نرخ بيکاری زنان ایرانی در سال 

اند و شمار آنھا از  يکار شده ھزار زن در بھار سال جاری ب۵٠٠طبق این آمار، بيش از .  درصد افزایش یافته است٢۵ به ٨٩
اھميت این ميزان در آن است که بھار فصل کار بوده و معموال .  ھزار نفر رسيده است٢٣١ ھزار نفر به یک ميليون و ٧۴١

  .نرخ بيکاری در آن از سایر فصول کمتر است
 موجود در فصل بھار شامل ھای داده. کند آمار ارائه شده از گرایش بيشتر زنان به اشتغال در بخش خدمات حکایت می

  . درصد در عرصه صنعت بوده است٢٣ درصد اشتغال در بخش کشاورزی و ٣١ درصد اشتغال زنان در حوزه خدمات، ۴۶
باال رفتن آمار بيکاری زنان در حالی است که وزیر کار و امور اجتماعی دولت دھم ھنگام گرفتن رای اعتماد از مجلس، 

االسالمی خواھان بازتعریف اشتغال برای بانوان و ایجاد  عبدالرضا شيخ. ن ارائه کرده بودپيشنھادھایی برای اشتغال زنا
ھای حمایتی و ھدایتی برای آنان از طریق مشاغل خانگی شده و از حفظ کرامت آنان در محيط کار و تبيين  سياست

پندارانه و  فراوان به نگاه فرودستاما این پبشنھادھا با وجود انتقادھای . مشاغل ترجيحی برای زنان یاد کرده بود
  .جنسيتی به زن یا دارا بودن کمترین ظرفيت اشتغال و پایداری، پس از رای گرفتن وزیر به بوته فراموشی سپرده شدند

ھای دختران، ھنوز جایگاه مناسبی در بازار کار  گویند، با وجود باال رفتن تحصيالت و مھارت کارشناسان حوزه اشتغال می
به باور این ناظران، باال رفتن سن ازدواج، نياز زنان به شغل و درآمد را بيش از پيش . شود ان در نظر گرفته نمیبرای آن

  .ھای کالن کشور طرحی برای ارائه فرصت به زنان آماده کار وجود ندارد کرده، اما در برنامه
به . کند کاری زنان را از آمار کنونی نيز بيشتر میھا، نرخ بي گویند، بحران اقتصادی ناشی از تحریم منتقدان وضع موجود می

این در . کنند عقيده آنان، کارفرمایان در روند اخراج و تعدیل کارکنان خود، در درجه نخست زنان را گزینش و قربانی می
، ھا به درآمد بيش از یک عضو حالی است که به دليل تورم گسترده و کاھش قدرت خرید مردم، نياز اکثر خانواده

  .انکارناپذیر است

  
  اعتراضات کشاورزان بناب

  
 ھزار تن انگور ٣ در حالی که مردم این روزھا انگور را با قيمت بسيار گزافی تھيه می کنند، در بناب –آسمان دیلی نيوز 

 این کشاورزان چندین بار اعتراض خودشان را به سازمان بازرسی کل کشور گفته اند. روی دست کشاورزان مانده است
  .اما ھيچ اقدامی صورت نگرفته است

  
  ركود درصنعت توليد درب وپنجره آلومينيومي

  
کارگاھھاي توليد درب و پنجره آلومينيومي درتھران ,  به گزارش رسيده از اتحاديه درب و پنجره آلومينيومي–ايران كارگر 

بودن ماشينھاي صنعتي اين درحال رکود و ورشکستگي ميباشند كه دست اندركاران اين صنف علت آنرا قديمي 
آنھا ميگويند دولت ھم دراين رابطه ھيچ کمکي . کارگاھھا و نبودن نقدينگي براي خريد دستگاھھاي پيشرفته ميدانند 

نميکند و واوم به کارخانه ھا و کارگاھھاي توليدي نميدھد و آنھا ھم مجبورھستند با دستگاھھاي مستھلک و کھنه 
يفيت کارشان پايين ترميباشد ھم سرعت کارشان به مراتب پايين است ھم سختي سال پيش کارکنند که ھم ک20

اتحاديه اين مشکل را بارھا و بارھا دنبال کرده ولي متاسفانه ازطرف دولت کسي به فکر , بيشتري ھنگام توليد ميکشند 
  صنايع و کاروکسب مردم و توليد نيست و حرفھاي ما ناديده گرفته ميشود

  دستمزد
   درصد فاصله دارد 50كارگران با خط فقر فعلي دستمزد 

  
  . در حال حاضر چھار ميليون نفر كارگر از مزاياي قانوني دستمزد برخوردار نيستند–ایران کارگر 

عضو ھيات مديره كانون عالي شوراھاي اسالمي كار استان تھران در گفتگو با موج، تعداد كارگران ” علي دھقان كيا“
 درصد ازاين كارگران مشمول قرار 80در حال حاضر :  ميليون نفر اعالم كرد واظھارداشت10ل حاضر سراسر كشور را در حا

  .دادھاي موقت كارھستند
  .وي، وضعيت واحدھاي توليدي را در كشور بحراني اعالم كرد و خواستار توجه بيش از پيش دولت به اين واحدھا شد

دن واحدھاي توليدي در ايران ھم اكنون موجب شده است كه كارگران به گفته دھقان كيا، در حال حاضر بحث بحراني بو
  .ھا از مزاياي قانوني حداقل دستمزد برخوردار نباشند فعال در اين بنگاه

به گفته عضو ھيات مديره كانون عالي شوراھاي اسالمي كار استان تھران، نمايندگان كارگري در صدد ھستند با توافق 
  .رفرمايي نرخ دستمزد كارگران را در ساير سطوح مزدي افزايش دھندوزير كار و نمايندگان كا

در حال : ھاي توليدي كشور اذعان داشت رويه تعداد كارگران قراردادي در بنگاه اين مقام مسئول، با اشاره به افزايش بي
بيني  ه پيش درصد از كارگران سراسر كشور مشمول قراردادھاي موقت كار ھستند، اين در حالي است ك80حاضر 
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  .شود تا پايان سال جاري تعداد اين كارگران ھمچنان افزايش يابد مي
در حال حاضر دستمزد فعلي كارگران :  ھزار تومان بيان كرد و افزود700دھقان كيا، نرخ خط فقر را در جامعه كنوني ايران 

  . درصد فاصله دارد50با خط فقر فعلي به ميزان 
شوراي : ار ، خواستار افزايش دستمزد كارگران براساس نرخ تورم واقعي شد و افزودعضو ھيات مديره كانون عالي ك

وي، در ادامه با . عالي كار در تعيين دستمزد كارگران بايد تورم مسكن را ھم در سبد ھزينه خانوار كارگري محاسبه كند
ه بانك مركزي تورم را در سال جاري در صورتي ك: تاكيد برلزوم افزايش دستمزد كارگران در طي سال جاري اذعان داشت

  .گيرد  درصد محاسبه كند، دستمزد فعلي كارگران مجددا مورد محاسبه قرار مي20بيش از 

  
  گزارشاتی از اعتراضات بازاريان

  
  بازار طالفروشان تھران در اعتراض به اجرای قانون ماليات بر ارزش افزوده تعطيل شد

خبرگزاری .تعطيل بوده است» قانون ماليات بر ارزش افزوده« به در اعتراض به اجرای  بازار طالفروشان تھران، روز شن-مھر
نيز گزارش داد که بازار طال و جواھر تھران در سبزه ميدان تھران، روز شنبه در اعتراض به اجرای اين قانون در » فارس« 

ش به اين اخبار، به خبرگزاری مھر علی عسکری، رئيس سازمان امور مالياتی، در واکن.مورد طالفروشان تعطيل شد
بر اساس اين گزارش، پس از تعطيلی بازار .ھمه موديان، از جمله طالفروشان، موظف به اجرای قانون ھستند: گفت

رفع مشکالت اجرای « طالفروشان، مذاکراتی ميان مقام ھای سازمان مالياتی و اتحاديه طال و جواھر برای آنچه که 
رئيس سازمان امور مالياتی ھمچنين گفت که با ھماھنگی ھای .ناميده شد، صورت گرفت» افزودهقانون ماليات بر ارزش 

در تيرماه سال جاری نيز .صورت گرفته با شورای اصناف قرار است ماليات بر ارزش افزوده، به صورت مرحله ای اجرا شود
 درصد توصيف شد، دست به ٧٠يات تا سقف بخش ھايی از بازار بزرگ تھران در اعتراض به آنچه که افزايش ميزان مال

  اعتصاب زده بودند
  طالفروشان روز شنبه در مشھد، نيشابور، سبزوار و تربت حيدریه نيزاعتصاب کردند

این وبسایت، دليل این .  بازار طالفروشان شھر مشھد در روزھای پنجشنبه و شنبه به طور کامل تعطيل بوده است-کلمه
ان مشھدی به نحوه اجرای قانون ماليات بر ارزش افزوده دانست و نوشت که قرار بوده است اعتصاب را اعتراض طالفروش

برپایه این گزارش، این در حاليست که طالفروشان از سوی نھاد ھای . این اعتصاب روز یکشنبه نيز ادامه داشته باشد
ری اسالمی ایران تایيد نشده گزارش کلمه تاکنون از سوی منابع رسمی جمھو.امنيتی شھر مشھد تھدید شده اند

  .روز شنبه از اعتصاب در بازار طالفروشان شھر تھران خبر داده بودند» مھر« و » فارس« خبرگزاری ھای .است
  اعتصاب بازار؛ نيمه تعطيل شدن بازار پارچه فروشان

 تعطيل شدن بازار پارچه التھاب در بازار فرش فروشان و نيمه:  گزارش یکی از خوانندگان از تھران–ایران پرس نيوز 
قصد خسارت رساندن به کرکره ھای ” مرگ بر منافق“فروشان درگيری کسبه بازار با تعدای لباس شخصی که با شعار 

و خساراتی نيز به کرکره . پایين کشيده شده اعتصاب کنندگان بازار فرش فروشان را داشتند به خشونت کشيده شد 
این گروه لباس شخصی در بازار بزرگ تھران بصورت سازمان دھی شده از . رد شد ھای حجره ھای فرش فروشان بازار وا

در . صبح در بازار تھران مشغول ارعاب و وحشت و وارد کردن خسارات به مغازه ھا و حجره ھای تعطيل شده ھستند
ردا اصناف مختلف بازار نيز ضمن بازار پارچه فروشان نيز از ساعاتی پيش بصورت نيمه تعطيل در آمده و اعالم شده که از ف

  به این تعطيلی می پيوندند
  تجمع بازاریان در سبزه ميدان

گروھی از کسبه وبازاریان . تعداد زیادی از بازاریان عصر روز جمعه در سبزه ميدان دست به تجمع زدند–آسمان دیلی نيوز 
ن گروه از بازاریان اعتراض به افزایش علت تجمع ای.درسبزه ميدان ودرمقابل ورودی اصلی بازار دست به تجمع زدند

با وجود آنکه روزجمعه یک روز تعطيل .فشارھای مالياتی ونيزگرانی اجناس وفشار ستاد کنترل بازار بربازاریان عنوان شد
به شمار می رود وبسياری از مردم ترجيح می دھند این روزرادرکنار خانواده خود بگذرانند اما فشارھای بيش از حد دولت 

در . در سبزه ميدان دست به تجمع بزنند۵ بازاریان موجب شد تا تعداد زیادی از بازاریان عصرروز جمعه واز حدود ساعت به
این تجمع که به نظر می رسيد از سوی گروه ھای صنفی بازار برگزار شد بازاریان برطرح خواسته خود وپافشاری تا 

ی دریافتی احتمال می رود که از روز شنبه بازار شاھد از سر گيری براساس خبرھا. رسيدن به اھداف خود تاکيد ورزیدند
علت اصلی دور جدید اعتصاب بازاریان نيز ادامه روند فشارھای مالياتی از سوی دولت .اعتصاب جدیدی باشد

ی کودتایی،گرانی اجناس وفشار ستاد کنترل بازار که به تازگی زیر نظر معاون اول رئيس جمھوریعنی محمدرضا رحيم
  .فعال شده است اعالم شده است

  
  :غلط ھای زیادی رئيس شورای فرھنگی اجتماعی زنان

  افراد در دانشگاه ھا، مدارس و اداره ھا بايد از لباس فرم و يکدست استفاده کنند 

  
کبری خزعلی، رئيس شورای فرھنگی اجتماعی زنان، وابسته به شورای عالی انقالب فرھنگی، اعالم کرد که برای 

ود وضعيت حجاب در جامعه، افرادی که در دانشگاه ھا، مدارس، اداره ھا و مراکز اشتغال و اماکن مقدس حاضر می بھب
پيش از اين، عليرضا صالحی، مديرکل امور فرھنگی دانشگاه آزاد .شوند، بايد از لباس يکدست و فرم استفاده کنند

ای صادر کرده اند که دانشجويان دانشگاه ھا را ملزم به اسالمی، گفته بود که اين دانشگاه و وزارت علوم بخشنامه 
، رئيس شورای فرھنگی اجتماعی زنان در مورد پيشنھاد »مھر« به گزارش خبرگزاری .رعايت پوشش اسالمی می کند
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اين شورا برای راه اندازی مراکز دانشگاھی تک جنسيتی نيز گفته است که طرح ھايی در دست بررسی است تا با راه 
  .زی مراکز آموزشی تک جنسيتی، آرامش دختران و زنان حفظ و رعايت شئونات اسالمی تضمين شوداندا

  
  محاکمه دو فعال کارگری در دادگاه انقالب سنندج 

  
اتحاديه آزاد کارگران ايران اعالم کرد به محاکمه دو عضو فعال اين تشکل کارگری، به نام ھای صديق کريمی و فواد 

 شھريور انجام گرفت، اين دو ٣١در اين محاکمه که روز .  بار در دادگاه انقالب سنندج اعتراض کردکيخسروی، برای دومين
آقايان کريمی و کيخسروی پيش .فعال کارگری متھم به سازماندھی تجمع روز جھانی کارگر سال جاری در شھر سنندج بوده اند

 اتحاديه آزاد کارگران ايران، اين اتھام ھا در شرايطی به اين دو فعال به گفته.از اين به اقدام عليه امنيت ملی نيز متھم شده بودند
کارگری وارد شده است که آنھا پيش از برگزاری تجمع روز جھانی کارگر توسط ماموران وزارت اطالعات بازداشت شده 

  .بودند

  
  رسول بداقی

  یک معلم، یک عضو کانون صنفی معلمان ایران

  
كنم، اين جامعه قوانيني دارد كه برخي نوشته شده و برخي نانوشته ھستند، من  ي مياي انساني زندگ من درجامعه«

پس . خوشبختي جامعه و خوشبختي من به ھم گره خورده است. گيرم ام تاثير مي گذارم و از جامعه ام تاثير مي برجامعه
  ».ام كوشش كن بايد براي خوشبختي خود و جامعه

رسول بداقی، متولد کوھدشت لرستان و . ھاست علمی زندانی، از پشت ميلهھای م این آغاز یکی از دست نوشته
ساکن اسالمشھر بوده و تا پيش از دستگيری، در ھنرستان شھيد مصطفی . دارای مدرک مدیریت آموزشی است
ر  برای با٨٨این عضو فعال و سخنگوی کانون صنفی معلمان ایران، در شھریور سال . خمينی مشغول تدریس بوده است

برای شناخت بھتر رسول . سوم بازداشت شده و این بار با گرفتن حکمی شش ساله در زندان ماندگار شده است
  . کانونی که محور فعاليتھای اجتماعی وی بوده است،بداقی بھتر است ابتدا از کانون صنفی معلمان بگویيم

 معيشتی معلمان و ھمچنين مشکالت نظام  در اعتراض به وضعيت٧٨این کانون از سال : کانون صنفی معلمان ایران
در این سال . گردد  برمی٨٠ھای  مرحله اول اعتراضات گسترده معلمان به سال. آموزشی، فعاليت خود را آغاز کرد

صورت که تجمعی محدود در اعتراض به اليحه   بدین،اعتراضات معلمان و کارکنان آموزش و پرورش وارد دور تازه اي شد
 روز بخش بزرگي از معلمان را به خيابان ھا کشاند که ١٢ھا و تجمعاتي شد که مدت  سلسله راھپيماييبودجه منجر به 

 بھمن در ميدان پاستور تھران و در مقابل ۶اين اعتراضات در روز .  ھزار نفري معلمان در برابر مجلس بود١٠اوج آن تجمع 
معلمان منجر و بدون دستاوردی ملموس به پايان  به ضرب و شتم و دستگيری -محمد خاتمی-دفتر رياست جمھوری 

 ٢٢ تا ١۶در فاصله . دو سال بعد، دور جدیدی از مبارزات معلمان با اعتصابی سراسری در کشور آغاز گشت. رسيد
شدند اما به کالس درس نمي رفتند و در واقع در دفتر مدرسه تحصن   تعدادي از معلمان در مدارس حاضر مي٨٢اسفند 

ھای جمعي خطاب به مديران  ، شكل اعتراض معلمان دگرگون شد و به صورت عريضه نويسي٨٣در سال . مي کردند
 و در اعتراض به بازگشت الیحه ٨۵کانون صنفی معلمان در زمستان سال  اما پردامنه ترين اعتراضات . اجرايي درآمد

 و بنا به درخواست كانون ٨٢ند سال  اسف١۶ھمزمان با سالروز اعتراض معلمان در . خدمات کشوری به وقوع پيوست
اعتراض .  معلمان برخى مناطق تھران با تعطيل كردن كالس ھاى درس دست به اعتراض خاموش زدند،صنفى معلمان

 در ادامه به برخى مدارس ،معلمان كه به طور پراكنده در برخى مدارس مناطق چھار، ھشت و پانزده آغاز شده بود
خواسته معلمان اجراى نظام پرداخت ھماھنگ و اجراى كامل طرح ارتقاى . ھم كشيده شدمناطق دو، سيزده و شانزده 

 ١۵ابتدا در تاریخ .  تجمع گسترده برگزار کردند۶ معلمان بيش از ،عالوه بر عدم حضور در کالسھای درس. شغلى است
رت عدم انجام درخواست ھا از ، ھزاران معلم با حضور در برابر مجلس شورای اسالمی تصريح كردند كه در صو٨۵بھمن 

بيش از  این تجمعات در روزھای بعد نيز ادامه داشت و در چند تجمع پاياني . رفتن به كالس درس خودداری خواھند كرد
این تجمعات نيز با حمله وحشيانه نيروھای انتظامی و امنيتی و دستگيری .  ھزار نفر از سراسر کشور حضور داشتند٣٠

و شورای نگھبان در  سرانجام اليحه خدمات کشوری پس از چند بار رد و بدل شدن بين مجلس . دھھا معلم مواجه شد
از تطبيق خود و تخصيص  ھمچنين به دولت فرصت داده شد تا پس .  تائيد و براي اجرا به دولت ابالغ شد٨۶ مھرماه ٢۴

 به اين ١٣٧٩آموزش و پرورش را از سال  زارت  احکام تمام کارکنان و ھمچنين کارکنان و١٣٨٧بودجه در نھايت تا آذر ماه 
  .سو بر اساس اين اليحه صادر کند
این اعتراضات اگر چه بدون ھزینه نبوده و منجر به ضرب و شتم و زندانی شدن : دستاوردھای مبارزه صنفی معلمان

 خود به مواردی ٨۶رماه معلمان گردیده است، اما دستاوردھایی نيز برای معلمان داشته است که کانون در بيانيه مھ
مندی بازنشستگان و ¬ھمچون افزایش نسبی حقوق معلمان، افزایش سقف ارتقاء شغلی، افزایش ھر چند اندک عائله

فوق العاده سختی شرایط کار، اعطای ھمزمان ارتقای شغلی و ھمترازی به دارندگان مدارک کارشناسی ارشد و باالتر 
  .اشاره کرده است… و

رسول بداقی به عنوان یکی از اعضای فعال و تاثيرگذار، در این : لم و عضو فعال کانون صنفی معلمان مع،رسول بداقی
رسولی که من «نویسد  مھدی بھلولی، یکی از اعضای کانون، در توصيفش می. کانون به فعاليت پرداخته است

ما پيش از ھر چيز، بر شھود و ای گشوده است، ا شناسد و دارای اندیشه کتاب و فکر و گفتگو را می… شناسم می
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ھراسد و پویا و  ھای نوین نمی ای، که از رویارویی با اندیشه و پدیده انسان خودساخته. وجدان خویش استوار است
  .»جستجوگر است

مانده آنھا و به عبارتی شرایط حداقلی یک زندگی  گير وضعيت معيشتی معلمان، حقوق عقب بداقی اگر چه ھمواره پی
آموزان و  نه برای معلمان بوده است، در عين حال از نقد مشکالت آموزشی و مسائل مربوط به دانششرافتمندا
اما حتی زندان . ھای او در روزنامه آفتاب منتشر گشته است تعدادی از نوشته. ھای آنھا نيز کوتاھی نکرده است خانواده

 بابایی، وزیر آموزش و پرورش، طرح حذف دوره  به عنوان نمونه، وقتی حاجی،ھم مانع نوشتن و نقدھایش نشده است
اش، از درون زندان به نقد این طرح پرداخت و ضمن  راھنمایی را ارائه کرد، بداقی، با اميد و پيگيری تمام نشدنی

دانستند كه ھر طرحي بايد مراحل تحقيق  وزير بايد از پيش مي«شد که  برشمردن مشکالت فراوان و ابتدایی آن، متذکر 
آموزان  شود كه از دانش از اين رو، به وزير آموزش و پرورش پيشنھاد مي… ي و آزمايشي را سپري كرده باشدتخصص

  .»كشور، به ھيچ وجه به عنوان ابزاري آزمايشگاھي استفاده نكنند
. بداقی تعھدات اجتماعی را به خوبی با تعھد کاری و شغلی و مسووليتھایش در قبال شاگردانش تلفيق کرده است

تا حاال «:  چنين نوشته است،یکی از شاگردان سابقش که بر حسب تصادف معلمش را در فضای مجازی دوباره یافته
شده که یه دوست که تاثير زیادی در زندگی شما داشته بعد از مدت زیادی دوباره ببينيد؟ولی این اتفاق چھارشنبه شب 

صفحه ی اول بالگفا رو باز کردم که از . و نيم نيمه شب بودساعت حدود دو .بی خوابی به سرم زده بود.برای من افتاد
وقتی انتخابش کردم و ازش دیدن کردم، اسم نویسنده ی اون برام آشنا بو؛ آقای رسول . عنوان یک وبالگ خوشم اومد

  :فوراً یه کامنت براش گذاشتم. بداقی
ر ھنرستان مصطفی خمينی شما آقای بداقی دبي: ضمن عرض سالم خدمت شما می خواستم ازتون بپرسم

  نيستی؟؟)واوان(
فردی که بيخودی . یک انسان محقق.یک انسان حقيقت طلب. دبير سال سوم دبيرستان. بله خودش بود آقای بداقی

کسی که وقتی در کالس از چيزی صحبت . فردی که منو با وبالگ نویسی آشنا کرد. حرفی رو نمی زنه و باور نمی کنه
کسی که وقتی صحبت می کرد،می فھميدی که ھيچ چيزی . رو به فعاليت وا می داشتمی کرد،ذھن خواب ھمه 

کسی که تو کالس، خيلی بيشتر از اون چيزی که . نمی دونی و باعث ميشد که بری و اطالعات خودت رو افزایش بدی
يستم آموزشی ما خيلی چيزایی که برای ما الزم و ضروریه ولی تو س. قرار بود به ما درس بده، به ما می آموخت

یک طرف تخته، با یک گچ . کسی که وقتی ميومد تو کالس، در ھمه ی زمينه ھا اطالعات خوبی داشت!! نيست
کسی که من رو وادار می کرد که فکر . نوشت و از پادشاھان پارس می گفت خطاطی می کرد و طرف دیگه از تاریخ می

اینھا رو ھم از روی .کسی که ھر چی ازش بگم کم گفتم.پرستيمًاصال ما چرا خدا رو می : ًمثال .به ھمه چيز.کنم 
  ».ًچون اصال به ایشون احتياج ندارم.چاپلوسی نگفتم

یکی از این موارد، تجربه کار . توان بسيار آموخت از تجربه کانون معلمان به طور کلی و از شخصيتی مانند بداقی، می
توان گفت آنچه در واقع منجر به دشمنی و ترس حکومت در   می.ھای اجتماعی است تشکيالتی و اھميت آن در فعاليت

بداقی . ھای معلمان است شود، تاثير انکارناپذیر آنھا در پيشبرد خواسته ھای مستقل نظير کانون می رابطه با تشکل
چشم به « چرا که معتقد است یکی از مشکالت معلمان آشنا نبودن با کار تشکيالتی و ،ھا را دریافته است قدرت تشکل

ترس را كنار گذاشت، باور كنيم كه بايد براي «وی به منظور اتحاد بيشتر توصيه می کند که باید . است» راه دیگران بودن
رسيدن به حقوق خود ھزينه بپردازيم، نسبت به ھمديگر گذشت داشته باشيم، تقسيم كار داشته باشيم، انحصار گر 

رابطه ھا را گسترش دھيم، فرھنگ … كاران صنفي را بيشتر كنيم نباشيم، ديدارھاي بين شھري و كوچك از ھم
بطور تك تك ھم در گسترش انديشه ي كانوني بودن در . استفاده از تلفن، فكس، وبالگ، ايميل و چت را گسترش دھيم

  .…»ميان ھمكاران كوشش كنيم و
پردازد و گام را فراتر  ستقل میھای م او در نوشته دیگری، با ھوشمندی خاص خود، باز ھم به اھميت این تشکل

در سلسله «: شود که روابط عاطفی و دوستانه تا چه حد برای موفقيت یک سازمان ضروری است گذاشته، یادآور می
ھا، آنچه اطاعت و احترام به باالدست و پيشكسوت و ھمكار و ھمسنگر را  مراتب نھادھاي غيررسمي ازجمله تشكل

اي است، كه به خاطر عشق به سه نيروي ھماھنگ در درون افراد از سطح به  فهكند، مھر و محبت دوطر مشخص مي
روي اين حساب جمع سازمان بايد … ھدف ھماھنگ، پاكي ھماھنگ و باور ھماھنگ: عمق آفريده شده است

ھاي فرد عضو باشد، نه اسباب  پناھگاھي براي عضو سازمان باشد و سازمان بايد آرامگاھي براي خستگي انديشه
  .»يراني انديشه اوو

ھای فکری، کوشا و منتقد مثبت اندیشی است بلکه ھمچنين در زمينه  رسول بداقی، نه تنھا در زمينه فعاليت
محمود . گاه دیگر اعضای کانون بوده است اش تکيه ھای عملی کانون نيز سخت فعال و شجاعت مثال زدنی فعاليت

رسول بداقی پيش از ھمه و محکمتر از ھمه «ت آموزش نوشته است بھشتی در گزارشی از تجمع معلمان در مقابل وزار
نگاه او به ماموران و . چھره بداقی تماشایی بود. یکدفعه ماموران به سمت بداقی حمله کردند… کرد اعتراض می

چ وقت ھي. ی رسول را در زندان ھم ھمين گونه دیده بودم من روحيه. دادند بسيار تحقير آميز بود ھایی که می نمایش
. باالخره بداقی را با ضرب و شتم از جمع جدا کردند … اش را نباخت  اش گرفته نشد و ھيچ وقت روحيه لبخند از چھره
  .»خندید و آنھا را به ھيچ گرفته بود بداقی می

بند او،  نگار ھم ای، تا آن حد برای نيروھای اطالعاتی گران آمده است که به گزارش روزنامه چنين برخوردھای شجاعانه
ھای  دغدغه. احمد زیدآبادی، بازجویان در زندان دستان او را از پشت بسته و او را مورد ضرب و شتم شدید قرار داده اند

 او در دفاع از حقوق بشر با گروھھای ،انسانی بداقی تنھا در حوزه معلمان و آموزش و پرورش محدود نمی شود
چنان گران آمده که در   ھمين فعاليتھای انسانی بر زورمداران آنھایی داشته و دانشجویی و حقوق بشری ھمکاری

  .اش قرار گرفته است  فعاليتھای حقوق بشری رسول در کنار اتھامات صنفی،باالی بداقی اتھامات بلند
یک سال -نظام اقتدارگرای حاکم پاداش فعاليتھای صنفی و مدنی بداقی را با حکم محکوميت زندان شش ساله : زندان

 و پنج سال محروميت از -»تبانی و تجمع به قصد برھم زدن امنيت ملی« سال به اتھام ۵و » تبليغ عليه نظام«اتھام به 
حقوق اجتماعی داده و امروز بيشتر از یک سال است که چنين شخصيت دوست داشتنی، پدر سه دختر، پدر ستایش و 

نامند، به خاطر   اما در مالقاتھای زندان وی را عمو می، دارندای که ھنوز عکس پدر را به یاد شکيبا، دوقلوھای چھار ساله
ھای انسانی خود در زندان به سر  گيری خواسته ھای معلمان، اعتراض به وضعيت آموزشی و مبارزه برای دغدغه پی
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 درس  ھمکاران و دوستانش باشد و به ھمه ما،برد؛ معلمی که اميدواریم ھر چه زودتر باز ھم در کنار شاگردان می
  . مبارزه و تعھد اجتماعی بدھد،دوستی

  
  ):واحد پاریس(اتحاد بين المللی در حمایت از کارگران در ایران 

  گزارش سمينار ث ژ ت در باره جنبش کارگری ایران

  
، سمينار یک روزه ای را با ھدف آشنایی با )ث ژ ت(  کنفدراسيون عمومى کارگران فرانسه ٢٠١٠در دھم سپتامبر 

در این . ری ایران و تعيين استراتژی ھمبستگی با کارگران ایران، در دفتر مرکزی خود در پاریس، برگزار کردجنبش کارگ
. سمينار، نمایندگانی از فدراسيون ھای صنایع فلز، حمل و نقل، چاپ، نساجی و انرژی ث ژ ت شرکت کرده بودند

ن جھانی اتحادیه ھای کارگری، در این نشست حضور ھمچنين نماینده ای از سندیکای رنو و نماینده ای از کنفدراسيو
افزون بر این، جمعی از فعالين کارگری ایرانی مقيم فرانسه و نيز تعدادی از فعالين کارگری از کشورھای . داشتند

  .انگليس، سوئد، سوئيس، بلژیک و کانادا برای سخنرانی به این سمينار دعوت شده بودند
وی ضمن خوش آمد گویی . وبير، یکی از مسئولين بخش بين المللی ث ژ ت، آغاز شد سمينار با سخنرانی ژان ميشل ژ

به حاضران، اھداف برگزاری سمينار را برشمرد و توضيح داد که ث ژت عالقه مند است که آگاھی بيشتری از مسایل 
 و رفقای فعال کارگری او اظھار اميدواری کرد که دعوت شدگان به این سمينار. کارگری و اوضاع ایران داشته باشد

. ایرانی، بتوانند با تشریح اوضاع کارگری ایران و ارائه اطالعات در این زمينه، سھم ارزنده ای در این آگاه بخشی ادا کنند
او اضافه . وی در ادامه سخنان خود گفت که یکی از اھداف این سمينار تبادل نظر و گفت و گوی صریح با یکدیگر است

ميان ما، تفاوت نظر وجود دارد، اما ما باید نظرات خود را بطور صریح بيان کنيم و علی رغم وجود ھر کرد که بدون شک، 
او . وی ادامه داد که ھدف ث ژ ت پشتيبانی از فعالين کارگری در ایران است. نوع اختالف نظر، به سخنان ھم گوش کنيم

ای شرکت در سمينار دعوت شده بودند، گفت که دليل در پایان در توضيح عدم حضور تعدادی از فعالين ث ژ ت، که بر
شرکت نکردن این فعالين در سمينار، اعتصابی است که در روز ھفتم سپتامبر در پاریس صورت گرفت، و اضافه کرد که 

فعالين یاد شده، ھمزمان با این سمينار، درگير برگزاری جلسات فوق العاده برای تداوم بخشيدن به حرکت ھای 
  .ھستنداعتصابی 

فوالدی، پژوھشگر مرکز تحقيقات فرانسه، که از سوی ث ژ ت به سيمنار دعوت شده بود، -پس از آن، خانم ماری الدیر
او در سخنان خود به تشریح ساختار اقتصادی ایران پرداخت و با ارائه آمار و ارقام، تصویری از ترکيب . سخنرانی کرد

او در عين حال، تاکيد کرد که دسترسی به آمار دقيق و قابل اتکا در ایران، بسيار . جمعيت فعال و بيکار در ایران ارائه داد
  .مشکل است

سخنران بعدی، فرید پرتوی از فعالين اتحاد بين المللی در حمایت از کارگران در ایران و عضو اتحادیه کارگران خدمات 
 تا امروز، نقش و جایگاه شوراھای ۵٧، از انقالب او پيرامون موقعيت و مبارزات طبقه کارگر ایران. عمومی کانادا بود
. ، و چگونگی سرکوب شوراھا و ماھيت سرکوب گرانه خانه کارگر و شوراھای اسالمی سخن گفت۵٧کارگری در انقالب 

وی سپس به روند تاریخی سياست ھای سرکوب گرانه و ضد کارگری رژیم سرمایه داری جمھوری اسالمی پرداخت و با 
 تاثيرات این پروژھا بر زندگی و مبارزه - بعنوان بخشی از سرمایه داری جھانی-وژه ھای نئوليبرالی رژیماشاره به پر

او در پایان به مقاومت و مبارزات جاری طبقه . کارگران در ایران، از جمله کارگران مھاجر، زنان و کودکان کار را توضيح داد
تقل کارگری، پرداخت و با برشمردن موانع و چالش ھای موجود، بر کارگر، از جمله به مبارزه برای ایجاد تشکالت مس

  .اھميت حمایت طبقه کارگر جھانی از این مبارزات تاکيد کرد
موقعيت زنان کارگر و مردانه بودن “سپس، متن سخنرانی مریم محسنی، از فعالين جنبش کارگری ایران، با عنوان 

مریم محسنی به دليل نداشتن .  مينا پرتو به زبان فرانسه خوانده شدتوسط” چالشھا و راھکارھا: جنبش کارگری ایران
گفتنی است که تعدادی ازفعالين زن فدراسيون صنایع فلز ث . مدارک مسافرت، موفق نشده بود که در سمينار حضور یابد

 در متن مریم محسنی. ژت، به ویژه، برای شنيدن سخنرانی رفيق مریم محسنی، در این نشست شرکت کرده بودند
نظام سرمایه داری مرد ساالر در ایران، ابعادی وحشتناک از ستم را برای زنان “: سخنرانی خود، از جمله نوشته بود

اما نمی توان مشکالت زنان کارگر را فقط در حوزه استثمار و در حوزه اقتصادی دید، بلکه در . کارگر به ارمغان آورده است
خشونتی که نسبت به .  به زنان کارگر می رود که باید مورد توجه جدی قرارگيردعرصه جنسيتی نيز، چنان رنج وستمی

زنان کارگر وبه طور کلی زنان پایين جامعه می رود، آنقدر ابعاد گسترده ای دارد که نمی توان امروز از ستم بر زنان کارگر 
  ”.صحبت کرد، اما به این خشونت نپرداخت

او در باره سرمایه گذاری ھای شرکتھای فرانسوی از . نران دیگر سيمنار بودسھيال حائری، عضو سندیکای ث ژت، سخ
جمله شرکت نفتی توتال، و نيز شرکتھای پژو، رنو، ستيروئن و بانک ھای فرانسوی در ایران و اھداف و استراتژی آنھا 

مزد پایين به کارگران او توضيح داد که سودھای کالن این شرکت ھا از طریق تحميل بی حقوقی و دست. سخنرانی کرد
سھيال حائری با اشاره به شرایط فجيع کاری، قراردادھای سفيد، تعویق در پرداخت دستمزدھا . در ایران، بدست می آید

که در مراکز کار این شرکت ھا در ایران اعمال می شود، بر اھميت و ضرورت مبارزات کارگران بخصوص در بخشھای 
  .ا، تاکيد نموداتومبيل و انرژی در این شرکت ھ

در ادمه سيمينار، متن سخنرانی بھروز خباز، از فعالين جنبش کارگری ایران، توسط بھروز فراھانی به زبان فرانسه 
بھروز خباز در سخنان . او نيز به دليل نداشتن مدارک مسافرت، موفق نشده بود که در سمينار شرکت کند. خوانده شد

یران تحت حاکميت سرمایه داری جمھوری اسالمی و در عين حال به اشکال و خود به موقعيت اسفناک کارگران در ا
. چالشھای مبارزات کارگران در ایران و نقش و اھميت تشکالت مستقل از دولت و سرمایه داران و کارفرمایان اشاره کرد

، بر دغدغه ی ۵٧الب وی ھم چنين با تکيه بر سنت شورایی کارگری و تجربه ی تشکيل شوراھای کارگری در اوایل انق
بسياری از کارگران و فعالين کارگری در ارتباط با سازمانيابی شورایی کارگری در ایران تأکيد، و با نگاھی انتقادی از 
عملکرد نامطلوب سندیکاھا و اتحادیه ھای کارگری، نگرانی این فعالين در ارتباط با استقالل، جھت گيری و مضمون 
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  .ه ایجاد خواھند شد را بيان کردتشکالت کارگری که در آیند
 در سوئيس و نماینده UNIAعلی شيرمبارکی، از فعالين اتحاد بين المللی در حمایت از کارگران در ایران، عضو سندیکای 

او در آغاز در باره سندیکای کارگران پروژه ای آبادان و تجربه . سابق سندیکای پروژه ای آبادان، سخنران بعدی سمينار بود
او با شرح چگونگی پيدایش تشکالت ضد کارگری، مانند خانه کارگر . يت ھای کارگری خود در ایران سخن گفتفعال

 که در –وشوراھای اسالمی کار، تاکيد کرد که این تشکالت، از ھمان ابتدا در تقابل و برای سرکوب تشکل ھای کارگری 
او ھمچنين در . مھوری اسالمی سازماندھی شدند توسط ج- ایجاد شده بودند١٣۵٧جریان مبارزات مردمی در سال 

مورد تشکل مستقل کارگری و تقابل سرمایه داری با این تشکل و زیانی که تشکل مستقل کارگری، از عدم استقالل 
وی تاکيد کرد که در حال حاضر، فعالين کارگری با سختی ھا وموانع . طبقاتی خود، متحمل می شود، سخن گفت

، اما آنھا با بھره گيری از تجارب تلخ گذشته در صدد ایجاد تشکالت خود ھستند و تا کنون نيز بيشمار روبرو ھستند
اوگفت که فعالين کارگری به نيروی خود پی برده اند و با درس گيری از تجارب تلخ . دستاورھای قابل توجه ای داشته اند

او . فقط کافی است تا فرصت این کار را پيدا کننداما گران بھای گذشته، در صدد ایجاد تشکالت مستقل خود ھستند، و 
 به ما نشان داد که چگونه کارگران می توانند در اولين فرصت، تشکالت مستقل خود را ١٣۵٧تاکيد کرد که تجربه سال 

  .سازماندھی کنند
 ٢١عبانی که در فرھاد ش. آخرین سخنران بخش اول سمينار، فرھاد شعبانی از فعالين جنبش کارگری ایران و سوئد بود

سال گذشته، عضو فعال اتحادیه کارگران مواد غذائی سوئد بوده است، درباره جنبش کارگری کردستان و مبارزات طبقه 
او ضمن توضيح اھميت و نتایج این مبارزات، تاکيد کرد که . کارگر در کردستان ایران طی سی سال گذشته، سخن گفت

اوگفت . ی آگاه، رادیکال و انترناسيوناليست ھستند و در ميان مردم نفوذ دارندفعالين کارگری در کردستان، انسان ھای
که این فعالين با آگاھی به ھویت خود، بعنوان فعال کارگری، دست به مبارزه می زنند، دستگير و زندانی می شوند و در 

شت که کارگران در کردستان، پيوندی فرھاد شعبانی در ادامه، بيان دا. این راه، از حمایت کارگران ومردم بر خوردارند
او در پایان سخنرانی خود تاکيد کرد که در شرایط موجود که . عميق با فعالين جنبش کارگری در سطح سراسری دارند

ھر گونه اعتراض کارگران در ایران با زندان و گلوله پاسخ می گيرد، ما فعالين کارگری از تشکالت کارگری کشورھای محل 
  .و از جمله از ث ژ ت، انتظار داریم که حمایت و ھمبستگی بيشتری با کارگران ایران به عمل آورنداقامت خود، 

بخشی از سمينار به بزرگداشت و یادمان رفيق یدهللا خسروشاھی، از رھبران قدیمی و یکی از نمایندگان سابق 
مایت از کارگران در ایران، اختصاص داده شده شورای سراسری کارگران نفت ایران و نيز از فعالين اتحاد بين المللی در ح

در این بخش که بعد از استراحت ناھار آغاز شد، ابتدا فيلمی از مراسم خاکسپاری و یادمان زنده یاد یدهللا . بود
سپس آزاده خسروشاھی، دختر رفيق یدهللا خسروشاھی که از طرف ث . خسروشاھی، برای حاضرین نشان داده شد

او از تمام . وت شده بود، طی سخنرانی کوتاه، یاد و فعاليت ھای پدر مبارزش را گرامی داشتژ ت به سمينار دع
  .کسانی که به مبارزات پدرش ارج می نھند و یاد او را گرامی ميدارند، سپاس گزاری کرد

ان ایران، به در بخش دوم سمينار، فعالين حاضر در نشست، ضمن بيان نظرات و تجارب خود در زمينه ھمبستگی با کارگر
در این بخش، تعداد زیادی از شرکت . ارزیابی مشکالت و نيز فرصت ھا و امکاناتی که در این رابطه وجود دارد، پرداختند
  .کنندگان، در بحث شرکت کردند و دیدگاه ھای خود را با دیگران در ميان گذاشتند

  خالصه دیدگاه ھا و نظرات شرکت کنندگان در سمينار
در ) UCU(ز فعالين اتحاد بين المللی در حمایت از کارگران درایران، و عضو اتحادیه کالج ھا و دانشگا ھا ستار رحمانی ا

انگلستان، بخشی از تجارب خود، در پيش برد امر ھمبستگی کارگری در انگلستان و نکات مثبت و منفی آن را، با 
 کارگری یک کار خيریه ای نيست، بلکه وظيفه کارگران او در ادامه گفت که ھمبستگی بين المللی. حاضرین در ميان نھاد

او درقسمت دیگر از سخنان خود گفت که حاکميت رژیم ھای دیکتاتوری و ضد . و تشکالت کارگری در ھمه دنيا است
کارگری در کشورھائی نظير ایران، و مخالفت این رژیم ھا با ھر نوع تشکل مستقل کارگری، شرایط خرید نيروی کار ارزان 

بنا براین، مبارزه با این گونه رژیم ھا و فراھم کردن شرایط برای ایجاد . از طرف صاحبان سرمایه را فراھم می آورد
او تاکيد کرد که در خارج از کشور، آکسيون ھا . تشکالت مستقل کارگری، یکی از وظایف کارگران در سراسر جھان است

دن از سوی فعالين کارگری دیگرکشورھا، نمی تواند رژیم اسالمی را و کمپين ھای فعالين کارگری ایران، بدون حمایت ش
او در پایان گفت که کارگران در ھمبستگی جھانی است که خواھند توانست سرمایه داری را . وادار به عقب نشينی کند

  .به عقب برانند
رانی در خارج از کشور، با مھشيد مجاوریان در سخنان خود بر ضرورت ھماھنگ کردن آکسيون ھای فعالين کارگری ای

وی در ادامه سخنان خود گفت که درخواست اخراج جمھوری اسالمی از . آکسيون ھای اتحادیه ھای کارگری، تاکيد کرد
کنفرانس ساالنه سازمان جھانی کار، ھر سال از جانب فعالين کارگری ایران مطرح می شود و ضروری است که اتحادیه 

وی ھمچنين پيشنھاد کرد که . براز ھمبستگی با کارگران ایران، از این خواست حمایت کنندھای کارگری در جھان، برای ا
متون آموزشی ث ژت در باره حقوق و سازمان یابی کارگری به فارسی ترجمه شود تا در دسترس فعالين کارگری ایرانی 

  .قرار گيرد
 باتوجه به اعالم آمادگی ث ژ ت برای آموزش - الف:عليرضا نوایی در صحبت ھای خود چند پيشنھاد به سمينار ارائه داد

حقوق کارگری به فعالين کارگری در ایران، و با توجه به اینکه مسافرت این فعالين به خارج، بسيار مشکل است، بھتر 
 از آنجا - است که اسناد آموزشی ث ژ ت بفارسی ترجمه و درصورت امکان بصورت الکترونيکی به ایران ارسال شود؛ ب

 ترجيح تشکالت کارگری بين المللی این است که گزارشات کارگری بطور مستقيم از ایران دریافت گردد، بنابراین الزم که
است که ث ژ ت به سھم خود تالش کند تا ارتباط مستقيم ميان فعالين کارگری در ایران با تشکالت کارگری در سطح 

جمھوری اسالمی ایران برای فریب افکار عمومی جھان نزد  دروغ ھا و شگردھای رژیم - بين المللی برقرارشود؛ ج
دروغ بی شرمانه وزیر کار جمھوری اسالمی ایران در نودونھمين کنفرانس . کارگران و اتحادیه ھای کارگری افشا شود

  .ساليانه سازمان جھانی کار، مبنی بر آزادی منصوراسالو از زندان، نمونه ای از این نيرنگ ھاست
او .  در مورد ضرورت ھمکاری کارزارھا و کميته ھای دفاع از حقوق کارگران در خارج از کشور، سخن گفتبھزاد کاظمی،

گفت که ما باید به این پرسش پاسخ دھيم که چگونه می توانيم از اتحادیه ھای کارگری غيرایرانی توقع داشته باشيم 
شور فعاالن ِ ایرانی مدافع حقوق کارگران در ایران، پراکنده که از کارگران ایران پشتيبانی کنند، در حالی که در خارج از ک

  .ھستند و حتی در سطح یک شھر، با ھم به فعاليت مشترک نمی پردازند
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او گفت که بطور مثال در ھمين فرانسه، ھم . فرخنده آشنا تاکيد کرد که وجود اختالف در جنبش کارگری طبيعی است
وی ادامه داد که به ث ژ ت این نقد را دارد كه حمايت اش از حق . گر اتحاديه ھا راو ھم دي” سود“را داريم و ھم ” ث ژ ت“

تشکل كارگران، اساسا دفاع از ایجاد سندیکا است، در حاليکه کارگران در ایران نياز دارند که تشکالتی که خودشان می 
او در ادامه گفت که . نه کارفرماھاخواھند ایجاد کنند، یعنی تشکل مستقل کارگری که نه دولت در آن دخالت کند و 

مسئله اين است كه متشكل شدن و تشكل يابی، بطور کلی در ايران، جرم محسوب ميشود و کارگران به ھمين دليل از 
او تاکيد کرد که اگر تشکالت کارگری در سطح بين المللی . کار اخراج و زندانی می شوند و یا مورد تعقيب قرار می گيرند

گی كارگری ھستند الزم است که از حق متشكل شدن كارگران در ایران حمايت كنند، و به دولت ایران خواھان ھمبست
  .كه كارگران را به دليل تالش برای ايجاد تشكل کارگری زیر فشار قرار می دھد، اعتراض نمایند

ن، در کم نشان دادن نرخ واقعی او ابتدا از ترفند وزارت کار ایرا. احمد بخردطبع، سخنان خود را به دوبخش تقسيم کرد 
او در این باره گفت که وزارت کار برای کم نشان دادن نرخ بيکاری، کودکان را جزو شاغلين به . بيکاری پرده برداشت

را ھم به ” شورای اسالمی کار“و ” خانه کارگر“حساب می آورد، و این کار حتی اعتراض دو نھاد ضد کارگری، یعنی 
و نيز به عنوان ” ھمبستگی سوسياليستی با کارگران ایران ـ فرانسه“ سپس به عنوان عضو او. دنبال داشته است

، ضمن قدردانی از سندیکای ث ژ ت برای ”نھادھای ھمبستگی با جنبش کارگری در خارج از کشور“نماینده ای از 
ھا و سندیکا ھای بين المللی سازماندھی این سمينار، پيشنھاد کرد که در آینده سمينارھای مشترک با سایر اتحادیه 

  .او ھمچنين بر ضرورت ھمکاری با سایر نھادھای کارگری ایرانی تاکيد کرد. برگزار شود
سندیکا، شورا، و یا (آذر درخشان، فعال جنبش زنان، در سخنان خود گفت که خواست ایجاد تشکلھای مستقل کارگری 

او گفت که جمھوری اسالمی، . رگران با جمھوری اسالمی استاز سوی کارگران، بيانگر تقابل سياسی کا) ھرنوع دیگر
او در ادامه . حق تشکل را فقط برای نھادھای اسالمی و حکومتی، مانند خانه کارگر و شوراھای اسالمی، می پذیرد

گفت که تقليل خواست ھای کارگران به مطالبات اقتصادی، نادرست است؛ زیرا که برای نمونه خواست تشکل مستقل 
وی با اشاره به موضوع آزادی ھای اجتماعی، تاکيد کرد که مردم فقط . رگری، یک خواست کامال سياسی استکا

مخالف استبداد نيستند، بلکه مخالف جمھوری اسالمی به مثابه یک سيستم اقتصادی، سياسی، فرھنگی و 
قانون کار، که در دوران ریاست جمھوری  نفر از شمول ١٠وی با اشاره به طرح خروج کارگاه ھای زیر . ایدئولوژیک ھستند

خاتمی به تصویب رسيد، گفت که بدون آگاھی از ماھيت چنين حمالتی به حقوق کارگری، نميتوان به موقعيت برده وار 
  .ھزاران کارگر، به ویژه کارگران زن، در این کارگاه ھا پی برد

 از کشور اینست که نتوانستيم به حد کافی تنفر افکار یکی از اشکاالت ما در خارج“: بھروز فراھانی در سخنان خود گفت
در صورتی که زمان . عمومی کشورھایی را که در آن زندگی ميکنيم نسبت به رژیم جمھوری اسالمی برانگيزیم

از این نظر ایجاد سمينارھایی بدین شکل ميتواند به اھداف ما یاری رساند و از . جھان کامال به وی تنفر داشت” پينوشه“
ندیکای ث ژ ت در این مورد مشخص کمال تشکر را دارم و چه خوب بود که کنفرانس ما ھمراه با دیگر سندیکاھا از س

برگزار ميگردید که اميدوارم در آینده صورت پذیرد، زیرا سرکوب وحشيانه و بی سابقه ای جنبش ” سود“جمله سندیکای 
ھمبستگی سوسياليستی با کارگران “راه با پيشنھاد رفقای ما از کارگری ایران را تھدید مينماید و در این رویارویی ھم

نظير . که در ھمين سمينار طرح کرده اند، ایجاد یک کلکتيو سندیکایی در خدمت جنبش کارگری است″ ایران در پاریس
  ”.که در چندین کشور فعال ھستند” نھادھای ھمبستگی در خارج از کشور“

لژیک، به تجارب خود در ایجاد کميته ھای حمایت از کارگران اخراجی در بلژیک اشاره مينا پرتو، عضو سندیکای معلمين ب
، عضو و فعال سازمان ھای چپ ٨٠وی سپس با بيان این نکته که بسياری از فعالين کارگری ایرانی دراروپا، در دھه . کرد

ه بعدھا از سازمان ھای خود جدا شدند و ایرانی بودند و در آن عرصه فعاليت داشتند، توضيح داد که برخی از فعالينی ک
او گفت که متاسفانه . در مراکز کاری اشتغال یافتند مدت ھاست که در ارتباط با سندیکاھای کارگری قرار گرفته اند

امروز، به ھمان نسبتی که این فعالين در جنبش ھای کارگری و اجتماعی در بلژیک، شرکت می کنند، سندیکاھای 
  .ر ھمبستگی با کارگران ایران را به پيش نمی برند، و یا به سختی درگير این کار می شوندکارگری بلژیک، ام

فرشين کاظمی نيا گفت به نظر ميرسد در دو عرصه ميتوان از سندیکای کارگران فرانسه، برای ھمبستگی با کارگران و 
سبت به برخی عملکردھای نادرست، نخست، آگاه شدن و واکنش نشان دادن ن: مزدبگيران ایران، توقع ھمکاری داشت

، که ) و غيره90نظير پژو، آلکاتل، توتال، پروژه ال (غير انسانی و خارج از اصول شرکت ھای فرانسوی فعال در ایران 
رسوایی ھای مالی و اخالقی شان بطور جسته و گریخته، در رسانه ھا نيز منعکس شده است، و دوم، تعيين یک رابطه 

برای رصد کردن و انعکاس مسایل کارگری و ) تحت قالب یک دبيرخانه یا دیده بان دائمی(انيزمی ی دائمی، با ھر مک
  .سرکوب ھا در ایران

پاسکال دکامپ از اعضای ث ژ ت در فرانسه در رابطه با ضرورت مبارزه عليه سرکوب ھای بيشمار جمھوری اسالمی 
 که ھمواره در اجالسھای ساالنه سازمان جھانی کار عليه فعالين کارگری در ایران صحبت کرد و از ث ژت خواست

وی تاکيد کرد که کارگران ایران در ھيچکدام از . خواھان اخراج ھيئت نمایندگی جمھوری اسالمی از این اجالس شود
پاسکال ھمچنين به ھمکاری و شرکت . ھيئتھایی که به نام آنان در این اجالسھا شرکت ميکنند نمایندگی نمی شوند

 در اجالس سازمان جھانی کار برگزار شد اشاره کرد؛ وی توضيح داد که ٢٠١٠ر اکسيون اعتراضی ای که در ژوئن خود د
ھمراه با فعالين چپ ایرانی وارد سالن این کنفرانس شدند و به شعار عليه جمھوری اسالمی پرداختند و خواھان اخراج 

ختلف در این اجالس را از وضعيت فاجعه بار کارگران در ھيئت آن شدند و بدین ترتيب شرکت کنندگان از کشورھای م
  .ایران مطلع ساختند

شرح فشرده این جمعبندی . در پایان، ژان فرانسوا کورب و ژان ميشل ژوبير، جمعبندی ھای خود از سمينار را بيان کردند
  :ھا در زیر می آید

کارگران ایران، در فرانسه و در ميان کارگران، و به ویژه، ژان فرانسوا کورب گفت که انتشار خبرھای بيشتر در باره مبارزات 
پس باید در این زمينه بيشتر . برجسته کردن وضعيت رفقای کارگر زندانی در ایران ،ضروریست و باید در الویت قرار گيرد

زار او ھمچنين گفت که الزم است در کشورھای دیگر نشست ھای مشترک کارگری به اشکال مختلف برگ. تالش کرد
منتھا باید امکان پذیر بودن . گردد و از اتحادیه ھای کارگری در کشورھای مختلف، برای ھمکاری در این مورد، دعوت شود

او گفت که دعوت از دیگران برای شرکت در یک کنگره، ھم مھم و ھم امکان پذیر است، اما . آن را مورد بررسی قرار داد
او در .  او توضيح داد که شاید بتوان از طریق ویدئو، کار در خوری انجام داد.برقرار کردن ارتباط مستقيم، مشکل است



 45

رابطه با ایجاد یک جمع و یا کميته ھماھنگی ميان سندیکاھای کارگری و فعالين و تشکالت کارگری ایرانی در فرانسه، با 
 آن موافق باشند، این کار شدنی ھدف پشتيبانی از کارگران در ایران، گفت در صورتی که دیگر سندیکاھای فرانسوی با

او تاکيد کرد که الزم . اما چنين کاری، نيازمند بررسی ھمه جانبه و ژرف در باره جنبش کارگری در ایران است. است
او در پایان گفت که مسایل مربوط به ایران ھنوز برای بسياری از . است اعضای بيشتری از ث ژ ت درگير کار شوند

. تا کنون آشنایی ھای ما با یکدیگر فقط در ميتينگ ھا و تظاھرات ھا بوده است. ر دور رس قرار داردکارگران در فرانسه د
تجارب کار مشترک در ھمبستگی با مردم فلسطين نيز وجود دارد که ميتوان از آن . اما باید ھماھنگ تر با ھم کار کنيم

  .بھره برد
د در مراسم خاکسپاری و یادمان رفيق یدهللا خسرو شاھی در لندن ژان ميشل ژوبير، در ابتدا از اینکه نتوانسته بودن

وی . او سپس از آزاده خسرو شاھی به خاطر شرکت اش در سمينار سپاس گزاری کرد. شرکت کنند، ابراز تاسف نمود
مبستگی در ادامه تاکيد کرد که ھر چند امروز نميتوان تصميم خاصی گرفت، اما باید دید که بطور مشخص در حمایت و ھ

او در ادامه گفت که اگر . با رفقای ایران که خواھان ایجاد تشکل مستقل از دولت و کارفرمایان ھستند چه می توان کرد
این کار را . سندیکاھای کارگری فرانسه موافقت کنند، ميتوان یک جمع مشترک و ھماھنگ کننده در فرانسه درست کرد

او درباره شرکت ھای فرانسوی که در ایران فعال ھستند، گفت که . انجام دادمی توان بدون دخالت کردن در کار یکدیگر 
  .باید در این مورد بيشتر تحقيق نمود و پس از آن تصميم گرفت که چگونه باید با این شرکت ھا رفتار کرد

ر به آن اشاره ژان ميشل ژوبير در مورد تالش برای اخراج جمھوری اسالمی از سازمان جھانی کار، که در مباحث سمينا
تمامی کشورھا باید تعدادی از معاھده ھا را امضا . شده بود، گفت که سازمان جھانی کار وابسته به سازمان ملل است

ھر زمان که جمھوری . کنند تا بتوانند به عضویت سازمان جھانی کار درآیند و در نشست این سازمان شرکت کنند
وی در . درخواست اخراج آن از سازمان جھانی کار نيز سھل تر خواھد شداسالمی از سازمان ملل اخراج شود، آنگاه 

حتی یک حکومت . سازمان جھانی کار، سه جانبه گرا است. ادامه گفت، اما در حال حاضر این کار مشکل است
. ستبرای نمونه ، بيرمانی ھنوز عضو سازمان جھانی کار ا. دیکتاتوری، به عنوان دولت، به رسميت شناخته می شود

ژان ميشل در ادامه گفت که . وی ھمچنين مطرح کرد که البته اخراج را ميتوان از آمریکا شروع کرد که عراق را اشغال کرد
جمھوری اسالمی یک ظاھر ضد آمریکایی و ضد امپریاليستی در سطح بين المللی به خود داده و بين ضد آمریکایی و 

او گفت در رابطه با ایران، بسياری از مسایل ناروشن باقی مانده .  استضد امپریاليست بودن تشابه ظاھری ایجاد کرده
است؛ بطور مثال آنھا ميدانند که شوراھای اسالمی و خانه کارگر جمھوری اسالمی را نمایندگی ميکنند و نه کارگران را، 

این تشکالت را به رسميت اما مشکل می توان این را در سازمان جھانی کار اثبات کرد، بخصوص که سازمان جھانی کار 
او در ادامه یک بار دیگر تاکيد نمود که این سمينارھا و و تالش ھای نظير آن باید در مورد مسایل مختلف . شناخته است

  .ادامه یابد
اتحادیه “و ” کميته ھماھنگی برای کمک به ایجاد تشکالت کارگری“ژان فرانسوا کورب در پایان اعالم کرد که پيام ھایی از 

او ضمن قدردانی از فرستندگان پيام ھا، گفت که متن کامل سخنرانيھا و . به سمينار رسيده است” ارگران پست کاناداک
  .پيام ھای دریافت شده، توسط ث ژ ت منتشر خواھد شد

گر شرکت در یک ارزیابی مختصر از این سيمنار باید گفت که فعالين اتحاد بين المللی در حمایت از کارگران در ایران و دی
کنندگان در سمينار، تالش کردند که با انگشت نھادن به مسایل و معضالت جنبش کارگری در ایران، استراتژی ھا و راه 

کارھای موثر و مطلوب در حمایت از مبارزات کارگری در ایران را از زوایای مختلف مورد بررسی قرار دھند و در صورت امکان 
  .به نتایج مشخص برسند

ھمچنين از رفقا مينا، .  خود از ث ژ ت و دست اندرکاران و شرکت کنندگان در این سمينار قدردانی ميکنيمما به سھم
بيژن، شھزاد و نادر و رفقای دیگری که مسئوليت ترجمه اسناد و سخنرانيھا را از قبل و در خالل کنفرانس عھده دار بودند 

ی در غنای سمينار کارگری پاریس داشتند، صميمانه و با کمک به امر تبادل نظر شرکت کنندگان، نقش بسزای
  .سپاسگزاریم

حمایت از مبارزات کارگران در ایران برای ایجاد تشکل ھای مستقل از دولت و سرمایه داران، تشکل ھایی که بتوانند در 
ظایف ھمه فعالين مقابل سرمایه داری و حکومت آن، مبارزه کارگران را سازمان دھند و رھبری کنند، یکی از مھمترین و

این تشکل ھا که با تکيه به نيرو و مجمع عمومی خود کارگران ایجاد می شوند، ممکن است شورا یا . کارگری است
مبحث تشکل . سندیکا و یا ھر شکل موثر دیگری که خود کارگران و فعالين کارگری در ایران تشخيص ميدھند، باشند

این مبحث ھمچنان باز . کل ھا، از اھميت فوق العاده ای بر خوردار استھای مستقل کارگری در ایران، و نوع این تش
اما جدا از این مباحث که بسيار مھم اند، مبنای ھر گونه حمایت و ھمبستگی جھانی کارگری، قبل از ھر چيز باید . است

بنا براین، در . متی باشداستقالل طبقاتی کارگران و تشکل ھای کارگری از سرمایه، کارفرماھا، حکومتھا و نھادھای حکو
این عرصه باید از تمامی تشکل ھای مستقل کارگری و تالش ھای فعالين جنبش کارگری در ایران با تمام نيرو حمایت 

افشای خانه کارگر و شوراھای اسالمی و تمامی تشکل ھای وابسته و دست ساز آنھا، به مثابه ابزارھای سرکوب . کرد
المی، بخشی جدا ناپذیر از حمایت از فعالين کارگری در داخل کشور است؛ این فعالين با رژیم سرمایه داری جمھوری اس

به باور ما . ما به آنان درود می فرستيم. پذیرش ھمه خطرات، عليه سرمایه و حکومت آن، شجاعانه مبارزه می کنند
 بين المللی کارگری در ھمه بحث، گفتگو و ھمکاری ميان فعالين کارگری در خارج و داخل کشور، و جلب ھمبستگی

  .کشورھا، باید در خدمت استقالل طبقاتی و قدرت یابی طبقه کارگر باشد
  به اميد پيروزی طبقه کارگر

  )واحد پاریس(اتحاد بين المللی در حمایت از کارگران در ایران 
  ٢٠١٠ سپتامبر ٢۵

  
  کارگران ساختمانی:خالد حاج محمدی
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مراکز . سوانح در محيط کار بالی جان کارگران ایران است:  سوانح و بيمه اجتماعی،نی کارگران ساختما–ایران تریبيون 

 بدليل سوانح ،ھيچ آمار دقيقی از تعداد کارگرانی که روزانه در مراکز مختلف. کار به قتلگاه طبقه کارگر بدل شده است
 ھزار ٣٠ تا ٢٥رسمی صحبت از مقامات . کار جان ميدھند و کسانی که برای ھميشه فلج ميشوند، در دست نيست

 اما سھم کارگر از آن ،ميگویند تکنيک و صنعت رشد سعودی دارد. سانحه در سال و بيش از ده ھزار قربانی ميکنند
مراکز صنعتی و بخش ساختمانی باالترین رقم را در مرگ و مير و نقص .  درصدی سوانح کار در سال است٢٠افزایش 

 درصد آن ١۴ درصد سوانح کار در بخش ساختمان است که ٣۵ مقامات رسمی ميگویند .عضو به خود اختصاص داده اند
فاجعه به حدی شرم آور است که حتی مقامات دولتی نيز عدم وجود وسایل ایمنی و عدم . منجر به مرگ خواھد شد

یطی است که طبق آمار وزارت این در شرا. توجه کارفرمایان به عنوان عوامل اصلی کشتار کارگران را نميتوانند، انکار کنند
  . ھزار کارگر ساختمانی شامل بيمه اجتماعی نمی شوند٨٠٠رفاه یک ميليون و 

 مجلس شورای اسالمی مسئله بيمه اجتماعی کارگران بخش ، و بعد از دوسال کشمکش٨٦باالخره در سال 
  . اما تا ھم اکنون این مصوبه اجرا نشده است،ساختمانی را تصویب کرد

ی رسمی جمھوری اسالمی دليل عدم اجرای آن را ھزینه ای اعالم ميکنند که پای صاحبان سرمایه خواھد رسانه ھا
دولت و کارفرمایان مرگ روزانه کارگران ساختمانی را بر پرداخت ھزینه بيمه اجتماعی و ایجاد امکانات ایمنی محيط . افتاد

  .کار ترجيح ميدھد
ده است که دو سال قبل مسئولين شھرداری بسياری از شھرھا از جمله گستاخی کارفرمایان و دولت به جائی رسي

 طی نامه ای به احمدی نژاد خواستار متوقف کردن بيمه اجتماعی کارگران ساختمانی به دليل ھزینه آن ،تھران و تبریز
  .برای کارفرمایان بخش دولتی و خصوصی ميشوند

ارگر تا حدی است که حتی خانه کارگر نيز صدایش در آمده است و تبدیل مراکز کار در بخش ساختمان به قتلگاه طبقه ک
  .در تالش است با غرولند ميزان تنفر از جمھوری اسالمی را با صدقه خواھی برای کارگران بکاھد

د اظھار وجو” فعال کارگری“خود گمارده کارگران و ” نماینده“دبير اجرائی خانه کارگر سمنان در مصاحبه با ایلنا به عنوان 
: نشده است و ادامه ميدھد که” اقدامی برای حمایت آبرومندانه از کارگران آسيب دیده ساختمانی“: ميکند و ميگوید

  ”قرار بگيرند؟ حتما باید کارگری قطع نخاع بشود و تا خانواده اش تحت پوشش کمک نھادھای خيریه “
 ھزار ١٠حتی زمانی که خود اذعان دارند که در سال  از قبول ھر مسئوليتی ،دولت و کارفرمایان برای تامين سود بيشتر

را به خانواده ” کمک مراکز خيریه“ و مقام مسئول خانه کارگر با وقاحت تمام ، خودداری ميکنند،کارگر قربانی ميشوند
  . بيمه اجتماعی و مسئوليت دولتش در قبال جان و زندگی کارگران توصيه ميکند، به جای ایمنی محيط کار،کارگران

مردم نامه نوشته و خواھان توقف بيمه ” خدمتگذار“مملکتی که مقاماتش به خود جرأت ميدھند و به نام شھردار و 
 در ، که رئيس دولتش ميتواند بيمه شدن کارگران را بدليل نارضایتی کارفرمایان دو سال متوقف کند،کارگران ميشوند

ه مسئولين و کارفرمایان ميتوانند جسارت کنند و در جواب به مملکتی که در صنعت نفت چنان شرایطی ایجاد کرده اند ک
ھمکاران صنعت نفت برای دفع بال و کاھش حوادث ناشی از کار در “: ” مرگ کارگران به دليل سوانح محيط کار بگویند

به ” کمک نھادھای خيریه“خواست ” لطفش“خانه کارگرش ھم نھایت ” شامخ“ البد مقام ،”تاسيسات صدقه بدھند
  .انواده کارگری که زیر آھن و سنگ و آجر جان داده است، خواھد بودخ

در مملکتی متمدن با .  ميليونی و بشدت صنعتی و ثروتمن رخ ميدھد٧٠ و در جامعه ای ٢٠١٠این اتفاقات در ایران سال 
ورد سوانح  ھر یک از جسارتھای روسای جمھوری اسالمی در م،یک ذره قوانين انسانی و حق شھروندی برای مردمش

 برای بستن مجلس و اخراج رئيس مملکت و شھردارانش و تودھنی زدن به نماینده خانه کارگرش و دادگاھی ،محيط کار
  . اولين و ابتدائی ترین جواب است،علنی ھمه آنھا به جرم شراکت در جنایات و قتل کارگران

روز روشن چنين افاضاتی را بفرمایند و محيط کار کارگر اگر این عاليجنابان ميتوانند در مقام مسئول با این گستاخی و در 
 تنھا به دليل سی سال قتل و جنایت و ،را به قتلگاه تبدیل کنند و ھر روز در مقابل مردم ظاھر شوند و مملکت داری کنند

  .تبدیل کل جامعه به زندان و اجير کردن چند صدھزار قاتل و انسان کش حرفه ای برای حفاظت از خود است
 ،ه تنھا طبقه کارگر ایران برای احقاق حقوق اوليه خود، بلکه ھر انسان شریفی ھم که خواھان حق شھروندی باشدن

 راھی جز به زیر کشيدن جمھوری اسالمی در مقابلش ،ھر زن و جوانی که خواھان حفظ حرمت و کرامت خود باشد
 و ھر حکومت ،در چھارچوب جمھوری اسالمیھر تالش دیگری به نام تعدیل و کاستن از بار مرارت مردم . نيست

 تنھا ادامه زندگی فالکتبار کنونی و تنھا ادامه جھنمی است که در این سی سال سھم طبقه کارگر و ،بورژوائی دیگر
  .بخش اعظم مردم ایران از رفاه و ثروت و آسایش و امنيت بوده است

  تھيچ كس منكرعدم تعويق پرداخت حقوق ماھيانه پرسنل زھش نيس

كارگران زھش سه ماه " درپي درج خبري با عنوان:  مھر آمده است5 ایلنا در تاریخ –به گزارش خبرگزاری دولتی کار ایران 
  . اند؛ مديريت كارخانه زھش جوابيه اي رابه ايلنا ارسال كرد حقوق نگرفته

  : به گزارش ايلنا ،متن جوابيه به شرح ذيل است
ه پرسنل، نگارنده خبر به احتمال قوي در يك كشورديگر در حال گذران زندگي  ماھ3در مورد عدم دريافت حقوق -1

درصد واحدھاي 85باشند كه چگونه بالغ بر  اطالع مي باشد و از وضعيت بغرنج واحدھاي توليدي صنعتي كشور بي مي
معه، صنعتي خصوصي با ھزاران مشكل بزرگ و كوچك اداري و مالي كه ناشي از كمبود نقدينگي در سطح جا

ھاي توليد،  المللي، باال رفتن ھزينه ھاي بين ھا و نھادھاي دولتي و خصوصي، تحريم ھاي ميلياردي از سازمان بستانكاري
  . باشند در حال كشمكش و ورشكستگي كامل مي... رويه محصوالت خارجي و ورود بي

ھمان خبرنگار لطفا به خودشان . دباش ھيچ كس منكر عدم تعويق پرداخت حقوق ماھيانه به پرسنل اين شركت نمي-2
ھاي دردناك جامعه را  زحمت بدھند واز پشت ميز و صندليشان جدا شوند و در ميان جامعه كمي گردش كنند تا واقعيت

  . بيشتر احساس كنند
حقوق اي در پرداخت   نفر پرسنل توليدي و خدماتي در حال فعاليت بود و ثانيه300آيا زماني كه اين شركت با بيش از -3
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آيا در اسفندماه سال . گرفت آيا كسي بود كه از تالشھاي مديران و سھامداران شركت تشكر كند آنھا تاخير صورت نمي
) يعني ضرر( و حتي در حال حاضر سھامداران حاضر شدند ومي شوند محصول خود را كمتر از قيمت تمام شده 88 و 87

 شما قدردان آنھا بوده كه حاال دايه بھتر از مادر شده ايد و با به فروش برسانند تا عيد پرسنل خراب نشود كسي از
نماييد كه  استفاده از رسانه در اختيار خود كه بايد انعكاس دھنده مشكالت كار باشيد اقدام به درج تھمت و افترا مي

ت شركت زھش  سال عمر فعالي20نمايد پس چرا در اين  وجوه حاصل از فروش محصوالت خود را مستغالت معاوضه مي
  . شد حقوق پرسنل دچار تاخير نمي

  .  برابرخبر مورد نظر باشد2الزم به ذكر است طبق قانون مطبوعات ،جوابيه خبر حداكثر بايد 
  پايان پيام

  
   ماھه دوم سال؛6گزارشي از اوضاع اقتصادي كارگران در آغاز 

  ھا جيب كوچك كارگران و وزن زياد ھزينه
  

بيش از شش ماه از زماني كه شوراي عالي كار : مھر آمده است6 ایلنا در تاریخ – کار ایران به گزارش خبرگزاری دولتی
ھا كارگر ايراني ناراضي از اين تصميم  گذرد و در طي اين مدت ميليون  تعيين كرد مي89حداقل مزد كارگران را براي سال 

، كار كردند تا معاش خانواده خود را آبرومندانه تامين  ھزار تومان در ھر ماه303اعضاي شوراي عالي كار برمبناي مزد پايه 
  . كنند

ھزار تومان شكاف ايجاد شده ميان دخل و خرج زندگي ھمچنان 303به گزارش ايلنا، گرچه به باور مزدبگيران كارگر با 
 بر گسترده  ماه گذشته6ھاي اقتصادي در مدت  رسد در نتيجه ادامه نابساماني ماند؛ اما به نظر مي خالي باقي مي

  . است دھانه اين شكاف افزوده شده
 تصميم قطعي خود را در مورد حداقل مزد 88 اسفند سال 22به گواه آمارھاي موجود شوراي عالي كار در حالي در تاريخ 

 ماه بھاي سبد كاالھاي ضروري 6 موافقت كرد كه طي اين 89درصدي درآمد كارگران در سال 11جديد گرفت و با افزيش 
  . اي داشته است قابل مالحظهرشد 

. است ھزار تومان در ماه پرداخت شده303ماه اخير مطالبات مزدي كارگران بر مبناي مزد پايه 6درحالي كه در تمام مدت 
لبنيات، تخم مزغ، برنج، حبوبات، ميوه و (دھد كه ھزينه متوسط برخي اقالم ضروري  ھاي بانك مركزي نشان مي گزارش

لایر در ھفته منتھي به 270ھزار و 703از حدود حدود ) رمز و مرغ، قند، شكر چاي و روغن نباتيسبزي تازه، گوشت ق
 لایر در 10وپنج ھزار و سيصدو وپنجاه به يك ميلون و دويست) 89شب تعيين حداقل دستمزد سال  (88اسفند سال 21

  . افزايش يافته است) 2/7/89(ھفته منتھي به آغاز مھرماه 
 واحد است و نيز پذيرش اين مطلب كه مطابق 510 ھزار و 84قدار كالري موجود در سبد فوق برابر كه م با فرض اين

است )  واحد370 ھزار و65ماھانه (واحد179ھزار و 2تعاريف پذيرفته جھاني حداقل كالري روزانه مورد نياز براي ھر فرد 
ھزار 96نگي ماھانه خود بايد مبلغي در حدود توان با يك تناسب ساده نتيجه گرفت كه ھر ايراني براي رفع گرس مي

  . تومان ھزينه كند كه به صورت تقريبي معادل ثلث حداقل حقوق يك كارگر ساده است
ھزار تومان را براي يك خانواده چھار نفري تعيين كرده 303اما از آنجا كه شوراي عالي كار در زمان تعيين دستمزدھا مبلغ 

  . عداد اعضاي خانواده فرد مزد بگيري اين ھزينه از ثلث حقوق فراتر خواھد رفتاست بديھي است با اضافه شدن ت
 درصد از كل 23.8بانك مركزي بپذريم مواد غذايي ھمچنان 87ھاي سال  از سوي ديگر اگر براساس نتايج بررسي

ھاي  امين ساير ھزينهتوان با تناسب ساده ديگر فھميد كه براي ت دھند مي ھاي ناخالص ھر خانوار را تشكيل مي ھزينه
  . تومان ھزينه كرد391ھزار و 417پوشاك، مسكن، آب و برق، بھداشت و درمان و حمل و نقل بايد درحدود 

كند كه از   لایر ھزينه مي391 ھزار و 513توان نتيجه گرفت كه ھر خانوار ايراني ماھانه بالغ بر  بر اين اساس درمجموع مي
  . تومان كمتر است391 ھزار و 210پايه مزدي تعيين شده

  پايان پيام
  

  كارگران روغن نباتي قو دست ازكاركشيدند
  

) واقع در تھران( كارگران كارخانه روغن نباتي قو : مھر آمده است6 ایلنا در تاریخ –به گزارش خبرگزاری دولتی کار ایران 
امالك شركت قو دست ازكار دراعتراض به عملكرد به مديريت اين شركت و پرداخت حقوق كارگران از محل فروش 

  . كشيدند
شركت از نظر مالي وضعيت خوبي ندارد و با : وگو با خبرنگار ايلنا افزودند جمعي از كارگران كارخانه روغن نباتي قو درگفت

  . كند  درصد ظرفيت توليدي كار مي30 تا 20
 كارگر دارد كه 450شركت قو : اظھار داشتندحل پايدار پرداخت حقوق كارگران نيست،  آنان با بيان اينكه فروش امالك راه

  .  نفر ديگر قراردادي ھستند75 نفر از آنان رسمي و 375
ھاي ايثارگران   نفرازخانواده87دراين واحد: اين كارگران با اشاره به مالكيت بنياد شھيد درشركت روغن نباتي قوگفتند

  . بسيج ھستند نفر ازكارگران آن عضو فعال 200شاغل ھستند و عالوه بر آن 
اند، اظھار  دست ازكاركشيده و در محل شركت تحصن كرده) دوشنبه(كارگران روغن نباتي قو با بيان اينكه از ديروز 

اي نشنوند  كننده تاكنون ھيچ مديري به ما پاسخي نداده است اما كارگران قصد دارند تا ھنگامي كه جواب قانع: داشتند
  . به تحصن خود ادامه دھند

 سال دارند بنابراين از تامين اجتماعي و مسووالن شركت 15اي باالتر از  بيشتركارگران سوابق بيمه: فتندآنان گ
  . خواھيم كه ما را بازنشسته كنند مي

  پايان پيام
  

  اعتراض يك فعال كارگري به تعاوني شماره يك مسافربري
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ھاي برون شھري،  جمعي از رانندگان اتوبوس:  استمھر آمده 6 ایلنا در تاریخ –به گزارش خبرگزاری دولتی کار ایران 

مسووالن شركت تعاوني شماره يك مسافربري را به ممانعت از پرداخت مطالبات قانوني اعضاي اين تعاوني متھم 
  . كنند مي

 جمعي از 79درسال : وگو با خبرنگار ايلناگفت كارگري دربخش اتوبوسراني بين شھري درگفت علي عقبايي از فعاالن
 سال از عضويت درتعاوني شماره يك مسافربري استعفاكردند و 20ھاي مسافربري پس از انندگان و صاحبان اتوبوسر

  . مطابق اساسنامه خواستاردريافت اصل و سودمطالبات خود شدند
دند كه اي تغيير دا اما در ھمان زمان مسووالن تعاوني با برگزاري يك مجمع غيرقانوني اساسنامه را به گونه: گفت وي

  . مطالبات اعضا به حداقل ممكن كاھش يابد
اين فعال كارگري با بيان اينكه براساس اصالحيه غيرقانوني انجام شده، مطالبات تعاوني برمبني قانون تجارت محاسبه 

  . اين درحالي است كه درقانون نحوه محاسبه مطالبات اعضا متفاوت است: شود،گفت مي
مسووالن تعاوني شماره :  سال گذشته اين اختالف ھمچنان ادامه داشته است، گفت10 عقبايي با بيان اينكه در طول

  . گسترده رانندگان و صاحبان اتوبوس عضو تعاوني را آغازكردند يك مسافربري پس از تغييراساسنامه، تعديل
 تعديلي شده و ھاي ھاي گذشته مشمول سياست وي با بيان اينكه بيش از ھزار راننده و يا صاحب ماشين در سال

تمامي اين افراد به عنوان عضو در تعاوني صاحب سھم بودندكه در نتيجه اين اقدامات از حقوق : اند، گفت اخراج شده
  . اند خود محروم شده

  پايان پيام

  است حقوق كارگران از درآمد كارخانه پرداخت شده

كارگران روغن نباتي «درپي درج خبري با عنوان   : استمھر آمده6 ایلنا در تاریخ – به گزارش خبرگزاری دولتی کار ایران 
  . اي را به ايلنا ارسال كرد روابط عمومي شركت روغن نباتي قو جوابيه» قو دست ازكاركشيدند

  : به گزارش ايلنا، متن اين جوابيه به شرح ذيل است
 و توضيحات دروغ مطروحه 6/7/89 تاريخ به» نباتي قو دست از كاركشيدن كارگران روغن«احتراما نقل آن خبرگزاري با تيتر

رساند كه تعدادي ازكارگران ضمن اخالل  از ناحيه جمعي از كارگران كارخانه ضمن رد مطالب مطروحه به استحضار مي
رغم پرداخت حقوق خود مبادرت به تجمع محدودي درجلو درب ورودي  درنظم عمومي شركت به دليل شخصي علي

  . گونه ارتباطي به عملكرد مديريت فعلي مجموعه و يا فروش امالك شركت قو نداشته است چنموده كه ھي... كارخانه و 
به جھت اينكه با توجه به شرايط موجود كشورواشكال درتامين روغن خام و فرسودگي : در ادامه اين جوابيه آمده است

رمقايسه با مدت مشابه سال گذشته ھاي قبل د  درصد كارمي كند وآمارتوليد ماه50آالت، كارخانه با ظرفيت  ماشين
است و در زمان  دھد و مضاف برآن حقوق كارگران از درآمد كارخانه پرداخت شده افزايش توليد بيشتري را نشان مي

  . اي تاكنون اتفاق نيفتاده است گونه فروش امالك سرمايه تصدي مديريت جديدھيچ
  پايان پيام

  
   افزايش ناگھانی بھای ارز در ايران

بر اساس گزارش ھای منتشر شده در ايران ارزش ارزھای خارجی : مھر اطالع می دھد6در بی بی سی  فارسی بخش
  .  تومان ھم فراتر رفته است١١١٠جھش ناگھانی کرده به طوريکه بھای دالر آمريکا از 

بازار ارز و : " کرده استخبرگزاری مھر روز دوشنبه از خيابان فردوسی تھران که مرکز بسياری از ارز فروشان است گزارش
  ." سکه حال و ھوای ديگر دارد و صرافی ھا نيز از اين وضعيت سردرگم شده اند

  . گفته می شود بدنبال افزايش لحظه ای قيمت دالر برخی صرافی ھا تابلوی قيمت ارزھای خارجی را برداشته اند
 و ١۴٧٠و يورو و پوند بريتانيا نيز به ترتيب به بھای  تومان گذشته ١١١٠اين گزارش ھا حاکی از آن است که قيمت دالر از 

  .  تومان فروخته می شود١٧٣٠
  .  تومان اعالم شده است١۶٢٣ و پوند بريتانيا ١٣٨١ تومان، يورو ١٠٢۶اين در حاليست که قيمت بانکی دالر آمريکا 

 و پايين آوردن بھای ارزھای خارجی وارد خبرگزاری مھر می گويد فعاالن بازار ارز احتمال می دھند بانک مرزی برای کنترل
  . عمل شود

  . اين در حاليست که بھای سکه نيز در ايران افزايش يافته است
خبرگزاری ھای ايران می گويند در پی تعطيلی بازار طال فروشان تھران و اعتراض کسبه اين بازار به نحوه دريافت ماليات 

ھی يافته است و برخی مغازه ھا از خريد يا فروش سکه خودداری می بر ارزش افزوده، قيمت سکه افزايش قابل توج
  . کنند

اما .  ھزار تومان معامله شد٣٣٨خبرگزاری فارس گفته است قيمت ھر سکه بھار آزادی طرح جديد روز دوشنبه 
 بھای اين اين در حاليست که گفته می شود.  ھزار تومان گزارش کرده است٣٣۶خبرگزاری مھر بھای سکه طرح جديد را 

  .  ھزار تومان بوده است٣٢٨سکه روز يکشنبه 
 ھزار تومان ٣۶۵ھمچنين گزارش شده است که سکه قديم در بازار به سختی يافت می شود و برخی مغازه ھا آن را به 

  . می فروشند
 تخبرگزاری ايلنا گزارش کرده است که اعتراضات طالفروشان به بعضی شھرستانھای ديگر ھم کشيده شده اس

عليرغم عدم تحريم رسمي، شرکت ھای انحصاری مشکل .بيماران کليوی قربانی تحريم
 . بوجود می آورند



 49

انجمن بيماران کليوی «چندی پيش دويچه وله فارسی در گزارشی به نقل از رئيس  : مھر اطالع می دھد 6 در راديوآلمان
وزارت خارجه آمريکا در واکنش به اين گزارش .  دادھا خبر از کمياب شدن داروی بيماران کليوی به علت تحريم» ايران
  » . نيست ھيچ دارويی در ليست تحريم«:گويد مي

بعد از گزارش اوليه دويچه وله فارسی درباره . مشکالت بيماران کليوی در ايران به خاطر کمبود دارو ھمچنان ادامه دارد
کا از طريق سخنگوی سفارت اين کشور در برلين با ارسال مشکل تھيه داروی بيماران کليوی در ايران، وزارت خارجه آمري

تحريم ايران « : در نامه وزارت خارجه آمريکا آمده است. ای به دويچه وله فارسی به اين گزارش واکنش نشان داد نامه
 غيرقانونی ايران ھا افرادی را که به رفتار اين تحريم. توسط آمريکا به دنبال رفتار غيرقانونی دولت ايران صورت گرفته است

ھای آمريکا مردم  به ھيچ عنوان ھدف تحريم. گذاران اين رفتار غيرقانونی را ھدف قرار داده است کنند و سياست کمک مي
  ».ايران نيستند

در حالی که «: در ادامه واکنش وزارت خارجه آمريکا نسبت به مشکل پيش آمده برای بيماران کليوی در ايران آمده است
طور کامل غير ممکن  ھای مالی بر روی مردم ايران به ھا و محدوديت ن به اين امر و جلوگيری از تاثير تحريمتحقق بخشيد

دولت . ويژه غذا و دارو با ايران است است، دولت آمريکا در حال گام برداشتن در راستای تداوم تجارت کاالھای خاص به
ھا عليه ايران  حتی در جديدترين دور تحريم. کند يران را صادر ميآمريکا ھمچنان مجوز فروش دارو و تجھيزات پزشکی به ا

  » .سياست منع فروش دارو و تجھيزات پزشکی به ايران وجود ندارد
دکتر قاسمی رئيس انجمن پيوند کليه ايران ضمن استقبال از . در ھمين زمينه با انجمن پيوند کليه ايران تماس گرفتيم

داند  جود آمده را حرکتی انسانی مي اری آمريکا و کشورھای غربی برای حل مشکل بهواکنش وزارت خارجه آمريکا، ھمک
  . که ربطی به دنيای سياست ندارد

ھای چندمليتی که فروش داروھای پزشکی خاص را به صورت انحصاری دراختيار دارند از وضعيت  رسد شرکت به نظر مي
تر فروختن  استفاده کرده و به بھانه تحريم ايران برای گرانھا سو وجود آمده در مورد ايران يعنی تحريم سياسی به

  . زنند داروھای خود يا نفروختن اين داروھا به مسئوالن پزشکی ايران چانه مي
  گوييد که اسم اين دارو چيست؟  از زبان خودتان مي: دويچه وله

اگر . کنيم که ضروری ھستند رو استفاده ميزنند از چندين نوع دا ببينيد ما برای کسانی که کليه پيوند مي: دکتر قاسمی
داروھا دارويی است به نام  ترين اين مھم. شان پس بزند ی پيوندي شود کليه از اين داروھا استفاده نشود باعث مي

اين داروھا . »سايت وال«و داروی سوم ھم دارويی است به نام » پروگراف«نام  داروی دوم دارويی است به. »رافاميون«
با توجه به اين که ھزينه اين داروھا را دولت تأمين . شود ن داروھايی است که برای عمل پيوند کليه استفاده ميتري مھم
چيزی که وجود دارد اين است که اين داروھا در انحصار . کند، بيماران مجبورند خودشان ھزينه داروھا را تأمين کنند نمي

اين . دھند ای دارويی است که انحصارش را ھم به کس ديگری نميھ در انحصار بعضی از اين شرکت. ھا ھستند شرکت
آورند،  وجود مي کنند و کمبودھايی که به کنند و با فشارھايی که وارد مي ھايی مي ھا، بعضی مواقع شيطنت شرکت

. التی داشتيممشک» پروگراف«و داروی » رافاميون«ازجمله در ارتباط با داروی . آورند وجود مي مشکالتی برای بيماران به
طوری که برای افرادی که بيمار پيوندی . شد مشکل داشتيم که اين دارو تأمين نمي» رافاميون«بيشتر در تھيه داروی 

پيگيری کرديم، ديديم چون اين داروھا در انحصار اين . ھستند و بايد از اين دارو استفاده کنند، دارويی وجود نداشت
ھا به قول معروف استفاده کنند که ھدف  خواھند از اين بازي ھا مي بعضی موقعھا ھم  ھا ھستند و اين شرکت شرکت

  . وجود آيد وجود بيايد و نھايتاً برای بيماران مشکل به خودشان را پياده کنند، اين باعث شده است که اين کمبود به
ھای انحصاری مال کدام  شرکتتوانيد بگوييد که اين  مي. ھای انحصاری آقای دکتر قاسمی اشاره کرديد به اين شرکت

  شان را بگوييد؟  کشورند يا اسم
ھای چند مليتی ھستند که  ھا شرکت اين. ھای چند مليتی ھستند، چيز خاصی در يک کشور وجود ندارد ھا شرکت اين

ار اين شرکت ايرانی که قرار است واسطه شود، آن شرکت ايرانی که قر. اند انحصارشان را به يک شرکت ايرانی داده
است دارو وارد کند يا شرکت خارجی که نماينده در ايران دارد، موقع نياز و وقتی قرار است اين دارو را وارد کند، وارد 

ما . کنند به عنوان يک چوب برای رسيدن به اھداف خودشان ھر وقت دلشان بخواھد از اين حربه استفاده مي. کند نمي
يعنی .  داشته باشند که کمک کنند و بتوانند اين دارو را وارد مملکت کنندھای ديگری ھم وجود معتقديم که بايد شرکت

ھميشه اين دارو وجود داشته باشد تا بيماران در جھت تھيه آن مشکلی نداشته باشند يا طوری نباشد که دغدغه و 
   .شان يا شايد ھم باعث مرگشان شود زدگی کليه استرس به آنان وارد شود و خدای ناکرده باعث پس

  آيد، درست است؟  ی اول نيست و ھرچند مدت اين مشکل برای شما پيش مي که اين موضوع دفعه اين يعنی اين
ًمعموال ھرسال اين موضوع را داريم، معموال ما ھرسال يکی دوبار اين قضيه را داريم و بھتر اين است که شرکت ھای  ً

اند کمک کند در اين رابطه، برای تھيه ھمين دارو کمک کنند تو ديگری ھم وارد شوند يا اگر وزارت خارجه آمريکا ھم مي
اگر کمکی شود به بيماران، ما از اين قضيه . ی خود انجمن تا اين دارو را در اين مملکت داشته باشيم وسيله حتی به

اً به ی انسانی است و قاعدت يک مسأله. ای پزشکی و دارويی است برای بيماران مسأله، مسأله. کنيم استقبال مي
  . کند سياست ھم ربط پيدا نمي

  ی پيش برای تھيه اين دارو وجود داشت حل شده؟  االن، وضعيت حادی که دو ھفته
شرايط جوری نيست که يک پارت . ھنوز به صورت کامل اين قضيه حل نشده. اين دارو به صورت اورژانسی تامين شده

تا وقتی که اين قضيه از طريق يک . ، باز اين مشکل وجود داردحتی اگرھم وارد شود. کامل از اين دارو وارد شده باشد
ھای گذشته اين مسأله بوده و ھيچ  کمااينکه در سال. وجود آيد تواند به شود، اين مسائل قاعدتا مي شرکت اداره مي

 قضيه برای ماه بعد باز ھمين االن ھم ھيچ بعيد نيست که دو يا سه. کدام باعث نشدند که سال بعد اين اتفاق نيفتد
  . بيماران اتفاق نيفتد

Bildunterschrift: Großansicht des Bildes mit der Bildunterschrift :ی  کنيد چيزی ناگفته مانده، من آماده اگر فکر مي
  . شنيدم
ًال شان بسيار خوب است و معمو ببينيد در کشوری مثل آلمان از نظر تکنولوژي، تکنولوژي. خواھم درخواستی کنم من مي
ھا که  ای داشتيم با يکسری از بيمارستان ما قبال مراوده. کنند ھای آلمانی توليد مي ھای دياليز را شرکت دستگاه

کردند و ما  ھا را اھداء مي کردند، اين شان را بعد از سه سال بگذارند کنار و استفاده نمي ھاي خواستند دستگاه مي
جا  وجود آيد و نھادی آنجا باشد که که دستگاھی که در آن ين ھمکاری دوباره بهاگر يک چن. ھا را بياوريم توانستيم اين مي



 50

اگر از آن . ی کاربری برای بيماران ما دارد ھا در اين مملکت استفاده بعد از سه يا پنج سال بايد کنار بگذارند، اين دستگاه
  . بيماران را به حداقل برسانيمھا مشکالت  کنيم تا بتوانيم با اين کمک طرف ھمکاری شود، ما استقبال مي

شود پانزده سال است و  ھای ديالز که در ايران استفاده مي در سايت انجمن کليه ايران نوشته شده، عمر دستگاه
  درست است؟ . قديمی است

الی که من در ح. کنيم ًھايی را که مثال بايد پنج سال از آن استفاده شود، پانزده سال استفاده مي بله، ببينيد ما دستگاه
ھا  دستگاه اين. گذارند ھا را کنار مي خودم وقتی به آلمان آمده بودم با بازديد از چند جا، ديدم که بعد از سه سال دستگاه

  . کند تواند اينجا مورد استفاده قرار بگيرد و مشکل زيادی از بيماران ما و ھمين طور انجمن را حل مي خيلی مي
  حسين کرمانی 

  ھردادبھمن م: تحريريه

 فعاالن جنبش زنان در اعتراض به ترویج چندھمسری گردھمایی جمعی از

، نشستی با حضور جمعي از فعاالن جنبش زنان، 1389سه شنبه ششم مھرماه  : می نویسد تغيير برای برابریسایت 
حقوق زنان از  در این نشست که مدافعان. ترویج چندھمسری در قالب الیحه حمایت از خانواد برگزار شد در اعتراض به

به تعدد زوجات در این خانواده، و مواد مربوط  طيف ھای مختلف حضور داشتند، در مورد فرایند تصویب الیحه حمایت از
کنشگران حاضر در این جلسه، ضمن ابراز نگراني نسبت به عواقب تصويب ماده  .الیحه، بحث و تبادل نظر صورت گرفت

شيوه ھای مدنی به  صریح خود را با ترویج چندھمسری عنوان داشتند، و تاکيد کردند که با بھره گيری از ، مخالفت23
در حالی برگزار شد که در ابتدای ھفته، یعنی  شایان ذکر است، این نشست. امه دھند اد23اعتراض عليه تصویب ماده 

ھزار بيانيه امضاء شده در مخالفت با چندھمسري را به کميسيون حقوقی  5 چھارم مھرماه جمعی از فعاالن جنبش زنان
  شدندارائه دادند و خواستار ممنوعيت چندھمسری به جای ترویج و تثبيت آن  و قضایی مجلس

امضاء، گزارشي از ارائه بيش از  در ابتدای این نشست، خديجه مقدم، فعال حقوق زنان و از مادران كمپين یک ميليون
. ھمه ما مي خواھيم چند ھمسري دائم يا موقت ممنوع شود» :پنج ھزار نامه اعتراضی به نمایندگان مجلس ارائه داد

ود را مي كنند، اما مي توانيم در ھمين راستا مجموعه فعاليت ھايي دارند تالش ھاي خ مي دانيم كه دوستان ديگر ھم
تا بيانيه اي را تنظيم و  ھم به زعم خود تالش كرديم ما. به طور ھماھنگ از سوي ھمه گروه ھاي زنان انجام دھيم را

ين امضاھا را روز  ھزار امضاء در طول يك ھفته ا5از  پس از جمع آوري بيش. مسئله را در ميان عموم مردم طرح كنيم
امضاءھا در دفتر آقاي الريجاني از كميسيون قضائي مجلس وقت مالقات گرفتيم تا  پس از ثبت. يكشنبه به مجلس برديم

غضنفرآبادي و خانم الھيان، از  در اين مالقات با آقاي شاھرخي و. عموم مردم را به سمع و نظر آنھا ھم برسانيم نظرات
من صد در صد مخالف تعدد زوجات ھستم و “به من گفتند   جالب است که خانم الھيان.اعضای كميسيون صحبت كردیم
 ، به گفته ايشان نظر رھبري ھم بر”كميسيون باشد تا بدانند مردم مخالف اين اليحه اند گفتند بگذاريد اين امضاء ھا در

  .«تك ھمسري است

مورد اقدامات ائتالف اسالمي زنان  سالمي زنان، نيز درشھيندخت موالوردي، از اعضای مجمع زنان اصالح طلب و ائتالف ا
جلسه كميسيون با حضور آقاي الريجاني برگزار شود و خانم   مھر6قرار بوده سه شنبه «: گزارش مختصري ارائه داد
ادات پيشنھ ولي. اما گويا اين جلسه به تعويق افتاده است. ارائه پيشنھادات ما شركت كنند بھروزي ھم از ائتالف براي

خواھد آخرين اصالحات را انجام بدھد  ًاحتماال طي اين جلسه كميسيون مي. براي اعضاي كميسيون ارسال شده است
در .  است1353 با برگشت به قانون خانواده 23اصرار ما به حذف ماده  .و اليحه را در جلسه علني آينده مجلس طرح كند

 1353 موجود ھمانطور دست نخورده باقي بماند و ما به شرايط سالاسالمي زنان اين است كه وضع  واقع، نظر ائتالف
  .«باز گرديم

موضوع چندھمسري به دليل عوارض » :در ادامه، مينو مرتاضي لنگرودی، از مادران صلح و فعال حقوق زنان، اظھار داشت
ليتي را كه براي تأمين شغل و نگاه دولت، دولت خواسته بار مسئو از زاويه. آن در جامعه از چند منظر قابل بررسي است

نوعي  از سوي ديگر نگاه سنتي در موضوع چند ھمسري را داريم كه به. را از دوش خود بردارد كاھش معضل طالق دارد
مسائل اجتماعي را حل و فصل  اما دولت دچار سوء مديريت است و نمي تواند. حكومت مي خواھد آن را تقويت كند

در . پيش بگيرد تا زنان يا جامعه را دلمشغول اين موضوع نگاه دارد ه مي خواھد نوعي بازي را دركند، اما انگار با اين اليح
كنند اين  گويي كه مردم فكر مي. ديد مردم نوعي بي اعتنايي عمدي نسبت به اين موضوع وجود دارد حالي كه از زاويه

نظر من اين اليحه نقطه مثبتي است به   كه به.زاويه ديگر، نگاه فعاالن جنبش زنان است. مسئله، مسئله آنھا نيست
از اين ائتالف به وجود . عملي در ميان ھمه گروه ھاي زنان شده است اين دليل كه منجر به ايجاد نوعي وحدت نظري و

موضوع  چند ھمسري فقط يك. تا مطالبات كالن و گسترده تر زنان را با عمق بيشتري مطرح كنيم آمده استفاده كنيم
اشتغال زنان، فحشاء، اعتياد . است يست بلكه ھمانند ساير مسائل ديگر زنان با ھمه مسائل اجتماعي مرتبطحقوقي ن

  .«و بيشتر از ھمه نابرابری

يكي از «: ای اظھار داشت ھمچنين، شھال الھيجی، مدير انتشارات روشنگران و مطالعات زنان، با یادآوری تجربه
ما كانديداھا را دعوت كرديم و گفتيم كه . مجلس بود اديم، استيضاح وكالي زنكارھايي كه ما در مجلس پنجم انجام د

 امروز ھم، نمايندگاني كه. به اين دليل كه قوانيني را عليه زنان به تصويب رسانيدند حق تبليغ براي خودشان را ندارند
ما . ديگر حمايت مردم را نخواھند داشت  كهاين قوانين را تھيه، توجيه يا تشويق كنند و به تصويب آن بپردازند، بايد بدانند

ما بايد مثل دوره . اجازه مي دھند چنين قوانيني تصويب شود، ابراز تاسف کنيم باید به طور علني از اين كه زنان نماينده
 .«تبعيض آميز نه تنھا در اين مورد كه در ھمه موارد قوانين. مجلس آنھا را مورد مواخذه قرار دھيم پنجم

http://www.1millioncampaign.info/spip.php?article6582
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. ترویج چندھمسری مطرح شد ه این نشست، بحث ھایی در مورد راھکارھای مدنی و مسالمت آميز اعتراض بهدر ادام
ممكن است درصد كمي از خانواده «: امضاء اظھار داشت در این رابطه، ستاره ھاشمي، از فعاالن كمپين یک ميليون

 ما اين موضوع را در جريان جمع. مسئله باالستباشند، اما حساسيت اغلب زنان به اين  ھاي ايراني درگير تعدد زوجات
بنابراين به . دغدغه آنھاست يعني واكنش سريع زنان نشان مي دھد كه اين مسئله. آوري امضاء به وضوح شاھد بوديم

  .«باشد نظر من واكنش فعاالن زن نسبت به اين موضوع بايد قاطع

خانواده فضايي را به وجود آورد كه طي  اليحه حمايت از«:  افزودھمچنين، ساناز ساناز هللا بداشتي ، خبرنگار حوزه زنان،
براي جلوگيري از تصويب اين قانون بودند و شاھد بوديم كه اين فشارھا  آن افراد عادي ھم خواھان مالقات با نمايندگان

كميسيون حقوقي و  بهچنان كه آقاي الريجاني دوباره اليحه را براي بررسي بيشتر . تأثيرگذار باشد تا حدي مي تواند
آمنه . »كنيم و به طرح مطالبات كلي زنان بپردازيم بنابراين به نظرم از اين ابزار، مثبت استفاده. قضائي مجلس برگرداند

 زنان نيز با اشاره به طوالنی شدن روند بررسی الیحه حمایت از خانواده و در حاشيه شيرافكن از دیگر خبرنگاران حوزه
بومي گزيني جنسيتی در  ساير موضوعات نيز مھم اند، مثل تفكيك جنسيتي يا«: سائل اظھار داشتقرار گرفتن سایر م

اليحه، نبايد خبرھاي ديگر مربوط به زنان را فراموش کرد و به  بنابراين با تاكيد بر در خبر نگه داشتن بحث… دانشگاه ھا و
 .«عبور كرد سادگي از كنار آنھا

جمع آوری تعداد بيشتری امضاء در  بر تدوام اعتراضات به ترویج چندھمسری تاکيد شد، وسرانجام، در پایان این نشست 
   قرار گرفت به نمایندگان مجلس مورد توافق  مخالفت با تصویب مواد مربوط به چندھمسری برای ارائه

پيام جمعی از کارگران ایران خودرو به کنفرانس سراسری کارگران اتومبيل سازی آلمان 
)ِرا. آ.آ(  

 
 حضار محترم

 ما جمعی از کارگران ایران خودرو
 ھزار 150 ھزار کارگر شاغل در خود شرکت وبا داشتن بيش از 30بزرگترین خودرو سازی کشور ایران باداشتن بيش از 

درصدی بازار خودرو70نفر در بخشھای مختلف وسھم   
رایط خفقان وسرکوب از داشتن ھر گونه آزادی در شرایطی این پيام را برای شما حضارمحترم می فرستيم که به علت ش

وتشکل کارگری محروميم وامکان ارسال پيام از سوی نمایندگان کارگران وجود ندارد چون ما حتی نمی توانيم از نام 
 نفر از نمایندگان ما 16واقعی خود استفاده کنيم چون بالفاصله دستگير واز کار اخراج خواھيم شد نمونه روشن آن اخراج 

ما مایل بودیم که نمایندگی برای شرکت در این کنفرانس . بود که ھنوز به سر کار برنگشتند82ارگران در تابستان سال ک
ولی با توجه به شرایط حاکم بر کشور ما امکان ندارد.بفرستيم   

 حضار محترم
. مقایسه کنيد1900شرایط واوضاع کشور مارا با اوضاع کشور شوروی دز سالھای   

ابت ھمبستگی خودمان را با مبارزات حق طلبانه دیگرکارگران سراسر جھان را در فرصت مناسبی که برگزاری مایليم مر
 کنفرانس شما فراھم کرده است اعالم کنيم

اقدام شما در برگزاری چنين کنفرانسی در تقویت صف نيرومند طبقه کارگر در اعتراص به ساستھای ضد کارگر 
واھد شدکشورھای سرکوبگر موثر وافع خ  

 ما ضمن آروزی موفقيت برای شما کارگران از توجه تان به مبارزات کارگران ایران خودرو قدردانی می کنيم
 اعتقاد داریم اعالم ھمبستگی شما کارگران با ما به پيشبرد مبارزات ما کمکی شایانی خواھد کرد

ر خود در روز جھانی کارگر در اول ماه می تبلور با اتحاد تاریخی طبقه کارگر در قطعنامه ھا وفراخوانھای مشترک و با حضو
این حضور حمایت کارگران در روز جھانی ھمبستگی از یکدیگر است واین ھمبستگی . شکوه خودرا نشان می دھد

 جھانی با جمایت از ھمدیگر می تواند و باید متحدانه وھميشه ادامه داشته باشد
ضمن حمایت از کنفرانس شما ،تاکيد ميکنيم آماده ھرگونه ھمکاری ما خودرا جرئی از این جنبش عظيم می دانيم 

 وھماھنگی در پيشبرد این مبارزات ھستيم وازشما می خواھيم مارا از تجارب خود آگاه کنيد
 حضار محترم

وضعيت خودرو سازی در کشور ما یک صنعت وابسته به کشورھای بزرگ جھان سرمایه داری وخودروسازان بزرگ جھانی 
.کار ما فقط مونتاژکاری است.است   

پژو (کشورھای اروپایی بازارھای کشورھایی در حال توسعه را بين خود تقسيم کرده اند بازار خودروایران را به فرانسه 
ژاپن، ایتاليا )پروتون(مالزی با)کيا موتور پراید(داده اند عالوه بر فرانسه کشورھای دیگر مثل کره با) ورنو

چين در بازاز خودرو ایران حضوردارند،ترکيه،روسيه،برزیل و  
بحران مالی یکی از چالشھای اصلی صنایع خودرو سازی ایران است بدون حمایت دولت صنایع خودرو سازی قادر به 

 ادامه حيات نيست
ساختار مریض گونه صنعت که فقط با رانت خواری می چرند ونقش سياست در آن رل مھمی را بازی می کند باعث این 

صنعت ایران نه سرمایه داری است نه از قانون سرمایه داری پيروی کند ونه دولتی است که از قانون . استمشکالت
.دولت بھره مند باشد  

تمام ادارات وصنایع ایران امروز از کوچک وبزرگ برای فرار از .بحران مالی ھميشه چون شمشير باال سر کارگران قرار دارد 
با بھانه قرار دادن مشکالت دست به اخراج گسترده نيروھای .نيروی انسانی نمی بينداین مشکالت دیواری کوتاھتر از 

انسانی ميزنند ودوباره با تاسيس شرکتھای پيمانکاری که عمده مدیران انھا از خودافراد این شرکتھا ھستند نيروی جدید 
.با حداقل حقوق جایگزین ميکنند  
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می رسندمدیران شرکتھا از این کار به چند دست اورد   
کارگران مجبور ھستند با ..دیگر کسی مزاحم کار آنھا نخواھد شد.قدیمی خالص می شوند. از شر نيروھای متشکل -1

وتا بيآیند به خود بيآیند وھمدیگر را بشناسند قرار داد آنھا تمام واخراج می .این دستمزدھای کم به کار ادامه بدھند
زینش شده اند که افراد مزاحم نيستند وحاضرند با کمترین دسمرد به کار شوند واگر کسانی بخواھند بمانند ازقبل گ

واین بزرگترین مشکل کارگران است که مانور ھر گونه چانزنی را از کارگران می گيرد واجازه تشکل یابی رابه .ادامه بدھند
گری نبود آزادیھای بيان وآزادیھای به علت امار باالی بيکاری وجود افراد آماده بکارنبود تشکل ھای کار.کارگران نمی دھد

سياسی جو خفقان واختناق سرکوبھای عریان وبيکار سازیھای صنفی مزیت بر علت این ھمه سياستھای ضد کارگری 
 می باشد

  مدیران با دادن دستمزد کمتر با کاھش ھزینه ھا از بحران مالی فرار می کنند-2
. توسط عوامل خود به منابع مالی بھتری دست می یابند با اخراج کارگران وتشکيل شرکتھای پيمانکاری-3  

 حضار محترم
طبقه کارگر ایران در طول سالھای گذشته ، نه تنھا تغييری در بھبود شرایط زندگی شان ایجاد نشده است بلکه روزبروز 

 ایران را یکی از سه تا آنجا که امروز سازمان جھانی کار. بر ابعاد فقر، فالکت و بی حقوقی آنان افزوده گردیده است
کشور اصلی در دنيا ميداند که کارگران در آن در بدترین شرایط کار ميکنند و پایه ای ترین حقوق شان بشدت نقض 

وضعيت کار وشرایط زندگی حداقلی به یک معضل اساسی تبدیل شده است، نبود امنيت شغلی نبود قانون کار . ميشود
کار، تبعيض حقوق طبقه کارگر با سایر اقشار ، وجود شرکتھای پيمانکاری با نبود استخدام ھای دایمی نبود ایمنی 

قراردادھای موقت یکماھه و سفيد امضا به تنھا شکل استخدام کارگران تبدیل شده بلکه ھر گونه اميد کارگران را برای 
 چھار برابر زیر خط فقر آیند وبازنشستگی ازبين برده است پایين بودن سطع دستمردھا یعنی حداقل دستمزد کارگران

است و ميليونھا خانواده کارگری در نتيجه عدم پرداخت بموقع دستمزدھای نان آورانشان بطور دائمی در غير انسانی 
ترین شرایط برای زنده ماندن خود دست و پا ميزنند و موج عظيم بيکاری و خطر بيکار سازی کارگران شاغل، زندگی را بر 

 به جھنمی غير قابل تصور تبدیل کرده است وتنھا راه برون رفت از این شرایط غير انسانی نياز به آنان و خانواده ھایشان
.یک تغييرات اساسی در تمام سطوح اقتصادی و اجتماعی را ميطلبد  

شرایط ضد انسانی فوق در حالی بر کارگران ایران تحميل شده است که در طول سالھای گذشته طبقه کارگر ایران از 
 حقوق برسميت شناخته شده بين المللی خود محروم بوده و ھر گونه اعتصاب و اعتراض کارگران و تشکل تمامی

.خواھی آنان با سرکوب، تھدید، بيکاری، زندان و اتھامات امنيتی مواجه شده است  
عتراض به کارگران ایران خودرودر طول سالھای گذشته عليرغم وجود سرکوب و خطر زندانی شدن و بيکارسازی، در ا

شرایط مشقت بار خود بارھا به ميدان آمده و در برخی مراکز با برپایی تشکلھای خود و اعتصابات و تجمعات بی شمار در 
. دھھا و صدھا مرکز توليدی و صنعتی نشان دادند حاضر به تحمل شرایط غير انسانی حاکم بر کار و زیست شان نيستند

ماه وتير ماه ، اعتصاب کارگران ایرانخودرو دیزل در تيرماهاعتصاب کارگران ایران خودرودر اسفند   
شود که ھنوز دھھا نفراز فعالين کارگری اخراج ویا در زندان ویا در زیر حکم اعدام،  کنفرانس شما در شرایطی برگزار می

.به کار ھستندبسياری از دستگير در انتظار صدور حکم و تعدادی از فعالين کارگری بصورت بالتکليف منتظر بازگشت   
ھای ما کارگران ایران خودرو که داشتن یک زندگی انسانی و شرافتمندانه و بدور از ھر گونه  ما اميدوارم خواست 

.سرکوب و رعب و وحشت است در این اجالس مورد بررسی قرار بگيرد و در طول کنفرانس به آن پرداخته شود  
:ران در شرایط حاضر عبارتند ازھای ما کارگ فوری ترین و حداقل ترین این خواست   

پایان دادن به قوانين ضد انسانی سرکوب واختناق ودستگيری-1  
برچيدن رندانھای سياسی وعقيدتی وصنفی-2  
  آزادی بی قيد و شرط آزادي بيان و آزادیھای سياسی وآزادی اعتصاب، اعتراض، تجمع-3
ازه از کارفرمایان و نھادھای دولتی و پذیرفتن کليه  آزادی بی قيد و شرط ایجاد تشکلھای کارگری بدون کسب اج-4

المللی کارگری و بر چيده شدن تمامی نھادھای غير کارگری از محيط ھای کار و محاکمه سرکوبگران  کنوانسيونھای بين
 و نقض کنندگان حقوق کارگران اجتماعی و اقتصادی و خانوادگی

ط کليه فعالين کارگری و دیگر جنبشھای اجتماعی از زندان لغو مجازات اعدام و آزادی فوری و بی قيد و شر-5  
  لغو اتھامات کليه دستگيرشدگان جنبش کارگری و سایر جنبشھای اجتماعی و صدور حکم منع تعقيب قضائی آنان6

 جمعی از کارگران ایران خودرو
  تھران–ایران 

٨/9/2010 – 1389 شھریور 17  

http://ikcokar.blogfa.com/ 

IKKARCO@YAHOO.COM 

 
 تجمع کاميونداران معترض مقابل مجلس

  
 خواسته معترضان اين است كه اين شركت خودروسازی داخل كشور، اعتصاب کاميونداران ، : نوشته است آفتاب سایت 
ھای نيسان ديزل ژاپنی  اند، كاميون ام كردهن ھای دانگ فنگ را پس بگيرد و به متقاضيان با ھمان شرايطی كه ثبت كاميون

   .تحويل دھد
  .ھای چينی دانگ فنگ امروز مقابل ساختمان مجلس تجمع كردند به گزارش خانه ملت، تعدادی از خريداران كاميون

ھای  یکی از شرکت: گفتند فنگ بودند، می ھای چينی دانگ  نفر از صاحبان کاميون2400کنندگان که نماینده  تجمع
ھای دانگ فنگ چينی را که از  ھای نيسان دیزل ژاپن را از آنان گرفته و کاميون دروسازی داخل کشور، پول کاميونخو

mailto:IKKARCO@YAHOO.COM
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  .استانداردھای الزم برخوردار نيست به آنان داده است
ھای دانگ  خواسته معترضان این است که این شرکت خودروسازی داخل کشور، کاميون: کنندگان گفت یکی از تجمع

  .ھای نيسان دیزل ژاپنی تحویل دھد اند، کاميون  پس بگيرد و به متقاضيان با ھمان شرایطی که ثبت نام کردهفنگ را
گویند این شرکت خودروسازی باید  اند، می ھای نيسان دیزل ژاپنی اقدام کرده  برای خرید کاميون84معترضان که از سال 

 ميليون به متقاضيان داده 70تی وارد کرده است که به قيمت ھای دانگ فنگ را با چه قيم سازی کند که کاميون شفاف
  .است
ھای دانگ فنگ قول داده است در صورت پایان دادن به  گویند که رئيس شرکت فروشنده کاميون کنندگان می تجمع
  .کند نظر می  ميليون است صرف30 تا 25ھا از دریافت سود اقساط خودرو که بين  تجمع

گزارشی تھيه کرده است که قرائت ” فنگ  دانگ“ مجلس از شکایت گروھی از خریداران کاميون کميسيون صنایع و معادن
 آن در دستور کار این ھفته صحن علنی مجلس قرار دارد

 
 تجمع كارگران كارخانه چيني البرز

  
 براي تعيين 89.7.5ه  نفر از كارگران كارخانه چيني البرز قزوين روز دوشنب50بيش از : گزارش می دھد ايران كارگر سایت 

   .تكليف وضعيت شغلي و پيگيري حقوق معوقه خود مقابل اين شركت تجمع كردند 
 ماه گذشته تقريبا روزي نبوده كه كارگران به وضعيت معيشتي خود معترض نباشند و جلوي 6در ” :يكي از كارگران گفت 
پيدا ) مقامات دولتي ( وجدان بيداري در بين اين ھا اما تاكنون ھيج جوابي به ما نداده اند و . كارخانه تجمع نكنند 

  ”.نميشود
  كارگران معترض كارخانه ريسندگي نازنخ قزوين براي دستيابي به حقوق خود قصد دارند تحصن نامحدود كنند

ان كارگر به گزارش اير.  نفراز كارگران معترض كارخانه ريسندگي نازنخ قزوين در مقابل اين كارخانه تجمع كردند200تعداد 
 روزدر تھران مقابل مجلس تجمع كرده 4اين كارگران در مرداد ماه امسال نيز براي پيگيري حقوق معوقه خود به مدت 

كه نھايتا با پا درمياني و , بودند و خواھان حقوق معوقه خود وھمچنين تعيين تكليف وضعيت شغلي خود شده بودند 
,  مجلس به قزوين برگردانده شدند و قرار بر اين بود كه در عرض يك ھفته وعده و وعيد ھاي مقامات مختلف و نمايندگان

اما تا كنون .  ماه باقيمانده نيز تا آخر مرداد ماه داده شود 5به ميزان يك ماه از حقوقھاي كارگران پرداخت شود و حقوق 
 تحمل براي كارگران در آمده ھيچ اقدامي براي حل اين مشكل كارگران صورت نگرفته و وضعيت به گونه اي غير قابل

  .است 
كارگران قصد دارند مجددا به . ادامه داشت و بدون دست يابي به نتيجه اي خاتمه يافت 1130 تا 0800تجمع كارگران از 

 تھران بروند وتحصن نامحدود بكنند

 
حق وحقوق کارگران کارخانه چينی البرز قزوین را خواھرزاده امام جمعه مشھد باال 

تکشيده اس  

 
 نفر از کارگران کا رخانه چينی البرز قزوین برای پيگيری مطالبات و حقوقھای ٧٠ روز یک شنبه حدود –آسمان دیلی نيوز 

خود مقابل این شرکت تجمع کردند مسئول این کارخانه خواھر زاده واعظ طبسی امام جمعه مشھد ميباشد که عالوه بر 
ر شھرھای مختلف دارد اما حقوق کارگران رانميدھد و حق وحقوق آنھا را کارخانه ھای مشھد چندین کارخانه دیگر نيز د

. ماه حقوق طلب دارند ١۴کارگران این کارخانه از یکسال تا , به جيب ميزند   
.کارگران این کارخانه تاکنون اعتراضات زیادی کرده اند اما متاسفانه به اعتراضات آنھا پاسخ مثبت داده نشده است   

 
ای صنعتی و کارگری در کرج و کرمانشاهاعتصاب واحدھ  

 بازداشت دو اعتصابی و اخراج یک فعال کارگری در کردستان

  
بنا به گزارش منابع خبری و شاھدان عينی، در جریان اعتصاب و تجمع استيل :  می نویسد جـــرسسایت اصالح طلب 

ياتی جدید دولت صورت گرفت، دو نفر از جاده قدیم کرج، که در اعتراض به سياست مال» پارس غدیر«فروشان مجتمع 
متحصنين بازداشت شدند و ھمزمان منابع حقوق بشری نيز از تجمع اعتراضی کارگران کارخانه کرپ ناز کرمانشاه در 

  .مقابل ارگان ھای ذیربط خبر می دھند
، ٨٩ پنجم مھرماه روز دوشنبه“به گزارش منابع خبری جرس، یکی از شاھدان اعتصاب استيل فروشان خاطرنشان کرد 

% ٣اصناف و مسئولين و کارگران پاساژ استيل فروشان پارس غدیر، واقع در جاده قدیم کرج، در رابطه با پرداخت ماليات 
ارزش افزوده دست به اعتصاب کامل زده و ھمزمان تعداد زیادی از مأموران امنيتی و انتظامی، جھت تھدید و انصراف 

  .ستقرشدندمتحصنين از اعتصاب، در محل م
  .این گزارش ھمچنين از بازداشت دو نفر از اعتصاب کنندگان در این زمينه خبر داد

گفتنی است اعتراض به سياست مالياتی جدید دولت و اجرای طرح موسوم به ماليات ارزش افزوده، طی ماھھای اخير، 
  .از چالش سازترین موارد بين اصناف و دولت بوده است

  .، در اعتصاب به سر می برند)ماليات ارزش افزوده( چندین شھر ایران، بدليل ھمين موضوع ھم اکنون بازار طال در
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و به گزارش ایسنا، کارگران کارخانه کرپ ناز کرمانشاه، پس از تجمع در مقابل اداره کار و امور اجتماعی و استانداری، 
  .برای چندمين بار مقابل ساختمان مرکزی بانک ملت کرمانشاه تجمع کردند

بر اساس این گزارش، این کارگران در این تجمع خود، خواھان اجرایی شدن مصوبات جلسه استاندار و مسوولين این 
  .کارخانه از سوی بانک ملت کرمانشاه که سياست گذار و سھام دار اصلی این کارخانه است، شدند

: يدی نداشته است، خاطرنشان کرده اندکارگران این کارخانه با بيان این مساله که دو ماه است کارخانه ھيچ تول
شوند با سياست به تعطيلی کشاندن کارخانه  مسئولينی که برای تصدی این کارخانه از طرف بانک ملت معرفی می

 ھزار تومان نيز چندین روز 10ھای کمتر از  ای که گاھا این کارخانه به خاطر ھزینه کنند، به گونه شروع به فعاليت می
  .شود تعطيل می

چنين ماشين آالتی تنھا به علت عدم : یکی از کارگران با اشاره به جوان بودن ماشين آالت این کارخانه، اظھار داشت
تواند خاموش  رسيدگی که با سياست تعطيل کردن کارخانه و توجيه این مساله که کارخانه ھيچ گونه سودی ندارد می

  .باشد
کرد که ھيچ گاه در فروش آن مشکلی  دی پارچه در انواع مختلف توليد میاین کارخانه روزانه مقدار زیا: وی ادامه داد

ماند، اما ھم اکنون گاھا به علت نبود یک وسيله بسيار ساده، کارخانه دو یا سه  ای در کارخانه نمی نداشته و ھيچ پارچه
  .شود روز تعطيل می

اند بيشتر از  اکثر کسانی که اینجا تجمع کرده: گوید ییکی دیگر از کارگران این کارخانه با اشاره به سن باالی کارگران م
توانند در ھيچ جای  کنند و با این شرایط در صورت عدم پرداخت سنوات خود نمی  سال است که در این کارخانه کار می10

  .شروع به کار کنند
از زیر نظر شرکت خردمندان است و کارخانه کرپ ن: این کارگران دليل تجمع خود را در مقابل بانک ملت اینگونه بيان کردند

خواھند این کارخانه به  بانک ملت سياست گذار اصلی و سھام دار این شرکت است، اگر مسوولين بانک ملت نمی
  .فعاليت خود ادامه دھد، تکليف کارگران را روشن کنند

لين کارگری ساکن شھر ھمزمان ارگان خبری مجموعه فعاالن حقون بشر در ایران گزارش داد صدیق امجدی، از فعا
  .سنندج از سوی اداره اماکن آن شھر، از کار بيکار شد

 به جرم شرکت در مراسم روز جھانی ٨۶صدیق امجدی که تا پيش از اخراج در یک آژانس رانندگی می کرد، در سال 
  .کارگر دستگير و به سه ماه زندان و ده ضربه شالق محکوم شده بود

شکل ھای کارگری معتقد است که ھم اکنون بعد از گذشت سه سال، اخراج از کار این کميته ھماھنگی برای ایجاد ت
 .فعال کارگری در راستای فشار روز افزون به فعالين کارگری و خانواده ھای آن ھا است

 
 محروميت از کار يک فعال کارگري

 
سنندج از سوي اداره ي اماکن اين صديق امجدي، از فعالين کارگري ساکن شھر : بر پایه گزارش دریافتی آمده است 

.شھر، از کار بيکار شد  
 به جرم شرکت در مراسم روز جھاني 1386صديق امجدي که تا پيش از اخراج در يک آژانس رانندگي مي کرد، در سال 

. ضربه شالق محکوم شده بود10کارگر دستگير و به سه ماه زندان و   
معتقد است که ھم اکنون بعد از گذشت سه سال، اخراج از کار اين کميته ھماھنگي براي ايجاد تشکل ھاي کارگري 

.فعال کارگري در راستاي فشار روز افزون به فعالين کارگري و خانواده ھاي آن ھا است  

 
 گزارشی از رکود وبحران در کارخانه داروی سازی دکتر عبيدی

 
یکی از ,  نفر کارگر١٨٠اده قدیم کرج با حدود  کارخانه دارو سازی دکتر عبيدی واقع در مسير ج–آسمان دیلی نيوز 

روز . کارخانجاتی است که درحال حاضر با مشکالتی مواجھه است که باعث رکود و بحران در کار این کارخانه شده است 
ق  نفر از کارگران قراردادی این کارخانه به بھانه اتمام زمان قرار داد وبدون پرداخت ھيچگونه ح١٨شھریور ٣١چھارشنبه 

از جمله فشارھایی که بر روی کارگران وارد ميشود عدم رسيدگی به وضعيت بيمه . بيمه بيکاری از کار اخراج شدند 
ھای درمانی از طرف صندوق تآمين اجتماعی است که کارگران عليرغم اینکه ھمواره درمعرض انواع آسيب ھا درکار با 

ن مراجعه به مراکز درمانی دولتی برای آنھا یا وجود ندارد ویا دستگاھھا ھستند ولی در برابر ھرگونه حادثه ای امکا
بسيار مشکل است ودفترچه ھای بيمه تعدادی از کارگران تمدید نشده است وکارگران باید ھزینه ھای گران درمانی را 

.از حقوق ناچيزخودشان بپردازند  

 
ماه است حقوق نگرفته اند٩کارگران شرکت جھاد توسعه خدمات زیرزمينی  

 
 ماه است که حقوق ، مزایا و عيدی خود را به ٩ کارگران شرکت جھاد توسعه خدمات زیرزمينی مدت –آسمان دیلی نيوز 

این کارگران درزیر بار فشار .  ورامين نگرفته اند–دليل پایان یافتن اعتبار مالی پروژه ملی چھارخطه کردن راه آھن تھران 
.طاقت فرسای معيشتی قراردارند   
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ات چایکاران گيالن معوق مانده استمطالب  

 
 بيش از یک ماه است که مسئوالن استان گيالن اعالم کرده اند نرخ خرید چای از کشاورزان این –آسمان دیلی نيوز 

استان افزایش می یابد و تمامی مطالبات آنان ھم پرداخت می شود، اما متأسفانه نه تنھا نرخ خرید سال گذشته اعمال 
. مطالبات چایکاران ھم تا کنون پرداخت نشده استشده است، بلکه  

 
شود توليد واحدھاي نساجي تا ھشت روز دیگر متوقف مي  

 
ھا نيز در نيمه دوم  يارانه چنانچه قرار باشد قانون ھدفمندسازي:   ایلنا آمده است –به گزارش خبرگزاری دولتی کار ایران 

ريسندگي و صنعت نساجي و قيمت تمام شده محصوالت آن سال جاري اجرايي شود معلوم نيست چه برسر صنايع 
 خواھد آمد

با تصميم جديد وزارت جھاد كشاورزي توليد واحدھاي نساجي به دليل نداشتن پنبه : رييس انجمن نساجي ايران گفت
. روز آينده متوقف خواھد شد8مورد نظر بين يك تا   

ھفته پيش وزارت جھاد :  نساجي در جمع خبرنگاران افزودبه گزارش خبرنگار ايلنا، محمد مروج رييس انجمن صنايع
كشاورزي بدون در نظر گرفتن ميزان نياز صنايع نساجي به پنبه، واردات پنبه را متوقف كرد و اين در حالي است كه فصل 

.استشود و تاكنون تنھا در منطقه گلستان برداشت پنبه آغاز شده   شھريور آغاز مي15برداشت پنبه در ايران از   
برداشت پنبه در ساير : كه بايد براي توليد نخ از پنبه مخلوط و تركيبي ھمه مناطق استفاده كرد، ادامه داد وي با بيان اين

مناطق از جمله خراسان و استان فارس ھنوز آغاز نشده و واحدھاي نساجي نيز بايد براي استفاده و توليد نخ بھتر 
.د و اين در حالي است كه اين واحدھا تنھا پنبه چند روز خود را در انبارھا دارندمنتظر برداشت پنبه مناطق ديگر بمانن  

ھزار تن است كه 150 ھزار تن است و نياز واحدھاي نساجي 50ميزان توليد پنبه داخلي در ايران تنھا : مروج تصريح كرد
منتظر اتمام فصل برداشت پنبه در ايران با توقف واردات پنبه از ھفته پيش واحدھاي نساجي بايد توليد خود را متوقف و 

.باشند  
سال قبل 15البته بايد اين موضوع را نيز در نظر گرفت كه دولت از : رييس انجمن صنايع نساجي خاطر نشان كرد

واحدھاي نساجي را ملزم به خريد پنبه تنھا از سه كشور ازبكستان، تاجيكستان و تركمنستان كرده و از ساير كشورھا 
.توانيم پنبه بخريم  وجود كرم سرخ نميبه بھانه  

شود كه موضوع كرم سرخ پنيه از ده سال پيش با ضد عفوني  البته اين موضوع نيز درحالي اعمال مي: مروج ادامه داد
كردن كانتينرھاي پنبه در مبدا برطرف شده اما ھنوز دولت اجازه واردات پنبه از ساير كشورھا مثل چين و آمريكا و ھند را 

.كند  ھزار تن پنبه داخلي عنوان مي50دھد و دليل اين كار را آلوده شدن  نمي  
در شرایطی که وزارت جھاد کشاورزی دستورالعمل : وي به ميزان اشتغال صنعتي واحدھاي نساجي اشاره كرد و گفت

آینده نزدیک یکصد ھزار محدودیت و یا به عبارتی ممنوعيت واردات پنبه را صادر کرده است، این نگرانی وجود دارد که در 
.موقعيت شغلی موجود در صنایع ریسندگی و بافندگی با تھدید مواجه شود  

متاسفانه مسئولين دولت ماده : مروج با اشاره به ليست اقالم ممنوع شده وزارت جھاد كشاورزي خاطر نشان كرد
اند بنابراین استمداد صنایع  قرار داده…حياتی و استراتژیک پنبه را ھمردیف با چيپس و پفک و آدامس و لوازم آرایش و

ھای جدی در صنایع  نساجی از دولت و به ویژه شخص رئيس جمھور این است که در راستای جلوگيری از بروز چالش
نساجی کشور این محدودیت را لغو و به منظور حمایت بيشتر از این صنعت و رقابت پذیری واحدھای توليدی حتی 

.ورھا را نيز آزاد کنندواردات پنبه از دیگر کش  
به طوری که اخيرا درخواست وزیر جھاد کشاورزی از وزير بازرگاني مبنی بر لزوم اخذ مجوز از وزارت تابعه : وي ادامه داد

ای را در بين فعاالن صنعت نساجی ایجاد کرده و باعث سردرگمی آنان خواھد  ھای عمده ايشان جھت واردات پنبه نگرانی
رود وزارت جھاد کشاورزی پنبه را در بين محصوالت استراتژیک قرار دھد، زیرا پنبه  ست که انتظار میشد این در حالی ا

 صنعت نساجی  برای صنایع نساجی مثابه خون جاری در رگھای انسان است و با محدودیت واردات آن بخش عمده
.شود کشور فلج می  

شود و در عين حال توليد  ھزار تن برآورد می150نبه حداقل در حال حاضر نياز ساالنه صنايع نساجي به پ: مروج افزود
. ھزار تن بالغ خواھد شد50سال جاري پنبه كشور به زحمت به   

در اين جلسه ھمچنين عليرضاحائری دبير انجمن صنایع نساجی ایران نيز به موضوع خريد تضميني پنبه توليد داخل به 
صنایع نساجی ایران به دولت متعھد شد كه کل پنبه توليدی کشور پارسال رسما انجمن : قيمت درخواستي دولت گفت

.را به قيمت جھانی از کشاورزان خریداری کند  
در حالی که تمام کشورھای دنيا به خاطر حمایت از : ھاي ساير كشورھا اشاره كرد و گفت وي ھمچنين به حمايت

.ایم اردات آن را ممنوع کردهاند ما برعکس و ھای صادراتی پنبه خود را لغو کرده صنعت حمایت  
که پنبه یک محصول فصلی است، ھم اکنون ذخير پنبه واحدھای  از سوی دیگر با توجه به این: حائري تصريح كرد

از این . ای برای ادامه فعاليت این واحدھا وجود نخواھد داشت روز آینده پنبه10ریسندگی کشور رو به اتمام است و ظرف 
ای افراد سودجود، قيمت تمام  که بازار سياه پنبه نيز در کشور شکل بگيرد و در پی سوداگری عدهرود  رو این احتمال می

.ای را دنبال کند شده توليدات داخلی رشد فزاینده  
كه افزايش نرخ جھاني پنبه به دليل كاھش توليد آن در جھان و ناشي از سيل در كشورھاي پاكستان  وي با بيان اين

ھاي واردات  از سوی ديگر ساير محدوديت: را بيش از پيش با مشكل تھيه پنبه روبرو کرده افزودوچين، صنايع نساجي 
پنبه از قبيل نرخ تعرفه ده درصدي و محدودیت واردات پنبه از تمامي نقاط پنبه خيز دنيا به دليل داشتن آفات نباتي و آفت 
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.كرم سرخ بر مشکالت صنایع افزوده است  
 لایر براي ھر كيلو 7500 به آغاز برداشت پنبه از مزارع داخل كشور و به رغم تعيين نرخ تضميني با توجه: وي ادامه داد

شود و این امر باعث افزايش قيمت پنبه محلوج تا  تومان خريد و فروش مي1000ھايي بيش از  وش، این محصول به قيمت
.تومان شده و در عين حال کسی ھم فروشنده نيست2800ھر كيلو   
ھا نيز در  يارانه طور كه دولت اعالم کرده چنانچه قرار باشد قانون ھدفمندسازي بنابراین ھمان: اطر نشان كردحائري خ

نيمه دوم سال جاري اجرايي شود معلوم نيست چه برسر صنايع ريسندگي و صنعت نساجي و قيمت تمام شده 
ھای اخير  که سطح زیرکشت پنبه طی سالدر ھمين حال باید به این موضوع اشاره داشت . محصوالت آن خواھد آمد

.ھمواره کاھش یافته و صنعت نساجی کشور برای تامين دو سوم نياز خود به پنبه نيازمند واردات است  
دبير انجمن نساجي ھمچون رييس انجمن به موضوع محدوديت واردات پنبه از سه كشوربه بھانه وجود افت كرم سرخ 

شود و بالغ بر ھشت ميليون تن از آن  ميليون تن پنبه در جھان توليد می20که ساالنه این در حالی است : اشاره و افزود
ھای توليدی جھان به  توان انتظار داشت که کل پنبه در چنين شرایطی نمی. شود بين کشورھای مختلف دنيا تجارت می

.این آفت آلوده باشند  
در جھت ) درصد90حدود(ترين تامين كننده پنبه ايران  هاز طرفی سياست دولت ازبكستان به عنوان عمد: وي ادامه داد

ايجاد ارزش افزوده بيشتر از پنبه و احداث كارخانجات ريسندگي و تبديل پنبه به انواع نخ مشکالتی را برای مشتریان 
ھاي كوچك  در ھمين حال عدم رغبت برخی کشورھا نسبت به فروش پنبه در حجم. ایرانی این کشور ایجاد کرده است

اي كشور شده و به طور حتم تاثير خود را بر روي  به ايران ھمگي باعث بروز بحران قريب الوقوع در صنايع ريسندگي پنبه
در حالي كه : در ادامه اين نشست مجددا رييس انجمن نساجي گفت. ھاي نساجي نيز خواھد گذاشت ساير رشته

ئولين به منظور مقابله با آثار آن در جھت تسھيل تامين مواد المللي روبرو است، مس ھاي بين كشورمان با انواع محدوديت
درخواست انجمن صنايع نساجي ايران . ھاي بيشتر خودداری کنند اوليه صنایع كشور اقدام کنند و از ايجاد محدوديت

دات آزاد ھاي ناشي از ممنوعيت وار اي پنبه از نامه اخير وزير جھاد كشاورزي و حذف محدوديت حذف فوري رديف تعرفه
.پنبه از كليه نقاط جھان است  

در چنين شرایطی چنانچه وزارت جھاد کشاورزی قصد حمایت از توليد داخلی را دارد، باید در مرحله اول : مروج تصريح كرد
ھای حمایتی  تدابيری برای تامين نياز واحد ھای نساجی کشور به پنبه اتخاذ کند و از سوی دیگر با دیگر مکانيزم

پيشنھاد مشخص انجمن صنایع نساجی ایران طی . ن را نسبت به افزایش سطح زیرکشت پنبه ترغيب کندکشاورزا
تومان یارانه به 450 تومان، و برای ھر کيلو پنبه 150ھای اخير این بوده است که بابت ھر یک کيلوگرم وش پنبه  سال

.کشاورز پرداخت شود  
ن در کاشت پنبه فراھم شود، زیرا اجرای مکانيزاسيون در مزارع کوچک در ھمين حال زمينه توسعه مکانيزاسيو: وي افزود

در حال حاضر بسياری از . شود  درصد پنبه کشور به صورت دستی برداشت می90امکان پذیر نيست و در حال حاضر نيز 
ایت از پنبه کاران دھند، اما در ایران به دليل عدم حم کشورھای دنيا به پنبه کاران در بخش کاشت و صادارت یارانه می

.یابد توليد پنبه ھرسال کاھش می  
در اين راستا مروج رييس انجمن نساجي ھمچنين به پيگيري حل اين موضوع از طريق وزارت جھاد كشاورزي وصنايع و 

ھاي انجمن نساجي براي برگزاري جلسه باوزيرصنايع و يا جھاد كشاورزي به نتيجه  پيگيري: معادن اشاره كرد و گفت
.يد بنابراين مجبور شديم تا موضوع را با ستاد خبري وزارت اطالعات در جريان بگذاريمنرس  

ھفته پيش سه بار درخواست وقت با زوير جھاد كشاورزي داشتيم كه ميسر نشد و حتي قرار شد : وي در اين باره گفت
.تظر باشيم كه اين امر نيز ميسر نشداي با وزير صنايع و معادن نيز از طريق رييس دفترشان من براي مكالمه چند دقيقه  

دھد كه به ظاھر در اين وزارتخانه كسي اھميت پنبه را درك  مروج تصريح كرد اين تصميم وزارت جھاد كشاورزي نشان مي
نكرده است و البته نبايد توقع داشت وزير به تمام مسائل كشاورزي واقف باشد ولي حتما معاونين وي بايد در جريان اين 

.اشند و وزير را ياري كنندموضع ب  
مشخص نيست اين تصميم يه تصميم سياسي است يا صنعتي كه به يك باره : رييس انحمن نساجي خاطر نشان كرد

.كند يك مدير كل درباره ممنوعيت يك كاال اظھار نظر مي  

 
 بازنشستگان تامين اجتماعي با فقر دست وپنجه نرم ميكنند 

 
 ھزار 400سازمان تامين اجتماعی بيش از یک ميليون و :   ایلنا آمده است –ایران به گزارش خبرگزاری دولتی کار 

در جامعه امروز و با توجه /بازنشسته دارد که اغلب این قشر حداقل بگير بوده و با مشکالت عدیده مالی مواجه ھستند
.فقر محسوب می شوند ھزار تومان دارند جزء جمعيت زیر خط 800به نرخ تورم کسانی که دریافتی کمتر از   

نصراله دريابيگي دبير اجرايي تشكيالت خانه كارگر استان مازندران در جمع اعضاي ستاد بزرگداشت سالروز قانون كار كه 
در محل خانه كارگر مازندران برگزارگرديد با ابراز نگراني از تعرض به قانون كار طي سالھاي گذشته از قانون كار بعنوان 

 آبان كارگران مازندراني با برگزاري ھمايشي 29در روز : انقالب اسالمي براي كارگران نام برد و افزودبزرگترين دستاورد
.با رھبر معظم انقالب تجديد ميثاق خواھند كرد)ره(حمايت خود را از اين قانون به يادگار مانده از حضرت امام  

:  بازنشستگان و مستمري بگيران اشاره كرد وافزودبه گزارش ايلنا،دريابيگي در بخش ديگري از سخنان خود به مشكالت
درصد بازنشستگان و مستمری بگيران سازمان تامين اجتماعی زیر خط فقر قرار دارند با فقر دست وپنجه نرم 80بيش از 
.ميكنند  

زیر  ھزار تومان است و باید اذعان داشت تمامی این بازنشستگان 353 درصد بازنشستگان 80حداقل حقوق :وي افزود
.خط فقر محسوب می شود  

 ھزار 400دبير اجرايي تشكيالت خانه كارگر استان مازندران با بيان اينكه ،سازمان تامين اجتماعی بيش از یک ميليون و 
.بازنشسته دارد که اغلب این قشر حداقل بگير بوده و با مشکالت عدیده مالی مواجه ھستند  

در جامعه امروز و با توجه به : ن ھزینه ھای معيشتی اشاره و تصریح کردوي به مشکالت اقتصادی بازنشستگان در تامي
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. ھزار تومان دارند جزء جمعيت زیر خط فقر محسوب می شوند800نرخ تورم کسانی که دریافتی کمتر از   
در شرایطی که بيشتر مستمری بگيران و بازنشستگان تحت پوشش صندوق تامين اجتماعی جزو :دريابيگي تصريح نمود

شان نيست انتظار  ریافتی، پاسخگوی نيازھای روزمره اقشار کم درآمد و دھکھای پائين جامعه ھستند و مستمری د
 قانون تامين اجتماعی و متناسب با نرخ اعالمی تورم از سوی بانک مرکزی تعيين 96داشتند حقوق آنان براساس ماده 

.مرتفع شودشود تا شاید از این طریق بخشی از مشکالت اقتصادی آنان   
در واقع آنان از مسئوالن صندوق تامين اجتماعی انتظار دارند با در نظر گرفتن افزایش ھزینه ھا و :اين فعال كارگري گفت

ھمچنين مبتنی بر واقعيت ھای اقتصادی برای ارتقای افزایش حقوق این گروه از اقشار جامعه طوری عمل کنند تا 
البته این افراد معتقدند در شرایطی که . ن زندگی آنان در دوران بازنشستگی باشددریافتی آنھا جوابگوی نيازھا و گذرا

 درصد افزایش داده 15برای سال جاری به ميزان ) مصوب شورای عالی کار(دولت حقوق کارگران را براساس قانون کار 
.ز این ميزان ميبودبنابراین افزایش حقوق مستمری بگيران و بازنشستگان تامين اجتماعی نيز نباید کمتر ا  

دبير اجرايي تشكيالت خانه كارگر استان مازندران در قسمت ديگري از سخنان خود به ھدفمند شدن يارانه ھا و اثرات 
با اجرای الیحه ھدفمند سازی یارانه : سو آن بر جامعه كارگري وسازمان تامين اجتماعي پرداخت وخاطر نشان ساخت

سازمان : مين اجتماعی از مجرای دیگری ھم تشدید خواھد شد ودر توضيح آن گفتھا، به ھم ریختن تراز سازمان تا
تامين اجتماعی حق بيمه ھای گذشته بيمه گذاران خود را سرمایه گذاری کرده است تا ضمن حفظ ارزش آنھا یک ارزش 

ا بيست درصد از سھام  ت15افزوده حداقل متناسب با تورم را ایجاد کند و در حال حاضر سازمان تامين اجتماعی بين 
بورس را در اختيار دارد وقتی آثار تورمی و رکودی درکشور ایجاد شود ، شرکت ھای سرمایه گذاری سازمان تامين 

 درصد درآمدش که از محل فعاليت شرکتھای سرمایه 15 تا 10اجتماعی ھم از آثار منفی آن در امان نخواھند بود و 
شرایط تورمی ورکود ناشی از آن قرار می گيردودر چنين شرایطی به نظر می گذاری پيش بينی شده است تحت تاثير 

رسد حيات سازمان تامين اجتماعی که در واقع گره خورده است با مسئله امنيت ملی به خطر افتاده واین سازمان به 
.جای انکه یاری برای دولت باشد به باری برای دولت تبدیل می شود  

  نفر100مان وام بانكي به  ھزار ميليارد تو50پرداخت 
ھاي ميلياردي را به برخي افراد فراھم كرده است در   بايدفردي كه با كارشناسي غيرواقعي خود زمينه پرداخت وام-ایلنا

.برند زندان باشد اما در حال حاضر افراد بيكار بزھكاردر زندان به سر مي  
 ھزار ميليارد تومان 50وجود سيل بيكاران در كشور مبلغ جاي تاسف است كه با : دبيركل حزب اسالمي رفاه ايران گفت

.گيرد  نفر قرار مي100وام بانكي در اختيار حدود   
ھا ھيچگونه اشتغالزايي براي كشور نداشته است،  وگوبا خبرنگار ايلنا با بيان اينكه اين وام حسن هللا وردي نژاد درگفت

ھاي اقتصادي ھمخواني ندارد و به طور  ا درگرو بانك است با واقعيتھ ھايي كه براي دريافت اين وام حتي وثيقه: افزود
. ميليارد تومان برآورد شده است100 ميليارد توماني 10مثال ارزش ملك   
 ھزار توماني دارند چك، سفته و ضامن معتبر به 500چگونه است كه كارگر و كارمندي كه نياز به وام : وي تصريح كرد
.دھد ھاي چند ميليارد توماني مي سيستم بانكي كشور بدون حساب و كتاب به برخي افراد وامكنند اما  بانك ارائه مي  
ھاي ميلياردي باشند بايدبه دنبال مديران  گيرنده مسووالن قضايي كشور بايد بيشتر از اينكه به دنبال وام: او تاكيد كرد

.ھا باشند عامل و معاونان اعتباري بانك  
اند  اند و خروجي ھم نداشته  ھزار ميليارد تومان وام بانكي گرفته50 نفري كه مبلغ 100ر من به نظ: نژاد گفت وردي …ا

.تروريست اقتصادي ھستند  
رئيس كل بانك مركزي، وزيركار، وزير صنايع، وزير اقتصاد، مجلس و مديران : دبيركل حزب اسالمي رفاه ايران اظھار داشت

. بايد مراقبت كنندھاي آنچناني ھا در پرداخت وام عامل بانك  
ھاي ميلياردي را به برخي افراد فراھم كرده است  بايدفردي كه با كارشناسي غيرواقعي خود زمينه پرداخت وام: او گفت

.برند در زندان باشد اما در حال حاضر افراد بيكار بزھكاردر زندان به سر مي  
 كشور كانادا، انگليس 3ھاي دولتي كشور اقامت   بانكجاي تاسف است بگويم مديرعامل يكي از: نژاد تصريح كرد وردي …ا

. و آمريكا را دارد و زن و فرزندش ھم ساكن خارج از كشور ھستند  

 
 جنبش کارگری در برابر تعميق فقر و تشدید سرکوب

 پارسا نيک جو

 
عروج ضد انقالب  را فراھم ساخت، با شکست انقالب بھمن و ۵٧بحرانی که بستر عينی بسيج توده ای و انقالب بھمن 

پس از شکست انقالب بھمن، .  اسالمی نه تنھا کاھش نيافتْ بل دامنه و گستره ی آن دم به دم تعميق یافت- بورژوا
تعميق فقر و فالکت توده ای و تشدید سرکوب سياسیْ دو رکن اساسی و مشترک تمامی تالش ھای رنگارنگ کل 

احمدی نژاد، برای حل بحران انباشت گسترده ی سرمایه در ایران بوده بورژوازی، از دولت موقت بازرگان تا دولت محمود 
 دو رکن ضروری و اجتناب ناپذیر تمامی راه -  تعميق فقر و تشدید سرکوب–به عبارت دیگر این دو رکن اساسی . است

ر می توان گفت به این اعتبا. حل ھای کل بورژوازیْ برای حل بحران انباشت گسترده ی سرمایه در جامعه ی ایران است
ھيچ جناح و بخشی از بورژوازی ایران نمی تواند بدون اتکا و به کار گيری این دو رکن اساسی، امنيت و تداوم حيات و 

در نتيجه دوره تازه ی تعميق فقر و فالکت توده ای و تشدید سرکوب . توليد و باز توليد گسترده ی سرمایه را تضمين کند
 احمدی نژاد است، نه پایان - نظامی خامنه ای- ميت نظام و رنگ سياه جناح امنيتیسياسی کنونی، نه معلول اسال

این تعميق فقر و .  کروبی است–دادن به این فقر و سرکوب در توان و خواست جمھوریت دولت سبز اميد موسوی 
 پایه ای فقر و بر این پایه می توان گفت برای نفی. تشدید سرکوب تجلی و تجسم زنده ی دیکتاتوری سرمایه است

سرکوبْ جز در ھم شکنی دستگاه ھای اداری و نظامی و ایده ئولوژیک حاکميت بورژوازی و الغای مناسبات سرمایه 
. مزدی راھی پيش روی ما نيست-داری و لغو نظام کار  
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:راھی که پيش شرط ھای تحقق آن در گرو  
  شکل گيری اراده ی ھم بسته و سازمان یافته ی طبقه ی کارگر؛-
  حضور فعال کارگران به مثابه یک طبقه در ميدان سراسری و زنده ی پيکار طبقاتی؛-
  پدیدار شدن افق انقالب کارگری و تبدیل شدن آن به افق عمومی جامعه؛-
  ھم پيوندی جنبش ھای اجتماعی با جنبش کارگری و شکل گيری اردوی انقالب کارگری؛-
  شکل گيری اعتصاب ھای عمومی و سراسری؛-
 و سرانجام در ھم شکنی نيرو و بازوی قھر ارتجاعی، به وسيله ی نيرو و بازوی قھر انقالبی اردوی انقالب کارگری -

بی شک با تعميق فقر و فالکت توده ای، دیر یا زود جامعه ی ما شاھد دور جدیدی از اعتراض ھا و اعتصاب ھای . است
تراض ھا و اعتصاب ھای گسترده بار دیگر دور جدیدی از امکان این اع. گسترده ی کارگران و زحمت کشان خواھد بود

عالوه بر این با فعال . بسيج سياسی و سازمان یابی کارگران و زحمت کشان را در گستره ی سراسری ایجاد خواھد کرد
 حول  اجتماعی جامعه ی ایران بيش از پيش–تر و عریان تر شدن بی سابقه ی تضاد کار و سرمایه، نيروھای سياسی 

به این اعتبار می توان گفت روند تمایز یابی و ھویت یابي قطب بندی ھای طبقاتی، . این تضاد، صف آرایی خواھند کرد
 - در نتيجه از این پس در جامعه ی ایران ما شاھد تضعيف گرایش ھای بورژوا. تعميق یافته تر و شفاف ترخواھد شد

در ضمن با توجه این حقيقت که تضاد طبقاتی، برسازنده و . م بودرفرميست و قدرت یابی گرایش ھای پرولتری خواھي
پيش برنده ی سایر تضاد ھای اجتماعی است؛ در شرایطی که تضاد کار و سرمایه فعال تر از پيش شده است، می توان 

ر این ب. گفت زمينه و بستر سياسی ھم پيوندی جنبش ھای اجتماعی و جنبش کارگری مھيا تر از ھر زمان دیگری است
پایه می توان گفت زمينه و زمانه برای حضور فعال کارگران سوسياليست و سوسياليست ھای کارگری برای تدارک 

.سياسی تحقق پيش شرط ھای رھایی پرولتری بيش از پيش آماده است  
نده نيز اعتراف ھر چند با قاطعيت می توان گفتْ این تنھا راه رھایی جامعه ی ماست، اما باید به این حقيقت تلخ و گز

رفرميسم، ناسيوناليسم، ليبراليسم و پروژه ھای . کرد که بی راھه ھای چندی نيز پيش روی جامعه ی ما سبز شده اند
بی راھه .  نظامی امپریاليستی بی راھه ھایی ھستند که می کوشند خود را به مثابه راه رھایی جلوه دھند- سياسی

بياد آورید که اکبر گنجی و .  مانع رھایی و مایه تباھی جامعه ی ما شوندھایی که در صورت نيرو یافتن می توانند
داریوش ھمایون و موسوی، ھراس و نارضایتی خود را از خطر فروپاشی نظام موجود و شعار ھای ساختار شکنانه ی 

 ھا این است که این تمامی تالش فعاالن و مبلغان این بی راھه. مردم در سال گذشته چه گونه به ھزار زبان بيان کردند
 احمدی -گونه جلوه دھند که ریشه ی تمامی سياه روزی کارگران و زحمت کشان ایران، حاصل چيره گی جناح خامنه ای

اینان می کوشند با محصور و محدو کردن افق مبارزه . نژاد است و با چيره گی اصالح طلبان، ایران گلستان می شود
به ھم این سبب است که ترساندن مردم از لولوی . ات سرمایه را تضمين کنندجاری به تضاد ھای درون طبقاتی، حي

 پرولتری و از  ھا از جنبش ھا و ليبرال رفرميست.  ی آنان تبدیل شده است انقالب به ترجيع بند ھر مقاله و مصاحبه
  یافته اند که جنبشآنان به خوبی در.  ھراسند ھا بيش از تداوم حکومت جمھوری اسالمی می پرولتریزه شدن جنبش

   اند، نه فقط رژیم والیت مطلقه  ی طبقاتی استبداد حاکم را نشانه گرفته کارگری و جنبش ھای اجتماعی رادیکال، پایه
ھا و رانت خواران، بل به کل  دانند که جنبش کارگری و جنبش ھای رادیکال، نه فقط به آقازاده ی فقيه را، آنان نيک می 

اند  ھا با گوشت و پوست خود حس کرده ھا و رفرميست ليبرال. ھای نئوليبرالی اعتراض دارند استنظام بورژوایی و سي
بر این پایه بار دیگر باید تاکيد کرد . زنند ھای رادیکال نه فقط آزادی، بل برابری را نيز فریاد می که جنبش کارگری و جنبش

جاری پيکار طبقاتی، یعنی عرصه ی نبرد با حاکمان و عرصه نبرد که در شرایط کنونی باید پيکار انقالبی را در دو عرصه ی 
بی توجھی به مسائل و تکاليف نبرد ھژمونيک، جنبش . با نيروھا و بازیگران پيکار ھژمونيک، ھمزمان و توامان پيش برد

يجه تدارک در نت. کارگری و سوسياليسم کارگری را به نيروی فشار و اھرم قدرت گيری سایر نيروھا تبدیل می کند
سياسی تحقق پيش شرط ھای رھایی پرولتری و افشا و منزوی کردن بی راھه ھای رفرميستی، ليبراليستی، 

. ناسيوناليستی و امپریاليستی از وظایف پيش روی ھر فعال جنبش کارگری است  

  دستمزد 

  ھزارتومان 303 ھزار و مزد پايه 513متوسط ھزينه ماھانه يک خانوار کارگری 

بيش از شش ماه از زمانى كه شوراى عالى كار  : مھر آمده است 6 ایلنا در تاریخ –رش خبرگزاری دولتی کار ایران به گزا
ھا كارگر ايرانى ناراضى از اين تصميم  گذرد و در طى اين مدت ميليون  تعيين كرد مي89حداقل مزد كارگران را براى سال 

زار تومان در ھر ماه، كار كردند تا معاش خانواده خود را آبرومندانه تامين  ھ303اعضاى شوراى عالى كار برمبناى مزد پايه 
  . كنند

ھزار تومان شكاف ايجاد شده ميان دخل و خرج زندگى ھمچنان 303به گزارش ايلنا، گرچه به باور مزدبگيران كارگر با 
 ماه گذشته بر گسترده 6 در مدت ھاى اقتصادى رسد در نتيجه ادامه نابساماني ماند؛ اما به نظر مي خالى باقى مي

  . است دھانه اين شكاف افزوده شده
 تصميم قطعى خود را در مورد حداقل مزد 88 اسفند سال 22به گواه آمارھاى موجود شوراى عالى كار در حالى در تاريخ 

 كاالھاى ضرورى  ماه بھاى سبد6 موافقت كرد كه طى اين 89درصدى درآمد كارگران در سال 11جديد گرفت و با افزيش 
  . اى داشته است رشد قابل مالحظه

. است ھزار تومان در ماه پرداخت شده303ماه اخير مطالبات مزدى كارگران بر مبناى مزد پايه 6درحالى كه در تمام مدت 
و لبنيات، تخم مزغ، برنج، حبوبات، ميوه (دھد كه ھزينه متوسط برخى اقالم ضرورى  ھاى بانك مركزى نشان مي گزارش

لایر در ھفته منتھى به 270ھزار و 703از حدود حدود ) سبزى تازه، گوشت قرمز و مرغ، قند، شكر چاى و روغن نباتى
 لایر در 10وپنج ھزار و سيصدو وپنجاه به يك ميلون و دويست) 89شب تعيين حداقل دستمزد سال  (88اسفند سال 21

  . تافزايش يافته اس) 2/7/89(ھفته منتھى به آغاز مھرماه 
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 واحد است و نيز پذيرش اين مطلب كه مطابق 510 ھزار و 84كه مقدار كالرى موجود در سبد فوق برابر  با فرض اين
است )  واحد370 ھزار و65ماھانه (واحد179ھزار و 2تعاريف پذيرفته جھانى حداقل كالرى روزانه مورد نياز براى ھر فرد 

ھزار 96ايرانى براى رفع گرسنگى ماھانه خود بايد مبلغى در حدود توان با يك تناسب ساده نتيجه گرفت كه ھر  مي
  . تومان ھزينه كند كه به صورت تقريبى معادل ثلث حداقل حقوق يك كارگر ساده است

ھزار تومان را براى يك خانواده چھار نفرى تعيين كرده 303اما از آنجا كه شوراى عالى كار در زمان تعيين دستمزدھا مبلغ 
  .  است با اضافه شدن تعداد اعضاى خانواده فرد مزد بگيرى اين ھزينه از ثلث حقوق فراتر خواھد رفتاست بديھى

 درصد از كل 23.8بانك مركزى بپذريم مواد غذايى ھمچنان 87ھاى سال  از سوى ديگر اگر براساس نتايج بررسي
ھاى  يگر فھميد كه براى تامين ساير ھزينهتوان با تناسب ساده د دھند مي ھاى ناخالص ھر خانوار را تشكيل مي ھزينه

  . تومان ھزينه كرد391ھزار و 417پوشاك، مسكن، آب و برق، بھداشت و درمان و حمل و نقل بايد درحدود 
كند كه از   لایر ھزينه مي391 ھزار و 513توان نتيجه گرفت كه ھر خانوار ايرانى ماھانه بالغ بر  بر اين اساس درمجموع مي

 تومان كمتر است391 ھزار و 210عيين شدهپايه مزدى ت

ھا كارگر ايرانى  ميليون: ماھه دوم سال6گزارشى از اوضاع اقتصادى كارگران در آغاز 
 ناراضى از تصميم اعضاى شوراى عالى كار 

ى كار بيش از شش ماه از زمانى كه شوراى عال : مھر آمده است 6 ایلنا در تاریخ –به گزارش خبرگزاری دولتی کار ایران 
ھا كارگر ايرانى ناراضى از اين تصميم  گذرد و در طى اين مدت ميليون  تعيين كرد مي89حداقل مزد كارگران را براى سال 

 ھزار تومان در ھر ماه، كار كردند تا معاش خانواده خود را آبرومندانه تامين 303اعضاى شوراى عالى كار برمبناى مزد پايه 
  . كنند

ھزار تومان شكاف ايجاد شده ميان دخل و خرج زندگى ھمچنان 303ه به باور مزدبگيران كارگر با به گزارش ايلنا، گرچ
 ماه گذشته بر گسترده 6ھاى اقتصادى در مدت  رسد در نتيجه ادامه نابساماني ماند؛ اما به نظر مي خالى باقى مي

  . است دھانه اين شكاف افزوده شده
 تصميم قطعى خود را در مورد حداقل مزد 88 اسفند سال 22ر در حالى در تاريخ به گواه آمارھاى موجود شوراى عالى كا

 ماه بھاى سبد كاالھاى ضرورى 6 موافقت كرد كه طى اين 89درصدى درآمد كارگران در سال 11جديد گرفت و با افزيش 
  . اى داشته است رشد قابل مالحظه

. است ھزار تومان در ماه پرداخت شده303ن بر مبناى مزد پايه ماه اخير مطالبات مزدى كارگرا6درحالى كه در تمام مدت 
لبنيات، تخم مزغ، برنج، حبوبات، ميوه و (دھد كه ھزينه متوسط برخى اقالم ضرورى  ھاى بانك مركزى نشان مي گزارش

نتھى به لایر در ھفته م270ھزار و 703از حدود حدود ) سبزى تازه، گوشت قرمز و مرغ، قند، شكر چاى و روغن نباتى
 لایر در 10وپنج ھزار و سيصدو وپنجاه به يك ميلون و دويست) 89شب تعيين حداقل دستمزد سال  (88اسفند سال 21

  . افزايش يافته است) 2/7/89(ھفته منتھى به آغاز مھرماه 
كه مطابق  واحد است و نيز پذيرش اين مطلب 510 ھزار و 84كه مقدار كالرى موجود در سبد فوق برابر  با فرض اين

است )  واحد370 ھزار و65ماھانه (واحد179ھزار و 2تعاريف پذيرفته جھانى حداقل كالرى روزانه مورد نياز براى ھر فرد 
ھزار 96توان با يك تناسب ساده نتيجه گرفت كه ھر ايرانى براى رفع گرسنگى ماھانه خود بايد مبلغى در حدود  مي

  . دل ثلث حداقل حقوق يك كارگر ساده استتومان ھزينه كند كه به صورت تقريبى معا
ھزار تومان را براى يك خانواده چھار نفرى تعيين كرده 303اما از آنجا كه شوراى عالى كار در زمان تعيين دستمزدھا مبلغ 

  . است بديھى است با اضافه شدن تعداد اعضاى خانواده فرد مزد بگيرى اين ھزينه از ثلث حقوق فراتر خواھد رفت
 درصد از كل 23.8بانك مركزى بپذريم مواد غذايى ھمچنان 87ھاى سال  ى ديگر اگر براساس نتايج بررسياز سو
ھاى  توان با تناسب ساده ديگر فھميد كه براى تامين ساير ھزينه دھند مي ھاى ناخالص ھر خانوار را تشكيل مي ھزينه

  . تومان ھزينه كرد391ھزار و 417دود پوشاك، مسكن، آب و برق، بھداشت و درمان و حمل و نقل بايد درح
كند كه از   لایر ھزينه مي391 ھزار و 513توان نتيجه گرفت كه ھر خانوار ايرانى ماھانه بالغ بر  بر اين اساس درمجموع مي

 .تومان كمتر است391 ھزار و 210پايه مزدى تعيين شده

 تی بصورت تعارفی  ھزارھکتار زمين دول300واگذاری / نفر٨۴ميليارد دالر در دست 50

 ھزار ميليارد تومان معوقه بانکی کشور در ۵٠: روزبه رستگار -گروه اقتصادی:  مھر می نویسد 6 در تاریخ کلمهسایت 
کارشناسان اين موضوع . اين موضوع را يک عضو ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی کشور بيان می کند.  نفر است٨۴اختيار 

انکی می دانند اما گويا برای دولتی ھا اصال اين موضع اھميت چندانی ندارد وبه روند را يک بحران عظيم در سيستم ب
 ٧٠پرداخت تسھيالت مشکوک ادامه می دھند تا جايی که خباز نماينده مجلس می گويد اين رقم تاپايان سال به 

يمی در ستاد مبارزه با مفاسد الياس نادران چندی پيش گفته بود از زمان روی کار آمدن رح. ميليارد دالر نيز می رسد
  . اقتصادی معوقات بانکی افزايش پيداکرده است

 ھزار ميليارد تومان از ۶هللا يوسفيان عضو ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی با بيان اينکه  به گزارش دنيای اقتصاد عزت
 ھزار ميليارد تومان نيز در ٢ی کشور از ميزان معوقات بانک:  نفر در کشور است، اظھار داشت۴٣معوقات بانکی در اختيار 

  .  نفر قرار دارد۴١اختيار 
بنابر اين گزارش وی در جلسه شورای اداری شھرستان آمل با تاکيد بر اينکه در بررسی معوقات بانکی مشخص شد 

اند،  ذاری کردهگ ھای غيرواقعی ارزش ھا را به قيمت ھا وثيقه بسياری از اين افراد با ھمکاری مسووالن و کارمندان بانک
ميليارد تومان به نظام بانکی کشور بدھکار است، اما مشخص شد در نظر دارد يک بانک خصوصی با ١٢٠فردی : افزود
ھزار ميليارد تومان داير کند که ستاد اعالم کرد مانع فعاليت اين بانک خواھد شد که فرد به سرعت بدھی خود را ۵٠

  . پرداخت کرد
به :  ھزار ميليارد تومان است، افزود۵٠لس شورای اسالمی با اعالم اينکه معوقات بانکی کشور نماينده مردم آمل در مج
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تواند اين بار سنگين را  اندازه يک چھارم نقدينگی کشور معوقات بانکی در کشور وجود دارد و ھيچ نظام اقتصادی نمي
 نفر در ۴٣ميليارد تومان از معوقات بانکی در اختيار  ھزار ۶عضو ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی با بيان اينکه . تحمل کند

يوسفيان .  نفر قرار دارد۴١ ھزار ميليارد تومان نيز در اختيار ٢از ميزان معوقات بانکی کشور : کشور است، اظھار داشت
در اختيار  ھزار ميليارد تومان معوقات بانکی را ٨ھای حقيقی و حقوقی   نفر در کشور به عنوان شخصيت٨۴: ادامه داد

  . دارند
   ھزار ھکتار زمين دولتی به صورت تعارفی واگذار شده است ٣٠٠

البته يوسفيان توضيح نداد که اين حجم بدھی معوقه از بانک ھا که در واقع مطالبه ملت ومردم از اين افراد است چرا پی 
مد رضا رحيمی رييس ستاد مبارزه در اين خصوص الياس نادران چندی پيش گفته بود از وقتی مح.گيری جدی نمی شود 

  . با مفاسد اقتصادی شده است ميزان معوقات بانکی افزايش پيدا کرده است 
  نسبت بدھی با نقدينگی تناسب ندارد 

آمارھا نشان می دھد که تا : يک کارشناس اقتصادي، از اين منظر به مطالبات معوقه بانک ھا نگاه می کند و می گويد
 سال ٣ ھزار ميليارد تومان بوده است و از آن تاريخ به بعد، طی ٣وقه شبکه بانکی کشور، حدودکل مطالبات مع٨٣سال 

اين درحالی است که .ھزار ميليارد تومان است ۵٠وھم اکنون . ھزار ميليارد تومان می رسد۴٠ اين حجم به ٨۶تا سال 
ھای معوقه به نقدينگی بانک ھا چند يعنی نسبت بدھی .  برابر رسيده است٢در ھمين مدت حجم نقدينگی کشور به 

  » . برابر است
اين آمارھا نشان دھنده نوعی بحران و از نظر حسابداری چنين وضعيتی غيراستاندارد است چرا که ميزان طلب معوقه تا 

 در واقع برخی بانک ھا به مرحله.  درصد طلب معوقه دارند١٧در حالی که بعضی بانک ھا تا .  درصد قابل قبول است٣
ورشکستگی رسيده اند اما به خاطر تسلط دولت بر آنھا وشارژنقدينگی غير اصولی به بانکھا اين واقعيت صورت ظاھری 

  . از ھمين منظر ميزان تسھيالت پرداختی بايد ھميشه در سقف ده درصد نقدينگی کل کشور باشد. به خود نمی گيرد
ھره اعالم شده يک ميليارد تومان وام می گيرد، اگر اين مبلغ وقتی کسی که با نرخ ب«:اين کارشناس در ادامه می گويد

با اين روند آيا افزايش . را در شعبه ديگری سپرده گذاری کند، ساالنه حدود ميليون ھا تومان سود نصيبش می شود
حال بايد به ھر. معوقه ھا، امری طبيعی به نظر نمی رسد؟ در واقع اگر زمان ديرکردھا طوالنی نشود، جای تعجب دارد

به . وام ھای کالن به افراد خاصی پرداخت می شود.بدانيم که بحران معوقه ھا به اين سادگی قابل رفع شدن نيست
 ميليارد تومانی را در اختيار بانک قرار ۴٠٠ ميليارد تومان وام می گيرد، بايد حداقل وثيقه ای ٣٠٠عنوان مثال کسی که 
  . ه خود، پول دريافت کند درصد وثيق٧٠دھد تا بتواند به ميزان 

حال سوال اين است که چند درصد مردم، توان گذاشتن چنين وثيقه ھايی را دارند؟ از اين رو وام ھای کالن برای افراد 
خاص است و معوقه ھای ھمين افراد در پرداخت ھای بعدی برای بانک ھا مشکل ايجاد می کند و پرداخت چنين وام 

  . کن به نظر می رسدھايی در شعبات کوچک، غير مم
بخشی از معوقات، مربوط به شرکت ھای «: از سوی ديگر به گزارش ايسنا، رئيس سازمان بازرسی کل کشور گفته بود

  » .دولتی است و می توان گفت امروز بزرگ ترين وام گيرندگان از بانک ھا، شرکت ھای دولتی ھستند
  ھزار ميليارد تومان ميرسد ٧٠امسال به 

ديگر اين سوال مطرح می شود، وقتی بزرگ ترين وام گيرندگان شرکت ھای دولتی ھستند، چگونه است که حال يک بار 
دولت نمی تواند آن ھا را وادار به بازپرداخت وام ھا کند؟اما دولت به جای برخورد ورسيدگی به اين موضوع از در انکار وارد 

ان اصلی به بانک ھا را دستگاه ھای دولتی و خود دولت می اما به گزارش ايلنا خباز نماينده مجلس بدھکار. ميشود 
ازھمان ابتدای دولت که معوقات بانک ھا رو به افزايش گذاشت، کميسيون اقتصادی مجلس از وزير : داند و می گويد

 دارايی و مديران عامل برخی بانک ھا دعوت کرد تا نسبت به معوقات بانک ھا گزارش دھند، زيرا حدود سه ماه پيش
 ھزار ميليارد تومان رسيد که اين رقم بسيار باالست و جای تامل ۵٠ميزان معوقات بانکی افراد حقوقی و حقيقی به مرز 

  . دارد
 ھزار ميليارد تومان بود، ھشدار داده شد که بايد در نحوه ١١حدود چھار سال پيش که معوقات بانکی : وی می افزايد

اد حقيقی و حقوقی دقت بيشتری شود که متاسفانه اين امر اتفاق نيفتاد و با دادن تسھيالت و وام ھای بانکی به افر
  .  برابر شدن معوقات بانکی مھم ترين تاثير آن است۵دادن تسھيالت بانکی شاھد آثار نامطلوب آن ھستيم که 

وقات بانکی تا اگر روند اعطای تسھيالت به اين شيوه باشد، قطعا مع: مخبر کميسيون اقتصادی مجلس تاکيد می کند
  .  ھزار ميليارد تومان خواھد رسيد٧٠پايان سال به مرز 

دستگاه ھای دولتی و خود دولت از بدھکاران اصلی بانک ھا ھستند، از اين رو اگر دولت بدھی : خباز يادآور می شود
  .  آن ھا بھبود می يابداش را به بانک ھا پرداخت کند، منابع اين بنگاه ھای اقتصادی افزايش خواھد يافت و گردش مالی

دستگاه ھای دولتی وام ھای کالنی را دريافت کرده اما آن را پرداخت نکرده اند و اين عدم پرداخت : وی اظھار می دارد
  .  درصد جريمه ھای بانکی از جيب دولت پرداخت شود۶باعث شده است که 

ھمچنين بدھی ھای دانه درشت ھای بخش عدم پرداخت معوقات بانکی توسط دستگاه ھای دولتی و : خبازمی گويد
 ١٠٠خصوصی وضعيت نامناسبی را برای بانک ھا رقم زده است، زيرا مطالبات بانک ھا از اين بدھکاران ارقام باالی 

ميليارد تومانی را تشکيل می دھد که در واقع بايد گفت پرونده يک بدھکار دانه درشت به اندازه يک ميليون پرونده 
  .  و رسيدگی به چنين پرونده ھايی سخت استبدھکار خرد است

   دستمزد

  ھا با پرداخت دستمزد واقعي كارگران ھمراه شود ھدفمندكردن يارانه

دولت : گويد  يك فعال بخش خصوصي مي : مھر آمده است 7 ایلنا در تاریخ –به گزارش خبرگزاری دولتی کار ایران 
ھاي واقعي را فراھم  ايدامكان افزايش دستمزد كارگران تا سطح ھزينهھا ب سازي يارانه ھمزمان با اجراي قانون ھدفمند
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  . كند
ھا و حذف يارانه، بھاي كاالھا و خدمات چندين برابر  سازي قيمت درصورت آزاد : وگوباخبرنگار ايلنا گفت علي صدري درگفت

  . يابد مزد دريافتي كارگران افزايش مي
تواند شكاف ايجاد  شود نمي ھا پرداخت مي ا كه براساس وضع مالي خانوادهھ وي با بيان اينكه حتي مبلغ نقدي يارانه

  . ھا امكان پرداخت دستمزدھاي واقعي را فراھم كند شده را ترميم كند،گفت دولت بايدھمزمان با ھدفمند كردن يارانه
ا مطرح ھاست موضوع واقعي شدن دستمزدھ رييس شبكه خانه صنعت و معدن جوانان با يادآوري اينكه سال

  . توان اين موضوع را به زمان ديگري موكول كرد ھا ديگر نمي در صورت اجراي ھدفمند شدن يارانه: شود،گفت مي
ھا مقاومت كنندباز ھم بدون افزايش واقعي  ھا بتوانددر مقابل تبعات ناشي ازآزادسازي ھزينه حتي اگركارخانه: وي افزود

  . مزد با خطرتعطيلي مواجه ھستند
ھا بايدتوسط مزدبگيران كارگر و كارمندخريداري شود و درغيراين صورت به  عمده محصوالت كارخانه: يح كردصدري تصر

  . دليل فروش نرفتن محصوالت باز ھم خطرتعطيلي و بيكاري وجود دارد
  پايان پيام

  
  ھاي برون شھري شوش دانيال نقض آشكارحقوق رانندگان تاكسي

ھاي   رييس انجمن صنفي رانندگان تاكسي  : مھر آمده است 7 ایلنا در تاریخ –ن به گزارش خبرگزاری دولتی کار ایرا
مسووالن شھرتنھا پايانه مسافربري اين شھر را به نقض آشكار حقوق رانندگان و : برون شھري شوش دانيال گفت

  . كنند مسافران متھم مي
دگان درحالي درتنھا پايانه مسافربري شھر شوش و حقوق مسافران و رانن: وگو با خبرنگار ايلنا گفت فريدون كوي درگفت

  . اند شودكه مسووالن استاني نسبت به تخلفات انجام شده سكوت كرده دانيال نقض مي
از سال گذشته كه يكي دومين پايانه مسافربري شوش دانيال از سوي وزارت بھداشت : اين فعال كارگري يادآور شد

  . اند  پايانه دچار سرگرداني شدهتعطيل شده است رانندگان و مسافران آن
مھتمرين تخلف دادن اجازه مسافركشي به : گفت ھاي صاحب تنھا پايانه باقيمانده در شوش كرمي درخصوص تخلف

  . رانندگان خودروھاي سواري پالك شخصي است
 قانوني بودن ھاي خود بر ممنوعيت و غير ونقل درحالي كه نيروي انتظامي دراطالع رساني به گفته اين فعال حمل

مسافركشي توسط خودروھاي پالك شخصي تاكيد دارد اما درپايانه شوش دانيال خودروھاي پالك شخصي مانند 
  . ھاي خطي و پالك عمومي به جابجايي مسافران بين شھري مشغول ھستند تاكسي

ھاي پالك عمومي  تاكسي ھزار تومان است كه رانندگان 3به گفته كرمي در حال حاضر كرايه جابجايي ھر نفر مسافر 
  . كنند  تومان حق كميسيون به صاحب پايانه پرداخت مي2500بابت ھر بار مسافربري مبلغ 

ھاي  به ھمين دليل تاكسي: شود، گفت وي با بيان اينكه ھزاران تومان از مبلغ كميسيون بابت بيمه و ماليات پرداخت مي
  . كنند داخت ميعنوان حق كميسيون پر تومان به1500پالك شخصي تنھا 
اھميت تاريخي سياحتي و زيارتي منطقه شوش دانيال و اينكه به دليل نزديكي اين شھر به عراق ھر  كرمي با اشاره به

صحيح نيست به دليل نبود زمين براي احداث : دھند،گفت ھا را اتباع بيگانه تشكيل مي روز بخشي از مسافران تاكسي
  . ھايي امنيت مسافران سلب شود م چنين تخلفپايانه جديد اجازه دھيم كه با انجا

وگو و  حتي صاحب پايانه حاضر نيست براي حل و فصل مشكل با انجمن صنفي رانندگان مسافربري گفت: وي گفت
  . كند مذاكره

 پايان پيام

  
 گرفتن تعھد کتبی از کارکنان شرکت واحد برای عدم بيان مشکالت کاری خود 

  
 حراست شرکت واحد، کارکنان شرکت اتوبوس رانی تھران و : مھر آمده است7ان در تاریخ  از ایربنابه گزارشات رسيده 

حومه را وادار به امضای تعھدی می کند که رانندگان در مورد مسايل شرکت واحد با ھيچ رسانه ای اعم از داخلی و يا 
  . خارجی حق مصاحبه ندارند

ھران به کليه نواحی اعالم شده است که کارکنان نواحی در طی چند روز گذشته به دستور حراست شرکت واحد ت
مختلف تھران بايد تعھدی را امضا نمايند که در آن نوشته شده است؛ که کليه رانندگان متعھد می شوند که در مورد 
مسايل شرکت واحد از جمله؛ وضعيت و شرايط اعضای دستگير شده سنديکا، اخراج کارکنان،عدم پرداخت حقوق و 

برخورھای غير انسانی حراست و کميته انظباطی با کارکنان،شرايط سخت کاری و مشکالت ديگر کارکنان با ھيچ مزايا،
  . رسانه ای اعم از داخلی و خارجی حق مصاحبه را ندارند

گرفتن تعھد در طی چند روز گذشته از ناحيه غرب تھران آغاز شده است که با مقاومت کارکنان شرکت واحد مواجه 
  . ئول ناحيه با تھديد سعی دارد که کارکنان را وادار به امضای تعھد نمايدمس. است

در حال حاضر شرکت واحد با بحران حاد مديريتی مواجه شده است و تحت عنوان خصوصی سازی خطھايی از خطوط 
ملۀ آنھا خط تندروی شرکت واحد در اختيار شرکتھای خصوصی که در مالکيت سپاه پاسداران است قرار گرفته است از ج

  . می باشد)  تجريش- راه آھن (7تندروی شماره 
  فعالين حقوق بشر و دمکراسی در ايران 

       2010 سپتامبر 28 برابر با 1389 مھر 06
 
 نظامی می شودپادگانی و قتصاد ایران ا
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وم ای دوم و س سپاه پاسداران ایران طی دھه ھ:  مھر آمده است 7برپایه گزارش رسيده به روز شمار کارگری در 
در صنایع گاز ، نفت ، از طریق شرکت در مناقصه ھا ی پول ساز ، از جمله ؛  راھنگفتیحکومت اسالمی سرمایه ھای 

از آنجائی که سپاه یک .  در زمينه سد سازی را برعھده گرفته است و ھمچنينورس ، پيمانکاری ھای بزرگ مخابرات ، ب
چنان در دست ارباب قدرت وبویژه قدرت مسلح قرار می گيرد که بدون سازمان دولتی است ، سرمایه ھای ملی ھم

یک کارشناس اقتصاد .  نظامی در کشور قرار می دھد- رقابت رانت ھای اقتصادی را در اختيار بخشی از قدرت سياسی
 واحد ایران در فرانسه گفته است که گسترش توان اقتصادی سپاه با توجه به رکود تورمی و ورشکستگی گسترده در

  ھای توليدی آینده اقتصاد درایران را تھدید می کند

 افزایش کودکان کار 
  

عضو ھيات رئيسه انجمن حمايت از حقوق :    مھر آمده است 7 ایلنا در تاریخ –به گزارش خبرگزاری دولتی کار ایران 
خته و فقير در جامعه، تعداد ھاي ناشنا ھا و وارد آمدن شوك به دھك يارانه با اجراي طرح ھدفمند كردن: كودك گفت
ديگري از پيامدھاي احتمالي طرح  وگو با خبرنگار ايلنا، به ابعاد جاويد سبحاني در گفت .شود و خيابان زياد مي كودكان كار

طرح تغييرات اجتماعي و اقتصادي در طبقات پايين جامعه كه مقاومت  با اين: ھا پرداخت و تاكيد كرد ھدفمند كردن يارانه
شوك آنچنان شديد  اين: او افزود .شود تغييرات ندارند، ايجاد شده و شوك مضاعفي به آنھا وارد مي را براي اينالزم 

مقابله با اين تغيير و تورم را ندارند، بسيار خطرناك  ھاي فقير و پايين جامعه كه مھارت الزم براي است كه بر روي دھك
   .است

 
 ھاي گذشته در كشور ھاي گوناگوني كه در سال اشاره به اجراي سياستاز حقوق كودك با  اين عضو انجمن حمايت

ھا شاھد  بر خانواده ھاي حمايتي اعمال شده در دھه قبل و در دوران جنگ، با سياست: اعمال شده خاطرنشان كرد
اي  تاد درجهادامه با شروع جنگ و تغييرات صد و ھش ھاي با درآمد پايين بوديم كه در افزايش زاد و ولد در خانواده

معيشتي شديم كه حتي با فشار آمدن اين بار مضاعف، كودكان نيز با آمدن به  ھا، دچار تورم شديد ومشكالت برنامه
ھاي ھفت ـ  كه در خانواده با تشديد كار كودكاني: سبحاني تصريح كرد .ھا مشغول شدند به كار بر سر چھارراه ھا خيابان

اگر پيامدھاي طرح : او ادامه داد .شوند نيز دچار مي ھاي اجتماعي ديگر  آسيبكنند، به انواع ھشت نفري زندگي مي
شود به طوري كه  بيني نشود يك نقص ساختاري در زندگي كودكان ايجاد مي و پيش ھا بررسي ھدفمند كردن يارانه

  .طرح در دھه گذشته تبعات زيادي به دنبال داشت نمونه اين
 

  كارگردانان  كانون استعفاى سه نفر از اعضاى شوراى 

  
سه نفر از اعضاى شوراى مركزى كانون كارگردانان شب :  مھر آمده است7بنابه گزارشات رسيده از ایران در تاریخ  

  . ى اين شورا از عضويت خود استعفا دادند در جلسه)  مھر6(گذشته
عضو شورا و نماينده كانون در (ھيلىو سعيد س) نايب رئيس(، كامبوزيا پرتوى)سخنگوى كانون كارگردانان(پور مھدى كرم

  . ازجمله استعفادھندگان ھستند) شوراى صنفى نمايش
اى كه اين افراد  وگو با خبرنگار ايلنا، با اشاره به اينكه نامه در گفت) رئيس كانون كارگردانان سينماى ايران(سيروس الوند
اى كه به دست ما رسيده است؛ فاقد امضا  نامه: ارد، گفتى استعفا نيز ند  ندارد بلكه جنبه اند نه تنھا امضاء مطرح كرده

دوستانى كه قصد استعفا دارند بايد با من يا بازرس كانون . ايم عنوان استعفا تلقى نكرده ھمچنين ما متن آن را به. است
د تا شوراى ضمن آنكه استعفا بايد به صورت رسمى و با امضا اعالم شو. تماس بگيرند و استعفاى خود را اطالع دھند

  . مركزى آن را بررسى كند
شوراى : الوند درباره تقاضاى اعضاى استعفا داده درخصوص تشكيل مجمع عمومى و نبود اكثريت در شوراى فعلى گفت

توانند تقاضاى تشكيل مجمع  اى صادر كردند؛ نمي ضمن آنكه اعضايى كه چنين نامه. مركزى ھمچنان در اكثريت است
  . ن مسئله را بايد بازرس كل كانون بررسى و آن را اعالم كندعمومى بدھند بلكه اي

مسئله : اى قصد كودتا عليه شوراى مركزى كانون كارگردانان را دارند، گفت رسد عده وى با اشاره به اينكه به نظر مي
سازى و مسائل  آنھا دنبال جنجال. بعضى از افرادى كه اين نامه را نوشتند؛ شوراى مركزى و كانون كارگردانان نيست

  . البته مصداق سعيد سھيلى از اين قضيه جداست. ديگرى ھستند
ھاست در جلسات شركت  اند، مدت اى داده افرادى كه چنين نامه: الوند درباره تغيير سخنگوى كانون كار گردانان گفت

سعيد سھيلى نيز در . شركت نكردھا  سينما در داوري ى راه داورى آثار جشن خانه كامبوزيا پرتوى نيز در ميانه. كنند نمي
  . جلسات شوراى صنفى نمايش حضور پيدا نكرده است

شب . شوار ھمچنان اكثريت دارد: او اعتقاد دارد. تاكيد الوند بر اكثريت ماندن شوراى مركزى كانون كارگردانان است
 به زودى و درصورت عنوان سخنگوى شورا مطرح شد و من نيز گذشته نيز جلسه تشكيل شد و عليرضا امينى به

كنم كه شوراى ھمچنان ھنوز اكثريت خود را ازدست  اما تاكيد مي. ديد، تمام جريان و مسائل را مطرح خواھم كرد صالح
 . دھد نداده و به فعاليت خود ادامه مي

  
 کنند  ھای آلمانی معامالت خود را با ايران محدود مي شرکت
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ھای آلمانی  ھای سازمان ملل، آمريکا و اتحاديه اروپا، شرکت زير فشار تحريم : مھر اعالن می دارد7 در تاریخ صدای آلمان
ھا بايد بر سر دوراھی ميان معامله با ايران يا آمريکا تصميم  اين شرکت. مجبورند از ميزان معامالت خود با ايران بکاھند

  . بگيرند
اين شرکت بايد . نشينی کرده است  ايران عقباست که از" تيسن کروپ"اين بار نوبت شرکت عظيم فوالد و تسليحاتی 

طبيعی . گرفت  ميليون يوريی تصميم مي٩٠٠ ميليارد و ۴ ميليون يورو با ايران يا يک ريسک ٢٠٠ميان معامالتی با حجم 
  . کرد بايد رقم باالتر را انتخاب مي" تيسن کروپ"است که 

 ٢٠٠تواند آن را با معامالت   ميليون يورو است و بنابراين نمي٩٠٠ ميليارد و ۴حجم معامالت تيسن کروپ با آمريکا ساالنه 
  . ميليون يورويی با ايران به خطر بياندازد

  . معامالت خود را با ايران متوقف کرد" آليانس"و " زيمنس"ھای بزرگ  به اين ترتيب تيسن کروپ نيز پس از شرکت
  دھند  ھا به فشار آمريکا واکنش نشان مي آلماني

اند،  ی اروپا وضع شده ھا عليه ايران که توسط سازمان ملل و در رأس آنھا آمريکا و اتحاديه آيد که مقررات تحريم به نظر مي
  . دھد تأثير خود را در معامالت بازرگانی و صنعتی با ايران نشان مي
ھای خارجی را در  قانون شرکتای را به تصويب رساند که اين  در اوايل ماه ژوئيه باراک اوباما، رئيس جمھوری آمريکا اليحه

ھای آمريکا عليه ايران نيست،  اين نخستين تحريم. کرد ميان معامله با ايران يا با آمريکا تصميم بگيرند عمل مجبور مي
  . ھای تاکنون بيسابقه عليه ايران ارزيابی کرد ترين تحريم توان آنھا را سخت ولی مي

بر اساس . ھای خود قرار داده است  بانک ايرانی را در فھرست تحريم١۶ شرکت انرژی و ٢٠وزارت دارايی آمريکا نام 
. نژاد تا يک سال ديگر به امکان ساخت بمب اتمی دست خواھد يافت ارزيابی کاخ سفيد، دولت محمود احمدي

  . دھد آوری را به ايران انتقال مي ھا قصد دارند مانع از آن دسته از معامالتی شوند که دانش فن آمريکايي
ھای اداره  بر اساس داده. اند ھای گذشته بر ابعاد آنھا افزوده شده اثرگذار بوده ھايی که طی سال آيد تحريم به نظر مي

چھار . اند  ميليارد يورو به ايران صادر کرده۴/۴ کاالھايی به ارزش ٢٠٠۵ھای آلمانی در سال  فدرال آمار آلمان، شرکت
  . د يورو کاھش يافته است ميليار٣ / ٧سال بعد اين رقم به سطح 

ھا ھستند که از  حال اين چيني. ی کاال به ايران بود ی عربی دومين صادرکننده  آلمان پس از امارات متحده٢٠٠۵در سال 
ھای خود در موردھای  ايران بر ميزان سفارش. کنند برند و جای آنھا را پر مي ھای آلمانی سود مي نشينی شرکت عقب

  . آالت صنعتی از چين افزوده است گر ماشينکاميون، اتوبوس و دي
  ترين سطح  احتمال سقوط معامالت تجاری با ايران به پايين

به زودی با مقرراتی . ی اروپا با موانع بسيار بوروکراتيک و از دست دادن زمان توأم است کنترل صادرات در سطح اتحاديه
  . وند دشوارتر از اين نيز خواھد شدی اروپا به تصويب خواھد رساند، اين ر که شورای اتحاديه

 ھزار يورو بايد مجوز ۴٠ ھزار يورو با ايران بايد ثبت شوند و ھر انتقال مالی باالی ١٠از اين پس انتقاالت مالی باالی 
  . دريافت کند

ز اروپا يک سوم کاالھايی که ا. ھای آلمان بيش از ديگر کشورھا از اين مسئله آسيب خواھند ديد در سطح اروپا شرکت
  . شود شود، از آلمان صادر مي به ايران سرازير مي

محافل تجاری و صنعتی معتقدند که اين محدوديت معامله با ايران بيشتر متوجه آلمان خواھد بود تا ديگر کشورھا، زيرا 
  . اند ھای بيشتری قائل شده برای آلمان محدوديت

، ولی ) ميليارد دالر دارد۶٠ات کااليی و خدماتی ايران حجمی بالغ بر امروز وارد(ھرچند که بازار ايران چندان بزرگ نيست 
ايران از يک سو کشور نسبتا جوانی است و از سوی . ھای تجاری و صنعتی آلمان جذابيت دارد خود ايران برای شرکت

گانی ايران از زمان ی بازر حوزه. ھای مناسبی را برای تجارت با ايران دارند ھای آلمان به طور سنتی فرصت ديگر شرکت
  .حکومت پھلوی مناسبات خوبی با آلمان و فرانسه داشته است

 با يورش مامورين وزارت اطالعات يک وبالگ نويس دستگير شد 

 با يورش مامورين وزارت اطالعات محمد رضا پورشجری وبالگ : مھر آمده است 7 از ایران در تاریخ بنابه گزارشات رسيده 
  . ولھای انفرادی بند سپاه زندان گوھردشت کرج منتقل شدنويس دستگير و به سل

 شھريور ماه مامورين وزارت اطالعات به منزل آقای محمد رضا پورشجری وبالگ نويس يورش بردند و وی 21روز يکشنبه 
ا آنھا برای مدت طوالنی منزل او ر.را دستگير و به سلولھای انفرادی بند سپاه زندان گوھردشت کرج منتقل کردند

مامورين وزارت اطالعات ھمچنين مدارک شناسايي،سند منزل،کامپيوتر،رسيور .وحشيانه مورد بازرسی قرار دادند
  . ماھواره،دست نوشته ھا ،عکسھای خانوادگی و بعضی از کتابھای او را با خود بردند

 بار از 2 تا به حال وبالگ نويس زندانی در اثر شکنجه ھای جسمی و روحی و به وخامت گراييدن وضعيت جسمی اش
  . بند سپاه به بھداری زندان گوھردشت کرج منتقل شده است

 ساله و چندين سال است که مشغول وبالگ نويسی می باشد وبعضی از مقاالت و نوشته ھای او 50آقای پورشجری 
  . او ھمچنين از ناراحتی حاد ديسک کمر رنج می برد.در سايتھای مختلف انعکاس يافته است

ده آقای پورشجری بعد از مدتی متوجه دستگيری وی شدند و برای اطالع يافتن از وضعيت عزيزانشان به زندان خانوا
گوھردشت کرج مراجعه کردند که به آنھا گفته شد به خاطر وبالگ نويسی دستگير شده است و در سلولھای انفرادی 

ان مراجعه کردند به دروغ به آنھا گفته شد که به جای خانواده پورشجری برای بار دوم که به زند. بند سپاه زندانی است
اين خانواده از وضعيت و شرايط عزيزشان در بی خبری کامل و نگرانی فزاينده ای بسر می .نامعلومی منتقل شده است

  . برند
چ کس و يا يکی از بازجويان وزارت اطالعات با خانواده آقای پورشجری تماس گرفته و آنھا را تھديد می کند که با ھي

  . رسانه ای نبايد تماس بگيرند
يورش ،دستگيری ،انتقال به سلولھای انفرادی ،بازجويی و شکنجه دستگير شدگان در کرج توسط فردی بنام محبی از 

اين فرد بازجويی و شکنجۀ . وزارت اطالعات در شھر کرج صورت می گيرد) شکنجه گران(مسئولين و سربازجويان 
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  . او ھمچنين با خانواده ھا تماس می گيرد و آنھا را مورد تھديد قرار می دھد. ا به عھده دارد دستگير شدگان را شخص
فعالين حقوق بشر و دمکراسی در ايران،يورش،دستگيری و شکنجه اين وبالگ نويس اسير را محکوم می کند و از 

اقدامات الزم برای آزادی اين وبالگ گزارشگران بدون مرز،کميسر علی حقوق بشر و ساير مراجع بين المللی خواستار 
  . نويس زندانی است

  فعالين حقوق بشر و دمکراسی در ايران 
  2010 سپتامبر 29 برابر با 1389 مھر 07

   كارگران روغن نباتي قو دست ازكاركشيدند

  
دراين /كند  مي درصد ظرفيت توليدي كار30 تا 20شركت با :  ایلنا آمده است –به گزارش خبرگزاری دولتی کار ایران 

  .است ھيچ مديري به ما پاسخي نداده/ھاي ايثارگران شاغل ھستند  نفرازخانواده87واحد
دراعتراض به عملكرد به مديريت اين شركت و پرداخت حقوق كارگران از ) واقع در تھران(كارگران كارخانه روغن نباتي قو 

  .محل فروش امالك شركت قو دست ازكار كشيدند
شركت از نظر مالي وضعيت خوبي ندارد و با : وگو با خبرنگار ايلنا افزودند ن كارخانه روغن نباتي قو درگفتجمعي از كارگرا

  .كند  درصد ظرفيت توليدي كار مي30 تا 20
 كارگر دارد كه 450شركت قو : حل پايدار پرداخت حقوق كارگران نيست، اظھار داشتند آنان با بيان اينكه فروش امالك راه

  . نفر ديگر قراردادي ھستند75از آنان رسمي و  نفر 375
ھاي ايثارگران   نفرازخانواده87دراين واحد: اين كارگران با اشاره به مالكيت بنياد شھيد درشركت روغن نباتي قوگفتند

  . نفر ازكارگران آن عضو فعال بسيج ھستند200شاغل ھستند و عالوه بر آن 
اند، اظھار  دست ازكاركشيده و در محل شركت تحصن كرده) دوشنبه(ز ديروز كارگران روغن نباتي قو با بيان اينكه ا

اي نشنوند  كننده تاكنون ھيچ مديري به ما پاسخي نداده است اما كارگران قصد دارند تا ھنگامي كه جواب قانع: داشتند
  .به تحصن خود ادامه دھند

ارند بنابراين از تامين اجتماعي و مسووالن شركت  سال د15اي باالتر از  بيشتركارگران سوابق بيمه: آنان گفتند
  .خواھيم كه ما را بازنشسته كنند مي

  
   اعتراض يك فعال كارگري به تعاوني شماره يك مسافربري

  
مسووالن تعاوني شماره يك مسافربري پس از تغييراساسنامه، :  ایلنا آمده است –به گزارش خبرگزاری دولتی کار ایران 

  .ندگان و صاحبان اتوبوس عضو تعاوني را آغازكردندگسترده ران تعديل
ھاي برون شھري، مسووالن شركت تعاوني شماره يك مسافربري را به ممانعت از پرداخت  جمعي از رانندگان اتوبوس

  .كنند مطالبات قانوني اعضاي اين تعاوني متھم مي
 جمعي از 79درسال :  با خبرنگار ايلناگفتوگو كارگري دربخش اتوبوسراني بين شھري درگفت علي عقبايي از فعاالن

 سال از عضويت درتعاوني شماره يك مسافربري استعفاكردند و 20ھاي مسافربري پس از رانندگان و صاحبان اتوبوس
  .مطابق اساسنامه خواستاردريافت اصل و سودمطالبات خود شدند

اي تغيير دادند كه  رقانوني اساسنامه را به گونهاما در ھمان زمان مسووالن تعاوني با برگزاري يك مجمع غي: گفت وي
  .مطالبات اعضا به حداقل ممكن كاھش يابد

اين فعال كارگري با بيان اينكه براساس اصالحيه غيرقانوني انجام شده، مطالبات تعاوني برمبني قانون تجارت محاسبه 
  .فاوت استاين درحالي است كه درقانون نحوه محاسبه مطالبات اعضا مت: شود،گفت مي

مسووالن تعاوني شماره :  سال گذشته اين اختالف ھمچنان ادامه داشته است، گفت10عقبايي با بيان اينكه در طول 
  .گسترده رانندگان و صاحبان اتوبوس عضو تعاوني را آغازكردند يك مسافربري پس از تغييراساسنامه، تعديل

ھاي تعديلي شده و  ھاي گذشته مشمول سياست شين در سالوي با بيان اينكه بيش از ھزار راننده و يا صاحب ما
تمامي اين افراد به عنوان عضو در تعاوني صاحب سھم بودندكه در نتيجه اين اقدامات از حقوق : اند، گفت اخراج شده

  .اند خود محروم شده
  گرفتن تعھد کتبی از کارکنان شرکت واحد برای عدم بيان مشکالت کاری خود

 حراست شرکت واحد، کارکنان شرکت اتوبوس رانی تھران و حومه را وادار به - و دمکراسی در ایرانفعالين حقوق بشر
امضای تعھدی می کند که رانندگان در مورد مسایل شرکت واحد با ھيچ رسانه ای اعم از داخلی و یا خارجی حق 

  .مصاحبه ندارند
ليه نواحی اعالم شده است که کارکنان نواحی در طی چند روز گذشته به دستور حراست شرکت واحد تھران به ک

مختلف تھران باید تعھدی را امضا نمایند که در آن نوشته شده است؛ که کليه رانندگان متعھد می شوند که در مورد 
مسایل شرکت واحد از جمله؛ وضعيت و شرایط اعضای دستگير شده سندیکا، اخراج کارکنان،عدم پرداخت حقوق و 

غير انسانی حراست و کميته انظباطی با کارکنان،شرایط سخت کاری و مشکالت دیگر کارکنان با ھيچ مزایا،برخورھای 
  .رسانه ای اعم از داخلی و خارجی حق مصاحبه را ندارند

گرفتن تعھد در طی چند روز گذشته از ناحيه غرب تھران آغاز شده است که با مقاومت کارکنان شرکت واحد مواجه 
  .با تھدید سعی دارد که کارکنان را وادار به امضای تعھد نمایدمسئول ناحيه . است

در حال حاضر شرکت واحد با بحران حاد مدیریتی مواجه شده است و تحت عنوان خصوصی سازی خطھایی از خطوط 
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 تندروی شرکت واحد در اختيار شرکتھای خصوصی که در مالکيت سپاه پاسداران است قرار گرفته است از جملۀ آنھا خط
  .می باشد)  تجریش- راه آھن (7تندروی شماره 

  
   کوروش و کيانوش گل محمدی آزاد شدند

  
 بر اساس خبر رسيده ،کوروش و کيانوش گل محمدی از –کميته ھماھنگی برای کمک به ایجاد تشکل ھای کارگری 

  . ساعت بازداشت آزاد شدند 24اعضای خانواده فعال کارگری در بند کاوه گل محمدی پس از 
 مھر تحویل دادگاه کامياران شدند و 3ال زم به ذکر است که نا مبردگان در روز جمعه دوم مھر با زداشت و شنبه مورخ 

 ساعت باز داشت آنھا را آزاد کردند اما کاوه گل محمدی ، فعال کارگری ھمچنان در حال گذراندن دوران 24پس از 
  .محکوميت خود در زندان سنندج می باشد 

  
   ماه حقوق كارگران را باال كشيده اند ؟4كدام يك ” رجا”و شركت ”وايناريل  ”ازدو شركت

  
از , به عنوان یک شرکت خصوصی طرف قرارداد شرکت قطار ھای مسافربری رجاء ” وایناریل”  شرکت –آژانس ايران خبر 

اندار و مأمور برق قطار مشغول  ماه پيش حقوق کارکنانش را نپرداخته است و در نتيجه آنان که با عناوینی مانند ميھم4
ھر گاه کارکنان دراین مورد به شرکت مذکور .به کارند ،از نظر تأمين ھزینه ھای زندگی دچار مشکالت معيشتي شده اند

می کنند و این شرکت ھم مدعی می ” وایناریل” رجاء مراجعه می کنند ، مسئوليت پرداخت حقوق ھا رامتوجه شرکت 
  .ا از شرکت رجاء دریافت نکرده است ، نمی تواند حقوق کارکنانش را بپردازد شود که چون مطالباتش ر

  .دراين ميان اين كارگران زحمتكش ھستند كه زير فشارھاي خرد كننده معيشتي بالتكليف به سرميبرند 

  
  .ھا شمار کمی از کارگران در نظر دارند در این اعتصاب شرکت کنند بنا بر نظرسنجی

  
 اين در حالي است كه ھفته گذشته نيز در فرانسه با فراخوان :  ایلنا آمده است –ی دولتی کار ایران به گزارش خبرگزار

ھای دولتی و بخش خصوصی در اين كشور دست به  سندیکاھای کارگری و کارکنان دولت، بار دیگر بخشی ازسازمان
  .اعتصاب زدند

 درصد و 50پاریس بيش » اورلی«ه در یک مورد در فرودگاه مدیریت سازمان ھواپيمائی کشوری فرانسه اعالم كرده بود ک
  . درصد از پروازھا انجام نگرفته است40حداقل » شارل دوگل«در 

ھا که به ابتکار سندیکاھا با تظاھرات خيابانی ھمراه خواھد بود در اعتراض به قانون  بنا بر اين گزارش، این اعتصاب
ھا و  ين بار در جریان ماه جاری ميالدی است که سندیکاھا برای اعتصاباین دوم. گيرد اصالحی بازنشستگی صورت می

  .اند ھاي سراسری فراخوان داده اعتراض
 77وسوم سپتامبر فرانسه گزارش داد كه  ھا بيست خبرگزاری فرانسه در یک گزارش مقدماتی درباره وضعيت اعتصاب

  . تظاھرات اعتراضی اعالم كرده بودندسازمان دولتی و خصوصی اطالعيه رسمی خود را درباره شرکت در

  
  !اعتصاب و تظاھرات اروپا را فرا می گيرد

  
 سرمایه در ھمه جا برای بيرون رفت از بحران ناشی از –) خارج کشور(نھادھای ھمبستگی با جنبش کارگری درایران

 بيکار کردن، قطع و به حداقل کارگران را با اخراج و. نظامش، به زندگی کارگران و اقشار کم درآمد حمله ور شده است
اما کارگران نيز نمی توانند در سکوت نظاره . رساندن بيمه ھای بيکاری و اجتماعی و درمانی به سوی نابودی می راند

کارگران به مبارزه و سالح برنده تاریخی خود یعنی اعتصاب و تعطيل کردن توليد . گر نابودی خود و فرزندان خویش باشند
با اعتصابات فلج کننده ای روبرو بوده …  بر این اساس در ھمين اواخر کشورھای یونان، چک و فرانسه و.روی می آورند

  .اند
اعالم گردیده ) IUL(بر طبق گزارشی که از سوی کنفدراسيون جھانی کارگران خواربار، ھتل و رستوران و کشاورزی 

ينگ و تظاھرات در بروسل مقر اتحادیه اروپا فراخوان داده  سپتامبر یک مت29است، اتحادیه سراسری کارگران اروپا در روز 
. است که تا کنون از سوی کارگران و حقوق بگيران بسياری از کشورھای اروپائی مورد پشتبانی قرار گرفته است

 ھای کارگران و کارکنان بخش.  شنبه اعتصاب و تطاھرات نمودند5کارگران فرانسه به پيشواز چنين فراخوانی رفته و روز 
  .گوناگون اعالم نموده اند که تا عقب نشينی دولت سرکوزی مبارزه ادامه خواھد یافت

منشی .  سپتامبر اعالم اعتصاب عمومی کرده اند29در ) UGT(در این رابطه سازمان سراسری کارگران اسپانيا و اتحادیه 
س در یک مصاحبه با کنفدراسيون جھانی کارگران اتحادیه کارگران و کارکنان تجارت، ھتل و توریسم اسپانيا خاوریا گونزال

حمله ای که اکنون و بدبختانه ” : خوارو بار و کشاورزی در باره دالئل و اھداف این اعتصاب عمومی چنين می گوید
بوسيله دولت حزب سوسياليست و به فرمان بانکداران، بورس بازان، دالالن و مقاطعه کاران مفتخوار به سرپرستی 

 سال به حقوق کار و ما انجام گرفته 30 المللی پول به ما شده است، بدترین حمله ای است که در طولصندوق بين
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  .” سپتامبر جواب روشن و قاطعی به این یورش و نه بزرگی به رفورم ھای بازار کار است29اعتصاب روز . است
ر، پشتيبانی و ھمبستگی خود را با  خارج کشو- ما فعالين متشکل در نھادھای ھمبستگی با جنبش کارگری در ایران

و ھمگان را به . اعتصابات، تظاھرات و ميتينگھای کارگری اعالم نموده و در حد توان به این مبارزات یاری می رسانيم
شرکت فعال در مبارزات جاری طبقه کارگر جھانی بر عليه یورش سرمایه و دولت ھایش، به زندگی کارگران و سایر 

  .معه دعوت می کنيماقشار کم درآمد جا
  زنده باد ھمبستگی بين المللی کارگری

  2010سپتامبر 
   خارج کشور- نھادھای ھمبستگی با جنبش کارگری درایران

nhkommittehamahangi@gmail.com  
  kanonhambastegi@gmail.com–کانون ھمبستگی کارگران ایران و کانادا 

  proletarianunite@gmail.com  استراليا-ـ كميته ھمبستگى با جنبش كارگرى ايران
  cdkargari@gmail.com نروژ – کميته دفاع از کارگران ایران -
  sstiran@yahoo.fr فرانسه – ھمبستگی سوسياليستی با کارگران ایران -
  kanoonhf_2007@yahoo.de فرانکفورت و حومه – کانون ھمبستگی با کارگران ایران -
  kanon.hannover@yahoo.de ھانوفر –یران  کانون ھمبستگی با جنبش کارگری ا-
  isask@comhem.se کميته ھمبستگی کارگران ایران و سوئد -
  kanounhambastegi@gmail.com گوتنبرگ – کانون ھمبستگی با کارگران ایران -
  info@ijcwa.com انجمن کارگری جمال چراغ ویسی -
  iranwsn@fastmail.fm شبکه ھمبستگی کارگری -
  leftalliance@yahoo.comچپ ایرانيان واشنگتن  اتحاد -
 toronto_committee@yahoo.ca کميته حمایت از کارگران ایران تورنتو کانادا -

  
  یک شھروند مریوانی به ده سال زندان محکوم شد

  
واقع در ” ئالمانه“بس برای فعاالن کرد، یکی از اھالی روستای  در ادامه صدور احکام سنگين ح–آسمان دیلی نيوز 

  .شھرستان مریوان به ده سال زندان محکوم شد
 مریوان که نه ماه پيش از سوی نيروھای   ساله و اھل روستای ئالمانه۴۵به گزارش کردیش پرسپکتيو، غریب فاطمی، 

  .امنيتی دستگير گردید به ده سال زندان محکوم شده است
ام این شھروند کرد ھمکاری با احزاب مخالف نظام عنوان شده و نامبرده ھم اینک در زندان مرکزی مریوان به سر می اتھ
  .برد

  .به گفته نزدیکان این فعال دربند، آقای فاطمی در ھيچ یک از مراحل دادرسی وکيل نداشته است
  کشته شدن یکی از کاسبکاران مرزی در مریوان

  .بکاران مرزی در مریوان روز یکشنبه، بر اثر تيراندازی نيروھای انتظامی جان خود را از دست داد یکی از کاس–روانيوز 
مریوان بعلت شليک مستقيم نيروھای ” سرشيو“یکی از کاسبکاران کرد در منطقه مرزی ” بختيار“به گزارش روانيوز، 

  .انتظامی جان خود را از دست داد
از توابع سردشت، یک دستگاه اتومبيل که حامل کاالی کاسبکاران بود، ” اسورقوزلوی و آغ” ھمچنين در مناطق مرزی

  .توسط نيروھای امنيتی به آتش کشيده شد
کاسبکاران و کولبران از قشرھای پائين و کم درآمد جامعه ھستند که جھت امرار معاش به حمل و نقل کاالھا در مرزھا 

  .دند ¬ت شليک نيروھای انتظامی جان خود را از دست میروی می آورند و ساالنه شمار زیادی از آنان بعل
 . کاسبکار کشته شدند90سال گذشته بر اثر تيراندازی نيروھای امنيتی در مرزھای کردستان بيش از 

  
  ھا جيب كوچك كارگران و وزن زياد ھزينه

  
ھزار 96ھانه بايد مبلغي در حدود ھر فرد براي رفع گرسنگي ما:  ایلنا آمده است –به گزارش خبرگزاری دولتی کار ایران 

ھاي پوشاك، مسكن، آب و برق،  براي تامين ھزينه/ تومان ھزينه كند كه معادل ثلث حداقل حقوق يك كارگر ساده است
  .تومان ھزينه كرد391ھزار و 417بھداشت و درمان و حمل و نقل بايد 

گذرد و در طي اين   تعيين كرد مي89ا براي سال بيش از شش ماه از زماني كه شوراي عالي كار حداقل مزد كارگران ر
 ھزار تومان در ھر ماه، 303ھا كارگر ايراني ناراضي از اين تصميم اعضاي شوراي عالي كار برمبناي مزد پايه  مدت ميليون

  .كار كردند تا معاش خانواده خود را آبرومندانه تامين كنند
ھزار تومان شكاف ايجاد شده ميان دخل و خرج زندگي ھمچنان 303با به گزارش ايلنا، گرچه به باور مزدبگيران كارگر 

 ماه گذشته بر گسترده 6ھاي اقتصادي در مدت  رسد در نتيجه ادامه نابساماني ماند؛ اما به نظر مي خالي باقي مي
  .است دھانه اين شكاف افزوده شده

 تصميم قطعي خود را در مورد حداقل مزد 88 سال  اسفند22به گواه آمارھاي موجود شوراي عالي كار در حالي در تاريخ 
 ماه بھاي سبد كاالھاي ضروري 6 موافقت كرد كه طي اين 89درصدي درآمد كارگران در سال 11جديد گرفت و با افزيش 

  .اي داشته است رشد قابل مالحظه

mailto:toronto_committee@yahoo.ca
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. است تومان در ماه پرداخت شدهھزار 303ماه اخير مطالبات مزدي كارگران بر مبناي مزد پايه 6درحالي كه در تمام مدت 
لبنيات، تخم مزغ، برنج، حبوبات، ميوه و (دھد كه ھزينه متوسط برخي اقالم ضروري  ھاي بانك مركزي نشان مي گزارش

لایر در ھفته منتھي به 270ھزار و 703از حدود حدود ) سبزي تازه، گوشت قرمز و مرغ، قند، شكر چاي و روغن نباتي
 لایر در 10وپنج ھزار و سيصدو وپنجاه به يك ميلون و دويست) 89عيين حداقل دستمزد سال شب ت (88اسفند سال 21

  .افزايش يافته است) 2/7/89(ھفته منتھي به آغاز مھرماه 
 واحد است و نيز پذيرش اين مطلب كه مطابق 510 ھزار و 84كه مقدار كالري موجود در سبد فوق برابر  با فرض اين

است )  واحد370 ھزار و65ماھانه (واحد179ھزار و 2 حداقل كالري روزانه مورد نياز براي ھر فرد تعاريف پذيرفته جھاني
ھزار 96توان با يك تناسب ساده نتيجه گرفت كه ھر ايراني براي رفع گرسنگي ماھانه خود بايد مبلغي در حدود  مي

  .ده استتومان ھزينه كند كه به صورت تقريبي معادل ثلث حداقل حقوق يك كارگر سا
ھزار تومان را براي يك خانواده چھار نفري تعيين كرده 303اما از آنجا كه شوراي عالي كار در زمان تعيين دستمزدھا مبلغ 

  .است بديھي است با اضافه شدن تعداد اعضاي خانواده فرد مزد بگيري اين ھزينه از ثلث حقوق فراتر خواھد رفت
 درصد از كل 23.8بانك مركزي بپذريم مواد غذايي ھمچنان 87اي سال ھ از سوي ديگر اگر براساس نتايج بررسي

ھاي  توان با تناسب ساده ديگر فھميد كه براي تامين ساير ھزينه دھند مي ھاي ناخالص ھر خانوار را تشكيل مي ھزينه
  .دتومان ھزينه كر391ھزار و 417پوشاك، مسكن، آب و برق، بھداشت و درمان و حمل و نقل بايد درحدود 

كند كه از   لایر ھزينه مي391 ھزار و 513توان نتيجه گرفت كه ھر خانوار ايراني ماھانه بالغ بر  بر اين اساس درمجموع مي
 .تومان كمتر است391 ھزار و 210پايه مزدي تعيين شده

  
   ھزار دانش آموز مالرد شھریار زیر خط فقر ھستند١۵بيش از 

  
والدین بسياری از دانش آموزان ھنوز . یار بسياری از مردم زیر خط فقر ھستند در شھر مالرد شھر–آسمان دیلی نيوز 

افزایش قيمت کتاب ھای . نتوانسته اند علی رغم باز شدن مدارس برای کودکان خود دفتر وکتاب ومانتو آماده کنند 
  .درسی نيز یکی از مشکالت دانش آموزان فقير این شھر می باشد

  :وزان گفت یکی از والدین این دانش آم
گران شدن بسياری از اجناس در این ماه فشار زیادی به خانواده ھا وارد کرده و بسياری از مردم حتی توان خرید ”

  ”.خرید برای فرزندان در اول مھر یکی از دغدغه ھای خانواده ھا ميباشد , احتياجات اوليه خود را ندارند 
 ھزار ٧٠از مجموع :و پرورش این شھر می باشد که در جایی اعالم کردهنکته قابل توجه در این مورد اذعان رئيس آموزش 

علی فدایی در ھمایش بھداشت و . ھزار دانش آموز زیر خط فقر ھستند١۵دانش آموز بخش مالرد شھریار حدود 
ذیه بيشترین مشکل این دانش آموزان سوء تغ: سالمت در مرکز تربيت معلم حکيم ابوالقاسم فردوسی کرج اظھار داشت

  .و کمبود مواد غذایی است و بيشتر آنان مشکالت بھداشتی و تغذیه ای دارند
وضعيت اقتصادی خانواده ھا و مشکالتی از قبيل کم خوری و عادات بد غذایی بر رشد فرزندان، توانمندی و : وی افزود

 ميزان یادگيری آنان تاثير مستقيمی دارد

  
  CNG برابری قيمت 5احتمال افزایش 

  
 5 با اشاره به احتمال افزایش CNGرئيس ھيئت مدیره انجمن صنفی :  ایران آمده است مھررش خبرگزاری دولتی به گزا

: جی، از مبنا قراردادن بنزین برای افزایش قيمت این حامل انرژی خبر داد و گفت.ان.برابری قيمت ھر متر مکعب سی
  .ه است نھایی نشدCNGتاکنون ھيچ کدام از سناریوھای افزایش قيمت 

اردشير دادرس در گفتگو با مھر درباره آخرین رایزنی انجام شده ميان فعاالن بخش خصوصی و دولت برای افزایش قيمت 
CNGتاکنون پيشنھاد جامعی برای افزایش قيمت این حامل انرژی به وزارت نفت، ستاد مدیریت حمل و نقل و :  گفت

  .ده استسوخت و کارگروه طرح تحول اقتصادی دولت ارائه ش
در این : ، تصریح کردCNGھای دولتی برای چگونگی افزایش قيمت  وی با اشاره به انجام مذاکراتی با برخی از دستگاه

  . در نظر گرفته نشودCNGمذاکرات پيشنھاد شده است که قيمت ثابتی برای 
 حامل انرژی به صورت  با اعالم اینکه پيش بينی می شود افزایش قيمت اینCNGرئيس ھيئت مدیره انجمن صنفی 

 درصد کمتر از 55 حدود CNGاین احتمال وجود دارد که قيمت : شناور و متناسب با قيمت بنزین افزایش یابد، بيان کرد
  .متوسط قيمت بنزین تعيين شود

ی از در یک:  نھایی نشده است، بيان کردCNGوی با تاکيد بر اینکه در حال حاضر ھيچ کدام از سناریوھای افزایش قيمت 
سناریوھای ارائه شده برای افزایش بھای گاز طبيعی تمامی ھزینه ھای جایگاه داری شامل بھره برداری، تعمير، 

  . دیده شده استCNGنگھداری، بيمه و مسئوليت بازرسی دوره ای تمامی چرخه 
 بر این اساس پيشنھاد : با اجرای قانون ھدفمندی یارانه ھا، اعالم کردCNGدادرس با تاکيد بر افزایش کيفی قيمت 

 CNGدر تعيين قيمت فروش : وی افزود. افزایش قيمت باید مطابق با دو دسته خودروھای عمومی و شخصی دیده شود
  .به خودروھای عمومی باید با لحاظ کردن مشوقھای مالی انجام شود

ت برای افزایش قيمت این حامل  با تاکيد بر اینکه در مذاکرات انجام شده با دولCNGرئيس ھيئت مدیره انجمن صنفی 
 نصف قيمت CNGبر این اساس قيمت نھایی : انرژی سعی شده از آثار تورمی آن در جامعه جلوگيری شود، تبيين کرد

  .بنزین تعيين خواھد شد
 225 تا سقف CNGبه گفته وی، اگر قيمت فوب خليج فارس مبنای افزایش قيمت بنزین قرار گيرد با قيمتھای فعلی بھای 
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 تا 120 به خودروھای عمومی به CNGدر این صورت قيمت فروش : دادرس خاطر نشان کرد.  تومان افزایش یابد250ا ت
  . تومان افزایش می یابد125

 تومان به خودروھای 40ھا با قيمت  به گزارش مھر، در حال حاضر ھر متر مکعب گاز طبيعی فشرده شده در جایگاه
  .شخصی و عمومی عرضه می شود

 کشور تحویل می CNGھای عرضه   ميليون متر مکعب گاز طبيعی به جایگاه14رایط فعلی به طور متوسط روزانه در ش
 . ميليون ليتر بنزین در روز است12شود که مصرف این ميزان گاز در خودروھا معادل 

  
  صنایع ریسندگی در مرز بحران

  
به خراسان محصول سرخس در اين ھفته از قرار كيلوئي پن:  ایلنا آمده است –به گزارش خبرگزاری دولتی کار ایران 

 لایر و فقط به ميزان ده تن عرضه مي شود و در عين حال تدارك پنبه از استان گلستان به علت كمبود محصول و 26000
  .قراردادھاي منعقده فروش قبلي و رقابت شديد مقدور نيست
 در پی ممنوعيت ثبت سفارش واردات پنبه، بازار سياه این :مدیر عامل شرکت خدمات پنبه و الياف نساجی اعالم کرد

  .محصول در کشور شکل گرفته و با توجه به کاھش عرضه آن، توليد صنایع ریسندگی بزودی متوقف خواھد شد
ھاي قبل تامين پنبه  طی سال: که وضعيت این صنعت به مرز ھشدار رسيده است افزود احمد علی دوميرانی با بيان این

شد ولي متاسفانه در سال جاري و طی روزھای اخير رقابت شديدي  ياز این صنایع بدون ھيچ مشكلی انجام ميمورد ن
  .در مورد خريد پنبه ايجاد شده است

ھم اکنون به دليل آشفتگی : ھای اخير را نيز مزید برعلت دانست و افزود وی كاھش سطح زیر كشت پنبه طی سال
  .شود  اعالم و ميزان فروش آن نيز حداكثر ده تن تعيين ميبازار بھاي پنبه به صورت روزانه

 لایر و فقط به ميزان ده تن عرضه 26000پنبه خراسان محصول سرخس در اين ھفته از قرار كيلوئي : وی ادامه داد
بت شود و در عين حال تدارك پنبه از استان گلستان به علت كمبود محصول و قراردادھاي منعقده فروش قبلي و رقا مي

  .شديد مقدور نيست
ھاي قبل حداكثر برداشت وش و حمل آن به كارخانجات پنبه پاك كني كشور از اواخر  باتوجه به آمار سال: دوميرانی افزود

ھاي مھر و آبان در صورتي كه وضعت به ھمين صورت ادامه داشته باشد و  آذرماه و اوائل دي ماه خواھد بود، بنابراين ماه
  .ز جلوگيري شود كارخانجات نساجي به علت نداشتن مواد اوليه تعطيل خواھند شداز واردات پنبه ني

وی خواستار لغو ممنوعيت ثبت سفارش واردات پنبه و ھمچنين آزادسازی واردات از تمام کشورھای توليدکننده پنبه شد 
ن را واحدھاي ريسندگي و  سھامدار كه قريب به اتفاق آنا90شركت خدمات پنبه و الياف نساجي ايران با : و افزود

ھاي گلستان و خراسان براي  دھند بيش از ده سال است كه نسبت به تھيه پنبه از استان بافندگي تشكيل مي
  .کند سھامداران خود اقدام مي

ھای اجرایی ذی ربط بزودی اقدام عملی در راستای رفع این چالش اساسی انجام  در صورتی که دستگاه: وی گفت
 .اھد توقف تدریجی توليد واحدھای ریسندگی و بيکاری ھزاران کارگر خواھيم بودندھند بزودی ش

  
   ھزار ميليارد تومان دراختيار باند یکصد نفره کودتا50

  
  : حسين هللا وردی نژاد دبيرکل حزب اسالمی رفاه روزگذشت گفت–فریاد سبز 

 نفر قرار 100ارد تومان وام بانکی در اختيار حدود  ھزار ميلي50جای تاسف است که با وجود سيل بيکاران در کشور مبلغ “
  .”گيرد می

. در طول چند سال گذشته ارقامی باور نکردنی به افراد مخفی واگذار شده است که بيشتر آنھا به چند روش بوده است
قيقی بازار و یا  در صد قيمت ح١٠یکی از آنھا ارزیابی کارخانجات و معادن و زمين ھا و دیگر ثروت ھای ملی در سطح زیر 

ولی در بيشتر این گونه واگذاری ھا حتی پرداخت این قيمت ھای مسخره را .  درصد بوده است۵دربيشتر این موارد زیر 
این گونه وام ھای . بيت رھبری می باشد” خواص“روش دیگر دادن وام ھای نجومی به دیگر . معوق به آینده شده است

 در صد این وام ھا ٩٠بيش از .  در حقيقت اعطای خزانه ملی به گروه حاکم استبدون وثيقه که در دنيا بی نظير است
بانک ھای دولتی نيز ھيچ گونه اقدامی در پی بازپس . پرداخت نشده و حتی اقساط آنھا نيز باز پس داده نمی شود

ورد پيدا کرده است پس از گيری وامھا و اقساط آن انجام نميدھند و ھر انگاه که رئيس بانکی جرات اظھار نظر در این م
در بسياری موارد نيز روش ھای گوناگون در مصادره خزانه ملی درمورد خواص بيت . مدتی کوتاه وی را برکنار کرده اند

 در صد به آنھا داده می شود و ھم آن قيمت ناچيز با ۵یعنی ھم اموال کشور با قيمت زیر . رھبری انجام می شود
  بيشتر صاحبان جدید نيز به روش خشن سرمایه داری مدرن به نام. قه پرداخت می شودپرداخت وام دولتی بدون وثي

Asset Stripping بدان . که از دھه ھشتاد ميالدی در انگليس و آمریکا رواج یافت روی می آورند” اسقاط دارایی ھا“ یا
فقط یک سال معموال تنھا شبحی پس از . معنی که جمله زمين و ماشين آالت و ھر چه که خریدارداشته باشد ميکنند

بدین گونه واحدی که به اقتصاد کشورکمک ميکرد . ازان واحد اقتصادی باقی ميماند که انرا نيز با قيمتی نازل ميفروشند
  .اکنون پس از حراج اموال ان تعداد زیادی بيکار و خانواده آنھا به خاک سياه نشانده می شوند

يکار نمودن بخش بزرگی از کارگران و کارمندان کرده و شروع به فروش دارایی ھای پس از مالکيت بالفاصله اقدام به ب
. واحد از حاکميت کودتا ميخواھد بدون مزاحم و حساب پس دادن بيشتر سرمایه ھای ملی را بين اعضای خود پخش کند

 مانند شرکت –ھای موفق مانند مصادره شرکت . البته به غير ازروش ھای باال چند شيوه قدیمی نيز ھنوز رایج است
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البته بعضی . مارین سرویس خليج فارس که صاحب آن حاضر به پرداخت باج نشد و پس از مصادره راھی اوین شد
شرکت ھا و کارخانجات به بيت رھبری یا دیگر نھادھای وابسته به بيت رھبری بعنوان خمس و زکات باج ميدھند و خود را 

  .نجات ميدھند
ن به قدرت رسيدن خاتمی توسط دولت موازی که اکنون از پرده در آمده دنبال شد قاچاق اکثر واردات روش دیگر که از زما

  .البته این در سطح کوچکتری قبال به عنوان رانت به افرادی چون رھبران موتلفه داده ميشد. کشور توسط سپاه بود
وی فراکسيون اقليت اصالح طلب در مجلس غارت نجومی بی سابقه ایران که درجھان بی نمونه است اولين بار از س

شده ” گم “-  درآمد چند سال فروش نفت– ميليارد دالر ١۵٠در آن مجلس رسما اعالم شد که نزیک به . پنجم افشا شد
  .است

کودتاچی ھا بخش بزرگ دیگری از در آمد چند صد ميليارد دالری چند سال اخير نفت را که در اوج قيمت به دست امده 
  .گترین سرمایه در طول تاریخ ایران بود بين خود پخش کردندبود و بزر

 ميلياد دالر بصورت وام ۵٠ ميليون دالر از ۵٠٠ مردی که وردی نژاد به آنھا اشاره می کند که به ھرکدام ميانگين ١٠٠آن 
 دارند خرداد اند که دست به ریسمان بيت رھبری 22بدون وثيقه و بدون پيگرد داده شده ھمين باند کودتای 

 تجمع کسبه خرم آباد در اعتراض به آزار نيروی انتظامی 

 تعدادى از مغازه داران و دستفروشان شھر خرم اباد صبح : مھر آمده است 8 از ایران در تاریخ بنابه گزارشات رسيده 
  امروز أقدام به اعتصاب چند ساعته كردند 

 آباد به نشانه اعتراض به اذيت و آزار نيروھاى انتظامى دست بنا به اطالع گزارشگران ھرانا، امروز صبح کسبه شھر خرم
به اعتصاب زدند، انھا ھم چنين قصد تجمع در مقابل فرماندارى اين شھر راه داشتند كه با تھديد نيروى انتظامى اين 

  . تجمع اعتراضى لغو شد
 شھر مجبور به دست فروشى مى شوند و شايان ذكر است به دليل آمار باالى فقر و بيكارى تعداد زيادى از جوانان اين

  .اين امر موجب برخورد نيروھا ى اننتظامى به دليل سد معبر می شود

   تپه غذای یک فعال کارگری در زندان و اخراج چھار عضو سندیکای کارگران ھفت اعتصاب

 ١٣٨٩مھر  ٨ پنجشنبه –
 در ٢٠٩خرداد دستگير و ھمچنان در بند انفرادی  ٢٢ بھنام ابراھيم زاده فعال کارگری و فعال دفاع از حقوق کودک که از

 مھر ٧وضعيت خود و فشارھایی که بر وی در زندان وارد ميشود، از روز چھارشنبه  بازداشت بسر ميبرد، در اعتراض به
 اما تعيين کردھاند،  ميليون تومانی١٠٠مقامات زندان در عين آن که برای وی وثيقه . به اعتصاب غذا زده است ماه دست

نمودھاند و در مورد خواست اعضای خانواده برای آزادی  محدودیتھائی نيز برای مالقات او با اعضای خانوادھاش ایجاد
وثيقه  شایان ذکراست که بھنام ابراھيمزاده به. سرميدوانند و از آزادی وی سر باز ميزنند بھنام، پيوسته این خانواده را

قبال چنين وثيقه سنگينی   گفته است که او مرتکب جرمی نشده است که درتعيين شده برای خود اعتراض نموده و
از روز چھارشنبه ھفتم مھر ماه آغاز شده ، موجب نگرانی  اعتصاب غذای این فعال کارگری که. ميخواھند وی را آزاد کنند
 .است شدید خانواده وی شده

ھيأت مدیره سندیکای کارگران شرکت  ضا رخشان رئيساز سوی دیگر مطابق خبر اعالم شده در سایت ایلنا به نقل از ر
شوش رای به اخراج چھار نفر از كارگران كارخانه نيشكر ھفتتپه  نيشکر ھفتتپه، ھيات حل اختالف اداره كار شھرستان

اداره اختالف  ھيات حل: فعاالن كارگری در كارخانه نيشكر ھفتتپه درگفتوگو با ایلنا اعالم كرد رضا رخشان از. داده است
وی . قربانعليپور و محمد حيدری مھر را تایيد كرد کارشوش در تازھترین احكام خود اخراج فریدون نيكوفرد، جليل احمدی،

سندیکای کارگری نيشکر ھفتتپه بودند که در ارتباط با اعتراضھای کارگری و فعاليت  این افراد ، از کارگران عضو: افزود
 .توسط کارفرما اخراج شدھاند صنفی

اقدام عليه ” کارگران نيشکر ھفتتپه، به اتھامات واھی مانند  حدود یک سال پيش بود که اعضای ھيأت مدیره سندیکای
 اما ھمه کارگران ھفت تپه ميدانستند و. در دادگاه نمایشی رژیم به زندان محکوم شدند بازداشت و” امنيت کشور

و مبارزه در راه تحقق مطالبات  ، بلکه تنھا و تنھا به خاطر تالشميدانند که آنھا، نه به خاطر اقدام عليه امنيت کشور
خاطر ایجاد سندیکای کارگری بازداشت شده و به زندان  کارگران، به خاطرفعاليت در راه تشکليابی کارگران و به

 ھيأت مدیرهاین موضوع را ميدانند که کارگران یاد شده و ھمچنين علی نجاتی رئيس  ھمه کارگران ھفتتپه. افتادھاند
زندان بودند، کارگزینی نيشکر  سندیکا، درست زمانی که دادگاهِ رژیم آن ھا را به حبس محکوم نموده بود و آنان در

این کارگران نيز که نسبت به اتھامات خود و . کارگران را صادر نمود  روز، حکم اخراج این١۵ھفتتپه به جرم غيبت بيش از
ھمھی  خویش اعتراض داشتند، پس از اتمام دوره حبس، برای بازگشت به کار،صدور حکم اخراج  ھمچنين نسبت به

نيز مراجعه ” دیوان عدالت اداری“کار و  تالش خود را به کار بستند، و بدین منظور، به ادارات مختلف دولتی از جمله اداره
ره کار شوش نيز در تازھترین احكام سرگردانيھا، سرانجام ھيأت حل اختالف ادا اما یک سال پس از این تالشھا و. نمودند

مدیره سندیکای  فریدون نيكوفرد، جليل احمدی، قربانعليپور و محمد حيدری مھر، چھار تن از اعضای ھيأت خود اخراج
 .کارگران ھفتتپه را تایيد كرد

 .ه نيز قرار بگيردکارگران اخراجيست، باید مورد اعتراض سایر کارگران نيشکر ھفت تپ این احکام که مورد اعتراض شدید
در چنين موقعيتی نباید  کارگران شرکت نيشکرھفتتپه باید به دفاع از اعضای ھيأت مدیره سندیکای خود برخاسته و

بازگشت به کارِ فعالين سندیکائی از جمله اعضای ھيأت  ھمھی ما باید خواستار. دوستان و ھمکاران خود را تنھا بگذارند
 .ھفتتپه باشيم مدیره سندیکای کارگران نيشکر

این فعال کارگری و ھمه فعاالن کارگری و . است بھنام ابراھيم زاده نيزکه یک فعال کارگریست، ھيچ جرمی مرتکب نشده
  .آزاد شوند و به سرِ کارھای خود برگردند سندیکائی که به زندان افتادھاند باید
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  يهرى اشنوگمخالفت دادستان دادكاه انقالب با حكم برائت فعالين كار

صادره از 89/5/12  مورخه8909974421100492 آمده ، برابر دادنامه شماره  بر اساس آنچه در خبر ھای پيش از این 
آقایان حسين پيروتی ، فتاح سليمانی ، صمد احمد  شعبه اول دادگاه انقالب اروميه به ریاست قاضی درویشی برای 

از اعضای کميته ھماھنگی برای کمک به  اده و عيسی ابراھيم زادهپور، رحمان تنھا ، عباس ھاشم پور، رحمان ابراھيم ز
  . به برائت صادرگردید   ایجاد تشکل ھای کارگری با وکالت آقای فریدون احمدی حکم

 تن از فعالين كاركرى شھر اشنويه از سوى قاضى شعبه اول 7اما پس از گذشت نزدیک به دو ماه از ابالغ حکم برائت 
دادستان انقالب ارومبه حكم صادره را قبول نداشته ‘ نان از تمامى اتھامات وارده  آ كردن مبرّااروميه ودادكاه انقالب شھر 

الزم به ذکر است که جلسه دادگاه که در  .  دادكاه تجديد نظر استان اعالم كرده است10و اعتراض خود را به شعبه 
از احزاب اپوزوسيون از  ایر بر ھمكاری آنان با یكی فعالين كارگری د  برگزار شد با تفھيم اتھام89/5/10تاریخ 
 كارگری آغاز شد كه این اتھام با انكار قاطع فعالين  تشكل ھای عضویت در كميته ھماھنگی برای كمك به ایجاد طریق 

  .آنان مواجه شد و وكيل مدافع

   کميته ھماھنگی برای کمک به ایجاد تشکل ھای کارگری         

 1389مھر  8

 امارات علت التھاب بازار؟ تحريم 

ه ھاى تھران ساعت ب نرخ دالر و ارز در صرافي : مھر از قول؛ نيما رابين می نویسد 8سایت اصالح طلب جرس در تاریخ 
رييس بانک . تومان بيشتر از ديروزش فروخته شد100 ھر دالر آمريكا چھار شنبه اینکه اساعت در حال افزايش است، ب

اين سخن در حالی است که حجم .يد اين تقاضای کاذب است که مشکل بوجود آورده است مرکزی در مقابل می گو
شاھدان .سفرھای خارجی به خاطر بازگشايی مدارس کمتر از تابستان بوده است ونياز کاذب تعريفش مشخص نيست 

ن وکارشناسان معتقدند فعاال.از بازار ارز تھران حکايت می کنند که ھيچ خريد وفروشی در اين بازار صورت نمی گيرد
مشکل به وجود آمده در بازار ارز به خاطر اين است که دولت امارات به خاطر اعمال تحريم عليه ايران اجازه انتقال ارز از 

  . دبی به داخل ايران را نمی دھد
   1240قيمت ديروز 

ر و ركود حاكم بر بخش صنعت روزگار نه به گزارش ايلنا، بازار ايران كه اين روزھا به دليل شرايط نامساعد اقتصادى كشو
كند با افزايش غيرمنتظره نرخ دالر و ارز بار ديگر بيمارى خود را به مسووالن اقتصادى  چندان خوشايندى را سپرى مي

باال رفتن ناگھانى نرخ ارز كه از روز يكشنبه ھفته جارى بازار نقل و انتقاالت بانكى كشور را دچار . كشور گوشزد كرد
  ." رسد كه تا مرز انفجار نيز پيش خواھد رفت گى كرده بود، ھمچنان ادامه دارد و به نظر ميآشفت

ھا ھر دالر آمريکا را  سه شنبه صرافي.  تومان فروخته شد1240 تومان افزايش،100براساس اين گزارش ھر دالر امريكا با 
 1140ختند، اين در حالى است كه ھر دالر آمريكا فرو  تومان مي1140 تا 1130 تومان خريداری و بين 1115 تا 1110بين 

تومان فروخته 2000 تومان افزايش به مبلغ 230ھر پوند انگليس نيز با. رود  تومان به فروش مي1240تومان خريدارى و 
  تومان نيز در تابلوی1770 تا 1735 تومان خريداری و بين 1730 تا 1715روز سه شنبه ھر پوند انگليس رقمی بين . شد

 تومان 140ھر يورو نيز .  تومان به فروش رفت2000تومان خريدارى و 1800صرافی فروخته شده بود، اما امروز ھر پوند 
 تومان نيز فروخته 1480 تا 1470 تومان خريداری و 1450 تا 1445افزايش قيمت داشت؛ چرا كه اين ارز در روز گذشته بين 

 براى فروش اعالم شده 1620 براى خريد و 1520ھاى فردوسى  صرافيشده بود، اما روز چھارشنبه قيمت يورور در 
  » . است

  
 تومان 1020به گزارش ايلنا، ارزھاى ديگر نيز از اين افزايش قيمت مصون نمانده است به صورتى كه ھر دالر استراليا 

 تومان 1130ومان خريدارى و  ت1117يكصدين ژاپن نيز با افزايش قيمت غيرمنتظره .  تومان به فروش رفت1100خريدارى و 
  » به فروش رفته است

  دالر در دنيا ذليل در ايران عزيز 
رشد ديوانه وار بھای دالر در بازار ارز تھران طی روزھای گذشته در حالی رقم می خورد که ارزش اين ارز در بازارھای 

به . ر چند ماه گذشته رسيده استجھانی رو به کاھش بوده و کاھش ارزش آن در مقابل يورو به پايين ترين سطح د
 صدم درصد افزايش 9گزارش کيتکو، ديروز در ساعات ميانی معامالت بازار نيويورک ارزش يورو در مقابل دالر آمريکا با 

 دالر ارزش داشت که گفته می شود اين رقم پايين ترين سطح ارزش دالر در 34/1در اين روز ھر يورو . ارزش ھمراه شد
در حال حاضر دالر در بازار «:فريدون خاوند در اين مورد به راديو فردا گفته است. پنج ماه گذشته استمقابل يورو در

جھانی ارز در شرايط ضعف به سر می برد، حال آنکه در ايران در وضعيت نيرومندی قرار گرفته و اين نشان مى دھد که 
ر مجموع در ايران دو نوع گرايش ديده مى شود در د. اقتصاد ايران چندان از وضعيت اقتصاد جھانی پيروی نمى کند

گرايش اول، در محافل و رسانه ھای نزديک به دولت ديده مى شود و تنش ھای فعلی بازار : واکنش به اوجگيری تب ارز 
ارز را به توطئه ای نسبت مى دھد که گويا از سوی طال فروشان طرح ريزی شده و به دليل مخالفتشان با قانون ماليات 

گرايش دوم . بر ارزش افزوده، قيمت دالر را به صورت مصنوعی باال برده اند تا به اين وسيله از دولت انتقام گرفته باشند
که متکی ھست بر يک تحليل جدی تر و در بررسی داليل اوجگيری نرخ ارز، بر يک سلسله عوامل اقتصادی و سياسی 

  ..." تاکيد مى کند
ترين عاملی که ھواداران اين گرايش در توضيح افزايش نرخ ارز بر آن تاکيد مى کنند، مھم «:وی در ادامه معتقد است

مى دانيم که دوبی گلوگاه . وضعيت تازه ای ھست که در روابط بازرگانی و پولی ميان ايران و دوبی به وجود آمده
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يکجانبه قدرت ھای بزرگ، فشار بر اقتصادی ايران ھست و به تازگي، در پيوند با تحريم ھای بين المللی يا تحريم ھای 
  » بانک ھای ايرانی را شديد تر کرده است

  به خاطر تعطيلی بازار 
قسمتى از اين نوسانات « : اظھار داشت به گزارش فارس محمود بھمنى در مورد نوسانات بازار طال و ارز طى ھفته 

نسبت به ارزھاى ديگر دچار نوسان افزايش يا مربوط به بازارھاى جھانى است؛ فرضاً اگر نسبت برابرى دالر و يورو 
  » . يابد، طبيعى است شود و يا قيمت طال مقدارى افزايش مي كاھش مي

 تومان 100 ھزار و  :ھا، تاكيد كرد رئيس كل بانك مركزى با اشاره به ايجاد تقاضاى كاذب براى ارز مسافرتى در بازار و بانك
 تومان به مشتريان عرضه 1300ان شده است؛ فردا ارز به قيمت خيلى كمتر از براى دالر رقمى نيست كه بگوييم دالر گر

  » خواھد شد
اين امر به اين خاطر بود : ھا، گفت براى سكه و ارز طى روز جارى در تابلوى صرافي" نرخ "اين مقام مسئول در مورد نبود 

رسد و تماماً ارزى كه بانك  ز به دست آنھا ميكه ارز به دست آنھا نرسيده بود و آنھا كمى بالتكليف بودند؛ امروز ار
  . " فروشند گذارد مي مركزى در اختيار آنھا مي

زمانى كه : ھا، اظھار كرد ھا و سكه فروشي بھمنى در مورد تاثير تعطيلى بازار طالفروشان بر انفاقات روز جارى در صرافي
 بانك كارگشايى و برخى شعب دستور ارائه سكه را ھا باال مى رود ولى بانك مركزى به  قيمت طال عرضه نشود قطعاً

  » . صادر كرد تا اين مشكل برطرف شود
ھمچنين نمونه تحليل ھای دسته اول که فريدون خاوند به آن اشاره می کند اين نوشته جمشيد پژويان ،رييس شورای 

 سال گذشته با خط 30ر طول اگر د« :بر اساس اين نوشته .رقابت است که در سايت خبر آن الين منتشر شده است 
رگرسيون رابطه بين طال و دالر را ارزيابی کنيد، متوجه خواھيد شد ھميشه بين دالر و طال رابطه مستقيمی وجود 

اين مساله ھم نشات .ھر زمان قيمت طال گران شده به تناسب آن قيمت دالر ھم افزايش يافته است. داشته است
 افراد مقداری طال داشتند و فقمت آن در بازار به سمت افزايش حرکت کرد آن را با گرفته از اين موضوع است که ھر وقت

بر اين اساس افزايش نرخ . در نتيجه چنين اقدامی قيمت طال و دالر روند افزايشی را طی خواھد کرد. دالر معامله کردند
 طال به سمت معامله دالر می افرادبخاطر سودی بيشتر با گرانی.دالر پس افزايش قيمت طال موضوع عجيبی نيست

اتفاقی که در چند روز اخير در بازار ارز کشور رخ داده است در حال حاضر ھم افزايش نرخ دالر در کشور عاملی جز . روند
طبيعی است وقتی قيمت طال کاھش يابد نر خ دالر ھم از . رشد قيمت طال ندارد و عوامل ديگر در اين زمينه بی تاثيرند

  » .البته به شرط آنکه با ارزانی نرخ طال عوامل تاثير گذار ديگر ھم تغيير نکنند. افتدتب و تاب می 
  مشکل اصلی امارات است 

اما در کنار مساله بازار طال که تحليل دولتی ھاست تحليلی ھم در خصوص رفتار امارات در قبال تحريم در اين مدت 
 از اين که دوبی تغيير جھت بدھد و فشار ھايش را بر ايران به نوشته بعضی از رسانه ھا مسئوالن.منتشر شده است 

البته . کمتر کند، قطع اميد کرده اند و به فکر اين ھستند که راه حل ھای جانشين پيدا کنند از جمله روی آوردن به ترکيه
اول : تکم به دو علت به نظر بسيار بعيد است که ترکيه در انجام مبادالت با دنيای خارج بتواند جانشين دوبی بشود، دس

اين که رشته ھای ايجاد شده ميان اقتصاد ھای ايران و دوبی قديمی ھستند و يافتن جانشين سريع برای آنھا کار ساده 
آنکارا حاضر نخواھد . دوم موقعيت ترکيه و منافع عظيم اقتصادی اين کشور ھست در رابطه با اروپا و آمريکا. ای نيست

  . ی منافع خودش را به خطر بيندازدشد به خاطر جمھوری اسالم
ھايی مبنی بر خريد  برخی اخبار رسيده از ھمسايه جنوبی حکايت از اين دارد که ممنوعيت«:فرارو در اين خصوص نوشت

ھمچنين طبق اخبار غير رسمی امارات، فعاليت . طال به لایر در امارات باعث افزايش قيمت دالر و طال شده است
ھا ناممکن شده  به حالت تعليق در آورده بطوريکه حتی انجام عمليات ساده و عادی ھم برای ايرانيھای ايرانی را  بانک
  » . .است

فشارھای بين المللی و غربی «:ھا از سوی امارات اظھار کرد نماينده مردم قزوين در مجلس درباره داليل اعمال تحريم
  » د از غرب است و الزاما آنھا مجبورند به اين فشارھا تن دھندباالخره امارات ھرچه دار. روی امارات افزايش يافته است

اين نماينده عضو فراکسيون خط امام مجلس درباره سخنان سخنگوی وزارت خارجه مبنی بر اينکه اعمال محدوديت عليه 
 اظھارات آقای مھمانپرست«: ھای کشورھای تحريم کننده است، گفت ھای ايرانی باعث ضرر و زيان شرکت شرکت

 »پندارند نگرند و دشمن قطعی را دوست مي آنھا خوشبينانه به مسئله مي. رسد چندان درست به نظر نمي

  مدرسه قرآنی 3000آغاز به کار : به موازات گسترش فقر و سرکوب

 معاون پرورشی و تربيت بدنی آموزش و پرورش شھر تھران با اعالم: مھر آمده است 8در تاریخ مھربه نوشته خبرگزاری 
برگزاری نماز جماعت : اينکه سه ھزار مدرسه قرآنی فعاليت خود را ھمزمان با شروع سال تحصيلی آغاز کرده اند گفت

  . جزو برنامه ھای اصلی دانش آموزان است و مديران نبايد آن را يک برنامه حاشيه ای يا فوق برنامه تلقی کنند
 نفر از مديران آموزش و پرورش مناطق ابالغ مديريت عالی شورای 20برای : محمد بنيادی در گفتگو با خبرنگار مھر افزود

  . مدارس قرآن صادر شده است تا در پيشروی برنامه ھای مربوط به اين مدارس با دست بازتری عمل کنند
  .  ھزار مدرسه قرآن در سال تحصيلی جاری در مدارس راه اندازی می شود10به گفته وزير آموزش و پرورش 

تمامی برنامه ھا، شيوه نامه ھا، تقويم زمانبندی : شی و تربيت بدنی آموزش و پرورش شھر تھران ادامه دادمعاون پرور
  . کالسھا و نوع فعاليت برای مديران آموزش و پرورش مناطق ابالغ شده است

د را در اين زمينه در تابستان سال جاری نيز دارلقرآنھا و پايگاھھای تابستانی توانستند فعاليتھای خو: بنيادی افزود
  . ساماندھی کنند و در بسياری از مدارس کالسھای قرآنی برگزار شد

: معاون پرورشی و تربيت بدنی آموزش و پرورش شھر تھران از برگزاری نماز جماعت در تمام مدارس خبر داد و گفت
موزان به نماز جماعت اختصاص  دقيقه از برنامه دانش آ20ھمزمان با اذن ظھر در ھمه مدارس اذان پخش خواھد شد و 

  . می يابد
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برگزاری نماز جماعت جزو برنامه ھای اصلی دانش آموزان است و مديران نبايد آن را يک برنامه : بنيادی تصريح کرد
  . حاشيه ای يا فوق برنامه تلقی کنند

  جوانان معترض شيشه ھای ساختمان شورای شھر را شکستند

  
جوانان این منطقه که علت اصلی , اب کردن زمين چمن در بوستانی در منطقه زعفرانيه  به دنبال خر–آسمان دیلی نيوز 

این موضوع را تصميم گيری شورای شھر ميدانستند به ساختمان شورای شھر رفته و در یک حرکت اعتراضی شيشه 
  .ھای آن را شکستند 

جوانانی که در این موضوع نقشی نداشته و تنھا , به دنبال این اقدام مزدوران چند جوان را بدون دليل دستگير نمودند
به این جوانان گفته شده است تا دستگيری عوامل اصلی باید در , جرم آنھا نشستن در پارک مذکور بوده است 

  .بازداشتگاه بمانند
شته ھشت زمين چمنی که برای بازی فوتبال به آنجا مراجعه ميکردیم و در دو سه ماه گذ” :یکی از جوانان منطقه گفت 

با تصویب شورای شھر با خاک یکسان شده , ميليون تومان برای بازسازی چمن و نور افکنھای این زمين ھزینه شده بود 
پشت برده از این قرار است که , ظاھر قضيه رانگاه نکنيد . و به بھانه ساختن یک سالن ورزشی تبدیل به تل گودی شد 

ه منطقه یک به این نتيجه ميرسند که با این زمين چمن چيز ی عایدشان رئيس شورای شھر منطقه و شھردار ناحيه س
ميتوانند با , وقتی که بتوانند در این مکان سالن ورزشی ایجاد نمایند, نمی شود و مردم رایگان از آن استفاده ميکنند

عضای شورای شھر شده و چند این کار باعث درگيری بين ا, انواع روشھا از مردم پول بگيرند و راه دزدی خود را بازکنند
نفر از اعضا که به ميزانی و جدان کاری داشته اند مخالفت نموده اند و لی در نھایت قضيه به نفع جيب آقایان حل وفصل 

, برای ھمين ماھم که از این دغل کاری مطلع شدیم به نشانه اعتراض به این دزدی , شده و آنجا را خراب نمودند 
 .“ای شھر منطقه را شکستيم شيشه ھای ساختمان شور

گردید واردات پسته به آمریکا ممنوع طبق حکم امضاء شده اوباما   

در اول ماه ژوئيه اوباما : آمده است آسوشيتد پرس  به نقل از خبرارگزاری 89 مھر 8به گزارش آژانس ایران خبر در تاریخ 
  ميليون دالر700اين تحريمات بازار داخلى كه ارزش . اتمى ايران به امضا رساند تحريم پسته را در واكنش به سياستھاى

اولين بار . واردات پسته ايران را منع كرده بود ًآمريكا قبال ھم… . كندباشد را تقريباً به توليد كنندگان داخلى واگذار مىمى
در سال . دن اعمال شدعنوان گروگان گرفته شكارمندان سفارت آمريكا در ايران به  وقتى كه1979اين تحريمات در سال 

جمھور رئيس. اعمال شد  در زمان جنگ ايران عراق دوباره2000 تا 1987اين تحريمات برداشته شد اما از سال  1981
رابطه با ايران در حال بھبود است اين ممنوعيت را  كردخاطر اين كه فكر مى به2000سابق بيل كلينتون در ماه مارس 

 كسانى كه در صنعت پسته. نزديك به يك ميليون پوند پسته به آمريكا صادر كرده است انماه گذشته اير12در . برداشت
 .تمركز داشته باشد گويند احتمال دارد كه اينك رقابت ميان اين دو كشور بر روى بازار خارجىھستند مى
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  ھا، لغو انجمن شفای وسواس، مجوز برای خودی ھا NGOکنترل 

  
مدير کل امور اجتماعی استانداری تھران :  مھر آمده است 8سایت آفتاب به نقل از خبرگزاری دولتی مھر ایران در تاریخ 

بر لغو مجوز و تعطيلی انجمن شفای وسواس خبر  نھاد استان تھران مبني ھای مردم نظارت بر سازماناز رای مثبت ھيأت 
  داد 
بر  نھاد استان تھران مبني ھای مردم مدير کل امور اجتماعی استانداری تھران از رای مثبت ھيأت نظارت بر سازمان: آفتاب

جديد در استان تھران NGO 8 در اين جلسه با فعاليت :لغو مجوز و تعطيلی انجمن شفای وسواس خبر داد و افزود
  . موافقت شد

نھاد استان تھران خبر  ھای مردم  در ھيأت نظارت بر سازمانNGO 8منش از صدور مجوز برای فعاليت  محمد علی عرفان
ش، موسسه ھای استان تھران مجوز فعاليت موسسه خيريه حکمت آفرين در جلسه ھيأت نظارت بر سازمان: داد و افزود
الحسين، موسسه خيريه پيام آوران فاطمي، موسسه خيريه فرزندان صالح فردا، انجمن کارآفرينان فعال  خيريه بيت

  . استان تھران، جامعه دامپزشکی ايثارگران استان تھران، جمعيت مھندسی ارزش و موسسه ورزش و طبيعت صادر شد
ھای مردم نھاد رسيدگی شد که با رای ھيأت نظارت بر مبنای  در اين جلسه به تخلفات برخی از سازمان: وی افزود

ھا، اعضای ھيأت به لغو مجوز فعاليت و تعطيلی موسسه خيريه شھيد رحمانی و ngoمدارک و ميزان تخلفات در پرونده 
  . انجمن شفای وسواس رای مثبت دادند

  . شود بار برگزار مي  روز يک15 ھای استان تھران ھرngoھيأت نظارت بر عملکرد : منش اظھار داشت عرفان
ھای مردم نھاد استان تھران مشخصات خود را به سامانه   درصد از سازمان50وی با بيان اينکه ھم اکنون بيش از 

ھای  سرشماری سازمان: اند، گفت ريافت کردهد ھای استان تھران اعالم کرده و کد رھگيری ngoاطالعاتی ساماندھی 
  .يابد تا پايان مھرماه پايان ميمردم نھاد استان تھران 

  

  تناقض ذاتی سرمایه در طرح ھدفمندسازی یارانه ھا
  کميته ھماھنگی برای ایجاد تشکل کارگری
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یکی از تناقض ھای ذاتی سرمایه یعنی رابطه خرید و فروش نيروی کار این است که، از یک سو، افزایش سود خریداران 

است و، از سوی دیگر، کاھش واقعی بھای نيروی ) دستمزد( بھای نيروی کار در گرو کاھش) سرمایه داران(نيروی کار 
زیرا این کاھش به معنای پایين .  باعث پایين آمدن سود سرمایه داران می شود– در صورت ثابت ماندن عوامل دیگر –کار 

 مصرفی توليدشده توسط است که بر اثر آن، تقاضا برای کاالھای) کارگران(آمدن قدرت خرید فروشندگان نيروی کار 
به عبارت دیگر، افزایش سود سرمایه داران . سرمایه داران کم می شود و بدین سان سود سرمایه داران کاھش می یابد
الزم به ذکر است که این تناقض مستقل !!(از یک سو مستلزم کاھش دستمزد است و، از سوی دیگر، نيازمند افزایش آن

  ). که در اثر فعليت یافتن گرایش نزولی نرخ سود به وجود می آیداز بحث بحران ذاتی سرمایه است
یکی از مصادیق بارز نمایش این تناقض ذاتی رابطه اجتماعی » ھدفمند سازی یارانه ھا«طرح جمھوری اسالمی برای 

رانه بر اساس این طرح، که از سوی دولت برای تصویب به مجلس ارائه شد، قرار بود از محل قطع یا. سرمایه است
مجلس عمدتا به لحاظ عواقب سياسی ناشی از افزایش قيمت .  ھزار ميليارد دالر عاید دولت شود40کاالھای اساسی 

 ھزار ميليارد دالر کاھش 20 اندکی کشيد و این رقم را به – به گفته برخی از نمایندگان –ھا، ترمز دولت احمدی نژاد را 
 درصد به سرمایه 40 ھزار ميليارد دالر 20طبق مصوبه مجلس، از این .  کردداد و با اندک تغييرات دیگری آن را تصویب

به این .  درصد باقی مانده نيز به صورت یارانه نقدی به مردم داده می شود40 درصد به دولت و 20داران بخش خصوصی، 
ت سرمایه داران ایران اعم جمعي(  درصد جمعيت می شود 10 درصد درآمد حاصل از قطع یارانه ھا عاید حداکثر 60ترتيب، 

 40 درصد جمعيت فقط از 90و )  درصد کل جمعيت است10از خصوصی و دولتی و عمله و اکره آنان بی گمان کمتر از 
مستضعف «و » عدالت گرایی«ھمين یک نمونه کافی است تا نشان داده شود که . درصد این درآمد برخوردار می شوند

ھمين یک نمونه کافی است تا شيادی و شارالتانيسم و ریاکاری .  قماشی استدولت جمھوری اسالمی از چه» پناھی
دولتمردان به طرزی بس ناشيانه می کوشند این شيادی را در پس . و عوام فریبی نھفته در پس این شعارھا برمال شود

دالنه تقسيم می شده است و سخنان و شعارھای عوام فریبانه پنھان کنند، تا آنجا که ادعا می کنند یارانه تا کنون ناعا
آیا شيادانه تر از این می توان اقدامی یکسره سرمایه دارانه و !! دولت از این پس می خواھد آن را عادالنه تقسيم کند

به مردم فروخت؟ قدیم، برای نشان دادن شيادی » اقشارآسيب پذیر«ضدکارگری را رنگ کرد و به عنوان اقدامی به سود 
زیدی می گفت این ضرب المثل . می گفتند او گنجشگ را رنگ می کند و جای قناری می فروشدو کاله برداری کسی 

در مورد این ھا باید گفت گنجشک را رنگ . اصال حق مطلب را در مورد شيادان و کاله برداران دوران کنونی ادا نمی کند
  !!می کنند و جای فولکس واگن می فروشند

 60ری آشکارا سرمایه دارانه در تقسيم درآمد ناشی از قطع یارانه ھا به نسبت با این ھمه، و به رغم این سمت گي
که البته به رغم جنجال ھا و ھياھوھای بسيار تا کنون دیناری از آن به ( درصد برای مردم 40درصد برای سرمایه داران و 

اثرات پيش رس گرانی ناشی از دست مردم نرسيده است، و در حالی که به گفته دولت ھنوزھيچ یارانه ای قطع نشده 
به علت آن که این طرح مشکل سودآوری الزم سرمایه ھا برای تامين ) آن از ھم اکنون گریبان مردم را گرفته است

علی صدری، رئيس . انباشت را حل نمی کند از ھم اکنون صدای اعتراض سرمایه داران بخش خصوصی بلند شده است
در صورت آزادسازی قيمت ھا و حذف یارانه ھا، بھای کاالھا و خدمات «: فته است شبکه خانه صنعت و معدن جوانان، گ

حتی مبلغ نقدی یارانه ھا که براساس وضع مالی خانواده ھا پرداخت . چندین برابر مزد دریافتی کارگران افزایش می یابد
دن یارانه ھا امکان پرداخت دولت باید ھمزمان با ھدفمند کر. می شود نمی تواند شکاف ایجادشده را ترميم کند

سال ھاست که موضوع واقعی شدن دستمزدھا مطرح می شود و در صورت اجرای . دستمزدھای واقعی را فراھم کند
حتی اگر کارخانه ھا بتوانند در مقابل . ھدفمندشدن یارانه ھا دیگر نمی توان این موضوع را به زمان دیگری موکول کرد

عمده . ه ھا مقاومت کنند بازھم بدون افزایش واقعی مزد با خطر تعطيلی مواجه ھستندتبعات ناشی از آزادسازی ھزین
محصوالت کارخانه ھا باید توسط مزدبگيران کارگر و کارمند خریداری شود و درغيراین صورت به دليل فروش نرفتن 

  )، تاکيد از ماست7/7/1389ایلنا، (» .محصوالت بازھم خطر تعطيلی و بيکاری وجود دارد
 ميليون بيکار در ایران وجود دارد، این نماینده سرمایه 5روشن است که، در حالی که ارتش ذخيره ای شامل حداقل 

او نگران کاھش سود و درنھایت تعطيل کارخانه ھای سرمایه داران . داران به ھيچ وجه نگران بيکاری کارگران نيست
 ھا تعطيل نشوند محصوالت آن ھا باید در بازار به فروش او می گوید برای این که این کارخانه. بخش خصوصی است

و این . اما برای به فروش رسيدن این محصوالت، دستمزد کارگران باید افزایش یابد تا بتوانند این محصوالت را بخرند. برسد
 باید کاھش یابد، برای افزایش سود سرمایه داران دستمزد: ھمان دور باطل سرمایه است که در باال به آن اشاره کردیم 

ھمان سرمایه دارانی که دیروز خواھان خارج . اما کاھش دستمزد واقعی در نھایت سود سرمایه داران را نيز می کاھد
 نفر از شمول قانون کار بودند تا از شر پرداخت دستمزد براساس مصوبه وزارت کار معاف شوند، 10شدن کارگاه ھای زیر 

 افزایش دستمزد واقعی کارگران را فراھم کند تا آن ھا بتوانند توليدات سرمایه داران را امروز به دولت می گویند امکان
دقت در این نکته ظریف برای کارگران الزم است که این نماینده سرمایه داران بخش خصوصی به گونه ای دقيق و . بخرند

منظور از دستمزد . تمزد اسمی آنانسنجيده از افزایش دستمزد واقعی کارگران سخن می گوید و نه از افزایش دس
اما . اسمی مبلغ پولی است که سرمایه داران به طور ماھانه یا روزانه در ازای خرید نيروی کار کارگران به آنان می پردازند

ناگفته پيداست که این دو مقوله، به ویژه در شرایط . دستمزد واقعی کارگران به معنای قدرت خرید آنان در بازار است
دستمزد (کارگران ممکن است ماھانه حتی یک ميليون دستمزد بگيرند . م و گرانی، به ھيچ وجه یکسان نيستندتور

در این صورت، دستمزد ). دستمزد واقعی(در حالی که با این یک ميليون تومان نتوانند به اندازه قبل کاال بخرند ) اسمی
آنچه این نماینده سرمایه داران بخش خصوصی می گوید نه . ستآنان اگرچه اسما افزایش یافته اما واقعا کاھش یافته ا

بلکه این است که دولت باید ) که لزوما باید از کيسه خود سرمایه داران پرداخت شود( افزایش دستمزد اسمی کارگران 
اید سھم معنای بی پرده و روراست حرف او این است که دولت ب. امکان افزایش دستمزد واقعی کارگران را فراھم کند

بيشتری از درآمد حاصل از قطع یارانه ھا و ھمچنين امکانات و تسھيالت بسيار بيشتری در اختيار سرمایه داران بخش 
خصوصی قرار دھد تا این سرمایه داران بتوانند کاالھای خود ارزان تر توليد کنند، به طوری که کارگران قادر باشند آن ھا را 

به سخن دیگر، و به قول معروف، دعوا بر سر . ی سرمایه داران بخش خصوصی تعطيل نشونددر بازار بخرند تا کارخانه ھا
دعوا بين سرمایه داران خصوصی و دولتی بر سر تقسيم درآمد حاصل از قطع یارانه ھا و به طور کلی . لحاف مالست

از این ارزش اضافی را ھر کدام می کوشد سھم بيشتری . تقسيم ارزش اضافی توليدشده توسط کل طبقه کارگر است
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) …طالفروشان، پارچه فروشان، آھن فروشان و(یک نمونه دیگر این دعوا، اختالف بين دولت و بازار . به سوی خود بکشد
است که چندی است ادامه دارد و در مواری به اعتصاب بازاریان و عقب نشينی دولت » ماليات بر ارزش افزوده«در مورد 

  .انجاميده است
ا از مقوله ھمان تناقضی است که در باال به آن اشاره کردیم، تناقضی که ھر بخش سرمایه بخش دیگر را این دعواھ

غافل از این که این تناقض در ذات سرمایه نھفته است و . مسبب آن می داند و می کوشد آن را به سود خود حل کند
رمایه دار و دولت او در مقابل این تناقض منفعل البته چنين نيست که طبقه س. منحصر به این یا آن بخش سرمایه نيست

اینان برای برون رفت از این دور باطل به انواع و اقسام ترفندھا دست می یازند، ترفندھایی که نتيجه ھمه آن ھا . باشند
بی اعمال فشار و تشدید استثمار ھرچه وحشيانه تر کارگران برای مکيدن آخرین قطره ھای خون آنان، : یک چيز است 

این تناقض فقط و فقط با برچيدن بساط سرمایه حل می شود، که . آن که این امر به حل نھایی این تناقض منجر شود
  .خود قبل از ھرچيز در گرو خودآگاھی و تشکل سراسری و ضدسرمایه داری طبقه کارگر است

  کميته ھماھنگی برای ایجاد تشکل کارگری
 1389 مھر 8

  نيمه دوم سال در“ تورم دو رقمی”بازگشت 

دولت برای اجرای صحيح ھدفمندسازی و کنترل تورم در نيمه دوم سال، بايد رشد : آمده است کلمهبه نقل از سایت 
در صورتی که نرخ رشد نقدينگی کنترل شود و درآمدھای حاصله از ھدفمندسازی صرف . نقدينگی را کنترل کند

در اين يادداشت کوشش . يدی بر اقتصاد کشور نخواھد گذاشتگذاری شوند، اجرای اين طرح اثر تورمی شد سرمايه
  . ر نيمه دوم سال ھشدار داده شودشده است تا نسبت به خطر بازگشت تورم د

رقمی شدن نرخ تورم را متقاعد کند، و در  کنندگان در تک در حالی که بانک مرکزی ھنوز در صدد است تا تشکيک
کنند که کاھش تورم در شرايط رکود ھنر نيست؛ برخی عاليم  لت يادآوری ميگران به دو شرايطی که بسياری از تحليل

   .گر بازگشت تورم دورقمی در نيمه دوم سال جاری ھستند حکايت
چرا که . دھند حتی بدون اجرای ھدفمندسازی احتمال بازگشت تورم دو رقمی بسيار جدی است ھا نشان مي شاخص

بخش ساختمان ھنوز فعال . ادی کشور اگر صفر نشده باشد، کند شده استرسد نرخ رشد اقتص از يک طرف به نظر مي
شود، ھنوز از  انداز روشنی ندارد، بخش خدمات که نيمی از توليد ناخالص داخلی ايران را شامل مي نيست و چشم

توان رشد چندانی را انتظار داشت، بخش صنعت درگير  دھد، از بخش نفت نمي خودش رونق جدی را نشان نمي
   .مشکالت بسيار مھمی است و تنھا در بخش کشاورزی شاھد رونق ھستيم

 درصد توليد ناخالص داخلی ايران را در ١۵ تا ١٠کشاورزی تنھا . توان اميدی داشت اما به رونق بخش کشاورزی نيز نمي
خش کشاورزي، يعنی ھر يک درصد رشد ارزش افزوده درب. گيرد و سھم مھمی در نرخ رشد اقتصادی کشور ندارد برمي
   .گذارد  درصد در رشد اقتصادی ايران تاثير مي٠٫١۵تنھا 

 درصد است، برای کنترل تورم نرخ رشد نقدينگی ٢به عقيده کارشناسان در شرايطی که نرخ رشد اقتصادی بين صفر تا 
 درصد ٢۵ تا ٢٠ين رسد نرخ رشد نقدينگی در حال حاضر ب با توجه به اين که به نظر مي.  درصد باشد٨ تا ۶بايد بين 

رسيم که از نيمه دوم امسال شاھد دو رقمی شدن نرخ  باشد؛ با در کنار ھم گذاشتن اين دو شاخص به اين نتيجه مي
   .تورم خواھيم بود

 ماھه نرخ تورم کاھش يافته اما تورم در مردادماه سال جاری به ١٢ھا بايد توجه داشت که اگرچه متوسط  افزون بر اين
ثانيا با وجودی که در تير و مرداد محصوالت . به سال گذشته در قياس با تيرماه افزايش يافته استنسبت مدت مشا

 درصد افزايش ١٫٢ھا  ھای کاھش تورم در اقتصاد ايران ھستند، قيمت  ماه شوند و به عبارتي کشاورزی تازه وارد بازار مي
   .پيدا کرده است

ً برای بانک مرکزی است و با اين اوصاف از اواخر پاييز احتماال مجددا نرخ افزايش تورم مردادماه يک عالمت ھشداردھنده
طرح اين احتمال را بدون در نظر گرفتن آثار ناشی از کاھش احتمالی واردات، آثار روانی تحريم و . شود تورم دو رقمی مي
   .ھدفمندسازی است

   ھای انبساطی و معضل تورم سياست
تواند باشد و به  رض ثابت ماندن گردش پول است، و سرعت گردش پول کمتر از اين نميھا مبتنی بر ف تمام اين تحليل

رئيس بانک مرکزی اخيرا گفته . عباره اخری دولت ديگر قادر نيست از طريق کاھش نرخ گردش پول، تورم را ثابت نگه دارد
ھای مالی  خواھيم بود؛ اما ھم سياستاست صرف نظر از آزادسازي، قادر به کنترل نرخ تورم با ابزارھای پولی و مالی 

به ھمين خاطر بھترين راه کنترل تورم، ايجاد تناسب ميان نرخ . ھای پولی آن دولت انبساطی است و ھم سياست
   .نقدينگی و نرخ رشد اقتصادی است

  ر ناگزير مديريت واردات بر تورم تاثي
اولين تاثير اين طرح در ارزش .  افزايش تورم خواھد شدگذشته از تمام موارد پيش گفته؛ طرح مديريت واردات نيز موجب

 چنين با اجرای اين طرح عرضه ھم. گردد ای از خدمات به واردات بازمي افزوده بخش خدمات است، چرا که بخش عمده
  . کل کشور کاھش پيدا خواھد کرد

شود که وقتی  ف اين کاال ميمسئله بر سر اين نيست که کاالی وارداتی لوکس ھست يا نيست، به ھر حال پولی صر
عرضه آن از بين برود، اين پول صرف کاالھايی که در داخل موجودند خواھد شد و باال رفتن تقاضای کاالھای بازار داخلی 

   .گذارد طبيعتاً بر تورم تاثير مي
.  تورم طبيعی استيابد، بروز يابد اما در مقابل عرضه کل کاھش مي وقتی تقاضای موثر يا ھمان عرضه پول افزايش مي

نبايد از خاطر برد که بحث تقسيم کاالھا به . شود ھا مي ھر گونه اختالل بين تقاضای کل و عرضه کل موجب تغيير قيمت
آالت توليدي، پول صرف تفريحی  ضروری و غيرضروری در حفظ منابع ارزی مطرح است، يعنی به جای وارد کردن ماشين

ون بحث بر سر اين است که جلوگيری از مصرف کاال، ولو کاالی غيرضروری و لوکس اما اکن. شود مثل آنتالياگردی مي
  . انجامد دھد و اين به تورم مي يعرضه کل را کاھش م
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   ھدفمندسازی و تورم
تواند  اما اين طرح چه آثار تورمی مي. امروزه ھدفمندسازی به عنوان يک اولويت اقتصادی برای کشور مطرح شده است

داد و تقاضای  جا که عرضه کل را کاھش نمي شد، از آن ته باشد؟ اگر ھدفمندی به صورت درست اجرا ميبه ھمراه داش
اما چون عرضه پول در ايران در حال اضافه شدن . ھا ناچيز بود کرد، اثر آن بر سطح عمومی قيمت کل ھم کاھش پيدا نمي
  . ھا به تورم خواھد انجاميد رانهاست، ھدفمند کردن يا

گونه اثر مھم تورمی در افزايش  ھا ھيچ کنم که در صورت کنترل عرضه پول، ھدفمندسازی يارانه نکته تاکيد ميبر اين 
ھا موجب افت مصرف خواھد  باال رفتن قيمت: توضيح مسئله بسيار ساده است. ھا نخواھد داشت سطح عمومی قيمت

به عبارت ديگر . ضه قابل اختصاص در جاھای ديگر استشود؛ در اين حالت منابع اين مازاد عر شد و مازاد عرضه ايجاد مي
رود و به جای  کند، نياز به واردات بنزين از ميان مي با گران شدن سوخت، آقای الف از ماشين شخصی کمتر استفاده مي

   .کنيم آن کاالی ديگری وارد مي
د؛ اما اثر نھايی آن بر سطح عمومی شايد در يک دوره کوتاه مدت، بازار به خاطر اجرای ھدفمندسازی دچار تالطم شو

 ماھه خواھد ٧ الی ۶ای  ھا را دوره آل مدت زمان اين تالطم در قيمت در حالت ايده. ھا ثابت و بلکه کاھنده است قيمت
جاست که بنای اجرای ھدفمندسازی در مجلس کج گذاشته شده است و با روش فعلی به تورم  بود، اما مسئله اين

   .ايرادات بزرگ ھدفمندسازی ھم در نحوه توزيع درآمدھای حاصله از اين طرح استيکی از . انجامد مي
گيرد، صرف   درصد از درآمدھای حاصله از محل ھدفمندسازی که به دولت تعلق مي٢٠ اند  اگرچه مسئولين مدعي

ری شود، چرا بودجه گذا گذاری خواھد شد، اما جای اين پرسش باقی است که اگر بنا بود اين پول صرف سرمايه سرمايه
گيری ندارد، درصورتی که قرار بود ھدفمندسازی از نوروز  عمرانی سال جاری با بودجه عمرانی سال گذشته تفاوت چشم

   اجرا شود؟
توانند به ھمان ميزان قبلی در  درصد اين درآمدھا به صنايع به اين معناست که صنايع باز مي٣٠ضمن اين که بازگشت 
  . افتد ن اتفاق کم و بيش ميھا نيز ھمي پاش کنند، با دادن کمک خرجی به خانوادهمصرف انرژی ريخت و 

ھا  شايد ھنوز قانع نشده باشيد که اگر قانون ھدفمندی درست اجرا شود منجر به افزايش شديد سطح عمومی قيمت
خشی برداريد و روی بخش اگر پول موجود در جامعه را مثل يک استخر آب فرض کنيد، ھر مقدار آب که از ب. نخواھد شد

اگر نقدينگی را مثل ورودی آب به استخر فرض کنيم، در . ديگر بريزيد، در سطح عمومی آب تغييری ايجاد نخواھد کرد
  .ھا در جای ديگری کاھش پيدا خواھد کرد ھا افزايش پيدا کند، معادل آن قيمت  صورت نبود افزايش نقدينگي، ھر جا قيمت

 ادره کارخانه ھا فرمان به بسيج برای مص
 

کارخانه ھا را فتح  بسيج باید در دوران خصوص سازی:  مھر آمده است 8 در تاریخ جرسبه نوشته سایت اصالح طلب 
كنار با تاكيد  بسيجيان فريدون غالمحسين الھام سخنگوي سابق دولت و عضو حقوقدان شوراي نگھبان در گردھمايي.کند

ھا را فتح كند و قدرت  سازي كارخانه بايد در دوره خصوصي بسيج: ھار داشتھا اظ بر حضور بسيجيان در ھمه صحنه
 ھاي خاص انحصارطلب و سازي به دست گروه دست بگيرد و نگذارد اقتصاد در عصر خصوصي اقتصادي واقعي كشور را در

  .ساالر بيفتد سرمايه
ھاي مختلف علمي،  عرصه ي كه درآن بسيج: به گزارش فارس عضو حقوقدان شوراي نگھبان در ادامه اظھار داشت

اين بسيج در موقع الزم نيز وارد عرصه : تاكيد كرد اي و ھنري حضور فعال داشته باشد را مطلوب رھبري دانست و رسانه
  گذارد نمي توپ و تانك بر بسيجي اثر: الھام ھمچنين در بخشی از این سخنرانی خود گفت.شود جھاد مي

  شدندكارگران پرنده آبي جھان اخراج 

كارگر بوشھر از تصميم  دبير اجرايي خانه:  مھر آمده است 9 ایلنا در تاریخ –به گزارش خبرگزاری دولتی کار ایران 
  . دھد مي  كارگر اين شركت در بوشھر خبر150براي اخراج » جھان پرنده آبي«كارفرماي شركت 

جھان سه سال پيش و از محل پرداخت  يآب شركت پرنده: وگو با خبرنگار ايلنا، گفت عيسي محمد كمالي درگفت
  . تسھيالت زودبازده تاسيس شد تا با جذب نيروھاي بومي در زمينه تصفيه فرآورده ھاي نفتي فعاليت كند

ھاي  كه اين كارخانه با وارد كردن فرآورده نماينده ويژه كارگري رئيس مجمع نمايندگان استان بوشھر در مجلس بابيان اين
 كارگر متخصص بومي و 150در اين واحد : كرد؛ گفت ھشھر آنھا را براي عرضه به بازار تصفيه مينفتي از سرخس و ما

  . غير بومي به تصفيه مواد و فراورده ھاي نفتي مشغول بودند
ھاي مسوول با مديران اين كارخانه به دليل انجام برخي تخلفات  اين فعال كارگري بايادآوري اينكه مدتي قبل دستگاه

توانند  از ھمان زمان مديران و كارفرمايان شركت پرنده آبي جھان با اين استدالل كه ديگر نمي: ردند؛ گفتبرخورد ك
  . فعاليت كنند تمامي كارگران را اخراج كردند

تواند ھمچنان با وارد  كارخانه مي: به گفته كمالي اين اخراج درحالي است كه كارگران پرنده آبي جھان مدعي ھستند
  . نفتي از سرخس و ماھشھر به فعاليت خود ادامه دھدكردن مواد 

جھان قصد دارند تا با تعطيل كردن كارخانه و اخراج  وي به نقل از كارگران اين كارخانه احتمال داد كه مديران پرنده آبي
  . كارگران مسووالن استاني را تحت تاثير قرار دھند

  پايان پيام
  

   تپه را تاييد كردھيات حل اختالف شوش اخراج كارگران ھفت
  

كار شھرستان شوش راي  ھيات حل اختالف اداره:  مھر آمده است 9 ایلنا در تاریخ –به گزارش خبرگزاری دولتی کار ایران 
  . تپه داد ھفت به اخراج چھار نفر از كارگران كارخانه نيشكر

ھيات حل اختالف اداره شوش در : اعالم كردوگو با ايلنا  رضا رخشان از فعاالن كارگري در كارخانه نيشكر ھفت تپه درگفت
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  . عليپور و محمد حيدري مھر را تاييد كرد فرد، جليل احمدي، قربان ترين احكام خود اخراج فريدون نيكو تازه
ھاي كارگري و  اين افراد از كارگران عضو سنديكاي كارگري نيشكر ھفت تپه بودند كه در ارتباط با اعتراض: وي افزود

  . اند  توسط كارفرما اخراج شدهفعاليت صنفي
تپه كه يكي از بزرگترين واحدھاي توليد كننده شكر خام در ايران است در پي بحران شدن صنايع  كارخانه نيشكر ھفت

  . قند شكر به يكي از واحدھاي بحراني تبديل شده بود
كنند اما درماه ھاي گذشته  گرچه كارگران وضعيت كنوني اين واحد توليدي را نسبت به گذشته مطلوب توصيف مي

  . رسد اخباري در خصوص اخراج فعاالن كارگري اين واحد توليدي به گوش مي
 پايان پيام

 پايان فعاليت چھار شرکت بزرگ نفتی جھان در ايران 

ژی به گفته مقامات وزارت امور خارجه آمريکا چھار شرکت بزرگ جھانی انر:  مھر گزارش می دھد 9در تاریخ راديو آلمان 
ھمزمان دولت آمريکا تحريم شرکت نفتيران وابسته به شرکت ملی نفت ايران . اند ھای خود در ايران پايان داده به فعاليت

  . در سوئيس را اعالم کرد
دولت . ھای خود با ايران شدند المللی نفت وادار به قطع ھمکاري ھای آمريکا، چھار کنسرن بزرگ بين در پی فشار تحريم

از بريتانيا و ھلند، " شل"، کنسرن "توتال"اعالم کرد که کنسرن فرانسوی )  مھر٨/  سپتامبر ٣٠(شنبه  پنچآمريکا روز 
اند و به مقامات آمريکايی  خود را از بازار نفت ايران بيرون کشيده" انی"و کنسرن ايتاليايی " اويل استات"کنسرن نروژی 

  . زودی بدان پايان خواھند داد ف کرده و يا بهھای خود را در ايران متوق اند که فعاليت قول داده
: برگ، معاون وزير امور خارجه آمريکا، در واشنگتن از تصميم چھار شرکت بزرگ نفتی استقبال کرد و گفت جميز استين

ھای خود در ايران خاتمه  گذاري اند که به سرمايه المللی انرژی تضمين کرده با خشنودی بايد گفت که چھار شرکت بين«
ھای مھم جھانی از پيامدھای  با اين اقدام کنسرن» .دھند و از ھرگونه فعاليت جديد در بخش انرژی ايران خودداری کنند

  . ھای آمريکا در امان خواھند ماند  تحريم
کنيم و از ھمکاری سازنده آنھا با دولت  ھا در اين تصميم استقبال مي ما از نقش رھبری اين شرکت«: برگ افزود استين

آمريکا بر اين باور است که جمھوری اسالمی با درآمدھای نفتی در صدد گسترش برنامه اتمی » .مريکا بسيار خشنوديمآ
  . خود است

Bildunterschrift: Gro�ansicht des Bildes mit der Bildunterschrift :ھا تاثير خود را بر صنايع نفت و گاز ايران  تحريم
ھای ايالت متحده  ھا از اين پس شامل تحريم  خارجه آمريکا تصريح کرد که اين شرکتکنندمعاون وزير امور مشھود مي
آمريکا بسيار کالن بوده و  المللی انرژی با  ھای بين به گفته تحليلگران سياسي، حجم معامالت کنسرن. نخواھند شد

  . کندپوشی  ھيچ شرکت مھم نفتی در جھان حاضر نيست به خاطر ايران از بازار آمريکا چشم
شود، زيرا اين کشور از ھمکاری  اين اقدامات سبب افزايش ھزينه برای ايران مي«: ھا گفت برگ درباره تاثير تحريم استين

  » .زند با جامعه جھانی سر باز مي
ھای جھانی انرژی ھمکاری خود با ايران را قطع  از سوی ديگر، وزارت امور خارجه آمريکا گزارش داد که برخی از شرکت

و شرکت " ريالينس"شرکت ھندی . شرکت توپراس از ترکيه قرارداد فروش بنزين به ايران را لغو کرده است. اند دهکر
  . اند نيز فروش محصوالت نفتی به ايران را متوقف کرده" اينديپندنت پتروليوم"کويتی 

ھای خارجي،  نا به گزارش خبرگزاريب. نيز صدور بنزين به ايران را متوقف کرده بود" لوک اويل"پيش از اين شرکت روسی 
اين شرکت ژاپنی . ھای خود با جمھوری اسالمی است از ژاپن نيز خواھان پايان دادن به ھمکاري" اينپکس"شرکت بزرگ 

  .گذاری بزند در اکتشاف و توسعه ميدان نفتی آزادگان مايل به ھمکاری بوده و قصد داشته که در ايران دست به سرمايه
ھای داخلي، خالء  ی نفت و گاز به شرکت ھای اکتشافی و حفاری در حوزه کوشد با ارجاع قرارداد  ميجمھوری اسالمی

ھای داخلی برای انجام چنين  ھای شرکت المللی را پر کند، اما کارشناسان در توانايی و حجم سرمايه ھای بين کنسرن
  . ھايی ترديد دارند فعاليت

  تحريم نفتيران از سوی آمريکا 
ھای گسترده عليه جمھوری اسالمي، وزارت امور خارجه آمريکا اعالم کرد، شرکت نفتيران در سوئيس را  مه تحريمدر ادا

  . ھای خود افزوده است نيز به فھرست تحريم
آيد، در سوئيس مستقر بوده و مسئول  ھای شرکت ملی نفت ايران به شمار مي شرکت نفتيران که از زيرمجموعه

  . تی ايران در خارج استبسياری از معامالت نف
ھای عقد معامالت و تھيه صدھا ميليون دالر پول برای شرکت ملی  برگ تصريح کرد، شرکت نفتيران يکی از کانال استين

گرچه شرکت نفتيران در آمريکا فعاليت ندارد، اما تحريم «: معاون وزير امور خارجه آمريکا خاطر نشان کرد. نفت ايران است
  » .ھای خارجی با نفتيران خواھد شد  ھمکاری کنسرناين شرکت مانع از

  
    تومانی بعد از حذف يارانه ھا400عرضه بنزين / ھا از آبان  اجرای قانون يارانه

  
رئيس کميسيون اقتصادی مجلس از توافق با اتحاديه :  مھر آمده است 9ایران در تاریخ مھر دولتی خبرگزاری به گزارش 

نون ماليات بر ارزش افزوده، ورود مجلس به موضوع تائيد صالحيت مديران بانکی توسط بانک طال و جواھر برای اجرای قا
  .  تومان برای بنزين با اصالح قيمتھا و اجرای آن از آبان ماه خبرداد400مرکزی و تعيين نرخ 

 طال و جواھر برای اجرای به گزارش خبرنگار مھر، ارسالن فتحی پور در جمع خبرنگاران از توفقات به عمل آمده با اتحاديه
روز چھارشنبه ھفته جاری نمايندگانی از اتحاديه برای اعالم مشکالت : قانون ماليات بر ارزش افزوده خبرداد و گفت

  .  بر ارزش افزوده به مجلس آمدنداجرای قانون ماليات
قانون را تذکر داده است، رئيس کميسيون اقتصادی مجلس با تاکيد بر اينکه مجلس به اعضای اتحاديه اجرای کامل 
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مجلس آماده است که در صورت نياز ھرگونه اصالحی در مورد قانون ماليات بر ارزش افزوده انجام دھد، اما : تصريح کرد
  . ا و مغازه ھای خود را باز کنندبايد اعضای اتحاديه نيز قانون را اجر

 امور مالياتی کشور، نمايندگان کميسيون اقتصادی وی ھمچنين با اعالم اينکه ھفته آينده با حضور مسئوالن سازمان
مجلس و نمايندگان اتحاديه طال و جواھر جلسه ای را برای بررسی مشکالت و استماع سخنان اعضای اتحاديه برگزار 

  . رخی از گروھھا تبعيض قائل شويمنمی توانيم برای اجرای قانون برای ب: خواھد شد، عنوان کرد
 تعويق در اجرای قانون ماليات بر ارزش افزوده پس از گذشت دو سال از تصويب قانون در مجلس فتحی پور با انتقاد از
 گروه را شامل می شود که تنھا يک گروه آن را 12 اجرای قانون ماليات بر ارزش افزوده 4فاز : ھا، گفت برای برخی از گروه

  . نمی کننداجرا 
ار برای امتناع از اجرای قانون به بدعت بدی تبديل می شود، اين سئوال را وی با بيان اينکه اينگونه مسائل و تعطيلی باز

مطرح کرد که چرا اعضای اتحاديه در زمان تصويب قانون و پيش از اجرای آن اعتراض نکردند و چند ساعت مانده به اجرا 
  . ا اعالم کردندنسبت به آن اعتراضات خود ر
 ماه به صورت آزمايشی است و اگر اشتباھی در دريافت 3انون برای مدت اجرای اين ق: اين نماينده مجلس ادامه داد

  . د، از سوی دولت استرداد می شودماليات صورت گير
  وضعيت بازار ارز و سکه 

نماينده مردم در مجلس شورای اسالمی با تاکيد بر اينکه به ميزان کافی ارز در اختيار صرافی ھا و بانکھا قرار می گيرد، 
يندگان مجلس در اين خصوص جلسه ای را در بانک مرکزی با حضور رئيس کل اين بانک برگزار کردند، در اين نما: افزود

جلسه مقرر شد که ھيچ محدوديتی برای خريد ارز وجود نداشته باشد و به قيمت دولتی ارز عرضه شود و قيمت دالر به 
  .  تومان در بازار خواھد رسيد1060 تا 1050

  رانه ھا قانون ھدفمندی يا
مبلغ يارانه ھای نقدی در آخر ماه جاری در : وی از اجرای قانون ھدفمندی يارانه ھا از آبان ماه امسال خبرداد و افزود

  . حساب افراد خواھد بود اما اين مبلغ تا زمان تغيير قيمتھا قابل برداشت نخواھد بود
 تومان در نظر 400 ھدفمندی يارانه ھا و با اصالح قيمتھا فتحی پور با بيان اينکه قيمت بنزين بدون سھميه در اجرای طرح

  .  امسال اين نرخ اعمال خواھد شداز آبان ماه: گرفته شده است، گفت
  تائيد صالحيت مديران 

رئيس مجامع بانکھای : وی از ورود مجلس به موضوع تائيد صالحيت مديران بانکی توسط بانک مرکزی خبرداد و گفت
  . زير امور اقتصادی و دارايی استن مجلس با ودولتی بر اساس قانو

 درصد سھام آنھا در اختيار دولت است نيز با وزير امور اقتصادی و دارايی است، 20وی با بيان اينکه مديران بانکھايی که 
ملی نيز مديرعامل بانک . البته از نظر تخصصی وزير اقتصاد در زمان تعيين مديران با بانک مرکزی مشورت می کند: افزود

  . دن به تصميمات ھيئت وزيران استبا مصوبه ھيئت وزيران انتخاب شده و عدم تائيد صالحيت وی به منزله پشت کر
کارھای : رئيس کميسيون اقتصادی مجلس با اشاره به تمديد مديرعاملی بانک ملی توسط اين ھيئت، خاطرنشان کرد

ھا بايد با آرامش و وحدت پيش رود، اين در حالی است که سليقه ای کشور را به مسائل حاشيه ای می کشاند، کار
  . و تنظيم بازار سکه و ارز باشيمبايد به فکر دور زدن تحريمھا و کنترل 

فتحی پور در پاسخ به اين سئوال که اگر بانک مرکزی امکان تائيد صالحيت مديران بانکی را نداشته باشد، استقالل بانک 
بانک مرکزی نظارت بر عملکرد بانکھا را بر . انونی برای استقالل بانک مرکزی نداريمق: مرکزی لطمه نمی بيند؟ گفت
  .  زمينه باشد حق برخورد را داردعھده دارد و اگر تخلفی در اين

بانک مرکزی در صورت مشاھده تخلف از سوی مديران بانکی می تواند : اين نماينده مجلس شورای اسالمی تاکيد کرد
  . رای آن گزارش بازرسی تھيه کنند توانند بوارد عمل شود و می

وی با طرح اين سئوال که چرا بانک مرکزی در زمان انتخاب مديرعامل بانک ملی اظھار نظر نکرده است و بعد از گذشت 
اين قضيه ھيچ ضرر و زيانی برای . مجلس به اين موضوع رسيدگی خواھد کرد:  ماه به فکر اين کار افتاده است؟ افزود18
  . ای تکليفی را نيز انجام می دھدرعامل بانک ملی ندارد زيرا وی از مديران با کفايت و ھمراه دولت است که وامھمدي

تائيد صالحيت برای فردی که مدتھا مديريت :  ساله محمود خاوری در بخش بانکی ،گفت35فتحی پور با اشاره به سابقه 
  ر است، منطقی نيست بانکی را برعھده گرفته و از بزرگترين بانکھای کشو

  

  درصد سھم چين از بازارکفش و کيف 70/فشار واردات چينی بر بازار کفش ايرانی

نابسامانى شرايط توليد و واردات غيرقانونى كيف و کفش :مھر آمده است 9به گزارش خبرگزاری دولتی ایسنا در تاریخ 
 کشورمان در اختيار محصوالت وارداتى چينى  درصد سھم بازار کيف و کفش50چينى موجب شده است تاکنون بيش از 

کنندگان چينى از ساليق  باشد، محصوالتى که با کيفيت خيلى پايين و تنھا در سايه قيمت پايين و شناخت توليد
  . شود  در بازار کشورمان عرضه ميکنندگان ايرانى با ظاھرى فريبنده و بدون ھيچ نظارت يا محدوديتى مصرف

 در حالى است که اکنون کيف و کفش توليد داخل يا محصوالت وارداتى مرغوب از ساير کشورھا به گزارش ايسنا، اين
و کفش کشور را درصد بازار کيف 70کمتر در بازار ديده شده و با اين روند شايد بتوان گفت اکنون محصوالت چينى بيش از 

  . در اختيار دارند
  . ش ايران پرداخته استر كيف و كفخبرنگار ايسنا در اين گزارش به بررسى وضعيت بازا

ك ھفته رنگ ھا قشنگ و موقت است به طورى كه بعد از ي شكل و ظاھر اين كفش: يك خريدار به خبرنگار ايسنا، گفت
  . دھند آنھا تغيير مي
ز كفش آورند، البته ا ھا دو ھفته ھم دوام نمي  ماه دوام دارند اما اين كفش6ھاى غيرچينى حداقل  كفش: وى ادامه داد

  . رود ى بيشتر از اين انتظار نميھشت ھزار تومان
اگر كفش چرم ايرانى با قيمت و كيفيت مناسب توليد و در بازار عرضه شود، : يكى ديگر از خريداران در اين رابطه گفت
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  . استل كرده ھاى توليد داخلى در اين زمينه ضعيف عم ماند با اين وجود كارگاه ديگر جايى براى توليدات چينى باقى نمي
حكمت نيست و علت ارزان بودن  علت و ھيچ گرانى ھم بي ايم كه ھيچ ارزانى بي ھمه ما اين را شنيده: وى افزود
  . اند واد غيربھداشتى ساخته شدهھاى چينى اين است كه صد در صد از م كفش

  : نايب رييس اتحاديه كفاشان اروميه*
  كاالى چينى با مجوز وارد كشور مى شوند 

  * رصد كفش استان توليد داخلى است د20ھا تن
  . دھد را توليدات داخلى تشكيل مي درصد از بازار كفش استان 20تنھا : رييس اتحاديه كفاشان اروميه گفت

ھاى  با وجود تمايل مردم به خريد كفش: ، افزود)ايسنا(وگو با خبرنگار خبرگزارى دانشجويان ايران يعقوب كاظمى در گفت
ھاى مرغوب از يك سو و تسخير بيش از  د داخل، پايين بودن قيمت كاالھاى چينى و افزايش قيمت كفشدست دوز تولي

ھاى  حد بازار توسط اجناس چينى و كاھش قدرت خريد مردم از سوى ديگر باعث رونق يافتن بيش از پيش بازار كفش
  . ش ميزان توليدات داخلى شده استچينى و كاھ
شوند، اما ھيچ گونه نظارتى بر جنس، كيفيت و   كه كاالھاى چينى با مجوز وارد كشور ميبا وجود اين: وى اظھار كرد

  . مرغوبيت اين كاالھا وجود ندارد
ھاى چينى  ھاى توليد شده در استان نسبت به كفش كفش: ھا اشاره كرد و گفت گذاري كاظمى به نحوه نادرست قيمت

  . ينى بايد اقدامى جدى صورت گيردھاى وارداتى چ بله با كفشاز كيفيت بسيار باالترى برخوردارند و براى مقا
ھاى چينى مشخص نيست  به دليل قاچاق كفش از مرزھاى پيرانشھر و بانه به داخل استان، قيمت كفش: وى افزود

  . گذارى مناسبى انجام داد ك قيمتتوان توسط كارشناسان گمر ولى با ورود قانونى كفش از گمرك مي
  . زار استان وارداتى نامرغوب است درصد کفش موجود در با60:يف و کفش اروميه گفترييس اتحاديه ک

 درصد كيف و كفش موجود در بازار متعلق 50يعقوب کاظمى در در ادامه سخنان خود با بيان اينکه در حال حاضر بيش از
اھرى فريبنده در بازار عرضه شده بسيارى از محصوالت با كيفيت خيلى بد و ظ: به محصوالت وارداتى از چين است، افزود

  . شوند  چند بار استفاده خراب ميھا پس از است و به دليل مرغوبيت پايين اين كيف و كفش
ان افزايش اين تعداد اند كه امك  كارگاه كفش دوزى به دليل نبود فروش تعطيل شده3تنھا تا ابتداى سال : كاظمى افزود

  . وجود دارد
  .  مشكالت اين اتحاديه عنوان كردھا را يكى از يع و معادن و بانكوى عدم ھمكارى اداره صنا

 28بنا به ماده : كاظمى تداخل صنف پوشاك با كفش فروشان را بزرگترين معضل براى اتحاديه كفاشان دانست و گفت
  .  و با متخلفان برخوردى جدى كندتداخل صنفي، سازمان بازرسى بايد با اين امر مقابله

 واحد توليدى 60از اين تعداد :  واحد توليدكننده تعمير و توزيع كننده وجود دارد، گفت480كه در اروميه  ه اينوى با اشاره ب
  . د ديگر مربوط به تعمير كفش است واح50 واحد آن توليدى و 10و تعميركننده كفش است كه 

صدور پروانه د و اين واحدھا نيز براى  واحد داراى پروانه كسب نيستن20 واحد صنفى تنھا 480از : وى در خاتمه افزود
  . كنند كسب اقدام مي

حدود : كنند، خاطرنشان كرد  واحد مجوزدار در اروميه زير نظر صنف فعاليت مي420وى با بيان اينكه در حال حاضر حدود 
  . تحاديه بر کار آنھا نظارت دارد واحد نيز در حال اخذ پروانه کسب ھستند که ا30

در حال :  درصد کفش استان توليد داخل است، اظھار کرد5 و کفش اروميه با اشاره به اينکه تنھا رييس اتحاديه کيف
  . به مراتب بھتر از کفش چينى است کارگاه توليد کفش در اروميه وجود دارد که کيفيت محصوالت آنھا 15حاضر 

اى از بازار ايران را  نى سھم عمدهھاى چي کفش: ھاى چينى به استان گفت  درصدى کفش60کاظمى با اشاره به ورود 
  . کنند نسبت به خريد آن اقدام مياند و مردم با توجه به پايين بودن نرخ اين کاال  به خود اختصاص داده

  . شود يش قيمت کفش توليد داخل ميرويه سبب افزا اين ورود بي: وى افزود
ترين  نکه بعد از کفش چيني، کثرت دستفروشان اصليرييس اتحاديه کيف و کفش اروميه در پايان سخنان خود با بيان اي

  .  اين قشر از جامعه برعھده داردشھردارى وظيفه سنگينى در زمينه رسيدگى به: دغدغه اين صنف است، تصريح کرد
  
  : مدير گروه ارتوپدى دانشگاه اروميه*

  يك كفش شيك، الزاماً كفش خوبى نيست 
  * ردر كفش وجود نداگونه نظارتى بر بازا ھيچ

  . بازار كفش استان صورت نمى گيردگونه نظارتى بر  ھيچ: مدير گروه ارتوپدى دانشگاه اروميه گفت
پا عضوى از : ، با بيان اين مطلب افزود)ايسنا(دكتر فردين ميرزا طلوعى در گفت وگو با خبرنگار خبرگزارى دانشجويان ايران

ار مى گيرد، پس بايد توجه زيادى نسبت به آن صورت گيرد كه بدن است كه بيشتر از ساير اعضا مورد ضربه و فشار قر
  . نظارتى را بر بازار كفش ندارندمتاسفانه مسئوالن امر ھيچ 

ھا مانع تنفس طبيعى پا و  اين كفش: ھاى چينى موجود در بازار، اظھاركرد وى با اشاره به عوارض و پيامدھاى كفش
  . شود ى بد در پا ميوجب ايجاد بوچنين م عرق آن در طول روز و ھم

ھاى چينى كه  كفش: ھاى چينى اشاره و عنوان كرد مدير گروه ارتوپدى دانشگاه اروميه به غير استاندارد بودن كفش
ھا موجب درد  كنند و استفاده مكرر از اين كفش شوند قوس كف پا را تامين نمي ًمعموال از مواد اوليه نامرغوب تھيه مي

  . شود و كمر ميزانو 
  . د پينه و ميخچه در پاھا مى شودفشار ايجاد شده بر سر انگشتان موجب ايجا:  ميرزا طلوعى گفتدكتر

بى نبايد به ظاھر در خريد يك كفش خوب و ط: وى در ادامه با بيان اينكه يك كفش شيك، كفش خوبى نيست تصريح كرد
  . آن توجھى كرد

م خريد در وھله اول بايد بيشتر به كف آن توجه شود در مرحله بعد در ھنگا: مدير گروه ارتوپدى دانشگاه اروميه اظھار كرد
  . اندازه آن مورد توجه قرار گيردنيز بايد جنس و 

  . تر است كيفيت كفش ايرانى در مقايسه با كفش چينى خيلى مناسب: دكتر ميرزا طلوعى در خاتمه سخنان خود گفت
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 نشان دادند مشکالت حاد برای وراونه مصاحبه ھای نمایشی با پرستاران بسيجی

  پرستاران

 
گرفتن مصاحبه  اخيرا تعدادی از خبرنگاران صدا و سيما برای:  مھر آمده است 9 در تاریخ  ایراناز  بنابه گزارشات رسيده

پرستاران زحمت کش روانه تعداد از  ھای نمایشی از پرستاران بسيجی و وارونه نشان دادن مشکالت حاد و عدیده
 .دولتی در تھران شده اندبيمارستانھای 

درمان جھت مصاحبه  روزھای اخير تعدادی از خبرنگاران ضرغامی رئيس صدا و سيما با درخواست وزیر بھداشت و در طی
گفته می . مورد مشکالت پرستاران با آنھا مصاحبه کنند به تعدادی از بيمارستانھای دولتی در تھران اعزام شده اند تا در

پرسنل پرستار بسيجی که از امکانات ویژه ای نسبت با سایر پرستاران برخوردار  یشی اکثرا باشود مصاحبه ھای نما
چھار چوب آن متن  به پرستاران غير بسيجی مصاحبه شونده متنی داده شده بود که باید در.صورت می گيرد ھستند

 اعالم کردند ما را اخراج کنيد اما پرستاران تعدادی از. .صحبت کنند که باعث اعتراض شدید پرستاران غير بسيجی شد
 کردن آنھا تنھا اجازه دادند حرفشان را بزنند بدون اینکه از آنھا فيلمبرداری و یا بگذارید حرفمان را بزنيم که برای ساکت

 .صحبت ھای آنھا ضبط شود
ی سنگين، عدم آنھا می گویند که با این شيفت ھا .مصاحبه ھای نمایشی باعث اعتراض شدید بقيه پرسنل گردید

مسکن سرسام آور و خرج خوراک و پوشاک سر به فلک کشيده کسی برای  مرخصی، عدم دریافت حقوق کافی، اجاره
رسانه ھا  در وزارت بھداشت و درمان قصد دارد با این مصاحبه ھا ی نمایشی و پخش آنھا. کار کند  رضای خدا نمی تواند

 .را حذف کند  ھمچنين بتدریح کارانه پرستارانمشکالت حاد پرستاران را وارونه نشان دھد و
گرفت که آنھا در مصاحبه ھای خود اعالم  با شدت گرفتن اعتراض پرستاران مصاحبه ھا فقط با پرستاران بسيجی صورت

در حاليکه تمامی . را برای رضایی خدا انجام می دھيم نه برای پول می کردند پرستاری کار انبيا است و ما این کار
 .بيشتر و کارانه دو برابر دریافت می کنند  بسيجی حقوقپرسنل

در بيمارستانھا عليه کادر پزشکی ھستند و در جریان اعتراضات سال  پرستاران بسيجی عوامل سرکوب و جاسوسی
آنھا را  بسيجی اسامی زخمی شدگان را به حراست بيمارستان و ماموین وزارت اطالعات می دادند تا گذشته پرستاران

 .ير و به زندان منتقل کننددستگ
عدم پرداخت به موقع حقوق ، عدم پرداخت حق لباس ، حق شب کاری ،  سالھاست پرستاران نسبت به حقوق پایين ،

مشکالت  نه تنھا به.کاریھا ، عدم محاسبه درست اضافه کاری و عدم پرداخت کارانه اعتراض دارند پرداخت نامرتب اضافه
  .ه است بلکه مشکالت آنھا حادتر شده استآنھا تا به حال رسيدگی نشد

 
 

  آبادان اخراج قریب الوقوع صدھا کارگر پاالیشگاه

 
 نفر از 202پاالیشگاه آبادان قصد دارد بزودی  بر اساس خبر دریافتی از آبادان، مدیریت و کارفرمای بخش خدمات اداری

 .کند کارگران این بخش را از کار اخراج
این در . مھرماه از کار اخراج خواھند شد 11 بدون دریافت مزایا، عيدی و پاداش روز یکشنبه طبق این تصميم صدھا کارگر

بسيار سخت معيشتی و با نازلترین سطح دستمزدھا در پاالیشگاه  حالی است که این کارگران ھمواره تحت شرایط
 .بوده اند نفت آبادان مجبور به کار

  اکتبر1 _ 1389 مھر ماه 9جمعه 
 بخشنده زندان و شالق عليه کوروشصدور حکم 

 ماه زندان تعليقی و 6حکم ” کوروش بخشنده“  مھرماه دستگاه قضایی رژیم در سنندج عليه فعال کارگری8روز پنجشنبه 
 . ضربه شالق صادر کرد20

واھی اتھام   شھریورماه سال جاری توسط دستگاه قضایی رژیم در سنندج به28کوروش بخشنده در تاریخ  فعال کارگری
 .گرفت اخالل در نظم عمومی و شرکت در تجمع غيرقانونی مورد محاکمه قرار

سنندج، توسط ماموران امنيتی   مارس روز جھانی زن سال جرای در شھر8این فعال کارگری پس از برگزاری مراسم 
 .رژیم بازداشت گردیده بود

  2010اکتبر  1 _ 1389 مھر ماه 9جمعه 

  زندانيان سياسی آغاز به کار کمپين خانواده

خانواده ام را آزاد ”کمپين خانواده بزرگ زندانيان سياسی با شعار :  مھر آمده است 9 در تاریخ کلمهبه نوشته سایت 
، در حمايت از زندانيان سياسي، خانواده ھای اين زندانيان و اطالع رسانی در رابطه با فشار ھا و محدوديت ھای “کنيد

  .  فعاليت خود را شروع کردھت ھمدردی و ايستادگی در کنار آنھااعمال شده بر آنان و در ج
به گزارش جرس، اھداف اين کمپين شامل ھمبستگی جھانی با زندانيانِ سياسی و خانواده ھای آنان از طريق 

ن و برای زندانيا“ پيوسته”و “ آھسته”در کمپين، تالش جھانی برای آزاديِ زندانيان سياسی از طريق فعاليت “ عضويت”
کردن “ معنادار”جامعه استبدادزده ايران از طريق “ پر اشتياقِ”اما “ کم رمق”جلب افکار عمومي، دميدن روح تازه در کالبد 

از طريق تمرين و مشارکت شھروندان در يک “ ديگردوستی”و “ مسئوليت پذيری”زندگی برای شھروندان، تقويت روحيه 
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   .“یمدن”و “ مسالمت آميز”، “بلندمدت”فعاليت 
در اطالعيه ای که در رسانه ی ارتباطی اين کمپين به صورت پرسش و پاسخ درج شده، در رابطه با داليل آغاز به کار اين 

تعداد زيادی از شھروندان در ايران به خاطر ابراز عقيده ی خود و برخورداری از انديشه ی متفاوت از : کمپين آمده است
ی آنان نيز از طرف حاکميت تحت فشارند که خبرھای مربوط به عزيزان شان را به خانواده ھا. حاکميت در زندان ھستند

خانواده ھای . گاھی اوقات فشاری که روی خانواده ھا می آيد از فشار روی زندانيان بيشتر است. گوشِ ديگران نرسانند
. يرند و گاه حتی به زندان می اُفتندزندانيان سياسی از مصاحبه با رسانه ھا منع می شوند، مورد آزار و تھديد قرار می گ

   .آغاز شود“ کمپينِ خانواده بزرگ زندانيان سياسی”فشار روی خانواده ھای زندانيان جرقه ای شد تا 
اگر شما ايرانی ھستيد ممکن است تعدادی از زندانيان از دوستانِ نزديکِ شما باشند، : در ادامه اين مطلب آمده است

ور بشناسيد و يا ممکن است تعدادی از شھروندانی باشند که شما آن ھا را نمی شناسيد ممکن است آن ھا را دوراد
 آنان ھمراه با شما در تظاھرات ھای مسالمت آميز پس از انتخابات شرکت کرده اند و بازداشت � به طور مثال �اما 

در اين کمپين . دوستانِ ما باشندھر کدام از زندانی ھای سياسی می توانستند از اعضای خانواده ی ما يا . شده اند
را در “ ديگردوستی”و “ مسئوليت پذيری”می خواھيم زندانيانِ سياسی را اعضای خانواده خود به حساب آوريم و روحيه 

   .خود تقويت کنيم
دمدت از طرفِ ديگر گذار به دموکراسی در يک جامعه استبدادزده جز با تقويت جامعه و مشارکت بلن: خوانيم در ادامه مي

خانواده بزرگ زندانيان ”عضويت در کمپين . شھروندان در فعاليت ھای مسالمت آميز و مدنی محقق نخواھد شد
. و فعاليت شھروندان در اين کمپين به تقويت ھمبستگی اجتماعی و قدرتمندتر شدنِ جامعه خواھد انجاميد“ سياسی

ر، حس نوع دوستی و ديگر خواھی تان، يا ابراز اگر شما غير ايرانی ھستيد ممکن است عالقه شما به حقوق بش
   .دعوت کند“ خانواده بزرگ زندانيان سياسی”ھمبستگی با زندانيان و خانواده ھای آن ھا، شما را به عضويت در 

برای زندانيان “ پيوسته”و “ آھسته”کمپين فعاليتِ » اصلی«يکی از ھدف ھای : ھمچنين در اين بخش آمده است
خود انتخاب کرده ايد نامه “ دوست”يا “ خويشاوند”می توانيد برای آن زندانی که به عنوان شما . سياسی است

بنويسيد، کارت پستال بفرستيد، کليپ درست کنيد، پوستر طراحی کنيد، نقاشی بکشيد، داستان بنويسيد، روزنويسی 
مع کنيد، برای اش شعر بگوييد، کمپين کنيد، ھر ھفته با خانواده اش در ايران تماس بگيريد و قوت قلب بدھيد، امضا ج

راه بيندازيد، خبرھای اش را به گوشِ اين و آن برسانيد، خوش نويسی کنيد، مجسمه بسازيد، داستان بنويسيد، وبالگ 
بزنيد، جمالتِ کوتاه بنويسيد، عکسِ او را در مکان ھای توريستی شھر خود نمايش دھيد، به سفارت يا کنسولگری ايران 

د نامه ی اعتراضی بنويسيد، در برنامه ھايی که در شھر شما برگزار می شود نامِ او را بر زبان بياوريد، در در شھر خو
در يک کالم با او زندگی کنيد و . مھمانی ھا از او ياد کنيد، عکس اش را روی ديوار اتاقتان قرار دھيد و ده ھا موردِ ديگر

“ عضو خانواده تان”شما برای “ پيوسته”و “ آھسته”اھميت دارد فعاليت آن چه که . صدای رسای او و خانواده اش باشيد
  . است“ زمان آزاديِ وی”تا 
  

  : اين کمپين در آدرس ھای زير قابل دسترسی است
  
6Hcom.freemyfamilycampaign.www://http   

  
7: در يوتيوب  Hfreemyfamilycampaign/com.youtube.www://http   

  
8: در فيسبوک  HFreeMyPoliticalFamilyCampaign/com.facebook.www://http   

  
  free.my.family: اسکايپ 

   با حكم برائت فعالين كارگرى اشنويهمخالفت

 
 ماه از ابالغ حکم برائت فعالين کارگری شھر اشنویه از سوی دادگاه 2گذشت حدود  بنا به گزارش کميته ھماھنگی با

 .کرد اروميه، دادستان دادگاه انقالب رژیم در این شھر مخالفت خود با حکم صادره را اعالم شھر
 ماه از ابالغ 2گذشت نزدیک به   به ایجاد تشکل ھای کارگری حاکی است پس ازگزارش کميته ھماھنگی برای کمک

شعبه اول دادگاه انقالب رژیم در شھر اروميه و تبرئه آنان از   تن از فعالين كارگرى شھر اشنويه از سوى7حکم برائت
 10شعبه  ده و اعتراض خود را بهدادستان دادگاه انقالب رژیم در اروميه حكم صادره را قبول نکر تمامى اتھامات وارده،

 .دادگاه تجديد نظر رژیم در این استان اعالم كرده است
عباس  حسين پيروتی، فتاح سليمانی، صمد احمد پور، رحمان تنھا،“تفھيم اتھام فعالين كارگری  جلسه محاکمه و

د تشکل ھای کارگری در تاریخ ایجا از اعضای کميته ھماھنگی برای کمک به” ھاشم پور، رحمان و عيسی ابراھيم زاده
ھمكاری خود با یكی از احزاب مخالف رژیم از طریق عضویت در این   مردادماه سال جاری برگزار گردید و آنان اتھام10

 .انکار کردند كميته را با قاطعيت
  2010 اکتبر 1 _ 1389 مھر ماه 9جمعه 

  

   اشنويهمخالفت دادستان دادكاه انقالب با حكم برائت فعالين كارگرى

  
 بر اساس آنچه در خبر ھای پيش از این آمده ، برابر دادنامه –کميته ھماھنگی برای کمک به ایجاد تشکل ھای کارگری 
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 صادره از شعبه اول دادگاه انقالب اروميه به ریاست قاضی درویشی برای 89/5/12 مورخه 8909974421100492شماره 
 احمد پور، رحمان تنھا ، عباس ھاشم پور، رحمان ابراھيم زاده و عيسی آقایان حسين پيروتی ، فتاح سليمانی ، صمد

ابراھيم زاده از اعضای کميته ھماھنگی برای کمک به ایجاد تشکل ھای کارگری با وکالت آقای فریدون احمدی حکم به 
  .برائت صادرگردید 

ى شھر اشنويه از سوى قاضى شعبه اول  تن از فعالين كاركر7اما پس از گذشت نزدیک به دو ماه از ابالغ حکم برائت
دادستان انقالب ارومبه حكم صادره را قبول نداشته ‘ دادكاه انقالب شھر اروميه ومبرّا كردن آ نان از تمامى اتھامات وارده 

  . دادكاه تجديد نظر استان اعالم كرده است 10و اعتراض خود را به شعبه 
 برگزار شد با تفھيم اتھام فعالين كارگری دایر بر ھمكاری آنان با 89/5/10یخ الزم به ذکر است که جلسه دادگاه که در تار

یكی از احزاب اپوزوسيون از طریق عضویت در كميته ھماھنگی برای كمك به ایجاد تشكل ھای كارگری آغاز شد كه این 
  .اتھام با انكار قاطع فعالين و وكيل مدافع آنان مواجه شد

  
  ای انجمن صنفی معلمان کردستان به اداره اطالعاتاحضار حيدر زمان ، از اعض

  
 حيدر زمان، از اعضای انجمن صنفی معلمان کردستان ، به ستاد خبری اداره اطالعات سنندج –آژانس خبری موکریان 

  .احضار شد
ته شده بنا به اطالع خبرنگار آژانس در سنندج ، براساس تماسی که روز گذشته مورخ ھفتم مھرماه با حيدر زمان گرف

 صبح روز پنج شنبه ھشتم مھرماه سال جاری در ستاد خبری اداره اطالعات سنندج ٨است وی می بایست ساعت 
  .حضور یابد

این فعال صنفی پيشتر نيز بارھا از طرف ستاد خبری و حراست آموزش و پرورش استان کردستان احضار و مورد بازجویی 
  .قرار گرفته است

  . ریاضی در سنندج و از اعضای کانون صنفی معلمان ایران می باشدگفتنی است حيدر زمان دبير

  
  حقوق معوقه رانندگان آموزشگاه فواد

  
 خبر دریافتی حاکی از آن است که رانندگان آموزشگاه تعليم –کميته ھماھنگی برای کمک به ایجاد تشکل ھای کارگری 

  .اه است که حقوق دریافت نکرده اند رانندگی فواد، واقع در شھرک بعثت شھرستان کامياران چندین م
در پی پرداخت نشدن حقوق از طرف کارفرما ، رانندگان آنھا را تھدید کرده اند که اگر حقوق شان در چند روز آینده 

در صورت اعتصاب و دریافت حقوق ، خبر ھای تکميلی به اطالع خواھد . پرداخت نشود دست به اعتصاب خواھند زد
  .رسيد 

  
  ن مرزی با جنبش کارگری ایرانھمبستگی برو

  
کنفدراسيون عمومی کارگران فرانسه برای نخستين بار نشستی :  آلمان گزارش می دھد دویچه وله رادیو فارسی زبان 

جمعی از فعاالن کارگری ایرانی . یک روزه برای آشنایی با جنبش کارگری ایران و راھکارھای ھمبستگی با آن برگزار کرد
  .ھای این نشست حضور داشتند   و سخنرانیوگوھا نيز در گفت

 در دفتر مرکزی این تشکيالت در پاریس ٢٠١٠در دھم سپتامبر ” ث ژ ت“سمينار کنفدراسيون عمومی کارگران فرانسه 
ث ژ “ھای صنایع فلز، حمل و نقل، چاپ، نساجی و انرژی از  در این نشست، عالوه بر نمایندگان فدراسيون. برگزار شد

  .ان سندیکای رنو و کنفدراسيون جھانی اتحادیه کارگری نيز حاضر بودند، نمایندگ”ت
جمعی . ھا و فعاالن کارگری در این کشور بود ھدف این سمينار، آشنایی با موقعيت کارگران ایرانی و پشتيبانی از تشکل

ادا نيز برای سخنرانی و تبادل ھای کارگری مقيم سوئد، آلمان، انگلستان، فرانسه، بلژیک و کان از ایرانيان فعال در حوزه
  .نظر به این نشست دعوت شده بودند

ث ژ “چند نفری که قرار بود به دعوت . این نشست در غياب فعاالن و پژوھشگران مسائل کارگری مقيم ایران انجام گرفت
  .به فرانسه بيایند مجوز و امکان سفر را نيافته و به ارائه مقاله اکتفا کرده بودند” ت

عبانی، فعال کارگری مقيم سوئد از جمله سخنرانان این سمينار بود که به ارائه کارنامه سه دھه مبارزه کارگری فرھاد ش
المللی حمایت از کارگران در ایران  اتحاد بين« : وله گفت وی در باره چگونگی این نشست به دویچه. در کردستان پرداخت
تماس داشت و عالقمندی کنفدراسيون به مسائل ایران در حدی ”  تث ژ“یاد یدهللا خسروشاھی با  در زمان حيات زنده

ھای اعتراضی ایرانيان در مقابل دفتر جھانی سازمان کار در ژنو  بود که حتی مسئول بخش مدیترانه ث ژ ت در اکسيون
اند  ش کردهآنھا به جنبش کارگری ایران توجه دارند و فعاالن ایرانی مقيم کشورھای دیگر اروپا نيز تال. شرکت کرد

  ».ھا و مشکالت طبقه کارگر ایران به آنھا بدھند اطالعات موثقی در باره خواست
: گوید ھای کارگری ایرانی می برای تبادل مستقيم آگاھی و تجربه با تشکل” ث ژ ت“فرھاد شعبانی از تالش ناکام 

 برای فعاالن کارگری ایرانی ویزا کنفدراسيون عمومی کارگران فرانسه چند سال قبل اعالم آمادگی کرده بود که«
پيشنھاد دیگر آنھا این بود که ھياتی را به ایران . ای ببينند ھای اتحادیه بفرستند تا آنھا به فرانسه بيایند و آموزش

ھای زیاد  اندازی اما این پروژه به دليل سنگ. ھای کارگری داخل و مسائل آنھا آشنا شوند بفرستند تا از نزدیک با تشکل
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  ».ام نشدانج
ھای آنان، پيامدھای اجرای ھدفمند کردن  آمار مستقيم و موثق از اخراج و تعدیل کارگران، دستمزد، سبد مصرف و ھزینه

ھا و موارد نقض حقوق صنفی و تشکلی زحمتکشان، اطالعاتی ھستند که فعاالن کارگری ایرانی مقيم کشورھای  یارانه
فرھاد شعبانی با تاکيد بر این تبادل و ھمياری، از . کنند ی خارجی منتقل میھای کارگر صورت خبرنامه به تشکل دیگر به

: گوید که مرور سی سال مبارزه کارگری در کردستان از انقالب به این سو بوده است سخنرانی خود در نشست اخير می
 اتحادیه صنعتگر ایجاد نام  ميالدی موفق شدند در شرایط سنگين آن زمان تشکلی به١٩٨۶کارگران کردستان در سال « 

 ١۵ھایی را در بھبود شرایط کارگران سنندج و به ویژه کارگران زیر  این تشکل توانست رفرم. کنند که دو سال عمر کرد
جمھوری اسالمی روز اول ماه مه را روزی تشریفانی و دولتی کرده بود اما در کردستان این روز با . سال صورت دھد

  ». روز اجتماعی و صنفی تبدیل شدکوشش فعاالن کارگری به یک
تپه و تشدید فشار بر اعضای ھيات مدیره  ھایی نيز از موقعيت سندیکای واحد، نيشکر ھفت گزارش” ث ژ ت“در نشست 

فرھاد شعبانی از راھکارھایی پيشنھادی در این سمينار برای حمایت از فعاالن کارگری . این دو تشکل ارائه شد
ھای سازمان جھانی  نامه ی به نشست این بود که جمھوری اسالمی ملزم به رعایت مقاولهپيشنھاد محور« : گوید می

ھای مستقل کارگری  جمعی یا تشکل ھای مربوط به ممنوعيت کار کودکان، قراردادھای دسته نامه ایران مقاوله. کار باشد
  ».را امضا کرده است

وی . دھد ای مستقل خبر می ادھای نشست اخير در جزوهبه انتشار نظرات و پيشنھ” ث ژ ت“فرھاد شعبانی از وعده 
ھای مشابه در  یکی دیگر از دستاوردھای این نشست را عزم فعاالن کارگری خارج از ایران برای برگزاری کنفرانس

  .داند کشورھای محل سکونت خود می
”  مردانه بودن جنبش کارگری ایرانموقعيت زنان کارگر و“باید افزود که متن سخنرانی مریم محسنی از ایران زیر عنوان 

خانم محسنی که امکان خروج از ایران را نيافته . خود جلب کرد را به” ث ژ ت“نظر بسياری از اعضای فدراسيون صنایع فلز 
بود، از ستم توامان اقتصادی و جنسيتی بر زنان کارگر ایرانی نوشته و خواستار توجه ھرچه بيشتر نشست به این 

  .يه زنان کارگر شده بودخشونت ویژه عل

  
  وضعيت اسفبار کارگران کارخانه ریسندگی کاشان با دو سال حقوق معوقه

  
ھا و اعتراضات متوالی و بعضا روزانه این کارگران، ھيچ  رغم پيگيری  علی:  آمده است جرسبه نوشته سایت اصالح طلب 

ھای مختلف و در مقابل  کارگران روزانه به شيوه. اند ھای برحق این کارگران نشده و فراموش شده توجھی به خواسته
  .کنند ولی ھيچ مقامی ھم به مشکالت آنھا رسيدگی نمی کند  شرکت و یا ادارات مختلف ذیربط اعتراض می

 کارگر داشت، اکنون شرکت شماره یک و ٧٠٠٠ تعداد ٨١،این کارخانه در سال »ایران کارگر«به گزارش جرس به نقل از 
 تا کنون ٨١ھای آن فروخته شده و در این مدت یعنی از سال   کامل تعطيل شده و وسایل و دستگاهشماره دوم بصورت

  .اند  ھزار نفربازخرید و بازنشست و یا اخراج شده۶ تا ۵بين 
کند و ميزان توليد روزانه این کارخانه حدود  گزارش مذکور خاطرنشان کرد در حال حاضر تنھا مجموعه شماره سوم کار می

 نفر باقی مانده و به کار مشغول ١١۵٠تا ١١٠٠ کارگر نساجی تنھا ٧٠٠٠در این شرکت از کل . ارمترپارچه استھز۴٠
  .ماه حقوق خود را طلب دارند٢۶ھستند که بعضا تا 

اند تا کنون ھيچ حقوق و سنوات خود را دریافت نکرده و کارگران   بازنشست شده٨۴عالوه بر این، کارگرانی که در سال 
  .برند ارخانه در وضعيت معيشتی اسفناکی به سر میاین ک

 سنگ بنای کارخانه ریسندگی کاشان گذاشته شد که به نام نساجی شماره یک موسوم ١٣١٣گفتنی است در سال 
 نيز کارخانه ریسندگی ١٣۵١بيست سال بعد، مجموعه ریسندگی شماره دوم کاشان درست شد و در سال . است

  .س شدشماره سوم این مجمتع تاسي

 
  شرکت پرنده آبی جھان اخراج دسته جمعی کارگران

 
 150نفتی واقع در شھر بوشھر، از اخراج دسته جمعی  فعال در زمينه فرآورده ھای” پرنده آبی جھان“کارفرمای شرکت 

 .داد کارگر شاغل در این شرکت خبر
کارفرمای شركت پرنده آبی جھان بنا به  د،بنا به گفته شماری از کارگران این شرکت که در معرض اخراج قرار گرفته ان

 .مالی می باشد قصد اخراج آنان را دارد دالیل واھی و بحران مالی که دليل آن تخلفات
  2010  اکتبر1 _ 1389 مھر ماه 9جمعه 

  اعتصاب غذای فعال کارگری دربند رژیم

 
 اض به فشارھا و وضعيت غير انسانی خود در زندان،در اعتر” بھنام ابراھيم زاده“رژیم   مھرماه فعال کارگری دربند7از روز 

 .اعتصاب غذا کرده است
زندان قرار وثيقه یکصد ميليون تومانی صادر کرده است که  دستگاه قضایی رژیم برای آزادی موقت بھنام ابراھيم زاده از

ھنگام بازداشت مورد ضرب و بھنام ابراھيم زاده که توسط ماموران رژیم . گردیده است موجب اعتراض وی و خانواده اش
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نامناسب جسمی به  قرار گرفت و از ناحيه قفسه سينه و پا دچار آسيب دیدگی شدید گردیده است، در شرایط شتم
 .سر می برد

 زندان اوین به سر می 209امنيتی رژیم بازداشت و ھم اکنون در بند   خردادماه توسط ماموران22بھنام ابراھيم زاده روز 
 .برد

   اکتبر1 _ 1389ماه  مھر 9جمعه 

 الستيک البرز(زمزمه اعتصاب در ميان کارگران کيان تایر
   

منتصب سازمان حمایت از صنایع در  بدنبال اسقرار ھيئت مدیره : مھر آمده است 9 در تاریخ  ایرانبنا بر خبر دریافتی از
اض کارگران این کارخانه و شروع بکار آن در اوایل یافتن چندین ماه اعتر که منجر به پایان) الستيک البرز(کارخانه کيان تایر
را در فروردین ماه   ماه از دستمزدھای معوقه آنان5شد، مدیریت جدید در آنزمان به کارگران وعده داد  87 بھمن ماه سال

ر ادامه  این وعده محقق نشد و د88فروردین ماه   اما با فرا رسيدن روزھای پایانی پرداخت خواھد کرد) 88(سال جدید 
 ماه از دستمزدھای معوقه خود، نھایتا مدیریت وعده داد آخر 5برای دریافت   کارگران با مدیریت جدید کشمکشھای
این گزارش با رسيدن بھروزھای پایانی شھریور ماه و بنابر.دستمزدھای معوقه کارگران را پرداخت خواھند کرد شھریور ماه

ھمچنين طرح عدم پرداخت این معوقه ھا از سوی مدیریت  تمزدھای معوقه و ماه از دس5اصرار کارگران برای دریافت 
  کارگران کيان تایر قوت گرفته است کارخانه، زمزمه اعتصاب در ميان

  

 اعتصاب سه روزه بيش از سه ھزار کارگر الستيک بارز .

  
د کارگر الستيک بارز از ظھر روز  حدود سه ھزار و پانص:  مھر آمده است 9بر پایه گزارش دریافتی از ایران در تاریخ 

 در اعتراض به شرايط اسف بار کارشان و عدم پرداخت اضافه کاری روتين خود که ماھيانه به ٨٩يکشنبه چھارم مھر ماه 
مه انان پرداخت می شد بطور يکپارچه ای دست از کار کشيدند و تا صبح روز چھارشنبه ھفتم مھر ماه به اعتصاب ادا

  . دادند
 ساعت اضافه کاری دريافت ميکردند که ١٢٠ اتحاديه آزاد کارگران ايران، اين کارگران سال ھای قبل ماھيانه به گزارش

 ساعت تقليل داده بود و بدليل سه روز تعطيلی در شھريور ماه امسال، اين سی ساعت را به ٣٠کارفرما بتدريج آنرا به 
ه وار در اين کارخانه، خشم کارگران را برانگيخت و آنان صبح روز سه ساعت تقليل داد و ھمين امر بعالوه ديگر شرايط برد

  .  اعتصاب زدنديکشنبه بطور يکپارچه ای دست به
 درصد آنان با قرارداد موقت يکماھه و بقيه با قرار داد موقت يکساله مشغول بکار ھستند ٩٠کارگران اين کارخانه که 

 ھزار تومان بعنوان ماليات بر مشاغل از ٣٧ ميگيرند که از اين مبلغ حدود  ھزار تومان دستمزد۵٠٠ تا ۴٠٠ماھيانه از حدود 
   .دستمزدھای اين کارگران بعالوه حق بيمه معمولی و تکميلی از حقوق آنان کسر ميشود

 درصد مبلغ کل آنرا پرداخت ميکردند اما در حال حاضر بابت ٢۵کارگران اين کارخانه در سال ھای قبل بابت بيمه تکميلی 
 واحد ٨٠ھمچنين کارفرمای اين کارخانه از تحويل حدود .  درصد کل مبلغ بيمه از حقوق آنان کسر ميشود۵٠اين نوع بيمه 

ازل بصورت  با دريافت يکصد ھزار تومان از ھر کارگر ساخته شده است خودداری ميکند و اين من٧٢مسکونی که در سال 
  . بالمصرف رھا شده است
 بارز در سالھای گذشته بارھا در اعتراض به شرايط مشقت بار خود دست به اعتراض زده اند اما کارگران کارخانه الستيک

کارفرما ھر بار از تمديد قرار داد کارگرانی که در اعتصاب نقشی داشته اند خودداری نموده و آنان را از کارشان اخراج کرده 
صاب غذا بوده است به کارگران اعالم کرده است، است و در مقابل شکل ديگر اعتراض اين کارگران که بصورت اعت

   .اشکالی ندارد شما غذا نخوريد و اگر نخوريد آنرا جلوی سگھا ميريزم
بنا بر اظھار کارگران اين کارخانه در طول سالھای گذشته بارھا کارگران دچار سوانح کاری از قبيل قطع دست و ديگر 

ان را به حال خود ر پس از مدتی اين کارگران را تمديد قرار داد نکرده و آنلطمات جسمانی شديد شده اند و کارفرما ھر با
  . رھا کرده است

در ادامه اعتصاب کارگران الستيک بارز صبح روز گذشته رئيس اداره کار کرمان با لباس بسيجی در ميان کارگران حاضر 
  .  کرد را وادار به بازگشت بکارشد و با وعده تشکيل کميته ای برای رسيدگی به خواستھای آنان، کارگران

بنا بر اظھار کارگران الستيک بارز، بدليل باز بودن دست کارفرما در عدم تمديد قرار داد يکماھه کارگران، آنان ناچار به 
شکستن اعصاب خود شدند و ھيچ اميدی نيز به تحقق وعده ھای رئيس اداره کار کرمان ندارند و فقط بدليل شرايط 

 ھزار تومانی خود را ٣۵٠ ھزار تومان از دستمزد دريافتی ٢۵٠ار زندگی و معيشت شان که ناچارند مبلغ بسيار مشقت ب
  .  اندبه دو اتاق اجاره ای بپردازند مجبور به بازگشت بر سر کارھای خود شده

 ۴٠گذشته مبلغ  تن الستيک توليد ميکند و سود خالص آن در سال ٢۴٠الزم به يادآوری کارخانه الستيک البرز روزانه 
  .ميليارد تومان بوده است

 ھا یارانه اعالم آمادگی رئيس پليس کشور برای اجرای طرح ھدفمند کردن

ھای پيش از نماز جمعه، با  مقدم در خطبه سردار احمدی:   مھر آمده است 9به گزارش خبرگزاری دولتی ایسنا در تاریخ 
اقتدار قرار نداشته است،  ار داد و ھيچ زمانی تا این حد در آمادگی وکه نيروی انتظامی در اوج آمادگی قر این تاکيد بر
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اقتصادی و دیگر قوانين در کنار دولت خواھد ماند و مردم را در  نيروی انتظامی قطعا در ھنگام اجرای طرح تحول: تاکيد کرد
 .خواھد کرد برابر خطرات محافظت

، به ”اند مظلومانه آسيب دیده نتظامی در مھار فتنه سال گذشتهماموران نيروی ا“احمدی مقدم با تکرار این ادعا که 
: کھریزک و دیگر بازداشتگاھھا اشاره نکرد و در عوض گفت تخلفات گسترده برخی ماموران انتظامی در بازداشتگاه

گم انتظامی در فتنه بزرگ سال گذشته سبب شد ھيچ یک از نيروی انتظامی راه را  بصيرت و آگاھی ماموران نيروی
 .بردارند گر جریان نباشند و با عزم و اراده در دفاع از امنيت کشور گام در کناری تنھا نظاره نکرده و

کرد که ماموران نيروی انتظامی  کم چھار نفر در بازداشتگاه نيروی انتظامی، ادعا وی ھمچنين بدون اشاره به مرگ دست
تا جایی که به گفته وی بر اساس ! وج فتنه عبور کنندم اند که با کاربرد حداقل زور و خشونت از کرده تالش 

 .است پایان سال گذشته ميزان محبوبيت و اعتماد مردم به نيروی انتظامی افزایش یافته ھای صورت گرفته در نظرسنجی

ھای  ونھوشمندی و اشراف اطالعاتی به کان که ماموران نيروی انتظامی با بصيرت و فرمانده نيروی انتظامی با اعالم این
ھای اقتصادی  خواھند با تکيه بر تحریم کسانی که می: دھند، اظھار کرد نمی گران را فتنه اجازه فعاليت به بقایای فتنه

نظمی در داخل  بی ھای اقتصادی و اعتصابات موجب اندازی فتنه دشمن در داخل کشور باشند و با به راه حلقه مکمل
 ھای مکرر دولت، احتمال ایجاد اغتشاش ھا و بدقولی دون اشاره به ناکامیوی ھمچنين ب .شود کشور شوند، برخورد می

ای برساند  جامعه را به نقطه دشمنان سعی دارند با تھدیدات اقتصادی: در زمينه مسائل اقتصادی را مطرح کرد و افزود
مقابله با اجرای احکام وی حمایت از جریانات براندازانه و  .که آنان را به نافرمانی و اغتشاشات مدنی سوق دھند

 ھای از فشارھای سياسی نظام، اختالف افکنی، آشوب و حمایت از جریان فتنه را از نشانه ھای اسالمی، تخریب چھره
سازی تدارکات  در حال آماده در فتنه سال گذشته، دشمنان خارجی چندین ماه: بر جامعه دانست و در عين حال ادعا کرد

آنان به صورت اتاق جنگ شروع به ھدایت اغتشاشات در  ھای  در شب عمليات تمام رسانهاین فتنه بودند و در نھایت
 .داخل کشور کردند

معين و با صادر شدن رمز  فتنه سال گذشته دارای پشتوانه طوالنی بوده است و در ساعتی: احمدی مقدم افزود
م رھبری و وجود نيروی انتظامی آماده، بصير و مقام معظ عمليات بروز پيدا کرد که به لطف خدا و ھمچنين به یومن حضور

خود را نيز  وی در عين حال ناکارآمدی مجموعه تحت مدیریت خود در کنترل مجرمان و انجام وظایف .مردم آگاه، ناکام ماند
 ھشت ماه درگير کرد، فتنه سال گذشته فتنه سال گذشته ماموران نيروی انتظامی را: به گردن معترضان انداخت و گفت

شد، چرا که ماموران نيروی انتظامی برای مقابله با اغتشاشات به  منجر به افزایش جرایم، تجری و آزادی عمل مجرمان
تا حدی  در این مدت ھشت ماه مجرمان. توانستند به مقابله با مجرمان و سارقان بپردازند و نمی ھا آمده بودند خيابان

  ایم یم بودهآزادی عمل پيدا کردند و ما شاھد افزایش جرا

  
  تعرض مامورین شھرداری کامياران به کاسب کاران و ميوه فروش ھا

  
 مھر، 5 بنا بر خبری که برای ما ارسال شده، روز دوشنبه –کميته ھماھنگی برای کمک به ایجاد تشکل ھای کارگری 

ا مورد تعرض قرار داده و مامورین شھرداری کاميارن به بھانه سد معبر در داخل شھر، کاسب کاران و ميوه فروش ھا ر
  .وسایل برخی از آنھا را با خود برده اند

این در حالی است که شھرداری کامياران در دو مکان و دور از مرکز شھر، تعدادی مغازه را برای ميوه فروش ھا ساخته 
  .است که به دليل دوری از بازار، مردم حاضر نيستند برای خرید به آنجا بروند

وه زیادی از مردم این شھر که تا دو سال قبل، با ماشين ھایی ھم چون سایپا و وانت، به کار قاچاق عالوه بر این گر
آنھا مکان مناسبی برای . بنزین و گازویيل مشغول بوده و امرار معاش می کردند، اکنون به ميوه فروشی روی آورده اند

  .شھرداری قرار می گيرندتوقف ندارند و ھميشه مورد اذیت و آزار و بی احترامی مامورین 

  
  تجمع اعتراضی مردم گچساران

  
مھر، در شھر گچساران در ۵ در پی باال رفتن تعرفه آب مصرفی شھرھای مختلف ایران، روز دوشنبه –آسمان دیلی نيوز 

ال  تومان نميرسيد اما با اعم٣٠٠٠ ماه خانگی به ٢درحالی که مصرف . مقابل اداره آب یک تجمع اعتراضی برگزار شد
 تومان رسيده است و این امر اعتراض بسياری از شھروندان را به ١۵٠٠٠تعرفه جدید این مبلغ برای ھرماه به بيش از 

  .ھمراه داشته است
  مرگ مشکوک يک سرباز وظيفه در بازداشتگاه اطالعات سپاه و بی خبری از ھمراھان وی

ن يک سرباز وظيفه که در تھران مشغول خدمت سربازی  در اواخر ماه رمضان نيروھای اطالعات سپاه پاسدارا–ھرانا 
 روز جسد وی را به خانواده وی تحويل ۵بوده است را به ھمراه چھار دختر در شھر اروميه بازداشت و پس از گذشت 

  .دادند
نيتی بنا به اطالع گزارشگران ھرانا، در دو روز پايانی ماه رمضان پنج تن از ھموطنان اھل سلماس توسط نيروھای ام

اطالعات سپاه به دليل نامعلوم بازداشت نموده و پس از گذشته پنج روز جسد يکی از بازداشت شدگان به نام ناصر 
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  .عيسی زاده را از طريق اداره آگاھی به خانواده وی تحويل دادند
ر حالی است که ماموران آگاھی علت مرگ اين زندانی را خودکشی در بازداشت گاه اين اداره اعالم کرده اند، اين د

  .شاھدان عينی از بازداشت وی به ھمراه چھار دختر توسط اطالعات سپاه گواھی می دھند
گفتنی است اطالعات سپاه پاسداران از برگزاری مراسم دفن برای اين جوان ممانعت به عمل آورده و با دفن وی تنھا با 

  .حضور خانواده صورت گرفته است
ز نزديکان وی اقدام عليه امنيت ملی، اقدام به خروج غيرقانونی از مرز و فرار از علت بازداشت وی از سوی برخی ا

  .خدمت سربازی اعالم کردند
پدر اين سرباز وظيفه که در سپاه پاسداران انقالب اسالمی و در تھران خدمت می کرد در گفتگو با گزارشگر ھرانا اعالم 

  .ده است و خودکشی وی را تکذيب کردکرد که جسد فرزندش دارای آثار شکنجه و سوختگی بو
وی تصريح کرد که از جسد فرزندش از ناحيه کمر و پا دچار شکستگی استخوان بوده و آثار سوختگی شديد در گردن وی 

  .کامال مشھود بوده است
ذشت دو تن از دختران ھمراه وی پس از بازجويی به زندان مرکزی اروميه منتقل شده و از سرنوشت دو تن ديگر با گ

  .ھفته ھا اطالعی در دست نيست

 اعتصاب کارگران پارچه بافی کرپ ناز
   

 کارگر 250ایران،  مطابق اخبار رسيده به اتحادیه آزاد کارگران :  مھر آمده است 9در تاریخ   ایرانبر پایه گزارش دریافتی از
 ماه حقوق معوقه خود 4 به عدم پرداخت  اعتراض  شھریور در24 تا 21شاغل در کارخانه پارچه بافی کرپ ناز در روزھای 

به بانک ملت و زیر نظر وزارت صنایع و معادن می باشد و کارگرانش در سه  این کارخانه وابسته. دست از کار کشيدند
و نيز از  در طی روزھای اعتصاب از طرف فرمانداری ھرسين و اداره کار این شھرستان. کار می باشند شيفت مشغول

کارگران از بيم اخراج به بھانه  نمایندگانی جھت بررسی وضعيت به کارخانه رفته اند و در پایانطرف استانداری 
این کارگران توافق . در دو نوبت، بر سر کارھای خود بازگشتند ورشکستگی کارخانه و با قبول دریافت حقوق یک ماه خود

بت دیگری در اوایل مھر ماه مابقی حقوق تومان به عنوان علی الحساب و سپس در نو  ھزار200کردند که ابتدا 
اولتيماتوم دادند که درصورتی  ضمن آن که به کارفرمای خود.  ھزار تومان است، دریافت کنند275خود را که تنھا  ماھانه

  نکنند، دوباره دست از کار خواھند کشيد که تا پایان مھر ماه تمامی حقوق معوقه خود را دریافت

  

 تپه اخراج شدند  نيشکر ھفت فعال کارگری از شرکت۴

ترین احکام خود اخراج  ھيأت حل اختالف اداره شوش در تازه:  مھر آمده است 9 تاریخ دربه گزارش آسمان دیلی نيوز 
کار شھرستان شوش  ھيأت حل اختالف اداره .مھر را تایيد کرد عليپور و محمد حيدری فرد، جليل احمدی، قربان فریدون نيکو

  .تپه داد ھفت نفر از کارگران کارخانه نيشکر ۴رای به اخراج 

ھيأت حل اختالف اداره شوش در : وگو با ایلنا اعالم کرد رضا رخشان از فعاالن کارگری در کارخانه نيشکر ھفت تپه درگفت
این : زودوی اف .عليپور و محمد حيدری مھر را تایيد کرد فرد، جليل احمدی، قربان ترین احکام خود اخراج فریدون نيکو تازه

ھای کارگری و فعاليت صنفی توسط  تپه بودند که در ارتباط با اعتراض افراد از کارگران عضو سندیکای کارگری نيشکر ھفت
تپه که یکی از بزرگترین واحدھای توليد کننده شکر خام در ایران است در پی  کارخانه نيشکر ھفت .اند کارفرما اخراج شده

گرچه کارگران وضعيت کنونی این واحد   .یکی از واحدھای بحرانی تبدیل شده بودبحران شدن صنایع قند شکر به 
ھای گذشته اخباری در خصوص اخراج فعاالن کارگری این  کنند اما در ماه توليدی را نسبت به گذشته مطلوب توصيف می

  .رسد واحد توليدی به گوش می

 اعتصاب غذای عضو بازداشتی شورای شھر اھواز 

ھا، پس از بازداشت داريوش ممبيني، عضو  بر اساس برخی گزارش: مھر می نوسيد 10 در تاریخ يو کوچهرادوب سایت 
  . امر دست به اعتصاب غذا زده استشورای شھر اھواز، وی در اعتراض به اين 

 قصد  که�الزم به اشاره است داريوش ممبينی عضو شورای شھر اھواز، دوم مھرماه، پيش از کنفرانس مطبوعاتی خود 
   . بازداشت شده است- داشت تخلفات مقامات دولتی را افشا کند

گفتنی است خواھر داريوش ممبينی عضو شورای شھر اھواز نيز، به دليل اعتراض به وضعيت نامشخص برادر خود، روز 
  . شدپنجم مھر ماه بازداشت 

 .از دھم شھريور ماه دستگير شده بودزاده، رييس شورای شھر اھو الزم به يادآوری است پيش از اين نيز حميد حسن
 حمادی و ممبينی و خانم بابادی و اعضای شورای اسالمی شھر  زاده، منجزي، اين در حالی است که آقايان حسن

  .ماه از سوی وزارت کشور سلب عضويت شدند اھواز، شھريور

 ھدفمندی يارانه ھا ھزينه مراکز درمانی را افزايش می دھد :وزير بھداشت

  
وزير بھداشت با بيان اينکه اجرای طرح ھدفمندسازی :  مھر آمده است 10زارش خبرگزاری دولتی مھر ایران در تاریخ به گ
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از دولت و شورای ھدفمندی يارانه ھا خواسته ايم در : يارانه ھا موجب افزايش ھزينه ھای مراکز درمانی می شود گفت
  . زينه ھا افزايش نيابدبخش حاملھای انرژی به مراکز درمانی کمک کنند تا ھ

دکتر مرضيه وحيددستجردی در خصوص مشکالت و چالشھای اجرای طرح ھدفمند سازی يارانه ھا در حوزه سالمت به 
  . من فکر نمی کنم با اجرای اين برنامه مردم در حوزه سالمت دچار مشکل و چالش شوند: خبرنگار مھر گفت

 سالمت دچار مشکل شود، شامل مراکز دانشگاھی و درمانی خواھد شد، اگر ھم قرار بر اين باشد که نظام: وی افزود
چون با توجه به آزاد سازی قيمتھای حامل انرژي، ھزينه ھای پرداختی اين قبيل مراکز افزايش خواھد يافت که می تواند 

  . اثرگذار باشد
نی اعالم کرده ايم که حداکثر بھره البته ما به تمامی مراکز دانشگاھی و درما: وزير بھداشت درعين حال تاکيد کرد

  . برداری و صرفه جويی در اين قبيل خدمات را داشته باشند تا ھزينه ھا باال نرود
ما از دولت و شورای ھدفمندی يارانه ھا : دستجردی ھمچنين به درخواست وزارت بھداشت از دولت اشاره کرد و افزود

  . انی کمک کنند تا ھزينه ھا افزايش نيابدخواسته ايم در بخش حاملھای انرژی به مراکز درم

  دھند وقتي كارگران براي اشتغال دست تكان مي

حاال ديگر فقط نمايندگان مجلس، : یلنا: مھر آمده است 10 ایلنا در تاریخ –به گزارش خبرگزاری دولتی کار ایران 
رويه و غير اصولي را   نيستند كه واردات بيھاي كارگري و كارفرمايي و نخبگان كشور كارشناسان اقتصادي، فعاالن و مقام

اند و  برده دانند بلكه درحال حاضر تمامي افراد عادي جامعه ھم به اين مھم پي  نابود كننده توليد و اشتغال داخلي مي
  . ترديدي در اين باره وجود ندارد

ليد كشور از مبھم بودن برنامه پنجم  كار و تو به گزارش خبرنگارايلنا، درحالي كه برخي از فعاالن بخش خصوصي بازار
كنند اما عبد الرضا شيخ االسالمي،  رويه ابراز نگراني مي ھاي دولت درقبال واردات بي توسعه و نامشخص بودن سياست

وزير كار و امور اجتماعي دولت دھم نظر ديگري دارد و معتقد است كه حمايت ازتوليدكنندگان داخلي دراولويت 
االسالمي دركسوت وزيركارو اموراجتماعي دولت دھم از  عبدالرضا شيخ. نژاد قرار دارد حمود احمديھاي دولت م برنامه

  . دھد قصد دولت براي حمايت از توليدكنندگان داخلي و اشتغال پايدار خبرمي
 دولت رييس دفتررييس دولت نھم كه ھم اينك به كرسي وزارت كارواموراجتماعي تكيه زده است به طرح مديريت واردات

قصد داريم ازورود كاالھاي غيرضرورومشابه داخلي به كشور جلوگيري كنيم و برھمين اساس ھم : گويد اشاره كرده و مي
وزارت صنايع و جھاد كشاورزي موظف به شناسايي وتشخيص كاالھاي مصرفي غيرضروري و مشابه داخلي صنعتي و 

  . اند كشاورزي شده
 حائز  نكته. كنند ھاي گذشته دركالم از توليد ملي حمايت جدي مي ولت و دولتاما اين اولين باري نيست كه اين د

ھا است كه اگر به درستي اجرا نشود اولين قربانيان اين طرح كارگران و  اھميت اجراي طرح ھدفمند كردن يارانه
  .  امن قرارخواھند داشت كارفرمايان خواھند بود و طبق معمول واردكنندگان درحاشيه

ھاي  تواند سطح اشتغال كشوررا افزايش دھد اما گفته رھمگان روشن است كه توسعه صادرات غيرنفتي ميالبته ب
جمھور بيانگراين است كه كشور ما ايران ھنوز در  مسئوالن ارشد كشور از جمله محمد رضا رحيمي، معاون اول رييس

  . زمينه صادرات ازجايگاه قابل قبولي در دنيا برخوردار نيست
كي ديگرازداليل اين مھم عملكرد ضعيف شوراي توسعه صادرات غيرنفتي كشور باشد ، شورايي كه معاون اول شايد ي
جمھور، وزيرجھاد كشاورزي، وزير تعاون، وزيرراه و ترابري، رييس اتاق بازرگاني ،رييس اتاق تعاون و رييس كل گمرك  رييس

شود اما  رساني دولت منتشرمي ن درپايگاه اطالعھاي كلي مطرح شده درآ شورايي كه صحبت. درآن عضو ھستند
دراين جلسه مصوباتي در راستاي بھبود و توسعه صادرات غيرنفتي به تصويب «درخصوص مصوبات آن تنھا با بيان اينكه 

شود تا حداقل جامعه مطبوعاتي ونخبگان وكارشناسان اقتصادي برنحوه اجراي اين مصوبات  رساني نمي ، اطالع»رسيد
  . ھا و ضعف دراجراي آن بپردازند داشته و به بيان احتمالي كم و كاستينظارت 

دليل  ھا و نھادھاست وبي رويه پررنگتر از ساير وزارتخانه البته بدون تعارف بايد گفت كه نقش وزارت بازرگاني درواردات بي
ن مجلس شوراي اسالمي مواجه نيست كه غضنفري، وزيربازرگاني دولت دھم درتيرماه سال جاري با كارت زرد نمايندگا

  . تواند به استيضاح و بركناري وزيربازرگاني دولت دھم منجر شود شود، كارتي كه درصورت تكرار آن مي مي
 نسبت به مدت مشابه 88 ماه اول سال 9ھا درحالي است كه به گفته برخي نمايندگان مجلس واردات كشور در اين

 240 ميليارد و 24ترين آمارگمرك حاكي از واردات  اما تازه. خوردار بوده است درصد رشد بر66 از نظر ارزشي از87سال 
 درصد افزايش 22.21ميليون دالري در پنج ماھه سال جاري است كه نسبت به مدت مشابه سال قبل از نظر ارزشي 

  . داشته است
رويه است وبه صراحت  دات بياما علي الريجاني، رييس مجلس شوراي اسالمي نيزازمنتقدان جدي دولت درزمينه وار

  » شود و تنھا راه حل مشكل اقتصاد كشور توليد است مشكل اقتصاد كشور با واردات حل نمي«گويد  مي
كنند وحتي  البته درخصوص نرخ تورم و بيكاري فقط كارشناسان اقتصادي و نمايندگان مجلس نيستند كه اظھارنگراني مي

هللا اميني نيز به صراحت ازآمارھاي تورم و بيكاري دولتمردان اظھار  ازي وآيتهللا مكارم شير مراجع تقليدي مثل آيت
  . خواھند كه به فكر چاره انديشي باشند كنند وازدولتي ھا مي نگراني مي

) توان آن را معلول واردات بي رويه ندانست اتفاقي كه نمي( كنند به ھرحال آمارھا افزايش نرخ بيكاري را در ايران تاييد مي
نوبيسد كه   درصد اعالم كرده است و اكونوميست نيز مي14ترين گزارش خود نرخ بيكاري را بيش از  ركز آمار ايران در تازهم

  . شود  درصد نزديك مي15 اين نرخ به 92در بھترين حالت براي سال 
د است كه نرخ بيكاري با اين حال عبد الرضا شيخ السالمي، وزيركارواموراجتماعي دولت دھم نظر ديگري دارد و معتق

 7االسالمي براي تحقق عدد  بنا به گفته شيخ.  درصد كاھش خواھد يافت7كشور درپايان برنامه پنجم توسعه به 
 ھزارفرصت شغلي دركشور ايجاد شود، اما آيا با افزايش ساالنه ميزان 100درصدي نرخ بيكاري بايد ساالنه يك ميليون و 

  رقمي رويايي دست يافتني خواھد بود يا كالمي شيرين؟  ري تكواردات به كشور، تحقق نرخ بيكا
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   گزارش از محمد نوروزي
  پايان پيام

  شود ھاي دولتي بحراني مي با خروج پرستاران از تھران وضعيت بيمارستان

قال پرستاران دبيركل خانه پرستار ايران از انت:  مھر آمده است 10 ایلنا در تاریخ –به گزارش خبرگزاری دولتی کار ایران 
درماني  ھا ارائه خدمات در پي خروج اين پرستاران از بيمارستان: ھا خبر داد و گفت شھرستان ھاي دولتي تھران به بخش

 .بحراني شده است
اي تشكيل دھند و  رود تا كميته نمايندگان مجلس انتظار مي از: وگو با خبرنگار ايلنا افزود مقدم در گفت محمد شريفي
چرا كه ھر  ھاي دولتي تھران را بررسي كنند كننده عوارض كاھش خدمات درماني در بيمارستان نگران آمارعلت افزايش 

 .شدن وضعيت درماني بيماران در اين مراكز ھستيم روز شاھد بحراني
 ھا، پرستاران كه قبال شھرستان به دنبال مصوبه دولت مبني بر انتقال كاركنان ادارات دولتي به: ادامه داد وي

بنابراين حدود ده درصد از .اند خروج از تھران استقبال فراواني كرده ھايي براي انتقال داشتند با اين مصوبه براي محدوديت
پزشكي تھران  اند، دانشگاه علوم متقاضي رفتن به شھرستان بودند كه ھمين حدود نيز تاكنون رفته پرستاران تھراني

 . متقاضي داشته است350حدود 
كه كمبود پرستار در تھران نسبت به شھرستانھا بيشتر است به طوري كه  اين در حالي است:  تصريح كردمقدم شريفي

 .ھاي تخصصي پرستار بيشتري نياز است كادر پرستاري است و براي بخش 0/6 به ازاي ھر تخت
 سال 40مربوط به  ي كهكمبود پرستار را عدم توجه مسئوالن به نظام پرستاري، ساختار معيوب نيروي انسان وي داليل

 ھزار تومان 140، 88خدمات كشوري از سال  پيش است، حقوق بسيار پايين پرستاران كه پس از اجراي قانون مديريت
 .اند، عنوان كرد كسر از حقوق داشته

پرستاران  گير شدن داشته و زمين ھا افزايش كار را بر ديگر پرستاران رفتن پرستاران تھراني به شھرستان: ادامه داد وي
 .تھران را فرا گرفته است ھاي فعلي در تھران، ترك از كار و بحران بيمارستان

ھا و مديران پرستاري ھر يك  ھاي علوم پزشكي، بيمارستان دانشگاه دبيركل خانه پرستاران ايران، با بيان اينكه روساي
اجباري و  ھاي كاري خروج پرستاران، اضافهدر مقابل  : ھستند و به پرستاران توجھي ندارند، گفت به دنبال كار خود

ھر پنج بخش از آن كه به طور ) ره(خميني به عنوان مثال در حال حاضر در بيمارستان امام. تحميلي افزايش يافته است
 .شود تجربه اداره مي كم و» طرحي« بيمار دارد توسط يك پرستار 15متوسط 
ھا به جاي  گذراندن پنج سال دوره تعھد در شھرستان  تھران رامقدم علت استقبال پرستاران براي خروج از شريفي

 ھزار پرستار دانشگاھي، خصوصي و نيروي 12حدود : استخدامي دانست و افزود تھران، وجود فضاي بيشتر كار و
 .كنند تھران فعاليت مي مسلح در

. ھا حساس باشند در بيمارستانوضعيت بحراني درمان  مسئوالن بايد نسبت به سالمت و: دبيركل خانه پرستار گفت
   !را بپردازند؟ چرا مردم بايد تاوان مديريت ناصحيح

 ادامه اعتصاب طالفروشان 

به دنبال اعتراضات صورت گرفته به نحوه محاسبه قانون ماليات بر :  مھر آمده است 10 در تاریخ کلمهبه نوشته سایت 
الفروش در روزھای اخير به اوج رسيده، صنف ساعت فروشان ارزش افزوده از سوی اصناف مختلف که با اعتصاب صنف ط

  . ھای خود را باز نکردند ز مغازهھم امرو
وشان در بازار تھران تعطيل فر ھای راسته بازار ساعت پايگاه خبری سفير در اين باره گزارش داد که امروز بسياری از مغازه

  . بود
ن آغاز شده، ھمچنان ھايشا ه از ھفته گذشته با بستن مغازهبر اساس اين گزارش، اعتراض صنف طالفروشان نيز ک 

  . ادامه دارد
نيم بازار بي رويم اما وقتی مي ما ھر روز به بازار مي: جھان نيوز نيز در اين باره به نقل از يک طالفروش باسابقه نوشت

  . گرديم بسته است برمي
اتحاديه طال ھم به : روشان در ھفته گذشته، گفته استاين طالفروش ھمچنين با اشاره به شايعه حمله اوباش به طالف

   .گوييم که اگر باز کنيم شما امنيت ما را برقرار کنيد ھا را باز کنيد و ما ھم مي گويد برويد مغازه مغازه داران مي

  خالء اطالع رساني درتامين اجتماعي

  
مديركل تامين اجتماعي استان مازندران : است مھر آمده 10 ایلنا در تاریخ –به گزارش خبرگزاری دولتی کار ایران 

دربيستمين نشست سرپرستان روز نامه كاروكارگر با اشاره به تاثير و اھميت اطالع رساني در جامعه كنوني كه عصر 
  . اطالع رساني بايد برگرفته از مسائل روز جامعه باشد و در راستاي آن اطالع رساني صورت گيرد : ارتباطات است گفت 

سازماني مي تواند زنده و پويا باشد كه رسانه ھا مسائل و مشكالت آن را انعكاس داده تا : زارش ايلنا،آزرم گفت به گ
كساني كه در راس امور قرار دارند بتوانند مشكالت را مرتفع كنند در اين صورت است كه رسانه تاثير واقعي خود را بر 

  . جامعه مي گذارد 
اين سازمان بعنوان : اي دركشور ياد كردو افزود ن اجتماعي بعنوان بزرگ ترين سازمان بيمهوي در ادامه از سازمان تامي

بزرگترين سازمان در كشور خالء اطالع رساني در آن وجود دارد و صندوق تامين اجتماعي نتوانسته جايگاه واقعي خود را 
  . پيدا كند و خيلي از خدمات ما محفوط مانده است 

ين اجتماعي به عنوان يكي از شاخص ھاي مھم پيشرفت در جوامع امروزي ،رابطه نزديك ومثبتي در مقوله تام:وي افزود
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رعايت كرامت انساني وشكوفائي آن دارد كه خود مي تواند در ايجاد وتقويت عزت نفس ،خود با وري ،ايجاد نگرش 
ات ،روايات وآموزه ھاي ديني ما مورد تاكيد وانگيزش مثبت وتالش موثر باشد و با توجه به اينكه اصل كرامت انساني در آي

  . قرار گرفته بيانگر حفظ ھويت ،استقالل وحريت ھمه انسانھاست
تعداد بيمه شده گان دراستان مازندران : آزرم با تاكيد بر اينكه بايد آحاد جامعه در صندوق ھاي بيمه اي قرار بگيرند افزود

ر بيمه شده اصلي رسيده است رسيده است و اين افزايش بيمه  ھزا450 ھزار نفر به 250طي سالھاي گذشته از 
  .  درصد رشد داشته است كه اين امر امنيت به كارگران مي دھد 63شدگان در استان 

قانون بيمه كارگران ساختماني در شرف اجرا شدن : وي در پايان به وضعيت بيمه كارگران ساختماني اشاره كرد و گفت 
 ھزار نفر در سطح كشور تحت پوشش بيمه قرار مي گيرند كه پيش بيني 200صالحيه حدود است كه بعد ازچند بار ا

  . ھزار نفر باشد 14ميگردداز اين مقدار سھم كارگران مازندراني 
  پايان پيام

 
  تضييع حقوق کارگران شرکت خدماتی سبز زیور

 
رشت  که برای شھرداری منطقه یک” ورسبز زی“ضد سرمایه داری گيالن، کارفرمای شرکت خدماتی  به گزارش فعاالن

 .کار می کند، از پرداخت اضافه کاری معوقه کارگران سر باز می زند
ماه می باشد،   ھزار تومان در200به طور متوسط   ماه اضافه کاری ماھيانه خود را که9شرکت بيش از  کارگران این

 .تومان از کارفرمای مربوطه طلبکارند  ھزار800اکنون ھر یک از کارگران حدود یک ميليون و . دریافت نکرده اند
  2010 اکتبر 2 _ 1389 مھر ماه 10شنبه 

 
  پرداخت دستمزد کارگران کارخانه ایران برک عدم

 
 ماه است که از دریافت 6رشت بيش از ” برک“کارگران کارخانه نساجی  به گزارش فعاالن ضد سرمایه داری گيالن،

 .محروم مانده اند دستمزدھای خود
.  کارگر می باشد260به بخش خصوصی و دارای   جاده رشت ـ الکان واقع است وابسته5این کارخانه که در کيلومتر 

دفتر کارخانه در تھران و سازمان ھای دولتی از قبيل استانداری، صنایع و  کارگران در اعتراض به این وضعيت بارھا به
 .است ند اما ھيچکس پاسخگوی مشکالت آنان نبودهکار و تامين اجتماعی مراجعه کرده ا معادن، اداره

  اکتبر2 _ 1389 مھر ماه 10شنبه 

 !کنيم می قيمت بنزین را یک ساعت قبل از گران شدن اعالم: وزیر اقتصاد

  سخنگوی اقتصادی دولت در نشست خود با خبرنگاران درباره اظھارات: آمده استفارسخبرگزاری دولتی به گزارش 
بله صبر کنيد : شد، گفت  تومان خواھد۴٠٠ماه قيمت بنزین  صادی مجلس گفته بود که از اول آبانرئيس کميسيون اقت

ھا در مراحل مختلف اعالم خواھد شد و  زمان اجرای یارانه بشود، اما» حتماً شاید« شود  ماه ببينيد قيمت چقدر می آبان
 .شود در زمان اجرا اعالم می ھای انرژی اصالح قيمت حامل

 درصد ٢٠خواستيم  وقتی می  سال پيش در سازمان وقت برنامه و بودجه بودیم١۵ھمان گونه که : قتصاد افزودوزیر ا
 .ھا ھم ھمين گونه خواھد بود ی یارانه کردیم در ھدفمند می قيمت بنزین را تغيير دھيم یک ساعت قبل از آن اعالم

اسالمی به یک ادعا جامه   آنچه مسلم است کشور:سخنگوی اقتصادی دولت در مورد خودکفایی در توليد بنزین گفت
و ظرفيت مھندسی کشور نشان داد !) توليد بنرين تبديل مجتمع ھای پتروشيمی به پاالیشگاھھای( عمل پوشانده 

کردیم،علی رغم آنچه در خارج از مرزھا به عنوان تنگنا و تحریم مطرح بود  خيلی سریع به خودکفایی بنزین دست پيدا
 .فایی در بنزین حاصل شده که جا دارد از مھندسان و متخصصان صنعت نفت تشکر شودخودک امروز

 نيست  درصد در رويا نيز قابل تصور8/8نرخ تورم : نماينده مجلس 

که قيمت آھن در بازار رو به  ادعاي مذکور در حالي بيان مي شود: سيد ناصر موسوي الرگاني در گفتگو با آريا گفت
عبارت ديگر مسالح ساختماني گران شده و قيمت واحد  به. ت خريد و فروش مسکن راکد استفزوني نھاده و وضعي

 .ھاي مسکوني تغيير نکرده اند
 ھزار تومان است 280جوانان  فارغ از اين مباحث وقتي نرخ بيکاري در استان ھاي کشور زياد و متوسط حقوق: افزود وي

خوراکي مي توانند ھزينه کنند لذا نبايد کاھش قيمت مسکن را در  د موادآنھا تنھا به اندازه پرداخت اجاره خانه و خري
 .لحاظ کرد فرمول محاسبه تورم

خوراکي نظير گوشت، مرغ و ميوه براي مردم  وقتي خريد مواد: عضو ھيات رئيسه کميسيون اقتصادي مجلس تصريح کرد
از اين رو به نظر مي رسد بانک مرکزي . ري کنندکاالھاي غير ضرور خريدا مقدور نيست چگونه آنھا مي توانند مسکن و
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 .سبد کاالي خود تجديد نظر نمايد و حجم اقالم آن را در حد معقولي کاھش دھد مي بايست در
ماه از سوي بانک مرکزي  بهبا تفاسير مذکور سير نزولي نرخ تورم که ماه : اشاره به قميت دالر و سکه اضافه کرد وي با

  .عنوان حتي در رويا نيز قابل تصور نيستاعالم مي شود به ھيچ 

  !بستند ھا را ساعت فروشان ھم مغازه
 

  جنبش خرداد — 2010, 2اکتبر 

سوی اصناف مختلف که با اعتصاب  به دنبال اعتراضات صورت گرفته به نحوه محاسبه قانون ماليات بر ارزش افزوده از
 .ھای خود را باز نکردند روشان ھم امروز مغازهف صنف طالفروش در روزھای اخير به اوج رسيده، صنف ساعت

گفتنی  .بازار تھران امروز تعطيل بود ھای رسانه بازار ساعت فروشان در  بسياری از مغازه به گزارش پایگاه خبری سفير،
این نوع  .شده ھمچنان ادامه دارد ھایشان آغاز است، اعتراض صنف طالفروشان که از ھفته گذشته با بستن مغازه

 .رویه آن شده است بی تراض طالفروشان موجب تاثيرات بسيار منفی بر روی قيمت طال و افزایشاع

  اند  ھزار دانش آموز تحت پوشش کميته امداد از تحصيل بازمانده 400
 

کشور با ) ره(معاون فرھنگی و آموزشی کميته امداد امام خمينی:  ایران آمده است مھردولتی خبرگزاری به گزارش 
نوجوان از تحصيل بازمانده   ھزار جوان و400در حال حاضر : ه آمار دانش آموزان از تحصيل بازمانده اين نھاد، گفتب اشاره

 .تحت پوشش برنامه ھای فرھنگی اين نھاد قرار دارند
 گروھی استان لرستان در گزارش خبرنگار مھر در خرم آباد، اکبر ميرشکار ظھرشنبه در جمع خبرنگاران رسانه ھای به

داليل مختلف از تحصيل بازمانده اند که برای آنھا کارھای  اين دانش آموزان به: پاسخ به سوال خبرنگار مھر اظھار داشت
وی با اشاره به روند ترک تحصيل دانش آموزان تحت پوشش اين نھاد حمايتي،  .است فرھنگی خاصی تدوين شده

شاھد اين ھستيم که برخی از  ه جوابگوی نيازھا نيست ما متاسفانهبا توجه به اينکه اعتبارات ما در اين حوز: کرد عنوان
 درصد دانش آموزان تحت 9شش تا  .تحصيل می کنند دانش آموزان به دليل عدم دسترسی به امکانات تحصيلی ترک

در : کشور ادامه داد) ره(معاون فرھنگی و آموزشی کميته امداد امام خمينی .پوشش کميته امداد ترک تحصيل می کنند
 .می کنند  درصد دانش آموزان تحت پوشش کميته امداد به داليل مختلف اقدام به ترک تحصيل9شش تا  حال حاضر

عمده دانش آموزان : است، بيان داشت ميرشکار با تاکيد بر اينکه آمار در اين زمينه در استانھای مختلف کشور متفاوت
وی به برنامه ھای کميته امداد برای اين افراد اشاره کرد و  .ھستند بازمانده از تحصيل تحت پوشش کميته امداد دختران

نھاد  آموزشي، مھارتھای زندگي، ھمسرداري، اردوھای آموزشی و زيارتی از جمله برنامه ھای اين خدمات: يادآور شد
 .حمايتی برای دختران بازمانده از تحصيل است

زيارتی و آموزشی دختران بازمانده   کشور به افتتاحيه اردوھای)ره(معاون فرھنگی و آموزشی کميته امداد امام خمينی
 دوره و 12در سال جاری اردوھای ياد شده در قالب : و گفت از تحصيل در سال جاری در شھر مقدس مشھد اشاره کرد

 .برگزار خواھد شد  نفر300در ھر دوره برای 

در حال حاضر اعتبارات اين حوزه به  :ره کرد و يادآور شدميرشکار به کمبود اعتبارات در حوزه فرھنگی کميته امداد اشا
اين در حاليست که برای مشکالت موجود در اين : وی تصريح کرد .است  ميليارد تومان57ھمراه کمکھای مردمی حدود 

 تحت  ھزار خانواده درگير با آسيبھای اجتماعی145شناسايی  . برابر اعتبار فعلی ھستيم2.5اعتباری  بخش ما نيازمند
 پوشش کميته امداد

ھای تحت پوشش کميته امداد  ميرشکار ھمچنين در ادامه سخنان خود به برخی آسيبھای اجتماعی موجود در خانواده
زمينه مھندسی فرھنگی در بخش جوانان و خانواده در  با توجه به طرحی که اين نھاد در: اشاره کرد و بيان داشت

وی با تاکيد بر اينکه در .ه نيازمند آموزش ھستند در اين راستا شناسايی شده استک  ھزار خانواده145دستور کار دارد 
در قالب طرح : اعتياد، بزھکاری و طالق مشھود است، يادآور شد اين خانواده ھا آسيبھای فرھنگی و اجتماعی از جمله

 .آموزش قرار خواھند دادنفر مشاور دينی و مشاوره خانواده اين خانواده ھا را تحت  500ياد شده يک ھزار و 

مقدماتی اين طرح در حال انجام  کشور با بيان اينکه مراحل) ره(معاون فرھنگی و آموزشی کميته امداد امام خمينی
 آذرماه 11 گام تعريف شده است که از 9خانواده در قالب  طرح مھندسی فرھنگی در بخش جوانان و: است، يادآور شد

وی پاکسازی فرھنگی خانواده ھای درگير با آسيبھای .ه استانھا آغاز خواھد شدھم سال جاری به صورت کشوری در
اين  کميته امداد را از اھداف اجرای اين طرح برشمرد و ابراز اميدواری کرد که با اجرای فرھنگی و اجتماعی تحت پوشش

 .طرح در مدت زمان معينی اين خانواده را به لحاظ فرھنگی توانمند کرد

 . روستاى رباط طرق مشھد مقابل مجلس در اعتراض به تخريب منازل شانتجمع اھالى  
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يكى از اھالى روستاى رباط طرق با اعالم اين :  مھر آمده است 10 ایلنا در تاریخ –به گزارش خبرگزاری دولتی کار ایران 

 واحد مسكونى اين 10،  شھردارى مشھد سوم مھر ماه7ماموران شھردارى ناحيه : خبر به خبرگزارى ايلنا تاكيد كرد
اين درحالى است كه ماموران شھردارى اطالع داشتند اين منازل مسكونى بوده و خانواده  روستا را شبانه تخر يب كردند،

  . ھاى زيادى در آنجا ساكن ھستند
غير مجاز به گزارش خبرنگار ايلنا، به گفته اين شھروند ساكن در اين روستا اھالى اين روستا خانه ھا را به صورت 

  . نساخته اند بلكه زمين ھا را خريدارى و ساخت و ساز كرده اند
  . به گزارش ايلنا،اھالى اين روستا ھمچنان با تجمع مقابل مجلس، خواھان رسيدگى به شكايت خود ھستند

    
  تجمع کاميونداران معترض مقابل مجلس

  
ھای  ه اين شركت خودروسازی داخل كشور، كاميون خواسته معترضان اين است ك:آمده است آفتاب بقه نوشته سایت  

  .ھای نيسان ديزل ژاپنی تحويل دھد اند، كاميون نام كرده دانگ فنگ را پس بگيرد و به متقاضيان با ھمان شرايطی كه ثبت
  .ھای چينی دانگ فنگ امروز مقابل ساختمان مجلس تجمع كردند به گزارش خانه ملت، تعدادی از خريداران كاميون

ھای  یکی از شرکت: گفتند فنگ بودند، می ھای چينی دانگ  نفر از صاحبان کاميون2400کنندگان که نماینده  عتجم
ھای دانگ فنگ چينی را که از  ھای نيسان دیزل ژاپن را از آنان گرفته و کاميون خودروسازی داخل کشور، پول کاميون

  .استانداردھای الزم برخوردار نيست به آنان داده است
ھای دانگ  خواسته معترضان این است که این شرکت خودروسازی داخل کشور، کاميون: کنندگان گفت  از تجمعیکی

  .ھای نيسان دیزل ژاپنی تحویل دھد اند، کاميون فنگ را پس بگيرد و به متقاضيان با ھمان شرایطی که ثبت نام کرده
گویند این شرکت خودروسازی باید  اند، می ی اقدام کردهھای نيسان دیزل ژاپن  برای خرید کاميون84معترضان که از سال 

 ميليون به متقاضيان داده 70ھای دانگ فنگ را با چه قيمتی وارد کرده است که به قيمت  سازی کند که کاميون شفاف
  .است
ه ھای دانگ فنگ قول داده است در صورت پایان دادن ب گویند که رئيس شرکت فروشنده کاميون کنندگان می تجمع
  .کند نظر می  ميليون است صرف30 تا 25ھا از دریافت سود اقساط خودرو که بين  تجمع

گزارشی تھيه کرده است که قرائت ” فنگ  دانگ“کميسيون صنایع و معادن مجلس از شکایت گروھی از خریداران کاميون 
  آن در دستور کار این ھفته صحن علنی مجلس قرار دارد

  
  ي البرزتجمع كارگران كارخانه چين

  
 براي تعيين تكليف وضعيت شغلي 89.7.5 نفر از كارگران كارخانه چيني البرز قزوين روز دوشنبه 50 بيش از –ايران كارگر 

  .و پيگيري حقوق معوقه خود مقابل اين شركت تجمع كردند 
 معترض نباشند و جلوي  ماه گذشته تقريبا روزي نبوده كه كارگران به وضعيت معيشتي خود6در ” :يكي از كارگران گفت 
پيدا ) مقامات دولتي ( اما تاكنون ھيج جوابي به ما نداده اند و وجدان بيداري در بين اين ھا . كارخانه تجمع نكنند 

  ”.نميشود
  كارگران معترض كارخانه ريسندگي نازنخ قزوين براي دستيابي به حقوق خود قصد دارند تحصن نامحدود كنند

به گزارش ايران كارگر . ن معترض كارخانه ريسندگي نازنخ قزوين در مقابل اين كارخانه تجمع كردند نفراز كارگرا200تعداد 
 روزدر تھران مقابل مجلس تجمع كرده 4اين كارگران در مرداد ماه امسال نيز براي پيگيري حقوق معوقه خود به مدت 
كه نھايتا با پا درمياني و , ود شده بودند بودند و خواھان حقوق معوقه خود وھمچنين تعيين تكليف وضعيت شغلي خ

, وعده و وعيد ھاي مقامات مختلف و نمايندگان مجلس به قزوين برگردانده شدند و قرار بر اين بود كه در عرض يك ھفته 
 كنون اما تا.  ماه باقيمانده نيز تا آخر مرداد ماه داده شود 5به ميزان يك ماه از حقوقھاي كارگران پرداخت شود و حقوق 

ھيچ اقدامي براي حل اين مشكل كارگران صورت نگرفته و وضعيت به گونه اي غير قابل تحمل براي كارگران در آمده 
  .است 

كارگران قصد دارند مجددا به . ادامه داشت و بدون دست يابي به نتيجه اي خاتمه يافت 1130 تا 0800تجمع كارگران از 
  تھران بروند وتحصن نامحدود بكنند

  
 وحقوق کارگران کارخانه چينی البرز قزوین را خواھرزاده امام جمعه مشھد باال حق

  کشيده است

  
 نفر از کارگران کا رخانه چينی البرز قزوین برای پيگيری مطالبات و حقوقھای ٧٠ روز یک شنبه حدود –آسمان دیلی نيوز 

 طبسی امام جمعه مشھد ميباشد که عالوه خود مقابل این شرکت تجمع کردند مسئول این کارخانه خواھر زاده واعظ
بر کارخانه ھای مشھد چندین کارخانه دیگر نيز در شھرھای مختلف دارد اما حقوق کارگران رانميدھد و حق وحقوق آنھا 

  . ماه حقوق طلب دارند ١۴کارگران این کارخانه از یکسال تا , را به جيب ميزند 
  .دی کرده اند اما متاسفانه به اعتراضات آنھا پاسخ مثبت داده نشده است کارگران این کارخانه تاکنون اعتراضات زیا
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  اعتصاب واحدھای صنعتی و کارگری در کرج و کرمانشاه

  بازداشت دو اعتصابی و اخراج یک فعال کارگری در کردستان

  
ستيل فروشان مجتمع بنا به گزارش منابع خبری و شاھدان عينی، در جریان اعتصاب و تجمع ا -جـــرسبه نوشته سایت 

جاده قدیم کرج، که در اعتراض به سياست مالياتی جدید دولت صورت گرفت، دو نفر از متحصنين بازداشت » پارس غدیر«
شدند و ھمزمان منابع حقوق بشری نيز از تجمع اعتراضی کارگران کارخانه کرپ ناز کرمانشاه در مقابل ارگان ھای ذیربط 

  .خبر می دھند
، ٨٩روز دوشنبه پنجم مھرماه “ع خبری جرس، یکی از شاھدان اعتصاب استيل فروشان خاطرنشان کرد به گزارش مناب

% ٣اصناف و مسئولين و کارگران پاساژ استيل فروشان پارس غدیر، واقع در جاده قدیم کرج، در رابطه با پرداخت ماليات 
موران امنيتی و انتظامی، جھت تھدید و انصراف ارزش افزوده دست به اعتصاب کامل زده و ھمزمان تعداد زیادی از مأ

  .متحصنين از اعتصاب، در محل مستقرشدند
  .این گزارش ھمچنين از بازداشت دو نفر از اعتصاب کنندگان در این زمينه خبر داد

گفتنی است اعتراض به سياست مالياتی جدید دولت و اجرای طرح موسوم به ماليات ارزش افزوده، طی ماھھای اخير، 
  .از چالش سازترین موارد بين اصناف و دولت بوده است

  .، در اعتصاب به سر می برند)ماليات ارزش افزوده(ھم اکنون بازار طال در چندین شھر ایران، بدليل ھمين موضوع 
داری، و به گزارش ایسنا، کارگران کارخانه کرپ ناز کرمانشاه، پس از تجمع در مقابل اداره کار و امور اجتماعی و استان

  .برای چندمين بار مقابل ساختمان مرکزی بانک ملت کرمانشاه تجمع کردند
بر اساس این گزارش، این کارگران در این تجمع خود، خواھان اجرایی شدن مصوبات جلسه استاندار و مسوولين این 

  .دکارخانه از سوی بانک ملت کرمانشاه که سياست گذار و سھام دار اصلی این کارخانه است، شدن
: کارگران این کارخانه با بيان این مساله که دو ماه است کارخانه ھيچ توليدی نداشته است، خاطرنشان کرده اند

شوند با سياست به تعطيلی کشاندن کارخانه  مسئولينی که برای تصدی این کارخانه از طرف بانک ملت معرفی می
 ھزار تومان نيز چندین روز 10ھای کمتر از  ه به خاطر ھزینهای که گاھا این کارخان کنند، به گونه شروع به فعاليت می

  .شود تعطيل می
چنين ماشين آالتی تنھا به علت عدم : یکی از کارگران با اشاره به جوان بودن ماشين آالت این کارخانه، اظھار داشت

تواند خاموش   ندارد میرسيدگی که با سياست تعطيل کردن کارخانه و توجيه این مساله که کارخانه ھيچ گونه سودی
  .باشد

کرد که ھيچ گاه در فروش آن مشکلی  این کارخانه روزانه مقدار زیادی پارچه در انواع مختلف توليد می: وی ادامه داد
ماند، اما ھم اکنون گاھا به علت نبود یک وسيله بسيار ساده، کارخانه دو یا سه  ای در کارخانه نمی نداشته و ھيچ پارچه

  .شود میروز تعطيل 
اند بيشتر از  اکثر کسانی که اینجا تجمع کرده: گوید یکی دیگر از کارگران این کارخانه با اشاره به سن باالی کارگران می

توانند در ھيچ جای  کنند و با این شرایط در صورت عدم پرداخت سنوات خود نمی  سال است که در این کارخانه کار می10
  .شروع به کار کنند

کارخانه کرپ ناز زیر نظر شرکت خردمندان است و : ن دليل تجمع خود را در مقابل بانک ملت اینگونه بيان کردنداین کارگرا
خواھند این کارخانه به  بانک ملت سياست گذار اصلی و سھام دار این شرکت است، اگر مسوولين بانک ملت نمی

  .فعاليت خود ادامه دھد، تکليف کارگران را روشن کنند
رگان خبری مجموعه فعاالن حقون بشر در ایران گزارش داد صدیق امجدی، از فعالين کارگری ساکن شھر ھمزمان ا

  .سنندج از سوی اداره اماکن آن شھر، از کار بيکار شد
 به جرم شرکت در مراسم روز جھانی ٨۶صدیق امجدی که تا پيش از اخراج در یک آژانس رانندگی می کرد، در سال 

  . سه ماه زندان و ده ضربه شالق محکوم شده بودکارگر دستگير و به
کميته ھماھنگی برای ایجاد تشکل ھای کارگری معتقد است که ھم اکنون بعد از گذشت سه سال، اخراج از کار این 

  .فعال کارگری در راستای فشار روز افزون به فعالين کارگری و خانواده ھای آن ھا است

  
  محروميت از کار يک فعال کارگري

  
صديق امجدي، از فعالين کارگري ساکن شھر سنندج از سوي اداره ي اماکن :ه نوشته کميته ھماھنگی آمده است ب

  .اين شھر، از کار بيکار شد
 به جرم شرکت در مراسم روز جھاني 1386صديق امجدي که تا پيش از اخراج در يک آژانس رانندگي مي کرد، در سال 

  . ضربه شالق محکوم شده بود10 کارگر دستگير و به سه ماه زندان و
کميته ھماھنگي براي ايجاد تشکل ھاي کارگري معتقد است که ھم اکنون بعد از گذشت سه سال، اخراج از کار اين 

  .فعال کارگري در راستاي فشار روز افزون به فعالين کارگري و خانواده ھاي آن ھا است

  
  ر عبيدیگزارشی از رکود وبحران در کارخانه داروی سازی دکت
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یکی از ,  نفر کارگر١٨٠ کارخانه دارو سازی دکتر عبيدی واقع در مسير جاده قدیم کرج با حدود –آسمان دیلی نيوز 

روز . کارخانجاتی است که درحال حاضر با مشکالتی مواجھه است که باعث رکود و بحران در کار این کارخانه شده است 
اردادی این کارخانه به بھانه اتمام زمان قرار داد وبدون پرداخت ھيچگونه حق  نفر از کارگران قر١٨شھریور ٣١چھارشنبه 

از جمله فشارھایی که بر روی کارگران وارد ميشود عدم رسيدگی به وضعيت بيمه . بيمه بيکاری از کار اخراج شدند 
نواع آسيب ھا درکار با ھای درمانی از طرف صندوق تآمين اجتماعی است که کارگران عليرغم اینکه ھمواره درمعرض ا

دستگاھھا ھستند ولی در برابر ھرگونه حادثه ای امکان مراجعه به مراکز درمانی دولتی برای آنھا یا وجود ندارد ویا 
بسيار مشکل است ودفترچه ھای بيمه تعدادی از کارگران تمدید نشده است وکارگران باید ھزینه ھای گران درمانی را 

  .دازنداز حقوق ناچيزخودشان بپر

  
  ماه است حقوق نگرفته اند٩کارگران شرکت جھاد توسعه خدمات زیرزمينی

  
 ماه است که حقوق ، مزایا و عيدی خود را به ٩ کارگران شرکت جھاد توسعه خدمات زیرزمينی مدت –آسمان دیلی نيوز 

این کارگران درزیر بار فشار . ه اند ورامين نگرفت–دليل پایان یافتن اعتبار مالی پروژه ملی چھارخطه کردن راه آھن تھران 
  .طاقت فرسای معيشتی قراردارند 

  
  مطالبات چایکاران گيالن معوق مانده است

  
 بيش از یک ماه است که مسئوالن استان گيالن اعالم کرده اند نرخ خرید چای از کشاورزان این –آسمان دیلی نيوز 

خت می شود، اما متأسفانه نه تنھا نرخ خرید سال گذشته اعمال استان افزایش می یابد و تمامی مطالبات آنان ھم پردا
  .شده است، بلکه مطالبات چایکاران ھم تا کنون پرداخت نشده است

  
  شود توليد واحدھاي نساجي تا ھشت روز دیگر متوقف مي

  
ھا  يارانه ون ھدفمندسازيچنانچه قرار باشد قان:  مھر آمده است 10 ایلنا در تاریخ –به گزارش خبرگزاری دولتی کار ایران 

نيز در نيمه دوم سال جاري اجرايي شود معلوم نيست چه برسر صنايع ريسندگي و صنعت نساجي و قيمت تمام شده 
  محصوالت آن خواھد آمد

با تصميم جديد وزارت جھاد كشاورزي توليد واحدھاي نساجي به دليل نداشتن پنبه : رييس انجمن نساجي ايران گفت
  . روز آينده متوقف خواھد شد8 يك تا مورد نظر بين

ھفته پيش وزارت جھاد : به گزارش خبرنگار ايلنا، محمد مروج رييس انجمن صنايع نساجي در جمع خبرنگاران افزود
كشاورزي بدون در نظر گرفتن ميزان نياز صنايع نساجي به پنبه، واردات پنبه را متوقف كرد و اين در حالي است كه فصل 

  .شود و تاكنون تنھا در منطقه گلستان برداشت پنبه آغاز شده است  شھريور آغاز مي15در ايران از برداشت پنبه 
برداشت پنبه در ساير : كه بايد براي توليد نخ از پنبه مخلوط و تركيبي ھمه مناطق استفاده كرد، ادامه داد وي با بيان اين

احدھاي نساجي نيز بايد براي استفاده و توليد نخ بھتر مناطق از جمله خراسان و استان فارس ھنوز آغاز نشده و و
  .منتظر برداشت پنبه مناطق ديگر بمانند و اين در حالي است كه اين واحدھا تنھا پنبه چند روز خود را در انبارھا دارند

ار تن است كه ھز150 ھزار تن است و نياز واحدھاي نساجي 50ميزان توليد پنبه داخلي در ايران تنھا : مروج تصريح كرد
با توقف واردات پنبه از ھفته پيش واحدھاي نساجي بايد توليد خود را متوقف و منتظر اتمام فصل برداشت پنبه در ايران 

  .باشند
سال قبل 15البته بايد اين موضوع را نيز در نظر گرفت كه دولت از : رييس انجمن صنايع نساجي خاطر نشان كرد

د پنبه تنھا از سه كشور ازبكستان، تاجيكستان و تركمنستان كرده و از ساير كشورھا واحدھاي نساجي را ملزم به خري
  .توانيم پنبه بخريم به بھانه وجود كرم سرخ نمي

شود كه موضوع كرم سرخ پنيه از ده سال پيش با ضد عفوني  البته اين موضوع نيز درحالي اعمال مي: مروج ادامه داد
رطرف شده اما ھنوز دولت اجازه واردات پنبه از ساير كشورھا مثل چين و آمريكا و ھند را كردن كانتينرھاي پنبه در مبدا ب

  .كند  ھزار تن پنبه داخلي عنوان مي50دھد و دليل اين كار را آلوده شدن  نمي
در شرایطی که وزارت جھاد کشاورزی دستورالعمل : وي به ميزان اشتغال صنعتي واحدھاي نساجي اشاره كرد و گفت

ودیت و یا به عبارتی ممنوعيت واردات پنبه را صادر کرده است، این نگرانی وجود دارد که در آینده نزدیک یکصد ھزار محد
  .موقعيت شغلی موجود در صنایع ریسندگی و بافندگی با تھدید مواجه شود

ولين دولت ماده متاسفانه مسئ: مروج با اشاره به ليست اقالم ممنوع شده وزارت جھاد كشاورزي خاطر نشان كرد
اند بنابراین استمداد صنایع  قرار داده…حياتی و استراتژیک پنبه را ھمردیف با چيپس و پفک و آدامس و لوازم آرایش و

ھای جدی در صنایع  نساجی از دولت و به ویژه شخص رئيس جمھور این است که در راستای جلوگيری از بروز چالش
منظور حمایت بيشتر از این صنعت و رقابت پذیری واحدھای توليدی حتی نساجی کشور این محدودیت را لغو و به 
  .واردات پنبه از دیگر کشورھا را نيز آزاد کنند

به طوری که اخيرا درخواست وزیر جھاد کشاورزی از وزير بازرگاني مبنی بر لزوم اخذ مجوز از وزارت تابعه : وي ادامه داد
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ای را در بين فعاالن صنعت نساجی ایجاد کرده و باعث سردرگمی آنان خواھد  ھای عمده ايشان جھت واردات پنبه نگرانی
رود وزارت جھاد کشاورزی پنبه را در بين محصوالت استراتژیک قرار دھد، زیرا پنبه  شد این در حالی است که انتظار می

 صنعت نساجی  مدهبرای صنایع نساجی مثابه خون جاری در رگھای انسان است و با محدودیت واردات آن بخش ع
  .شود کشور فلج می

شود و در عين حال توليد  ھزار تن برآورد می150در حال حاضر نياز ساالنه صنايع نساجي به پنبه حداقل : مروج افزود
  . ھزار تن بالغ خواھد شد50سال جاري پنبه كشور به زحمت به 

يز به موضوع خريد تضميني پنبه توليد داخل به در اين جلسه ھمچنين عليرضاحائری دبير انجمن صنایع نساجی ایران ن
پارسال رسما انجمن صنایع نساجی ایران به دولت متعھد شد كه کل پنبه توليدی کشور : قيمت درخواستي دولت گفت

  .را به قيمت جھانی از کشاورزان خریداری کند
رھای دنيا به خاطر حمایت از در حالی که تمام کشو: ھاي ساير كشورھا اشاره كرد و گفت وي ھمچنين به حمايت

  .ایم اند ما برعکس واردات آن را ممنوع کرده ھای صادراتی پنبه خود را لغو کرده صنعت حمایت
که پنبه یک محصول فصلی است، ھم اکنون ذخير پنبه واحدھای  از سوی دیگر با توجه به این: حائري تصريح كرد

از این . ای برای ادامه فعاليت این واحدھا وجود نخواھد داشت ه پنبهروز آیند10ریسندگی کشور رو به اتمام است و ظرف 
ای افراد سودجود، قيمت تمام  رود که بازار سياه پنبه نيز در کشور شکل بگيرد و در پی سوداگری عده رو این احتمال می

  .ای را دنبال کند شده توليدات داخلی رشد فزاینده
نبه به دليل كاھش توليد آن در جھان و ناشي از سيل در كشورھاي پاكستان كه افزايش نرخ جھاني پ وي با بيان اين

ھاي واردات  از سوی ديگر ساير محدوديت: وچين، صنايع نساجي را بيش از پيش با مشكل تھيه پنبه روبرو کرده افزود
دليل داشتن آفات نباتي و آفت پنبه از قبيل نرخ تعرفه ده درصدي و محدودیت واردات پنبه از تمامي نقاط پنبه خيز دنيا به 

  .كرم سرخ بر مشکالت صنایع افزوده است
 لایر براي ھر كيلو 7500با توجه به آغاز برداشت پنبه از مزارع داخل كشور و به رغم تعيين نرخ تضميني : وي ادامه داد

يش قيمت پنبه محلوج تا شود و این امر باعث افزا تومان خريد و فروش مي1000ھايي بيش از  وش، این محصول به قيمت
  .تومان شده و در عين حال کسی ھم فروشنده نيست2800ھر كيلو 

ھا نيز در  يارانه طور كه دولت اعالم کرده چنانچه قرار باشد قانون ھدفمندسازي بنابراین ھمان: حائري خاطر نشان كرد
نساجي و قيمت تمام شده نيمه دوم سال جاري اجرايي شود معلوم نيست چه برسر صنايع ريسندگي و صنعت 

ھای اخير  در ھمين حال باید به این موضوع اشاره داشت که سطح زیرکشت پنبه طی سال. محصوالت آن خواھد آمد
  .ھمواره کاھش یافته و صنعت نساجی کشور برای تامين دو سوم نياز خود به پنبه نيازمند واردات است

دوديت واردات پنبه از سه كشوربه بھانه وجود افت كرم سرخ دبير انجمن نساجي ھمچون رييس انجمن به موضوع مح
شود و بالغ بر ھشت ميليون تن از آن  ميليون تن پنبه در جھان توليد می20این در حالی است که ساالنه : اشاره و افزود

ی جھان به ھای توليد توان انتظار داشت که کل پنبه در چنين شرایطی نمی. شود بين کشورھای مختلف دنيا تجارت می
  .این آفت آلوده باشند

در جھت ) درصد90حدود(ترين تامين كننده پنبه ايران  از طرفی سياست دولت ازبكستان به عنوان عمده: وي ادامه داد
ايجاد ارزش افزوده بيشتر از پنبه و احداث كارخانجات ريسندگي و تبديل پنبه به انواع نخ مشکالتی را برای مشتریان 

ھاي كوچك  در ھمين حال عدم رغبت برخی کشورھا نسبت به فروش پنبه در حجم. ر ایجاد کرده استایرانی این کشو
اي كشور شده و به طور حتم تاثير خود را بر روي  به ايران ھمگي باعث بروز بحران قريب الوقوع در صنايع ريسندگي پنبه

در حالي كه : ييس انجمن نساجي گفتدر ادامه اين نشست مجددا ر. ھاي نساجي نيز خواھد گذاشت ساير رشته
المللي روبرو است، مسئولين به منظور مقابله با آثار آن در جھت تسھيل تامين مواد  ھاي بين كشورمان با انواع محدوديت

درخواست انجمن صنايع نساجي ايران . ھاي بيشتر خودداری کنند اوليه صنایع كشور اقدام کنند و از ايجاد محدوديت
ھاي ناشي از ممنوعيت واردات آزاد  اي پنبه از نامه اخير وزير جھاد كشاورزي و حذف محدوديت يف تعرفهحذف فوري رد

  .پنبه از كليه نقاط جھان است
در چنين شرایطی چنانچه وزارت جھاد کشاورزی قصد حمایت از توليد داخلی را دارد، باید در مرحله اول : مروج تصريح كرد

ھای حمایتی  احد ھای نساجی کشور به پنبه اتخاذ کند و از سوی دیگر با دیگر مکانيزمتدابيری برای تامين نياز و
پيشنھاد مشخص انجمن صنایع نساجی ایران طی . کشاورزان را نسبت به افزایش سطح زیرکشت پنبه ترغيب کند

تومان یارانه به 450به  تومان، و برای ھر کيلو پن150ھای اخير این بوده است که بابت ھر یک کيلوگرم وش پنبه  سال
  .کشاورز پرداخت شود

در ھمين حال زمينه توسعه مکانيزاسيون در کاشت پنبه فراھم شود، زیرا اجرای مکانيزاسيون در مزارع کوچک : وي افزود
در حال حاضر بسياری از . شود  درصد پنبه کشور به صورت دستی برداشت می90امکان پذیر نيست و در حال حاضر نيز 

دھند، اما در ایران به دليل عدم حمایت از پنبه کاران  ی دنيا به پنبه کاران در بخش کاشت و صادارت یارانه میکشورھا
  .یابد توليد پنبه ھرسال کاھش می

در اين راستا مروج رييس انجمن نساجي ھمچنين به پيگيري حل اين موضوع از طريق وزارت جھاد كشاورزي وصنايع و 
ھاي انجمن نساجي براي برگزاري جلسه باوزيرصنايع و يا جھاد كشاورزي به نتيجه  پيگيري: معادن اشاره كرد و گفت

  .نرسيد بنابراين مجبور شديم تا موضوع را با ستاد خبري وزارت اطالعات در جريان بگذاريم
تي قرار شد ھفته پيش سه بار درخواست وقت با زوير جھاد كشاورزي داشتيم كه ميسر نشد و ح: وي در اين باره گفت

  .اي با وزير صنايع و معادن نيز از طريق رييس دفترشان منتظر باشيم كه اين امر نيز ميسر نشد براي مكالمه چند دقيقه
دھد كه به ظاھر در اين وزارتخانه كسي اھميت پنبه را درك  مروج تصريح كرد اين تصميم وزارت جھاد كشاورزي نشان مي

اشت وزير به تمام مسائل كشاورزي واقف باشد ولي حتما معاونين وي بايد در جريان اين نكرده است و البته نبايد توقع د
  .موضع باشند و وزير را ياري كنند

مشخص نيست اين تصميم يه تصميم سياسي است يا صنعتي كه به يك باره : رييس انحمن نساجي خاطر نشان كرد
  .كند يك مدير كل درباره ممنوعيت يك كاال اظھار نظر مي
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  بازنشستگان تامين اجتماعي با فقر دست وپنجه نرم ميكنند 

  
سازمان تامين اجتماعی بيش از یک ميليون و :  مھر آمده است 10 ایلنا در تاریخ –به گزارش خبرگزاری دولتی کار ایران 

در جامعه امروز و / ھزار بازنشسته دارد که اغلب این قشر حداقل بگير بوده و با مشکالت عدیده مالی مواجه ھستند400
  . ھزار تومان دارند جزء جمعيت زیر خط فقر محسوب می شوند800با توجه به نرخ تورم کسانی که دریافتی کمتر از 

نصراله دريابيگي دبير اجرايي تشكيالت خانه كارگر استان مازندران در جمع اعضاي ستاد بزرگداشت سالروز قانون كار كه 
رگزارگرديد با ابراز نگراني از تعرض به قانون كار طي سالھاي گذشته از قانون كار بعنوان در محل خانه كارگر مازندران ب

 آبان كارگران مازندراني با برگزاري ھمايشي 29در روز :بزرگترين دستاورد انقالب اسالمي براي كارگران نام برد و افزود
  .رھبر معظم انقالب تجديد ميثاق خواھند كردبا )ره(حمايت خود را از اين قانون به يادگار مانده از حضرت امام

: به گزارش ايلنا،دريابيگي در بخش ديگري از سخنان خود به مشكالت بازنشستگان و مستمري بگيران اشاره كرد وافزود
درصد بازنشستگان و مستمری بگيران سازمان تامين اجتماعی زیر خط فقر قرار دارند با فقر دست وپنجه نرم 80بيش از 
  .دميكنن

 ھزار تومان است و باید اذعان داشت تمامی این بازنشستگان زیر 353 درصد بازنشستگان 80حداقل حقوق :وي افزود
  .خط فقر محسوب می شود

 ھزار 400دبير اجرايي تشكيالت خانه كارگر استان مازندران با بيان اينكه ،سازمان تامين اجتماعی بيش از یک ميليون و 
  . این قشر حداقل بگير بوده و با مشکالت عدیده مالی مواجه ھستندبازنشسته دارد که اغلب

در جامعه امروز و با توجه به : وي به مشکالت اقتصادی بازنشستگان در تامين ھزینه ھای معيشتی اشاره و تصریح کرد
  . ھزار تومان دارند جزء جمعيت زیر خط فقر محسوب می شوند800نرخ تورم کسانی که دریافتی کمتر از 

در شرایطی که بيشتر مستمری بگيران و بازنشستگان تحت پوشش صندوق تامين اجتماعی جزو :دريابيگي تصريح نمود
شان نيست انتظار  ریافتی، پاسخگوی نيازھای روزمره اقشار کم درآمد و دھکھای پائين جامعه ھستند و مستمری د

ناسب با نرخ اعالمی تورم از سوی بانک مرکزی تعيين  قانون تامين اجتماعی و مت96داشتند حقوق آنان براساس ماده 
  .شود تا شاید از این طریق بخشی از مشکالت اقتصادی آنان مرتفع شود

در واقع آنان از مسئوالن صندوق تامين اجتماعی انتظار دارند با در نظر گرفتن افزایش ھزینه ھا و :اين فعال كارگري گفت
 برای ارتقای افزایش حقوق این گروه از اقشار جامعه طوری عمل کنند تا ھمچنين مبتنی بر واقعيت ھای اقتصادی

البته این افراد معتقدند در شرایطی که . دریافتی آنھا جوابگوی نيازھا و گذران زندگی آنان در دوران بازنشستگی باشد
 درصد افزایش داده 15ن برای سال جاری به ميزا) مصوب شورای عالی کار(دولت حقوق کارگران را براساس قانون کار 

  .بنابراین افزایش حقوق مستمری بگيران و بازنشستگان تامين اجتماعی نيز نباید کمتر از این ميزان ميبود
دبير اجرايي تشكيالت خانه كارگر استان مازندران در قسمت ديگري از سخنان خود به ھدفمند شدن يارانه ھا و اثرات 

با اجرای الیحه ھدفمند سازی یارانه : مين اجتماعي پرداخت وخاطر نشان ساختسو آن بر جامعه كارگري وسازمان تا
سازمان : ھا، به ھم ریختن تراز سازمان تامين اجتماعی از مجرای دیگری ھم تشدید خواھد شد ودر توضيح آن گفت

زش آنھا یک ارزش تامين اجتماعی حق بيمه ھای گذشته بيمه گذاران خود را سرمایه گذاری کرده است تا ضمن حفظ ار
 تا بيست درصد از سھام 15افزوده حداقل متناسب با تورم را ایجاد کند و در حال حاضر سازمان تامين اجتماعی بين 

بورس را در اختيار دارد وقتی آثار تورمی و رکودی درکشور ایجاد شود ، شرکت ھای سرمایه گذاری سازمان تامين 
 درصد درآمدش که از محل فعاليت شرکتھای سرمایه 15 تا 10نخواھند بود و اجتماعی ھم از آثار منفی آن در امان 

گذاری پيش بينی شده است تحت تاثير شرایط تورمی ورکود ناشی از آن قرار می گيردودر چنين شرایطی به نظر می 
این سازمان به رسد حيات سازمان تامين اجتماعی که در واقع گره خورده است با مسئله امنيت ملی به خطر افتاده و

  .جای انکه یاری برای دولت باشد به باری برای دولت تبدیل می شود
   نفر100 ھزار ميليارد تومان وام بانكي به 50پرداخت 

ھاي ميلياردي را به برخي افراد فراھم كرده است در   بايدفردي كه با كارشناسي غيرواقعي خود زمينه پرداخت وام-ایلنا
  .برند حاضر افراد بيكار بزھكاردر زندان به سر ميزندان باشد اما در حال 

 ھزار ميليارد تومان 50جاي تاسف است كه با وجود سيل بيكاران در كشور مبلغ : دبيركل حزب اسالمي رفاه ايران گفت
  .گيرد  نفر قرار مي100وام بانكي در اختيار حدود 

ھا ھيچگونه اشتغالزايي براي كشور نداشته است،  ه اين واموگوبا خبرنگار ايلنا با بيان اينك حسن هللا وردي نژاد درگفت
ھاي اقتصادي ھمخواني ندارد و به طور  ھا درگرو بانك است با واقعيت ھايي كه براي دريافت اين وام حتي وثيقه: افزود

  . ميليارد تومان برآورد شده است100 ميليارد توماني 10مثال ارزش ملك 
 ھزار توماني دارند چك، سفته و ضامن معتبر به 500ارگر و كارمندي كه نياز به وام چگونه است كه ك: وي تصريح كرد
  .دھد ھاي چند ميليارد توماني مي كنند اما سيستم بانكي كشور بدون حساب و كتاب به برخي افراد وام بانك ارائه مي
ھاي ميلياردي باشند بايدبه دنبال مديران  گيرنده مسووالن قضايي كشور بايد بيشتر از اينكه به دنبال وام: او تاكيد كرد

  .ھا باشند عامل و معاونان اعتباري بانك
اند  اند و خروجي ھم نداشته  ھزار ميليارد تومان وام بانكي گرفته50 نفري كه مبلغ 100به نظر من : نژاد گفت وردي …ا

  .تروريست اقتصادي ھستند
ل بانك مركزي، وزيركار، وزير صنايع، وزير اقتصاد، مجلس و مديران رئيس ك: دبيركل حزب اسالمي رفاه ايران اظھار داشت

  .ھاي آنچناني بايد مراقبت كنند ھا در پرداخت وام عامل بانك
ھاي ميلياردي را به برخي افراد فراھم كرده است  بايدفردي كه با كارشناسي غيرواقعي خود زمينه پرداخت وام: او گفت

  .برند افراد بيكار بزھكاردر زندان به سر ميدر زندان باشد اما در حال حاضر 
 كشور كانادا، انگليس 3ھاي دولتي كشور اقامت  جاي تاسف است بگويم مديرعامل يكي از بانك: نژاد تصريح كرد وردي …ا

  .و آمريكا را دارد و زن و فرزندش ھم ساكن خارج از كشور ھستند
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  در جستجوی کار سوم

  کارگر سه کاره
  رای ایجاد تشکل کارگریکميته ھماھنگی ب

  
 ساعته در ھفته باید کار کنم که پشت سرھم 24 نوبت 2. دیروزغروب رفتم دنبال کارسوم در یک پانسيون دانشجویی

 صبح جمعه تا 7 ساعت دیگر از 24 جمعه ھم یک 2ھر.  ساعت پشت سرھم48 صبح 7صبح تا چھارشنبه 7اند، دوشنبه 
چه جوری حساب می . گفتم این که خيلی کمه.  تومن بدون بيمه120ت گفتم خب چقدر می دید؟ گف. صبح شنبه7

این ) صاحب کار زن بود( گفتم زن حسابی .  روز در ھفته که بيشتر نيست، حقوق کامل که توقع نداری بدم3کنيد؟ گفت 
شب و جمعه انصافت کجا رفته؟ تازه شيفت .  ساعت کار در ماھه، یعنی یک ماه و نيم کار در یک ماه300که نزدیک 

گفت ما ھمين ھم که داریم می دیم نسبت به خيلی جاھای دیگه . کاری ھم حقوقش بيشتر از کار روزانه و معموليه
گفتم شما زیر نظر چه نھادی و چه سازمانی کار می کنيد؟ .  تومن حقوق می دادیم80ما خودمون پارسال . بيشتره

يست؟ مگر نباید زیر نظر وزارت علوم باشيد؟ گفت نه اینجا گفتم مگر اینجا خوابگاه دانشجویی ن. گفت گردشگری
گفتم خب شما بر چه اساسی . پانسيون دانشجویيه ، مثل پانسيون ھای دیگه یا ھتل ھا و مھمانپذیرھا وامثال آن ھا

. گفت ما خصوصی ھستيم، خودمان تعيين می کنيم و با ھمکاران توافق می کنيم. حقوق می دین؟ زنه دیگه جوش آورد
تازه چون شما را معرفی کرده بودند ما . اگه شرایط ما برات مناسب بود بيا. فکراتو بکن. حاال ھم شما مجبور که نيستی

 2اگه خواستی بيای . گفتيم اول با شما صحبت کنيم وگرنه یک خانوم دیگه ھست که خيلی ھم اصرار کرده بياد سر کار
گفتم چک و سفته برای چی؟ گفت خوب یه . خر سر بھت پس می دیمميليون چک یا سفته می گذاری با کارت ملی، آ

بعضی ھا اول با التماس ميان سر کار ، بعد از یه مدت که موندن و کار کردن ، می رن . چيزی از شما داشته باشيم
که . شکایت می کنن بيمه و وزارت کار و ما باید جریمه بدیم و خالصه کلی دردسر و گرفتاری برامون درست می کنن

  .چی؟ می خواستيم یه نونی تو سفره یکی بذاریم
حرفش خيلی نيش دار بود که گفت .  تومن ھم از دست می رفت120قبول نمی کردم ھمين . نمی دانستم چه کار کنم

 290.تازه منت ھم می ذاره ،خيلی زور داره. خيلی حرصم گرفت. اگه شرایط ما برات مناسب بود بيا. مجبور که نيستی
 تومن چی 120.  تومن120 ساعت شبانه روزی مثل زندان سر کار باشی برای 48ار شب کاری و جمعه کاری ، ساعت ک

یخش وارفته بود آب .  ھزارتومن8امروز رفتم یخ زده برزیلی خریدم کيلویی .  ھزار تومن17می شه؟ گوشت شده کيلویی 
ھمين .ھيچ کس نفھميد چی بود و چی خورد. کردمچرخش کردم و باھاش ناھار درست . انداخته بود حالم به ھم خورد

آن وقت می گن تورم امسال اول .  ھزارتومن3گالبی گذاشته بود کيلویی . طور پيش بره باید دور گوشت را خط بکشيم
 برابر پارسال کار کنی تا بتونی مثل پارسال بخوری و 3امسال باید ! بر پدر دروغگو لعنت%. 8بوده حاال شده % 25

وقتی کار نيست و بيکاری بيداد می کنه باید به ھر شرایطی تن بدی تا . تازه اگر کار باشه که آدم کار کنه. نیزندگی ک
وای به حال آن روز که ھزینه ھای . تازه این طرح لعنتی ھدفمند کردن یارانه ھا ھم ھنوز اجرا نشده . باالخره بيکار نمانی

  .اضافه بشه% 75ه و به قول خودشان تورم یکھو نان و آب و برق و گاز و بنزین چند برابر بش
خودش و . داغون ، پاره پوره ، ویلون. امروز توی خيابون یه زنی رو دیدم که دست دو تا بچه کوچک را گرفته بود می رفت

ون خودمو تو وجود ا. کوچک تره که سه چھارساله بود پا برھنه بود و دمپایی ھم نداشت. بچه بزرگتر دمپایی پاشون بود
قيام گرسنه ھا و . با خودم فکرکردم این دفعه دیگه جنگ، جنگ گرسنه ھا و پابرھنه ھاست . زن دیدم اونو تو وجود خودم
و این جنگ مرگ و زندگی جنگی خونين خواھد بود، به رنگ ھمان خون سرخی که سرمایه . پابرھنه ھا برای زنده ماندن

  .ندداران زالو صفت از تن ما و بچه ھای ما می مک
  کارگر سه کاره

  1389 مھر 4

  
  جنبش کارگری در برابر تعميق فقر و تشدید سرکوب

  پارسا نيک جو

  
 را فراھم ساخت، با شکست انقالب بھمن و عروج ضد انقالب ۵٧بحرانی که بستر عينی بسيج توده ای و انقالب بھمن 

پس از شکست انقالب بھمن، .  تعميق یافت اسالمی نه تنھا کاھش نيافتْ بل دامنه و گستره ی آن دم به دم- بورژوا
تعميق فقر و فالکت توده ای و تشدید سرکوب سياسیْ دو رکن اساسی و مشترک تمامی تالش ھای رنگارنگ کل 

بورژوازی، از دولت موقت بازرگان تا دولت محمود احمدی نژاد، برای حل بحران انباشت گسترده ی سرمایه در ایران بوده 
 دو رکن ضروری و اجتناب ناپذیر تمامی راه -  تعميق فقر و تشدید سرکوب–ر این دو رکن اساسی به عبارت دیگ. است

به این اعتبار می توان گفت . حل ھای کل بورژوازیْ برای حل بحران انباشت گسترده ی سرمایه در جامعه ی ایران است
ی این دو رکن اساسی، امنيت و تداوم حيات و ھيچ جناح و بخشی از بورژوازی ایران نمی تواند بدون اتکا و به کار گير

در نتيجه دوره تازه ی تعميق فقر و فالکت توده ای و تشدید سرکوب . توليد و باز توليد گسترده ی سرمایه را تضمين کند
 احمدی نژاد است، نه پایان - نظامی خامنه ای- سياسی کنونی، نه معلول اسالميت نظام و رنگ سياه جناح امنيتی

این تعميق فقر و .  کروبی است–ه این فقر و سرکوب در توان و خواست جمھوریت دولت سبز اميد موسوی دادن ب
بر این پایه می توان گفت برای نفی پایه ای فقر و . تشدید سرکوب تجلی و تجسم زنده ی دیکتاتوری سرمایه است

يت بورژوازی و الغای مناسبات سرمایه سرکوبْ جز در ھم شکنی دستگاه ھای اداری و نظامی و ایده ئولوژیک حاکم
  . مزدی راھی پيش روی ما نيست-داری و لغو نظام کار

  :راھی که پيش شرط ھای تحقق آن در گرو
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   شکل گيری اراده ی ھم بسته و سازمان یافته ی طبقه ی کارگر؛-
   حضور فعال کارگران به مثابه یک طبقه در ميدان سراسری و زنده ی پيکار طبقاتی؛-
  دیدار شدن افق انقالب کارگری و تبدیل شدن آن به افق عمومی جامعه؛ پ-
   ھم پيوندی جنبش ھای اجتماعی با جنبش کارگری و شکل گيری اردوی انقالب کارگری؛-
   شکل گيری اعتصاب ھای عمومی و سراسری؛-
قالبی اردوی انقالب کارگری  و سرانجام در ھم شکنی نيرو و بازوی قھر ارتجاعی، به وسيله ی نيرو و بازوی قھر ان-

بی شک با تعميق فقر و فالکت توده ای، دیر یا زود جامعه ی ما شاھد دور جدیدی از اعتراض ھا و اعتصاب ھای . است
این اعتراض ھا و اعتصاب ھای گسترده بار دیگر دور جدیدی از امکان . گسترده ی کارگران و زحمت کشان خواھد بود

عالوه بر این با فعال .  کارگران و زحمت کشان را در گستره ی سراسری ایجاد خواھد کردبسيج سياسی و سازمان یابی
 اجتماعی جامعه ی ایران بيش از پيش حول –تر و عریان تر شدن بی سابقه ی تضاد کار و سرمایه، نيروھای سياسی 

ھویت یابي قطب بندی ھای طبقاتی، به این اعتبار می توان گفت روند تمایز یابی و . این تضاد، صف آرایی خواھند کرد
 - در نتيجه از این پس در جامعه ی ایران ما شاھد تضعيف گرایش ھای بورژوا. تعميق یافته تر و شفاف ترخواھد شد

در ضمن با توجه این حقيقت که تضاد طبقاتی، برسازنده و . رفرميست و قدرت یابی گرایش ھای پرولتری خواھيم بود
 ھای اجتماعی است؛ در شرایطی که تضاد کار و سرمایه فعال تر از پيش شده است، می توان پيش برنده ی سایر تضاد

بر این . گفت زمينه و بستر سياسی ھم پيوندی جنبش ھای اجتماعی و جنبش کارگری مھيا تر از ھر زمان دیگری است
ت ھای کارگری برای تدارک پایه می توان گفت زمينه و زمانه برای حضور فعال کارگران سوسياليست و سوسياليس

  .سياسی تحقق پيش شرط ھای رھایی پرولتری بيش از پيش آماده است
ھر چند با قاطعيت می توان گفتْ این تنھا راه رھایی جامعه ی ماست، اما باید به این حقيقت تلخ و گزنده نيز اعتراف 

سم، ناسيوناليسم، ليبراليسم و پروژه ھای رفرمي. کرد که بی راھه ھای چندی نيز پيش روی جامعه ی ما سبز شده اند
بی راھه .  نظامی امپریاليستی بی راھه ھایی ھستند که می کوشند خود را به مثابه راه رھایی جلوه دھند- سياسی

بياد آورید که اکبر گنجی و . ھایی که در صورت نيرو یافتن می توانند مانع رھایی و مایه تباھی جامعه ی ما شوند
ن و موسوی، ھراس و نارضایتی خود را از خطر فروپاشی نظام موجود و شعار ھای ساختار شکنانه ی داریوش ھمایو

تمامی تالش فعاالن و مبلغان این بی راھه ھا این است که این . مردم در سال گذشته چه گونه به ھزار زبان بيان کردند
 احمدی -ایران، حاصل چيره گی جناح خامنه ایگونه جلوه دھند که ریشه ی تمامی سياه روزی کارگران و زحمت کشان 

اینان می کوشند با محصور و محدو کردن افق مبارزه . نژاد است و با چيره گی اصالح طلبان، ایران گلستان می شود
به ھم این سبب است که ترساندن مردم از لولوی . جاری به تضاد ھای درون طبقاتی، حيات سرمایه را تضمين کنند

 پرولتری و از  ھا از جنبش ھا و ليبرال رفرميست.  ی آنان تبدیل شده است جيع بند ھر مقاله و مصاحبهانقالب به تر
  آنان به خوبی دریافته اند که جنبش.  ھراسند ھا بيش از تداوم حکومت جمھوری اسالمی می پرولتریزه شدن جنبش

   اند، نه فقط رژیم والیت مطلقه م را نشانه گرفته ی طبقاتی استبداد حاک کارگری و جنبش ھای اجتماعی رادیکال، پایه
ھا و رانت خواران، بل به کل  دانند که جنبش کارگری و جنبش ھای رادیکال، نه فقط به آقازاده ی فقيه را، آنان نيک می 
اند  دهھا با گوشت و پوست خود حس کر ھا و رفرميست ليبرال. ھای نئوليبرالی اعتراض دارند نظام بورژوایی و سياست

بر این پایه بار دیگر باید تاکيد کرد . زنند ھای رادیکال نه فقط آزادی، بل برابری را نيز فریاد می که جنبش کارگری و جنبش
که در شرایط کنونی باید پيکار انقالبی را در دو عرصه ی جاری پيکار طبقاتی، یعنی عرصه ی نبرد با حاکمان و عرصه نبرد 

بی توجھی به مسائل و تکاليف نبرد ھژمونيک، جنبش . يکار ھژمونيک، ھمزمان و توامان پيش بردبا نيروھا و بازیگران پ
در نتيجه تدارک . کارگری و سوسياليسم کارگری را به نيروی فشار و اھرم قدرت گيری سایر نيروھا تبدیل می کند

فرميستی، ليبراليستی، سياسی تحقق پيش شرط ھای رھایی پرولتری و افشا و منزوی کردن بی راھه ھای ر
  . ناسيوناليستی و امپریاليستی از وظایف پيش روی ھر فعال جنبش کارگری است

  گردھمايی جمعی از فعاالن جنبش زنان در اعتراض به ترويج چندھمسری 
  

، نشستی با حضور جمعى از 1389سه شنبه ششم مھرماه :  مھر می نویسد 10سایت تغيير برای برابری در تاریخ 
در اين نشست که . ن جنبش زنان، در اعتراض به ترويج چندھمسری در قالب اليحه حمايت از خانواد برگزار شدفعاال

مدافعان حقوق زنان از طيف ھای مختلف حضور داشتند، در مورد فرايند تصويب اليحه حمايت از خانواده، و مواد مربوط به 
کنشگران حاضر در اين جلسه، ضمن ابراز نگرانى نسبت به . تتعدد زوجات در اين اليحه، بحث و تبادل نظر صورت گرف

، مخالفت صريح خود را با ترويج چندھمسری عنوان داشتند، و تاکيد کردند که با بھره گيری از 23عواقب تصويب ماده 
که شايان ذکر است، اين نشست در حالی برگزار شد .  ادامه دھند23شيوه ھای مدنی به اعتراض عليه تصويب ماده 

 ھزار بيانيه امضاء شده در مخالفت با چندھمسرى 5در ابتدای ھفته، يعنی چھارم مھرماه جمعی از فعاالن جنبش زنان 
  . را به کميسيون حقوقی و قضايی مجلس ارائه دادند و خواستار ممنوعيت چندھمسری به جای ترويج و تثبيت آن شدند

ن و از مادران كمپين يک ميليون امضاء، گزارشى از ارائه بيش از در ابتدای اين نشست، خديجه مقدم، فعال حقوق زنا
. ھمه ما مى خواھيم چند ھمسرى دائم يا موقت ممنوع شود«: پنج ھزار نامه اعتراضی به نمايندگان مجلس ارائه داد

فعاليت ھايى مى دانيم كه دوستان ديگر ھم دارند تالش ھاى خود را مى كنند، اما مى توانيم در ھمين راستا مجموعه 
ما ھم به زعم خود تالش كرديم تا بيانيه اى را تنظيم و . را به طور ھماھنگ از سوى ھمه گروه ھاى زنان انجام دھيم

 ھزار امضاء در طول يك ھفته اين امضاھا را روز 5پس از جمع آورى بيش از . مسئله را در ميان عموم مردم طرح كنيم
مضاءھا در دفتر آقاى الريجانى از كميسيون قضائى مجلس وقت مالقات گرفتيم تا پس از ثبت ا. يكشنبه به مجلس برديم

در اين مالقات با آقاى شاھرخى و غضنفرآبادى و خانم الھيان، از . نظرات عموم مردم را به سمع و نظر آنھا ھم برسانيم
مخالف تعدد زوجات ھستم و من صد در صد "جالب است که خانم الھيان به من گفتند . اعضای كميسيون صحبت كرديم

، به گفته ايشان نظر رھبرى ھم بر "گفتند بگذاريد اين امضاء ھا در كميسيون باشد تا بدانند مردم مخالف اين اليحه اند
  . »تك ھمسرى است

ن شھيندخت موالوردي، از اعضای مجمع زنان اصالح طلب و ائتالف اسالمى زنان، نيز در مورد اقدامات ائتالف اسالمى زنا
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 مھر جلسه كميسيون با حضور آقاى الريجانى برگزار شود و خانم 6قرار بوده سه شنبه «: گزارش مختصرى ارائه داد
ولى پيشنھادات . اما گويا اين جلسه به تعويق افتاده است. بھروزى ھم از ائتالف براى ارائه پيشنھادات ما شركت كنند

ى اين جلسه كميسيون مى خواھد آخرين اصالحات را انجام بدھد ًاحتماال ط. براى اعضاى كميسيون ارسال شده است
در .  است1353 با برگشت به قانون خانواده 23اصرار ما به حذف ماده . و اليحه را در جلسه علنى آينده مجلس طرح كند

 1353 سال واقع، نظر ائتالف اسالمى زنان اين است كه وضع موجود ھمانطور دست نخورده باقى بماند و ما به شرايط
  . »باز گرديم

موضوع چندھمسرى به دليل عوارض «: در ادامه، مينو مرتاضى لنگرودي، از مادران صلح و فعال حقوق زنان، اظھار داشت
از زاويه نگاه دولت، دولت خواسته بار مسئوليتى را كه براى تأمين شغل و . آن در جامعه از چند منظر قابل بررسى است

از سوى ديگر نگاه سنتى در موضوع چند ھمسرى را داريم كه به نوعى . را از دوش خود برداردكاھش معضل طالق دارد 
اما دولت دچار سوء مديريت است و نمى تواند مسائل اجتماعى را حل و فصل . حكومت مى خواھد آن را تقويت كند

در . جامعه را دلمشغول اين موضوع نگاه داردكند، اما انگار با اين اليحه مى خواھد نوعى بازى را در پيش بگيرد تا زنان يا 
گويى كه مردم فكر مى كنند اين . حالى كه از زاويه ديد مردم نوعى بى اعتنايى عمدى نسبت به اين موضوع وجود دارد

كه به نظر من اين اليحه نقطه مثبتى است به . زاويه ديگر، نگاه فعاالن جنبش زنان است. مسئله، مسئله آنھا نيست
از اين ائتالف به وجود . يل كه منجر به ايجاد نوعى وحدت نظرى و عملى در ميان ھمه گروه ھاى زنان شده استاين دل

چند ھمسرى فقط يك موضوع . آمده استفاده كنيم تا مطالبات كالن و گسترده تر زنان را با عمق بيشترى مطرح كنيم
اشتغال زنان، فحشاء، اعتياد . ل اجتماعى مرتبط استحقوقى نيست بلكه ھمانند ساير مسائل ديگر زنان با ھمه مسائ

  . »و بيشتر از ھمه نابرابری
يكى از «: ھمچنين، شھال الھيجي، مدير انتشارات روشنگران و مطالعات زنان، با يادآوری تجربه ای اظھار داشت

ا دعوت كرديم و گفتيم كه ما كانديداھا ر. كارھايى كه ما در مجلس پنجم انجام داديم، استيضاح وكالى زن مجلس بود
امروز ھم، نمايندگانى كه . حق تبليغ براى خودشان را ندارند به اين دليل كه قوانينى را عليه زنان به تصويب رسانيدند

ما . اين قوانين را تھيه، توجيه يا تشويق كنند و به تصويب آن بپردازند، بايد بدانند كه ديگر حمايت مردم را نخواھند داشت
ما بايد مثل دوره .  طور علنى از اين كه زنان نماينده اجازه مى دھند چنين قوانينى تصويب شود، ابراز تاسف کنيمبايد به

  . »نه تنھا در اين مورد كه در ھمه موارد قوانين تبعيض آميز. پنجم مجلس آنھا را مورد مواخذه قرار دھيم
. مسالمت آميز اعتراض به ترويج چندھمسری مطرح شددر ادامه اين نشست، بحث ھايی در مورد راھکارھای مدنی و 

ممكن است درصد كمى از خانواده «: در اين رابطه، ستاره ھاشمي، از فعاالن كمپين يک ميليون امضاء اظھار داشت
ما اين موضوع را در جريان جمع . ھاى ايرانى درگير تعدد زوجات باشند، اما حساسيت اغلب زنان به اين مسئله باالست

بنابراين به . يعنى واكنش سريع زنان نشان مى دھد كه اين مسئله دغدغه آنھاست. ى امضاء به وضوح شاھد بوديمآور
  . »نظر من واكنش فعاالن زن نسبت به اين موضوع بايد قاطع باشد
جود آورد كه طى اليحه حمايت از خانواده فضايى را به و«: ھمچنين، ساناز ساناز هللا بداشتى ، خبرنگار حوزه زنان، افزود

آن افراد عادى ھم خواھان مالقات با نمايندگان براى جلوگيرى از تصويب اين قانون بودند و شاھد بوديم كه اين فشارھا تا 
چنان كه آقاى الريجانى دوباره اليحه را براى بررسى بيشتر به كميسيون حقوقى و . حدى مى تواند تأثيرگذار باشد

آمنه . »اين به نظرم از اين ابزار، مثبت استفاده كنيم و به طرح مطالبات كلى زنان بپردازيمبنابر. قضائى مجلس برگرداند
شيرافكن از ديگر خبرنگاران حوزه زنان نيز با اشاره به طوالنی شدن روند بررسی اليحه حمايت از خانواده و در حاشيه 

ثل تفكيك جنسيتى يا بومى گزينى جنسيتی در ساير موضوعات نيز مھم اند، م«: قرار گرفتن ساير مسائل اظھار داشت
بنابراين با تاكيد بر در خبر نگه داشتن بحث اليحه، نبايد خبرھاى ديگر مربوط به زنان را فراموش کرد و به ... دانشگاه ھا و

  . »سادگى از كنار آنھا عبور كرد
شد، و جمع آوری تعداد بيشتری امضاء در سرانجام، در پايان اين نشست بر تدوام اعتراضات به ترويج چندھمسری تاکيد 

  . مخالفت با تصويب مواد مربوط به چندھمسری برای ارائه به نمايندگان مجلس مورد توافق قرار گرفت

  تصاوير را در لينک زير ببينيد 
9 H6582article?php.spip/nfoi.millioncampaign1.www://http   

  

 ادامه تخریب منازل مسکونی شھروندان فقير رباط طرق مشھد

مشھد به اجرا بگذارد، قراردادی را با  ٧ پس از آنکه شھرداری مشھد تصميم گرفت، طرح جامع تفصيلی را در منطقه 
شھرداری به . ان قدس اجاره کرد سال از آست١٠مدت  زمين را به آستان قدس رضوی امضا کرد و حدود شصت ھزار متر

 این در حالی است که بيش از شصت. ھا بایر و بدون مصرف افتاده است ھمه این زمين آستان قدس اعالم کرد که
ھایی ساخته و  منطقه خانه خانواده فقير از سال ھا قبل و پيش از پيوستن رباط طرق به محدوده شھر مشھد، در این

 .کردند زندگی می

دیگری دارد که اعالم شکایت  ھای زمين ھای یادشده به غير از این شصت خانوار، متصرف ،»تحول سبز«به گزارش 
بر اساس این .قادر به گرفتن وکيل و ارائه دادخواست نييستند ھا به دليل فقر شدید مالی حتی اند اما این خانواده کرده

تخریب کردند و در اقدامی غيراخالقی، کنار دیوار   منطقهگزارش، ماموران شھرداری از ابتدای امسال چند خانه را در این
تا با ریشه دواندن درخت، دیوار خانه تخریب شود اما تنھا اقدامی که ساکنان  ھای کھنسال کاشتند چند خانه، درخت

 .فقير این منطقه انجام دادند برگزاری یک تجمع مقابل شھرداری بود بسيار
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ھا حمله کرده و ده خانه را  خانه موران نيروی انتظامی ھفته گذشته بار دیگر به اینھمراه ما اما ماموران شھرداری به
کردند  انتظامی تعدادی از ساکنان را که به این اقدام اعتراض می ماموران نيروی. اش تخریب کردند روی اساسيه ساکنان
کنون به ساکنان این منطقه اعالم شده که از ھفته گذشته تا .اخذ تعھد در کالنتری، آزاد کردند بازداشت کرده و پس از

این در حالی است که ساکنان فقير رباط .شوند تجمعی با آنھا برخورد شده و بازداشت می در صورت برگزاری ھرگونه
ھایشان تخریب شده نيز  ھایی که خانه برای زندگی ندارند و خانواده ھایشان ھيچ جایی طرق، در صورت تخریب خانه

 .اند آواره شده

 پایان پيام

  اطاق توطئه عليه قانون ھرفمند سازی یارانه ھا 

ھا خبر داد که به گفته او از سه، چھار روز قبل فعال  استاندار تھران از تشکيل اتاق توطئه عليه قانون ھدفمندسازی یارانه
 .شده و مخالفان دولت و دشمنان خارجی نيز در آن حضور دارند

 که از چھار روز قبل  گفت، گفت ایلنا، مرتضی تمدن که در حاشيه یک ھمایش سخن میبه گزارش خبرگزاری کار ایران، 
ما «: اند و تاکيد کرد  گرفته ھا موضع سازی یارانه ھدفمند عليه قانون» ھدفمند و یکپارچه«ت ھا به صور ھا و رسانه سایت

داند ھم در این کار دخيل  خود نمیایم که اقليت شکست خورده سياسی که اجرای این قانون را به نفع  متوجه شده
  .»است

نژاد، رئيس جمھوری ایران، پانزدھم مھر ماه سال گذشته در جمع منتحبين مردم ھمدان  پيش از این، محمود احمدی
ھا، این طرح را خنثی  اند تا با آغاز طرح ھدفمندسازی یارانه گفته بود که مخالفانش در کشور ستادی را ایجاد کرده

ھا  کنيم زیرا مخالفان این قانون از محل توزیع نادرست یارانه ما با این افراد برخورد قانونی می: ار تھران افزوداستاند.کنند
  .شود دانند اگر این قانون اجرا شود نام دولت دھم در تاریخ ماندگار می اند و می ای اندوخته ھای افسانه ثروت

کند  داند و ادعا می می» یک طرح انقالبی و صد درصد به نفع ملت«ا ھا ر نژاد ھمواره ھدفمندسازی یارانه محمود احمدی
روز اول اجرای این «به باور او از  .»رود عادالنه در جيب مردم می«شود بلكه  ھا حذف نمی که با اجرای این قانون یارانه

ر سھم چندھزار ميلياردی ھای فراوان بر س اما با وجود کش و قوس» قانون، بھبود در زندگی مردم نيز آغاز خواھد شد
نژاد، ھنوز خبری از زمان اجرای دقيق  دولت از ھدفمند کردن یارانه و کوتاه آمدن مجلس در مقابل دولت محمود احمدی

  .این قانون در دسترس نيست

ھا  دهھا مھر ماه به حساب خانوا نژاد پيشتر وعده داده بود که قسط اول این یارانه این در حالی است که محمود احمدی
، که مخالفان زیادی ھم داشت و ورود دولت به 1388ماه  ھا در دی از زمان تصویب قانون ھدفمندسازی یارانه .واریز شود

فاز اجرایی این طرح، انتقادھای زیادی به فرایند اجرای این قانون واد شده و در عين حال تا کنون ھيچ یک از مسئولين 
  .اند  به ھر یک از افراد خانوار پرداخت شود اعالم نکردهای را که قرار است رقم دقيق یارانه

داند، اما به دلين  ھا را می که مبلغ یارانه الدین حسينی، وزیر اقتصاد و دارایی ھشتم شھریور ماه گفت با این سيد شمس
نژاد مخالفان  مدیپيشتر آقای اح .را اعالم کند خواھد ميزان سقف و کف آن آنکه اعالم این ارقام به مصلحت نيست، نمی

به گفته آقای تمدن مخالفان  .متھم کرده بود» به ترساندن مردم و ناآگاھی«ھا را  دولت در مورد ھدفمندسازی یارانه
خواھند فضا را از قبل برای اجرای این قانون با مشکل مواجه کنند و در این راستا دست به تبليغ و مانور ھم  دولت می

  .اند زده

ھا نياز به اقدامات امنيتی نيست و با مقایسه این طرح با  گوید که برای ھدفمندسازی یارانه یاستاندار تھران م
 .دھد بندی بنزین اتفاقی افتاد، مطمئن باشيد این بار ھيچ اتفاقی رخ نمی اگر قبال با سھميه«: بندی بنزین گفت سھميه

و آزاد کردن تدریجی دولت از پرداخت سوبسيد » ھا کردن یارانه مند ھدف«کارشناسان و منتقدان بسياری با طرحی برای 
  اند این طرح انتقاد کرده» نحوه اجرای«یا » برنامگی دولت بی«ھای خود از  موافقند، اما در مقاالت و تحليل
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  مردم نقدینه ای از بابت یارانه ھا نگرفته اند 

ھا را تخلف دانست و یکی  یک عضو کميسيون برنامه و بودجه مجلس ھرگونه تاخير در اجرای قانون ھدفمندسازی یارانه
حسن ونایی، نماینده مالیر به خبرگزاری کار  .وارھا اعالم کردھا به ویژه در سبد خان از نتایج این دیرکرد را افزایش قيمت

 اجرا 1389ایران، ایلنا گفت که این قانون پس از طی مراحل قانونی و تصویب در صحن علنی مجلس، باید از ابتدای سال 
  .اند شد و مردم از ابتدای سال تا کنون انتظار زیادی برای دریافت یارانه نقدی کشيده می

 با 1389ھا در سال   ميليارد تومانی دولت از محل اجرای ھدفمندسازی یارانه20نده مجلس تاکيد کرد که درآمد این نمای
ای ميان مجلس و دولت به نيمه دوم سال اختصاص یافت اما اکنون مجلس خود اطالع چندانی از نحوه اجرای  نامه تفاھم
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ھا ابراز عقيده کرد و  ر مورد شيوه اجرای قانون ھدفمندسازی یارانهتوان د به گفته آقای ونایی ھنوز نمی .این قانون ندارد
  .ھای خود را انجام دھد باید منتظر شد که دیوان محاسبات به عنوان دستگاه نظارتی مالی، بررسی

 در  اجرا شود؛1389 تصویب شد، ابتدا قرار بود از نخستين روزھای سال 1388ماه  ھا که در دی قانون ھدفمندسازی یارانه
چندی  .شود حالی که پس از اختالف نظر ميان موافقان و مخالفان، دولت اعالم کند این قانون در نيمه دوم سال اجرا می

نژاد، رئيس جمھوری ایران  ھا در اوایل مھر ماه امسال خبر دادند و محمود احمدی ھا از پرداخت نقدی یارانه پيش رسانه
که محمدرضا فرزین، سخنگوی کارگروه تحول اقتصادی ھمان زمان اعالم کرده بود  در حالی .نيز این اخبار را تایيد کرد

  .»ھا نباشد ممکن است آغاز مھرماه، زمان تقویمی مناسبی برای اجرای قانون ھدفمندی یارانه«

11آقای فرزین اواخر شھریورماه اما  Hھای نقدی را از مھرماه به حساب مردم واریز خواھد کرد، اما تا  که دولت یارانه اعالم کرد
  .»این پول قابل برداشت نخواھد بود«ھا،  زمان اصالح قيمت

اجرای این قانون به دليل عدم واریز «در عين حال محمد حسين فرھنگی، نماینده تبریز به خبرگزاری ایلنا گفته بود که 
نژاد، عضو کميسيون برنامه و بودجه مجلس نيز گفته آقای  جبار کوچکی .» ماه به تاخير افتاده است یک مبالغ خانوارھا

افزایش مشکالت اقتصادی «و از سوی دیگر » عدم واریز مبالغ خانوار«ھا،  وگو با خبرگزاری فرھنگی را تایيد کرد و در گفت
وی تاکيد کرد که اجرای این  .ھا اعالم کرد فمندسازی یارانهرا از جمله دالیل تاخير در اجرای ھد» خانوارھا در ماه مھر

  .شود ماه اجرا می ھا با یک ماه تاخير از اول آبان قانون و واریز نقدی یارانه

  »ھا یارانه«و » جریان فتنه«

ند مان«جمھوری معتقد است که ھر کار بزرگی  الدینی، معاون پارلمانی رئيس اما از سوی دیگر سيدمحمدرضا ميرتاج
اندازی  قصد دارند برای سنگ» مخالفان نظام«با حواشی و مشکالتی ھمراه است و گروھی از » ھا ھدفمندسازی یارانه

  .این حواشی را بزرگ جلوه بدھند

اندازی کند اما گفت  به عنوان عاملی نام برد که سعی دارد در اجرای این قانون سنگ»  فتنه جریان«الدینی از  آقای ميرتاج
ست که افراطيون  جریان فتنه اصطالحی .بينی بود و تدابير الزم در این زمينه انجام شده است ھا قابل پيش حرکتکه این 

  .کنند و اصولگرایان برای معترضان به دولت و منتقدان استفاده می

من نيست؛ ھا در حوزه اختيارات  این شناسایی: معاون پارلمانی مجلس در عين حال درباره شناسایی این افراد گفت
پيش از این، مرتضی تمدن، استاندار تھران نيز اواخر شھریور ماه از تشکيل  .شود توسط وزارت اطالعات انجام و اعالم می

12ھا  اتاق توطئه عليه قانون ھدفمندسازی یارانه Hه بودخبر داد.  

نژاد، رئيس جمھوری ایران، نيز مھر ماه سال گذشته در جمع منتخبين مردم ھمدان گفته بود که  محمود احمدی
منتقدان و  .ھا، این طرح را خنثی کنند اند تا با آغاز طرح ھدفمندسازی یارانه مخالفانش در کشور ستادی ایجاد کرده

  .ھا و انتقادھا از آن دانند و نه اعتراض ی دولت میمخالفان دولت، وضعيت فعلی را ناشی از ناکارآمد
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گوید که یارانه نقدی واریزی به حساب مردم  سخنگوی کارگروه تحول اقتصادی دولت می
 . اول مھرماه قابل برداشت نخواھد بوداز

ھای نقدی را از مھرماه به حساب   وگو با خبرگزاری مھر با اعالم این خبر گفت که دولت، یارانه گفت محمدرضا فرزین در 
 این مقام مسئول درمورد دالیل ».این پول قابل برداشت نخواھد بود«ھا،  مردم واریز خواھد کرد، اما تا زمان اصالح قيمت

دھد که مردم  ھا به حساب مردم را به این جھت انجام می دولت واریز یارانه: چنين تصميم به خبرگزاری مھر گفته است
توانند  ھای خود پول دارند و می شود، در حساب ھا در کشور انجام می اطمينان داشته باشند که زمانی که اصالح قيمت

  .از آن برداشت کنند

ھا در اوایل مھر ماه امسال خبر داده بودند، اما سخنگوی کارگروه تحول  اخت نقدی یارانهھا از پرد چندی پيش رسانه
ممکن است آغاز مھرماه، زمان تقویمی مناسبی برای اجرای قانون ھدفمندی «اقتصادی ھمان زمان اعالم کرده بود که 

 نيز به خبرگزاری مھر گفته است که تا ھا در ھمين رابطه، مدیر عامل سازمان ھدفمند کردن یارانه ».ھا نباشد یارانه
توانند از حسابی که دولت به آن یارانه نقدی واریز کرده  ھای انرژی افزایش نيابد، مردم نمی زمانی که قيمت حامل

  .برداشت کنند

يمت شود که پيش از افزایش نيافتن ق ھای سخنگوی کارگروه تحول اقتصادی دولت یادآور می بھروز مرادی با تکرار گفته
تواند تمامی  باقی خواھند ماند، اما صاحب حساب می» نزد دولت«ھای انرژی، پول واریز شده به حساب مردم  حامل

به گفته آقای مرادی،  .عمليات بانکی از جمله برداشت حقوق، واریز وجه و برداشت دیگر وجوه را در حسابش انجام دھد



 100

ھای انرژی به وجود آمد، مجوز پرداخت رقم واریز شده   قيمتی در حاملکه تغيير ھا و به محض این ھمزمان با تغيير قيمت
  .به حساب مردم صادر خواھد شد

  »ھا در مھرماه واریز نخواھد شد مبلغ یارانه«

عدم واریز «چه وی  ھا به دليل آن در ھمين حال یک عضو ھيت رئيسه مجلس گفته است که اجرای ھدفمند کردن یارانه
  .کند، یک ماه به تاخير افتاده است  مییاد» مبالغ خانوارھا

ھا به  محمد حسين فرھنگی، نماينده تبريز در مجلس، درمورد اطالع مجلس از نحوه اجرای ھدفمند کردن یارانه
 يک ماه به تاخير افتاده  اجرای اين قانون به دليل عدم واريز مبالغ خانوارھا «خبرگزاری کار ایران، ایلنا گفته است که 

ھا کش و   اجرا شود، اما پس از مدت89ھا در ابتدا قرار بود از نخستين روزھای سال  نون ھدفمند کردن یارانهقا ».است
  .کند قوس بين مخالفان و موافقان این طرح، دولت اعالم کرد آن را از نيمه دوم سال اجرا می

  »ھای انرژی اعالم خواھد شد زمان افزایش قيمت حامل«

ھای انرژی گفت که براساس سه  تصادی دولت در مورد زمان دقيق اعالم افزایش قيمت حاملسخنگوی کارگروه تحول اق
در آستانه : او در توضيح این سه فاکتور گفت .رسانی دولت عمل خواھد شد  اطالعفاکتور درنظر گرفته شده در سياست

  .ھا اعالم خواھد شد دن یارانهھای انرژی، زمان دقيق و روز اول اجرای قانون ھدفمند کر اجرای طرح، قيمت حامل

گوید که براساس قانون ھدفمند کردن  ھای انرژی در زمان مناسب سخن می آقای فرزین درحالی از افزایش قيمت حامل
شود و  ھای انرژی و سوخت به صورت تدریجی طی مدت پنج سال قطع می  کاالھای اساسی و حامل ھا، یارانه یارانه

که ھنوز زمان اجرای  عالوه بر این، در تابستان امسال و با وجود آن .شود ی عرضه میپس از این مدت به نرخ واقع
ھای شمالی کشور،  ھا فرا نرسيده بود، قيمت برق شھروندان تھرانی و برخی ساکنان استان  ھدفمند کردن يارانه
14 معمول  چندین برابر قيمت Hافزايش یافت.  

  »ھا  از ھدفمندسازی یارانه واھمه«

، که مخالفان زیادی ھم داشت، و ورود دولت به فاز اجرایی 1388ماه  ھا در دی از زمان تصویب قانون ھدفمندسازی یارانه
ھيچ یک از مسوولين رقم دقيق کنون  این طرح، انتقادھای زیادی به فرایند اجرای این قانون واد شده و در عين حال تا

  .اند ای را که قرار است به ھر یک از افراد خانوار پرداخت شود اعالم نکرده یارانه

وگوی امروز خود با خبرگزاری مھر با ابراز  در ھمين حال، عضو کميسيون امنيت ملی و سياست خارجی مجلس در گفت
ھا با چه   که مردم پس از آغاز اجرای قانون ھدفمندی یارانهدولت باید بگوید: نگرانی از عواقب اجرای این طرح گفت

ھا تمام  که مجلس کار خود را درمورد ھدفمند کردن یارانه حسين ابراھيمی با تاکيد بر این .شرایطی مواجه خواھند بود
الح و مفاسد را ھا را محاسبه کرده و مص گذاری کند و درآمدھا و ھزینه این دولت است که باید قيمت:  کرده است، گفت

ھا، مردم باید خود را برای  روز گذشته، نماینده مردم اصفھان نيز گفته بود که با آغاز اجرای ھدفمند کردن یارانه .بسنجد
  .تحمل شش ماه سختی آماده کنند

ه تاکيد بينی نشد ھای پيش ھا و گرانی  محمدتقی رھبر بر فعاليت نظارتی دولت برای جلوگيری از افزایش ناگھانی قيمت
قبض برق، « آن ھم باشند، چرا که  نشوند و منتظر بقيه» ھول«شان  ھا به حساب کرده و گفته بود که مردم با واریز رایانه

ھا، تا کنون  از زمان تصویب قانون ھدفمند کردن یارانه .»ھا بدون در نظر گرفتن قيمت بنزین در پيش است گاز و دیگر قبض
15ای را که قرار است به ھر یک از افراد خانوار پرداخت شود،   یارانهھيچ یک از مسئولين رقم دقيق Hاعالم نکرده است.  

 نقدی به  عنوان یارانه است بهھای خود اعالم کردند که مبلغی که قرار  ھا در گزارش ھا و خبرگزاری سال گذشته رسانه
 ھزار تومن است، اما چندی بعد دولت پرداخت این مبلغ را منتفی اعالم کرد و بر این اساس رقم 70ھر فرد تعلق گيرد 

  .ای از ابھام قرار گرفت ھای پرداختی در ھاله دقيق یارانه
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  ... افزایش قيمت برق و

ھا فرا نرسيده است، قبض برق شھروندان تھرانی و   با وجود آنکه ھنوز نيمه دوم سال و زمان اجرای ھدفمند کردن يارانه
ر، مردم تھران به گزارش خبرگزاری مھ .دھد ھای شمالی کشور، افزايش قيمت برق را نشان می برخی ساکنان استان

  .اند، که در آن قيمت برق به چند برابر افزایش یافته است ھای برقی را دريافت کرده اخيرا قبض
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این در  . ھزار تومان درج شده است220 تا 150بر اساس اين گزارش در قبض برق بسياری از ساکنان تھران ارقامی بين 
 50 ھزار تومان تجاوز نکرده است در اين دوره به 10ر دوره از حالی است که قبض برق افرادی که ھزينه برق آنھا در ھ

  .ھزار تومان رسيد

ھای خود مواجه  ای مشابه با افزايش ناگھانی قيمت برق در قبض ھای شمالی کشور در تجربه پيش از نيز مردم استان
ھا،  نی زمان ھدفمند شدن یارانه ، یع89 روز مانده به آغاز نيمه دوم سال 23به گزارش پايگاه اينترنتي کلمه،  .شدند

رسيد، نشان از  به نظر می«ھای برق خود شاھد بودند که  مردم چند استان در شمال کشور افزايش قيمتی را در قبض
عبدالحسين ناصری، نماينده گرگان درمجلس شورای اسالمی از اعتراض مردم استان گلستان به  .»قطع يارانه برق دارد

گويد به علت گرمای باالی تابستان در سال جاری مصرف مردم  وزارت نيرو می«داد و گفت که افزايش قيمت برق خبر 
  ».ھم افزايش يافته و دليل نرخ باالی قبوض ھمين است

گو با خبرگزاری فارس علت افزایش قيمت  و محمد بھزاد، معاون وزیر نيرو در امور برق و انرژی، ششم شھریور ماه در گفت
به گفته آقای بھزاد،  .رویه و استفاده از کولر گازی اعالم کرده بود ھای شمالی را مصرف بی  ان استانبرق در قبوض ساکن

شود و تعرفه قيمت سال جاری ھنوز در مورد برق لحاظ  در حال حاضر ھنوز تعرفه برق مطابق سال گذشته محاسبه می
افزايش نرخ برق دراين فصل «معتقد است که در عين حال آقای ناصری، نماینده مردم گرگان در مجلس  .نشده است

  ».خودسرانه بوده است و وزارت نيرو بايد اقدامات الزم برای جبران ضررو زيان مردم را در دستور کار قرار دھد

  »ھا واھمه از ھدفمند سازی يارانه«

ھا پيش  وارد شد که از ماهشوک افزايش يکباره قيمت انرژی در کشور در حالی به يکباره و پيش از موعد مقرر بر مردم 
ھا   و تاکيد کردند که این قيمت ھای انرژی به مردم اطمينان خاطر داده مسئوالن اقتصادی دولت در مورد قطع یارانه حامل

در عين حال مسئوالن وزارت نيرو تاکيد کرده بودند که ميزان افزایش قيمت آب و  .به صورت پلکانی افزایش خواھد یافت
  .افتد، از طریق پرداخت یارانه نقدی جبران خواھد شد اثر ھدفمند شدن یارانه اتفاق میبرق را که در 

مجيد نامجو، وزير نيرو، ارديبھشت ماه در مورد افزايش قيمت برق و آب به مردم اطمينان خاطر داده بود که جای نگرانی 
ھا،  بر اساس قانون ھدفمند کردن یارانه .ھای نقدی پرداخت خواھد شد نيست و پيش از ھر گونه افزايش قيمت، يارانه

شود و پس از این  ھای انرژی و سوخت به صورت تدریجی طی مدت پنج سال قطع می  کاالھای اساسی و حامل یارانه
 به تصویب مجلس رسيد و به 88ھا که در اسفند سال  طرح ھدفمند ساززی یارانه .شود مدت به نرخ واقعی عرضه می

نژاد مطرح شود و  خشی از طرح تحول اقتصادی است که در دولت نھم از سوی محمود احمدیصورت قانون درآمد، ب
  .ھا را مورد توجه قرار داد ھفت محور اقتصادی از جمله یارانه

  شود برق چقدر گران می

  تومان است که به طور متوسط به8.3 کل کشور، قيمت تمام شده ھر کيلووات برق 89مطابق با قانون بودجه سال  
  .شود  تومان دريافت می16ازای ھر کيلووات ساعت از يک مشترک 

 کيلووات ساعت در نظر گرفته شده است و بر اين اساس اگر مشترکی بين 300ھمچنين الگوی مصرف برق در تابستان 
ما ا .شود  کيلووات ساعت مصرف کند، برق او متناسب با افزايش مصرف قيمت به طور متوسط، محاسبه می800 تا 300

 .يابد   تومان افزايش می77.3 کيلووات ساعت باالتر رود، نرخ محاسبه برق مصرفی مشترک به 800وقتی ميزان مصرف از 
الگوی مصرف برق، ھمان ميانگين مصرف برق در کشور است که با توجه به برق مورد نياز در فصل تابستان و زمستان 

  .متفاوت است

 کيلو وات ساعت در ماه در نظر گرفته شده است و این ميزان در تابستان با 200الگوی مصرف برق در تمام فصول سال، 
با وجود آنکه چگونگی  .یابد  کيلو وات ساعت در ماه افزایش می300توجه به گرما و استفاده از وسایل خنک کننده به 

گی ستاد ھدفمندسازی ھا در چھاردھمين نشست ھفت محاسبه قيمت برق در زمان اجرای قانون ھدفمندسازی يارانه
 شھريور بررسی شد، اما ھنوز مشخص نيست که قيمت برق مصرفی مشترکان پس 13ھای وزارت نيرو، در تاريخ  يارانه

  .شود ھا چقدر در نظر گرفته می از ھدفمند سازی يارانه

ھا، کيلو  مند سازی يارانهوزير نيرو بھمن ماه پارسال اعالم کرده بود که پيشنھاد وزارت نيرو برای قيمت برق پس از ھدف
 20بينی کرده است که با گران کردن آب و برق، ميزان مصرف  آقای نامجو ھمچنين پيش . تومان است45وات ساعتی 

 18بينی شده است که تلفات شبکه برق از  ھا پيش ھمچنين بر اساس قانون ھدفمند کردن يارانه .درصد کاھش يابد
ماه نيز در جمع خبرنگاران با توجه به افزايش پلکانی قيمت برق و آب   نيرو ارديبھشتوزير . درصد کاھش يابد14درصد به 

  . تومان خواھد رسيد100اعالم کرد که قيمت برق طی پنج سال به 

ھا، تنھا به قيمت برق کشاورزی اشاره  بينی قيمت برق پس از قطع يارانه  آقای نامجو تيرماه امسال نيز در خصوص پيش 
  . برابر شود10کرد که اين قيمت بينی  و پيش
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شود با اعمال افزايش مورد نظر  قيمت برق کشاورزی در حال حاضر کيلو وات ساعتی دو تومان است که پيش بينی می
  . تومان به ازای ھر کيلو وات ساعت برسد20وزارت نيرو به 
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  ».ھا به مصلحت نيست اعالم رقم یارانه«
  

را اعالم کند، زیرا  خواھد ميزان سقف و کف آن داند، اما نمی ھا را می که مبلغ یارانه وزیر اقتصاد و دارایی گفته است با این
 ».ھا به مصلحت نيست اعالم رقم یارانه«

ھا سوال کرده  الدین حسينی، روز دوشنبه ھشتم شھریور ماه به خبرنگارانی که از او درباره مبلغ یارانه سيد شمس
وی در عين حال گفت که ھر  .شوید ھر وقت که این مبلغ به حساب افراد واریز شود از ميزان آن باخبر می: بودند، گفت

  .ھا با جزئيات سخن خواھد گفت به ھدفمند سازی یارانهوقت، زمان آن فرا برسد درباره سناریوھای مربوط 

 و ورود دولت به فاز اجرایی این طرح، انتقادھای زیادی به 1388ماه  ھا در دی از زمان تصویب قانون ھدفمند کردن یارانه
قرار است به ھر ای که  فرایند اجرای این قانون واد شده، اما در عين حال تا کنون ھيچ یک از مسئولين رقم دقيق یارانه

ھای خود اعالم  ھا در گزارش ھا و خبرگزاری سال گذشته رسانه .یک از افراد خانوار پرداخت شود را اعالم نکرده است
 ھزار تومن است، اما چندی بعد دولت 70 نقدی به ھر فرد تعلق گيرد  کردند که مبلغی که قرار است به عنوان یارانه

  .ای از ابھام قرار گرفت ھای پرداختی در ھاله  کرد و بر این اساس رقم دقيق یارانهپرداخت این مبلغ را منتفی اعالم

  زمان اجرای طرح

ھا کش و قوس بين   اجرا شود، اما پس از مدت89ھا در ابتدا قرار بود از نخستين روزھای سال  قانون ھدفمند کردن یارانه
  .کند مه دوم سال اجرا میمخالفان و موافقان این طرح، دولت اعالم کرد آن را از ني

ھا در اوایل مھر ماه امسال خبر دادند، اما سخنگوی کارگروه تحول اقتصادی،  ھا از پرداخت نقدی یارانه چندی پيش رسانه
ممکن است آغاز مھرماه، زمان تقویمی مناسبی برای اجرای قانون ھدفمندی «اواخر تيرماه امسال، اعالم کرد که 

ھا، توضيح داد که آغاز مھرماه با پایان ماه رمضان  مقام مسئول در اجرای قانون ھدفمند کردن یارانهاین  ».ھا نباشد یارانه
ھای خانوار زیاد است، بنابراین ممکن است دولت به این  و بازگشایی مدارس ھمزمان است و احتمال افزایش ھزینه

  .نتيجه برسد که اجرای این قانون را عقب بياندازد

» ھا برخی سوء استفاده«ھا برای جلوگيری از  یر بازرگانی اعالم کرد که تاریخ دقيق اجرای قانون یارانهھمچنين معاون وز
نژاد، رئيس جمھوری ایران، در سومين دور از سفرھای استانی خود به  در ھمين حال محمود احمدی .مشخص نيست

یک طرح «ھا  د که طرح ھدفمند كردن یارانه مرداد در شھر ھمدان اعالم کر13ھمدان سفر کرده است، روز چھارشنبه 
  .ھا در مھرماه خبر داد است و از واریز قسط اول یارانه» انقالبی و صد درصد به نفع ملت

 ھزار ميليارد تومان 40ھا برخی از اقتصاددانان مجلس با درخواست دولت برای درنظر گرفتن  پيش از تصویب قانون یارانه
افزایش شدید تورم در اثر باال رفتن قيمت «ھا مخالفت کردند و دليل آن را  مند کردن یارانهبه عنوان درآمد ناشی از ھدف

ھا  نژاد در آن زمان، مخالفان نظر دولت در مورد ھدفمند کردن یارانه اما آقای احمدی .دانستند» ھای انرژی سوخت و حامل
ھا،   که از روز اول اجرای طرح ھدفمند کردن یارانهوی به مردم وعده داد .متھم کرد» به ترساندن مردم و ناآگاھی«را 
  ».بھبود در زندگی مردم نيز آغاز خواھد شد«
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گوید که مجلس خبری از تشکيل ستادی برای  یک عضو كميسيون اقتصادی مجلس می
 .ھا ندارد مقابله با اجرای ھدفمند کردن یارانه

نژاد درباره تشکيل  با اشاره به سخنان محمود احمدی» آفتاب«وگو با  محمدرضا خباز، نماینده شھرستان کاشمر در گفت
رئيس جمھور ھنوز کار را شروع نکرده، صحبت از تشکيل ستاد : ھا گفت کردن یارانهستادی عليه اجرای ھدفمند 

نژاد، پانزدھم مھر ماه در جمع منتحبين مردم ھمدان گفته بود که مخالفانش در کشور ستادی را  آقای احمدی .کند می
ای خباز با یادآوری اختالف دولت و مجلس آق .ھا، این طرح را خنثی کنند اند تا با آغاز طرح ھدفمند کردن یارانه ایجاد کرده

 .نشينی کرد تا بھانه را از دولت برای عدم اجرا بگيرد ھا گفت که مجلس از قانون خود عقب برسر ھدفمند کردن یارانه
  .ھا نيست نماینده کاشمر با ابراز نگرانی از شيوه اجرای این طرح تاکيد کرد که کسی مخالف ھدفمند کردن یارانه

در کشور کسی مخالف اجرای ھدفمند . ای جز اجرای صحيح قانون ندارد گوید چاره اما مجلس می: کاشمر گفتنماینده 
کردن نيست که برای آن ستادی ھم تشکيل شود، بلکه نگرانی از شيوه اجرا است که از ھمان ابتدا کارشناسان معتقد 

  .رشناسی تن نداده و تنھا نظرات خود را قبول داردآید، چرا که دولت به کار کا بودند که دولت از عھده کار بر نمی
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  ھا بردند نان را ھم از سر سفره

نژاد درمورد اینکه با اجرای طرح ھدفمند کردن  وگو با اشاره به اظھارات احمدی آقای خباز در بخش دیگری از این گفت
اید گفته شود آرزو بر جوانان عيب ھایی است که ب این از آن حرف: ھا، یک فقير ھم وجود نخواھد داشت، گفت یارانه

پول نفت بر سر «نژاد درباره آوردن  این نماینده مجلس با یادآوری سخنان محمود احمدی .نيست اما واقعيت ندارد
بعدا «آورد که  وجود می ھا برای مردم توقعاتی به گفت که این حرف» اعالم اسامی مفسدان اقتصادی«یا » ھا سفره

  ».آیيم توانيم و از عھده آن برنمی يم نمیمجبور خواھيم شد بگوی

این عضو كميسيون اقتصادی مجلس ضمن آنکه از خبرنگاران خواست چنين سخنانی را مستند کنند و به مسئوالن تذکر 
آوریم اما دیدیم که نان  جمھور گفت نفت را بر سر سفره مردم می ما در گذشته شاھد بودیم که رئيس: دھند، یادآور شد

 ھزار تومان پول نقد به ھر نفر در 75آقای خبار با اشاره به ادعای دولت مبنی بر پرداخت  . سر سفره مردم بردندرا ھم از
ھا صحبت  از اول و قبل از فراھم شدن مقدمات اجرای ھدفمند کردن یارانه: ابتدای مطرح شدن ھدفمند کردن یارانه گفت

 ھزار تومان کاھش یافت و امروز مبلغی مطرح است که 30 و 40، 50 ھزار تومان پول نقد بود سپس به 75از دادن 
  .شود بگویند چقدر است شان نمی خودشان ھم روی

  ھا به منزله جراحی در اقتصاد کشور ھدفمند کردن یارانه

ھا را به منزله جراحی در اقتصاد کشور عنوان کرده و تاکيد کرد طبيعی  نماینده شھرستان کاشمر، ھدفمند کردن یارانه
  .است که بيمار مقداری درد و سختی را از این جراحی تحمل کند

که مردم  پس از آن: ھا گفت   درصدی پس از اجرای ھدفمند کردن یارانه30آقای خباز ضمن تشبيه دوره نقاھت با تورم 
 درد کمتری نصيب مردم کار برد که ریاضت را پذیرفتند و تبعات آن را قبول کردند و دولت به عنوان دکتر تمام تالش خود را به

در حالی   .توان گفت کار خوب انجام شده است گاه می شود و دوران نقاھت را ھم با ھمراھی ھم به پایان برسانند آن
ھای فراوان بر سر سھم چندھزار ميلياردی دولت از ھدفمند کردن یارانه، مجلس در مقابل دولت  که پس از کش و قوس

 و در شرایطی که قرار بود تا کمتر از دو ماه دیگر این قانون اجرایی شود؛ ھنوز خبری از نژاد کوتاه آمد، محمود احمدی
  .زمان اجرای این قانون در دسترس نيست

  »دھم ھا را ھل می آورم، ماشين ھدفمندی یارانه كتم را درمی «

 از ستاد مقابله با قانون ھا و عدم اطالع مجلس این نماینده مجلس در حالی بر ناکارآمدی طرح ھدفمندسازی یارانه
الدین حسينی، وزیر اقتصاد که سخنگوی اقتصادی دولت دھم ھم ھست،  کند که شمس ھا تاکيد می ھدفمندی یارانه

. گوید  سخنگوی دولت ھم نظر دولت را می:  مردادماه در کنفرانس خبری، بر وجود این ستاد تاکيد کرد و گفت19امروز، 
ھایی با اجرای  بنابراین قطعا مقابله. شناسی معلوم باشد  الگو بلد باشيم و ھم روشایم ھم در اقتصاد یاد گرفته
  .ھای مختلف صورت خواھد گرفت ھا خواھد بود كه با انگيزه ھدفمندی یارانه

آورم، ماشين ھدفمندی  كتم را درمی الزم باشد، : ھا گفت وی با اشاره به عزم دولت برای اجرای ھدفمند کردن یارانه
  .دھم ھا را ھل می نهیارا
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 حساب مردم گوید که یارانه نقدی واریزی به سخنگوی کارگروه تحول اقتصادی دولت می
 .از اول مھرماه قابل برداشت نخواھد بود

ھای نقدی را از مھرماه به حساب   وگو با خبرگزاری مھر با اعالم این خبر گفت که دولت، یارانه گفت محمدرضا فرزین در 
  ».این پول قابل برداشت نخواھد بود«ھا،  مردم واریز خواھد کرد، اما تا زمان اصالح قيمت

ھا به حساب مردم را به این  دولت واریز یارانه:  درمورد دالیل چنين تصميم به خبرگزاری مھر گفته استاین مقام مسئول
شود، در  ھا در کشور انجام می دھد که مردم اطمينان داشته باشند که زمانی که اصالح قيمت جھت انجام می

  .توانند از آن برداشت کنند ھای خود پول دارند و می حساب

ھا در اوایل مھر ماه امسال خبر داده بودند، اما سخنگوی کارگروه تحول  ھا از پرداخت نقدی یارانه انهچندی پيش رس
ممکن است آغاز مھرماه، زمان تقویمی مناسبی برای اجرای قانون ھدفمندی «اقتصادی ھمان زمان اعالم کرده بود که 

ھا نيز به خبرگزاری مھر گفته است که تا  ردن یارانهدر ھمين رابطه، مدیر عامل سازمان ھدفمند ک ».ھا نباشد یارانه
توانند از حسابی که دولت به آن یارانه نقدی واریز کرده  ھای انرژی افزایش نيابد، مردم نمی زمانی که قيمت حامل

زایش شود که پيش از اف ھای سخنگوی کارگروه تحول اقتصادی دولت یادآور می بھروز مرادی با تکرار گفته .برداشت کنند
باقی خواھند ماند، اما صاحب حساب » نزد دولت«ھای انرژی، پول واریز شده به حساب مردم  نيافتن قيمت حامل

  .تواند تمامی عمليات بانکی از جمله برداشت حقوق، واریز وجه و برداشت دیگر وجوه را در حسابش انجام دھد می
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ھای انرژی به وجود آمد، مجوز  که تغيير قيمتی در حامل  اینھا و به محض به گفته آقای مرادی، ھمزمان با تغيير قيمت
  .پرداخت رقم واریز شده به حساب مردم صادر خواھد شد

  »ھا در مھرماه واریز نخواھد شد مبلغ یارانه«

عدم واریز «چه وی  ھا به دليل آن در ھمين حال یک عضو ھيت رئيسه مجلس گفته است که اجرای ھدفمند کردن یارانه
  .کند، یک ماه به تاخير افتاده است یاد می» خانوارھامبالغ 

ھا به  محمد حسين فرھنگی، نماينده تبريز در مجلس، درمورد اطالع مجلس از نحوه اجرای ھدفمند کردن یارانه
تاده  يک ماه به تاخير اف اجرای اين قانون به دليل عدم واريز مبالغ خانوارھا «خبرگزاری کار ایران، ایلنا گفته است که 

ھا کش و   اجرا شود، اما پس از مدت89ھا در ابتدا قرار بود از نخستين روزھای سال  قانون ھدفمند کردن یارانه ».است
  .کند قوس بين مخالفان و موافقان این طرح، دولت اعالم کرد آن را از نيمه دوم سال اجرا می

  »ھای انرژی اعالم خواھد شد زمان افزایش قيمت حامل«

ھای انرژی گفت که براساس سه  رگروه تحول اقتصادی دولت در مورد زمان دقيق اعالم افزایش قيمت حاملسخنگوی کا
  .رسانی دولت عمل خواھد شد فاکتور درنظر گرفته شده در سياست اطالع

نون ھای انرژی، زمان دقيق و روز اول اجرای قا در آستانه اجرای طرح، قيمت حامل: او در توضيح این سه فاکتور گفت
  .ھا اعالم خواھد شد ھدفمند کردن یارانه

گوید که براساس قانون ھدفمند کردن  ھای انرژی در زمان مناسب سخن می آقای فرزین درحالی از افزایش قيمت حامل
شود و  ھای انرژی و سوخت به صورت تدریجی طی مدت پنج سال قطع می  کاالھای اساسی و حامل ھا، یارانه یارانه

  .شود ت به نرخ واقعی عرضه میپس از این مد

ھا فرا نرسيده بود، قيمت برق   که ھنوز زمان اجرای ھدفمند کردن يارانه عالوه بر این، در تابستان امسال و با وجود آن
20 معمول  ھای شمالی کشور، چندین برابر قيمت شھروندان تھرانی و برخی ساکنان استان Hافزايش یافت.  

  »ھا  از ھدفمندسازی یارانه واھمه«

، که مخالفان زیادی ھم داشت، و ورود دولت به فاز اجرایی 1388ماه  ھا در دی از زمان تصویب قانون ھدفمندسازی یارانه
کنون ھيچ یک از مسوولين رقم دقيق   حال تااین طرح، انتقادھای زیادی به فرایند اجرای این قانون واد شده و در عين

  .اند ای را که قرار است به ھر یک از افراد خانوار پرداخت شود اعالم نکرده یارانه

وگوی امروز خود با خبرگزاری مھر با ابراز  در ھمين حال، عضو کميسيون امنيت ملی و سياست خارجی مجلس در گفت
ھا با چه  لت باید بگوید که مردم پس از آغاز اجرای قانون ھدفمندی یارانهدو: نگرانی از عواقب اجرای این طرح گفت

ھا تمام  که مجلس کار خود را درمورد ھدفمند کردن یارانه حسين ابراھيمی با تاکيد بر این .شرایطی مواجه خواھند بود
سبه کرده و مصالح و مفاسد را ھا را محا گذاری کند و درآمدھا و ھزینه این دولت است که باید قيمت:  کرده است، گفت

ھا، مردم باید خود را برای  روز گذشته، نماینده مردم اصفھان نيز گفته بود که با آغاز اجرای ھدفمند کردن یارانه .بسنجد
  .تحمل شش ماه سختی آماده کنند

بينی نشده تاکيد   پيشھای ھا و گرانی  محمدتقی رھبر بر فعاليت نظارتی دولت برای جلوگيری از افزایش ناگھانی قيمت
قبض برق، « آن ھم باشند، چرا که  نشوند و منتظر بقيه» ھول«شان  ھا به حساب کرده و گفته بود که مردم با واریز رایانه

ھا، تا کنون  از زمان تصویب قانون ھدفمند کردن یارانه .»ھا بدون در نظر گرفتن قيمت بنزین در پيش است گاز و دیگر قبض
21ای را که قرار است به ھر یک از افراد خانوار پرداخت شود،  ولين رقم دقيق یارانهھيچ یک از مسئ Hاعالم نکرده است.  

 نقدی به  عنوان یارانه بلغی که قرار است بهھای خود اعالم کردند که م ھا در گزارش ھا و خبرگزاری سال گذشته رسانه
 ھزار تومن است، اما چندی بعد دولت پرداخت این مبلغ را منتفی اعالم کرد و بر این اساس رقم 70ھر فرد تعلق گيرد 

  .ای از ابھام قرار گرفت ھای پرداختی در ھاله دقيق یارانه
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  نيم نگاھي به ورود محصوالت خارجي به بازار ايران؛ 
  دھند وقتي كارگران براي اشتغال دست تكان مي

  
حاال ديگر فقط نمايندگان مجلس، كارشناسان :  مھر آمده است 10 ایلنا در تاریخ –به گزارش خبرگزاری دولتی کار ایران 

رويه و غير اصولي را نابود كننده  ھاي كارگري و كارفرمايي و نخبگان كشور نيستند كه واردات بي اقتصادي، فعاالن و مقام
اند و ترديدي در اين  برده دانند بلكه درحال حاضر تمامي افراد عادي جامعه ھم به اين مھم پي  توليد و اشتغال داخلي مي
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  . باره وجود ندارد
 كار و توليد كشور از مبھم بودن برنامه پنجم  ارايلنا، درحالي كه برخي از فعاالن بخش خصوصي بازاربه گزارش خبرنگ

كنند اما عبد الرضا شيخ االسالمي،  رويه ابراز نگراني مي ھاي دولت درقبال واردات بي توسعه و نامشخص بودن سياست
ست كه حمايت ازتوليدكنندگان داخلي دراولويت وزير كار و امور اجتماعي دولت دھم نظر ديگري دارد و معتقد ا

االسالمي دركسوت وزيركارو اموراجتماعي دولت دھم از  عبدالرضا شيخ. نژاد قرار دارد ھاي دولت محمود احمدي برنامه
  . دھد قصد دولت براي حمايت از توليدكنندگان داخلي و اشتغال پايدار خبرمي

رسي وزارت كارواموراجتماعي تكيه زده است به طرح مديريت واردات دولت رييس دفتررييس دولت نھم كه ھم اينك به ك
قصد داريم ازورود كاالھاي غيرضرورومشابه داخلي به كشور جلوگيري كنيم و برھمين اساس ھم : گويد اشاره كرده و مي

 صنعتي و وزارت صنايع و جھاد كشاورزي موظف به شناسايي وتشخيص كاالھاي مصرفي غيرضروري و مشابه داخلي
  . اند كشاورزي شده

 حائز  نكته. كنند ھاي گذشته دركالم از توليد ملي حمايت جدي مي اما اين اولين باري نيست كه اين دولت و دولت
ھا است كه اگر به درستي اجرا نشود اولين قربانيان اين طرح كارگران و  اھميت اجراي طرح ھدفمند كردن يارانه

  .  امن قرارخواھند داشت بق معمول واردكنندگان درحاشيهكارفرمايان خواھند بود و ط
ھاي  تواند سطح اشتغال كشوررا افزايش دھد اما گفته البته برھمگان روشن است كه توسعه صادرات غيرنفتي مي

جمھور بيانگراين است كه كشور ما ايران ھنوز در  مسئوالن ارشد كشور از جمله محمد رضا رحيمي، معاون اول رييس
  . ه صادرات ازجايگاه قابل قبولي در دنيا برخوردار نيستزمين

شوراي توسعه صادرات غيرنفتي كشور باشد ، شورايي كه شايد يكي ديگرازداليل اين مھم عملكرد ضعيف 
جمھور، وزيرجھاد كشاورزي، وزير تعاون، وزيرراه و ترابري، رييس اتاق بازرگاني ،رييس  معاون اول رييس

ھاي كلي مطرح شده درآن درپايگاه   شورايي كه صحبت.كل گمرك درآن عضو ھستنداتاق تعاون و رييس 
دراين جلسه مصوباتي در راستاي بھبود «شود اما درخصوص مصوبات آن تنھا با بيان اينكه  رساني دولت منتشرمي اطالع

ي ونخبگان وكارشناسان شود تا حداقل جامعه مطبوعات رساني نمي ، اطالع»و توسعه صادرات غيرنفتي به تصويب رسيد
  . ھا و ضعف دراجراي آن بپردازند اقتصادي برنحوه اجراي اين مصوبات نظارت داشته و به بيان احتمالي كم و كاستي

دليل  ھا و نھادھاست وبي رويه پررنگتر از ساير وزارتخانه البته بدون تعارف بايد گفت كه نقش وزارت بازرگاني درواردات بي
زيربازرگاني دولت دھم درتيرماه سال جاري با كارت زرد نمايندگان مجلس شوراي اسالمي مواجه نيست كه غضنفري، و

  . تواند به استيضاح و بركناري وزيربازرگاني دولت دھم منجر شود شود، كارتي كه درصورت تكرار آن مي مي
 نسبت به 88ل  ماه اول سا9ھا درحالي است كه به گفته برخي نمايندگان مجلس واردات كشور در اين

ترين آمارگمرك حاكي از  اما تازه.  درصد رشد برخوردار بوده است66 از نظر ارزشي از87مدت مشابه سال 
 ميليون دالري در پنج ماھه سال جاري است كه نسبت به مدت مشابه سال قبل 240 ميليارد و 24واردات 

  .  درصد افزايش داشته است22.21از نظر ارزشي 
رويه است وبه صراحت  ي، رييس مجلس شوراي اسالمي نيزازمنتقدان جدي دولت درزمينه واردات بياما علي الريجان

  » شود و تنھا راه حل مشكل اقتصاد كشور توليد است مشكل اقتصاد كشور با واردات حل نمي«گويد  مي
كنند وحتي  ظھارنگراني ميالبته درخصوص نرخ تورم و بيكاري فقط كارشناسان اقتصادي و نمايندگان مجلس نيستند كه ا

هللا اميني نيز به صراحت ازآمارھاي تورم و بيكاري دولتمردان اظھار  هللا مكارم شيرازي وآيت مراجع تقليدي مثل آيت
  . خواھند كه به فكر چاره انديشي باشند كنند وازدولتي ھا مي نگراني مي

) توان آن را معلول واردات بي رويه ندانست اتفاقي كه نمي( ندكن به ھرحال آمارھا افزايش نرخ بيكاري را در ايران تاييد مي
نوبيسد كه   درصد اعالم كرده است و اكونوميست نيز مي14ترين گزارش خود نرخ بيكاري را بيش از  مركز آمار ايران در تازه

  . شود  درصد نزديك مي15 اين نرخ به 92در بھترين حالت براي سال 
السالمي، وزيركارواموراجتماعي دولت دھم نظر ديگري دارد و معتقد است كه نرخ بيكاري با اين حال عبد الرضا شيخ 

 7االسالمي براي تحقق عدد  بنا به گفته شيخ.  درصد كاھش خواھد يافت7كشور درپايان برنامه پنجم توسعه به 
ما آيا با افزايش ساالنه ميزان  ھزارفرصت شغلي دركشور ايجاد شود، ا100درصدي نرخ بيكاري بايد ساالنه يك ميليون و 

  رقمي رويايي دست يافتني خواھد بود يا كالمي شيرين؟  واردات به كشور، تحقق نرخ بيكاري تك
   گزارش از محمد نوروزي

  پايان پيام

  
  ! بھنام ابراھيم زاده را آزاد کنيد: اتحاد بين المللی در حمایت از کارگران در ایران

  
  ! د کنيدبھنام ابراھيم زاده را آزا

  ! منصور اسانلو، ابراھيم مددی، رضا شھابی و فعاالن کارگری زندانی را آزاد کنيد
  ! تمامی زندانيان سياسی را آزاد کنيد

فعال کارگری در اعتراض به بازداشت و وضعيت غير انسانی خود " بھنام ابراھيم زاده"براساس گزارش ھای رسيده 
  .  وضعيت نامناسب جسمانی دست به اعتصاب غذا زده است مھرماه با وجود٧در زندان، از تاریخ 
برای آزادی موقت بھنام ابراھيم زاده از زندان قرار وثيقه ای به مقدار یکصد » جمھوری اسالمی«دستگاه قضایی 

 بھنام ابراھيم زاده در ھنگام بازداشت. ميليون تومان صادر کرده که موجب اعتراض او و خانواده اش قرار گرفته است
  . به شدت مورد ضرب و شتم قرار گرفته و از ناحيه قفسه سينه و پا دچار آسيب دیدگی شدید شده است

 ٢٠٩ خردادماه توسط ماموران امنيتی رژیم ایران بازداشت گردیده و در حال حاضر در بند ٢٢بھنام ابراھيم زاده از روز 
  . زندان اوین زندانی است

  گران در ایران اتحاد بين المللی در حمایت از کار
  89 مھر 10برابر  ٢٠١٠ اکتبر ٢
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   اعتصاب و درگيری کارگران کيان تایر با مدیریت کارخانه

  
کارگران کيان تایر از صبح شنبه دھم مھر ماه در اعتراض به عدم پرداخت دستمزدھای معوقه خود و بر پایه اخبار رسيده 

ا مدیریت کارخانه ھيچگونه توجھی به خواستھای آنان نکرد و سایر مشکالت موجود در کارخانه دست به اعتصاب زدند ام
ھمين امر باعث شد کارگران ضمن تداوم اعتصاب خود، از صبح امروز یازدھم مھر ماه دست به تجمع در مقابل انتظامات 

  .کارخانه بزنند و در ادامه، ظھر امروز از خوردن غذای کارخانه خودداری کرده و اعتصاب غذا کردند
ر این گزارش با تشدید اعتراض کارگران، مدیریت کارخانه بناچار جلسه ای را امروز بعد از ظھر با نماینده ھای کارگران بنا ب

برگزار کرد و سپس با حضور در ميان کارگران تجمع کننده و دادن وعده و وعيد از آنان خواست تا بر سر کارھای خود 
  .که، گوشھای ما از این حرفھا پر شده است مواجه گردیدبازگردند که با اعتراض کارگران مبنی بر این

بدنبال این وضعيت مدیر کارخانه شروع به تھدید کارگران و استفاده از نيروی نظامی در محيط کارخانه کرد که با اعتراض 
چه ميخواھد، ما مگر یک کارگر به غير از حق و حقوقش از شما : شدید کارگران مواجه شد و یکی از کارگران فریاد بر آورد

. مشکل داریم، ما نميتوانيم زندگی کنيم و در ادامه از شدت بغض و ناراحتی به یکباره نقش بر زمين شد و از ھوش رفت
ھمين امر بعالوه تھدیدھای مدیریت، کارگران را چنان به خشم آورد که بطور یکپارچه ای مدیران حاضر در آنجا را مورد 

  . کردن آنان از کارخانه، کارخانه را در اختيار خود گرفتندحمله قرار دادند و با بيرون
بنا بر اظھار کارگران کارخانه کيان تایر مدیریت کارخانه تالش ميکرد کارگران را به تعطيل کردن کارخانه تا روز چھارشنبه 

و با بيرون کردن مدیریت از مجاب کند تا بدین نحو مانع تداوم اعتراض آنان شود اما کارگران زیر بار این تعطيلی نرفتند 
  .کارخانه اعالم کردند تا رسيدن به خواستھای خود کارخانه را ترک نخواھند کرد

کارگران کيان تایر خواھان پرداخت چھار ماه از دستمزدھای معوقه خود از سالھای گذشته و دستمزد شھریوماه سال 
 به سازمان تامين اجتماعی پرداخت نشده است و جاری و پرداخت حق بيمه ھای خود ھستند که از تير ماه امسال

کارگران کيان تایر . ھمين امر باعث شده تا این سازمان از تمدید اعتبار دفترچه ھای درمانی کارگران خودداری کند
  .ميگویند مدیریت کارخانه با سھل انگاری در تھيه مواد خام برای توليد، سعی در تعطيلی کارخانه نيز دارد

ان تایر اعالم کرده اند عليرغم مقدار بسيار ناچيز مواد اوليه برای توليد، محل کارخانه را ترک نخواھند کرد و به کارگران کي
اعتصاب و اعتراض خود تا رسيدن به خواستھایشان ادامه خواھند داد و در این ميان دولت را مسئول وضعيت موجود خود 

  .ميدانند که باید پاسحگو باشد

  

نگه داشته  در زندان "عليه امنيت ملی" اقدامرا پنچ ماه    کارگری اتھامبه   مھدی فراحی
 اند
 

 ھمه ساله در تمامی نقاط   : کارگر دستگير شده پارک الله در رابطه با وضعيت وی خبر ميدھددوستان مھدی فراحی
 توجه بوده و معموال  مورد روز جھانی کارگر از سوی کارگران و فعالين سياسی ) ت اردیبھش11(جھان اول ماه می 

فعالين سياسی  در سال جاری مصادف با روز جھانی کارگر از سوی. به مناسبت این روز برگزار می گردد تجمعاتی
معرفی شد و مشاھده گردید که خيل عظيمی  کارگری فراخوانی منتشر گردید و مکان تجمع این روز در پارک الله تھران

. مانع از برگزاری مراسم مزبور شده و خيل عظيمی را بازداشت نمودند گردیده واز نيرو ھای ضد شورش در مکان حاضر 
ھا حاکی  ماه از این حادثه می گذرد و علی رغم آزادی اکثریت بازداشت شدگان به قيد وثيقه گزارش  5ھم اکنون حدود 

ن افراد مھدی فراحی است از ای یکی. از آن است که چند نفر از بازداشت شدگان کماکان در زندان به سر می برند
ھفته به بند عمومی منتقل گردیده و توانسته با خانواده خود   یک بار پس از یک ماه از مدت باز داشت به مدت یک که

و   روز که در سلول انفرادی بوده مدت کوتاھی به بند عمومی منتقل شده۴٠دیگر پس از حدود  تماس داشته باشد و بار
 بار از طریق ٥ یا ۴خانواده وی تنھا  شته است و از آن پس تا کنون در سلول انفرادی می باشد وبا خانواده خود تماس دا

بنابر گزارشات وکيل ایشان جرم ارائه شده در پرونده ی . دریافت نامه از دادگاه ، موفق به مالقات وی درزندان شده اند
و عدم   ھوا از سوی دیگر با توجه به سردی. دامنيت ملی و شرکت در تجمعات غير قانونی می باش وی اقدام عليه

زندان از پذیرش لباس ھایی که خانواده   وی نيازمند لباس مناسب بوده که سازمان امکانات الزم در سلول ھای انفرادی،
ی و  ماه دادگاه انقالب از ارائه ی نتيجه بررسی پرونده و٥در این مدت  ھمچنين. وی ارائه داده اند خودداری نموده است

  .ارائه وثيقه جلوگيری کرده وبه وکيل و خانواده ی وی پاسخ گو نيست ھمچنين امکان
 

تمامی  مدارک و شواھد مذکور اعالم می داریم که مھدی فراحی در شرایط سختی به سر می برد و از با توجه به
ی وی بشتابند و موجبات یار فعالين و سازمان ھای مدافع حقوق بشر و مدافع زندانيان سياسی می خواھيم که به

  .آزادی وی را فراھم آورند
   

  صفھای طوالنی برای خريد دالر 
  

بازار ارز داخلى از روز پنجشنبه به طور كامل در  : مھر آمده است 10 ایلنا در تاریخ –به گزارش خبرگزاری دولتی کار ایران 
  . حالت تعطيلى قرار دارد

  .  در اين بازار عامل اصلى تعطيلى چند روزه بازار داخلى ارز بوده استبه گزارش خبرنگار ايلنا، عدم مبادله ارز
يك از خريداران دالر   تومان كرده است، اما ھيچ85در حالى كه بانك كارگشايى اقدام به فروش دالر به قيمت يك ھزار و 
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  . اقدام به فروش دالر در بازار ارز نكردند
ًبازار ارز داخلى كامال مبھم و پرتالطم است؛ چرا كه در حال حاضر : يلنا گفتيكى از صرافان در اين زمينه به خبرنگار ا

  . خريداران دالر به اميد افزايش بيش از پيش قيمت آن، اقدام به فروش ارز و دالر نكردند
يگر  تومان رسيد، بار د300شود كه ركورد قيمت دالر كه روز پنجشنبه به ھزار و  بينى مي پيش: اين صراف ادامه داد

  . شكسته شود
ھاى طويلى را  اند تجمع كرده و صف ھايى كه اقدام به فروش دالر و ارز كرده در حال حاضر خريداران بسيارى در محل بانك

  . تشكيل دادند
  . سابقه بوده است  سال گذشته بي10به گفته يكى از خريداران دالر، اين موضوع در طى 

اعالم اجراى طرح تحول اقتصادى كه امروز نيز سخنگوى اقتصادى دولت : ايلنا گفتيكى ديگر از خريداران دالر به خبرنگار 
بر آن تاكيد كرد، باعث شده است تا خريداران بيشترى تمايل به خريد دالر كرده و نسبت به عدم فروش آن براى افزايش 

  . قيمت دالر اقدام كنند
طالى ايران طى ھفته آينده روزھاى پرتالطمى را پشت سر شود كه بازار دالر و حتى  بينى مي براساس اين گزارش پيش

 .بگذارد

 در بوشھر » پرنده آبی جھان« کارگر شرکت تصفيه نفتی 150اخراج 

  
كارگر بوشھر از تصميم  دبير اجرايى خانه : مھر آمده است 11 ایلنا در تاریخ –به گزارش خبرگزاری دولتی کار ایران 

  . دھد مي  كارگر اين شركت در بوشھر خبر150 براى اخراج »جھان پرنده آبي«كارفرماى شركت 
جھان سه سال پيش و از محل پرداخت  آبي شركت پرنده: وگو با خبرنگار ايلنا، گفت عيسى محمد كمالى درگفت

  . تسھيالت زودبازده تاسيس شد تا با جذب نيروھاى بومى در زمينه تصفيه فرآورده ھاى نفتى فعاليت كند
ھاى  كه اين كارخانه با وارد كردن فرآورده كارگرى رئيس مجمع نمايندگان استان بوشھر در مجلس بابيان ايننماينده ويژه 

 كارگر متخصص بومى و 150در اين واحد : كرد؛ گفت نفتى از سرخس و ماھشھر آنھا را براى عرضه به بازار تصفيه مي
  . غير بومى به تصفيه مواد و فراورده ھاى نفتى مشغول بودند

ھاى مسوول با مديران اين كارخانه به دليل انجام برخى تخلفات  اين فعال كارگرى بايادآورى اينكه مدتى قبل دستگاه
توانند  از ھمان زمان مديران و كارفرمايان شركت پرنده آبى جھان با اين استدالل كه ديگر نمي: برخورد كردند؛ گفت

  . فعاليت كنند تمامى كارگران را اخراج كردند
تواند ھمچنان با وارد  كارخانه مي: به گفته كمالى اين اخراج درحالى است كه كارگران پرنده آبى جھان مدعى ھستند

  . كردن مواد نفتى از سرخس و ماھشھر به فعاليت خود ادامه دھد
دن كارخانه و اخراج جھان قصد دارند تا با تعطيل كر وى به نقل از كارگران اين كارخانه احتمال داد كه مديران پرنده آبي

  . كارگران مسووالن استانى را تحت تاثير قرار دھند
  پايان پيام

  : معاون وزير راه و ترابري در گفتگو با ايلنا

 قيمت بليت ھواپيما سى درصد گران شد 

فرت شوراي عالي ھواپيمايي ھزينه مسا:  مھر آمده است 11 ایلنا در تاریخ –به گزارش خبرگزاری دولتی کار ایران 
  . ھوايي را افزايش داد

بر اساس تصميمات اتخاذ شده مقرر :معاون وزير راه و ترابري ضمن اعالم مطلب فوق در گفتگو با خبرگزاري ايلنا افزود
  .  درصد افزايش خواھد يافت30 مھر ماه قيمت بليت ھواپيما 15است از 

ھاي ھواپيمايي براي نزديك شدن نرخ بليت  ھاي مكرر شركت اين تصميم با توجه به درخواست:رضا نخجواني گفت
  . ھواپيما به واقعيت اتخاذ شد

درصد 30 مھرماه نرخ بليت تمامي پروازھاي داخلي به ميزان 15شوراي عالي ھواپيمايي مصوب كرد از : وي ادامه داد
  . شود  مھرماه اجرا مي15افزايش يابد كه نرخ جديد بليت ھواپيما در مسيرھاي داخلي از تاريخ 

تر شدن نرخ بليت به قيمت واقعي مشكالت صنعت حمل و نقل ھوايي در كشور كمتر شود تا  اميد است با نزديك
تري را در آينده به مسافران ارائه  ھاي ھواپيمايي بتوانند با تأمين قطعات و تجھيز و نوسازي ناوگان خدمات مطلوب شركت
  . دھند

  /پايان پيام
  

23Hمجلس بيش از ششصد معلم خرید خدمتی مقابل تجمع 

قراردادھایشان از سوی آموزش و   نفر از معلمان خرید خدمتی آموزش و پرورش در اعتراض به تمدید کردن۶٠٠بيش از 
 .کردند پرورش صبح امروز مقابل مجلس شورای اسالمی تجمع

مدیریت نيروی انسانی در  ھای جدید وزارت آموزش و پرورش در بحث استعالم و  در اعتراض به سياستاین معلمان
 .آموزش و پرورش اقدام به تجمع کردند

پرورش پاسخی به  کدام از مسئوالن آموزش و وگو با ایلنا با اشاره به اینکه ھيچ کننده در گفت تجمع نماینده نيروھای



 108

اند با سه تا چھار سال سابقه برای  به تجمع زده اکثر نيروھایی که امروز دست: اند، گفت ادهاعتراضات و مطالبات ما ند
ليسانس  اند و با مدارک باال ھمچون ليسانس و فوق کشور زحمت کشيده آموزش و پرورش و سيستم آموزشی این

که در  اند  به نيروھایی دادهھای خود را برای استخدام مسئوالن آموزش و پرورش تمامی سھميه کنند اما تدریس می
 .اند آزمون استخدامی قبول شده

به مدارس رفتيم و حاال در اوایل راه و پس از گذشت سه سال دیگر  ما با درخواست خود این وزارتخانه: وی افزود
زارتخانه و اند که این نيروھای خرید خدمتی زمانی به داد آموزش و پرورش رسيده. حضور شما نيست گویند نيازی به می

 .ترین حقوق کار کردیم با کمبود نيرو مواجه بود و با کم
 .زند می بيند، ما را پس اما امروز که آموزش و پرورش دیگر نيازی به حضور ما نمی :وی ادامه داد

  رھانا

  معترض تصرف کارخانه کيان تایر توسط کارگران

 
تایر قصد تعطيلی این کارخانه را داشتند،  يک سازی کيان مھرماه در حالی که کارفرمایان کارخانه الست11روز یکشنبه 

 .تصرف کردند کارگران معترض ضمن یورش به آنان کارخانه را
خواستار دریافت دستمزدھا و مطالبات معوقه خود  کارگران معترض با تجمع در مقابل انتظامات کارخانه و اعتصاب غذا

 این اقدام کارفرما، کارگران را چنان به.  از سوی کارفرما مواجه گردیدتھدید کارگران شدند که این امر با بی اعتنایی و
را تصرف کرده و اعالم کردند تا  خشم آورد که آنان کارفرمایان را مورد حمله قرار دادند و با بيرون کردن آنان کارخانه

 .ادامه خواھند داد دستيابی به خواستھایشان به اعتصاب و اشغال کارخانه
ماه دستمزدھای معوقه از سال ھای گذشته و پرداخت  4ن تایر خواستار پرداخت دستمزد معوقه شھریورماه، کارگران کيا

 .سالجاری پرداخت نشده است حق بيمه ھای خود ھستند که از تيرماه
  

  حيط کارگری در گيالنوضعيت چند م
  ایران برک

 
کارخانه وابسته به بخش . قرار دارد ساجی پارس ایران الکان و جنب کارخانه ن– جاده رشت 5این کارخانه در کيلومتر 

کارگران در سه شيفت مشغول به .  نفر کارگر است 260کارخانه دارای  . خصوصی است و کارفرمای آن ضرابی نام دارد
و شلوار و  محصوالت نساجی کارخانه در کارخانه دیگری به نام نوپوش در شھر صنعتی رشت تبدیل به کت . کار ھستند

و دستمزد نگرفته اند، در حالی که   ماه است که حقوق6نکته مھم این است که کارگران بيشتر از . يراھن می شود پ
… از قبيل استانداری ، صنایع و معادن اداره کار و تامين اجتماعی و  بارھا به دفتر کارخانه در تھران و نھادھای دولتی

کارخانه در سه  گران در بحران شدید مالی به سر می برند، در حالی کهکار. ھيچ نتيجه ای نگرفته اند  مراجعه کرده و
  . شيفت مشغول توليد است

 
  خزرالکتریک

 
عامل  خانجانی ضد کارگر مدیر. ًقبال نام این کارخانه خزرتفلون بود . صنعتی رشت واقع است این کارخانه در شھر

کارگر 100در کارخانه . می شود  است که به تھران فرستاده… محصوالت کارخانه ، جاروبرقی ، کولرآبی . کارخانه است
تعدادی از کارگران . نفر با قرارداد موقت کار می کنند60 نفر آن ھا استخدامی دائم و40مشغول به کارھستند که 
توليد  دمانسطح توليد به کار گماشته شده بودند پس از فروش کاالھای توليدی و پایين آمدن ران قراردادی که با باال رفتن

سطح دستمزدھا . فعاليت است  ساعته با اضافه کاری مشغول12 شيفت 2در حال حاضر کارخانه در . اخراج شدند 
  .طبق مصوبه اداره کار است

 
 شرکت خدماتی سبز زیور

  
رشت کار می کند، ھمچنان از  شرکت خدماتی سبز زیور به مدیریت جمشيدی ضدکارگر، که برای شھرداری منطقه یک

کارگران ھمچنان با شرایط سخت و غيرانسانی این شرکت  رداخت اضافه کاری معوقه کارگران سر باز می زند وپ
می  کارگران پياده و گاه با دوچرخه یا موتورسيکلت و با استفاده از کيسه زباله ھا را جمع جالب آن که. مشغول به کارند 

سرمایه را به جمشيدی ضدکارگر  ه استثمار و صرفه جویی به نفعدر این مورد، پيشنھاد می شود مدال شيوه بھين. کنند
 ماه اضافه کاری ماھيانه به طور متوسط 9کارگران این شرکت بيش از  قابل ذکر است که. به خاطر این ابتکارش اھداکنند

 12حداقل   در روزآن ھا. دریافت نکرده اند و ھریک حدود یک ميليون و ھشتصد ھزار تومان طلبکارند  ھزار تومان را200
 است و بعد از آن 1389ابتدای دیماه  قرارداد کارگران منطقه یک گلسار با شرکت سبز زیور تا. ساعت کار می کنند 

  .معلوم نيست چه می شود
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  گيالن اخراج کارگر فوالد

 
 ماه پيش 2صنعتی رشت حدود فوالد گيالن واقع در شھر   سال سابقه کار در رانندگی تریلر در کارخانه5فرزاد نيرثابتی با 

  سال سابقه با دریافت5 ھزار تومان و 303اداره کار با حداقل دستمزد کارگری ماھی  وی پس از شکایت به. اخراج شد
برخورداری از وکيل از کار  تومان با چشمانی اشکبار بدون حمایت سازمان ھا و گروه ھای کارگری و بدون 000/500/1
 .اخراج شد

مدیر . گرم در حال فعاليت ھستند  کارگر است که در دو بخش فوالد سرد و فوالد800د فوالد گيالن دارای کارخانه تولي
مدیر عامل و سھامدار کارخانه رسول دانيال زاده است که در دفتر  .داخلی این کارخانه فردی ضدکارگر به نام رزاز است

در دولت  ه ساوه فعاليت می کرد به دليل خوش خدمتی و انتصابًاو که قبال در کارخان. سر می برد  کارخانه در تھران به
توانست به ثروت ھنگفتی برسد و از  با فروش ضایعات کارخانه و عبور آھن آالت و ورقه ھای استاندارد و شمش فوالد

ل زاده، با ایجاد برادر او، مجيد دانيا. در کارخانه فوالد ساوه است  سال سابقه کار20وی دارای . سھامداران کارخانه شود
جعفر . شد  ضایعات خارج کردن آھن به عنوان ضایعات به سرقت خود ادامه داد، اما از کارخانه اخراج سایت خرید و فروش

کارخانه توانست آھن و فوالد را به عنوان ضایعات از  دانيال زاده، برادر دیگر وی، با راه اندازی کارگاه برشکاری در پشت
 . در این مورد، خانجانی ضدکارگر نيز ھمدست او بوده است. ھنگفتی دست یابد و به ثروتکارخانه خارج کرده 

خانه چگونه با این بار بيکاری می تواند   ھزار تومان کرایه200اخراجی با توجه به پرداخت ماھيانه ) راننده تریلر ( کارگر 
اميری پور مسئول ليفت تراک و ماشين آالت داخلی این کارگر این بود که  ھستی و زندگی خود را پيش ببرد؟ علت اخراج

مسئول  گرم به وی توپيد که چرا در این منطقه و در حال گذراندن وقت به بطالت ھستی؟ وی گفت در بخش فوالد
ضدکارگر یعنی اميری پور برخورد  این پاسخ به عنصر. قسمت خود است نه مسئول قسمت ماشين آالت ترابری سنگين

) درواقع اداره تامين منافع سرمایه ( حاصل شکایت او به اداره کار  .نفوذ عامل اخراج این کارگر مبارز شدو او با اعمال 
 داری ایران سال سابقه کار و چشمانی اشکبار نبود، نمونه ای از عدالت اسالمی در جامعه سرمایه 5چيزی جز بازخرید 

  .است

رخانه نساجی ھم را به تجمع  کا٣٠بحران اقتصادی و سوء مدیریت دولتی، مدیران 
 کشاند

    
ديروز جمعي از مديران کارخانه ھاي صنايع  :  مھر آمده است 11 ایلنا در تاریخ –به گزارش خبرگزاری دولتی کار ایران 

جوايز  اگر قرار نيست مطالبات مربوط به: نساجي وزارت صنايع و معادن جمع شدند تا بگويند نساجي در اتاق مديرکل
يک روز پس از آنکه وزير صنايع و معادن .بگيريد  ھزار کارگر را برعھده7حداقل مسووليت پاسخگويي به ; ا بدھيدصارداتي ر

کرد که ديگر در وزارتخانه متبوعش دوران تصميم گيري از پشت درھاي بسته به  در جشن کارگران صنعت و معدن اعالم
صنايع و معادن جمع  ساجي در اتاق مديرکل نساجي وزارتجمعي از مديران کارخانه ھاي صنايع ن; رسيده است پايان

 ھزار 7حداقل مسووليت پاسخگويي به ; را بدھيد اگر قرار نيست مطالبات مربوط به جوايز صارداتي: شدند تا بگويند
  .تقبل کنيد  را نيز خود   کارخانه30کارگر و اداره 

  
 وزارت صنايع و 2نساجي کشور در ساختمان شماره   کارخانه30ه  مدير از نزديک ب50به گزارش خبرنگار ايلنا، صبح ديروز 
حاضر شدند تا به گفته خود براي چندمين بار پرداخت مطالبات معوقعه جوايز  معادن واقع در خيابان شھيد کالنتري

 .سال پيش را از مسووالن اين وزاتخانه طلب کنند12 صادراتي
 ديروز، شرکت ھاي نساجي آرين جين، شيراز پوپلين، غنچه، منصوران، حاضر در تجمع بنا به اظھارت برخي از مديران

گران، جامه دوز و  باف، بچه ھاي ايران، فرش نگين مشھد، پاسارد، مخمل، برک، ميچکا، دوناي البرز، جامه فردوس
معادن  از وزارت صنايع 76  صادراتي سال  شرکت نساجي ديگر بابت تشويق ھاي15توليدي پارس ايران به ھمراه 

  .طلبکار ھستند
 

  شرکت بابت انجام صادرات محصوالت خود به بازارھاي30پيش و زماني که قرار شد تا اين   سال12بر اساس اين ادعا، 
نزد وزات صنايع و ) در ھمان سال)  ميليون دالر15جھاني مورد تشويق قرار بگيرند، نيمي از جوايز آنھا به ارزش تقريبي 

   .آن فرا نرسيده است که تا امروز ھنوز زمان پرداختمعادن وقت بافي ماند 
 

تعدادي از توليدکنندگان پوشاک جلوي ساختمان وزارت صنايع  نيز در اجتماع" توليدات منصوران"خمسه اي، مدير کارخانه 
 شديد ھزار دالر از دولت طلبکاريم و در حال حاضر به علت فقر 220 تاکنون 76از سال  :درباره علت اين تجمع گفت

 . درصد ظرفيت مشغول توليد ھستيم30نقدينگي، با 
در  در حال حاضر توليد اين واحد:  ميليون دالري دارد، تصريح کرد5مديريتش سابقه صادرات  وي با بيان اينکه کارخانه تحت
  .آستانه توقف قرار گرفته است

 
ھزار دالر از دولت طلبکار است و در حال حاضر  150 تاکنون 76سال  اين واحد از: ھمچنين مدير واحد آرين جين نيز گفت

  .تعطيل شده است  نفر کارگر260با 
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24Hکرمان  کارگری در دو کارخانه الستيک سازی در تھران و اعتصابات 

چھار ماه دستمزد معوقه خود و ساير  ز شنبه در اعتراض به عدم پرداخت، از رو)کيان تاير(کارگران کارخانه الستيک البرز
  .روز يکشنبه نيز ادامه يافت مشکالت موجود در کارخانه دست به اعتصاب زدند که

 کارخانه الستيک سازی در تھران و کرمان اعتصابات کارگری در دو
کارگران پس از عدم توفيق مذاکرات با مديريت کارخانه  :  مھر آمده است 12دریافتی از ایران در تاریخ بر اساس گزارش 

خواست ھای  مديران آن واحد صنعتی را از محل کارخانه بيرون کرده و خاطرنشان ساختند تا رسيدن به“ الستيک البرز،
 ”.خود، کارخانه را ترک نخواھند کرد
 بيمه ھای شان ھستند که از تير ماه دريافت چھار ماه دستمزد خود و پرداخت حق کارگران الستيک البرز خواستار

 .سازمان تامين اجتماعی پرداخت نشده است امسال به
به   کارگر کارخانه الستيک بارز در استان کرمان نيز، ھفته گذشته در اعتراض٣۵٠٠داد که   ھمچنين خبرفعلين کارگری 

 .دندز شرايط کاری خود و پرداخت نشدن اضافه کاری شان دست به اعتصابی سه روزه
 .کارگران پايان يافت اين اعتصاب در پی وعده رئيس اداره کار کرمان برای رسيدگی به خواست ھای

با وجود فعال بودن “خاطرنشان کردند » زھش چيلرسازی«گفتنی است طی ھفته ای که گذشت، كارگران كارخانه 
 .و دست به اعتصاب زدند” اند كردهسه ماه گذشته حقوق دريافت ن خطوط توليد و فروش محصوالت اين كارخانه، طی

 .اعتراضی زدند  در مقابل ارگان ھای ذيربط دست به تجمعات-  ھمراه با اعتصاب-ناز کرمانشاه نيز کارگران کارخانه کرپ
دراعتراض به عملکرد مديريت و پرداخت حقوق کارگران  ، (واقع در جنوب تھران(ھمزمان کارگران کارخانه روغن نباتی قو 

 .ازکار کشيدند روش امالک شرکت، دستاز محل ف
را طلب دارند و ھيچيک از مسئولين نيز به آنھا  و کارگران کارخانه ريسندگی کاشان، در حاليکه ماھھا حقوق معوقه خود

  پاسخگو نيست، دست به اعتصاب زدند

25H فقر و تشدید سرکوبجنبش کارگری در برابر تعميق  

  پارسا نيک جو: از 

 را فراھم ساخت، با شکست انقالب بھمن و عروج ضد انقالب 57بحرانی که بستر عينی بسيج توده ای و انقالب بھمن 
پس از شکست انقالب بھمن، .  اسالمی نه تنھا کاھش نيافتْ بل دامنه و گستره ی آن دم به دم تعميق یافت- بورژوا

 دو رکن اساسی و مشترک تمامی تالش ھای رنگارنگ ْکت توده ای و تشدید سرکوب سياسیتعميق فقر و فال
کل بورژوازی، از دولت موقت بازرگان تا دولت محمود احمدی نژاد، برای حل بحران انباشت گسترده ی سرمایه در ایران 

 ضروری و اجتناب ناپذیر تمامی  دو رکن- تعميق فقر و تشدید سرکوب-به عبارت دیگر این دو رکن اساسی . بوده است
به این اعتبار می توان . راه حل ھای کل بورژوازیْ برای حل بحران انباشت گسترده ی سرمایه در جامعه ی ایران است

گفت ھيچ جناح و بخشی از بورژوازی ایران نمی تواند بدون اتکا و به کار گيری این دو رکن اساسی، امنيت و تداوم حيات 
 دوره تازه ی تعميق فقر و فالکت توده ای و تشدید  در نتيجه.  توليد گسترده ی سرمایه را تضمين کندو توليد و باز

 احمدی نژاد است، نه - نظامی خامنه ای- و رنگ سياه جناح امنيتی سرکوب سياسی کنونی، نه معلول اسالميت نظام
این تعميق فقر و .  کروبی است- اميد موسوی پایان دادن به این فقر و سرکوب در توان و خواست جمھوریت دولت سبز

بر این پایه می توان گفت برای نفی پایه ای فقر و . تشدید سرکوب تجلی و تجسم زنده ی دیکتاتوری سرمایه است
دستگاه ھای اداری و نظامی و ایده ئولوژیک حاکميت بورژوازی و الغای مناسبات سرمایه سرکوبْ جز در ھم شکنی 

 .  مزدی راھی پيش روی ما نيست- کارداری و لغو نظام

  :راھی که پيش شرط ھای تحقق آن در گرو

   شکل گيری اراده ی ھم بسته و سازمان یافته ی طبقه ی کارگر؛ - 

   حضور فعال کارگران به مثابه یک طبقه در ميدان سراسری و زنده ی پيکار طبقاتی؛ -

  افق عمومی جامعه؛  پدیدار شدن افق انقالب کارگری و تبدیل شدن آن به -

   ھم پيوندی جنبش ھای اجتماعی با جنبش کارگری و شکل گيری اردوی انقالب کارگری؛ -

   شکل گيری اعتصاب ھای عمومی و سراسری؛ -

 و سرانجام در ھم شکنی نيرو و بازوی قھر ارتجاعی، به وسيله ی نيرو و بازوی قھر انقالبی اردوی انقالب کارگری -
    .است

عميق فقر و فالکت توده ای، دیر یا زود جامعه ی ما شاھد دور جدیدی از اعتراض ھا و اعتصاب ھای بی شک با ت
این اعتراض ھا و اعتصاب ھای گسترده بار دیگر دور جدیدی از امکان . گسترده ی کارگران و زحمت کشان خواھد بود
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عالوه بر این با فعال .  ایجاد خواھد کردبسيج سياسی و سازمان یابی کارگران و زحمت کشان را در گستره ی سراسری
 اجتماعی جامعه ی ایران بيش از پيش حول –تر و عریان تر شدن بی سابقه ی تضاد کار و سرمایه، نيروھای سياسی 

روند تمایز یابی و ھویت یابي قطب بندی ھای طبقاتی،  به این اعتبار می توان گفت. این تضاد، صف آرایی خواھند کرد
 - در نتيجه از این پس در جامعه ی ایران ما شاھد تضعيف گرایش ھای بورژوا .ه تر و شفاف ترخواھد شدتعميق یافت

در ضمن با توجه این حقيقت که تضاد طبقاتی، برسازنده و  .رفرميست و قدرت یابی گرایش ھای پرولتری خواھيم بود
 سرمایه فعال تر از پيش شده است، می توان پيش برنده ی سایر تضاد ھای اجتماعی است؛ در شرایطی که تضاد کار و

بر این . گفت زمينه و بستر سياسی ھم پيوندی جنبش ھای اجتماعی و جنبش کارگری مھيا تر از ھر زمان دیگری است
پایه می توان گفت زمينه و زمانه برای حضور فعال کارگران سوسياليست و سوسياليست ھای کارگری برای تدارک 

  .ط ھای رھایی پرولتری بيش از پيش آماده استسياسی تحقق پيش شر

ھر چند با قاطعيت می توان گفتْ این تنھا راه رھایی جامعه ی ماست، اما باید به این حقيقت تلخ و گزنده نيز اعتراف 
ليبراليسم و ، ناسيوناليسم، رفرميسم. کرد که بی راھه ھای چندی نيز پيش روی جامعه ی ما سبز شده اند

 بی راھه ھایی ھستند که می کوشند خود را به مثابه راه رھایی جلوه  نظامی امپریاليستی-اسیپروژه ھای سي
بياد آورید که اکبر . بی راھه ھایی که در صورت نيرو یافتن می توانند مانع رھایی و مایه تباھی جامعه ی ما شوند. دھند

فروپاشی نظام موجود و شعار ھای ساختار گنجی و داریوش ھمایون و موسوی، ھراس و نارضایتی خود را از خطر 
تمامی تالش فعاالن و مبلغان این بی راھه ھا این . شکنانه ی مردم در سال گذشته چه گونه به ھزار زبان بيان کردند

است که این گونه جلوه دھند که ریشه ی تمامی سياه روزی کارگران و زحمت کشان ایران، حاصل چيره گی جناح 
اینان می کوشند با محصور و محدود . نژاد است و با چيره گی اصالح طلبان، ایران گلستان می شود احمدی -خامنه ای

به ھم این سبب است که ترساندن . کردن افق مبارزه جاری به تضاد ھای درون طبقاتی، حيات سرمایه را تضمين کنند
  ھا از جنبش ھا و ليبرال رفرميست. شده است ی آنان تبدیل  مردم از لولوی انقالب به ترجيع بند ھر مقاله و مصاحبه

آنان به خوبی دریافته اند .  ھراسند ھا بيش از تداوم حکومت جمھوری اسالمی می پرولتری و از پرولتریزه شدن جنبش
 اند، نه فقط رژیم   ی طبقاتی استبداد حاکم را نشانه گرفته  کارگری و جنبش ھای اجتماعی رادیکال، پایه که جنبش

ھا و رانت  دانند که جنبش کارگری و جنبش ھای رادیکال، نه فقط به آقازاده  ی فقيه را، آنان نيک می   مطلقهوالیت
ھا با گوشت و پوست  ھا و رفرميست ليبرال. ھای نئوليبرالی اعتراض دارند خواران، بل به کل نظام بورژوایی و سياست

 بر این پایه بار .زنند  نه فقط آزادی، بل برابری را نيز فریاد میھای رادیکال اند که جنبش کارگری و جنبش خود حس کرده
جاری پيکار طبقاتی، یعنی عرصه ی نبرد با    در شرایط کنونی باید پيکار انقالبی را در دو عرصه ی دیگر باید تاکيد کرد که

 بی توجھی به مسائل و تکاليف نبرد .حاکمان و عرصه نبرد با نيروھا و بازیگران پيکار ھژمونيک، ھمزمان و توامان پيش برد
 در .نيروی فشار و اھرم قدرت گيری سایر نيروھا تبدیل می کند  ھژمونيک، جنبش کارگری و سوسياليسم کارگری را به

نتيجه تدارک سياسی تحقق پيش شرط ھای رھایی پرولتری و افشا و منزوی کردن بی راھه ھای رفرميستی، 
  مپریاليستی از وظایف پيش روی ھر فعال جنبش کارگری است ليبراليستی، ناسيوناليستی و ا
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 نامه سرگشاده معلم زندانی ھاشم خواستار، 

  به مجامع حقوق بشری و فرھنگيان جھان
  
  

در آستانه پنجم اکتبر، روز جھانی معلمان، ھاشم خواستار، معلم :  آمده است ـرسجــبه نوشته سایت اصالح طلب 
معترضی که از تابستان سال گذشته در زندان به سر می برد، طی نامه ای به شورای حقوق بشر سازمان ملل 

و حقوق و ھمچنين فرھنگيان ایران، موارد متعدد نقض حقوق بشر ) سازمان جھانی معلمان(EIمتحد، دبير کل 
  . انسانی شھروندان و زندانيان در ایران را برشمرد و مورد اعتراض قرار داد

 که از شھریور ماه گذشته در مشھد ربوده و به بازداشتگاه اداره -ی زندانی  سالھ۶٨ معلم –ھاشم خواستار 
 سال حبس تعزیری اطالعات آن شھر برده شده بود، از سوی دادگاه انقالب مشھد ابتدائا به شش سال و سپس دو

کمک به برگزاری "و مواردی دیگر ھمچون " اقدام عليه امنيت ملی"حکم ابالغ شده به خواستار، . محکوم شد
بوده و از سال گذشته تا " مراسم ادوار تحکيم و دانشجویان عضو تحکيم وحدت و ارتباط با اعضای جنبش دانشجویی

  .  از مرخصی محروم بوده است- ی گوارشی و فشار خون عليرغم بيماری ھای آرتروز و ناراحتی ھا–کنون 
روز "، فردای آن روز را "روز جھانی معلمان) " مھر١٣( اکتبر ۵این معلم زندانی در نامه خود، با توجه به فرارسيدن 

 نام گذاری کرده و از فرھنگيان، دانشجویان و خبرنگاران خواسته است، تا در آن روز، دموکراسی با نه" دموکراسی
  ." یک کلمه کم و نه یک کلمه زیاد، گرامی داشته شود

 و فرھنگيان ایران، که EIمتن نامه سيد ھاشم خواستار از زندان وکيل آباد مشھد به شورای حقوق بشر، دبير کل 
  : اختصاصا در اختيار جرس قرار گرفته، به شرح زیر است

  
  

  به نام خداوند جان و خرد 
  

مھر روز ١٣فرھنگی الزم دیدم که چند جمله ای برای ھمکاران به مناسبت اول مھر و با درود و سالم بر ھمکاران 
البته من کوچکتر از آن بوده که خواسته باشم برای ھمکاران تعيين تکليف , جھانی معلمان از داخل زندان بنویسم
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طالق و , فحشا, بيکاری, رفق, ھمکاران شما در شرایطی پا به کالس درس می گذارید که جوانان در آتش اعتياد. کنم
اگر ملتی به . ما باید قبول کنيم که از ملت جدا نبوده و منافع فرھنگيان از منافع ملت جدا نيست. می سوزند..... 

اجتماعی و ورزشی برسد مسلمآ ابتدا در اموزش و پرورش , فرھنگی, سياسی, قله ھای رفيع توسعه ی اقتصادی
اکنون با این استدالل که منافع معلم از . را بخشھای دیگر جامعه دیده استتحول عميق صورت گرفته که نتایجش 

  . منافع ملت جدا نيست این نامه را ادامه می دھم
  

و ) بغير از کره ی شمالی(چرا در این سی و دو سالی که از انقالب ميگذرد اکثر کشورھا از جمله شرق آسيا 
کارگران کره جنوبی تا دو سال !! زو کشورھای توسعه یافته ھستند؟امریکای التين که از ما عقب تر بودند اکنون ج

  بعد از انقالب در ایران کارگری ميکردند اما اکنون با خرید نفت و گاز از ما جزو ده کشور صنعتی دنيا ھستند چرا؟؟ 
  

ی یکی شود آیا روزی اگر ھمچون روزی که آلمان شرقی با آلمان غربی یکی شد چنانچه کره شمالی با کره جنوب
کارخانه ای به مردم کره خواھد داد که مردم کره به آن ,آیا کره شمالی یک ھدیه ای) که حتمآ روزی خواھد شد(

افتخار کنند؟ یا تمام آن کارخانه جات را ھمچون بلوک شوروی به عنوان آھن قراضه در کوره ذوب خواھند کرد؟ آیا کره 
 برای ملتش استقالل و امنيت به وجود آورده است؟ آیا استقالل شمالی با داشتن بمب اتم و فقر شدید مردمش

کشورھایی مثل کره شمالی انسان را به یاد داستان مثنوی موالنا نمی اندازد که مردی برروی مردی ناگاه چشمش 
دشنه که اگرکسی نظر سویی به : مرد فاعل پرسيد این چيست؟ مرد گفت. به دشنه ای بر کمر مرد مفعول افتاد

  . الحمدهللا من نظر سویی ندارم: مرد فاعل گفت.  داشته باشد با این دشنه شکمش را پاره کنممن
  
با اتھام اقدام عليه امنيت داخلی ,  در پارک ملت مشھد ھنگام تظاھرات مردم به نتيجه انتخابات١٣٨٨/خرداد/٢۵

  کشور دستگير و با استناد به 
  ) ژیم شاه از زنده مصدق می ترسيد اکنون از مرده اش ھم ميترسندر(برگزاری بزرگداشت دکتر مصدق در خانه  -١
می گفتم چرا بيضه چپ مرد اگر در تصادف یا دعوا از بين برود درحالی که از نظر (تبليغ درباره برابری زن ومرد  -٢

  . جنسی و توليد مثل برایش مشکلی پيش نمی آید دو سوم دیه و اگر زن کشته شود نصف دیه تعلق می گيرد
تو می خواستی بزرگداشت دو فرزند شھيدش .  دعوت از طاھر احمدزاده جھت گفتن خاطرات رژیم شاه به خانه-٣

با آقای خامنه ای در منزل آقای , طاھر احمدزاده اولين استاندار خراسان بعد از انقالب(مسعود و مجيد را بگيری 
یش به علت عرق پا که نتوانسته کفشش را در بياورد بر شانه چی در تھران بودند که مسعود چریک وارد شده و رد پا

  ) روی مالفه باقی مانده که آقای خامنه ای ميگوید این رد پنجه شير است
اسالم برای کرامت انسانی امده اما خانواده زندانی چنان باید تحت . سرکشی از خانواده ھای زندانيان سياسی -۴

  ) تند تا رآفت نظام شامل حالشان شودفشار قرار بگيرند که به عجز و ناله بيف
  . به اعتصاب کشاندن معلمان از طریق کانون صنفی فرھنگيان خراسان -۵
  . بودن در پارک ملت ھمزمان با تظاھرات اعتراض اميز مردم به نتایج انتخابات -۶

  . ھرکدام از موارد باال یک سال جمعآ شش سال زندان
 اقدام عليه امنيت چه کسانی؟ کدام بنا را ميسازند که مانع انجام آن ,جرم من اقدام عليه امنيت است: سوال

فساد اداری . ھستيم؟ مواظب باشند از باالی این سازه به پایين سقوط نکنند و یا سازه بر روی سرشان خراب نشود
یران از بيست کمتر از و فساد قضایی در ایران بيداد می کند و در رتبه بندی کشورھا درپایين جدول قرار داریم و نمره ا

  ! یک و نيم است چرا؟
پس پيروان . من معلم مگر گچ و تخته پاک کن دزدیده باشم اعتراض به فساد در سيستم کرده ام در زندان ھستم

چه کسانی و یا طرفداران چه ایده ای این ھمه فساد کرده اند که رتبه ایران به قول عوام از در عقب صندلی جلو 
  . است

در . حترم لطفآ دفاعيات اینجانب را که برای دادگاه اداری نوشته ام و رتبه ھای ایران را برروی سایت ببرندھمکاران م
در پایين جدول در کنار کشورھایی مثل .... اقتصاد بسته و, اعتياد, مسایل زیست محيطی طالق, تمام زمينه ھا تورم

  . افغانستان و سومالی و زیمباوه ھستيم
  

  .  توجه کنيد٧/۴/١٣٨٩.... ت از روزنامه اکنون مبحث قضا
گزینش قضات مناسب اداره این قوه نيست وی تعداد زیاد قضات کشور نسبت : محمد دھقان نماینده مجلس: ایسنا

 قاضی دارد ٨١۵به دیگر کشورھا را تآمل برانگيز دانست و ادامه داد ھندوستان با یک مليارد و صد ميليون جمعيت 
  .  قاضی داریم٩٠٠٠فتاد ميليون جمعيت ولی در ایران با ھ

با نگاھی به رادیو و تلویزیون می بينيم چقدر مسئوالن به ھمدیگر دسته گل می دھند و دوست دارند ھمچون دانش 
  .  بدھند اما این یکی از دستشان در رفته٢٠آموزان برگه ھای امتحانی را خودشان تصحيح و به خودشان نمره 

  . ت کم کاری می کنند یا تعداد مجرمان زیاد استسئوال اینجاست آیا قضا
  

البته من در زندان می بينم و می شنوم که ھر روز با اتوبوس و مينی بوس و سواری متھمان را به دادگاه ھا می 
یک دادگاه داشتيم حاال در ھر گوشه ای از مشھد یک دادگاه ) خيابان مدرس(قبال فقط در خيابان چھارطبقه. برند

  داریم؟ 
 سال است که از انگليس مستقل و رابطه اش را ھم با آن قطع نکرده و بزرگترین دموکراسی دنيا را ۶٢ھندوستان 

آنھا اکثرا پيرو مذھب ھندو .  سال است که دموکراسی دینی داریم٣٢ سال پيش از آن مشروطه و ١٠۴دارد و ما ھم 
 خرند و بمب اتم دارند بدون اینکه تحریم شوند و حتی آنھا نفت و گاز از ما می. و ما اکثرا مسلمان و شيعه ھستيم

آنھا در منطقه تشنج . آمریکا در غنی سازی اورانيوم به آنھا کمک می کند ولی ما زعفران نخورده لبھایمان زرد است
ات ایجاد نمی کنند و با ھفتاد و دو ملت و مذاھب مختلف و زبانھای گوناگون از طریق پارلمان کشوری متحد و به جر

ما برای ھفتاد ميليون فقط !چرا؟! مشکل در کجاست؟.... اما ما. می توان گفت جزو کشورھای صنعتی دنيا ھستند
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  .  قاضی می داشتيم۵۴باید 
  

نکند مردم . جالب اینجاست آقای اژه ای دادستان کل کشور مرداد ماه تقاضای افزایش قاضی برای دادسراھا کرده
در صف ھم انواع جرمھا و خالفھارا انجام .  ھمه در صف ورود به بھشت ھستندکشور ما با داشتن رھبران دینی

ميدھند تا زودتر وارد بھشت شوند و خدا ھم ميگوید ھر موقع صفتان منظم و بدون تشنج و خالف بود در بھشت را 
  ! واگر نه چه شده که چنين آتشی به مملکت افتاده است؟. باز ميکنم

  
دانيان از اینکه شکنجه شده بودند شکایت داشتند و برای ھمدیگر تعریف می کردند و در تمام بندھا که بودم زن

  . بازجوھا در تمام نھادھایی که با متھم سر و کار دارند زندانی سياسی و عادی را شکنجه می دھند
  

کج کج راه می یادم ھست در بند قرنطينه یکی از زندانيھا را جھت بازجویی برای یک ھفته بردند زمانی که برگشت 
ای برادر اینقدر تو پاچم کردند که کج کج راه : گفت! رفت یکی از زندانيھا پرسيد اقا مرتضی چرا کج کج راه ميروی؟

به نظر شما تنھا متھم قربانی است و بازجو قربانی نيست؟ با این ھمه مجرمی که در مملکت وجود دارد . ميروم
آیا بازجو با ! وتاه کردن زمان بازجویی و به نتيجه رسيدن وجود دارد؟عليرغم افزایش بازجوھا راه دیگری برای ک

آیا در درازمدت احتمال اینکه به بيماری ! شکنجه متھمان آثار شکنجه را به جامعه و خانواده اش منتقل نمی کند؟
  ! روحی و روانی دچار شود وجود ندارد؟

  
  . ی کاری انجام نمی دھداکثر متھمان به قاضی می گویند که شکنجه شده اند و قاض

در کشورھایی چون آمریکا و انگليس قضاوت قضات بر اساس رویه است اگر پنجاه سال دیگر پرونده ھای مجرمين 
 سال زندان دارند در ۵ تا ٢آیا افرادی که ! فعلی را از بایگانی در بياورند و بر اساس آن حکم بدھند چه خواھد شد؟

ھفته پيش تخت باالیی مرا از کشور غنا به نام اکاسی اکابه ( حکم اعدام گرفته اند کنار کسانی که مظنون به قتل یا
  شکنجه نيست؟ ) اعدام کردند

  
چرا؟ .  دقيقه است١٧ساعت و ۵ دقيقه و در ژاپن ٢٩کار مفيد در دستگاھھای دولتی ایران ....  روزنامه ١٣٨٩/۴/٢٣

فيد روزانه انھا یازده برابر ما است چرا؟ نکند دست آمریکا در مگر آنھا چھار دست دارند که ما دو دست داریم؟ کار م
ھمزمان به ) نشانی از صنعت(برق و راه آھن . کار است که ما کار نکنيم چون ھمه چيز را به آمریکا نسبت می دھيم

اشتن نفت و گاز و کشور ما و ژاپن آمد چرا ژاپن با خرید نفت و گاز و سایر مواد اوليه از ما به اینجا رسيده و ما با د
  ! سایر مواد اوليه و با داشتن این ھمه نعمتھای خدادادی روی زمين و زیر زمين به اینجا؟

  
در ژاپن نفر اول مملکت امپراطور ھيچکاره و قدرت مردم از طریق احزاب در پارلمان به وسيله نخست وزیر اعمال می 

در اروپا سه انقالب در شرق و . ر اول ھمه کاره استدر کشور ما در رژیم شاه و رژیم جمھوری اسالمی نف. شود
 و در ھر سه کشور پادشاه را کشتند ١٩١٧ و روسيه ١٧٨٩ و فرانسه ١۶٨٨غرب اروپا صورت گرفت انگليس به سال 

, رفتند و این عبرتی شد برای سایر کشورھای اروپایی که بدون انقالب) به غير از روسيه(و به سمت دموکراسی 
  ! اما در کشور ما ایران دو انقالب صورت گرفته اما ھنوز دموکراسی نداریم چرا؟. راسی را قبول کردندحاکمان دموک

روستاھا خالی و کشاورزان جذب صنایع مونتاژ و یا حاشيه ,  با اصالحات ارضی١٣۴١در انقالب سفيد شاه در سال 
شدیدا روستاھا خالی و روستایيان حاشيه  ١٣۵٧و در انقالب ) کتاب غرب زدگی جالل ال احمد(نشين شھرھا شدند 
 ٨۵٠ ھزار حاشيه نشين داشت و اکنون بقول دولت مردان ٧٠قبل از انقالب , از جمله مشھد. نشين شھرھا شدند

  ! چرا؟.  برابر شده١٢ھزار نفر یعنی حاشيه نشينی 
  

خانه ھای ,  آموزش و پرورش,حاشيه نشين به چه کسانی می گویند و از مظاھر تمدن جدید چه دارند؟ آیا بھداشت
در .... اعتياد و مواد مخدر و بزھکاری مثل دزدی و تجاوز به عنف و, مستحکم و خيابانھای استاندارد دارند؟ اشتغال

ھر رژیم که روی کار می آید در ابتدا چون مشروعيتش را از مردم می : ابن خلدون ميگوید!! بين آنھا چگونه است؟
د بتدریج که مشروعيتش را از دست می دھد وابسته به نيروی نظامی می شود و گيرد مردم پشتيبانش ھستن

به . اما کشورھا با دموکراسی این مشکل بزرگ را حل کرده اند. سپس مردم شورش کرده و آن را از بين می برند
ه و دیگری را محض اینکه یک حزب یا نخست وزیر و یا ریيس جمھور مشروعيتش را از دست داد مردم به او رای نداد

  ! اکنون کشور ما چگونه است؟, انتخاب می کنند
  

ھا را تقویت و یا به مردم در تاسيس آن کمک می کنند و بالعکس حکومتھای ) NGO(کشورھای دارای دموکراسی 
) دارای دموکراسی(در کشورھای دموکراتيک !! در کشور ما چگونه است؟. ھا ھستند) NGO(دیکتاتوری دشمن 

زمان ورود به شھرھا , کمان از طریق صندوق ھای رای سنجيده می شود و در حکومتھای دیکتاتوریمحبوبيت حا
به نظر شما حکومتھا انقالب را بر مردم تحميل کرده !! انقالب یا اصالح؟! مردم را جھت استقبال بسيج می کنند چرا؟

بر حکومتھا تحميل کرده و موانع تکامل را از یا مردم انقالب را !! یعنی راھی به جز انقالب برای مردم نمی گذارند؟
یک دفعه آب داخل حوض را خالی و . مثال آب داخل حوض بسيار گندیده است می شود!! جلو راھشان برمی دارند؟

و حوض را می شویند و پر از آب می کنند که آب آن قابل خوردن باشد یا آب را از یک طرف وارد و از طرف دیگر خارج 
  .  زالل و قابل آشاميدن شودتا آب بتدریج

  
در حکومتھای دموکراتيک !! ملتھا کدام راه را می توانند انتخاب کنند؟!! دولتھا کدام راه را می توانند انتخاب کنند؟

در مشھد حقوقدانان می ترسيدند وکالت مرا به .... اتحادیه معلمان و اتحادیه حقوقدانان باالترین قدرت را دارند و
  !! ا؟عھده گيرند چر
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ای مالک : در نامه به مالک اشتر که سازمان ملل به عنوان سند حقوق بشر منتشر کرد): ع(رمز جاودانگی علی 
چرا کارخانه دشمن تراشی حکومت .... مردم بر دو گونه اند یا برادر دینی تو اند یا در خلفت با تو برابرند و حاال در ایران

در اتاقی که من زندانی ھستم سه بھایی زندانی ھستند در حاليکه ! !در داخل و خارج بسيار خوب عمل ميکند؟
آموزش عالی باید با شرایط متساوی و : ....  جھانی حقوق بشر٢ماده (اجازه تحصيل در دانشگاه را بھایيان نداشته 

ت داده و به سربازی و ماليا....) کامل به روی ھمه باز باشد تا ھمه بنا به استعداد خود بتوانند از ان بھره بگيرند و
می روند و جرمشان فقط سازماندھی جامعه بھایيت از نظر تربيتی و اجتماعی است و کاری به سياست و دولت 

 ١٨ماده . (ندارند و اگر کسی بپرسد دین شما چيست و آنھا برای او بيان کنند تبليغ حساب شده و جرم است
جدان و مذھب بھره مند شود این حق متضمن آزادی تغيير و, ھر کسی حق دارد از آزادی فکر: جھانی حقوق بشر

  ....) مذھب یا عقيده و ھمچنين متضمن آزادی اظھار عقيده است و
  

پنج خانم بھایی در زندان زنان و دو نفر در راه که به زندان بيایند سه پيرمرد که مرتب قرص خورده و مثل من تلوتلو 
 اعدام شده و اینھا در ١٣۶٧اش را گرفته و پدربزرگ این بچه در سال می خورند چون یکی جشن تولد نوه یک ساله 

که ) روحانی اھل تسنن(دو مولوی . جمع یادی از او کرده اند نزدیک دو سال است که در زندان بالتکليف ھستند
 ھرکس حق آزادی:  حقوق بشر١٩ماده (جرمشان سخنرانی است البته ھشت نفر ھم در طبقه باال زندانی ھستند 

سه ....) عقيده و بيان دارد و حق مزبور شامل ان است که از داشتن عقاید خود بيم و ھراسی نداشته باشند و
از کشورھای منطقه که از نظر مالی آنقدر ضعيف ھستند که گدایی می کنند و ) که یکی ظاھرا آزاد شده(جاسوس 

دارد به او می گویيم ایالت کراچی ممکن  ميليون جمعيت ۶٧سواد یکی چھار کالس است و می گوید شھر کراچی 
حاال او جاسوس .  ميليون جمعيت ندارد قبول نمی کند۶٧ ميليون جمعيت داشته باشد ولی شھری در دنيا ۶٧است 

  !! باشد چه کاری ميتواند بکند؟
  

  !! به نظر شما من در کناراین ھم بندیھا نباید شرمنده باشم؟
  

, ونزوئال, ا ھم از دوستانی که در جھان دارد می توانيم بشناسيم سوریهکارخانه دشمن تراشی خارجی ایران ر
نيکاراگوئه که با ذره بين باید آنھا را برروی نقشه پيدا کنيم حاال از این کشورھا چی می تواند , گویان, کومور, زیمباوه

آیا زمانيکه دارویی را !! دوست داریم؟به ما برسد غير از اینکه ما باید به آنھا نيز باج دھيم که بگوئيم ما ھم در دنيا 
  ... مکرر استفاده کردیم و جواب نداد در فکر تعویض دارو و پزشک قرار نمی گيریم و اکنون

  
اینکه سيد جمال الدین اسد آبادی گفته در غرب اسالم را دیدم و مسلمان ندیدم و در ایران مسلمان دیدم و اسالم را 

 کنيم اسالم ھمان آزادی و دموکراسی است و پيامبران برای آزادی انسانھا از ندیدم شھامت داشته باشيم و قبول
این سلطه نيست !! نمی گویند بيایيد ھمچون ما فکر کنيد یا سکوت کنيد؟!! آیا ما در زندان نيستيم؟. سلطه آمده اند
  ). موالنا(ما ز قران مغز را برداشتيم پوست را بھر خران بگذاشتيم !! پس چيست؟

  
. چه باید کرد؟ باید آگاھی ھا را افزایش داد. ران گرامی حرف زیاد است به عمل کار بر آید به سخنرانی نيستھمکا

ھزینه ھای رسيدن به دموکراسی را کم می , اگاه بودن ملت به حقوق دولت و خودش. ملت آگاه سلطه پذیر نيست
  . کند

اگر . زار گریه کنم و بگویم دوستت دارم,  صدای بلند زار ميليون با٧٠ای ایران چقدر دوست دارم در مقابل , ای وطن
بنام بنياد ) NGO(آرزو دارم که یک . ھزار بار بميرم و ھزار با زنده شوم و اعدام شوم باز ھمين راه را خواھم رفت

  . دموکراسی و صلح تشکيل دھم
  

 با دھان و دستان کوچکش بوس می او از پشت کابين مالقات,  ماھه است را خيلی دوست دارم٢٠من نوه ام را که 
فرستد و من در عوض به او قول داده ام که پدربزرگھا کار ناتمامشان را تمام کنند که آنھا دیگر به خاطر ازادی و 

تو نمی خواھی این مملکت آباد و صنعتی ! آقای اطالعاتی, آقای پاسدار, آقای بسيجی. دموکراسی به زندان نيایند
  . ين خدا که آباد و پر نعمت باشد نمادی از خدا استشود؟ آیا می دانی زم

  
شنيده ام حقوق آقای . بزرگترین اھرم فشار حکومتھای خودکامه قطع شریان اقتصادی آزادیخواھان است: ھمکاران

و از وضعيت آقای اسدی ) در حاليکه خوارج با علی جنگيدند حقوقشان را قطع نکرد(رسول بداقی را قطع کرده اند 
با کمی فکر می دانيد امروز در . و آقای باقری و دیگران خبر ندارم و گله دارم چرا من را با خبر نمی کنيد) جدر کر(

  . دوران گذر به دموکراسی ھر کس یک تومان کمک کند از یک ميليون فردا ارزش آن بيشتر است
  

نسلھا باشد اما متاسفانه نه تنھا برای درآمد نفت باید متعلق به تمام .راه آزادی و دموکراسی را در یابيد, دوستان
اگر دولت بودجه اش را از . نسلھای بعدی پس انداز نمی شود که عامل بدبختی نسلھای گذشته و فعلی شده

ماليات مردم تامين می کرد به خدا قسم مردم آجرھای ساختمان ھای دولتی را در می آ وردند که چرا مالياتھای ما 
 ١۴ اکتبر برابر ۶ مھر روز جھانی معلمان را به شما تبریک می گویم و روز ١٣ اکتبر برابر ۵وز ر. را حيف و ميل می کنند

من نه تنھا (مھر بعد از روز جھانی معلمان را روز دموکراسی نام گذاری می کنم از ھمکاران فرھنگی و دانشجویان 
و ) زادی و دموکراسی قرار داده انددست دانشجویان که پای انھا را نيز می بوسم که جوانيشان را در خدمت آ

می ) دست خبرنگاران را نيز می بوسم که ھميشه در نوک پيکان برای برخورد با دشمنان آزادی ھستند( خبرنگاران
خواھم تا ھرچه بھتر روز دموکراسی نه یک کلمه کم و نه یک کلمه زیاد گرامی داشته شود و در نتيجه آزادی و 

دموکراسی باالترین .  نھادینه شود که نجات ایران در آزادی و دموکراسی استدموکراسی به مردم معرفی و
  . دستاورد بشریت و از ھر اختراع و اکتشافی باالتراست

  



 115

  رونوشت برای دبير کل محترم 
   EIفرد ون ليان 

   كانون صنفي معلمان به مناسبت روز جھاني معلميهبيان

و در ھفته دوم از آغاز سال تحصيلي،كانون صنفي معلمان بيانيه ای را )  اكتبر ۵/ مھر١٣( درآستانه روز جھاني معلم 
  .صادر کرد

  به نام خداوند جان و خرد

   *بھسازي با معلمان آغاز مي گردد

و در ھفته دوم از آغاز سال تحصيلي،كانون صنفي معلمان به عنوان يك )  اكتبر ۵/ مھر١٣( درآستانه روز جھاني معلم 
خود مي داند ديدگاه ھا و انتقادات خود نسبت به روند كلي آموزش و پرورش را با نھاد صنفي،وظيفه ي 

از نگاه ما آموزش و پرورش و مسائل آن فراتر از محدوده ي . ھمكاران،مسئوالن آموزش و پرورش و كشور در ميان گذارد
ين شرايطي است كه تنھا در چن. يك وزارت خانه است وحل مشكالت روز افزون آن نياز به عزمي ملي دارد 

با آغاز ھرسال تحصيلي،ميليون ھا . معلمان،جايگاه و منزلتي مي يابند درخور مسئوليت سترگي كه بردوش گرفته اند
به ويژه نوباوگاني كه براي نخستين بار آكنده از ھيجان ، . كودك و نوجوان به مرحله ي نويني از زندگي خود پا مي گذارند

از شادباش ھاي .  و مآنوس خانواده به فضاي بزرگتر و ناشناخته مدرسه گام مي گذارندھراس و اميد از محيط كوچك
رسمي و رسانه اي كه بگذريم به عنوان دست اندركاران تعليم و تربيت كشور،فعاالن صنفي و البته والديني كه در 

ي خود را از سرنوشت اين كودكان تالشند تا اندكي ژرف تر به شرايط آموزش و پرورش كشور بينديشند،نمي توانيم نگران
   .ابراز ننماييم

به عنوان معلم متاسفيم از اينكه در سامانه اي آموزشي فعاليت مي كنيم كه رشد و شكوفايي ھمه جانبه ي انسان را 
به فراموشي سپرده است و فرصت ھاي آموزشي نه براساس برابري انسان ھا كه بر مبناي موقعيت و طبقه اقتصادي و 

آموزش و پرورشي كه نقش محوري معلم را ناديده مي گيرد و با نگاھي . عي در اختيارشان قرار مي گيرداجتما
بخشنامه اي و يك سويه معلمان را در پايين ترين سطح ھرمي قرار مي دھد كه در راس و سطوح مياني آن مديران 

   .عموما سياسي،پياپي در حال رفت و آمدند

آموزشي متمركز و متكي به كتاب درسي واحد،كتاب ھايي را تدريس مي كنيم كه سال به نيز متاسفيم كه در يك نظام 
 جناحي خاص،در آن ھا رخنه بيشتري مي يابد و ذھن كودكان ما را با تفكر علمي و –سال القائات ايدئولوژيك و سياسي 

و تحليل،ارزشيابي و نوآوري را از آن ھا با حجم باالي مطالب و تكيه صرف بر حافظه،توان تجزيه . انتقادي بيگانه مي سازد
در آن ھا ديده ... كتاب ھايي كه نه تنھا يكي از زيبايي ھاي جامعه ايراني يعني تنوع فرھنگي،قومي،زباني و . مي گيرد

   .نمي شود بلكه به نقش موثر زنان در جامعه كنوني ايران بي اعتنا مي ماند و يا كم ترين اھميت را به آن مي دھد

نوان فعاالن صنفي و مدني براين باوريم آموزش و پرورش ما به دليل ضعف و بي ثباتي مديريت،كسري بودجه مزمن به ع
و بي توجھي به برنامه اي بلند مدت،رسالت خود در تربيت اجتماعي دانش آموزان را به فراموشي سپرده است،ارتباط 

ت داده و از ھمگامي با تحوالت جھاني آموزش و پرورش سازنده اجتماعي،اقتصادي و فرھنگي خود با جامعه را از دس
نظام آموزشي ما نقش موثر و از پيش انديشيده اي در آموزش مھارت ھاي زندگي،چگونگي مقابله با . بازمانده است

فارغ التحصيل آن،نه تنھا مھارت ھاي . آسيب ھاي اجتماعي،آموزش حقوق شھروندي و سياسي به جوانان كشور ندارد
با كاركردھاي نوين آموزش و پرورش . ي الزم را ندارد بلكه آمادگي براي ورود به بازار كار را نيز كسب نمي نمايداجتماع

جھاني مانند آموزش محيط زيست،حقوق شھروندي و مردم ساالري و استفاده از فن آوري ھاي نوين اطالعات و 
 ھمه ي آسان گيري ھايي كه براي عبور دانش بي سبب نيست كه علي رغم. ارتباطات در آموزش نيز بيگانه است

آموزان از مقاطع تحصيلي مختلف در نظر گرفته مي شود،ميزان افت تحصيلي ھمواره رو به افزايش بوده و مدرسه به 
. محيط كسالت باري براي دانش آموزان تبديل شده است كه بيشتر آن ھا در پي گريز از فضاي بسته آن مي باشند

نگاه مديران ارشد : را كه دست كم در يك دھه ي گذشته بارھا تكرار كرده ايم بار ديگر بيان نماييمناچاريم جمالتي 
كشور به آموزش و پرورش به عنوان يك دستگاه مصرفي،قرار دادن آن در رده ھاي آخر از نظرتخصيص بودجه و بي توجھي 

ترده اي را در سطح جامعه ايجاد نموده و در به كارگيري نيروھاي متخصص در سطوح مختلف آن،پيامدھاي منفي گس
پيامد ھايي مانند افت تحصيلي و ترك تحصيل گسترده،ضعف مھارت ھاي اجتماعي كه نتيجه آن آسيب . خواھد نمود

ھاي اجتماعي از قبيل گسترش خشونت،اعتياد، طالق در خانواده ھاي جوان،بزھكاري به ويژه در ميان نوجوانان و 
ناگفته پيداست ھزينه . به نام كودكان كار،احساس ناكامي و افسردگي تنھا بخشي از آن ھاستجوانان،رشد پديده اي 

ھاي مادي و معنوي رويارويي با چنين آسيب ھايي ده ھا و شايد صدھا برابر بودجه اي است كه بايد به آموزش و 
ورود مستقيم و غير مستقيم آن ھا نگرانيم عليرغم پيشرفت فن آوري ھاي نوين ارتباطي و . پرورش اختصا ص داده شود

به عرصه آموزش كه تاثير گذاري و انتقال ارزش ھا به مردم سراسر جھان به ويژه كودكان و نوجوانان را درپي 
از تعاملي پويا و سازنده با جامعه . دارد،دستگاه تعليم و تربيت كشور ما ھمچنان ساختار سنتي خود را حفظ نموده است

ازمانده، روز به روز در تربيت نسل ھايي كه بناست حافظ فرھنگ و ھويت ملي اين كشور ي ايراني و جھاني ب
نتيجه ديگر اين شرايط مي تواند كاھش شديد شوق يادگيري وعلم آموزي و . باشند،نقش حاشيه اي تري ايفا مي نمايد

ما ايمان . ه ي ممكن باشدتمايل به گريز ھرچه بيشتر از محيط ھاي آموزشي و تالش براي كسب مدرك به ھر وسيل
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داريم راه برون رفت كشور از بسياري مشكالت فرھنگي،اجتماعي و اقتصادي كه ھم اكنون درگير آن است پرداختن به 
بديھي است انجام . آموزش و پرورش در يك چارچوب ملي و ايجاد تحوالت ساختاري و محتوايي بنيادي در آن است

 مقاطع تحصيلي،افطاري دادن وتكريم ھاي كالمي تكراري از معلمان،مشكالت آموزش كارھاي عامه پسند مانند تغيير نام
و پرورشي را كه دانش آموزان،معلمان و به عبارتي بخش ھاي گسترده اي از جامعه از آن ناراضي اند را حل نخواھد 

 آموزش و پرورش به طريق اولي سركوب نھادھاي صنفي منتقد و بازداشت معلمان معترض چاره ي دردھاي. نمود
در ... نيست،سھل است حضور معلمان دلسوزي ھمچون رسول بداقي ، ھاشم خواستار،محمد داوری،عبداله مومنی و

زندان در روزي كه به نام معلمان جھان نام گذاري شده است برجان و روان فرھنگيان اندوھي گران،ھمراه با حسي از 
  .نارضايتي و ناامنی شغلی برجای می گذارد

   :ني با وزير محترم آموزش و پرورشسخ

   "من امروز آمده ام تادر اين وزارت خانه دست معلم را بگيرم و او را به قله برسانم"

در مدت ده ماھه ي وزارت شما،بارھا شاھد و شنونده جمالتي از اين دست بوده ايم؛اما در راستاي عملي نمودن آن ھا 
ان اقدامات شما دراين مدت شايد بتوان تنھا از بيمه طاليي نامي به ميان آورد در مي. كار موثر و برجسته اي نديده ايم 

اما رسيدن به اھداف بلندي كه بسيار عنوان نموده و . كه تا حدودي رضايت خاطر نسبي فرھنگيان را درپي داشته است
د و با تغيير وزير يا دولت به مي نماييد راھكارھايي بنيادين و ساختاري مي خواھد كه در آموزش و پرورش نھادينه گرد

در زير چند نمونه از پيشنھاداتي كه در قوانين و آيين نامه ھاي فعلي موجود است اما . دست فراموشي سپرده نشود
   :توجھي به آن ھا نمي شود را مطرح مي نماييم

ين طرح مدير مدرسه با ھمان طور كه مي دانيد براساس ا: طرح مديريت انتخابي مدرسه و مناطق آموزش و پرورش ـ ١
با . بنا بر اين بود كه طرح،گسترش يافته تا انتخابي شدن مسئوالن مناطق نيز پيش برود. راي معلمان انتخاب مي شود

روي كار آمدن دولت نھم اين برنامه كنار گذاشته شد و وزيران مختلف اين دولت ھيچ گونه تمايلي به اجراي آن نداشتند 
گرچه اين طرح به تنھايي تغييري اساسي در آموزش و پرورش ايجاد نمي نمايد ليكن تا ا. چه رسد به گسترش آن

اكنون كه وزير محترم دغدغه ي جايگاه معلمان را دارد مي . حدودي بر جايگاه آموزگاران و ارزش و انگيزه آن ھا مي افزايد 
   .تواند اين طرح را احيا نموده و به طور جدي به اجراي آن اھتمام نمايد

سند ملي آموزش و پرورش كه شما نيز بارھا از آن سخن گفته ايد، نقش برجسته : تقويت جامعه مدني و تشكل ھا  ـ ٢
از سياست گذاري و برنامه ريزي در آموزش و پرورش . و قابل تاملي براي جامعه مدني فرھنگيان در نظر گرفته است 

مشاركت معلمان در توليد طرح ھا و برنامه ھاي تربيتي و : "گرفته تا نظارت بر امور و ارزشيابي عملكرد مسئوالن
اصالحي،توليد محتوا،تصميم گيري ھا در سطح مدرسه،مناطق و كشور از طريق تشكل ھا و انجمن ھاي علمي و حرفه 

 چه بنابراين،چنان. در اين كه وجود جامعه ي مدني نيرومند،مبناي افزايش جايگاه فرھنگيان است،شكي وجود ندارد" اي
به راستي دغدغه ي باال بردن جايگاه معلمان وجود دارد يكي از بھترين كارھا،تقويت اين گونه نھادھا و انجمن ھا مي 

   .باشد

در حال حاضر شوراي معلمان مدارس به شكل كامال نمايشي و بي اثر در ھر سال تحصيلي : تقويت شوراي معلمان ـ ٣
به نظر مي .  به دليل بي انگيزگي شركت كنندگان،فاقد ھرگونه كارآيي استحدود سه يا چھار جلسه برگزار مي كند كه

به عبارت ديگر براي نظرات و . رسد مشكل اساسي اين شورا،نداشتن جايگاه در ساختار مديريتي مدرسه باشد
قوانين پيشنھاد مي شود در چارچوب . تصميمات احتمالي معلمان در اين شورا،ھيچ گونه ضمانت اجرايي وجود ندارد

موجود،مصوبات اين شورا جنبه اجرايي يافته و افزون براين،با گسترش و تقويت شوراھاي معلمان در سطح 
نبايد فراموش . مناطق،استان ھا و كشور،اين نھاد مھم آموزش و پرورش از محاق بيرون آيد و جايگاه واقعي خود را بيابد

   .يزي ھاي آموزشي و تربيتي مدرسه،تصميم گيرنده اي مھم باشدكرد كه شوراي معلمان مي تواند و بايد در برنامه ر

بي ترديد ھر معلمي داراي دو نقش آموزشي و پرورشي است و مستقيم : مقابله با تضعيف نقش پرورشي معلمان  ـ ۴
به مدت ھاست با پا فشاري بر پديده اي . و غير مستقيم بر شكل گيري انديشه و شخصيت دانش آموز تاثير مي گذارد

نام مربي تربيتي و به تازگي،حضور روحانيون در مدرسه،به نظر مي رسد معلمان را فقط براي ارائه ي آموزش ھاي 
وزير محترم مي تواند با موضع گيري در مقابل اين روند و با دستورھاي روشن،اين تصور درست و . تخصصي مي خواھند

ي در آموزش و پرورش با محوريت معلم  شكل مي گيرد،ھمه تحول واقع: "ارزشمند خود را جامه ي عمل بپوشاند كه 
   ".چيز فرع است

   كانون صنفي معلمان

   ١٣٨٩مھرماه ١١

  ٢٠١٠برای روز جھانی معلم سال )سازمان آموزش جھانی)EIشعار*

  چای خارجی با طعم قاچاق 
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حکايت چای ايرانی قصه تلخی است : مھر آمده است 12به نقل از خبرگزاری دولتی مھر ایران در تاریخ الھيگ به گزارش 
  .  دنبال دارد کنندگان را به کنندگان و توليد ھای بسيار ھنوز ھم زيان توأم مصرف رغم مصوبات و وعده که به

ھای بسيار برای فرآوری چای توليد داخل و مطالب  ، با وجود وعده"روزنامه ھمشھری"به نقل از " الھيگ"به گزارش 
بھداشتی و زيانبار بودن چای وارداتی و ضرورت جلوگيری از واردات و عرضه اين چای در بازار مطرح شده در زمينه غير

اين شرايط موجب شده تا اکنون در بيشتر . کننده ايرانی است که چای داخلی مصرف کند داخلي، اکنون کمتر مصرف
خود اختصاص  رتبه نخست مصرف را به گيرنده در مورد صنعت چای نيز چای خارجي،  ھای تصميم ادارات دولتی و سازمان

  . دھد
کنندگان داخلی است، چرا که با  مروری بر وضعيت توليد، قيمت و عرضه چای در بازار بيش از ھر چيز بيانگر زيان مصرف

ھای مسئوالن برای بھبود کيفی چای و جلوگيری از عرضه چای خارجی در بازار، ھنوز ھم واردات  محقق نشدن وعده
کنندگان برای تھيه چای خارجی که به شکل قاچاق وارد کشور  بيشتر از واردات قانونی آن بوده و مصرفقاچاق چای 

ھای بيشتری را پرداخت  شود، قيمت به شکل غيررسمی در سراسر کشور توزيع مي" اصل"عنوان چای  شده و به 
  . کنند مي
  

  ھای متنوع  مارک
شده و تنھا تفاوت چای وارداتی از طريق مبادی قانونی و چايی  ار عرضه اکنون انواع برندھای مشھور چای خارجی در باز

 روی انواع چای خارجی است که به شيوه قانونی به 626شود، در درج بارکد  صورت قاچاق به کشور وارد مي که به 
 برای افزايش شود؛ موضوعی که خود به عاملی کنندگان عرضه مي کشور وارد و پس از اختالط با چای داخلی به مصرف
  . بندی شده در کشورمان تبديل شده است قيمت چای وارداتی قاچاق نسبت به چای بسته

نبود نظارت بر کيفيت و قيمت عرضه چای در بازار داخلی موجب شده است تا اکنون حتی برخی انواع چای که با 
نحوی که در  راد مصؤن نمانند، به شوند نيز از گزند سودجويی برخی اف برندھای معروف داخلی به بازار عرضه مي

کيفيت  ھای گذشته اخباری مبنی بر کشف و برخورد با افراد سودجويی که در اطراف تھران اين چای را با چای بي ماه
آوردند، منتشر شده و حتی نرخ فروش   مي دست بندی مجدد و عرضه آن به بازار درآمدھای ھنگفتی به مخلوط و با بسته

  . شود نيز متفاوت است ی با چايی که با ھمين برند از بازار خريداری ميچای گلستان شرکت
  

  عرضه زيرزمينی چای قاچاق 
ھای گذشته برای جلوگيری از عرضه چای خارجی در بازار صورت گرفته، ممنوعيت عرضه  يکی از اقداماتی که طی سال

  . بندی در داخل کشور است  بستهبدون درج بارکد... برخی انواع چای مانند احمد، محمود، دو غزال و 
ھای سطح شھر با برخی برخوردھای  گونه چای در فروشگاه گرچه اين اقدام موجب شده است تا عرضه رسمی اين

نحوی که اکنون  ًتعزيراتی کاھش يابد، اما اين اقدام عمال قادر به جلوگيری از عرضه اين چای در بازار نبوده است، به
دھند، اما به شکل   در سطح شھر گرچه اين نوع چای را در معرض ديد خريداران قرار نميکنندگان چای بيشتر عرضه

بندی داخل به  اصل با قيمتی بيشتر از چای بسته... غزال يا  غيررسمی تحت عنوان چای احمد، محمود، دو
  . کنند کنندگان عرضه مي مصرف

بسيار متفاوت بوده و اين امر سبب شده است تا بندی توليد داخل نيز  ھمچنين کيفيت چای قاچاق با چای بسته
  . کنندگان به استفاده از چايی که به شکل قاچاق به کشور وارد شده ترغيب شوند مصرف

  
  نرخ چندگانه چای خارجی 

ھای متفاوت  ھای توليد و عرضه چای باعث شده است که اکنون برخی انواع چای خارجی به قيمت ناکارآمدی سياست
 ھزار تومان،  6 ھزار تومان و ايرانی  7نحوی که اکنون قيمت ھر بسته چای دوغزال اصل  گان عرضه شود، بهکنند به مصرف

 ھزار و  4 تومان و ايرانی 500 ھزار و 5 تومان، محمود اصل  900 ھزار و  4 تا 700و   ھزار  4 ھزار تومان و ايرانی  6احمد اصل 
  .  تومان است 500ر و  ھزا 5) فقط ايرانی( تومان و شھرزاد  600

شود متفاوت باشد،  ھايی با برند داخلی نيز عرضه مي شده تا نرخ برخی انواع چای که توسط شرکت اين امر موجب 
  300 ھزار و  5 تومان و نرخ چای گلستان بازاری  700 ھزار و 5نحوی که اکنون قيمت ھر بسته چای گلستان شرکتی  به

  .  استھای سطح شھر تومان در فروشگاه
  

  حکايت چای فله 
اصطالح فرآوری چای توليد داخل مد نظر قرار گرفته، عرضه چای وارداتی پس از مخلوط  شيوه ديگری که اکنون برای به 

  . شود کنندگان عرضه مي  عنوان چای فله به مصرف کردن آن با چای داخلی و تشکيل معجونی است که به
ھای عرضه بھداشتی چای تشديد شود، ھيچ نظارتی نيز بر  که دغدغه  بر اينشده تا عالوه اين شيوه عرضه چای موجب 

  . قيمت و کيفيت عرضه اين محصول صورت نگيرد
ھای خارجی ـ که از مبادی رسمی و غيررسمی به کشور وارد  کنندگان چای فله پس از مخلوط کردن چاي برخی عرضه

شده را تحت عنوان چای فله با عناوينی مانند کلکته يا زرين کيفيت داخلي، چای حاصل  شده ـ با برخی انواع چای بي
گونه چای وجود نداشته تا  کنندگان عرضه کنند و ھيچ معياری برای تشخيص درصد خارجی يا داخلی بودن اين به مصرف
  . کنندگان آن آگاه باشند کنندگان از صحت و سقم ادعای عرضه مصرف

  : نظرات كاربران
. ًاى است كه فعال در جامعه تحليل رفته است صداقت سرمايه. حق از باطل خيلى مشکل استدر اين كشور تشخيص ▪ 

  چرا منافع ملى را به خاطر چند صباح زندگى دودستى تحويل بيگانگان بدھيم؟
  

 هتپ اعتصاب کارگران کارخانه کشت و صنعت ھفت
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 مھر ماه، صدھا 11جاری شنبه مورخ  صبح روز وليها از ساعات:  مھر آمده است 12بر پایه گزارش رسيده به ما در تاریخ 
به گزارش فعاالن حقوق بشر در ایران، .اعتصاب زدند تن از کارگران کارخانه کشت و صنعت ھفت تپه دست به

بودند با تجمع در  معترض که خواستار پرداخت شدن حقوق معوقه دو ماھه خود و منظم شدن دستمزد دریافتی کارگران
این کارگران در ادامه و با گذشت .کارخانه شدند  این شرکت توليدی خواستار پاسخ گویی مدیران  مدیرتمقابل درب دفتر

ھر "از سوی مدیران این شرکت دریافت نکردند بلکه با تھدید حراست مبنی بر اینکه  ساعاتی از اعتراض، نه تنھا جوابی
الزم به ذکر .روبه رو شدند "ه برخورد با شما خواھيم بودزود تر به تجمع خود پایان دھيد در غير این صورت مجبور ب چه

  کارخانه دست به اعتصاب ميزنند است در سال جاری این دومين بار است که کارگران این

 بار ديگر برخورد با زنان به نام مبارزه با مانکن ھای خيابانی 

 تيم ٢٠٠ده نيروی انتظامی تھران بزرگ بيش از  به گفته فرمان:  مھر نوشته است 12در تاریخ تغيير برای برابری سایت 
موضوع بی حجابی ، بد حجابی ، اکنون . ھای پايتخت مشغول نظارت بر موضوع عفاف زنان ھستند ويژه پليس در بزرگراه

  . به مانکن ھای خيابانی و زنان خيابانی گسترش يافته است
  

حجابی در پايتخت خبر داده است و با ارائه گرارشی فعاليت  ايران از عزم جدی پليس برای کنترل پديده بد-سايت ايران 
سال گذشته به دليل « : ھای گذشته نھادھای حکومتی زا در زمينه برخورد با پوشش زنان ناکام ارزيابی کرده است

ل ای که بر کشور حاکم بود، نيروی انتظامی در زمينه برخورد با بدحجابي، اقدام چندانی به عم شرايط سياسی ويژه
ھای پليس در اين بخش را موقتاً  نياورد و حتی با عدم تمديد قرارداد خود با نيروھای قراردادی طرح گشت عفاف، فعاليت

  . تعطيل کرد
  

 که رعايت حجاب در اماکن عمومی الزامی اعالم شد، تاکنون نھادھای مختلفی مسئوليت اجرای قوانين ۵٩از سال 
ھای انقالب اسالمی بودند که با  دی که در اين خصوص مأموريت يافت، کميتهنخستين نھا. حجاب را برعھده داشتند

در . ھا متوقف شود ھای صورت گرفته باعث شد اين اقدام ای در اين خصوص فعال شدند اما تندروي تشکيل گشت ويژه
اران، نيروی ھا و اماکن عمومی به ترتيب به سپاه پاسد مراحل بعدی مسئوليت نظارت بر رعايت حجاب در خيابان

ای در خيابان وزرا،   قوه قضائيه با ايجاد مجتمع قضايی ويژه٧٠اوايل دھه . بسيج و نيروی انتظامی واگذار شد مقاومت
  . حمايت قضايی از ضابطان را آغاز کرد

  
ابی  را نديده بود، پديده بدحج۵٠به دنبال تحوالت اجتماعی و افزايش حضور اجتماعی نسل سوم که حال و ھوای دھه 

ھای فرھنگی نخواستند يا نتوانستند اقدامی جدی برای مھار اين پديده  در اين ميان دستگاه. در کشور گسترش يافت
اندازی گشت   با راه٨۵اين نيرو نيز از سال .  ھمه انتظارھا به سوی نيروی انتظامی نشانه رفت انجام دھند و به ناچار،

حجابی   فرھنگی آغاز کرد که گرچه در جلوگيری از رواج بي�ديده اجتماعی ھايی سلبی را در مقابل اين پ عفاف، اقدام
ھايی را نيز به دنبال  تأثير نبود ولی نتوانست تغيير جدی در فرھنگ عمومی ايجاد کند و حتی لجاجت مطلق در جامعه بي

   ».داشت
عملکرد نيروی انتظامی وارد يکی از انتقادھايی که در دوره پيشين اجرای گشت عفاف به " بر اساس اين گزارش 

برخی مأموران اجرای اين طرح در معرض . ای و افراط و تفريط در مقابل پديده بدحجابی است شد، برخوردھای سليقه مي
کنند ولی برخی افراد بدحجاب که فاصله چندانی با  اين اتھام قرار گرفتند که در مقابل برخی ھنجارشکنان سکوت مي

   ."گيرند فی ندارند، از سوی آنھا مورد تذکر و حتی جلب قرار ميرعايت ضوابط شرعی و عر
چون ھميشه در نگرش آنھا نسبت يه حق زن در انتخاب .بار ديگر نيروی انتظامی عزم خود را جزم برخورد کرده است

ت جديد اقداما. پوشش و نقش نھادھای کنترل کننده در افزايش واکنش دختران و زنان جامعه تغييری حاصل نشده است
   :نيروی انتظامی به قرار زير خواھد بود

  شود گيری از ابزارھای مدرن ھمچون دوربين عکاسی برای آن که سليقه ای برخورد ن بھره
  برخورد مستمر و بدون توقف 

  موران آموزش ديده در تشخيص سوژه تجھيز ما
ه کسی نتواند اقداماتش را کتمان کند و اگر به گيرد ک فيلم و عکس در پرونده افراد قرار مي. مستند کردن تمام اقدامات

  .  داشته باشدمحاکم قضايی نيز معرفی شد، مستند وجود
  قفل زرد بر اتومبيل ھا 

    تومانی بدحجابی١٣٠٠٠٠٠جريمه 
اند اما دادستان مشھد  ھرچند تاکنون مسئوالن ارشد نيروی انتظامی و قوه قضائيه ميزان جريمه بدحجابی را بيان نکرده

او گفت که جريمه نقدی بدحجابی پيش از اين .  روز پيش اين جريمه را تا سقف يک ميليون و سيصدھزار تومان دانست٢
 وصول برخی درآمدھای دولت اين رقم به يک ميليون ٣ ھزار تومان بود که از ابتدای امسال براساس تعرفه ھای ماده ۵٠

 .و سيصدھزار تومان افزايش يافت

  !ه را آزاد کنيدبھنام ابراھيم زاد
 

  !منصور اسانلو، ابراھيم مددی، رضا شھابی و فعاالن کارگری زندانی را آزاد کنيد
  !تمامی زندانيان سياسی را آزاد کنيد
فعال کارگری در اعتراض به بازداشت و " بھنام ابراھيم زاده " : مھر آمده است 12  براساس گزارش ھای رسيده درتاریخ

 مھرماه با وجود وضعيت نامناسب جسمانی دست به اعتصاب غذا زده 7ر زندان، از تاریخ وضعيت غير انسانی خود د
  .است
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برای آزادی موقت بھنام ابراھيم زاده از زندان قرار وثيقه ای به مقدار یکصد ميليون » جمھوری اسالمی«دستگاه قضایی 
نام ابراھيم زاده در ھنگام بازداشت به شدت بھ. تومان صادر کرده که موجب اعتراض او و خانواده اش قرار گرفته است

  .مورد ضرب و شتم قرار گرفته و از ناحيه قفسه سينه و پا دچار آسيب دیدگی شدید شده است
 زندان 209 خردادماه توسط ماموران امنيتی رژیم ایران بازداشت گردیده و در حال حاضر در بند 22بھنام ابراھيم زاده از روز 

  .اوین زندانی است
  

  اتحاد بين المللی در حمایت از کارگران در ایران
 2010 اکتبر 2

 تجمع اھالي روستاي رباط طرق مشھد مقابل مجلس
 

  :  واحد مسكوني انجام شد10ي  در اعتراض به تخريب شبانه
ه يكي از اھالي روستاي رباط طرق با اعالم اين خبر ب:  مھر آمده است 12به گزارش سایت دولتی ایلنا در تاریخ 

 واحد مسكوني اين روستا را 10 شھرداري مشھد سوم مھر ماه، 7ماموران شھرداري ناحيه : خبرگزاري ايلنا تاكيد كرد
اين درحالي است كه ماموران شھرداري اطالع داشتند اين منازل مسكوني بوده و خانواده ھاي  شبانه تخر يب كردند،

  .زيادي در آنجا ساكن ھستند
ا، به گفته اين شھروند ساكن در اين روستا اھالي اين روستا خانه ھا را به صورت غير مجاز به گزارش خبرنگار ايلن

  .نساخته اند بلكه زمين ھا را خريداري و ساخت و ساز كرده اند
  .به گزارش ايلنا،اھالي اين روستا ھمچنان با تجمع مقابل مجلس، خواھان رسيدگي به شكايت خود ھستند

  
  
 مناسبت روزجھانی معلم به) طيف صنفی(معلمانيانيه ي کانون صنفی ب

 
  فرھيخته ،ھمکاران آگاه ملت غيور ، معلمان

 
  مبارک باد روز جھانی معلم بر شما) مھرماه سيزده(اکتبر  ٥

 
سازمان جھانی کار در رابطه با وضعيت معلمان ، به  توصيه ي یونسکو و)  ميالدی1966(در روز پنجم اکتبر سال            

این اولين سند بين المللی ای بود که در آن ، اھميت . به تصویب رسيد  آرا توسط ھمه ی کشورھای جھاناتفاق 
شناخته شد  معلمانی با کيفيت عالی و نظام ھای با ثبات آموزش عمومی ، توسط دولت ھا به رسميت بنيادین داشتن

 5 روز  وزراي آمزش و پرورش جھان ، ين اجالس ، در چھل و چھارم1994  اھميت این توصيه ھا به قدری است که سال. 
در این اجالس محمد علی نجفی وزیر . جھانی معلم نام گذاری شد   به نام روز اکتبر به عنوان سالروز تصویب آن ،

ھرسال در چنين روزی یونسکو .شرکت داشت و مصوبات مذکور مورد تایيد ایران قرار گرفت  سابق آموزش و پرورش نيز
که احترام به معلم و  ھای وابسته به سازمان ملل پيام ھایی به روسای کشورھا و خانواده ھا می فرستندسازمان  و

  .دارد قدردانی از او وایجاد شرایط مناسب کار ، در سرلوحه ی آن قرار
 

فی وفعاليت امضای مصوبات این کنوانسيون صن از آن جایی که ایران زیر مجموعه ی جامعه ی جھانی است وبا            
  . حقمسلم معلمان کشور است  آزادانه درآن ، داشتن نشریه و تجمع،

   
) طيف صنفی (تجمع کانون صنفی معلمان  افسوس که امسال نيزچون سال ھای گذشته وزارت کشور با تقاضای

ا وسيما نيز پوشش آن چه به غير انسان ارتباط دارد از صد...معدن و این درحالی است که روزھای بتن ،.!مخالفت نمود 
  !! داده می شود

 
وازمسير آموزش و پرورش به مدارج  کشورھای پيشرفته ی جھان با سرمایه گذاری در تربيت نيروی انسانی            

 امنيتی دولت به این وزارتخانه باعث –متاسفانه نگاه سياسی  .باالی علمی ،اقتصادی،فرھنگی و اجتماعی رسيده اند
طرح ساماندھی . " گوناگون برنامه ھای غير کارشناسی شده را در آن پياده کند  ھانه ھایشده است که به ب

  . است از آخرین طرح ھا ی دولت برای نابودی آموزش وپرورش" خصوصی سازی مدارس" و " انسانی  نيروی
 

 کنون به اجرا درآمد که سال گذشته تا طرح ساماندھی نيروی انسانی به بھانه ی صرفه جویی درحالی از              
دولت با ادغام دو یا سه مدرسه ی دولتی جمعيت کالس درس را از  . مجلس شرط اجرای آن را اصالح این طرح دانست

  !! نفر رسانده است40 و 35نفر به  25 تا20حد استاندارد 
ر مردم به مردم مطرح و اجرا بھانه ی صرفه جویی و به اصطالح سپردن کا طرح خصوصی سازی مدارس نيز به            
که آموزش بين الملل طبق تحقيقات علمی و گسترده ای خصوصی شدن مدارس را به این  در حالی.می شود 

دليل تبدیل دانش به  مردود اعالم نموده است که نه تنھا موجب اختالف طبقاتی در جامعه خواھد شد ، بلکه به دليل
آن جایی که وظيفه ی معلم و آموزش ایجاد تغيير  از.  به خطر خواھد انداخت کاالی مادی ، کيفيت آموزش و تربيت را
این طرح ھا ما شاھد تغييرات منفی در دانش آموزان وسپس جامعه نخواھيم بود  مثبت در زندگی دانش آموز است آیا با

امنيتی تحت -  یتاکتيک ھای سياس! ؟.باید آموزش و پرورش محل آزمون و خطای سياست مداران باشد تا کی! ؟
ھزینه ھای مراکز اصالح و تربيت ، مراکز  ھای این چنين در آموزش و پرورش سبب می شود که"صرفه جویی " عناوین 
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نيروی انتظامی به کشور تحميل شود زیرا حاصل چنين آموزش و پرورشی ، از  بھزیستی، بازپروری و درنھایت زندان ھا و
  !!يز روی آسایش را نخواھد دیددر می آورد و جامعه ن مراکز فوق سر

 
 ماه 5با تشکل ھای صنفی معلمان کشور ، توقيف ھفته نامه ی قلم معلم و گذشتن  برخورھای امنيتی             
فرزاد کمانگر،  کردن سجاد خاکساری خبرنگارآن و زندانی شدن برخی فعاالن صنفی نظير ھاشم خواستار ، اززندانی

وگرنه انجام ناقص طرح خدمات کشوری با   امنيتی بر آموزش و پرورش است ،–ه سياسی دالیل دیگری از نگا.... و
و فعاالن صنفی ، با توجه به ندانم کاری ھای اقتصادی دولت و  تحميل ھزینه ھای مادی و معنوی بسيار بر معلمان

حقوق بازنشستگی اندک معلمان بازنشسته با !، بر کدام زخم معلمان مرھمی گذاشت ؟  تومان13000گوشت کيلویی 
  !!کنند باید خرج درمان سرسام آور خود را بدھند و ھم فرزندان جوان و بيکار خود را تامين ، ھم

 
. بدنه ی ادارات با نيروھای مازاد فربه تر گشت  در سال ھای اخير نه تنھا سوءمدیریت ھا درمان نشد ، بلکه             

رسيدگی به حقوق معلمان – انتخاب مدیران اصلح –بيمه ھای تکميلی – ن صندوق ذخيره فرھنگيا–مسئله ی بيمه 
 معلمان بازنشسته وصدھا مسئله ی دیگر ھمچنان بی پاسخ مانده  عدم تامين معيشت ، مدارس استثنایی و

 کمابيش ھمين خواھد تا زمانی که معلمان کشور را به عمد ، از حقوق صنفی شان محروم نمایند ، وضع جامعه !!است
  !!بود
 

 –ناعادالنه ی دولت و پاسخ گو نبودن در برابر خواسته ھای منزلتی  ھمکاران گرامی ، عملکرد قھر آلود و            
از آن جایی که ھمکاری . ادامه راه برای رسيدن به حقوق صنفی خود مصمم تر می سازد  معيشتی ما را در

 بيانيه ھا قدرت نظارتی ما را بر کارمسئوالن افزایش می دھد ، عزیزان در پيوستن به نھادھای صنفی و حمایت از شما
  : ارائه می گردد پيشنھادھاي زیر برای زنده نگه داشتن روز جھانی معلم ،

 
معلم را به یکدیگر تبریک بگویيم و با بردن گل و   اکتبر ، روز جھانی5 مصادف با 88 مھرماه 13روز دوشنبه  – 1    

  . بداریم روز را گرامی این  شيرینی به مدرسه
 

  . در دفتر مدرسه این روزرا ارج نھيم به ھر شکل ممکن نظير جلسه شورای معلمان یا زمان زنگ ھاي تفریح – 2    
 

  )طيف صنفی( کانون صنفی معلمان                                             

  

 پس از بليت ھواپيما، بليت قطار ھم گران شد 

 درصدی قيمت بليت ٣٠يک روز پس از اعالم افزايش : مھر آمده است 12در تاریخ مھرگزاری دولتی به گزارش خبر
اين در . ھواپيما، سخنگوی راه آھن جمھوری اسالمی ھم از افزايش قيمت بليت قطارھای بخش خصوصی خبر داد

  . ھا اجرا نشده است حالی است که ھنوز طرح ھدفمند شدن يارانه
آيد که در بخشھايی از  حالی سوت اجرای ھدفمندی يارانه ھا در کشور از آبان ماه به صدا درميبه گزارش مھر، در 

  . ترابری ايران قيمتھا افزايش يافته است
از راه آھن .  درصد افزايش می يابد٣٠بر اساس مصوبه شورای عالی ھواپيمايی قيمت بليت ھواپيما از چھارشنبه 

  . رسد قيمت بليت قطارھای بخش خصوصی افزايش يافته استجمھوری اسالمی ايران نيز خبر می 
 درصد باال رفته ۴٠ تا ٣٠گفته می شود قيمت بليت قطارھای بخش خصوصی به خصوص در محور جنوب کشور بين 

  . است
مھدی حاجيان سخنگوی راه آھن جمھوری اسالمی ايران در گفتگو با مھر با تائيد خبر افزايش قيمت بليت قطار بخش 

  . ھيچگونه افزايشی در قيمت بليت قطار بخش دولتی اتفاق نيفتاده است: صی گفتخصو
افزايش قيمت بليت ھواپيما در پروازھای داخلی و قطارھای بخش خصوصی در حالی اعالم می شود که مسئوالن 

  . ايش يابدقيمت بليت اتوبوس بين شھری فعال قرار نيست افز: سازمان راھداری و حمل و نقل جاده ای می گويند
: داريوش باقرجوان مديرکل امور حمل و نقل مسافر سازمان راھداری و حمل و نقل جاده ای در گفتگو با مھر اظھارداشت
  . با وجود اجرای طرح ھدفمندی يارانه ھا در کشور در آينده ای نزديک قيمت بليت اتوبوس بين شھری افزايش نمی يابد

ای ھستيم تا  انجام شده به دنبال افزايش بھره وری در بخش حمل ونقل جادهبر اساس برنامه ريزيھای : وی افزود
  . ظرفيت اشغال صندلی را باال برود

  

  : ھاي اجتماعي براي جلوگيري از بيكاري و ساير ناھنجاري

 قانون ماليات بر ارزش افزوده بايد اصالح شود

ھای  بحث قانون نویسی درایران از فراز و نشيب: آمده است  مھر 12 ایلنا در تاریخ –به گزارش خبرگزاری دولتی کار ایران 
خاصی برخوردار بوده است؛ در زمانی که سطح سواد جامعه در وضع نامناسبي قرار داشت و قانون شرط وکيل المله 

د دانست در کشور قوانينی ساری و جاری بود که کارآمدی و پویائی آنان ھنوز ھم زبان ز شدن را خواندن و نوشتن می
  . خاص و عام است و امروزھم جامعه بر شالوده آنان استوار
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گذاران کشور   اخير سطح سواد در جامعه توسعه غير قابل انکاری یافته و قانون ولی در کمال تاسف ھر چند در چند دھه
 ارزشی قانون اند که جایگاه زدگی شده باید حداقل تحصيالت آکادميک داشته باشند ولی قوانين ما چنان گرفتار سياست

ترین سطح اجرائی و حقوقی خود رسيده؛ تضاد در قوانين و مقررات جامعه را گرفتار كرده و کمتر کسی  در کشور به نازل
  . داند مقيد به تمکين از آنان می» به طور قلبي«داند و در نتيجه خود را  اکثر قوانين امروز را مفيد به حال کشور می

تا بدانجا پيش رفته که !! ترین سطح خود رسيده تا جائی که ھمسوئی مجلس و دولت ازلتفکيک قوا و نظارت ملی به ن
داند که تغييرات در لوایح تقدیمی به مجلس را بر نتابد و به صراحت تھدید به عدم اجرای قانون  دولت نيز خود را مختار می

  حال آیا باید از دیگران انتظار دیگری داشت؟ . کند
است که بر گرفته و بر خاسته از نياز جامعه باشد و دولت نيز بخشی از جامعه است که سکان قانون زمانی قانون 

مدیریت را برای مدتی مشخص به امانت گرفته است، ولی بر ھمين سياق شاھد بودیم که در یک ھمسوئی غلط بين 
حالی که ھيچ یک از مسئوالن دولت  اجرائی گردید ، در 1387دولت ومجلس قانون ماليات بر ارزش افزوده از مھرماه سال 

چه در وزارت دارائی و چه اعضاء اصلی کميسيون اقتصادی مجلس پاسخی بر ایرادات مشھود براجرای این قانون 
  . نداشتند

 قانون اساسی به کميسيون اقتصادی محول گردید که مسئوالن امرعلی 85بررسی این الیحه درحالی بر اساس اصل 
  : دانستند ھا می رغم تمام ادعا

تفریقی یا صورت «و با استفاده از شيوه » پایه توليد«  که شيوه اجرای دریافت این ماليات بنام ارزش افزوده ولی بر -
یک ماليات آبشاری، مضاعف، ناعادالنه و غير منطقی است و ریشه توليد ملی را خواھد خشکاند، باعث » حسابی

ن تجميع عوارض توسعه فساد را در جامعه ایجاد خواھد نمود و موجب ایجاد افزایش قانون گریزی خواھد شد و مانند قانو
  . رانت برای بخشی و فشار بی حد بر بخش دیگری از جمله توليد و صنعت خواھد گردید

 که برای اجرای این ماليات ابزار الزم و کافی در اختيار نيست و حتی اگر قانون نظام صنفی را مانند دیگر کشورھا پایه -
جرای این قانون بدانيم ، ولی سالھاست که اصناف از اجرای آن استنکاف نموده و حتی وزارت بازرگانی نيز بعنوان ا

  . مسئول اجرای این قانون نيز سھل انکاری و از انجام مسئوليت عدول نموده است
ائی ایران در تھران تشکيل  که وزیران اقتصاد و نمایندگان چندین کشور اسالمی در سميناری که به دعوت وزارت دار-

  . گردید چشم بر تعارفات بستند و در کمال اخالق مداری دولت ایران را از ورود به این بازی کور برحذر نمودند
و بسياری مطالب اساسی و اصولی دیگر که در حوصله این مقال نميگنجد ولی امروز که یکسال و نيم از اجرای آن 

  : ميگذرد
ند که این قانون با این شيوه ی تصویب و اجرا برخاسته از نياز جامعه نبوده ، نيست و موجب دان  دولت و مجلس می-

  . توسعه پایدار و توانمند سازی ملی نگردیده ونميگردد ولی ادامه ميدھند
د شود که شناسنامه شفاف دارن دانند که فشار اجرای این قانون فقط بر توليد کنندگانی منتقل می  دولت و مجلس می-

روند و حتی دولت بر خالف اصول برای عدم اجرای  ولی دیگر بخش ھای جامعه به لطائف الحيل از اجرای آن طفره می
  . قانون با قانون گریزان تفاھم نامه مينویسد ومجلس دم نمی زند

کين نکرده و  دولت و مجلس ميدانند که دولت خود نيز بصورت جامع و شفاف به مسئوليت ھای مصرح در این قانون تم -
ھای اجرائی مربوطه را بطور کامل تعریف و تصویب نکرده، در  دوسال از تصویب قانون گذشته ولی آئين نامه. کند نمی

  . است نتيجه اجرای بخشی از قانون که به نفع مودیان مالياتی است غيرممکن شده
 قانون تجميع عوارض دالالنی پا به ميدان  دولت و مجلس بخوبی واقف ھستند که در حال حاضر نيز مانند زمان اجرای-

زنند و مانند زمان اجرای قانون تجميع به درآمدھای چند ميلياردی  اند که با گرفتن حق و حسابی ، قانون را دور می نھاده
دست یافته و خواھند یافت و خواھيم دید که وزارت دارائی و مجلس مجددا مجبور خواھند شد که از اجرای این قانون 

  . لط و ضد ملی دست بر دارندغ
علی الحال ، ھرچند مشکالت این قانون بارھا اعالم شده و حتی یکبار طی نامه ای معضالت اجرای این قانون برای 
ریاست محترم دولت آقای احمدی نژاد نوشته شد و توضيح داده شد که چگونه اجرای این قانون مانع توسعه پایدار 

شود ، چگونه مزیت ھای نسبی و مطلق کشور را به باد خواھد داد ، چگونه   تورم میشود ، چگونه موجب افزایش می
شود و باالخره چگونه موجب افزایش بيکاری ، تعطيلی کارخانجات و افزایش فساد و  موجب افزایش فاصله طبقاتی می

  . ناھنجاریھای پيدا و پنھان اجتماعی خواھد شد ولی پاسخی تا این تاریخ شنيده نشده است
بينيم در راستای ھمان ھمدلی بين مجلس و دولت ، دولت بدون ھيچ نگاھی به شرایط رکود اقتصادی و تورم  اما ، می

 89 درصد دریافت ماليات را درالیحه بودجه سال 30حاکم بر جامعه و بر خالف تمام اصول اقتصادی و علمی بيش از 
  چرا؟ . دھد و مجلس ھم آنرا تصویب ميکند افزایش می

  اکنون ، در حالی که پاسخگوئی در بين سياست سازان و برنامه ریزان کشور مرسوم نيست، چه باید کرد؟ 
اگر کسی ببيند که گروھی بی مسئوليت و مصون از پاسخگوئی در دنيا و عقبی، زندگی، حيثيت و زحمات چندین ساله 

  او را به باد ميدھند و دادرسی نيست چه باید بکند؟ 
عی در توجيح رفتار برخی گروھھا و افراد نيست ولی چرا دولت و مجلس چشم بر نتایج بسياری از در این مقال س

نارسائيھای خود ساخته بر نتيجه قانون نویسی ھای تحليل نشده و بدون پشتوانه تجربی و علمی بر سياست سازی و 
پيکر فربه و ناکارآمد خود و تامين منابعی برنامه نویسی بر پایه آزمون وخطا بسته و به ھر قيميتی برای جبران ھزینه 

برای ھزینه ھای تشریفاتی و تجمالتی بی شماری که ھر روز شاھد توسعه و تنوع آنھا ھستيم؛ این چنين ناروا منافع 
  انگارند؟  ملی را نادیده می

قتصاد ، توليد ، اشتغال به نظر اینجانب ما فرصت ھای بيشماری را از دست داده ایم و بعلت ھمين رفتارھای یکسویه ، ا
و در یک کالم توسعه پایدار به مرز بحران رسيده است و اگر چشمان خود را یکبار دیگر نشوئيم و به سخن دلسوزان و 
خير اندیشان مملکت گوش نسپاریم ، جزافسوس و پشيمانی نتيجه دیگری از این فرصت سوزیھا و لجاجت ھا باقی 

  . نخواھد ماند
   فعال بخش خصوصي - پرور عباس وطن: نويسنده
  پايان پيام
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 بيکاری عامل کاھش جمعيت شھرستان بيجار
 

رئيس شورای شھرستان بيجار بيکاری را عامل اصلی کاھش جمعيت و افزایش روند مھاجرت در این شھرستان طی یک 
  .دھه اخير اعالم کرد

  
رئيس شورای شھرستان بيجار بيکاری را عامل :  مھر اعالم داشت 13 سرویس اجتماعی د راریخ - آژانس خبری موکریان 

  .اصلی کاھش جمعيت و افزایش روند مھاجرت در این شھرستان طی یک دھه اخير اعالم کرد
نبود اشتغال و نرخ باالی بيکاری باعث افزایش مھاجرت و در نتيجه : بھمن کاظمی ضمن اعالم این خبر اظھار داشت
  .ھه اخير شده استکاھش جمعيت شھرستان بيجار در طول یک د

 ھزار نفر بوده است ولی 120 رقمی بالغ بر 80در حالی که جمعيت شھرستان بيجار در ابتدای سال : وی عنوان کرد
 ھزار نفر کاھش پيدا کرده است و 100براساس آمارھای اعالم شده این ميزان جمعيت در حال حاضر به کمتر از 

  .ین روند ھمچنان ادامه خواھد داشتمتأسفانه در صورت عدم برنامه ریزی مناسب ا
وی در خاتمه ایجاد صنایع مادر و سرمایه گذاری ھای بخش دولتی در کنار توسعه امکانات رفاھی را برای مقابله با روند 

  . مھاجرت مردم شھرستان بيجار خواستار شد
  

 ھا در ایران شرایط بحرانی بيمارستان

در   دبيرکل خانه پرستار با ابراز نگرانی نسبت به بروز بحران: ه است  مھرآمد13در مھردولتی به گزارش خبرگزاری 
در طول ) ره(بيمارستانی امام خمينی  ھم اکنون بخشھایی از مجتمع: بيمارستانھا به علت کمبود نيروی پرستاری گفت

 .است شب با حضور یک پرستار اداره می شود که این فاجعه

کمبود نيروی : اشاره کرد و افزود ارستانھا برای ارائه خدمات مطلوب به بيمارانمحمد شریفی مقدم به مشکالت زیاد بيم
وی با اشاره به اینکه راه استخدام پرستاران .توجھی ندارند پرستار در وضعيت بحرانی است و مسئوالن به این مسئله

 دسته از افرادی که در شرایط ورودی نيروی پرستاری به بيمارستانھا کم شده و آن :ھم اکنون مسدود شده است، افزود
ھم اکنون شرایط کار در : شریفی مقدم تاکيد کرد .قصد دارند جذب شوند در نيمه راه انصراف می دھند دشوار

 پرستار چاپ می شود فقط 100دشوار است که وقتی یک آگھی استخدام برای  بيمارستانھای دولتی به قدری سخت و
 .می کنند  نفر ثبت نام50

تعداد نيروی شاغل ھم کار خود را  دشواری کار در بيمارستانھای دولتی باعث شده ھمين: نه پرستار ادامه داددبيرکل خا
وی با اشاره به کمبود نيروی پرستاری و سختی کار در بيمارستانھای  .رھا کنند و به بيمارستانھای خصوصی بروند

ریفی مقدم با بحرانی خواندن وضعيت پرستاری ش .متاسفانه ترک شغل پرستاران بسيار باال است :دولتی، گفت
ما این است که چرا مسئولين این بحران را به خصوص در تھران احساس نمی  سئوال: دربيمارستانھای دولتی، افزود

 .کنند

مجتمعھای درمانی کشور که تحت پوشش  دبيرکل خانه پرستار با اشاره به بيمارستان امام به عنوان یکی از بزرگترین
نکته . بيمارستان درھر شيفت با یک پرستار اداره می شود پنج بخش این: گاه علوم پزشکی تھران است، گفتدانش

 18توسط پرستاری اداره می شود که تازه فارغ التحصيل شده و توانایی رسيدگی به  جالب اینکه برخی از این بخشھا
 ر چنين شرایطی کامال طبيعی است و ھمين موضوعخستگی پرستار د: وی درادامه افزود .در یک بخش را ندارد بيمار

 .باعث می شود برای ساعتی بخشھای بيمارستانھا از حضور پرستار خالی شود

بينيم که بيمار یا ھمراه او به پرستار  اگر می: شریفی مقدم، ادامه روند کنونی را بسيار ناگوار و فاجعه آميز خواند و گفت
تنھا با استقرار نيروھای امنيتی نمی توان . اتفاقات رخ می دھد  که چرا اینحمله می کند باید آسيب شناسی شود

مراقبتھا را  من معتقدم که بيماران به خصوص در تھران حداقل: دبيرکل خانه پرستار ادامه داد .مشکالت را حل کرد
  شدت گرفتخروج پرستاران  ھای دولتی با وجود کمبود نيروی انسانی در بيمارستان .دریافت نمی کنند

پرستاران بخش دولتی کمرنگ  کار اجباری سبب شده انگيزه خدمت کاری و اضافه ساعت کار زیاد، شب: جھان صنعت
 .ھای خصوصی بروند بار سنگين مسووليت به بيمارستان ھای زندگی و کاستن از شده و ناگزیر شوند برای تامين ھزینه

 برند و  و دانشگاھی از کمبود نيروی انسانی در بخش بالينی رنج میھای دولتی بيمارستان به گزارش مھر، در حالی که
ھزار پرستار جدید و  23 ن وزارت بھداشت و سازمان نظام پرستاری برای جذب ھا و مکاتبات مسووال ھمچنان رایزنی

 ادامه پرستاران شاغل در بخش دولتی تمایل دارند شود که کاھش ساعت کار پرستاران ادامه دارد اما شنيده می
 .خصوصی سپری کنند ھای فعاليت خود را در بيمارستان

 خطاھای پرستاران

شاغل در این بخش آن طور  ھای دولتی که ناشی از کمبود نيرو است، باعث شده پرستاران سختی کار در بيمارستان
طاھای شغلی ھمين امر سبب شده که شاھد بروز خ که باید و شاید توان خدمت به بيماران را نداشته باشند و

 .کند بيماران را تھدید می مت پرستاران باشيم که این معضل سال
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رضایت مراجعان و بيماران خود بھترین شرایط و امکانات  ھای خصوصی برای جلب این در حالی است که بيمارستان
ھای  بيمارستان اکنون مھ. حضور مداوم پرستار بر سر بالين بيمار یکی از ھمين موارد است دھند که درمانی را ارایه می

دھند و ھمين امر  امتيازھای گوناگونی را به آنھا می  ببرند، خصوصی برای اینکه بتوانند انگيزه خدمت پرستاران را باال
 .سمت بخش خصوصی روانه شود سبب شده که نيروی بخش دولتی به

  ھای دولتی با آنھا مواجه ن در بيمارستانتی که پرستارا مشکال مقدم، دبيرکل خانه پرستار ضمن اشاره به محمد شریفی
اجرا  ھایی که در بخش خصوصی وجود دارد و اکنون در قالب مصوبات داخلی آنھا را به دریافتی با توجه: ھستند، گفت

ام وری نيروھای بالينی نظ قانون ارتقای بھره وی با اشاره به .اند ھای فراوانی برای پرستاران ایجاد کرده کنند، جذابيت می
کنم به نفع بخش خصوصی است که  فکر می: پرستاران اشاره شده است، افزود مت که در آن به کاھش ساعت کار سال

 .اش نيز فراھم باشد رسد زمينه زودتر از بخش دولتی اجرا کند و به نظر می این قانون را

ھا  کمبود نيروی انسانی در بيمارستان اکنون محمدرضا یگانه، عضو شورای عالی سازمان نظام پرستاری با بيان اینکه ھم
از دست دادن توان کاری خواستار استفاده از مزایای قانون  بسياری از پرستاران به علت: کند، گفت بيداد می

 .ندارند ھای دولتی به علت کمبود نيرو و اعتبار توان اجرای این قانون را ھستند اما بيمارستان بازنشستگی پيش از موعد
داشتيم که اغلب مربوط به عمل  ای ھای جراحی ساده بينيم که آن زمان عمل سال پيش بازگردیم می 30اگر به 

 ساعت بود و این در 24ھا چھار تا شش ساعت در ھر  قبيل بيماری نياز به مراقبت در این. صفرا بود آپاندیسيت یا کيسه 
بيماران به  پس نياز. روز ھستيم راقبت در یک شبانه ساعت م32انجام عمل پيوند کبد نيازمند  حالی است که امروز برای

 .سال پيش بوده است 40 خدمات پرستاری شش تا ھشت برابر شده ولی نيروی پرستاری ما ھمان بوده که
ارتباط با تمایل پرستاران بخش دولتی برای حضور در بخش  غضنفر ميرزابيگی، ریيس سازمان نظام پرستاری ایران در

رفتند، در مقطعی ھم برعکس شد و  پرستاران بخش دولتی به بخش خصوصی می  مقطعیدر یک: خصوصی گفت
دوباره این   کشيده و خصوصی خودش را باال اکنون بخش آمدند اما ھم خصوصی به بخش دولتی می پرستاران بخش

 .شود شيفت دارد معکوس می

  توجھی عواقب ناگوار بی

پرستاران کشور به علت فشار کاری   درصد50دھد که بيش از  رستاری نشان میھای سازمان نظام پ ھا و گزارش نتايج بررسی
 ھستند و اين در حالی است  ھای جسمی و روانی مبتال گردن، کمر، بيماری ھای نامتعارف به آرتروز کاری و شيفت فراوان شب

 .پذيرند شرايط تحميلی را می ت نياز به کارشود که دو نوبت کار کنند و آنان ھم به عل قراردادی تعھد گرفته می که از پرستاران
تواند عواقب ناگواری  شود، کمبود نيروی پرستاری می دولتی انجام می ھای ھا در بيمارستان  درصد بستری80با توجه به اينکه 
حلی   بتوانند راهن مسووال زم است که رو ال مت را دچار آسيب خواھد کرد از اين باشد که در نتيجه آن نظام سال به دنبال داشته

  برای جلوگيری از خروج پرستاران از بخش دولتی ارايه دھند

 بويراحمد در آتش سوخت " ماه پرويز" ھکتار از جنگلھا و مراتع 30

 ھکتار از جنگلھا و مراتع منطقه تفريحی 30حدود :  مھر آمده است 13 ایران در تاریخ مھردولتی خبرگزاری به گزارش 
  .  در شھرستان بويراحمد طعمه حريق شد"ماه پرويز" گردنه 

رخ داد و طی آن بخش زيادی از مراتع و جنگلھای ) دوشنبه(به گزارش خبرنگار مھر در ياسوج، اين آتش سوزی عصر ديروز
   .بکر اين منطقه که در ارتفاعات بيش از سه ھزار متری واقع شده، در آتش سوخت

   .منابع طبيعی استان و نيروھای مردمی اطفا شداين آتش سوزی شامگاه ديروز توسط تيم حفاظت 
يکی از کارشناسان منابع طبيعی استان علت اين آتش سوزی را روشن کردن آتش و خاموش نکردن آن عنوان کرد و 

   .ساالنه بخش زيادی از منابع طبيعی اين استان بر اثر بی احتياطی چوپانان و گردشگران طعمه حريق می شوند: گفت
با توجه به خشک بودن مراتع و گياھان در اين فصل، کوچکترين جرقه باعث بروز آتش : به خبرنگار مھر گفتسعيد نظری 

   .سوزی بزرگ در جنگلھا و مراتع می شود
 کيلومتری شرق ياسوج، ھفته گذشته نيز 20در " وزگ"و ھمچنين کوھھای روستای " ماه پرويز"منطقه : وی بيان کرد

  . و اين سومين آتش سوزی در اين منطقه طی ھفته اخير استدچار آتش سوزی شده بودند

  كنكاشي در توقف و تقليل نرخ حق بيمه كارگران ساختماني؛

  برج ھاي تكاثر

بموجب قوانين كار و تامين اجتماعي ھرگاه :  مھر آمده است 13 ایلنا در تاریخ –به گزارش خبرگزاری دولتی کار ایران 
ارفرما برقرار باشد و احراز شود، كارگر مشمول بيمه تامين اجتماعي است و كارفرما رابطه مزدبگيري بين كارگر و ك

 شمول بيمه به اقشار مختلف به 1354براساس قانون تامين اجتماعي مصوب سال . بايستي حق بيمه وي را بپردازد
 ابالغ مي شود، كه در تدريج و با گسترش امكانات سازمان مزبور از طريق اركان و مراجع تصميم گيري آن مشخص و

 شمول تامين اجتماعي بر كليه مشاغل ابالغ گرديد وليكن طي سالھاي بعد برخي اقشار خاص نظير 60اواخر دھه 
با كمك دولت و يا اتخاذ ترتيبات خاص ديگر نيز ... نويسندگان ، رانندگان ، قاليبافان ، روحانيون و خادمان، باربران و 

  . گرديدندمشمول بيمه تامين اجتماعي 
از ديرباز تاكنون يك . ھستند" كارگران ساختماني " به گزارش ايلنا، در اين ميان يكي از اقشاري كه محروم مانده است 
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پوشش بيمه اي ناقص براي اين كارگران توسط تامين اجتماعي اجرا مي شد، كه با وصول حق بيمه اي نازل آن در حد 
ز طريق شھرداري ، كارگران شاغل در آن كارگاه ساختماني مشمول بيمه حوادث چند لایر براي ھر متر مربع ساختمان ا

  . و درمان مي شدند وليكن مشمول مزاياي كوتاه مدت و بلند مدت نظير بازنشستگي و بيمه بيكاري نمي شدند
 ساختماني مورد طي سالھاي اخير و بويژه پس از تصويب قانون نظام جامع رفاه و تامين اجتماعي، مقوله بيمه كارگران

توجه قرار گرفت و چند سال قبل در قالب قانون برنامه و بودجه كل كشور حكم قانوني براي اينكار توسط مجلس تعبيه 
در . شد وليكن چون دولت نھم مي خواست قيمت مسكن را كاھش دھد اجراي قانون مزبور را به حالت تعليق درآورد

 و زمينه ھاي اجرايي آن فراھم شده بود مجدداً با اعتراض بساز بفروش طي سال جاري نيز كه اين موضوع نھايي شد
  . نسبت به تعليق اجرا و تقليل حق بيمه آن اقدام گرديده است ... ھا و شھرداران كالن شھرھا و 

جالب توجه اينكه ھمزمان با كاھش شديد نرخ حق بيمه كارگران ساختماني با اين توجيه كه باعث افزايش قيمت 
 مي شود، ماليات ارزش افزوده بر معامالت مسكن جاري مي شود و در ابتداي سال جاري شوراھاي شھر و مسكن

شھرداريھا نسبت به افزايش چندصددرصدي عوارض نوسازي و اخذ عوارض جمع آوري فاضالب سالھاي گذشته و باال 
 ولي در ارتباط با مقوله تامين اجتماعي .بردن قيمت تراكم و صدور پروانه اقدام مي نمايند و ھيچكس معترض نمي شود

" مسكن"و بيمه كارگران ساختماني كه از محروم ترين و زحمتكش ترين اقشار جامعه مي باشند و زحمت اصلي بحث 
بردوش اين عزيزان است، فرياد وااسالماي بساز بفروش ھا بلند مي شود و جالب اينكه شھرداري ھا و وزارت مسكـن و 

يـون عمـران مجلس نيز ھمصدا و ھمگام با بساز بفروش ھا فرياد وااسالما سر مي دھند و درنھايت شھرسـازي و كميس
امري كه باعث تعليق و توقف اجراي قانون مزبور . نسبت به تقليل نرخ حق بيمه كارگران ساختماني اقدام مي شود

  . خواھد شد و يا موجبات تحميل ھزينه با سازمان تامين اجتماعي مي گردد 
و بساز بفروش ھا ) درخصوص ماليات بر ارزش افزوده(به راستي چه عاملي باعث شده است كه طال فروش ھا 

مي توانند چند سال جلوي اجراي قانون را بگيرند، ولي كارگران ساختماني و ) درخصوص بيمه كارگران ساختماني (
 مصوب شوند و حق قانوني خودشان را مطالبه مجامع و تشكلھاي كارگري نمي توانند از دولت خواستار اجراي قانون

چرا كاخ نشين ھاي مخالف قانون ، محبوب دولت و مجلس ھستند و كوخ نشين ھاي منادي قانون مغضوب دولت . نمايند
  و مجلس مي باشند؟ 

  : تكاليف قانوني 
  

يمه ھاي اجتماعي و استقرار  و تعميم و گسترش انواع ب اجراء "1354بموجب ماده يك قانون تامين اجتماعي مصوب سال 
بعنـوان فلسفـه وجوبـي و وجودي شكل گيري سازمان تامين " نظام ھماھنگ و متناسب با برنامه ھاي تامين اجتماعي

افرادي كه به ھر عنوان در مقابل دريافت "  مشمولين قانون ياد شده 4اجتماعي قلمداد شده است و در بند الف ماده 
بدين .  نيز بر آن تاكيد گرديده است 1369عنوان گرديده ، امري كه در قانون كار مصوب سال  " مزد يا حقوق كار مي كنند

ترتيب بيمه اجتماعي كارگران ساختماني يكي از تكاليف اساسي و اوليه دولت و سازمان تامين اجتماعي بوده و مي 
  . باشد

 درخصوص لزوم پوشش بيمه اي 1383ي مصوب سال ھمين روال در صدر ماده يك قانون نظام جامع رفاه و تامين اجتماع
برخورداري از تامين اجتماعي حق ھمه افراد كشور و تامين آن تكليف دولت "و اينكه " ھمه افراد كشور"و حمايتي 

گسترش نظام بيمه اي و "  قانون3ذكر شده است و در بندھاي الف و ج ماده ) تبصره يك ماده يك " (محسوب مي شود
مه ھمگاني براي آحاد جامعه با اولويت دادن به بيمه ھاي مبتني بر بازار كار و اشتغال و اجراي طرح بيمه تامين سطح بي

بعنوان اھداف و وظايف بخش بيمه اي عنوان شده و در يك حكم مشخص و مصرح به دولت تكليف " اجباري مزدبگيران 
بديھي است كه .  حداكثر دو سال فراھم نمايد را ظرف" شاغلين فصلي"گرديده است كه بيمه روستائيان و عشاير و

مشابه اين حكم در قانون برنامه چھارم .  و تبصره يك آن اشاره به كارگران ساختماني دارد3حكم مندرج در بند ج ماده 
" شاغلين شھري"توسعه نيز مورد تاكيد و تصريح قرار گرفته است و دولت مكلف به تعميم پوشش بيمه اي به كليه 

  . ت كه كارگران ساختماني مصداق بارز آن مي باشندشده اس
لزوم تامين و تضمين خدمات نظام رفاه "اشاره شده است كه به معناي " فراگيري" قانون نيز به سياست 9در بند ج ماده 

  . مي باشد " تامين اجتماعي براي كليه آحاد ملت 
اجتماعي و سازمان تامين اجتماعي مكلف و مبعوث به فراھم با توجه به تكاليف قانوني فوق، دولت و وزارت رفاه و تامين 

سازي پوشش بيمه اي براي كارگران ساختماني مي باشند و ھيچ توجيھي براي توقف اجراي قانون موصوف وجود 
وليكن اتفاقي كه افتاده و دارد مي افتد، اين است كه دولت و مجلس ھر از چند گاھي و به محض جدي شدن . ندارد

انون مزبور نسبت به تعليق آن اقدام مي ورزند و از ھمه مھمتر اينكه با تقليل نرخ حق بيمه كارگران ساختماني اجراي ق
 دارند يك تكليف مااليطاق بر عھده سازمان تامين اجتماعي مي گذارند و قصـد دارند ھزينه ھاي اجراي اين نوع  ًعمال

رندو برعھده بيمه شدگان و مستمري بگيران سازمان تامين بردا" برج سازان و بساز بفروش ھا"بيمه را از دوش 
اجتماعي بگذارند و دست در جيب آنان نموده و منابع و اموال بين النسلي و حق الناس را براي جلوگيري از تحميل 

  . صرف نمايند" برج سازان، بسازبفروش ھا و دالالن بازار مسكن"ھزينه به 
  : اصول و محاسبات بيمه اي 

  
اين . صورت پذيرفته باشد)  بيمه- آمار / آكچواريا ( بيمه كارگران ساختماني بايستي براساس محاسبات بيمه اي نرخ حق

محاسبات بايد با توجه به تركيب سني و جنسيتي ، نوع شغل و ريسك حوادث و بيماريھاي شغلي ، جدول مرگ و مير و 
 مزايا وتعھداتي كه بيمه گر برعھده مي گيرد، نسبت به ساير شاخصھاي اقتصادي و اجتماعي صورت پذيرد و متناسب با

طراحي و مديريت منابع و مصارف اين پوشش بيمه اي و تعيين نرخ حق بيمه اقدام شود، كه اين حق بيمه بين شركاي 
  . اجتماعي سازمان تامين اجتماعي يعني دولت ، بيمه شده و كارفرما تسھيم و تامين شود

ن تقليل دستوري نرخ حق بيمه كارگران ساختماني وجود ندارد مگر اينكه از ميزان خدمات و با اين تفاسير ديگر امكا
 فقط افراد جوان تحت  ًمزاياي مورد تعھد كاسته شود و يا براي ورود افراد به اين پوشش بيمه اي فيلتر گذاري شود و مثال

چرا كه اگر اينكار صورت نگيرد . انويه را خود متقبل شود پوشش قرار گيرند و يا اينكه دولت مابه التفاوت نرخ اوليه و نرخ ث
به معناي تحميل سرريزھاي حمايتي به سازمان تامين اجتماعي و استفاده من غير حق از اموال متعلق به بيمه شدگان 
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  رسد اخيراًامري كه بنظر مي . خواھد بود) برج سازان و بساز و بفروش ھا(و مستمري بگيران به نفع دولت و كارفرمايان 
وقوع يافته است و در سكوت خبري متوليان وزارت رفاه و تامين اجتماعي و سازمان تامين اجتماعي يكي از مقامات 

  .  درصدي حق بيمه كارگران ساختماني مي دھد66دولتي خبر از كاھش 
رت مسكن و شھرسازي متاسفانه ھيچكدام از مسئولين و متوليان مجلس ، دولت ، شوراھاي شھر و شھرداريھا ، وزا

ھيچ توضيحي در مورد نحوه جبران كاھش نرخ حق بيمه كارگران ساختماني و عدم النفع سازمان تامين اجتماعي و ... و
چگونگي تامين آن نداده اند، در حالي كه طبق مفاد قانون نظام جامع رفاه و تامين اجتماعي دولت و مجلس نمي توانند 

ھاي بيمه گر اجتماعي ايجاد نمايند مگر اينكه منابع و بار مالي معادل آن را تامين كنند و تعھدات جديدي را براي سازمان
 75چنانچه اين تصميمات در قالب قانون براي اعالم نظر شوراي نگھبان ارسال بشود شوراي مزبور بايستي به حكم اصل 

ر كند كه نسبت به اصالح نرخ و يا تامين بار قانون اساسي مغايرت آنرا با قانون اساسي اعالم و دولت و مجلس را مجبو
وگرنه اجراي بيمه كارگران ساختماني با حق بيمه كمتر باعث وارد شدن ضرر . مالي معادل آن از منابع ديگر اقدام نمايند

و زيان به ساير اعضا و شركاي سازمان تامين اجتماعي گرديده و باعث تشديد عدم تعادل منابع و مصارف اين صندوق 
  . يمه گر اجتماعي مي گردد و نوعي دست اندازي به امانت مردم و حق الناس استب

  
  : تكافل و توازن اجتماعي

تعويق در اجراي بيمه كارگران ساختماني و يا تقليل حق بيمه آن ، نوعي بي عدالتي آشكار است و باعث افزايش 
بفروش ھا پاي خود را برگردهء ، كارگران گذاشته و به شكاف طبقاتي است ، چرا بايستي اجازه داد تا برج سازان و بساز 

ثروتھاي آنچناني دست يابند و از سودھاي سرشار و نجومي برخوردار شوند و قطره اي از آن نيز براي ايفاي حقوق 
  . قانوني و شرعي كارگران كه در ساخت و ساز نقش داشته اند ، از دستشان نچكد

شھرداري،آب و برق و گاز و (از زمين ، ھزينه اخذ عوارض و امتيازات و انشعابات عوامل مؤثر بر قيمت مسكن عبارتست 
، تجھيزات سرمايشي و گرمايشي ، حمل و نقل ، ماليات ...) سيمان ، آھن ، آلومينيوم و (حدود سيصد قلم مصالح ... ) 

حال .  قابل توجه نخواھد بود و نيروي انساني كه سھم بيمه تامين اجتماعي كارگران ساده و ماھر ساختماني در آن
مشخص نيست كه چرا دولت طي سالھاي اخير براي پائين نگھداشتن قيمت مسكن، از محل منابع خود قيمت زمين را 

كاھش داده و در مسكن مھر به صفر رسانده است، چگونه مي خواھد ھزينه بيمه كارگران ساختماني را به سازمان 
اين رويكرد در . تمري بگيران تحميل كند و از برج سازان و بساز و بفروش ھا نگيردتامين اجتماعي و بيمه شدگان و مس

در اصل . مغاير است" تكافل و توازن اجتماعي"قبال كارگران ساختماني با دو وظيفه اصلي حاكم اسالمي كه عبارتند از 
را برعھده گرفته و نيازھاي اوليه ، دولت وظيفه دارد كه كفالت اقشار محروم و آسيب پذير جامعه " تكافل اجتماعي"

تامين كند و در ...) پول نفت و ماليات و(آنانرا از محل انفال و بودجه عمومي ) سطح ھمگاني خدمات بيمه اي( وحياتي
عوارض  اخذ ماليات، (دولت اسالمي مكلف است كه با استفاده از مكانيسم ھاي باز توزيع درآمدھا " توازن اجتماعي"اصل

  . نسبت به كاھش شكاف درآمدي و فاصله طبقاتي بين اغنياء و فقرا اقدام نمايد...) تامين اجتماعي و ، حق بيمه 
  بطور مثال دولت بايستي با وضع تعرفه و عوارض ، اخذ ماليات و بيمه تامين اجتماعي از برج سازان و بسازبفروش ھا ،

ز كارگران را به آنان ندھد و در جھت ايجاد توازن اجتماعي اجازه تكاثر و ثروت اندوزي ھمراه با استثمار و بھره كشي ا
دولت . حركت كند و حركت برخالف اين جھت نوعي بي عدالتي ، تبعيض و ظلم مضاعف به اقشار پائين جامعه است 

نبايستي غفلت تاريخي خود طي نيم قرن گذشته نسبت به كارگران ساختماني را با تحميل اين تكليف به سازمان 
بيمه شدگان (  اجتماعي بدون فراھم سازي منابع مالي الزم جبران كند كه اين خود ظلم بزرگتري به ساير كارگران تامين

  . است) و مستمري بگيران تامين اجتماعي
  : ماليات اجتماعي

  
ـول مي حق بيمه تامين اجتماعي در جوف ماليات و عـوارض ملـي وص...) در اروپا، آمريكا و (در غالب كشورھاي دنيا 

شود و منابع مورد نياز سيستم بيمه ھاي اجتماعي و تامين اجتماعي از محل ماليات و عوارض ملي تامين و در اختيار 
مديريت "بعبارت ديگر اغلب سازمانھاي بيمه گر اجتماعي در دنيا فقط . سازمانھاي بيمه گر قرار ميگيردتاھزينه نمايند

در برخي كشورھا ھم منابع الزم براي . ر آماده را از دولت دريافت و خرج مي كنندرا برعھده دارند و پول و اعتبا" ھزينه
تاميـن ميشود و در ھر صورت ) پول نفت و ساير منابع طبيعي( تامين اجتماعي و بيمه ھاي اجتماعي از محل انفال

... انكار ، بيمه شده و سازمان تامين اجتماعي اين قبيل كشورھا، نقشي در وصول حق بيمه آنھم از كارفرما و پيم
  . ندارند

است يعني "  ھزينه-مديريت درآمد"در ايران سازمان تامين اجتماعي دچار يك مظلوميت تاريخي مي باشد و يك سازمان 
را برعھده گرفته است و به ) حق بيمه تامين اجتماعي(اينكه بجاي دولت وظيفه وصول بخشي از مالياتھاي اجتماعي 

  .  و مجلس شده استنوعي سپر بالي دولت
اين امر حتي در مورد سازمان بازنشستگي كشوري ھم وجود ندارد چرا كه سازمان مزبور كليه وظايف مربوط به وصول 

دولتي شاغل در وزارتخانه ھا و دستگاه " حسابدار"و" ذيحساب"حق بيمه و پرداخت مستمري خود را توسط دھھا ھزار 
 تامين اجتماعي بايستي خود سيستم وصول حق بيمه و تامين منابع خود را ھاي دولتي انجام مي دھد، ولي سازمان

  . فراھم سازد
دولـت مكلف است كه در كنار برج ھا و ساختمانھايي كه به قيمت خميدگي قامت كارگران ساختمانـي قـد مي كشند ، 

 كوخ نشينان را از برج سازان و حق و سھم اين كارگران و... ) حق بيمه تامين اجتماعي و (با اخذ ماليات اجتماعي 
بسازبفروش ھا بگيرد و توشه اي براي تضمين معيشت و تامين درآمد الزم براي دوران از كارافتادگي و بازنشستگي و 

  . بيكاري آنان فراھم سازد و اجازه استثمار آنان را ندھد
  : ساماندھي بازار اشتغال 

  
مانــده و ... ري نيز داشت كه متاسفانه در محاق بحث نرخ حق بيمه و بحث بيمه كارگران ساختماني وجوه و ابعاد ديگ

بـدان توجھـي نشـده اسـت و شايـد بتـوان گفت برخي عوامل پشت پرده كه از اين فضا سود مي برند نمي خواھند كه 
 خارجي در ايران  ميليون نفر كارگر غيرمجاز3در حال حاضر حدود . طرح بيمه كارگران ساختماني بطور كامل اجرا شود
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 در بخش ساختمان و مسكن بطور غير مجاز و غير قانوني كار مي كنند و در قالب طرح  مشغول بكار ھستند كه غالباً
اوليه بيمه كارگران ساختماني مقرر بود با ساماندھي اين قبيل كارگران و اعطاي كارت مھارت به آنان موانع الزم براي 

  . رجي فراھم شوداشتغال نيروي كار غير مجاز خا
  : جمع بندي و نتيجه گيري 

تعميم پوشش بيمه اي كارگران ساختماني يك تكليف قانوني براي دولت است و بايستي منابع الزم و كافي براي آن -
  . تامين شود... ) برج سازان و بساز بفروش ھا و (توسط دولت و كارفرمايان 

ده اي در سبد ھزينه ھاي ساختمان ندارد و اگر قرار باشد كاھش سھم حق بيمه كارگران ساختماني نقش تعيين كنن-
ھزينه اي صورت پذيرد بسياري از اقالم ديگر وجود دارد نظير ماليات بر ارزش افزوده ، ماليات مستقيم معامالت مسكن و 

  . كه مي تواند مبناي كار قرار گيرد... عوارض و خريد تراكم شھرداري و 
 كارگران ساختماني يا منجر به توقف و تعليق اجراي اين طرح مي گردد و يا اينكه سازمان تقليل دستوري نرخ بيمه-

تامين اجتماعي را مجبور مي سازد كه از خدمات و تعھدات اين پوشش بيمه اي بكاھد و چون اين امر در عمل ميسر 
باعث تحميل ) و بساز بفروش ھابه نفع برج سازان (نمي باشد ، در نھايت تقليل نرخ حق بيمه كارگران ساختماني 

  . ھزينه به صندوق متعلق به بيمه شدگان و مستمري بگيران مي شود
برج " كام"رعايت حال مردم و در اصل به " نام"اگر دولت و مجلس بخواھند نرخ حق بيمه كارگران ساختماني را به -

 قانون اساسي، 75امين اجتماعي و اصل بموجب قانون نظام جامع رفاه و ت. سازان و بساز و بفروش ھا كاھش دھند
  . بايستي مابه التفاوت آنرا از محل منابع و اعتبارات دولتي تامين و به سازمان تامين اجتماعي پرداخت نمايند

 مھارت آموزي و حمايتھاي شغلي  ممانعت از اشتغال نيروي كار غير مجاز خارجي ، ساماندھي بازار كار و اشتغال ،-
اختماني و افزايش امنيت شغلي و ارتقاء شاخصھاي حفاظت و ايمني كار و بھداشت محيطي و شغلي براي كارگران س

  . از ديگر ثمرات بيمه كارگران ساختماني است كه بايستي مورد توجه قرار گيرد
  علي حيدري ،كارشناس تامين اجتماعي 

  پايان پيام

  نمايندگان ويژه رييس جمھور تصويب كردند؛ 

  ارکنان بانک رفاه کارگران در مرکزدرصدي ک40کاھش 

جمھور در کارگروه انتقال   نمایندگان ویژه رئيس:  مھر آمده است 13 ایلنا در تاریخ –به گزارش خبرگزاری دولتی کار ایران 
  .  تصميم جدید اتخاذ و نقش ھر یک از دستگاه ھای اجرایی در این طرح را مشخص کردند28کارکنان دولت از تھران 

جمھور در کارگروه انتقال کارکنان دولت از تھران به استناد اصل یکصد و بيست و  ش ايلنا، نمایندگان ویژه رئيسبه گزار
  .  تصميم جدید اتخاذ کردند28ھفتم قانون اساسی جمھوری اسالمی ایران، برای اجرای طرح انتقال از خروج تھران 

جمھور با  عاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئيسھای سازمان حسابرسی با ھماھنگی م براین اساس نمایندگی
ھدف کاھش تعداد نيروی انسانی از شھر تھران از ھفت نمایندگی به ھفده نمایندگی افزایش می یابد و نيروی انسانی 

  . ھای یاد شده از محل ستاد سازمان حسابرسی در تھران تأمين خواھد شد مورد نياز نمایندگی
نصد و ھفتاد نفر نيروی ستاد گمرک به چھار بخش تقسيم و به جنوب غرب و شمال کشور اعزام براساس این مصوبه پا

  . می شوند
ھمچنين نيروی مورد نياز سازمان امور مالياتی کشور از محل کارکنانی خروجی از تھران تأمين و مجوز تأمين کسری 

  . ادر خواھد شدجمھور ص احتمالی توسط معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئيس
  

  گذاری و کمکھای اقتصادی و فنی ایران  درصدی کارکنان سازمان سرمایه50کاھش 

  
گذاری و کمک ھای اقتصادی و فنی  بر اساس تصميم ھيئت وزیران، از تعداد یکصد و بيست نفر کارکنان سازمان سرمایه

 و گزارش اقدامات به دبيرخانه کارگروه اعالم می ایران با توجه به وظایف و عملکرد حداقل باید پنجاه درصد کاسته شده
  . شود

 معاونت توسعه  آوری و فروش اموال تمليکی در استانھا و مناطق مورد نظر نيز با ھماھنگی ھای سازمان جمع نمایندگی
   .جمھور تأسيس و کارکنان مورد نياز از محل کارکنان ستاد مرکز تأمين می شود مدیریت و سرمایه انسانی رئيس

وزارت فرھنگ و ارشاد اسالمی نيز نسبت به انتقال سازمان اوقاف و امور خيریه، سازمان حج و زیارت و سازمان ارتباطات 
و فرھنگ اسالمی به شھر قم پس از ھماھنگی الزم با دفتر مقام معظم رھبری توسط معاونت توسعه مدیریت و 

ظم له وزارت کشور دستور الزم را به استانداری قم برای جمھور اقدام و در صورت موافقت مع سرمایه انسانی رئيس
  . ھای الزم بين بخشی صادر خواھد کرد انجام ھماھنگی

  
  درصدی کارکنان بانک رفاه40 مرکز مددجویی از تھران و کاھش 277انتقال 

  
جویی به خارج از تھران و وزارت رفاه و تأمين اجتماعی نيز باید مقدمات انتقال دویست و ھفتاد و ھفت نفر از مراکز مدد

  . بندی آن را به دبيرخانه کارگروه اعالم کند کاھش چھل درصد کارکنان بانک رفاه کارگران در مرکز را فراھم و برنامه زمان
به گزارش پایگاه اطالع رسانی دولت، وزارت راه و ترابری نيز باید مقدمات انتقال سازمان بنادر و دریانوردی را به خارج از 

  . ان و با اولویت استان ھرمزگان فراھم و نتيجه را به دبيرخانه کارگروه ارایه کندتھر
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قانون ) 44(ساختمان آموزشکده مخابرات واقع در فوالد شھر اصفھان که در راستای قانون اجرای سياستھای کلی اصل 
 فناوری وزارت راه و ترابری اساسی به بخش خصوصی واگذار شده است، به منظور استقرار معاونت آموزش، تحقيقات و
ھای دولتی در تھران معاوضه  و دوازده مؤسسه تحقيقاتی و پژوھشی وابسته به وزارت مذکور خریداری و یا با ساختمان

  . می شود
با اجرای این بند و پس از یک ماه، ساختمان بنادر و دریانوردی تخليه و معوض ساختمان آموزشکده مخابرات در اختيار 

  . جمھور قرار خواھد گرفت ون اول رئيسدفتر معا
وزارت علوم، تحقيقات و فناوری مکلف است مجوز مورد نياز برای ایجاد دانشگاه صنعتی راه و ترابری را با شمول تمامی 

  . ھای مأموریتی وزارت راه و ترابری صادر و ھمکاری الزم را به عمل آورد حوزه
ع واحدھای اداری ستاد وزارتخانه را فراھم و به محض تخليه ساختمان وزارت آموزش و پرورش ھم باید مقدمات تجمي

ھای پراکنده ستاد وزارت آموزش و پرورش را به دفتر معاون اول  بنادر و دریانوردی در ساختمان مذکور مستقر و ساختمان
  . جمھور تحویل دھد رئيس

  
  ایجاد ھرگونه کارخانه در تھران و اطراف آن ممنوع می شود

  
جمھور در کارگروه انتقال کارکنان دولت از تھران، دستگاھھای اجرایی مکلفند  اس مصوبه نمایندگان ویژه رئيسبراس

نسبت به انتقال کارکنان شاغل در تھران که ساکن کرج و سایر شھرستان ھای استان تھران ھستند، ظرف ده روز اقدام 
جمھور گزارش کنند، در غير این صورت، معاونت یاد شده  يسو نتيجه را به معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئ

  . باید رأساً تا قبل از انقضای شھریور ماه این موضوع را عملياتی کند
ھای  ھای بالتصدی دستگاه معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئيس جمھور نيز باید نسبت به حذف پست

ھا را به تفکيک ملی و  ھای بالتصدی حذف شده از دستگاه د پستاجرایی اقدام و گزارش اقدامات مشتمل بر تعدا
  . استانی به دبيرخانه کار گروه ارایه کند

این مصوبه استانداران را مکلف می کند نيروی انسانی مورد نياز دستگاه ھای اجرایی استانی را از محل کارکنان 
ن متبوع و کارکنان اداری دستگاه ھای ملی غير متقاضی و با سازماندھی نيروی انسانی دستگاه ھای اجرایی استا

  . مقتضی شاغل در تھران تامين کنند
ھای  ھای بزرگ از تھران به ویژه کارخانه بر این اساس وزارت صنایع و معادن باید ظرف بيست روز برنامه انتقال کارخانه
ای انتقال را تھيه و برای اتخاذ تصميم به مستقر در غرب تھران مشتمل بر زمان مورد نياز محل انتقال و آثار و پيامد ھ

  . دبيرخانه کارگروه انتقال ارایه کند
ھمچنين وزارت صنایع و معادن با ھمکاری معاونت حقوقی رئيس جمھور و سازمان حفاظت محيط زیست و با لحاظ 

طراف آن را در قالب مصوبه مقررات قانونی ضوابط مورد نياز برای وضع محدودیت در ایجاد ھر گونه کارخانه در تھران و ا
  . ھيات وزیران یا الیحه قانونی تھيه و ظرف یک ماه به دبيرخانه کار گروه ارسال کند

  
  اعطای امتيازات به اصناف برای خروج از تھران

  
معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئيس جمھور نيز مکلف است با برگزاری جلسات تخصصی با وزارت بازرگانی 

صنایع و معادن جمھوری اسالمی ایران فرآیند واردات و ترخيص کاال را  شورای اصناف و اتاق بازرگانی، ایران،گمرک 
برررسی و موافقتنامه اجرایی ترخيص کاالرا با تکيه بر انتقال محل ترخيص کاال به مناطقی غير از تھران با تعيين موارد 

  . ھران تھيه و اعالم کنداستثنا و اعطای امتياز به اصناف برای خروج از ت
و سازمان بھزیستی کشور در ) ره(ھای تحت پوشش کميته امداد امام خمينی  براساس این مصوبه به ھریک از خانواده

ھا  ھای استانی و استانداری صورت خروج از تھران پس از تایيد دستگاه ھای ملی و استانی مستقر در تھران و سازمان
نه مسکن مبلغ پنجاه ميليون ریال وام خود اشتغالی قرض الحسنه اعطا خواھد شد که عالوه بر تسھيالت قرض الحس

  . ضوابط و چگونگی پرداخت و محل تامين اعتبار توسط بانک مرکزی جمھوری اسالمی ایران اعالم خواھد شد
ردی رئيس جمھور ، خزانه و معاونت برنامه ریزی و نظارت راھب وزارت امور اقتصادی و دارایی، سازمان امور مالياتی کشور، 

ھا ، گردش مالی، معامالت دریافت ماليات شرکت  بانک مرکزی جمھوری اسالمی ایران مکلفند نسبت به انتقال حساب
ھای الزم را انجام دھند به  شوند کنترل ھا و موسساتی که در اجرای مصوبات کار گروه انتقال به خارج از تھران منتقل می

  . رایطی اعاده موسسات یاد شده به تھران ممنوع و غير ممکن شودگونه ای که تحت ھر ش
ھای اجرایی از صدور احکام انتقال متقاضيان انتقال استنکاف کنند معاونت توسعه مدیریت و  براین اساس چنانچه دستگاه

د متقاضی را به سرمایه انسانی رئيس جمھور مجاز است راسا نسبت به صدور احکام مورد نياز متقضایان اقدام و افرا
  . دستگاه ھای اجرایی منتقل کند

معاونت برنامه ریزی و نظارت راھبردی رئيس جمھور ھمچنين باید اعتبار مورد نياز برای پرداخت حقوق و سایر امتيازات را 
  . از سر جمع اعتبار دستگاه ھای ملی کسر و به حساب دستگاه ھای استانی منظور کند

  
  برای استان البرزممنوعيت ھرگونه استخدام 

  
براساس این مصوبه معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئيس جمھور مجاز است کارکنان قراردادی را که در 

ھا و مشاغل مورد نظر منتقل می شوند را با  اجرای مصوبات ھيات وزیران و کار گروه انتقال از تھران خارج و به دستگاه
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  . مات کشوری و دستور العمل مربوط پيمانی کند قانون مدیریت خد44رعایت ماده 
ھای اجرایی استان البرز  ھا و نيروی انسانی موجود دستگاه دستگاه ھای اجرایی مستقر در تھران موظفند از محل پست

  . را راه اندازی کنند و جذب و استخدام ھر گونه نيروی جدید در استان البرز ممنوع است
 ضوابط 29ھا مشمول محدودیت ماده   دولت، کارکنان قراردادی منتقل شده به استانبه گزارش پایگاه اطالع رسانی

  .  کل کشور نخواھند بود1389اجرایی قانون بودجه سال 
ھا به ریاست  ھای عملياتی و اجرایی مصوبات انتقال کار گروھی در استان ھمچنين به منظور نظارت و اتخاذ راھکار

توسعه منابع انسانی استانداری و عضویت رئيس سازمان مسکن و شھرسازی، نماینده استاندار یا معاون پشتيبانی و 
ھای اجرایی استان به نمایندگی از کليه دستگاه ھا و نمایندگان  ھا، چند تن از روسای دستگاه شورای ھماھنگی بانک

  . شدبھداشت ، درمان و آموزش پزشکی و جھاد کشاورزی استان تشکيل خواھد  آموزش و پرورش ،
مھمان سراھای دستگاه ھای  به منظور کاھش چالش ھای پيش روی کارکنان منتقل شده در خصوص تامين مسکن،

ھای سازمانی  ھای اجرایی باید نسبت به واگذاری خانه و دستگاه. اجرایی در اختيار کارمندان منتقل شده قرار می گيرد
اگذاری زمين ساخت آن یا تکميل و واگذاری مسکن مھر اقدام به این افراد به صورت موقت تا زمان به نتيجه رسيدن و

  . کنند
ھمچنين بانک مرکزی جمھوری اسالمی ایران موظف است به لحاظ جلوگيری از تراکم تقاضا و تسھيل در ایفای 

  . ھای عامل در استان ھا اقدام کند تسھيالت مقرر جھت کارکنان انتقالی، نسبت به تعيين بانک
به ھرگونه تأسيس، احداث و اجاره ساختمانھای جدید اداری توسط دستگاھھای اجرایی مستقر در براساس این مصو
  . تھران ممنوع است

مندی از تسھيالت موضوع مصوبات کارگروه انتقال، صرفاً با صدور حکم انتقال قطعی توسط دستگاه مبدأ صورت  بھره
ند بود و موارد استثناء با پيشنھاد دستگاه اجرایی و تصویب خواھد گرفت و کارکنان مأمور مشمول امتيازات مقرر نخواھ

  . ھيأت وزیران خواھد بود
  . این مصوبه از سوی معاون اول رئيس جمھور برای اجرا ابالغ شده است

 پايان پيام

  
  گسترش اعتصابات کارگری برای پرداخت دستمزد

  
 کارخانه الستيک البرز یا کيان تایر در تھران و کارگران کارگران:  بر پایه گزارش رسيده به روز شمار کارگری آمده است 

  .زدندکارخانه الستيک بارز در کرمان در اعتراض به وضعيت وخيم خود دست به اعتصاب 
 از روز شنبه دھم مھر در اعتراض به عدم پرداخت دستمزدھای خود  کارگران این کارخانه  که  در این خبر  آمده است ؛ 

کارگران که با بی اعتنایی کارفرمایان در رابطه با مطالبات خود مواجه . ود دست از کار کشيدندو دیگر مشکالت موج
مدیریت کارخانه که با برگزاری یک جلسه . شدند تصميم گرفتند روز یکشنبه از رفتن به سالن غذاخوری خودداری کنند

می متوسل شد، اما کارگران از این اقدام کارفرما موفق نشد کارگران را با وعده و عيد توخالی فریب دھد به نيروی انتظا
  .نھراسيدند و با بيرون کردن آن کنترل کارخانه را در دست گرفتند

ھای گذشته و پرداخت دستمزد شھریور  کارگران کيان تایر خواستی به جز پرداخت چھار ماه حقوق معوقه خود از سال
ی کارخانه که از حمایت دولت و نيروی سرکوبگر آن برخوردار است به ماه و ھمچنين پرداخت حق بيمه ندارند، اما کارفرما

  .دھد ھای ابتدائی نيز با زور و قلدر منشی پاسخ می این خواست
کارگران کارخانه الستيک بارز نيز در اعتراض به عدم پرداخت دستمزد اضافه کارگری از روز چھارم مھر و به مدت سه روز 

ش اتحادیه آزاد کارگران ایران کارفرمای کارخانه الستيک بارز روز ھفتم مھر با لباس به گزار. دست به اعتصاب زدند
ای برای رسيدگی به مطالبات، آنان را وادار به بازگشت به کار  ی تشکيل کميته بسيجی به ميان کارگران رفت و با وعده

  .کرد
از معضالت اساسی کارگران در ایران است مسئله ی عدم پرداخت دستمزدھا و حقوق معوقه و برخی مزایای دیگر یکی 

روزی نيست که حتا . ھای اخير منجر به تجمعات و اعتصابات متعددی در سراسر کشور شده است که در سال
برای مثال ایلنا روز چھارم مھر خبر داد که کارگران . ھای حکومتی خبری از این معضل کارگران منتشر نکنند رسانه

ک قزوین واقع شده است عليرغم فعال بودن خطوط توليد وفروش محصوالت در سه ماه چيلرسازی زھش که در آب ی
کارگران کارخانه ریسندگی پرریس سنندج نيز شش ماه است که حقوق خود را . اند گذشته حقوق خود را دریافت نکرده

  .اند دریافت نکرده
شوند فقط مشتی از  ی و غيردولتی منتشر میھای دولت اخباری که از عدم دریافت حقوق و دستمزد کارگران در رسانه

جمھوری اسالمی که کارگران ایران را از داشتن تشکيالت مستقل خود محروم کرده است ایران را به . خروار ھستند
داران و کارفرمایان تبدیل نموده است که حتا حاضر نيستند حقوق ناچيز کارگران را که اغلب کفاف زندگی  بھشت سرمایه

توانند با مبارزات  با این حال تجربه نشان داده است که کارگران ایران ھم نمی. دھد پرداخت کند ن را نمیشا روزمره
جداگانه در گوشه و کنار و بدون داشتن یک ھماھنگی حداقلی خواستی به این کوچکی و ابتدائی، یعنی پرداخت 

کنون چندین سال است که کارگران با این معضل روبه زیرا ا. دستمزدھا را به کارفرمایان و دولت حامی آنان تحميل کنند
گيرند  کنند و حقوق نمی ھا ھزار کارگری که در سراسر ایران کار می ی ده اکنون ھماھنگی سراسری مبارزه. رو ھستند

 بی شک اگر کارگران الستيک سازی البرز در تھران، کارخانه ریسندگی پرریس. ناپذیر تبدیل شده است به امری اجتناب
ای مشترک را برای حل مشکلی مشترک به پيش ببرند آن  توانستند مبارزه ی کارگران در نقاط دیگر می در سنندج و بقيه

  .گاه می توانستند بعد دیگری به مبارزه بدھند و آسان تر آن را به سرانجام برسانند
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  ھای اقتصادی ھای ایران از تشدید ناآرامی نگرانی مقام

  
مقدم فرمانده نيروی انتظامی جمھوری اسالمی نسبت   اسماعيل احمدی: آلمان اعالم شد چه وله دویبه گزارش رادیو 
با فشارھای اقتصادی قصد دارند «در کشور ھشدار داد و گفت که مخالفان داخلی دولت ” فتنه اقتصادی“به احتمال وقوع 

  .بکشانند» کشور را به آشوب، ناآرامی و نافرمانی مدنی
اری فارس، فرمانده نيروی انتظامی جمھوری اسالمی، برای نخستين بار در سخنان خود از اصطالح به گزارش خبرگز

امروز در اشکال «:گفت» فتنه سياسی سال گذشته ادامه دارد«استفاده کرد و ضمن اعتراف به این که ” فتنه اقتصادی“
  ».ئی را به اعتصاب و تعطيلی بکشانندای قصد داشته باشند ھر روز جا دیگری ھمچون فتنه اقتصادی ممکن است عده

  !کاھش توان تحمل مردم، نشانه امنيت
امکان دارد فتنه به «: گفت، اضافه کرد در نماز جمعه تھران سخن می) ١٣٨٩ مھر٩(فرمانده نيروی انتظامی که روز جمعه 

وی » .اشراف کامل داردھا  انتظامی بر کانون شکل دھی این فتنه اشکال دیگری ھم خود را نشان دھد، اما نيروی
شاید آستانه «:توصيف کرد و گفت» ھا ای امن در ميان امواج سھمگين تھدیدھا و آسيب جزیره«جمھوری اسالمی را 

  »!تحمل مردم برای تھدیدات محدود و جزئی ھم پائين باشد که این نشانه باال بودن درجه امنيت در کشور است
گوید و  ھای ناشی از مشکالت اقتصادی و اعتصابات سخن می روز ناآرامیاحمدی مقدم در شرایطی نسبت به احتمال ب

نھد که در ھفته گذشته، اعتصاب بازارھای طالفروشان در تھران و چند شھر دیگر، ھمراه  می» فتنه اقتصادی«نام آن را 
 تومان و نرخ دالر را به ١۶٠٠ی ھای ورود ارز از دوبی، بازار ارز را به شدت متشنج کرده و نرخ یورو را به باال با محدودیت

  . تومان رسانده است١٢٠٠باالی 
  ھای اقتصادی احتمالی ناآرامی

ھا، قيمت کاالھای مورد نياز مردم، که در  مسئوالن دولت دھم، نگران آن ھستند که با اجرای طرح ھدفمندکردن یارانه
  .ھای اجتماعی شود ساز ناآرامی هھای گذشته سير صعودی پيدا کرده، به حالت انفجاری برسد و زمين ھفته

 به مرحله اجرا گذاشته شود، اما بعد در دو مرحله به اول مھر و ١٣٨٩ھا، ابتدا قرار بود از اول سال  طرح ھدفمندی یارانه
نژاد در آستانه پائيز  محمود احمدی. ماه نيز ھنوز قطعی نشده است اما اجرای آن در آبان. سپس به اول آبان موکول شد

  ».ساز سروصدا باشد، درست نيست ھا زمينه اگر اجرای طرح ھدفمند کردن یارانه«: راحت گفتبه ص
نيروی انتظامی «: مقدم، فرمانده پليس جمھوری اسالمی، در نماز جمعه دیروز تھران تاکيد کرد سردار اسماعيل احمدی

ھای  البته نيروی انتظامی از کانون.  بودھای تحول اقتصادی در کنار دولت و در جھت اجرای قانون خواھد در اجرای طرح
خواھند با تکيه بر فشارھای اقتصادی دشمن حلقه مکمل آن  کسانی که می«: وی افزود» .فتنه نيز مراقبت خواھد کرد

  ».ھا برخورد خواھد شد در کشور باشند، باید بدانند با آن
  مردم در برابر حاکميت

 خرداد سال گذشته، ٢٢ن خود تلویحا اذعان کرد که تحوالت پس از انتخابات فرمانده پليس تھران در بخشی دیگر از سخنا
نام برد، بخشی از مردم را رویاروی حاکميت یا بخشی از آن قرار داده و منجر به افزایش » فتنه«که وی از آن به عنوان 

  .جرایم در جامعه شده است
يتی و قضائی جمھوری اسالمی و محروميت آنان از احمدی مقدم، با اشاره به انسداد حساب ھشت مقام پليسی، امن

اند، نه در این کشور حساب بانکی  دریافت ویزای آمریکا، اعالم کرد که این ھشت مقام نه تاکنون به آمریکا سفر کرده
ین وی از مقامات آمریکائی خواست که اگر سندی در ھریک از ا. اند دارند و نه ھرگز خواستار دریافت ویزای آمریکا شده

  .ھا دارند، افشا کنند زمينه
ھای ایاالت متحده آمریکا معموال تاکنون به این کشور محدود نشده و از سوی بسياری از کشورھای اروپایی و  تحریم

با توجه به این پيشينه، احتمال دارد ھشت مقام امنيتی، انتظامی و قضائی . آسيائی نيز به مرحله اجرا درآمده است
  .اری از کشورھای دیگر نيز مشمول مجازات شوندشده، در بسي تحریم

  
 تپه اعتصاب غذای یک فعال کارگری در زندان و اخراج چھار عضو سندیکای کارگران ھفت

  
 بھنام ابراھيم زاده فعال کارگری و فعال دفاع از حقوق کودک : گزارش تکميلی در این رابطه به دست ما رسيده است 

برد، در اعتراض به وضعيت خود و   در بازداشت بسر می٢٠٩ن در بند انفرادی  خرداد دستگير و ھمچنا٢٢که از 
مقامات زندان .  مھر ماه دست به اعتصاب غذا زده است٧شود، از روز چھارشنبه  فشارھایی که بر وی در زندان وارد می

 برای مالقات او با اعضای ھائی نيز اند، اما محدودیت  ميليون تومانی تعيين کرده١٠٠در عين آن که برای وی وثيقه 
دوانند و از  اند و در مورد خواست اعضای خانواده برای آزادی بھنام، پيوسته این خانواده را سرمی اش ایجاد نموده خانواده

زاده به وثيقه تعيين شده برای خود اعتراض نموده و گفته  شایان ذکراست که بھنام ابراھيم. زنند آزادی وی سر باز می
اعتصاب غذای این . خواھند وی را آزاد کنند  مرتکب جرمی نشده است که در قبال چنين وثيقه سنگينی میاست که او

  .فعال کارگری که از روز چھارشنبه ھفتم مھر ماه آغاز شده ، موجب نگرانی شدید خانواده وی شده است
ھيأت مدیره سندیکای کارگران شرکت از سوی دیگر مطابق خبر اعالم شده در سایت ایلنا به نقل از رضا رخشان رئيس 

تپه   ھفت  کار شھرستان شوش رای به اخراج چھار نفر از کارگران کارخانه نيشکر تپه، ھيات حل اختالف اداره نيشکر ھفت
ھيات حل اختالف : وگو با ایلنا اعالم کرد  تپه درگفت رضا رخشان از فعاالن کارگری در کارخانه نيشکر ھفت. داده است

. عليپور و محمد حيدری مھر را تایيد کرد فرد، جليل احمدی، قربان ترین احکام خود اخراج فریدون نيکو ارشوش در تازهاداره ک
ھای کارگری و  تپه بودند که در ارتباط با اعتراض این افراد ، از کارگران عضو سندیکای کارگری نيشکر ھفت: وی افزود

  .اند فعاليت صنفی توسط کارفرما اخراج شده
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اقدام عليه ” تپه، به اتھامات واھی مانند  حدود یک سال پيش بود که اعضای ھيأت مدیره سندیکای کارگران نيشکر ھفت
دانستند و  اما ھمه کارگران ھفت تپه می. بازداشت و در دادگاه نمایشی رژیم به زندان محکوم شدند” امنيت کشور

شور، بلکه تنھا و تنھا به خاطر تالش و مبارزه در راه تحقق مطالبات ھا، نه به خاطر اقدام عليه امنيت ک دانند که آن می
یابی کارگران و به خاطر ایجاد سندیکای کارگری بازداشت شده و به زندان  کارگران، به خاطرفعاليت در راه تشکل

ی رئيس ھيأت مدیره دانند که کارگران یاد شده و ھمچنين علی نجات تپه این موضوع را می ھمه کارگران ھفت. اند افتاده
سندیکا، درست زمانی که دادگاهِ رژیم آن ھا را به حبس محکوم نموده بود و آنان در زندان بودند، کارگزینی نيشکر 

این کارگران نيز که نسبت به اتھامات خود و .  روز، حکم اخراج این کارگران را صادر نمود١۵تپه به جرم غيبت بيش از ھفت
ی  م اخراج خویش اعتراض داشتند، پس از اتمام دوره حبس، برای بازگشت به کار، ھمهھمچنين نسبت به صدور حک

نيز مراجعه ” دیوان عدالت اداری“تالش خود را به کار بستند، و بدین منظور، به ادارات مختلف دولتی از جمله اداره کار و 
ترین   اختالف اداره کار شوش نيز در تازهھا، سرانجام ھيأت حل ھا و سرگردانی اما یک سال پس از این تالش. نمودند

عليپور و محمد حيدری مھر، چھار تن از اعضای ھيأت مدیره  فرد، جليل احمدی، قربان احکام خود اخراج فریدون نيکو
  .تپه را تایيد کرد سندیکای کارگران ھفت

. ران نيشکر ھفت تپه نيز قرار بگيردست، باید مورد اعتراض سایر کارگ این احکام که مورد اعتراض شدید کارگران اخراجی
تپه باید به دفاع از اعضای ھيأت مدیره سندیکای خود برخاسته و در چنين موقعيتی نباید  کارگران شرکت نيشکرھفت

ی ما باید خواستار بازگشت به کارِ فعالين سندیکائی از جمله اعضای ھيأت  ھمه. دوستان و ھمکاران خود را تنھا بگذارند
  .تپه باشيم یکای کارگران نيشکر ھفتمدیره سند

این فعال کارگری و ھمه فعاالن کارگری و . بھنام ابراھيم زاده نيزکه یک فعال کارگریست، ھيچ جرمی مرتکب نشده است
  اند باید آزاد شوند و به سرِ کارھای خود برگردند سندیکائی که به زندان افتاده

  
 شتاعتراض ھاي کارگري در تھران، کرمانشاه و ر

  
 مشکالت اقتصادي ناشي از تحريم ايران بھدليل اصرار جمھوري اسالمي بر ادامه برنامه اتمي بحث برانگيزش و نيز 

پيامدھاي ناشي از سياستھاي دولت، به گفته برخي از منتقدين، باعث رکود در بخش صنعت و نيز ورشکستگي 
  .کارخانھھا شده است

بھدليل برخي مشکالت کوچک و بزرگ، تعدادي از واحدھاي : ارم مھر ماه نوشتروز چھ» فارس«در اين زمينه، خبرگزاري 
به نوشته اين خبرگزاري . اند ھاي اخير ناچار به تعطيلي شده صنعتي بزرگ و کوچک شھرستان ابرکوه طي ماه
ي صاحبان توجھي و عدم حمايت متوليان امر صنعت از عوامل آزردگ حاميدولت، مشکالت مالي و کمبود نقدينگي و بي

نيز بھنقل از اسدهللا عباسي، نماينده رودسر و املش در » مھر«خبرگزاري . اين واحدھاي صنعتي در ابرکوه شده است
  . کارگر در آستانه تعطيلي قرار دارد٧٠٠مجلس، نوشت که شرکت ريسندگي املش با 

 پنجشنبه با انتقاد از سياست واردات اين وضعيت انتقاد علي الريجاني، رئيس مجلس، را به ھمراه داشته است که روز
  .از سوي دولت گفت که نميتوان با واردات مشکل اشتغال را حل کرد و بايد توليد داخل، محور و اساس قرار گيرد

دولت که اشراف به : رويه گفت آيتا مکارم شيرازي، از مراجع تقليد اصولگرا، نيز روز پنجشنبه با انتقاد از واردات بي
  .رد، بايد مصالح را در نظر بگيردمسائل دا

ھمزمان با مشکالت به وجود آمده برا يبخش صنعت، گزارشھا حاکي از اعتراضھاي کارگري در ايران است، که آخرين 
  .موارد انتشار يافته در رسانھھاي مجاز، به تھران، کرمانشاه، رشت اختصاص دارد

نه روغن نباتي قو روز دوشنبه در اعتراض به بحث فروش اين  کارگر کارخا۴۵٠، بيش از »ايلنا«به گزارش خبرگزاري 
  .کارخانه از سوي بنياد شھيد دست از کار کشيدند و در محل اين واحد صنعتي تحصن کردند

 درصد ظرفيت توليدي کار ٣٠ تا ٢٠بر اساس اين گزارش، آنان گفتند که اين کارخانه از نظر مالي وضعيت خوبي ندارد و با 
اي نشنوند به تحصن خود ادامه دھند و  کننده کارگران اعالم کردند که قصد دارند تا ھنگامي که جواب قانعاين . کند مي

  .خواھند که آنان را بازنشسته کنند گفتند که از تامين اجتماعي و مسدوالن شرکت مي
 که معترضان را متھم به البته اين اعتراض و تحصن از سوي روابط عمومي کارخانه روغن نباتي قو چنين پاسخ داده شد
  .است اخالل در نظم عمومي کارخانه کرد و افزود که حقوق کارگران از درآمد کارخانه پرداخت شده

نيز گزارش دادند که جمعي از کارگران شرکت کرپ » مھر«و » ايسنا«در ديگر مورد از اعتراضھاي کارگري، خبرگزاريھاي 
شته براي چندمين بار در اعتراض به پرداخت نشدن حقوق خود و عدم واريز ناز کرمانشاه، توليدکننده پارچه، ھفته گذ

  .حق بيمھشان، در مقابل مديريت امور شعب بانک ملت استان کرمانشاه تجمع کردند
  .بر اساس اين گزارش، بانک ملت از سھامداران اصلي کرپ ناز است
چنين   نکردند، با در دست داشتن پالکارھايي ھمکارگران معترض که خبرگزاري ايسنا و مھر اشارھاي به شمار آنھا

  .خواستار تعطيل نشدن کارخانه کرپ ناز شدند
آنان با تاکيد بر دريافت حقوق خود اعالم کردند که بيش از سه ماه است که دستمزدشان را نگرفتھاند، حدود ھشت ماه 

  .است حق بيمھشان واريز نشده و از مزاياي بيمه محروم شدھاند
 کارگر کارخانه ريسندگي خاور رشت روز سوم مھر با تجمع ٣٠٠خبرگزاريھاي فارس و ايلنا گزارش دادند که چنين  ھم

  .مقابل استانداري گيالن، خواستار دريافت حقوق معوقه خود از مسئوالن شدند
يي از  کارگر مرد و زن کارخانه خاور رشت مدت ھفت ماه است ھيچگونه حقوق و مزايا٣٠٠بر اساس اين گزارش، 
  .اند کارخانه دريافت نکرده

 ٣٠٣، ميليونھا کارگري که بايد با حداقل دستمزد ماھانه، يعني »ايلنا«اينھا در حاليست است که به نوشته خبرگزاري 
ھزار تومان، چرخ زندگي خود را بگذرانند، با افزايش قابل توجه اقالم ضروري مانند لبنيات، تخم مرغ، برنج، حبوبات، ميوه و 

  .زي تازه، گوشت قرمز و مرغ، قند، شکر، چاي و روغن نباتي مواجه ھستندسب
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 ٢١٠کند که حدود   ھزار تومان ھزينه مي۵١٣به نوشته ايلنا، در اين شرايط، ھر خانوار کارگري در ايران ماھانه بيش از 
  ھزار تومان از حداقل دستمزد شان بيشتر است

  
 باندھاي غارتگرحكومتي در كارخانه گزارشي از سوء مديريت دولتي ودست اندازي

 روغن نباتي پارس قو

  
كه تنھا قسمت ,  كارخانه روغن نباتي پارس قو در حوالي ترمينال جنوب :آمده است ایران کارگر به نوشته سایت 

ارگر به گزارش ايران ك. باقيمانده از مجتمع توليدي پارس است با وضعيت بحراني اش در آستانه تعطيلي كامل قراردارد
 70 سال وتعداد 15 نفر آنھا كارگران استخدامي با سوابق باالي 380 نفر است كه حدود 450تعداد كارگران اين كارخانه 

  .نفر ھم كارگر قراردادي ھستند كه مشغول به كارھستند 
  . درصد ظرفيت اوليه خودش مشغول بكار ميباشد30 تا 20اين كارخانه در حال حاضر بسختي با 

ولتي كه بنام بنياد كوثر دست در چپاول اموال اين كارخانه دارند طي چھار سال اخير بخشھاي عمده اين باندھاي د
مجتمع عظيم وزمين ھاي متعلق به كا رخانه را در تھران وشھرستانھا فروخته واموال ودارائى ھاي كارخانه را غارت كرده 

. وش رسيده دفترمركزي كارخانه وقسمت ترابري كارخانه است از جمله اماكن اين كارخانه كه در آخرين مراحل بفر. اند 
  .باندھاي دولتي در مديريت كارخانه در صدد فروش زمين ھايي ھستند كه اين كارخانه در قزوين دارد 

بگفته كارگران اين كارخانه علت اين وضعيت نابسامان وبحراني دركارخانه سوء مديريت دولتي ودست اندازي باندھاي 
بلكه به ,  است كه طي چھار سال اخير نه تنھا پايه ھاي توليد در اين مجتمع را از بين برده وريشه كن كرده اند غارتگري

  .كارگران ھم فشارھاي اقتصادي وروحي فراواني وارد كرده اند 
مجموع از . كارگران در حال حاضر ھيچگونه امنيت شغلي ندارند ومستمر نگران آينده خود وخانواده ھايشان ھستند

فشارھايي كه به كارگران بخصوص كارگران قراردادي وپيماني دراين كارخانه آورده شده ميتوان به اخراج تعداد نسبتا 
كارگران در اعتراض به اين اقدامات ضد كارگري وبمنظور تعيين تكليف وضعيت , زيادي از كارگران اين كارخانه اشاره كرد 

ل كارخانه دست به تجمع وتحصن اعتراضي زده واعالم كرده اند كه تا تعيين  مھر در مح5از روز دوشنبه , خودشان 
تعدادي از اين كارگران ھم كه در آستانه بازنشستگي ھستند . تكليف شدن وضعيت آنھا به اين تحصن ادامه خواھند داد

  وصندوق تآمين اجتماعي به وضعيت آنھا رسيدگي نكرده است در اين تجمع حضور دارند

  
فرانس سراسری کارگران اتومبيل سازی آلمان به کارگران صنایع اتومبيل سازی پيام کن

 در ایران” ایران خودرو“

  
  در ایران” ایران خودرو“کارگران عزیز صنایع اتومبيل سازی 

 – در بوخوم 18.09.2010در تاریخ ” جنبش ھمبستگی درکنار و با کارگران اتوموبيل سازی” ما شرکت کنندگان در جلسه 
  .مان از پيام شما صميمانه سپاسگزاری می کنيمآل

ما خواھان آزادی . ما ھمبستگی خود را با مبارزات شما کارگران ایرانی برای یک زندگی شرافتمندانه اعالم می کنيم
ھمه فعالين کارگری از جمله رضا شھابی عضو ھيات مدیره سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوس رانی در ایران از 

  .ستيمزندان ھ
   بند اعالم شده درپيام شما به کنفرانس کارگران خودروسازی آلمان حمایت می کنيم؛6ما از 

   پایان دادن به قوانين ضد انسانی سرکوب واختناق ودستگيری-1
  ھای سياسی وعقيدتی وصنفی¬ برچيدن زندان– 2
  تجمعھای سياسی وآزادی اعتصاب، اعتراض، ¬ آزادی بی قيد و شرط بيان و آزادی– 3
ھای کارگری بدون کسب اجازه از کارفرمایان و نھادھای دولتی و پذیرفتن کليه ¬ آزادی بی قيد و شرط ایجاد تشکل– 4

المللی کارگری و بر چيده شدن تمامی نھادھای غير کارگری از محيط ھای کار و محاکمه ¬کنوانسيونھای بين
  .ادی و خانوادگیسرکوبگران و نقض کنندگان حقوق کارگران اجتماعی و اقتص

  . لغو مجازات اعدام و آزادی فوری و بی قيد و شرط کليه فعالين کارگری و دیگر جنبشھای اجتماعی از زندان– 5
  . لغو اتھامات کليه دستگيرشدگان جنبش کارگری و سایر جنبشھای اجتماعی و صدور حکم منع تعقيب قضائی آنان– 6

  زنده باد ھمبستگی بين المللی
  دروسازان آلمان بوخومکنفرانس خو

  اخراج پيمانکاران ایران خودرو
از ابتدای . کارخانه ایران خودرو پيمانکاران خود را بعلت کم بودن توليدات و نيرو، اخراج ميکند –آسمان دیلی نيوز 

  .شھریورماه امسال تعدادی را اخراج کرده است که ھنوز ھم این افراد موفق به گرفتن بيمه بيکاری نشده اند

  
 اند کارگران شرکت واگن پارس دو سال است که حقوق نگرفته

  
 عضو کميسيون صنایع و معادن در تذکری به وزیر صنایع، از تجمع کارگران شرکت واگن پارس در –آسمان دیلی نيوز 
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  . سال است که حقوق خود را دریافت نکردند٢کارگران شرکت واگن پارس : جلوی مجلس خبر داد و گفت
باتوجه به مشکالت زیادی که صنایع و : ک، کميجان در مجلس شورای اسالمی درخصوص تذکر دوم خود گفتنماینده ارا

  .ایران کو، واگن پارس و آوانگان و استان وجود دارد انتظار ما از وزیر صنایع این است که مشکالت را حل کند
 این کارگران در حال  :دریافت نکردند گفت سال است که حقوق خود را ٢وی با بيان اینکه کارگران شرکت واگن پارس 

به دنبال حاضر در خيابان و جلوی مجلس تجمع کرده اند این تجمعات برای دولت خوب نيست و راه را برای کسانی که 
  .سوءاستفاده ھستند باز می کنند

  
  نفرازكارگران كارخانه پاژنگ60 ماه حقوق به 5عدم پرداخت 

  
رخانه موتورسيكلت سازي پاژنگ واقع در شھرك صنعتي ليا در قزوين واقع کا: مده است كا ايران كارگر به نوشته سایت 

 ماه است كه حقوق 5 كارگري كه در اين كارخانه كار ميكنند مدت 60, شده است كه به گفته يكي ازافراد اين كارخانه 
به ھمراه كارخانه ھاي نخ سازي نازنخ اين كارخانه . ومزايا دريافت نكرده اند وحق بيمه آنھا ھم پرداخت نشده است 

كه يكي ا ز عوامل خودشان بنام حاجي ميري را بعنوان مدير عامل . وفرنخ در دست عوامل وباندھاي سپاه است 
چپاول اموال ودارائيھاي ھرسه كارخانه , كه بدليل سوء مديريت .كارخانه ھاي پاژنگ وسرنخ وفرنخ سركار گذاشته اند

دي كه توسط عوامل سپاه در اين سه كارخانه اعمال شده است دوكارخانه ناز نخ وفرنخ بطور وسياست ھاي ضد تولي
كامل از دور توليد خارج شده اند وكارگران آنھا ماھھا است كه بدون حقوق بسر ميبرند وكارخانه موتور سيكلت سازي 

دي به آينده خودشان وخانواده ھايشان پاژنگ ھم در وضعيت بحراني بسر ميبرد وبگفته كارگران اين كارخانه ھيچ امي
  .وجود نداردوتا مدتي ديگر اين كارخانه ھم به سر نوشت كارخانه ھاي نازنخ وفرنخ دچار ميشود

از جمله مشكالت اصلي دركارخانه پاژنگ نبودن نقدينگي است كه بدليل سياستھاي غلطي است كه در اين كارخانه 
 كارخانه پاژنگ تھيه مواد اوليه اي است كه بايد ازگمرگ ترخيص بشود كه از جمله مشكالت ديگر در.اعمال شده است

مثال درگمرگ سلفچكان براي . درحال حاضر ميليونھا تومان ازاجناس اين كارخانه در گمرگھاي مرزي انبار شده است
جازه ترخيص بدھند  ميليون توما ن حق گمرگي خواسته اند كه ا100000000ترخيص كاالھاي وارداتي اين كارخانه مبلغ 

ويا در گمرگ شھرك صنعتي بخشي ديگري از اموال اين كارخانه مانده است كه عوامل اداره گمرگ گفته اند كه شما 
 درصد برده شده در انبار 50 درصد ديگر بايد بعنوان ضمانت 50 درصد ازاجناس خودتان را ترخيص بكنيد و50فقط ميتوانيد 

 وارداتي اين كارخانه درگمرك بندرعباس مانده است كه براي ترخيص اقالم وارداتي بماندويا بخش عمده اي از اجناس
اقالم ,  ميليون تومان گمرگي خواسته اند وچون كارخانه قادربه پرداخت اين ميزان گمرگي نيست 500 تا 200مبالغي بين 

ت از جمله مشكالت ديگر اين كارخانه وارداتي در انبارھاي گمرگ شامل مرور زمان ودرمعرض از بين رفتن قرار گرفته اس
 ميليارد تومان چك برگشتي مربوط به معامالت سالھاي اخيراست كه باعث شده كه كارخانه وتوليد 15 تا 10وجود حدود 

  آن در آستانه ورشكستگي كامل قرار بگيرد

  
 بی خبری ازسرنوشت یک فعال فرھنگی کرد در مریوان

  
فعال فرھنگی کرد در مریوان به نام عزیز ناصری که از حدود یک ماه پيش توسط  از سرنوشت یک –آسمان دیلی نيوز 

  نيروھای امنيتی در این شھر بازداشت شده اطالعی در دست نيست
براساس گزارش خبرنگار آژانس خبری موکریان در مریوان، عزیز ناصری دبير دبيرستانھای مریوان و عضو پيشين انجمن 

ن، پس از بازداشت به مکان نامعلومی منتقل شده و از سرنوشت وی خبری در دست صنفی معلمان استان کردستا
  .نيست 

گفتنی است تا لحظه تنظيم خبر عليرغم پيگيریھای بستگان نامبرده، مقامات مسئول ھيچگونه پاسخی در رابطه با 
  .اتھامات احتمالی و محل نگھداری این فعال کرد نداده اند

صری بيش از دوازده سال سابقه تدریس ادیيات فارسی در دبيرستانھای شھرستان مریوان را شایان ذکر است که عزیز نا
  .دارد

  انتقاد کانون صنفی معلمان ایران از سياست ھای وزارت آموزش و پرورش
وع  کانون صنفی معلمان ایران از تدریس کتب با القائات ایدئولوژیک و سياسی و نادیده گرفته شدن تن–آسمان دیلی نيوز 

  .ھای فرھنگی، قومی و زبانی در کتاب ھای درسی در وزارت آموزش و پرورش انتقاد کرد
 مھر ، با اشاره به مواردی مانند ١٣این نھاد صنفی معلمان ایران با انتشار بيانيه ای به مناسبت روز جھانی معلم، روز 

ن از بسياری مشکالت، پرداختن به آموزش و راه برون رفت ایرا: افزایش ميزان افت تحصيلی و ترک تحصيل گسترده گفت
  .پرورش در یک چارچوب ملی و ایجاد تحوالت ساختاری و محتوایی در آن است

کانون صنفی معلمان ایران از آنچه سرکوب نھادھای صنفی منتقد و بازداشت معلمان معترض ناميد، انتقاد کرد و 
زش و پرورش، تقویت جامعه مدنی و تشکل ھای فرھنگيان و خواستار اجرای طرح مدیریت انتخابی مدرسه و مناطق آمو

  .شورای معلمان شد

  
 اعتصابات کارگری در دو کارخانه الستيک سازی در تھران و کرمان
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، از روز شنبه در اعتراض به عدم پرداخت چھار ماه دستمزد )کيان تایر( کارگران کارخانه الستيک البرز–آسمان دیلی نيوز 
  . مشکالت موجود در کارخانه دست به اعتصاب زدند که روز یکشنبه نيز ادامه یافتمعوقه خود و سایر
، کارگران پس از عدم توفيق مذاکرات با مدیریت کارخانه الستيک البرز، »اتحادیه آزاد کارگران ایران«بر اساس گزارش 

يدن به خواست ھای خود، کارخانه را مدیران آن واحد صنعتی را از محل کارخانه بيرون کرده و خاطرنشان ساختند تا رس“
  ”.ترک نخواھند کرد

کارگران الستيک البرز خواستار دریافت چھار ماه دستمزد خود و پرداخت حق بيمه ھای شان ھستند که از تير ماه 
  .امسال به سازمان تامين اجتماعی پرداخت نشده است

ارخانه الستيک بارز در استان کرمان نيز، ھفته گذشته در  کارگر ک٣۵٠٠اتحادیه آزاد کارگران ایران ھمچنين خبر داد که 
  .اعتراض به شرایط کاری خود و پرداخت نشدن اضافه کاری شان دست به اعتصابی سه روزه زدند
  .این اعتصاب در پی وعده رئيس اداره کار کرمان برای رسيدگی به خواست ھای کارگران پایان یافت

با وجود فعال بودن “خاطرنشان کردند » چيلرسازی زھش«رگران کارخانه گفتنی است طی ھفته ای که گذشت، کا
  .و دست به اعتصاب زدند” اند خطوط توليد و فروش محصوالت این کارخانه، طی سه ماه گذشته حقوق دریافت نکرده

  . اعتراضی زدند در مقابل ارگان ھای ذیربط دست به تجمعات-  ھمراه با اعتصاب-کارگران کارخانه کرپ ناز کرمانشاه نيز
، دراعتراض به عملکرد مدیریت و پرداخت حقوق کارگران ) واقع در جنوب تھران(ھمزمان کارگران کارخانه روغن نباتی قو 

  .از محل فروش امالک شرکت، دست ازکار کشيدند
ولين نيز به آنھا و کارگران کارخانه ریسندگی کاشان، در حاليکه ماھھا حقوق معوقه خود را طلب دارند و ھيچيک از مسئ

  .پاسخگو نيست، دست به اعتصاب زدند

  
 اعتصاب غذای بھنام ابراھيم زاده، فعال کارگری بازداشتی

  
 ماه پيش به اتھام فعاليت ۴ابراھيم زاده، کارگر بازداشتی و فعال مدنی که از حدود ) اسد( بھنام –آسمان دیلی نيوز 

 در اعتراض به تداوم بازداشت خود در –ر می برد، از روز ھفتم مھرماه  زندان اوین بس٢٠٩ھای کارگری در انفرادی بند 
  . دست به اعتصاب غذا زده است-سلول انفرادی و عدم رسيدگی به وضعيتش

 خرداد امسال بازداشت ٢٢، بھنام ابراھيم زاده که روز »کميته مبارزه برای آزادی زندانيان سياسی ایران«به گزارش 
و شتم در ھنگام دستگيری، قفسه سينه و پایش آسيب دیده و مدتھاست از درد شدید پا رنج شده، بدليل ایراد ضرب 

  .می برد
 در – مھر با خانواده خود داشت، ھمچنين از اعتصاب غذای خود ٨بھنام ابراھيم زاده طی مالقاتی که روز پنجشنبه 

 از ھفتم –ود درد شدید پا کاری برایش نمی کنند اعتراض به اینکه وی را در این مدت در انفرادی نگاھداشته اند و با وج
  .مھرماه خبر داد

خانواده ابراھيم زاده می گویند بھنام ھمچنين به اینکه برایش وثيقه تعيين کرده اند، اعتراض دارد و معتقد است جرمی 
  .مرتکب نشده است تا بخواھد زندانی شود و برای آزاد شدنش نيز از زندان، وثيقه بپردازد

ی است برادر بھنام نيز، با سازماندھی یک کمپين در خصوص درخواست رسيدگی به وضعيت برادرش، خاطرنشان گفتن
ما مرتب به مقامات زندان مراجعه می کنيم و برای اینکه بھنام را از زندان بيرون بياوریم، می گویيم وثيقه “کرده است 

ریم و تماسی نمی گيرند و ما را سرمی دوانند و بھنام می گویند خودمان تماس ميگي. حاضریم، ولی جواب نمی دھند
  ”.ھمچنان در زندان است

بعضی ھفته ھا حتی مالقات ھم نداده اند و این وضعيت “برادر این فعال مدنی کارگری محبوس ھمچنين می گوید 
  ”.ھمسر و فرزند بھنام را بيش از بيش زیر فشار گذاشته است

رده اند ما به کمک ھمه انسانھای آزادیخواه در جھان نياز داریم، ما به کمک ھمه خانواده ابراھيم زاده خاطرنشان ک
  .کارگران و ھمه مردم نياز داریم، تا بھنام و زندانيان سياسی دیگر را از این وضعيت نجات دھيم

  کارگری به علت قادر نبودن به پرداخت ھزینه درمان به گروگان گرفته شده است
 جاده تھران کرج، بطور ناگھانی دچار مشکل قلب شده و ٢۵ از کارگران ساکن گرمدره کيلومتر  یکی–آسمان دیلی نيوز 

توسط آشنایان به بيمارستان ميالد تھران منتقل شده و بعلت نياز فوری به جراحی قلب ، تحت عمل جراحی قلب قرار 
  .ميگيرد

که توانایی پرداخت این مبلغ را نداشته و بيمه ھم  ميليون تومان بوده که کارگر مزبور بعلت این٢٠ھزینه جراحی مبلغ 
نبوده است، در حال حاضر بصورت گروگان در بيمارستان به اجبار نگه داشته شده است در حالی که بيمار احتياج به 

  .استراحت و آرامش پس از عمل دارد
  .خانواده این کارگر توان تامين این ھزینه را ندارند 

  
  طرق مشھد مقابل مجلستجمع جمعی از مردم رباط

  
 از ساعتی پيش فقرای رباط طرق مشھد که در حال از دست دادن خانه ھایشان ھستند، در مقابل –آسمان دیلی نيوز 

  .مجلس تجمع کردند 
ھفته گذشته  .واستار پيگيری حق وحقوشان شدند ساکنان خانه ھای رباط طرق مشھد با تجمع در مقابل مجلس خ

  .يروی انتظامی با حمله به خانه این افراد، بيش از ده خانه را تخریب کردندماموران شھرداری و ن



 134

آنھا باتجمع در مقابل مجلس . این افراد که از نظر مالی بسيار مستمند ھستند، توان مالی داشتن وکيل را ھم ندارند
  .خواستار زندگی در خانه ھایشان ھستند

  .این تجمع ھمچنان ادامه دارد

  : خابراتي راه دور ايرانكارگران صنايع م

  فرزندانمان را دست خالي راھي مدرسه كرديم

كارگران كارخانه صنايع مخابراتي راه دور ايران  :  مھر آمده است 13 ایلنا در تاریخ –به گزارش خبرگزاری دولتی کار ایران 
صه خبري است و نه قرار است فكري از قرار معلوم نه از مناق: گويند با انتقاد از عملكرد مسووالن استاني و كشوري مي

  . ھا مطالبات معوقه بشود به حال پرداخت ماه
ف شدن نام نزديك به يك ماه از ماجراي حذ: يكي از كارگران صنايع مخابراتي راه دور ايران در گفتگو با خبرنگار ايلنا گفت

اين مدت ھيچ اقدامي در خصوص يان شركت در يكي از مناقصه ھاي دولتي مي گذرد و در كارخانه از ليست متقاض
  . اجراي مصوبه ھيات دولت انجام نشده است

ھاي  ماه گذشته پس آنكه اعالم شد نام كارخانه صنايع مخابراتي راه دور ايران از ميان متقاضيان شركت در يكي از پروژه
  . تندوزارت ارتباطات حذف شده است؛ كارگران اين كارخانه حركت ھاي اعتراضي خود را از سرگرف

ھاي صنايع، ارتباطات، دفاع و نفت موظف ھستند  به گفته كارگران براساس مصوبه ھيات دولت مسووالن وزارتخانه
  . نيازھاي الكترونيكي و مخابراتي خود را با سفارش دادن به اين كارخانه تامين كنند تا

ھيات : ي راه دور ايران به ايلنا يادآورشددر ھمين رابطه شمشيري از اعضاي شوراي اسالمي كار كارخانه صنايع مخابرات
دولت در آخرين سفر به استان فارس اين مصوبه را تصويب كرد تا از ادامه توليد اين واحد خصوصي سازي شده حمايت و 

  . پشتيباني كرده باشد
  . كارگران ھستيمھاي داده شده در خصوص راه اندازي كارخانه و پرداخت مطالبات  ھمچنان منتظر تحقق وعده: وي افزود

 ماه قبل 16رسد كه ھر كدام مدعي ھستند از حدود   نفر مي700تعداد كارگران كارخانه صنايع مخابراتي راه دور ايران به 
  . اند حقوق ومزايا دريافت نكرده

رزندان خود اين كارگران در گفتگو با خبرنگار ايلنا، يادآور شدند به دليل نداشتن استطاعت مالي در سال تحصيلي جديد ف
  . ھا و ساير موسسات آموزشي كرده اند خالي راه مدارس، دانشگاه را دست
 پايان پيام

27Hرشت  به تجربيات کارگران الکتریک ایران نگاھی 

 : آمده است " فانوسی بر ھزار چراغ ِ خاموش :" وان  مھر یا عن13بر پایه گزارش دریافتی از رشت در تاریخ 
 رشت نگاھی به تجربيات کارگران الکتریک ایران

 1383توليد محصوالت الکتریکی تا سال   سال سابقه در زمينه50کارخانه الکتریک ایران رشت با بيش تر از : اشاره 
 است ی در این صنعت بودهبزرگترین واحد توليد این کارخانه زمانی. مشغول فعاليت بوده است

 فانوسی بر ھزار چراغ ِ خاموش
 رشت نگاھی به تجربيات کارگران الکتریک ایران

دست نيست و از آن جز  اما اکنون از وضعيت و سرنوشت ِاین مجموعه بزرگ توليدی ھيچ خبر موثق و مشخصی در
ش رخ داده که با روند خصوصی سازی به طور کارگران اتفاقات زیادی برای این کارخانه و. خرابه ای باقی نمانده است

تجارب موجود در این کارخانه که در خالل این ھمه . توليدی نيز تکرار خواھد شد قطع برای دیگر کارخانجات و مراکز
به دست امده  فراز و نشيب و اميد و نا اميدی و به قيمت خاموشی ثمره بسياری از دسترنج ھای کارگران سختی و

دو مصاحبه ترتيب داده ایم ؛ نخستين  به ھمين منظور در دو بخش ،. برای جنبش کارگری درس آموز شوداست باید که 
 در بخش دوم ھم مصاحبه ای با یکی - سال سابقه کار20 با –کارخانه بخش مصاحبه ای است با یک خانم کارگر از این

دخل و تصرفی در  به تاکيد است که از سوی ما ھيچالزم . کارگران سھامدار این کارخانه ترتيب داده ایم از نمایندگان
تا . تن مصاحبه شونده لزومن نظرات ما نيست پاسخ ھای داده شده انجام نگرفته است و نيز نظرات بيان شده توسط دو

صورتی کوتاه چند نکته ی برجسته را در پایان مصاحبه و به صورت جداگانه  جایی که حتا در بخش دوم ناچار شدیم به
 .است پایان ھر دو مصاحبه به صورت ضميمه مواردی ھمچون عکس و نمونه توافقنامه آورده شده در.  کنيمذکر

که اکنون به خاموشی گرایيده است و  اميد که این مصاحبه ھر چند در توان ِ فانوسی ، افکندن نوری باشد بر وضعيتی
 .باشد تجربه ی آن برای جنبش کارگری آموزنده

این ” ایجاد تشکل ھای کارگری کميته ھماھنگی برای کمک به“ شایسته است که بدون ھمياری ِ یادآوری این نکته
 .رسيد مصاحبه و انتقال تجربه به ثمر نمی

 89 مھرماه –مھران عسگری 

 :  مصاحبه با یک کارگر–بخش اول 

 .نه ایران الکتریک را توضيح دھيدکارخا با تشکر از این که پذیرفتيد در این گفتگو با ما شرکت کنيد مختصری از تاریخچه
 نفر ھم رسيد در آن 1600تعداد کارگران بعد ھا به . کارگر در رشت تاسيس شد  با تعداد ده1334این کارخانه در سال 

 130این کارخانه بيش از  . عدد کليد و پریز بوده است31550000توليد این شرکت برابر با نياز کل ایران یعنی  زمان ظرفيت
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ھمچنين انواع فيوزھا و عالوه بر آن توليدات سفارشی برای  انواع کليد و پریز ترمينال و: صول توليد می کردهنوع مح
 خودرو ، کارخانه ھای کولرسازی انجام می شد و ھمچنين صادرات پيچ ھم در این کارخانه کارخانه ھای دیگر مثل ایران

 ..وجود داشته است
. زمين بزرگ و یک خرابه چيزی برجای نمانده است ب پارک شھر رشت بود جز یکاز این کارخانه که محل اصلی آن جن

 کارخانه به چنين سرنوشتی دچار شد؟ لطفا بگویيد چه اتفاقی افتاد که
 63در سال . خصوصی بود و بعد از انقالب به سازمان صنایع ملی واگذارشد این کارخانه تا قبل از انقالب متعلق به بخش

تحت مالکيت   بانک صنعت و معدن به تملک این بانک درآمد و ده سال بعد طی دعوای حقوقی مجدداًبه به دليل بدھی
به شرکت سرمایه گذاری آتيه دماوند   طی سياست خصوصی سازی ابتدا80سازمان صنایع قرار گرفت و نھایتا در سال 

در . رگران نيز در این مرحله رخ دادکه بيشترین مشکالت کا و بعد از آن طی چند مرحله به بخش خصوصی فروخته شد
یک  رئيس اداره کار آن زمان آقای زارعلی طی. نفر از کارگران روانه بيمه بيکاری شدند 340  حدود80مرحله اول در سال 

 نفر 2000کارخانه قادر خواھد بود که  سخنرانی با ابراز ھمدردی زیاد وعده داد که بعد از این که تغيير ساختار انجام شود
این وعده ھا سبب شد که کارگران . فرزندانشان نيز مشغول به کار خواھند شد را جذب کند و نه تنھا خود کارگران بلکه

فنی و حرفه ای  مقاومت کارخانه را ترک و تحت پوشش بيمه بيکاری قرار بگيرند و در کالس ھای آموزشی اخراجی بدون
کارگران در پایان . و جاده سنگر منتقل شد ھای دیگر در شھر صنعتیشرکت کنند و ماشين آالت کارخانه ھم به کارخانه 

 .بازگشت خود را به کارخانه تحميل کردند 82 ماه در بھمن 18بيمه بيکاری بعد از 
 تحميل کردند، توضيح دھيد چگونه؟ گفتيد کارگران بازگشت خود را به کارخانه

 کارگران فرش گيالن در مقابل استانداری سابق که درست تجمع بازگشت کارگران اخراجی به کارخانه ھمزمان شد با
کارخانه را  مسؤولين به دليل این که تجمع گسترده تر نشود ناچار به کارگران اجازه ورود به. بود جنب الکتریک ایران رشت

 .می دھند
 اندھی شده بودند؟ھماھنگی داشتند؟ چگونه سازم  نفر کارگر اخراجی که چنين کاری را انجام دادند با ھم340آیا

اسالمی  قبال از فيلترھای کارخانه و اداره کار عبور کرده بودند به عنوان نماینده شورای در آن موقع تعدادی از کارگران که
 .کار حضور داشتند و کارگران را ھدایت می کردند

 آن موقع چگونه بود؟ ترکيب جنسيتی کارگران در
زنان در این حرکت ھا شرکت فعال داشتند اما در تصميم . بود شتر از کارگران مردتعداد کارگران زن ھميشه در کارخانه بي

جھت  در شورای اسالمی سه نماینده زن حضورداشتند ولی کال ً اعضای این شورا در. نداشتند گيری ھا چندان نقشی
 .منافع کارگران عمل نکردند

  شدند؟موانعی روبرو وقتی کارگران اخراجی برگشتند با چه مشکالت و
 دفترچه  شدند که به کار تخصصيشان مربوط نبود،  وقتی کارگران اخراجی برگشتند با حکم ھای عجيب و غریبی مواجه

 ھدف این بود که با در فشار گذاشتن کارگران آنھارا. ماھانه شان به تعویق افتاد ھای بيمه آن ھا تمدید نشد، حقوق
این فشارھا ھنوز این توھم وجود  با تمامی. فرما مایل به بازگشت آنھا نبوددوباره اخراج کنند در واقع از اول ھم کار 

در . کار گران ھم برای فرزندانشان فرم تقاضای کار پر می کردند داشت که کارخانه دوباره راه اندازی خواھد شد بعضی از
تبدیل   تجاری اھميت زیادی دارد ھکتار جنب پارک شھر که از لحاظ13که این کارخانه با مساحت  حالی که ھدف این بود

 ماشين آالتی که در آن  اشبریتس با وجود سرانجام زمانی که سالن توليد. شود به یک مرکز تجاری برای سرمایه داران
االت و سایر مواد ناشی از تخریب در معرض فروش قرار گرفت ، کارگران  سالن مستقر بود توسط کارفرما تخریب و آھن

این حادثه  .ه در حال شکل گيری بود شدند و در حياط کارخانه به عنوان اعتراض دست به تجمع زدندک متوجه فاجعه ای
حتی در . شد که تخریب متوقف شود این اعتراض جدی که تا آن موقع سابقه نداشت باعث.  اتفاق افتاد82اردیبشت 

جدی شد که حتا کارگران شبانه روزی در اعتراض به حدی . بود ھنگام اخراج کارگران ھم چنين اعتراضی صورت نگرفته
این  البته. نوبتی می ماندند تا اجازه ندھند که کسی از اموال کارخانه چيزی بيرون ببرد کارخانه مستقر می شدند و

در این . نگھبانی بدھد کارھا خود بخود صورت می گرفت و کارگران با ھم قرار می گذاشتند که ھر شب چه کسی
وقتی یک مبارزه طوالنی . ماه حقوق نگرفتيم  درستی وجود نداشت و وضع وقتی بدتر شد که دهمسئله برنامه ریزی

از کارگر گرفته شده باشد مسئله مالی به موضوع بسيار مھمی تبدیل می  قرار است پيش یباید و قدرت و امکانات ھم
 .شود
 مدت آیا کارخانه توليد ھم می کرد؟ در این

. کنف کار منتقل شده بود مقدار کم به طور فرماليته توليد می کرد اده سنگر یا کارخانهالبته آن بخشی که به ج. نه
 سرویس ایاب و ذھاب نداشتند، بيمه شان تمدید نمی شد و. مشکالت خاص خودشان را داشتند کارگران آن ھا ھم

 .ھا استفاده نمی شد آندستگاه ھای با ارزشی که منتقل شده بودند به شکل اصولی نصب نشده بود و یا درست از 
و تجھيزات کارخانه اصلی به چند کارخانه دیگر مثل  اسم کارخانه کنف کار را آوردید، یعنی بخش ھایی از دستگاه ھا

 کنف کارمنتقل شده بود؟
 منتقل کردند و قسمت آبکاری بخشی از کارخانه کنف کار را خریده بودند و بخش مونتاژ را ھم به کارخانه می ميکو .بله

کارگرھا مانع شدند . البته ھمه ماشين آالت را نبرده بودند. دادند را ھم به کارخانه سيمک در انتھای شھر صنعتی انتقال
 .متوقف شد و عمال بقيه کار

 ارائه داده بودند؟ ھمه این ھا به بھانه تغيير ساختار بود؟ چه توضيحی برای تغيير ساختار
تخصص کافی ندارند، برای تغيير ساختار کارگرھا باید  الت فرسوده است، کارگرھاگفته بودند که مثال بعضی از ماشين آ

کارگرھا ھم متوجه شده بودند که این کالس . گفتم کالس ھای آموزشی ھم برگزار شد آماده شوند، و ھمانطور که قبال
در ھر . عمال اتفالی نيفتاد  ھمدر مورد دستگاه ھای فرسوده. ارتباط چندانی با کار روی دستگاه ھای پيشرفته ندارد ھا

رده خارج دارد امادر ھمه کارگاھھا ی کارخانه اکثر   ساله یک سری دستگاه ھای قدیمی یا از50صورت یک کارخانه 
 * .بودند دستگاھھا سالم و قابل بھره برداری

 تاد؟آن چه اتفاقی اف تا آنجایی رسيدیم که کارگرھا از تخریب کارخانه جلوگيری کردند، بعد ار
چندین تجمع مقابل اداره کار ، . حرکتھایی انجام دادند کارگران برای روشن شدن وضعيت کارخانه و پرداخت مطالباتشان

 تامين اجتماعی رشت، تحصن چند روزه در سازمان صنایع تھران ، شرکت در تجمع رور کارگر اداره صنایع رشت ، سازمان
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یک بار یکی از عوامل . زدند  اداره کار دست به تجمع  یک بار زمانی که.صورت گرفت ) ميدان بھارستان(مقابل مجلس 
بار ھم مدیرعامل در مھد کودک کارخانه به مدت یک  یک.  ساعت نگه داشتند 48کارفرما را در مسجد شرکت به مدت 

ن حرکت بعدھا ھم نظير ای. و توسط نيروھای امنيتی از آن محل خارج شد. لو رفت اما قضيه. روز به گروگان گرفته شد
ھم ھميشه این بود که پول  جواب آنھا. دیگر اتفاق افتاد که اجازه خروج از تعاونی شرکت را به مدیر عامل ندادند یک بار

ھدف این بوده که از نيروی کارگر استفاده . مطالباتتان را پرداخت کنيم نداریم باید بخشی از زمين را بفروشيم تا بتوانيم
جالب . تجاری بسازند ير کاربری برای زمين کارخانه بگيرند تا بعدھا راحت تر بتوانند در آن مکان مجتمعتغي کنند تا مجوز

ميليارد و سيصد ميليون تومان فروخته شد که تازه آن  این جاست که این کارخانه با ھمه زمين و ماشين آالتش فقط یک
ھا بخش کوچکی از آن یعنی حدود یک دھم آن برای در حالی که تن. پرداخت شد ھم فقط بانصد ميليون تومان نقد

 . ميليارد تومان فروخته شد5مطالبات کارگران به  پرداخت
 چرا به چنين قيمت کمی فروخته شد؟ طرفين معامله چه کسانی بودند و

ین موقع یک شرکت واسطه ای بود ، نام خریدار یا خریداران ھم در ا فروشنده شرکت سرمایه گذاری آتيه دماوند بودکه
جلسه  در ھمان. ھميشه می پرسيدند و برایشان سوال بود که چرا جلسه معارفه ای وجود ندارد کارگرھا. اعالم نشد

.  نفرند40عنوان کرد خریداران  و کارگران در مسجد صورت گرفت، وی) قبه(پرسش و پاسخی که بين نماینده کارفرما
 .این معامله خریدار جناح کارگزاران بودند و در خانم صادر شده 4بعدھا مشخص شد که سند به نام 

 .کنيد چه کسانی ؟ اسامی شان را لطفا ذکر
 .شاھنواز فاطمه صدیقيان تھرانی ، خيرالنسا عسکریان ، سوده جبلی و گيتا

 جناح وابسته به رفسنجانی؟. که اینھا از ھمسران کارگزاران بودند
 .اینھا بودند .بله

 وق معوقه کارگران پرداخت شد؟در این زمان آیا ده ماه حق
که اگر ادامه پيدا  شکایت تنظيم کرده بودند. که کارگرھا حقوق نگرفته بودند فرصت خوبی بود که از دست رفت در مدتی

قبل از این که به این مرحله برسد مدیریت حقوق  ولی. می کرد تبدیل می شد به مصادره اموال که به نفع کارگران بود
چکی به آنھا داده . که کارگرھا را تک تک می خواستند تا حقوقشان را پرداخت کنند اتفاق بدتر این بود. دھا را پرداخت کر

کارگر تعھد می کرد که  با این برگه. و یک برگه از پيش آماده ای را جلوشان می گذاشتند و امضا می گرفتند می شد
بعدھا از این برگه خيلی عليه . برداشت می شد یعنی به طور ضمنی این طور. دیگر ھيچ طلبی ندارد حتی سنوات

وظيفه شان حمایت از کارگران و سازماندھی و روشنگری آنھا بود در این مورد  حتا نماینده ھا که. کارگرھا استفاده شد
که ده ماه حقوق  تصور کنيد کارگری. ھمه از روی سياست و برنامه از پيش تعيين شده بود. ھشداری ندادند به آنھا

پارک شھر می خوابيدند و بعضی ھاشان به  رفته ، حتا بعضی ھا که صاحبخانه جوابشان کرده بود با وسایلشان درنگ
شرایطی وقتی چنين برگه ای جلوی کارگر گذاشته می شود دیگر به  در چنين. خاطر مسئله اجاره به خانه نمی رفتند

را داد که  ند که خلع سالحشان کرد و به کارفرما این اجازهکارگران کاغذی را امضا کرد. نمی کند منافع دراز مدتش فکر
البته موارد دیگری ھم در . کارخانه ندارید برای آینده ھم تصميم بگيرد، یعنی به او گفته می شد که شما ھيچ طلبی از

 .برنداز لحاظ شکایت ھای حقوقی کارگران نتوانند کاری از پيش ب آن کاغذ و فرم گنجانده بودند که در آینده
وقت  تجربه نگاه می کنيم می گویيم چقدر خوب می شد اگر کارگران می توانستند تحمل کنند آن اآلن که از پس این

به نظر شما . حقوق نياز داشتند اما واقعيت این است که به این ده ماه. آینده کارخانه و خودشان از بين نمی رفت
 بين خودشان حل کنند؟ موقتاکارگران چگونه می توانستند این مسئله مادی را 

ندارند مثل وکيل و یا منابع بزرگ مالی و ارتباطات خاص و انواع  ببينيد کارگران ھيچ کدام از امکاناتی را که کارفرما دارد را
نظر من  به. دقيقا از ھمين جاست که ضربه می خورند. نقطه ضعف کارگران ھمين مسئله مالی است .و اقسام امکانات

را برای چنين موقعی کنار بگذارند   شاغل چه در حال واگذاری، در ھر شرایطی اگر بتوانند ماھانه رقمیکارگران چه
ھایشان داشته باشند و البته نماینده ھایی ھم که متولی  یعنی یک صندوق مستقل نزد نماینده. مستاصل نمی شوند

که مشکل حاد داشتند مثال بيماری شدید در طی این مدت کارگرانی . مستقل باشند چنين صندوقی می شوند باید
از فرمانداری یا کميته امداد و  اعضای خانواده ، قرار بود که از طریق نماینده ھا وامھایی برایشان تھيه شود حاال یا یکی از

 اوال که به ھمه تعلق نمی گرفت و این. مشکالت زیادی وجود داشت اما برای دریافت وام. یا صندوق ھای دولتی دیگر
 دریافت وام وجود نداشت و ھمين موجب اختالف بين کارگران شد و چه بسا که باعث تخریب که شرایط مشخصی برای

کارگری یک دفعه تغيير  ما در عمل اینھا را دیده ایم که با رقم ھای خيلی کوچک. شخصيت و تحقير کارگر می گشت
 .را بگویم  ھاکه حاال من اصال دوست ندارم آن. روش می داد چون نياز داشت

 !چقدر ؟
 30توسط مسوولی تحت عنوان کمک مثال به کارگری  پيش آمده که کارگران دسته جمعی جایی اعتراض کردند، حاال

 .بيرون می کشيدند ھزار تومان داده می شد و اورا از جمع
.  بيشتری دوام بياورندداشتند می توانستند مدت این طور پيشنھاد کردید که اگر کارگران از لحاظ مالی استقالل می

کارگری باید بين کارگران باشد و توسط خود کارگران اداره شود؟ و آیا اگر دست  سوال این است که آیا لزوما این صندوق
 مقامات دولتی در این صندوق دخالت کنند ممکن است که چه اتفاقی بيفتد؟ ھایی از
شده بود البته  ق مالی دو سال قبل از این قضيه تشکيلیک صندو. جالبش در ھمين کارخانه اتفاق افتاد یک نمونه

. موجودیش ھم خيلی زیاد نبود. قرار داشت صندوق تحت نظر نماینده ھای کارگری نبود زیر نظر خود مدیریت کارخانه
دوق بعد از این اتفاقات صن. وام بگيرند چيزی شبيه به صندوق قرض الحسنه بخاطر این ایجاد شده بود که مثال کارگرھا

مواردی که جزو  اآلن یکی از. صندوقی که موجودیش از آن خود کارگران بود به انھا باز گردانده نشد. شد کال مصادره
صندوق تحت نظر نماینده ھای مستقل  چون. مطالبات کارگران بازخرید شده است ھمين موجودی صندوق می باشد

یعنی اگر صندوق مالی وجود . قضایا به کلی ناپدید شداین  نبود و موجودیش در حساب ھای خود شرکت بود بعد از
 باید. دولت در آن دخالت داشته باشند آن زمانی که باید به داد کارگرھا برسد نمی رسد داشته باشد اما کارفرما یا

  .صندوق کامال کارگری باشد تا در راستای منافع خود آنھا ھزینه شود
موارد دیده شده  رباره کسانی که فعالتر بودند چه فکر می کردند؟ در بسياریبود نسبت به نماینده ھا؟ د چه جوی حاکم

دروغھایی درباره عناصر آگاه، مثال شایعه این که این   با –که کارفرما یا عوامل دولتی سعی می کنند جوسازی نمایند 
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ا به آن ھا انگ سياسی می اخالقی و خانوادگی در مورد آن ھا درست می کنند و ی ھا پول گرفته اند ، یا بحث ھای
 آیا چنين مواردی در کارخانه شما ھم پيش آمد؟ .زنند
نماینده می شد این جوسازی کمتر می شد چون قدرت اجرایی داشتند و بر آن  منتھا به نظر من اگر عنصر آگاه. بله

است این که  ونه که خاطرممثال یک نم. در امور را داشتند و حمایت کارگران نيز برخوردار می بودند اساس حق دخالت
. من ھم قبول کردم . کارخانه را شرح دھم یک بار نماینده ای از من خواست که در مصاحبه کيھان شرکت کنم و مسائل

کامال . عنوان شده بودکه تخریب کارخانه توسط تعدادی ترک صورت گرفته است اما در روزنامه از قول من به دروغ این طور
. کارگران پيمانکار  اصال یکی دیگر خریده، تاراج کرده چه ربطی دارد به آن. ھند چھره را خراب کنندمی خوا معلوم بود که

درباره ھرکس که برخالف آنھا نظر می . وجود داشت کال جوسازی درباره کسانی که نظر می دادند یا فعاليت می کردند
 .داد

 کردند؟ چه کسانی جوسازی می
. بين نماینده ھا تفاوت دیدگاه و عملکرد وجود داشت البته باید یاد آور شوم که. ر نماینده ھاکارفرما از طریق اعمال نفوذ ب

 .به شرایط ، خود نماینده ھا ھم تغيير می کردند از آن گذشته در طی زمان با توجه
 چه کسانی بودند و چگونه انتخاب شدند؟. کردید درباره نمایندگان کارگران صحبت

 به بيمه بيکاری رفتند نماینده ھایی که بعد از طی مراحل تایيد واقعا با رای کارگران لين بار کارگراندر زمانی که برای او
چرا دفترچه بيمه تمدید نمی  به عنوان نماینده شورای اسالمی انتخاب شده بودند با توضيخات ساده ای درباره این که

ند چون ھنوز این توھم وجود داشت که به زودی کارگران شد شود یا چرا حکم ھا را این طوری زدند به راحتی قانع می
انتخابش  زمان به نظر من کارگران به اھميت و ضرورت وجود نماینده آگاه و روند درست نحوه در آن. به کار باز می گردند

ب و بغضی کارگرانی بودند که واقعا ھيچ ح در شورای اسالمی. البته دیدگاه ھای مختلفی وجود دارد. پی نبرده بودند
این . که نماینده ھا عمال کاری از پيش نبردند آنان را برگشت بکار زدند بعدا. نداشتند و می خواستند کاری صورت بدھند

پيدا نکردند، یعنی  در مرحله بعد کارگران در انتخابات شورای اسالمی حضور. منافعشان از منافع جمع جدا شد جا دیگر
کارگران درآمد ،باید سازماندھی ھایی صورت می  بعدھا که کارخانه به تصرف. ره کاردر انتخابات رسمی تحت نظارت ادا

انتخابات خودجوشی صورت گرفت که نواقص خاص . شب مانی و نگھبانی دادن گرفت مثال دسته بندی کردن افراد برای
ھا خودشان را  ن شد که خيلییک انتخابات علنی بود و باز توھمات مانع از ای. یکی این که مخفی نبود .خودش را داشت

که با مدیریت ، فرمانداری یا استانداری ارتباط  کاندید کنند یعنی کار را فقط در حد چانه زنی می دیدند و به افراد خاصی
 محافظه –بودند که توانایی ایجاد تشکل کاگری را داشتند اما به ھر دليلی  کسانی. بھتری داشتند اولویت داده شد

. ھم خيلی مھم بود نبود اساسنامه. حاال شکل انتخابات بماند.  وارد ميدان نشدند–کم گرفتن خودشان دسته  کاری یا
این ھا . خيلی با شورای اسالمی فرق داشت البته. اساسنامه ای که حدود اختيارات و مسئوليت ھا را مشخص کند

 .انتخاب شده بودند دست بلند کرده و. واقعا نماینده بودند
 اختياراتشان چه بود؟ درباره چه چيزی باید پاسخگو می بودند؟  شدند؟ قرار بود چه کاری انجام دھند؟ حدودچرا انتخاب

از آن جایی که اساسنامه ای وجود نداشت ، پنج شش نفری که انتخاب شدند . نشد ھمين ، ھيچ چيزی مشخص
را پاسخگو نمی  ه کسانی که اصال خودشاناین ھا بعدا تبدیل شدند ب. زیادی برای خودشان در نظر گرفتند اختيارات

یعنی زمان . ھا در نظر گرفته نشده بود زمانی ھم برای آن. دانستند، در مقابل ھر سوال به شدت برآشفته می شدند
اگر کارگری . بينی نشده بود که باید این ھا در آن جا پاسخگو باشند  انتخابات دوره بعد و احيانا مجمع عمومی پيش

جوسازی  یا ھشداری می داد که مثال کاری اشتباه است متھم می شد به کارشکنی ، و عليه او رسيدسوالی می پ
البته وجود . باشد یا پيگير نباشد ممکن است نماینده ای واقعا دلسوز بوده باشد اما دیدگاه درستی نداشته. می شد

 که اختيارات را محدود می کند و نماینده ھا را این اساسنامه است یک یا دو فرد به تنھایی نمی تواند مشکل ایجاد کند
 .پاسخگویی مجبور می کند به

 نماینده ھا ملزم به اجرایشان می شدند؟ مشخصا در مورد کار شما در اساسنامه چه چيزھایی باید تصریح می شد که
امی بدھيم کامال شفاف بودن مسائل مالی، مثال اگر می خواھيم و تاریخ مجمع عمومی، شرایط مجمع فوق العاده،

شفاف بودن جلسات ، تقسيم کار مناسب و تاریخ انتخابات مجدد که به . با چه شرایطی  مشخص شود به چه کسی و
یعنی . بيشتر به کارگران مجموعا یک ساختار شورایی با اتکای. من ھر چقدر این تاریخ کوتاه تر باشد بھتر است نظر

و اگر کسی پی برد که نماینده ای از موقعيتش سوء . برگزار کند  دوباره انتخاباتنماینده باید موظف باشد در تاریخ معينی
انرژی را  پاسخگو و یا پيگير نيست شخص دیگری که شاید تا دیروز وقت نداشته اما امروز آن وقت و استفاده می کند یا

مع عمومی به سالمت کار و شفاف بودن مجا پاسخگویی در. دارد که بياید و کار بھتری ارائه دھد باید جای او را پر کند
وضعيت را ببينند، ھم . به سرنوشت خودشان نظارت داشته باشند جریانات کمک می کند و باعث می شود تا کارگران

 .به موقع اگر اشکالی می بينند اعمال نظر کنند دخالت داشته باشند و ھم
 ! یعنی یک تشکل مستقل کارگری

نمایندگانی انتخاب کنند که  ه کارگران دور ھم جمع شوند و برای اخذ مطالباتشانیک تشکل مستقل کارگری ک. بله
ولی . شد کارگرھا بتوانند نمایندگان خودشان را تغيير دھند طبق اساسنامه دائما پاسخگو باشند و ھر وقت که الزم دیده

نبودند که  خاب شدند که اصال متوجهنماینده ھایی انت. کارخانه ما چنين تشکلی به وجود نيامد متاسفانه ھيچ وقت در
در . افراد نيست درباره ساختار است صحبت سر این نيست که دلسوز نبودند اصال بحث سر. برای چه انتخاب شده اند

بگذاری با اختيارات نامحدود که پاسخگو ھم نباشد معلوم است که کار  واقع اگر ساختار غلط باشد بھترین فرد را ھم اگر
 .شد واھدبه کجا ختم خ

 و کار شما به کجا ختم شد؟
اوقات کارگرھا را جمع می کردند و در چارچوب ميل خودشان گزارش  بعد از این که این نماینده ھا انتخاب شدند گاھی

ھای بھتری   مبارزه راه اما به نظر من در شيوه. خواستند البته در این مدت تجمعاتی صورت گرفت می دادند و نظر می
از چند گاھی مدت طوالنی جلوی  در آن زمان کارگران ھر. ار گذاشتن می توانست وجود داشته باشدبرای تحت فش

. فرش گيالن انجام داد یعنی تجمعات بيشتر در ساعات کوتاھتر شکل بھترش را. اداره کار یا استانداری تجمع می کردند
می  ه دیگر خسته کننده می شود، پراکندگی ایجادمدت طوالنی وقت بگذارد دو ھفته یا دو ما وقتی از کارگر می خواھيد

زمينه . شدند مسافرکشی کنند تعدادی مجبور. فراموش نکنيم که خيلی از کارگران در مضيقه مالی معيشتی بودند. کند
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کارگرھا را در صحنه نگھدارد مثال اگر نوبتی می  یک سازماندھی قوی می توانست. ھای پراکندگی به وجود آمد
. ھم نماینده ھا با مدیریت مذاکره می کردند، گزارش می دادند یا نمی دادند گاھی. ساعتھای کوتاھتری گذاشتند در

که قرار شد در سازمان صنایع  قضيه به اینجا رسيد که بين نمایندگان کارگران و کارفرما توافقنامه ای امضا شده بود نھایتا
اداره صنایع تجمع کردند و خواسته شان این بود که به  لویج. کارگران ھمه با ھم رفتند تھران. تھران امضا شود

 ماه و نيم که 3این توافقنامه از پيش تعيين شده بود مبنی بر این که سالی  .وضعيتشان رسيدگی شود مثل سنوات
 .است پرداخت شود رقم خوبی

 بابت چه چيز پرداخت شود؟
یعنی یک رقم فریب . قنامه خيلی ماھرانه تنظيم شده بوداین تواف. ھم داشت توافقنامه بندھای دیگری. بابت سنوات

ولی بندھای . کنند و نيم در آن گنجانده شده بود که باعث شد کارگران کارخانه را با شادی و پایکوبی ترک  ماه3دھنده 
وجود داشت این و چيز خيلی بدتری که در توافقنامه  . ماه و نيم را به رقم پایين تری تبدیل می کرد3دیگر آن عمال این 

ھم در این مرحله و ھم در . نمایندگان طی جلسه ای آن را امضا کردند. را ترک کنند بود که کارگران می بایستی کارخانه
حتی آن روز . از آن با خبر شدند مرحله که به کارگران ده ماه حقوق نداده بودند آنھا بعد از این که توافقنامه امضا شد آن

 .خيلی ھم فشار آوردیم که بگذارند ببينيم .دور از دسترس ما بود. نخواندیمھم ما توافقنامه را 
 کسانی بودند؟ این توافقنامه چه بود و طرفين آن چه
رفته بودند دوباره به بيمه بيکاری منتقل شوند و   نفری که قبال به بيمه بيکاری340  طی این توافقنامه تصویب ميشد که
 .بعد بقيه کارگران ھم اخراج و ھيچ رابطه ای با شرکت نداشته باشند. شوند ملاز شرکت مفارقت یعنی اخراج کا

 ھای شما در ازای این ھا برای کارگران چه چيزی دریافت کردند؟ نماینده
توضيحات دیگری ھم  اما. ماه و نيم به توافق رسيدند3قرارداد در عوض برای کارگران به ازای ھر سال  نمایندگان در این

 خانم ھایی که مشمول بازنشستگی پيش 4تبصره   ماه و نيم را کم می کرد مثال طبق3افقنامه بودی که این در این تو
در حالی که در چنين .  ماه دریافت کنند2بازنشسته و در ازای ھر سال خدمت  از موعد می شدند در چارچوب مقررات

توافقنامه شده مثل  ندھایی به طور موزیانه وارد اینب. کارگر اجبارا اخراج می شود بازنشستگی معنا ندارد شرایطی که
پولی پرداخت شود تعھد گرفتند که باید ملک  این نکته که شرکت به طور کامل تحویل داده شود یعنی قبل از این که

ير کارگران را منوط می کنند به فروش زمين کارخانه که پس از تفکيک و تغي موضوعه تحویل داده شود و پرداخت مطالبات
مطالبات را پرداخت  در واقع نقشه کشيدند که ھم کارگر را اخراج کنند و ھم معلوم نباشد که. انجام می شد کاربری باید

را با امضایی که از نماینده ھا گرفتند وارد این بازی  در واقع کارخانه را با یک سود کالن تصاحب کنند و کارگران. کنند
 سال طول کشيد 2دا پرداخت کنند از آ ن تاریخ تا موقعی که به دست کارگران برسد نق پولی را که می توانستند. کردند
 .یعنی محلی که جای تجمع کارگران بود. حالی که کارخانه بالفاصله تخليه شد در

 بودند؟ مقابل نمایندگان کارگران که این توافقنامه را امضا کردند چه کسانی طرف
تصفيه سازمان صنایع و معادن ،  عاون سياسی امنيتی استان ، رئيس ھياتمسؤولين استان ، مدیرعامل شرکت ، م

پاسخگویی به شکایات ، فرماندار رشت و نماینده سھامداران  رئيس سازمان صنایع استان ، مدیر کل ارزیابی عملکردو
این  در سطح ملی در امنيتی و اقتصادی از استان و دولت –واقع یک تيمی از مقامات سياسی  در. یعنی خریداران جدید

که باید پرداخت نشود و تغيير  قضيه شرکت داشتند و در این که کارگرھا ھم اخراج شوند و ھم حق و حقوقشان آن طور
 .نرم به کام خریدار برود کاربری صورت بگيرد مداخله داشتند تا این لقمه چرب و

  سال بعد پرداخت شد؟2چرا حق و حقوق کارگران 
کرده بودند خيلی از نظر  به نظر من کسانی که این توافقنامه را تنظيم. وافقنامه قرار داده بودندزمانی در ت یک شرط

 ماه بعد از این که شرکت با 6حداکثر : چطور بيان شده  ببينيد از نظر زمانی. حقوقی وارد بودند چون خيلی مبھم بود 
 یک دقت نظر.  ماه را تا ھر جایی کش بدھد6تواند آن این شرط دوم می . به کار کرد ظرفيت مطلوب راه اندازی و شروع

 .امضا شد ولی این توافقنامه عينا به ھمين شکل. مسئوالنه نياز بود که این نکات را بيرون بکشد
 چنين چيزی را امضا کرده اند؟ وقتی نماینده ھا پس از امضای توافقنامه برگشتند آیا شما مطلع شدید که

بر این است که سنوات کارگران پرداخت شود و کارگران ھم خوشحال  قنامه ای امضا شده و قرارتوضيح دادند که تواف. نه
 بعدا با پيگيری ھایی که صورت گرفت فقط یک بار به مدت. ترک کردند و به رشت برگشتند و شاد سازمان صنایع را

ھزار و یک زحمت این توافقنامه بدست  خره باباال. تمام این حرکات غير دمکراتيک بود. کوتاھی توافقنامه را به دیوار زدند
 .آمد و بين کارگران توزیع شد

 متوجه شدند که چه کالھبرداری صورت گرفته است؟ اعتراض کردند؟ آیا کارگران
برای کارگران   ماه و نيم سنوات3آن . ماھرانه نوشته شده بود آن نکات منفی برای کارگران آشکار نشد چون خيلی. نه

 ماه منوط به 6ولی این که . دریافت می کنند  ماه دیگر مطالباتشان را6فکر می کردند که نھایتا تا . داشتخيلی نمود 
  ماه بعد از را راه اندازی و6.  ماه قطعی نبوده است 6چرا که آن . متوجه نبودند چه چيزی بوده شاید خود نماینده ھا ھم

 .دھد تيار را به دست کارفرما میرسيدن به وضيت مطلوب یک وعده خيلی کلی است که اخ
سھامداران و خریداران تحویل داده شود  سوال این است که اگر قرار است که کارگران بازخرید شوند و کارخانه کامال به

 مگر قرار نبود کارخانه تخریب شود؟ رسيدن به وضعيت مطلوب و دیگر چه معنایی دارد؟
. ای نبوده و قرار ھم نبود که تعطيل شودبلکه مساله تغيير ساختار بود کستهبه خاطر این که این کارخانه ، کارخانه ورش

. را اخراج می کنند اگرقرار است کارخانه کار کند پس چرا کارگر. که کارگران اخراج شوند البته تناقض است اما قرار بوده
 340ابتدا .  از این بوده استبحثی ھم قبل البته یک. به روشنی مشخص است که می خواھند کارخانه را تعطيل کنند

این کارگران تمام شد و به کار برگشتند باز ھم فقط می خواستند ھمين  نفر اخراج می شوندبعد از اینکه بيمه بيکاری
مجموعه شرایط موجود   نفر باقی مانده حاال به ھر دليل شاید به خاطر عدم امنيت کاری ،180کنند اما آن  افراد را بيرون
مسئله این طور عنوان شد که یا ھمه باید . بمانند  ھایی که مشاھده کرده بودندراضی نشدند سر کارو بی صداقتی

 از یک لحاظ خوب بود که ھمبستگی بين کارگران. استفاده کردند ھمه را بيرون انداختند از فرصت. بمانيم و یا ھمه برویم
کارخانه . بھترین حرکت برگشت به کار بود به نظر من. رک کننداز این لحاظ بد بود که پذیرفتند که کارخانه را ت. ایجاد شد

 ماه و نيم برای آنھا 3و. شرایط عادی شاید یک ماه سنوات بگيرند  که در  .پرسنل نزدیک به بازنشستگی زیاد داشت
فشار  حالی که حتا برای کارگری که به زودی بازنشست می شود تقاضای برگشت به کار یک اھرم در. خيلی بھتر بود
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به کار ھمه موافقت می شد در  این خواسته باید مطرح می شد تا با برگشت. است حتا اگر نخواھد که به کار برگردد
راه اندازی توليد است راحت تر مشخص می شد که ھدفش  غير این صورت آن وقت اگر کارفرما که مدعی بود خواھان

 این در حالی بود که کارفرما.  نفر به دنبال اخراج رفتند180ن شکل در واقع خود ای ولی به این. تعطيلی کارخانه است
نماینده ھا باید به کمک . نشد چيزی اضافه.  نفر در نظر گرفته بود به تمام کارگران داد340ھمان زمينی را که برای 

ن را به زمين محاسبه می کردند به یک رقم کلی می رسيدند و ا  ماه و نيم را برای تک تک افراد3حسابداران شرکت 
نفد رسيد  520 نفر کارگر اخراجی در نظر گرفته بود وبعد که این تعداد به 340را کارفرما برای  زمينی. مربوط نمی کردند

خواسته ھای خود رسيدند و ھم با ھمان  یعنی صاحبان کارخانه ھم به. باز ھم ھمان مقدار زمين در نظر گرفته شد
 به کارفرما  سنوات ھمه کارگران را پرداخت کردند یعنی ھيچ چيز اضافه فته بودند نفر در نظر گر340منبعی که برای 

که پيگير تغيير  حالی که باید درخواست می کردیم که ما پولمان را می خواھيم ، به کارگر ارتباطی ندارد در. تحميل نشد
 زمين فروخته شد و سنوات کارگران کار گروه نھایتا کار گروھی تشکيل شد و با نظارت. کاربری و تفکيک زمين باشد

صورت گرفت که مصوبات آن با ظرافت و رندی خاصی در توافقنامه بنا به  به ھر حال مجموعه اقداماتی. پرداخت شد
امنيتی   و مسووالن سياسی  .کارفرما گنجانده شده بود و نتيجه اش چيزی نبود جز شکست کارگر منفعت و خواست

برادر معاون آقای کرباسچی بود در  نماینده کارفرما ھم یک شخصی به نام قبه بود که. داستان ھم پایش را امضا زدن
یک مجموعه قوی سياسی . مالی مختلف درباره آنھا مطرح شد دوران شھرداری تھران که خيلی پولدار بود و مسائل

 .کارگران اقتصادی بودند در برابر
 آیا   نفر ،4 یا 3خودشان حالجی کنند البته نه  تبا این مسائل را بيناگر برای کارگران این امکان وجود می داشت که مر

برای رسيدن به حق وحقوق و مطالباتشان دست به مشورت جمعی بزنند و با عجله  بھترین راه حل این نبود که کارگران
 صالحدید یکی دو نماینده چنين توافقنامه یک جانبه ای را امضا نکنند؟ فقط با

منتھا این افراد قدرت   تشکيل می شد  نفره30 و یا 12د از انتخاب نماینده ھا در موارد مختلف جمع ھای بع البته قبل و
ھمان طور که قبال گفتم اینھا ھم اصال پاسخگو نبودند  اجرایی نداشتند چون فقط به نماینده ھا اختيار داده شده بود که

بعدھا   طور مشخص پای توافقنامه ای را امضا کردند که کارگرانبه. کارگران منتقل نمی شد  نفر ھم به30 ، 12نظر این 
وکيلی که به مسائل کارگری . وکيل بود مثال یکی از بحث ھایی که در آن زمان می شد گرفتن. از مفاد آن با خبر شدند

ه از نزدیک با کمک یک وکيل و استفاده از تجارب نماینده ھا ک درست است اینھا خيلی کمند اما می شد. وارد باشد
 .نشد این پيشنھاد شد اما چون در چارچوب خواست نماینده ھا نبود عملی. را بھتر پيش برد درگير قضایا بودند کارھا

کارخانه نبود که تجربه ای در این زمينه  کسی در. این ضعف برمی گردد به نحوه انتخاب نماینده ھا و بی تجربگی کارگران
 نفع کارگران نيست؟ ین مسير بهداشته باشد و بگوید که پایان ا

انجام دھند خودشان را کاندید نکردند که واقعا  متاسفانه کسانی که می توانستند این مسئوليت را به نحو بھتری
سطح مبارزه در ابتدا چانه زنی بود اما بعد در حل . خودشان را کاندید می کردند به نظر من باید مستقيما. اشتباه بود
اگر در حاشيه  اما واقعيت این است که خيلی ھا تصور می کردند که.  فاکتور بسيار مھمی بودعنصر اگاھی مسائل

اما واقعيت . اند بھتر می توانند مذاکره کنند فکر می کردند آنھایی که نماینده شده. باشند بھتر می توانند موثر باشند
 .نی تاثير بگذاریباشی وگرنه خيلی کم ميتوا این است که حاشيه وجود ندارد باید وسط

معلوم نشد چند نفر یا چه کسانی بودند این کارخانه سھامدارانی ھم داشته، آنھا  جدا از خریداران جدید که تا مدت ھا
 بودند و در این ميان چه کردند؟ که

ولی .  شده است نفر واگذار1200 درصد سھام به 17 یا 16قبل از انقالب  در زمان واگذاری سھام در. آنھا از کارکنان بودند
درصد تقليل  2 درصد به 17واگذاری به بخش خصوصی افزایش سرمایه ای داده شد که سھام کارگران از  در ھمان زمان

افزایش سرمایه شرکت شد و گرچه کارگران در  در واقع دولت با طرحی که به شرکت داد و با پرداخت وام باعث. پيدا کرد
در تمام این دوران سھامداران به . ولی با این وجود سھامشان پایين آمد  کردند ھزار تومان پرداخت50مقطعيھر کدام 

اینھا فوت کرده اند و  بسياری از. مبارزه خودشان را داشتند که ھنوز ھم ادامه دارد ولی نتيجه ای نگرفته اند طورجداگانه
 آنھا ھستند پيگير کار شده اند بعضی ھا فرزندانشان که وراث در زمان زندگی خودشان نتوانستند حقشان را بگيرند حاال

 .شده باشند ھم ممکن است که دیگر خسته
آن چه کارفرما مد نظر داشت بالفاصله اجرا شد اما  به اینجا رسيده بودیم که کارگران قراردادی را امضا کردند که طی آن،

در این مدت چه . رگران برسد سال طول کشيد تا به دست کا2شده بود ھم  ھمان حقوقی که در توافقنامه لحاظ
 افتاد؟ اتفاقاتی

کردند بنابراین در تعاونی که در مالکيت خود   دادند و تنھا جایی را که در اختيار داشتند خالی خوب کارخانه را تحویل
گران تجمعاتی جلوی استانداری داشتند ویا نمایندگان به تنھایی یا ھمراه با کار گاھی ھم. کارگران بود تجمع می کردند

دریافت کردند تازه آن ھم طی   سال مبالغی را2نھایتا بعد از . تھران سفر می کردند و به این نحو پيگير قضایا بودند به
 ماه و نيم 3ھمان . کاری ھا ، صندوق ھمه از بين رفت سه مرحله به کسر خيلی از مزایایی که طلب داشتند ، اضافه

 جدولی ترتيب دادند آنھایی که سابقه کمتری.  ماه و دو روز داده شد 3 حدود چيزی. نشد که در قرارداد بود ھم پرداخت
 .نشد  ماه و دو روز یعنی در واقع توافقنامه ھم اجرا3 ماه ونيم و بقيه 3داشتند 

 شما خودتان چند سال در این کارخانه کردید و کارتان چه بود؟
 .کار کردم در بخش اداری سال آنجا 20

 دارد؟  کار می کردید اآلن چه وضعيتیآن اتاقی که در آن
 .تبدیل به خرابه شده، و کل آن مجموعه یک خرابه است

 کارخانه بزرگ بوده و حاال یک خرابه شده در اختيار چه کسانی است؟ آن زمين که قبال یک
که برای سنوات  آنسھامدار که از قبل سھام شرکت را داشته اند در آن جا تجمع می کنند و فقط یک تکه از اآلن کارگران

شایع ھست . اختالفات جناحی ھمانطور رھا شده  در نظر گرفته شده بود به فروش رفته و بقيه زمين به خاطر مسائل و
سھامداران اوليه ھم که ھنوز به حقشان نرسيده اند تعداد کمی از . تصاحب کنند که بعضی ارگان ھا در صددند که آن را

انھا برخوردھایی ھم شده ولی  این حرف ھا آنھا نماینده دارند و پيگير مطالباتشان ھستند بابا ھمه . باقی مانده اند انھا
در تلویزیون با ھمين اسم ایران الکتریک با بيش از سی سال  حاال کارخانه ای. باز در ھمان خرابه گاھی تجمع می کنند

  است ولی مشخص نيست در کدام شھر قرارھمان کارخانه” کارگران حدس ميزنند که احتماال .سابقه تبليغ می شود
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مشخص نيست این . نيست آن دستگاھھایی که در چند کارخانه اطراف و شھر صنعتی گذاشته بودند در حال کار. دارد
 تواند بگوید که این کارخانه امروز وجود دارد یا نه؟ در ھر صورت کسی قطعا نمی. کليد و پریز ایران کجا فعاليت می کند

 .اگر صحبتی دارید بفرمایيد. دیگری نداریم  ما پرسش ز شما،با تشکر ا
 وجود اساسنامه ای که –پيشبرد مبارزات کارگری وجود تشکل مستقل  نکات مھمی که به ذھنم می رسد برای

 وجود صندوق مالی مستقل که این آخری خيلی. پاسخگویی نماید و مدت نمایندگی را کم کند نمایندگان را ملزم به
در آخر من ھم از شما تشکر . دارد ت و حضور نمایندگان آگاه و مستقل که تاثير زیادی در پيشبرد مبارزه کارگریمھم اس

 .کنم می
  
  

 : زیرنویس  __________________________________________________________________________
قطعه کارگاه 100000کارگاه اشبریتس با قطعه150000دستگاه پرس باظرفيت توليد روزانه 140کارگاه پرسخانه با  *

 پيچ در روزکارگاھھای 2000000قطعه کارگاه پيچسازی با ظرفيت 135000 قطعه کارگاه اتومات با400000اشتانس با
مونتاژ  عالوه براین این کارخانه دارای کارگاھھای تکميلی آبکاری تميزکاری فلزی و .ميدادند توليدی این شرکت را تشکيل

 .بوده است

 احمدی نژاد ،اميد ،توھم:بخش دوم 

. الکتریک ایران رشت صورت گرفته است پرسش و پاسخ کوتاه زیر با نماینده ی کارگران سھامدار ِ کارخانه سابق       
روزه در محل سابق کارخانه که زمينی بزرگ و درست در مرکز شھر  تعدادی از کارگران سھامدار تقریبا به صورت ھر

 روی دیوار ھا و وروودی سابق کارخانه چندین پرده نصب شده که در آن مطالبه ی بيش از بر. رد ھم می آینداست گ
  .ایران نصب شده است و رھبر) احمدی نژاد (نفر از کارگران سھامدار و عکس ھایی از رئيس جمھور ایران  900
 چرا شما و کارخانه تان به این وضع دچار شد ؟: سوال
 .است این دولت بھتر. ھمه چيز را خصوصی کردند. سنجانی و خاتمی به کارگر خيانت کردندھای رف دولت
 این دولت چه کار کرده؟: سوال

در مناظره انتخاباتی احمدی نژاد به موسوی گفت که چرا در زمان  مثال. کاری نکرده، ولی حداقل حرفش را زده
 .آورد حتا اسم این جا را ھم. ان را بدبخت کردند کارخانه ما را خریدند ولی کارگر رفسنجانی اطرافيانش

گرفته شود و به ھر کس بدھند خوب  اگر کارخانه از دست آن چھار خانم که گروه رفسنجانی و کرباسچی و قبه ھستند
 .به ما قول دادند که ھر کس بياید حق ما را می دھند. است سپاه باشد یا صندوق مھر که وابسته به سپاه. است
نيست  معلوم. خودشان ھم بدبخت شدند. توافقنامه راکه امضا کردند بيچاره شدیم. جنایت کردند  ھای کارگراننماینده

 .ماليدند آنھا ھم سر کارگران شيره. پول گرفتند یا چطور سرشان را شيره ماليدند
من خودم رفتم به کارخانه . شندزمين آن را بفرو وقتی کارخانه را منتقل کردند که بتوانند کارخانه اصلی را تخریب کنند و

من خودم ساماندھی کردم که زنان و مردان . .کردم تا دستگاه ھا را نصب کنند جدید در کنف کار در جاده سنگر و کمک
بعد از آن در . کشيدم گفتم این چه وضعی است که زنان و مردان از یک جا وارد شوند، دیوار. داشته باشند ورودی جدا

بعدھا متوجه . اما بعد حقوق بازنشستگی ام قطع شد .ن دستگاه پرس خط توليد را راه اندازی کردمعرض چند ماه چندی
اصال برنامه بود که . دست باال دست بود. کردیم به راه اندازی کارخانه جدید شدیم چه کالھی سرمان رفته که کمک

 .اصلی خراب شود و به جای دیگر منتقل شود و ما ھم کمک کردیم کارخانه
 خواسته ی شما چيست ؟ به طور خالصه: سوال

کارخانه است که اآلن منتقل شده به کارخانه ھای دیگر   ميليارد فقط تجھيزات50در حدود . ما حقمان را می خواھيم
 .بدھند باید. مال این سھامدارھاست% 12) … ھکتار با تجھيزات و 13(ارزش زمين  . … مثل کنف کار و می ميکو و

اگر با پيگيری ھای . زمين کارخانه ميکنند زکارگران صحبت از مالکيت احتمالی سپاه در آینده ی نزدیک بربرخی ا: سوال
شد و به سپاه پاسداران یا جای دیگر داده شود آن وقت آنھا صاحب زمين  شما زمين و تجھيزات از آن چھار نفر گرفته

این . کارخانه دار بگيرید ، زمين را خریده ایم بروید حقتان را ازمی گویند ما از کارخانه و کارگر خبر نداریم تازه. می شوند
 آن وقت چه می کنيد؟. ندارید زمين شھری ھم می شود محوطه نظامی وشما حق ورود به آن را

 تن 5ما به نام . می دھند… انشاء ا. که حق ما را می دھند اما ھمه قول داده اند. بله قدرت سپاه ھم بيشتر است
 ما با نيت پاک. گفته ایم دفتر رھبری و ریاست جمھوری حق ما را بدھند. سياسی ھم نزدیم  حقمان و حرفآمدیم برای

 .بشود قول داده اند که احقاق حق. موفق می شویم% 99. پا گذاشته ایم به ميدان
برده می » ارگرانسھم مالکيت ک« نامی از آیا در مکاتباتی که اآلن بين مقامات دولتی و اداری انجام می شود: سوال
 شود؟

 .و در ھمه جا می گویيم احقاق حق کارگر ھم بشود ما در پالکارت و پرده ای که زده ایم
به لحاظ حقوقی از سھم مالکيت کارگران نامی برده می شود تا اگر به مالک جدیدی  نه منظورم این است که آیا: سوال
 شد حق شما قانونا لحاظ شده باشد؟ واگذار

مھم این است که اآلن . فقط از دست این چھار نفر بيرون بياید. دھند حق ما را می… انشاء ا.  می گيریمما حقمان را
اشاره به زنان ) .در زمان این دولت ھر کاری انجام بشود حق ما داده خواھد شد. و این زمين در آمده بوی قضيه الکتریک

. پيرمردھا وپيرزن ھا را که می بينی ھمه جوان بودند این) ندو مردان کارگر که ھر روز در محل زمين کارخانه تجمع دار
 .اميدواریم حقمان را بدھند و ما دیگر در گرما و سرما این جا جمع نشویم .عمرشان را این جا گذاشته اند

 در انتخابات بی طرف بودید یا از کاندیدای خاصی حمایت کردید ؟ شما: سوال
احمدی  شب تا صبح ھم در ستاد. من ھشت نفر از خانواده ام ھمه رای دادند. منژاد رأی داده ای ما ھمگی به احمدی

 .ھمين خوب است. گفت ولی احمدی نژاد در مناظره. ھيچ کس قبال اسم این جا را نياورد. نژاد بودیم
ھای به بخش خصوصی در صد جای دیگر در کارخانه  آیا می دانيد در زمان احمدی نژاد ھمان سياست واگذاری: سوال

 بزرگ تر انجام گرفته است؟
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بازرگانی و با آقای ثمره  ما حتی با وزیر. قول داده اند که حق ما را بدھند. ما کاری به این چيزھا نداریم. ایم بله شنيده
 .دانند آن ھا می. ھاشمی مشاور احمدی نژاد عکس گرفته ایم

 شاید به خاطر اختالف جناحی بين  کنيد؟  منعکسآیا سعی کرده اید مطالباتتان را در روزنامه ھای سراسری: سوال
 .و اثبات بھتر بودن خودشان کمی به نفع شما شود رفسنجانی و احمدی نژاد، به خاطر دعوای خودشان

ما عکس گرفته ایم و مصاحبه با وزیر کرده . آقای احمدی نژاد خودش می داند. داند دولتمردان می دانند، رھبری می. نه
 .خبر دارند .ایم

 .دامن بزنيد به قضيه .نه منظورم این است که رو به عموم و افکار عمومی حرف بزنيد: سوال
کسی از روزنامه بياید با آنھا )  رفسنجانی– قبه - کرباسچی گروه( اگر از مخالفان این ھا . خوب است. نه کاری نکرده ایم
 .حرف می زنيم

 ؟ ر پيگيری خواست کارگران موفق بوده اندنمایندگان کارگران سھامدار تا به حال چقدر د :سوال
آن نماینده ھای قبلی را توانستند . اند  نفر دیگر نماینده5اآلن . قبال این کارگران سھامدار نمایندگان دیگری داشتند

 .دادند پول و ماشين به آنھا. بخرند
 شھر و با این قدرت کارخانه را تصاحب این چطور ان چھار خانم که از ھمسران نفرات کارگزاران بودند توانستند در:سوال

 کردند ؟ کنند؟ آیا مقامات محلی نيز به انھا کمک
اما امسال . دست کارگران در آورد اآلن ھم ھست قبال فرماندار که نفر دوم استان بود وکيل کرباسچی شد تا این جا را از

ه حال نمی دانستم که کارخانجات را عده ای از من تا ب« تلویزیون اعالم کرد  نمی دانم شنيدید یا نه؟ رھبر خودش در
من که نماینده کارگران  .فعال دولتمردان و آقای احمدی نژاد با ما ھستند» .می خرند و زمين ھا را می فروشند مسؤولين

 .درست شده، اما خدا را شکر ما مقاومت کرده ایم و سھامداران بودم حتا زیر سوال رفته ام و پرونده کيفری برایم
 کرده؟ دولت احمدی نژاد چه کار: سوال

من را دعوت کردند به تھران برای  قبل از مناظره موقع انتخابات. ھمين که در مناظره حرفش را زده خيلی خوب است
من به عنوان نماینده کارگران سھامدار حرف زدم و اسناد را  .عکس ھم گرفتند. در یک سمينار . تبليغات احمدی نژاد

 .شد و آقای احمدی نژاد در مناظره به آن اشاره کرد ه چيز گفتهھم. نشان دادم
 کاری ھم کردند؟: سوال
متاسفانه تا حاال یک نفر ھم  .بعد از آن من بارھا رفتم به تھران، و به ادارات استان. حال در مناظره حرفش را زد به ھر

 . ھمين یکی دو ھفته قول داده انداخيرا ھم در .ولی قولش را داده اند. نيامده سر بزند و بگوید چه شده
 ھمسران کرباسچی و قبه و جناح رفسنجانی است چه خواسته و نظری دارید ؟ برای مالکيت زمين که در دست:سوال

فرمان امام، یا زمين را به  مثال بدھد به ستاد. دولت این زمين را از دست آن چھار نفر درآورد بدھد به ھر جا ما گفتيم
که ما کرده ایم حتا یک وکيل پایه یک دادگستری می گفت  با کارھایی. البته حق کارگر را ھم بدھيد. اسم دولت کنيد

 .ولی به ھر حال به ما قول مساعد داده اند. کنيد شما دارید با دم شير بازی می
 شما حکمی ، کاغذی داریدکه حق شما را بدھند؟ نکند ندھند؟ حاال اگر سپاه بياید، آیا: سوال

استاندار ھم زیر  ھرکس بياید،. اما چون زیر نظر آقای احمدی نژاد است حق ما را می دھند. بياید ھرکسی. ایدسپاه بي
. به ما گفتند. کسی بياید حق ما را می دھد ھمه می دانند ھر. خود آقای خامنه ای ھم خبر دارد. نظر ایشان است

حق ما …  انشاءا .اما این دولت حرف زده.  ندادوکسی حق ما را دولت رفسنجانی، خاتمی ھرکس برای خودش دوخت
  .را می دھند

 (.شوندگان نيست  نکات زیر توسط مصاحبه کننده افزوده شده است و نظرات مصاحبه–پایان مصاحبه  ) 
 چند نکته مثبت و منفی از تجمع کارگران سھامدار

روزی که این  در.(وزانه عده ای جمع می شوندچند سال از تصاحب کارخانه و اموال و زمين ھا ھنوز ر بعد از گذشتن.1
سابق و در نزدیکی اتاق سابق نگھبانی   زن و مرد در محوطه ی داخلی زمين کارخانه ی15مصاحبه انجام گرفت حدود 

 (.دور ھم روی نيمکت ھایی نشسته بودند
 .ھا نيز در کنار دیگر کارگران سھامدار در تجمع ھای روزانه حضور دارند زن.2
خيالشان جمع است  به کارگروھی ختم نشده، یک نفر جلو افتاده، ھر کاری کرده درست یا نادرست بقيه ع شانتجم.3

عمر با برکت صد ساله داشته باشند … انشاء ا ادعا می کنند که نماینده یا نماینده ھا. که یک کارھایی دارد می شود
 .که کار را به انجام برسانند

 .ادامه می دھد نمایندگان دادگاه و پرونده سازی و پاپوش سازی شده کار راوجودی که برای یکی از  با.4
 و یک مرد دنبال  ) یک مرد و چھار زن– نماینده 5(کنند  بيش از اتکا به گروه و جمع کار را به فرد یا دوسه نفر واگذار می.5

 تاکيد یا. و باالیی ھا انجام می گيرد چانه زنی ، درخواست و خواھش از مقامات  فقط با ادامه کارھا. کارھا می رود
 .مطالباتشان نيست اعتقاد یا تجربه ای کار گروھی و جمعی و فشار از پایين به ھيچ وجه در روند پيگيری

وتصرف ھا با ھماھنگی مسؤوالن سياسی استان  جالب توجه این که فروش زمين و جابجایی دستگاه و تمام دخل.6
 .خریداران کارخانه می باشد  قدرت و نفوذصورت گرفته است و این حاکی از

سرمایه داری در کارگزاران پی برده اند اما با وجود اینکه ھيچ  این کارگران به درستی به ماھيت ضدکارگری بودن جناح.7
بودن و   سال کماکان تا حد زیادی توھم به مردمی5احمدی نزاد ندیده اند با این حال پس از  اقدام جدی از سوی جناح

  .ارگر دوست بودن این جناح دارندک

ی رشت است ، و تصاویر  به پيوست این مصاحبه ،عکس ھایی از محل کارخانه که اکنون زمينی رھا شده در ميانه
 ،ھمراه شده است تفاھم نامه ی کارگران با کارفرما و مقامات امنيتی و سياسی شھر

28H«کار نيمی از پرستاران ایرانی به خاطر سختی بيماری» 
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مقدم، دبيرکل خانه پرستار ایران در گفت  احمد شریفی. داند ، شرایط پرستاران ایرانی را بحرانی می"خانه پرستار ایران"
ھای دولتی در ایران گفته  ستار در بيمارستانشرایط بحرانی پرستاران و کمبود پر ھای داخل ایران درباره و گو با خبرگزاری

که این فاجعه  شود ، درھر شيفت با يک پرستار اداره می)پھلوی سابق(پنج بخش بيمارستان امام خمينی  »:است
که تازه فارغ التحصيل شده و توانايی  شود ھا توسط پرستاری اداره می که برخی از اين بخش نکته جالب اين. است

ھا از  ھای بيمارستان شود برای ساعاتی، بخش موضوع باعث می ھمين.  بيمار در يک بخش را نداردرسيدگی به ھجده
 «.کنند نمی ھا را دريافت معتقدم که بيماران به خصوص در شھر تھران، حداقل مراقبت من. حضور پرستار خالي شود

 «سختی کار بيماری نيمی از پرستاران ایرانی به خاطر
 رستارانحمله به پزشکان و پ

سه پرستار توسط بيماران در  ای که منجر به قتل دو پزشک در تھران شد و ھمچنين ضرب و شتم تر و در پی حمله پيش
آور، شوکر الکتریکی و تجھيزاتی  ھا به گاز اشک این بيمارستان ھای دولتی ایران، دکترھا و پرستاران برخی از بيمارستان

پرستاران  از سومين حمله به«ر ھمين زمينه سایت خانه پرستار ایران در گزارشی د. شده بودند برای دفاع از خود مجھز
 «.بيمارستان خبر داده بود ایرانی و خرد شدن بينی یک پرستار در شھر مشھد توسط بيمار بستری شده در این

 ”الغدیر“انفجار بمب صوتی در بيمارستان 

” الغدیر“ورودی بيمارستان  یران از انفجار یک بمب صوتی درھای داخل ا  خبرگزاری١٣٨٩ مھرماه، ١٣روز سه شنبه، 
درباره انفجار این بمب صوتی به دویچه وله ” الغدیر“بيمارستان  روابط عمومی. اند حوالی ميدان رسالت در تھران خبر داده

ت که حاال در حال برسی است ولی اصال مشخص نيس. مشخص نيست ولی چيز خاصی نبوده ھنوز چيزی« : گوید می
 «.چه چيزی بوده است این صدا

  ھزار تومانی حقوق پرستاران١٣٠کم شدن 

. کمبود پرستارعنوان شده است کم شدن حقوق پرستاران در ایران نيز یکی دیگر از عوامل انصراف از شغل پرستاری و
در ھمين زمينه، . ه استپرستاران در مقایسه با سال قبل خبر داد  ھزار تومانی حقوق١٣٠خانه پرستار ایران از کاھش 

ھم «:است ھای داخل ایران گفته خانه پرستار ایران درباره سختی کار پرستاران به خبرگزاری شریفی مقدم دبير کل
 ١٠٠يک آگھی استخدام برای  ھای دولتی به قدری سخت و دشوار است که وقتی اکنون شرايط کار در بيمارستان

 «.کنند م می نفر ثبت نا۵٠پرستار چاپ مي شود، فقط 

 فشار کار  درصد پرستاران ایرانی به علت۵٠بيماری 

ھای  شوند و سھم بيمارستان بستری می ھای دولتی ایران  درصد بيماران در بيمارستان٨٠بنابر آمار خانه پرستار ایران، 
 ۵٠ھمين آمار بنا بر .  درصد است٢٠ھای دولتی دارند، تنھا  بيمارستان مراتب بھتری نسبت به خصوصی که وضع به

ھای جسمی و  بيماری ھایی ھمچون آرتروز گردن، آرتروز کمر و ایرانی به علت فشار فراوان کار به بيماری درصد پرستاران
 .شود که در دو شيفت کار کنند گرفته می ھنگام عقد قرارداد با پرستاران از آنان تعھد. روانی مبتال ھستند

ھای  پرستاران در بيمارستان ای خصوصی در غرب تھران درباره وضعيتھ مدیر بخش پرستاری یکی از بيمارستان
ھای خصوصی این  در بيمارستان« :گوید به دویچه وله می خصوصی و امکان حمله بيمار به پرستاران در این بيمارستان

در . کنند باالست چون سطح فرھنگ اغلب بيمارانی که به ما مراجعه می .افتد مسائل خيلی کمتر اتفاق می
 «.دولتی ما درگير این مسئله ھستيم ھای بيمارستان

 چرایی حمله به پرستاران از زبان یک پرستار

علت کمبود پرستار و «:گوید وله می ھای دولتی ایران به دویچه این پرستار درباره چرایی کمبود پرستار در بيمارستان
از بابت .  استخدام نيست، جایگزین نيرو کم استاست که کال خاطر این ھای دولتی به نيروی انسانی در بيمارستان
 کنند یا مردم با توقعات خاصی به بيمارستان مراجعه می. سری مسائل ھست باالخره یک درگيری بيمارھا با پرستارھا

نياز به یک بيمارستان  خوب این بيمار. شود در حالی که بيمار اسکيزوفرن است مثال مریض در بخش عادی بستری می
برخورد ھمراه مریض یا خود مریض با پرستارھا این  خواه ناخواه در. شود دارد ولی در بخش جراحی بستری میروانی 

ھا  در بيمارستان. ھای دولتی با کمبود پرستار مواجه ھستيم که ما در بيمارستان خاطر این است به. افتد اتفاقات می
یک مورد در  قه بيست و چند سال کار پرستاری شایدمن با ساب. افتد کمتر و به ندرت این اتفاقات می خصوصی،

گویم، چون اختالف فرھنگی  ھم می باز. االن ھمچنين مسائلی را من مشاھده نکردم. ھای گذشته دیده باشم سال
 «.کند کنند خيلی فرق می می ھای دولتی و خصوصی مراجعه بيمارانی که به بيمارستان

سوزد، یک اتحادیه در اروپا  پرستارھا می تان برای ما اگر واقعا دل«: گوید ه وله میاین پرستار در پایان گفت و گو با دویچ
 «.جا کار کنيم ببرید تا ما آن جا درست کنيد، ھمه پرستارھای ایرانی را آن

29Hاند نگرفته  که حقوقشرکت واگن پارس دو سال است کارگران 
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پارس در جلوی مجلس خبر داد و  عضو کميسيون صنایع و معادن در تذکری به وزیر صنایع، از تجمع کارگران شرکت واگن
 .دریافت نکردند  سال است که حقوق خود را٢کارگران شرکت واگن پارس : گفت

 اند حقوق نگرفته کارگران شرکت واگن پارس دو سال است که
باتوجه به مشکالت زیادی که صنایع و : دوم خود گفت اک، کميجان در مجلس شورای اسالمی درخصوص تذکرنماینده ار

 .استان وجود دارد انتظار ما از وزیر صنایع این است که مشکالت را حل کند ایران کو، واگن پارس و آوانگان و
این کارگران در حال  : دریافت نکردند گفت سال است که حقوق خود را٢بيان اینکه کارگران شرکت واگن پارس  وی با

خوب نيست و راه را برای کسانی که به دنبال  حاضر در خيابان و جلوی مجلس تجمع کرده اند این تجمعات برای دولت
 .سوءاستفاده ھستند باز می کنند

30Hدرآورد ارگران حمل و نقل بلژيک، منصور اسانلورابه عضويت افتخاری خودک اتحاديه 

کارگران شرکت واحد اتوبوس  اتحاديه کارگران حمل و نقل بلژيک، منصور اسانلو، رئيس زندانی ھيئت مديره سنديکای
  .رانی تھران، را به عضويت افتخاری خود درآورد
 افتخاری خود درآورد انلورابه عضويتاتحاديه کارگران حمل و نقل بلژيک، منصور اس

 .اتحاديه کارگران حمل و نقل بلژيک صورت گرفت به گزارش راديو فردا، اين اقدام در نشست شورای مرکزی
ھای امنيتی زندانی است و چند ھفته پيش نيز دوباره محاکمه و به يک سال زندان   به اتھام١٣٨۶آقای اسانلو از سال 

 .محکوم شد ديگر
جمھوری اسالمی ايران در بروکسل، خواستار   کارگران حمل و نقل بلژيک اعالم کرد که در نامه ای به سفارتاتحاديه

 .آزادی منصور اسانلو خواھد شد
اسانلو عضويت افتخاری داده  اين نيز اتحاديه ھای کارگری در ھلند، بريتانيا، فرانسه، اندونزی و فيليپين، به آقای پيش از

   .اند

 
 با نرخ تورم از شعبده بازی ریيس بانک مرکزیرمزگشایی 

 شيوه بانك مركزی برای پایين نشان دادن نرخ تورم به شكل:  مھر آمده است 13در تاریخ ” آینده“به گزارش خبرنگار 
نفت در دو سال اخير و  دستوری در حالی صورت می گيرد كه به دليل كسری بودجه ھنگفت دولت، عدم افزایش قيمت

 .به شكل فزاینده ای افزایش یافته است مھا، سير قيمتھا در ماه ھای اخير بویژه در سال جدیدتشدید تحری

 درصد اعالم كرده و برای 9.6مردادماه  بانك مركزی در حالی در آخرین گزارش تفصيلی خود از نرخ تورم، این عدد را برای
كه بررسی ھای كارشناسی نشان می دھد اعالم كرده است   درصد8.8شھریور نيز بدون انتشار ارقام تفصيلی 

از  تورم را بر گروه مسكن، سوخت و انرژی استوار كرده اند و در این گروه نيز با استفاده مسئوالن بانك مركزی بار كاھش
بر اساس بررسی ھا، كاھش شدید سھميه .برخی ترفندھای پيش پا افتاده، اقدام به پایين نمایی نرخ تورم می كنند

 ميليون ليتر در روز رسانيده و عمال 20 ميليون ليتر به 2طی یك سال اخير از   ليتر درماه مصرف بنزین آزاد را60بنزین به 
درصد افزایش 100را   درصد افزایش داده یا به عبارت دیگر متوسط قيمت بنزین300سوم بنزین مصرفی مردم را  قيمت یك
 درصد افزایش یافته است، اما بانك 300رسمی  تان به صورت غيرھمچنين بھای برق برخی نقاط نيز در تابس. داده است

قيمت سوخت و انرژی در مردادماه امسال نسبت به سال گذشته را  مركزی به دليل عدم تغيير قيمت رسمی، شاخص
 !صفر اعالم كرده است

ی مسكن نسبت به سال اجاره بھا در گروه مسكن نيز با وجود آنكه مطابق با آمار رسمی وزارت مسكن و مركز آمار،
بانك مركزی در بخش مسكن، شاخص اجاره بھای ملك   درصد افزایش یافته است و در شرایطی كه در سبد20گذشته 

 درصد 6مركزی با تردستی و استفاده از ركود بازار مسكن، افزایش اجاره را تنھا  غيرشخصی قرار دارد، مسئوالن بانك
برنج  وجود افزایش قيمت  نيز بانك مركزی در ادامه اعالم ارقام شگفت انگيز خود و بادر گروه مواد خوراكی.كرده اند اعالم

امسال نسبت به سال گذشته نه تنھا گرانتر نشده، بلكه  در دو ماه اخير اعالم كرده است كه برنج ایرانی در مھرماه
تاكسی و  زایش قيمت بليط مترو و كرایهدر ارزیابی بانك مركزی حمل ونقل نيز با وجود اف .درصد ارزانتر نيز شده است3

 .است سفرھای بين شھری كماكان بدون تغيير مانده و تنھا سه درصد افزایش داشته

درصدی در سبزیجات 31شكر و  درصدی در قند و27 درصدی در قيمت گوشت، 30بانك مركزی با وجود اعتراف به افزایش 
در این راه از دو روش نادیده گرفتن افزایش شدید نانوایی   یافته ومعتقد است شاخص كل خوراكيھا تنھا ده درصد افزایش

استفاده  آزاد برای ثابت نگه داشتن قيمت نان و ھمچنين ارزان اعالم كردن قيمت سس وادویه ھای آزادپز مانند بنزین
ران نشده، بلكه گذشته نه تنھا گ به نحوی كه قيمت سس و ادویه جات از نظر بانك مركزی در طول یك سال.كرده است

توليدكننده، قيمت محصوالت خود در امسال را نسبت به سال گذشته  در حاليكه تمامی شركتھای. ارزان نيز شده است
 به نظر می رسد مسئوالن بانك مركزی به جای این فعاليت طاقت فرسا و بازی با اعداد .داده اند درصد افزایش20 تا10

مسكونی آنان كه احتماال اجناس  تر است به مردم اعالم كنند از مغازه ھای منطقهبرای نشان دادن ارزانی در كشور، بھ
  .البته در صورتی كه آدرس محل سكونت آنان قابل اعالم باشد .را ھروز ارزانتر از دیروز می فروشند، خرید كنند
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اطالعي از اجراي ھدفمندسازي و  نژاد، بي احمدي انتقادات صريح نمايندگان به مواضع

  رايي نشدن مصوبات استانياج

جمھور با محمود  رئيس يكشنبه شب جمعي از نمايندگان مجلس به دعوت فراكسيون انقالب اسالمي در دفتر
 .كردند نژاد ديدار كرده و انتقادات صريحي را خطاب به وي مطرح احمدي

ا در مورد جزييات نشست جمعي از ايلن وگو با خبرنگار سيد علي محمد بزرگواري نماينده كھگيلويه در مجلس، در گفت
اين جلسه كه طبق روال گذشته برگزار شد، پنج نفر از نمايندگان  در: جمھور، اظھار داشت نمايندگان مجلس با رئيس

و  مطرح شده از سوي آنھا غالبا درباره تعامل دولت با مجلس و توجه به مسائل اساسي نظام موضوعات. صحبت كردند
 .گذاشته شود ھمچنين تاكيد شد كه بايد بيان مسائل تفرقه افكن كنار. دمطالبات اصلي مردم بو

نبايد وارد حريم فرمايشات امام و رھبري شد كه منظور  بنده نيز در سخنان خود تاكيد كردم كه در اظھار نظرات: وي افزود
 و در سخنان خود موضوعات نژاد در اين مورد چيزي نگفت اما آقاي احمدي. بوده است موضوع در راس امور بودن مجلس

و فقط ما در مقابل آمريكا  از جمله اينكه در صدد مديريت جھان ھستيم و اينكه ايران جاي خود را در دنيا باز كرده كلي
 .به ھيات ايراني ارائه داد ھاي آمريكايي ھستيم و گزارشي از سفر نيويورك و توجه رسانه

ھا  توضيح شفاف دولت در مورد اجرايي شدن ھدفمند كردن يارانه بر ضرورتيكي از نمايندگان : بزرگواري در ادامه گفت
. دھد كند، براي نمايندگان نيز توضيح جمھور در مجامع مختلف سخنراني مي ھمانطور كه رئيس :سخن گفت و تاكيد كرد

 تشريح موضوع غير علني به ھا طي يك جلسه جمھور و مجريان ھدفمند كردن يارانه لذا پيشنھاد داد شد كه رئيس
 .ھا بپردازند ھدفمند كردن يارانه
كردن  مجلس در پاسخ به اينكه با توجه به مسائل مطرح شده در اين جلسه، اجرايي شدن ھدفمند نماينده كھگيلويه در

. داده استمھر را براي اجراي اين قانون  15 وزير اقتصاد قول: دانيد يا خير؟، تصريح كرد ھا را در مورد مقرر ممكن مي يارانه
 .ايم گويد مقدمات را فراھم كرده درحالي است كه خود دولت مي اين. اما من به اين مساله خوشبين نيستم

: داد اصولگرايان مجلس با اشاره به اينكه در اين جلسه موضوع سفرھاي استاني مطرح شد، ادامه عضو فراكسيون
 .گاليه كردند ي استاني اجرايي نشدهنمايندگان از اين كه بخش اعظم مصوبات ھر سه دوره سفرھا

نمايندگان اصولگرا حضور داشتند، فضاي اين نشست را   نفر از100بزرگواري در ادامه با بيان اينكه در اين جلسه قريب 
 .انتقادي خواند
ژاد به ن احمدي ھاي نمايندگان به اظھار نظرھاي اخير رحيم مشايي و پاسخ سوال ديگري در مورد واكنش وي در پاسخ به

نژاد درباره ظھور  نمايندگان در اين مورد نيز احمدي مشايي در جلسه حضور نداشت و پس از انتقادات: اين انتقادات گفت
امام ھستيم سخن گفت و مطلبي كه به معناي مقابله با سخنان مشايي در مورد مكتب  امام زمان و اينكه ما در محضر

  .باشد، بيان نكرد ايراني

  یگرانی و گران
  نرخ جديد بليط ھواپيما اعالم شد

بنا به گزارش سازمان ھواپيمايي كشوري، :  مھر آمده است 13 ایلنا در تاریخ –به گزارش خبرگزاری دولتی کار ایران 
 مھر ماه دريافت خواھد 15 درصد افزايش كه از 30مسيرھاي داخلي كشور با احتساب  ھاي جديد بليت ھواپيما در نرخ
 45 اردبيل؛ –تھران /تومان  800 ھزار و 45اراك؛   –تھران / تومان 700 ھزار و 58 آبادان؛ –تھران :  استبدين شرح شد،

 57 اميديه؛ –تھران / تومان800 ھزار و 45 اصفھان؛ –تھران /  تومان800 ھزار و 53 اروميه؛ –تھران / تومان 800ھزار و 
 400 ھزار و 48ايالم؛  – تھران/ تومان600 ھزار و 108 ايرانشھر؛ –تھران / تومان 700 ھزار و 50اھواز؛  – تھران/ھزار تومان 

 –تھران / ھزار تومان 83 بم؛ –تھران / تومان800ھزار و  68  بحرگان؛–تھران / تومان 600 ھزار و 56 بجنورد؛ –تھران /تومان 
بيرجند؛  – تھران/ ھزار تومان 69 بوشھر؛ –تھران / تومان500 ھزار و91 بندرلنگه؛ –تھران /تومان 900 ھزار و 94بندرعباس؛ 

 77 توحيد؛ –تھران / تومان 200 ھزار و 49تبريز؛  – تھران/ تومان300 ھزار و 54آباد؛   پارس–تھران / تومان 600 ھزار و 70
 113ر؛  چابھا–تھران / تومان 200 ھزار و 84 جيرفت؛ –تھران / تومان 300ھزار و  73 جھرم؛ –تھران / تومان 700ھزار و 
 ھزار و 78 داراب؛ –تھران /  تومان700 ھزار و 58 خوي؛ –تھران / تومان 100 ھزار و 73 خارك؛ –تھران /تومان 400 ھزار و

 800 ھزار و 45 رشت؛ –تھران / تومان 800 ھزار و 45رامسر؛  – تھران/ تومان 800 ھزار و 45 دزفول؛ –تھران / تومان 600
 400  ھزار و91 زاھدان؛ –تھران / تومان 400 ھزار و 90 زابل؛ –تھران / تومان100زار و ھ 65  رفسنجان؛–تھران /تومان 
 100 ھزار و 53 سبزوار؛ –تھران /  تومان800 ھزار و 45 ساري؛ –تھران / تومان 800 ھزار و 45 زنجان؛ –تھران /تومان 
 600 ھزار و 46 سھند؛ –تھران / تومان 800 ھزار و 45سنندج؛  – تھران/ تومان 900 ھزار و 74 سرخس؛ –تھران /تومان 
 800  ھزار و45 شاھرود؛ –تھران / تومان 600 ھزار و 95 سيري؛ –تھران / تومان300ھزار و  68  سيرجان؛–تھران /تومان 
 200 ھزار و 56 طبس؛ –تھران /تومان  300 ھزار و 63 شيراز؛ –تھران / تومان600 ھزار و 46 شھركرد؛ –تھران /تومان 
 تومان 500 ھزار و 99 قشم؛ –تھران / تومان 400 ھزار و 72 فسا؛ –تھران /تومان 200 ھزار و 84 عسلويه؛ –تھران /ان توم

 تومان 500ھزار و  89  كيش؛–تھران /تومان800 ھزار و 45 كرمانشاه؛ –تھران / تومان 800 ھزار و 69كرمان؛  – تھران/
تھران / تومان 500 ھزار و 84 الر؛ –تھران / تومان800و   ھزار45 گرگان؛ –ن تھرا/ تومان300 ھزار و 65 گچساران؛ –تھران /
 – تھران/ تومان 100 ھزار و 57 ماھشھر؛ –تھران / تومان 800 ھزار و 84 الوان؛ –تھران /  تومان300 ھزار و 80 المرد؛ –

 تومان 800 ھزار و 45نوشھر؛  – تھران/ تومان 100 ھزار و 66 مشھد؛ –تھران / تومان 800 ھزار و 45مسجد سليمان؛ 
تھران / تومان 200 ھزار و 48 يزد؛ –تھران / تومان 800ھزار و  54  ياسوج؛–تھران / تومان 800 ھزار و 45 ھمدان؛ –تھران /
   تومان800و   ھزار45آباد؛   خرم–
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31Hاند طالب صلح شان ایرانزحمتک! 

روانی،سياسی ونظامی امپریاليسم  آنچه این روزھا کشورعزیزمان را تھدید می کند،تحریم ھای اقتصادی،عمليات
 .دالل تجاری است ازخارج ودرداخل نيزتحرکات جنگ افروزانه سرمایه داری

 !اند زحمتکشان ایران طالب صلح
سال جاری واعمال برخی تحریم ھای   سازمان ملل دراردیبھشت ماهپس ازتصویب چھارمين قطعنامه شورای امنيت
وپس ازآن درھفته ھای اخيراوج گيری احتمال حمله نظامی ازطرف  یکطرفه ازطرف آمریکا واتحادیه اروپا برعليه ایران

 .ھایی رادربين زحمتکشان ایران وجھان بوجود آورده است آمریکا واسرایيل،نگرانی
 ازجنگ افروزی چه کسانی نفع می برند رسندزحمتکشان ایران می پ

ش به افغانستان وعراق وخروج ارتش آمریکا درھفته ھای  پس ازشکست حمله نظامی آمریکا وشرکای اروپایی
برای شروع یک جنگ جدید درمنطقه، تبليغات رسانه ای خود راشدت بخشيده  اخيرازعراق،سرمایه داری جھانی

دررابطه  آمریکا به کویت واظھارات بيخردانه عربستان وامارات متحده وفرانسهسيستم موشکی ازسوی  خبرفروش.است
اخير،ھمگی زمينه سازافزایش تشنج  با ایران واعمال تحریم ھای تنبيھی ازسوی امارات متحده عربی درماھھای

 است؟چنين اعمال جنگ طلبانه ای درخدمت چه کسانی .است درمنطقه وآتش افروزی عليه ایران و زحمتکشانش
 درآمریکا وکشورھای اروپایی،آنان برای فعال کردن کارخانجات نظامی وموسسات مرتبط با با پدید آمدن بحران ژرف

عمليات نظامی درداخل  چنين.آن،شروع جنگی دیگربرای کشورھای سرمایه داری ازنان شب ھم واجب ترگشته است
سرمایه .آلود می خواھد ماھی خود رابه توربياندازد  گلکشورتنھا درخدمت سرمایه داری انگل تجاری است که دراین آب

ازآن چنان قدرت مالی برخوردارشد که توانست دردھه ھفتاد وھشتاد دست به  سال جنگ8داری انگل تجاری دردوران 
ياردی گرفتن وامھای ميل با.کارخانه زده،آنان راازکاربازداشته،کارگران رابازخرید وبه امان خدا رھایشان کند خرید صدھا

شد که امروز واردات را درصدراموربازرگانی خود قرارداده  وسرمایه گذاری دراروپا وامارات متحده عربی به چنان غولی بدل
ھا وشروع  با توجه به اعمال تحریم.اموربازرگانی برعليه منانع ملی واستقالل اقتصادی کشورباشد ھرچند که این.است 

امروزامارات با .ایجاد خواھد شد  ھای نظامی برای سرمایه داری انگل تجاریاحتمالی جنگ،بھترین بستربرای داللی
تا شاید درجنگ نيزامارات با .تجاری را پاداش می دھد تحریم ایران،سرمایه گذاری ميلياردی سرمایه داری انگل

ایه داری انگل سرم.ازغارت منافع ایران برای خود ازاین نمد کالھی بدست آورد ھمدستی سرمایه داری انگل تجاری
سندیکاھای  اگرخواھان جنگ افروزی است،برای سرکوب آزادی ھا،محدود کردن تشکلھای مستقل و تجاری

سياست ھای .کشور مشغول باشد کارگری،نابودی استقالل سياسی واقتصادی است،تا بتواند ھرچه آسان تربه غارت
لی کشور ماست وچنين سياست ھایی جزتقویت منافع م مداخله جویانه کشورھای سرمایه داری به ھربھانه،برضد

آزادی واستقالل وعدالت اجتماعی وافزایش محدودیت ھای سياسی وصنفی،پيامد  سرمایه داری انگل تجاری ونابودی
اندازی به  سرمایه داری انگل تجاری با کوبيدن برطبل جنگ افروزی،طرح نابودی قانون کار،دست.داشت دیگری نخواھد

ازتشکيل سندیکاھای کارگری،پایين   ميليونی زحمتکشان،جلوگيری5تامين اجتماعی ،بيکارکردن ثروت زحمتکشان در
کاردریکروز،تعطيلی صنایع مادر،نابودی کشاورزی ودامداری  شيفت3و2نگاھداشتن دستمزدھا،وادارکردن طبقه کارگربه 

 .پروراند رادرسرمی
ویران،وثروت ملی اشان غارت خواھد  ن نابود،ميھنشاندرجنگ فرزندانشا.زحمتکشان درسراسردنيا طرفدارصلح ھستند

 .شد
است،ھرتھدیدی برعليه وطن عزیزشان رادرطی قرنھا با مشت آھنين  زحمتکشان آن چنان که سنت دیرینه پدرانشان

 .وتماميت ارضی کشوربا چنگ ودندان دفاع کرده ومی کند پاسخ داده وازمنافع ملی
 دوستان کارگر

بھترین راه جلوگيری  نگ طلبانه سرمایه داری جھانی دررابطه با کشورعزیزمان ایران ھستيم وسياست ھای ج ما نگران
درسندیکاھای کارگری ومبارزه با سرمایه داری انگل  ازتجاوزسرمایه داری به ميھن را،اتحاد ھمه طبقه کارگروانسجام

 الش برای راه اندازی کارخانجات وکارگاھھایخارجی،مبارزه برای قانون کاری مترقی،ت تجاری ازراه تحریم خرید کاالھای
 .توليدی وعدم تعطيلی آنھا می دانيم

ھوشياری به سمت حل وفصل مسایل مورد اختالف ازطریق مذاکرات  ما ازمسوولين سياست خارجی می خواھيم که با
 .مسایل حاشيه ای وتشنج آفرین بپرھيزند مستقيم حرکت کرده وازطرح

 دوستان کارگر
 خواست ما وطبقه کارگرجھانی پایان.دارای نظام کارگری درکنارزحمتکشان ایران ھستند نيا وکشورھایزحمتکشان د

 .دادن فوری به تشنجات ومداخالت خارجی درامورداخلی ایران است

  کارگران فلزکارمکانيک

32Hآلمان  گی در نشست خودرو سازانھمبست نھادھای 

 نھادھای ھمبستگی در نشست خودرو سازان آلمان

 در ایران” ایران خودرو“کارگران عزیز صنایع اتومبيل سازی 
 در تاریخ” جنبش ھمبستگی درکنار و با کارگران اتوموبيل سازی” جلسه  ما شرکت کنندگان در

 9ه سپاسگزاری می کنيم  آلمان از پيام شما صميمان–بوخوم  در 8191.90181
  مبارزات شما کارگران ایرانی برای یک زندگی شرافتمندانه اعالم می کنيم ما ھمبستگی خود را با

 آلمان نھادھای ھمبستگی در نشست خودرو سازان
 سندیکای کارگران شرکت خواھان آزادی ھمه فعالين کارگری از جمله رضا شھابی عضو ھيات مدیره
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 9ر ایران از زندان ھستيم واحد اتوبوس رانی د
 بند اعالم شده درپيام شما به کنفرانس کارگران خودروسازی آلمان حمایت می کنيم؛ 6ما از 

 پایان دادن به قوانين ضد انسانی سرکوب واختناق ودستگيری 8-
 سياسی وعقيدتی وصنفی برچيدن زندانھای – 0
 اعتصاب، اعتراض، تجمع آزادی بی قيد و شرط بيان و آزادیھای سياسی وآزادی – 3
 اجازه از کارفرمایان و نھادھای دولتی آزادی بی قيد و شرط ایجاد تشکلھای کارگری بدون کسب – 4

 کارگری و بر چيده شدن تمامی نھادھای غير کارگری از و پذیرفتن کليه کنوانسيونھای بينالمللی
  اجتماعی و اقتصادی وسرکوبگران و نقض کنندگان حقوق کارگران محيط ھای کار و محاکمه

 خانوادگی
 جنبشھای مجازات اعدام و آزادی فوری و بی قيد و شرط کليه فعالين کارگری و دیگر لغو – 5

 9اجتماعی از زندان 
 سایر جنبشھای اجتماعی و صدور حکم منع لغو اتھامات کليه دستگيرشدگان جنبش کارگری و – 6

 9تعقيب قضائی آنان 
 لمللیبين ا زنده باد ھمبستگی

 کنفرانس خودروسازان آلمان
 8191.90181 –بوخوم 

33Hاند نگرفته شرکت واگن پارس دو سال است که حقوق کارگران 

رس در جلوی مجلس خبر داد و پا عضو کميسيون صنایع و معادن در تذکری به وزیر صنایع، از تجمع کارگران شرکت واگن
 .دریافت نکردند  سال است که حقوق خود را٢کارگران شرکت واگن پارس : گفت

  اند کارگران شرکت واگن پارس دو سال است که حقوق نگرفته
جلوی مجلس خبر داد و  کميسيون صنایع و معادن در تذکری به وزیر صنایع، از تجمع کارگران شرکت واگن پارس در عضو
 .نکردند  سال است که حقوق خود را دریافت٢ کارگران شرکت واگن پارس :گفت

باتوجه به مشکالت زیادی که صنایع و  :نماینده اراک، کميجان در مجلس شورای اسالمی درخصوص تذکر دوم خود گفت
 .ا حل کنددارد انتظار ما از وزیر صنایع این است که مشکالت ر ایران کو، واگن پارس و آوانگان و استان وجود

در حال   این کارگران : سال است که حقوق خود را دریافت نکردند گفت٢کارگران شرکت واگن پارس  وی با بيان اینکه
راه را برای کسانی که به دنبال  حاضر در خيابان و جلوی مجلس تجمع کرده اند این تجمعات برای دولت خوب نيست و

 .سوءاستفاده ھستند باز می کنند

  دھند ھا به مجلس گزارش مي صادي دولت در مورد ھدفمندسازي يارانهوزراي اقت

داخلي   عضو كميسيون شوراھا و سياست:  مھر آمده است 14 ایلنا در تاریخ –به گزارش خبرگزاری دولتی کار ایران 
ھا خبر   يارانهرئيسه مجلس از وزاري اقتصادي دولت براي توضيح در مورد اجراي قانون ھدفمندكردن مجلس از دعوت ھيات

  . داد
وگو با خبرنگار ايلنا، در پاسخ به سوالي در مورد جلسه احتمالي اعضاي دولت با  ولي اسماعيلي نماينده گرمي، در گفت

پيش در  براساس صحبتي كه ھفته : ھا اظھار داشت مجلس در مورد چگونگي اجراي قانون ھدفمندكردن يارانه
د كه از وزرا و معاونين مربوط به اين قانون يعني آقايان عزيزي معاونت راھبردي رئيسه مجلس صورت گرفت، قرار ش ھيات
سازي  الدين حسيني وزير اقتصاد و مھدي غضنفري وزير بازرگاني دعوت شود تا در اين مورد شفاف جمھور، شمس رئيس

  . صورت گيرد 
  . شود به ھفته بعد موكول ميالبته با توجه به سفر ھيات دولت به استان گلستان اين جلسه : وي افزود

مجلس تالش كرد تا با كار كارشناسي اين قانون را تصويب : ھا افزود اسماعيلي در مورد اجراي قانون ھدفمندكردن يارانه
  . كند ولي در اجرا مشكالتي وجود خواھد داشت

  پايان پيام

  
 دانشگاه تجمع اعتراضی دانشجويان علمی کاربردی قم در اعتراض به وضعيت نامناسب 

  
 مھرماه، صدھا نفر از ١٣ بعد از ظھر روز سه شنبه :  مھر آمده است 14 در تاریخ رسجـــبه نوشته سایت اصالح طلب 
 كاربردى دادگسترى قم، در اعتراض به وضعيت نامناسب دانشگاه، در پى جابجايى -دانشجويان دانشگاه علمى 

  . ھا خوددارى نمودندفتن به كالسساختمان آن دست به تحصن زدند و از ر
، دست به تجمعی "دانشجويان معترض با شعارھای دانشجو می ميرد، ذلت نمی پذيرد"اين گزارش خاطرنشان کرد 

   .طوالنی زده و مسئولين دانشگاه براى متفرق كردن دانشجويان از نيروھای انتظامی كمك خواستند
   .شده استھنوز از بازداشت يا برخورد با دانشجويان، خبری منتشر ن

گفتنی است ھفته گذشته نيز، ھمزمان با آغاز سال تحصيلی دانشگاه ھا و در اولين روز بازگشايی دانشگاه آزاد رشت، 
انتظامات آن دانشگاه به دستور حراست با دانشجويانی که به زعم آنان پوشش نامناسب داشتند، برخورد فيزيکی کرده 
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  .  ضرب و شتم قرار دادندو آنھا را مورد
به گزارش منابع خبری دانشجويي، برخوردھای انتظامات آن دانشگاه موجب آن شد که تعداد بسيار زيادی از دانشجويان 

در مقابل درب ورودی دانشگاه دست به تجمع بزنند، که انتظامات با ضرب و شتم، اقدام به پراکنده کردن آن ھا و 
   .جلوگيری از ورودشان نمود
سط انتظامات و حراست در شعب محختلف دانشگاه آزاد بارھا تكرار شده و در بسياری از ضرب و شتم دانشجويان تو

موارد نيز، مسئوالن دانشگاه اجازه ورود نيروی انتظامی را به درون دانشگاه می دھند که از آن جمله می توان به برخورد 
مجروح شدن بيش از (، واحدمشھد)نفرمجروح شدن بيش ده (ھای صورت گرفته در دانشگاه ھای آزاد واحدتھران مركز

ضرب و شتم يک دختر دانشجو (، واحدرودھن)حبس و ضرب و شتم دو تن از دانشجويان(، واحد تھران جنوب)بيست نفر
  .، در ترمھای گذشته اشاره کرد...، واحدکرج و واحدشھركرد و )در خيابان توسط عوامل انتظامات

  سيستان بلوچستان زندگی در زير خط فقر 
 گزارشی از زندان ھای شرق کشور 

  
ای  اين منطقه که از زمان تسلط انگلستان بر ھند به عنوان منطقه. منطقه شرق کشور ھمواره پرآشوب بوده است

در قرن نوزدھم . ھای استعماری و سلطھگر به آن نظر داشتند آمد ھمواره قدرت استراتژيک و بسيار آباد به حساب مي
 را به کار برد تا اين منطقه به بيابانی خالی از سکنه تبديل شود تا به گمان خودش کمربند انگلستان تمام تالش خود

از آن زمان به بعد به خاطر مسايل خاص منطقه واختالفات قومی وکشمکشؤھای . ايمنی به دور ھندوستان بکشد
در رژيم شاھنشاھی سيستان . اند هگذاری در آنجا نبود ھای وقت ايران ھيچ گاه در فکر آبادانی و سرمايه قدرت، دولت

توجھی به  ھای مذھبی بھانه بي شد که پايگاه مخالفين بود و پس از آن کشمکش وبلوچستان به آن خاطر تنبيه مي
ای و جھانی ھمواره عامل ايجاد ناآرامی در  ھای منطقه ی قدرت گرانه ھای سلطه طبيعت خشن و سياست. منطقه شد

 به علت وجود عمليات انتحاری و نبودن ھيچ گونه چشم انداز رشد و توسعه بر مشکالت اخيرا نيز. منطقه بوده است
  . منطقه افزوده شده است

شايد . کند مصاحبه زير که با يکی از فعاالن اجتماعی انجام شده، بخشی ازمشکالت موجود در منطقه را روشن مي
ھای مناسبی برای ايجاد يک زندگی  حل ورد و راهبتوان در آينده شناخت بيشتری ازمشکالت مردم آن جا به دست آ

  . انسانی در آن منطقه ارائه داد
  کانون مدافعان حقوق کارگر 

  
  مجيد ملکی 

  
ترين اقشار يک جامعه، کسانی که به دليل فقر اقتصادی و فرھنگی آنچنان  زندان شروع خوبی است برای شناختن پايين

اگر ممکن است بگوييد در . شان باقی نمانده است ای براي خود و ديگران چارهاند که انگار جز آسيب زدن به  آسيب ديده
  ھا چه شرايطی دارند؟  منطقه شرق کشور زندان

مربوط به مواد مخدر ، %67 زنداني، طبق آمار دفتر زندان، 1300از اين . زندانی دارد1300ھای اين استان   يکی از زندان-
مثل درگيري، طالق، ھمسرکشي، ضرب و جرح . ه ھمين مساله مربوط استقاچاق و مصرف است وبقيه جرايم ھم ب

  . که بخش بزرگی از آن ھم مربوط به مواد مخدر و قاچاق می شود که خود اين ھمه ريشه در فقر اقتصادی منطقه دارد
دس زد توان ح اکثر مردم منطقه کشاورز ھستند و مي.  سال به طور مستمر دراين استان خشکسالی بود7تقريبا 

ای نداشتند  ھايشان تمام شد چاره بعد از اين که مردم اندوخته. خشکسالی به اين طوالنی چه بر سر مردم آورده است
کند که وقتی  قاچاقچی نگاه مي. موادمخدر و کاالھای ديگر. دو نوع قاچاق در منطقه است . جز اينکه به قاچاق رو بياورند

دھد کاری کند که دستمزد بيشتری داشته باشد و کااليی  شود، ترجيح ميکند و ممکن است کشته  ريسک و خطر مي
آوردند، ولی وقتی ميزان خطر  اوايل کشاورزھا فقط کاال مي. بياورد که ارزشمندتر باشد و پول بيشتری به دستش برسد

  . را با دستمزدش مقايسه کردند، به قاچاق مواد مخدر و سوخت ھم رو آوردند
رسد دولت چشمش را روی قاچاق سوخت  به نظر مي. آورند برند و از آن طرف مواد مخدر مي ف ميسوخت را از اين طر

. گذرند بينيد که به راحتی از ايست بازرسی مي ھای سوخت را مي ھای استان وانت ھا و جاده در خيابان. بسته است
شوند معموال پدر خانواده و  يھايی که دستگير م آدم. قاچاق مواد مخدر ھم در منطقه گسترش پيدا کرده است

افتد  چرخانند، در اين صورت ديگر آن خانواده به فالکت کامل مي ی اقتصادی خانواده را مي سرپرست آن ھستند و چرخه
  . چون چيزی وجود ندارد که با آن گذران زندگی کند

تعداد زيادی از زندانيان زن صحبت کردم من با . ھا ی زندان بند مردان و بند زنان، مثل ھمه: در زندان دو بخش وجود دارد
شان را به عھده  شان جرم ھمسران گفتند ولی تقريبا ھمه خودشان واضح نمي. که جرم اکثر آنھا قاچاق مواد مخدربود

ھردو باھم برای حمل . ھا از گرسنگی خواھند مرد دانند که اگر شوھرشان به زندان بيافتد، بچه آنھا مي. گرفته بودند
من خبر :" گويد و مرد مي" مال من است:" گويد کنند اما وقتی قرار به دستگيری است، زن مي وش آن اقدام ميمواد وقر
ی زندگی را از  شود که بعد از زندان رفتن، مرد ھزينه به اين ترتيب زن مطمئن مي. حتا اگر مواد در خانه باشد". نداشتم
ھر جور شده با کارگری و يا قاچاق سيستم خانواده . گی نخواھند مردھا از گرسن ھا می تواند تامين کند و بچه ھمين راه
  . چرخاند را مي

  
ای که درمنطقه وجود دارد، آيا پدران جای  ھا چه خواھد شد؟ با توجه به فرھنگ مردساالرانه خوب در اين صورت وضع بچه

  کنند؟  خالی مادر را برای بچه ھا پر مي
 پدر و مادر درخانواده حاضر باشند و چه نباشند، مساله مدرسه و درس ھم به خاطر ببينيد به طور کلی چه.  مسلما نه-

روند و اين مساله در مورد  ھا کمتر به مدرسه مي ھای قومی فراموش شده است و بچه مسايل مالی و ھم سنت
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اشته باشد که پسرھا اگر خانواده کمی امکان مالی د: ھا چند راه بيشتر در پيش رو ندارند دخترھا بيشتر است و بچه
دختران ھم در خانه مسووليت نگھداری از بچه ھای کوچکتر . کنند و درغير اين صورت گدايی و دستفروشی ولگردی مي

  . و کارھای خانه را بر عھده دارند
بيشتر . ايندگويند خانواده ام شھرستان است و پول ندارند که برای مالقات به اينجا بي مي. بيشتر اين زنان مالقاتی ندارند

شود که حتا به مالقات ھمسر  مردھا ھم بعد از دستگيری ھمسرشان دوباره ازدواج می کنند و سرشان آنقدر گرم مي
در يک . با خانمی صحبت کردم که محکوم به اعدام بود و جرم ھمسرش را به عھده گرفته بود. آيند دربندشان ھم نمي

  . ته بودسالی که در زندان بود ھمسرش دوباره زن گرف
  

  آيا تفاوتی ميان مجازات زنان ومردان وجود دارد؟ 
حکم برای زن ومردی که يک جرم را دارند، يکسان .  اين از مواردی است که برابری زن و مرد کامال رعايت می شود-

د برابر اش نصف مرد است و يا شھادت يک زن با مر مثال ديه. در صورتی که دربقيه موارد حکم زن نصف مرد است. است
  ... نيست و

  
زندان از نظر بھداشت غذا، فضايی که در اختيار ھر زندانی است آيا در حد استانداردھای يک . از شرايط زندان بگوييد

  زندان است؟ 
ی وجودی زندان تنبيه و بازپروری مجرم است و قرار  عمال فلسفه. ھای ايران تفکيک جرايم وجود ندارد ی زندان  مثل ھمه-

. عمال ھيچ کجای ايران اين اتفاق نمی افتد. انی وارد زندان شود و فعل قبلی را ترک کند و به زندگی بازگردداست زند
 1000کسی که با ده گرم مواد مخدر دستگير شده و يا دزدی کوچکی کرده مثال يک کپسول گاز دزديده درکنار کسی که 

زندان دانشگاھی است "ھا  به قول زنداني. گه داشته می شودکيلو ترياک قاچاق کرده يا قتل و تجاوز کرده در يک جا ن
  ." برای آموختن شگردھای مختلفی که بتوانی از دست ماموران فرار کنی

بخش . تعداد مردان زندانی بيشتر از زنان است.  نفر زندانی ھست12تا8 متری ھستند و در ھر سلول 12سلولھا تقريبا 
از نظر بھداشتی داخل زندان تميز است چون اين مساله به . ن دست به کار ھستندتر و تميزتر است چون زنا زنان منظم

  . عھده خود زندانيان است و مساله زندانبان نيست
جيره ھر . غذا اصال کافی نيست. آيد از نظر غذا به شدت در مضيقه و وابسته به پول و غذايی ھستند که از خارج مي

گرمی و يک نان لواش برای صبح 25ک سيب زمينی برای يک وعده و يک قالب پنير گرم برنج ، يک تخم مرغ و ي70زندانی 
اند اشتھايشان بيشتر است،   بخصوص برای کسانی که معتاد بودند و در زندان ترک کرده. است که برايشان کافی نيست
البته با قيمت . کنند ريد ميآورند و آنھايی که امکان دارند از فروشگاه خ ھا پول مي خانواده. گرسنگی امری عادی است

ای شده است که با زندانبانان رابطه خوبی  ھای زندان محل در آمد برای عده بيشتر از قيمت ھای بيرون زيرا فروشگاه
ای جز خريد از آن ندارد چون دسترسی به فروشگاه  کنند و زندانی بيچاره ھم چاره دارند وتنھا به سود خودشان فکر مي

  . ن ظلم بسيار بزرگی به زندانی است ديگری ندارد و اي
  

  ی کسانی که مردشان در زندان است، چه شرايطی دارند؟  خانواده
: دھد از نظر اقتصادی وابسته به پولی بودند که کميته امداد مي. فاجعه بود.  خانواده اين چنينی را ديدم5 من حداقل -

ز زندانيان ھم ھر سال دوسبد تغذيه به عنوان کمک به اين انجمن حمايت ا. ھزار تومان برای ھر خانوار60 تا 40بين 
شود و شامل برنج، روغن، رب و ماکارونی و حبوبات واين جور  دھد که ھر سبد حدود سی ھزار تومان مي خانواده ھا مي

کند و بيشتر ھا مشکل چندانی را حل نمی  با توجه به تعداد زياد جمعيت ھر خانوار و فقر حاکم بر آنھا، اين کمک. چيزھا
  . حکم يک مسکن کم اثر را دارد

ی پدرشان  يا خودشان خانه دارند و يا در خانه. البته به خاطر اين که شھرستان است، معموال مشکل مسکن ندارند
ای را ديدم که به  من خانه. شود شان ھم نمي اما اين پول ِکميته امداد ھزينه پول برق و آب و سوخت. زندگی می کنند

کردند  وقتی ھوا روشن بود زندگی مي. توانستند پول آن را پرداخت کنند چون نمي. کردند ه از برق استفاده نميھيچ وج
از ميدان نزديک خانه برای شست و شو آب . کردند کشی ھم استفاده نمي از آب لوله. خوابيدند و با تاريکی ھوا مي

  . آوردند  آب آشاميدنی ميھای بيست ليتری و از پارک نزديک ھم آوردند و با دبه مي
خورند نه  پرسيدند چی گران شده؟ بعد فھميدم که چيزی نمي مي. فھميدند زدم نمي وقتی در باره ی گرانی حرف مي

البته به جز غذاھای محلی مانند . کنند فقط نان وسيب زمينی مصرف مي. گوشت، نه شير و لبنيات و نه سبزی و ميوه
ھر کدام . بھداشت ھم که اصال نيست. اين حداکثر تغذيه آنان است . کنند   تليت ميجوشانند و با نان کشکی که مي

ای آنقدر خوشبخت باشد که به مدرسه برود تا کالس پنجم بيشتر درس  اگر بچه. که مريض شوند امکان درمان ندارند
و در .  فرھنگی ھم بيداد می کندفقر. گويند برای دختر بس است مي. ھا که تا کالس دوم و يا سوم دختر بچه. خواند نمي

  . کنار فقر اقتصادی ھميشه وجود دارد
کار و شغلی . خواھد برود سرکار ای که پدرش زندان است مي پسر ده دوازده ساله. شود مدام سيکل معيوب تکرار مي

ايد دزدی کند يا او ھم يا ب. تنھا يک کارخانه آجرپزی در منطقه وجود دارد. ھيچ مرکز توليدی و صنعتی نيست. نيست
  . ھمين طور سيکل معيوب تکرار می شود... شوند برای قاچاق و قاچاق مواد مخدر و يا توسط قاچاقچی ھا اجير مي

  
که ... زنند و فروشند، واکس مي دارو مي. کارھايی که برای بچه ھا وجود دارد دستفروشی است. کار زيادی وجود ندارد

ھزار نفری که خود مردم ھمه فقير 400 الی 300در شھر . دھند کم است م ميتعداد کسانی که اين کارھا را انجا
ھا و  ھا گدايی می کنند و اگر آشنا داشته باشند در مغازه بعضي. دھد ھستند کسی کفشش را به واکسی نمي

جا  ا جابهليتری سوخت ر20شود برای قاچاقچيان سوخت دبه ھای  بقيه شاگرد راننده مي. فروشگاه ھا پادويی می کنند
  . می کنند

در سيستان تعداد دخترانی که کار . ی زندانيان نيست اصوال کار کودکان در منطقه عادی است و فقط مختص خانواده
ھا می بينی که دختران سرکار می روند وکمک خرج زندگی  در بسياری از خانواده. کنند بيشتر از پسران است مي

از سويی کمتر . له برمی گردد که دستمزد زنان بسيار کمتر از مردان استبخشی به اين مسا. ھستند ولی پسران نه
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مردی حاضر می شود با اين دستمزدھا کار کند و از سوی ديگر کارفرماھا ھم تمايل بيشتری دارند از نيروی کار زنان 
گردند و  طالحا ول ميتر است و اين سبب می شود که پسران جوان بيکاری را ببينی که اص استفاده کنند چرا که ارزان

توان تصور کرد  در درازمدت مي. توانند ماشينی بخرند و با آن کار کنند  درنھايت اگر پيشرفت کنند از پول قاچاق وغيره مي
  . ھا خواھد داشت که اين مسايل چه تاثيری بر فرھنگ خانواده

ی چيزھای خوب را برای فرزندان پسرشان کنار  در خانواده حتا مادران ھم ھمه. البته تفاوت ميان دختر و پسر زياد است
  . گذارند مي
  

  فحشا چي؟ فروش دختران در منطقه وجود دارد؟ 
شناسند و  ھا با يکديگر و اين که ھمه يکديگر را مي به خاطر ارتباط نزديک آدم. خورد  نه فحشا در منطقه به چشم نمي-

آبرويی منجر  ی برای کسب درآمد ھست که به بيبه اضافه اينکه روش ديگر. خيلی ھم سنتی و مذھبی ھستند
. توانند چند توپ پارچه بگيرند و به بيرجند و يا کرمان بروند و بفروشند و پولی در آورند ھا مي آدم. قاچاق : شود نمي

. شان بسيار حساس ھستند مردم منطقه نسبت به دختران. مساله فروش دختران ھم در سيستان وبلوچستان نيست
به جای فروش دختران، آنھا را به عنوان زن دوم و سوم . ی آنقدر رايج است که نيازی به اين مساله نيستچند ھمسر

  . دھند دار مي به مردھای زن
  

  حقوق کارگر چقدر است؟ 
 ای مانند حمل اثاثيه و بيل زدن باغچه وکارھايی از اين قبيل را انجام ايستد و کارھای ساده کارگر ساده که سرخيابان مي

 17من پسر . کند دستمزد متفاوت است برای کارگری که دم مغازه کار مي. گيرد   تا ده ھزار تومان مي8می دھند بين 
زنان منشی بين .  ھزار تومان100گرفت و شاگرد مغازه لباس فروشی  ھزار تومان حقوق مي120ای را ديدم که  ساله

برخی چون از . ازبيمه خبری نيست. ھزار تومان بگيرد130بيش از من نديدم کارگری . گيرند  ھزارتومان حقوق مي70تا 50
ی خاصی دارند اما ھر  اند بيمه روستايی دارند و يا کسانی که تحت پوشش کميته ی امداد ھستند نيز بيمه روستا آمده

  . جايی آن بيمه ھا را قبول نمی کند
  

  ر زندگی می کنند؟ با اين حساب فکر می کنيد چند درصد مردم اين استان زير خط فق
مگر اين که صاحب کار .  ھزار تومان است700ھا  اند خطر فقر در شھرستان ؟ گفته! خط فقرکه داستان خودش را دارد-

يک کارگر در کارخانه آجرپزی . گيرند  ھزار تومان حقوق مي200کنند زير  کسانی که کار مي. ای باشند صنعت و حرفه
اداره کار . ترسند اگر شکايت کنند کارشان را از دست بدھند د شکايت کنند چرا که ميرون نمي. ھزار تومان می گيرد170

ھا يک جايی  ی آدم ای است و ھمه ای و منطقه مسايل در سيستان و بلوچستان قبيله. کند ھم قطعا حمايت نمي
ت فاميلی سبب شده اين مناسبا. شان را حل کنند  کنند از طريق رابطه مشکالت دوست و آشنايی دارند وسعی مي

من کسی را ديدم که در يک تصادف تمام بدنش آسيب ديده . است که نتوانی از طريق شکايت و قانون به جايی برسی
برای :" پرسيده بود. اما کسی را که با ماشين به او زده بود، آزاد کردند. بود و برايش ديه سه انسان کامل را بريده بودند

بعد ھم معلوم شد که از طريق روابط ." ماھم آزادش کرديم. نامه داديم نيامدی: "بودندگفته " ايد؟ چی آزادش کرده
ی مسايل با  ھمه. خيلی کارايی ندارد... قانون، وزارت کار، نيروی انتظامی و. اند فاميلی و خانوادگی مساله را حل کرده

  . شود گفت و گو و فاميل بازی حل مي
-   

  ردم اين منطقه می شود؟ اين وضعيت مربوط به چند درصد م
البته از نظر . گونه زندگی می کنند  نمی توان درصد بگويم اما در تمام سيستان و بلوچستان تعداد زيادی ھستند که اين-

. روی وضع مردم بھتر است از طرف مرکز که به طرف جنوب مي. فقر، مناطق مختلف سيستان و بلوچستان متفاوت است
شويد حمل و نقل و تجارت ھم بيشتر  تر مي ھر چه به بندر نزديک.  امکان کشاورزی وجود داردتر است و چون منطقه پرآب

. در شھرھای بزرگ مانند زاھدان ھم که مرکز استان است وضع مردم بھتر است. شود يعنی کار بيشتری وجود دارد مي
زاھدان . ان قابل مشاھده استی فقر به طور کامل در تمام شھرھای استان سيستان و بلوچست ولی باز ھم چھره

ھای بيست الی سی  خانه. ماند ای دارد که از نظر وسعت تقريبا به اندازه نصف زاھدان است، مثل حلبی آباد مي محله
 نفره و 8، 7ھای  ھزار تومان برای خانواده300 تا 150ھا بين  اکثر مردم ساکن در آن بيسواد ھستند و درآمد خانواده. متری

  .  بچه ھم دارند14 حتا تا 8، 7ھر خانواده بين . يا بيشتر 
من پيکر . شود گاه قابل تصور نيست خشونتی که در ميان آنان مشاھده مي. اين فقر زياد معضالت زيادی ايجاد می کند

شوھرش به عنوان . البته زنده بود و برای درمان به بيمارستان منتقلش کرده بودند. زنی را ديدم که سالخی شده بود
  . توانستی ببينی جای سوختگی سيگار را روی بدنش مي. نبيه او را با چاقو تقريبا تکه تکه کرده بودت

وقتی دستش را رھا کرد ديدم که .  ساله ی ديگری را ديدم که گردنش را گرفته بود وبه داخل بيمارستان دويد19دختر 
." ام را کنار زد و گردنم را با چاقو بريد ود ولی مقنعهدانم کی ب نمي:" بعد از جراحی گفت. زند خون از گردنش بيرون مي

ی  يا مورد ديگر برای يک اختالف کوچک خانوادگی مردی ھمه. خواست بگويد چه کسی اين کار را کرده است حتا نمي
 ...شان انداخته است و يا با شمشير ی ھمسرش را دعوت کرده وآنھا را به رگبار بسته و يا نارنجکی ميان خانواده
معضالت اجتماعی . خشونت بسيار زياد است. کنند شان را با آن حل مي ھای بزرگی که دارند مشکالت و مسايل قمه

  . ترين آنھاست شود که چند ھمسری ساده ترين و ابتدايي زيادی ديده مي
  

  شود؟  آيا خشونت فقط در مورد زنان اعمال مي
مردھا نسبت . بندی قدرت در خانواده و اجتماع وجود دارد  واقع يک ردهدر. بھره نيستند کودکان نيز از آن بي.  بی شک نه-

ھايی  زن... ھا از قدرت بيشتری برخوردارند و زنان نسبت به کودکان و کودکان نيز نسبت به کودکان ديگر  به زنان و بچه
ھا با ھمديگر و درحين  هشان دارند و بچ شان واقع می شوند، رفتارھای خشنی با فرزندان که خود مورد خشونت مردان
ی ديگری نشسته بود و آنقدر با  يکی روی سينه. کردند دو پسربچه را ديدم که دعوا مي. دھند بازی خشونت را بروز مي

پرسی که اين ھمه خشونت از  ھايی از خود مي با ديدن چنين صحنه. مشت به صورتش زد که تمام صورت او پر خون شد
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ديگر ... شان را ببيني، وضع پدر و مادرشان، فقر بی حد را و ؟ اما وقتی شرايط زندگيطرف يک بچه چرا بايد رخ دھد
  . عجيب به نظر نمی رسد

-   
توان اين خشونت را دليلی برای اين دانست که منطقه مستعد حرکاتی مثل عمليات انتحاری است؟ چيزی که  آيا مي
  آور بود؟  ر تاسفھای زيادی داشت و بسيا اش در چند ماه گذشته کشته نمونه

در ارزيابی از . ھايی در منطقه عوامل ديگری ھم تاثيرگذار است اما در وجود و رشد چنين شيوه.  البته بی تاثير نيست-
  : توان فرض کرد منطقه سه دليل عمده برای عمليات انتحاری مي

   جغرافيای منطقه -1
   مذھب، فرھنگ -2
   حکومت -3

زيرا بايد با سختی و . کند زندگی در آنجا ناخودآگاه انسان را خشن مي.  کم امکانات استاز نظر جغرافيايی منطقه بسيار
  . پذير است تالش بسيار امکانات زندگی را به دست آورد ، حتا در مناطقی که آب بيشتری دارد و کشاورزی امکان

اين طرف مرز ھم سرايت فرھنگ پايين و خشن آنجا به . نزديکی و ھم مرزی با پاکستان خودش يک فاجعه است
ی ديگر متلک بگويد و يا تعرضی کند  در پاکستان اگر يک پسر از يک قبيله به دختری از قبيله. ای بزنم مثال ساده. کند مي

اش را در  نمونه. ی اول دزديده شده و گروھی به او تجاوز کنند دھد که دختری از قبيله ريش سفيد آن قبيله حکم مي
مسايل سياسی پاکستان و جنگ افغانستان و مسايلی ازاين دست در اين مورد . توانيد بخوانيد  ميھا مطبوعات و رسانه

  . تاثير به سزايی دارند
ھای اخير به آذربايجان، ازبکستان، پاکستان  شد ولی در سال گری فقط در عربستان و کويت ديده مي تا قبل از اين وھابي

ھای طالب اين مدارس را  ھزينه. سازند ستان و کويت مدارس اسالمی ميبا پول عرب. و عراق نيز تسری يافته است
شان را به  ای که کار نيست و فقر بيداد می کند، اين مامنی است برای خانواده ھا که کودکان کنند و در منطقه تامين مي

حتا . کنند ند و زندگی ميخوان بچه ھا در اين مدارس شبانه روزی مذھبی در درس مي. آن بسپارند تا از گرسنگی نميرند
فرھنگی را رشد می دھند . کنند ی خودشان راھم مي کنند و طبيعی است که استفاده آنھا برايشان کار ھم فراھم مي

  . که يکی از نتايجش ھمين گونه عمليات در اين سوی مرز است
چون حکومت مذھبی نبود . خورد تا قبل از انقالب در سيستان و بلوچستان تضاد زيادی بين شيعه و سنی به چشم نمي

اما بعد از انقالب شيعيان سعی کردند تفکر . ھر کس مذھب خودش را داشت. کرد برايش شيعه و سنی فرقی نمي
فرھنگ و . ھا مقاوت کنند و حالت تھاجمی به خود بگيرند خودشان را درمنطقه تسری دھند و اين سبب شد که سني

بينند،  چون حاکميت مرکزی را از خودشان نمي. تاثير نيست قه وجود دارد نيز بيای و قبيله ای که در منط نگاه عشيره
اين قانون گريزی را می توان حتا در مسايلی مانند رانندگی ھم مشاھده . ھايشان شده است قانون گريزی جزو سنت

  . کرد
ھا خودشان را با حکومت غريبه ھا به ھيچ کجا راه ندارند و آن سني. کار، اگر کاری باشد، برای شيعيان منطقه است

اين . شود ھا داده نمي کارھای دولتی ، کار در نيروی انتظامی و از اين قبيل کارھا که وجود دارد به سني. بينند مي
توانی بيابی  ای را نمي تقريبا خانواده. عدالتی آماده عصيان ھستند دھد واز اين بي ھا مردم را تحت تاثير قرار مي تبعيض

در طی سی سال . اش از اين مساله آسيب نديده باشد، کشته نشده باشد يا در زندان نباشد ز افراد خانوادهکه کسی ا
اش از   خانواده. آور خانواده ای به خاطر قاچاق ويا چيز ديگر اعدام شده است نان. گذشته وضع يه اين ترتيب بوده است 

قاچاقچيان زيادی ھم در . اند  قاچاق برای گذران زندگی نداشتهفرزندان او ھم راھی جز. اند  حکومت کينه به دل گرفته
اند واين سيکل تکرار شده است ، تا به امروز که  جوئی زده اند و آنھا ھم دست به انتقام درگيری با مامورين کشته شده

ر و خشونت ی آن کشت و کشتا چاره. اين سيکل معيوب بايد جايی متوقف شود. کينه ونفرت منطقه را پر کرده است
بينيم در سی سال اخيرکشت کشتار و خشونت  آورد ھمانگونه که مي بيشتر نيست ، خشونت تنھا خشونت مي

  . گسترش يافته است 
  

 ميرد  ھر روز يك مادر در ايران مي

  
 و  دهمدير كل دفتر سالمت و جمعيت خانوا: مھر آمده است 14 ایلنا در تاریخ –به گزار ش خبرگزاری دولتی کار ایران 

كند و ما در تالش ھستيم تا اين آمار را كاھش دھيم تا  در ايران در روز يك مادر فوت مي: : مدارس وزارت بھداشت، گفت
بنابراين از سال جارى . شود  مي زمانى برسد كه ھيچ مادرى فوت نكند، چون فوت مادر باعث از ھم پاشيدن نھاد خانواده

  . شود ھا داده مي  ھمه زوجھاى قبل از ازدواج و جنسى به آموزش
كاھش مرگ و مير كودكان فقط : به گزارش خبرنگار ايلنا، اسماعيل مطلق در نشست خبرى روز جھانى كودك، اظھار كرد

ھاى ديگر مانند وزارت آموزش و پرورش، دادگستري،  برعھده وزارت بھداشت نيست و در چند سال اخير سازمان
كنند كه از زمان شروع  المللى ديگر در اين زمينه ھمكارى مي ھاى بين سف و سازمانھا، نيروى انتظامي، يوني شھرداري

  . اين ھمكارى شاھد كاھش مرگ و مير كودكان در ايران ھستيم
 بيشترين علل مرگ و مير كودكان زير پنج سال به ترتيب ابتال به ناھنجارى مادرزادى و 88طبق آمار سال : وى افزود

ھاى  ، بيماري) درصد15( ھاى دستگاه تنفسى  ، بيماري) درصد19(حوادث و سوانح غيرعمدى، ) درصد20(كروموزمى 
  . بوده است)  درصد6(ھاى دستگاه عصبى و بيماري)  درصد9(ھاى قلبى عروقى ، بيماري) درصد10(عفونى و انگلى

 اسالمى ايران براى ھاى جمھورى  و مدارس وزارت بھداشت درباره سياست مديركل دفتر سالمت و جمعيت خانواده
ھاى پنج ساله اول تا پنجم اين سياست دنبال  در برنامه: بھبود سالمت عمومى و كاھش مرگ و مير كودكان اظھار كرد

ھاى كودكان در كشور، تدوين  توان به تدوين اجراى برنامه مديريت يكپارچه ناخوشي شد كه از جمله دستاوردھاى آن مي
ھاى دوستدار مادر و كودك، گسترش تغذيه خوب  رچه كودك سالم، افزايش تعداد بيمارستانو اجراى برنامه مديريت يك پا

  . ھاى عفونى و غيرعفونى اشاره كرد بين زنان باردار، توجه بيشتر به منحنى رشد كودكان و كنترل بيماري
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 زايمان مادر بالفاصله تمام  و مدارس وزارت بھداشت با تاكيد بر اين كه پس از مدير كل دفتر سالمت و جمعيت خانواده
يك ميليون تولد در سال گذشته در اين : شوند، تاكيد كرد  ھاى تيروئيدى بررسى مي نوزادان و كودكان از نظر بيماري

  . ھاى تيروئيدى بودند و اين تعداد تحت درمان قرار گرفتند ھا دچار بيماري زمينه بررسى شد كه كمتر از چھار ھزار نفر آن
 پايان پيام

  
  اولتيماتوم دادستان تھران به بازاريان در بستن بازار 

دستگاه قضائی با کسی که : آبادی گفت عباس جعفری دولت:  مھر آمده است 14 در تاریخ آفتاب به نوشته سایت 
 ه را بر ھم بزند برخوردتفاوتی و تجاھل نسبت به مسائل اقتصادی با احتکار و بستن بازار نظم جامع بخواھد با بي

  . کند مي
 ھاشمی اظھار ١٠دادستان تھران روز چھارشنبه در مراسم توديع و معارفه سرپرستان قديم و جديد دادسرای ناحيه 

تفاوتی و تجاھل نسبت به مسائل اقتصادی نظم عمومی را بر ھم بزند طبيعی  اگر امروز کسی بخواھد با بي: داشت
 بخواھد علنی جرمی را مرتکب شود که نظم عمومی را برھم بزند اگر کسی. است که دستگاه قضايی با او برخورد کند

  . ه قضائی و انتظامی برخورد کنندخيلی روشن است که دستگا
با توجه به قوانين مختلف درباره ضرورت ايجاد نظم عمومی و برخورد با برھم زنندگان آن، : دادستان تھران ادامه داد

  . م را به عنوان يک شاخصه بدانندندگان نظدادسراھا و پليس بايد برخورد با برھم زن
مردم بايد در آسايش باشند و : وی با بيان اينکه آرامش عمومی يکی از مصاديق امنيت عمومی است، اظھار داشت

  . کی از تعاريف امنيت عمومی استجلوگيری از بروز انواع آزار و اذيت ي
، يکی از مأموريتھای نيروی انتظامي، ايجاد امنيت و ١٣۶٩ال  قانون نيروی انتظامي، مصوب س۴در ماده : وی ادامه داد

يعنی اينکه بستر آسايش عمومی بر نظم و امنيت استوار خواھد بود و جايی که نظم و امنيت . نظم عمومی است
  . ست برای فعاليت افراد در جامعهدر واقع آسايش عمومی بستری ا. نباشد، آسايش ھم نخواھد بود

زنند، جدی و کوشا   بيان اينکه دادسراھا بايد در برخورد با جرائمی که آسايش عمومی را بر ھم ميدادستان تھران با
ھايی را از ضرورت ايجاد نظم و آسايش  ھای مختلف اجرايی مانند انتظامی و قضايی رگه در بخش: باشند ادامه داد
 .د دادسراھا ھستندتوانند نقش اساسی ايفا کنن ھايی که مي بينيم و يکی از بخش عمومی مي

  آموزان صحبت نکنيد  در مورد اعتياد دانش:  وزير آموزش و پرورش
  

وزير آموزش و پرورش در جمع خبرنگاران در : مھر آمده است 14 ایلنا در تاریخ –به گزار ش خبرگزاری دولتی کار ایران 
 ستاد مبارزه با مواد مخدر اعالم کرده ياران ترافيک در پاسخ به اين سئوال که يکی از مسئولين حاشيه ھمايش فرھنگ

در اين روز درباره اين موضوع صحبت نکنيد، به : ھا است، گفت است که آمار اعتياد در مدارس بيش از اعتياد در پادگان
  . ايم ار معلم ورزش استخدام کرده ھز15چيزھای خوب فکر کنيد، ما در اين ماه 

 . پاسخ اين سئوال، باز تکرار کرد که درباره اين موضوع صحبت نکنيداو با ديدن پافشاری خبرنگاران برای شنيدن

 ھزار بازرس برای اجرای قانون ھدفمند کردن يارانه ھا 

در آستانه اجرای قانون ھدفمند کردن يارانه ھا در ايران : مھر گزارش می دھد 14 در تاریخ بی بی سیبخش فارسی 
  . ان با اجرای اين قانون خبر دادر بازرس برای مراقبت از بازار ھمزميک مقام وزارت بازرگانی از آمادگی ھشت ھزا

گفت که در حال )  اکتبر۵( مھر ١٣حسن رادمرد، رئيس مرکز امور اصناف و بازرگانان وزارت بازرگانی ايران روز سه شنبه 
اصناف مشغول به کار زرسی حاضر دو ھزار نيروی رسمي، سه ھزار نيروی افتخاری و سه ھزار نيروی پاره وقت در با

  . ھستند
بازار ابراز " پايش و تنظيم"اين افراد در اجرای قانون ھدفمند کردن يارانه ھا و " محوری و موثر"او با اشاره به نقش 

  .  ھا به نحو شايسته ای اجرا شوداميدواری کرد که با مشارکت اصناف قانون ھدفمند کردن يارانه
مھوری ايران در سخنرانی در استان گلستان در شمال ايران گفته بود که ھدف ھمزمان محمود احمدی نژاد، رئيس ج

  . دم آغاز شوددولت اين است که از ھمان روز اول اجرای طرح ھدفمند کردن يارانه ھا، بھبود وضعيت در زندگی مر
طرح ھدفمند کردن يارانه ھا در زمان اجرای " ايجاد ستاد و لطمه وارد کردن"اما او در ادامه با اشاره به کسانی که قصد 

دارند، خطاب به مردم گفت که اگر در نقطه ای مشاھده کردند که فردی با شايعه و بازی به دنبال ايجاد اخالل در بازار 
  .  استانی خبر دھنداست آن را به ستاد ھای

خبرگزاری مھر گفت از سوی ديگر حسين ابراھيمي، عضو کميسيون امنيت ملی و سياست خارجی مجلس ايران نيز به 
ن ھدفمند کردن که در رسانه ھا مطرح شده است که جرياناتی داخلی و خارجی در صدد ايجاد اختالل در اجرای قانو

  . يارانه ھا ھستند
بخشی از اين فعاليت ھا، جنگ روانی است، يعنی با ايجاد فضای روانی در مردم سعی می کنند نرخ ھا : "او گفت

  ."  شرايط را برای مردم سخت کنند تحملشکل صعودی پيدا کرده و
دولت ايران در حال برنامه ريزی نھايی برای اجرای قانون حذف يارانه ھاست و اين نگرانی وجود دارد که افزايش قيمت ھا 

  . و اجتماعی به دنبال داشته باشدپيامدھای سياسی 
 روز گذشته برخی مقامات دولتی و پليس، برخی کارشناسان می گويند که اظھارات آقای احمدی نژاد و سخنان چند

  . يش قيمت ھا اعتراض داشته باشندنوعی ھشدار به کسانی است که ممکن است نسبت به افزا
با اجرای قانون ھدفمندی يارانه ھا، : "دو روز پيشتر سرتيپ احمد رضا رادان، جانشين فرمانده نيروی انتظامی گفته بود
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  ." دار در کنار دولت ايستاده است ھستند ولی اين دسته از افراد بدانند، پليس با اقتافرادی در صدد برپايی فتنه جديد
فتنه، امروز در اشکال ديگری ھمچون : "پيش از آن نيز سرتيپ اسماعيل احمدی مقدم، فرمانده نيروی انتظامی گفته بود

يی را به اعتصاب و تعطيلی بکشانند، اما ای قصد داشته باشند که ھر روز جا فتنه اقتصادی ادامه دارد و ممکن است عده
  ." دھی اين فتنه اشراف کامل داردنيروی انتظامی بر کانون شکل 

اواخر ارديبھشت ماه امسال آقای احمدی نژاد اعالم کرده بود که قانون ھدفمند کردن يارانه ھا، بزرگترين طرح اقتصادی 
  . سال اخير است که نيمه دوم امسال اجرا می شود۵٠

 ای کانون صنفی معلمان امروز دستگير شدنداعض
   

 در پی یورش ماموران امنيتی به جلسه ٨٨ مھرماه ١۴روز سه شنبه : بر پایه گزارش دریافتی از ایران آمده است 
معلمان در منزل علی اکبر باغانی دبير کل کانون صنفی معلمان ایران، کليه حاضران در جلسه از جمله دو عضو مرکزی 

به گزارش کميته ی دانشجویی دفاع . شتی و رضائی که از اعضای کانون صنفی معلمان بودند بازداشت شدندکانون، بھ
از زندانيان سياسی، اعضای کانون صنفی معلمان به مناسبت روز جھانی معلمان در منرل دبير کل کانون گردھم آمده 

ماموران امنيتی منزل علی اکبر باغانی را بدون ارائه . دبودند که با ورود ناگھانی ماموران امنيتی جلسه آنھا ناتمام مان
این اقدام ماموران . حکم قانونی مورد بازرسی و تفتيش قرار داده و بسياری از مدارک و لوازم موجود را ضبط کردند

را فراھم کرده امنيتی با رفتار نامناسبی با اعضای کانون و خانواده آقای باغانی ھمراه بوده و موجبات ناراحتی خانواده 
  .است

  
محل بازداشت معلمان دستگير شده روشن نيست و ماموران امنيتی توضيحی در خصوص دالیل دستگيری آنھا و محل 

کانون صنفی معلمان ایران روز گذشته در بيانيه ای به مناسبت روز جھانی معلمان   .نگھداری شان ارائه نکرده اند
قضائی عليه اعضای خود، رفع محدودیت از فعاليتکانون ھای صنفی معلمان خواستار مختومه شدن تمامی پرونده ھای 

سراسر کشور و آزادی بی قيد و شرط ھمکاران فرھنگی دربند اش از جمله فرزاد کمانگر، عبدهللا مومنی، مسعودکردپور، 
جاد خاکساری، سيد ھاشم خاکسار، ساسان بابایی، رسول بداقی، جعفر ابراھيمی، محمد داوری، شبنم مددزاده، س

عليرضا چاکری، محمدرضا چاکری، جھانبخش، محمدصالح اسالم زھی، مھدی اسالم زھی و عليم جنگی زھی شده 
 .بود

 توسط نماينده دادستان تھران پلمپ شد ) بی آر تی( تندرو 2توقفگاه سامانه 

  
شرکت ) بی آرتی( تندرو 2 سامانه  مھرماه توقفگاه14 صبح روز چھارشنبه به روز شمار کارگری؛بنابه گزارشات رسيده 

واحد اتوبوس رانی تھران که در استاديوم آزادی واقع است توسط نماينده دادستان تھران پلمپ گرديد و از خروج اسناد و 
  . وسايل شخصی کارکنان شرکت واحد شاغل دراين سامانه جلوگيری بعمل آمد

 خاوران خارج از توقفگاه مجبور به پارک -ه اتوبوس خط آزادی دستگا300 امشب بيش از 2با پلمپ شدن توقفگاه سامانه 
 دستگاه اتوبوس ديزلی قادر به سوختگيری نخواھند 900 دستگاه اتوبوس گاز سوز و 1000ھمچنين بيش از .خواھند بود

  . بود
سايل شخصی را مامورين وزارت اطالعات به کارکنان شرکت واحد که در اين سامانه مشغول به کار بودند اجازه خروج و

  . به آنھا ندادند 
 در ازای بدھی ورزشگاه آزادی به شرکت واحد بابت ھزينه ھای سرويس دھی به 1379 در سال 2توقفگاه سامانه 

  . تماشاچيان و خسارت به اتوبوسھای شرکت واحد به اين شرکت واگذار شده بود
ص می باشد ولی در گزارشھای تکميلی به اطالع داليل پلمپ کردن اين توقفگاه توسط دادستانی تھران ھنوز نامشخ

 .عموم خواھد رسيد

برای جمع آوری زنان خيابانی واردعمل » سازمان ھای مردم نھاد«:رئيس پليس تھران
  . شوند

  
  :  مھر آمده است 15ایران در تاریخ مھر دولتی آفتاب به نقل از خبرگزاری به نوشته سایت 

تواند ظرف مدت يک ھفته تمام زنان خيابانی را که به صورت علنی مرتکب جرم  يپليس م: رئيس پليس تھران بزرگ گفت
  . وليت اين زنان را برعھده بگيردشوند جمع آوری کند به شرط آنکه دستگاھی مسئ مي

تی از سوی پليس گذاری صو عامل اين بمب: نيا با اشاره به بمبگذاری بيمارستان الغدير گفت سردار حسين ساجدي
  . ه استدستگير شد
فرمانده . گذاری کرده است اين فرد به علت اختالف شخصی با صاحب داروخانه بيمارستان اقدام به بمب: وی افزود

به دنبال کشف : نيروی انتظامی در پاسخ به سوالی مبنی بر اقدامات پليس در پيگيری قتل دو پزشک در تھران گفت
  . نخ برای قتل دکتر سودبخش ھستيمسر

تواند ظرف مدت يک ھفته تمام زنان خيابانی را که به  پليس مي: به وضعيت زنان خيابانی اظھار داشتوی با اشاره 
  . وليت اين زنان را برعھده بگيردشوند جمع آوری کند به شرط آنکه دستگاھی مسئ صورت علنی مرتکب جرم مي
  . ه وارد عرصه شوندد در اين زمينتوانن نھاد مي ھای مردم سازمان: سردار ساجدی نيا تصريح کرد

اين زنان اگر مرتکب خالفی شوند مجرم ھستند اما در حال حاضر موضوع زنان خيابانی يک مشکل اجتماعی : وی گفت
  . ی اجتماعی به شکل خود نگاه کرداست و بايد به اين ناھنجار
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رود دستگاه قضايی آنھا  شمار مياز آنجا که معتادان بيمار به : آوری معتادان پرخطر گفت نيا در مورد جمع سردار ساجدي
گيرد و خواستار ارجاع آنان به مراکز درمانی است و محدود بودن تعداد مراکز درمانی ترک اعتياد نيز موجب  را تحويل نمي

  . تا پاسخگوی تمام نيازھا نباشيمشده 
داری و انتقال  اکز درمانی برای نگهآوری معتادان پرخطر است اما بايد با افزايش تعداد مر پليس آماده جمع: وی ادامه داد

  . اين معتادان تصميمی اتخاذ شود
  

 کرد اخراج  پاسداران شش ھزار کارگر پارس جنوبی را  سپاه
   

االنبياء  فرمانده قرارگاه خاتم :  مھر آمده است 15 آلمان بخش فارسی در تاریخ دويجه ولهبه گزارش رادیو 
انجاميده است  ھای گازی پارس جنوبی  ميدان١۶ و ١۵ر فازھای گفته است که مشکالت مالی به رکود کار د

ای روبرو  مشکالت مشابه فازھای دیگر پارس جنوبی نيز با. و اخراج کارکنان را در پی داشته است
تأمين مالی  االنبياء به خبرگزاری مھر گفته است که سردار رستم قاسمی، فرمانده قرارگاه خاتم  .ھستند

ميليارد دالری از حساب   ميدان مشترک گازی پارس جنوبی در گرو برداشت یک١۶ و ١۵عمليات در فازھای 
مشکالت شدید ناشی از کمبود منابع مالی  ی وی، اجرای فازھای یادشده با به گفته. ذخيره ارزی است
  .مواجه شده است

   
  "بدون تشریفات"قراردادی غيرمتعارف و 

   
بدون انجام روال قانونی  ھای مھم گازی و نفتی کشور، بعضَا ز پروژهنژاد بخشی ا با روی کارآمدن دولت احمدی

 و ١۵طرح توسعه فازھای . آن واگذار شدند ھای وابسته به ھا، به سپاه پاسداران و شرکت مربوط به مناقصه
لی ارزش ما. االنبيا واگذار شد تشریفات قانونی به قرارگاه خاتم  به صورت ترک١٣٨۵ پارس جنوبی در مرداد ١۶

بزرگ کشور،  ھای به باور منتقدان رویکرد دولت در واگذاری پروژه.  ميليون دالر است٩٧ميليارد و  ٢این قرارداد 
محافل . بزرگ کشور بدل شوند االنبيا به کارفرماھای سبب شده که نھادھای نظامی، مانند قرارگاه خاتم

برخی منابع خبری خروج . اند تراض داشتهاع مربوط به بخش خصوصی پيوسته به این رویکرد دولت انتقاد و
  .دانند ارتباط نمی جنوبی را ھم با رویکرد دولت بی گذاران خارجی از فعاليت در پارس سرمایه

   
  اند ھزار شاغل باقی مانده ۴
   

نھادھای نظامی حامی خود،  ھای واگذارشده به نژاد به تأمين مالی پروژه به رغم توجه دولت محمود احمدی
گذاران خارجی باعث  ھمکاری سرمایه رسد که مشکالت مالی ناشی از کاھش قيمت نفت و عدم میبه نظر 

  .آنھا نيز با مشکل روبرو شود شده که این دولت در انجام تعھدات مالی خود نسبت به
باید در شرایط فعلی  وگو با خبرگزاری مھر گفته است که بر اساس برنامه ی گفت سردار قاسمی در ادامه

کار باشند، ولی مشکالت مالی به رکود کار   مشغول به١۶ و ١۵ ھزار نفر به صورت روزانه در فازھای ١٠ حدود
قاسمی تأکيد کرده است که به رغم . نفر کاھش یافته است  ھزار۴انجاميده و تعداد این شاغلين ھم به 

  .رجی در فازھای یادشده نداردای برای جذب مشارکت خا االنبيا ھمچنان برنامه خاتم مشکالت کنونی، قرارگاه
مکعب گاز از مخزن   ھزار متر۶٠٠ ميليون و ۵۶ پارس جنوبی برداشت روزانه ١۶ و ١۵ھدف از توسعه فازھای 

ساالنه یک ميليون تن اتان و یک  استحصال.  ميليون متر مکعب گاز تصفيه شده اعالم شده است۵٠و توليد 
  .ھا برای این دو فاز است بينی پيش ر ھزار تن گاز مایع نيز از دیگ۵٠ميليون و 

   
   نيست١۶ و ١۵مشکلی که محدود به فازھای 

   
پتروپارس نيز  غالمرضا منوچھری، مدیر عامل. مشکل تأمين مالی صرفَا محدود به فازھای یادشده نيست

لی با رکود نيز به دليل مشکالت ما  پارس جنوبی١٢پيش از این در مصاحبه با خبرگزاری مھر گفته بود که فاز 
 ۵سازی گاز طبيعی نيز از تاخير  علی خيراندیش مدیر عامل شرکت مایع.در پيشرفت عمليات مواجه است

منابع  خبر داده و علت را عدم تامين به موقع) طرح توليد گاز مایع(طرح ایران ال ان جی  درصدی در اجرای
  .مالی و اعتباری اجرای طرح ذکر کرد

اگر : اظھار کرده بود  درصد بوده است،٢۵ط کنونی پيشرفت اجرای این پروژه حدود وی با بيان اینکه در شرای
  .در این پروژه آغاز خواھد شد LNG توليد  سال آینده٢تامين منابع مالی این طرح به موقع انجام بگيرد، تا 

ای را ذکر  گانهدالیلی چند ی صنایع نفت و گاز ایران ھا و رکود در توسعه ماندگی کارشناسان در توضيح عقب
دستيابی به  داخلی و محروميت از  گذاری خارجی، رویکردھای نادرست کنند که افت سرمایه می

  .ی آنھاست ھای روز دنيا از جمله تکنولوژی
   

  ھای مالی مشکل اصلی نيستند محدودیت
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ی آسيایی برای ھا شرکت ھای داخلی و برخی  سال گذشته تفاھمنامه و قراردادھایی را با شرکت۵ایران در 
شدن این قراردادھا را بدون ھمکاری  اما کارشناسان عملی. ھای نفت و گاز امضا کرده است توسعه ميدان

آنھا معتقدند که مشکل اصلی عالوه بر کمبود منابع  .دانند المللی ميسر نمی ھای بزرگ نفتی بين شرکت
المللی ميسر  ھای بزرگ نفتی بين ی ی شرکتھا عمدتاَ در اختيار شرکت مالی، تکنولوژی مورد نياز است که

ی  سازی برنامه شورای امنيت سازمان ملل که با ھدف فشار بر ایران برای شفاف ھای تحریم. نيست
سال  .شوند ھای یادشده تلقی می اند، سدی در برابر دستيابی این کشور به فناوری اعمال شده اش اتمی
 -شرکت بریتانيایی ندین شرکت نفتی و گازی دیگر، از جمله، با تصویب سومين قطعنامه تحریمی، چ٢٠٠٨

گذاری خود را متوقف  رفته یا افزایش سرمایه  استات اویل نروژ از ایران ھلندی رویال داچ شل، اینپکس ژاپن و
  .کردند

  
 مسموميت و مرگ کارگر معدن در اثر عدم وجود شرایط ایمنی در محيط کار

   
بر اثر  ٨٨ مھر ٨ روز) تيکان تپه(تکاب " آغ دره"سجاد قنبری کارگر معدن طالی  :  مھر نوشت15 درساواالن سسی

بر اساس اخبار رسيده، قنبری مدت سه سال .مسموميت ناشی از سيانور و بی توجھی مسئولين کارخانه جان باخت
ر دو سال گذشته به این کارگر آذربایجانی د.در اتاق طال و یک سال در سوله سيانورمعدن آغ دره کار می کرده است

دليل آلودگی بيش از حد به جيوه و سيانور از ناراحتيھای روحی ، روانی و گوارشی رنج می برد و بر اساس قوانين باید از 
پس از مراجعه این کارگر آذربایجانی به مسئولين کارخانه، عباس نيّری مدیر عامل کارخانه  .کارافتاده اعالم می شد
ری جان شما را تھدید نمی کند از اعطای حقوق این کارگر سر باز زده و وی را مجبور به ادامه کار ضمن تاکيد بر اینکه خط

  .کرده بود
مدیران کارخانه پس از مرگ سجاد قنبری سعی دارند با تطميع و تھدید کارگران مرگ این کارگر آذربایجانی را خودکشی 

 از کارگران معدن مذکور به شيوه مشابھی مسموم شده جلوه دھند و این در حالی است که ھفته گذشته یکی دیگر
بود و مسئولين معدن که از زنده ماندن وی نااميد شده بودند، سناریوی ساختگی خودکشی این کارگر را نيز از پيش 

  .آماده کرده بودند تا در صورت فوت، علت مرگ وی را خودکشی اعالم نمایند
   

اخراج دائمی 34H لی اتفاق می افتد که پيش از این گروھھای مدافع حقوق بشر خبر ازمرگ این کارگر جوان آذربایجانی در حا
  .بدون در نظر گرفتن ھرگونه مزایایی داده بودند اخراج فصلی کارگران در فصل زمستان35H و کارگران مسموم

   
ھستند مجبورند در فصل )تيکان تپه(کارگران معدن آغ دره تکاب که اکثریت قریب به اتفاق آنھا ترک واھل شھرستان تکاب

  .زمستان جھت امرارمعاش به مناطق صنعتی فارس نشين مھاجرت کنند
ی ھنگام کار می باشند و کارخانه فاقد تجھيزات الزم جھت تصفيه ماده آنھا فاقد ھرگونه امنيت جسم،به گفته کارگران 

  .باطله می باشد که باعث آلودگی منابع آبھای زیر زمينی منطقه نيز گشته است
ميليارد تومان طال از معدن طالی  ١۴٠ الزم به ذکر است که شرکت فرآوری پویا زرکان، ساالنه بالغ بر چھار تن طال، معادل

شود و مسووالن روي آن نظارتي  تحصال می کند که این مقداردر آمار كلي توليد طالي كشور ذكر نميآغ دره اس
  .مسئولين رده باالی این معدن ھمگی اھل اصفھان و یزد ھستند.ندارند

  

  درصد تاالب گاوخونی زنده است 10تنھا 

 درصد تاالب گاوخونی 10تنھا : فھان گفتمديرکل سازمان محيط زيست استان اص:  مھر نوشت 15سایت ایرن در تاریخ 
  . بدليل خشکساليھای گذشته و حق آبه ای که حتی در مواقع پر آبی به آن تعلق نگرفته، دارای آب است

: به گزارش مھر، احمدرضا الھيجان زاده بعد از ظھر سه شنبه با حضور در غرفه خبرگزاری مھر و در جمع خبرنگارن افزود
ای با وزارت نيرو  امين حق آبه گاوخونی برای حيات آن ھستيم و بر ھمين اساس اخيرا تفاھمنامهمدتھاست که بدنبال ت

  . انجام شده است
بر اساس اين تفاھمنامه قرار شد تا مطالعاتی برای بررسی ميزان حق آبه تاالب بررسی و در نھايت حق : وی ادامه داد

  . اين تاالب روشن شود
ر اين عرصه در نھايت مطالعات الزم را دانشگاه صنعتی به طور کامل به انجام رسانيد که د: الھيجان زاده اظھار داشت

 ميليون ليتر است اما در نھايت قرار بر اين است تا حداقل در فصل 160حق آبه يکساله تاالب گاوخونی در طول يکسال 
  . مھاجرت پرندگان اين حق آبه به تاالب اختصاص يابد

زمان مھاجرت پرندگان نيز از آبان ماه تا :  ميليون متر مکعب دانست و ادامه داد60در اين فصل را وی سھم حق آبه تاالب 
  . فروردين است

موضوع اختصاص حق آبه تاالب گاوخونی در ايام خشکسالی نيست چرا که حتی در : الھيجان زاده خاطرنشان کرد
  . يافت اص نميسالھايی که پر آبی نيز وجود داشت حق آبه تاالب به آن اختص
ميزان آب موجود در تاالب گاوخونی نيز تنھا به دليل اختصاص : مديرکل سازمان محيط زيست استان اصفھان اظھار داشت

  .  به کشاورزان شرق اصفھان اختصاص يافت که وارد تاالب شده است88آبی است که در سال 
 



 155

رد يورو ودالر از ذخاير  ميليا10 روز از اجرای طرح فروش ذخاير ارزی حدود 6با گذشت 
 ارزی بانک مرکزی کم شده است 

ھای دوبی و عدم تحويل   بانک بحران ارزی اخير که از قطع ھمکاري :  مھر آمده است 15 در تاریخ آفتاببه نوشته سایت 
ن ارزھای  درصدی نرخ دالر، يورو و درھم امارات به عنوا10ارز به فعاالن اقتصادی کشورمان آغاز شد افزايش بيش از 

در اثر اين تحوالت و افزايش نرخ ارزھا؛ کمبود شديدی در بازار ايجاد شد و ھجوم سفته . اصلی کشور را در پی داشت
بازان و دالالن و بخشی از مردم برای خريد ارز با اھداف سود بردن و حفظ ارزش پول خود و رفع نيازھای خود در آينده، 

  . تالطم شديدی در بازار ايجاد کرد
بانک مرکزی ھم برای جلوگيری از افزايش بيش از حد نرخ ارزھا و تامين نياز وارد کنندگان و متقاضيان ارز اقدام به فروش 

 تومان کاھش داد اما 1070 تومان در ھر دالر تا 1095ذخاير ارزی و طالی خود نمود و در چند مرحله قيمت فروش را از 
  . وئی در آينده نزديک خواھد داشتبانک مرکزی بود که خطرات و اثرات سنتيجه اين کار کاھش ذخاير ارزی کشور و 

 ميليون 20 ھزارتا 300کنند که با توجه به تحويل   صرافی دارای مجوز از بانک مرکزی فعاليت مي500در کل کشور بيش از 
رکزی از ذخاير ارزی کشور فروخته و نيم ميليارد دالر و يورو توسط بانک م ھا؛ روزانه حداقل يک دالر و يورو به اين صرافي
 ميليارد يورو ودالر از ذخاير ارزی بانک مرکزی کم شده که تا 10 روز از اجرای اين طرح حدود 6شده است و با گذشت 

  .  دالر ديگر ھم بايد فروخته شود ميليارد10 تومان حداقل 1060پايان بحران ارزی و رسيدن تا نرخ 
 ميليارد دالر و يورو از ذخاير ارزی 10غاز فروش ارز توسط بانک مرکزي، تاکنون حداقل با توجه به گذشت يک ھفته از آ

کشور از بانک مرکزی خارج شده و عالوه بر کاھش ذخاير ارزي، نقدينگی دريافت شده توسط بانک مرکزی در ازای فروش 
  . دنبال خواھد داشتن تورم را به زودی به صورت نقدينگی به بازار تزريق شده و باال رفت ارزھا به

با کاھش ذخاير ارزی بانک مرکزی امکان ايفای نفش اين بانک در مبادالت جھاني، تاثيرگزاری بر واردات و صادرات کشور و 
  . تصادی کشور دچار مشکل خواھد شدتنظيم ارزش پول ملی کاھش خواھد يافت و توان امنيت اق

امکان تاثيرگزاری بر نرخ ارزھا توسط بانک مرکزی کاھش يافته و ھرکس از سوی ديگر با انتقال اين ارزھا به مردم عادی 
 .تواند اقدام به افزايش نرخ ارز نموده و نظام ارزی کشور را دچار اختالل نمايد ھر زمانی دلش خواست مي

  ھا را بگذاريد برای بعد  اند؛ جايزه مردم گرسنه: سيد علی صالحي، شاعر

   
سيدعلی صالحی جايزه داوران شعر نيما را  : مھر آمده است 15 ایلنا در تاریخ –ر ایران به گزارش خبرگزاری دولتی کا

در اين «: وی گفت. ای را نخواھد پذيرفت ھستند، ھيچ جايزه» مردم با آبرو گرسنه«نپذيرفت و اعالم کرد در شرايطی که 
  » .ھا را بگذاريد برای بعد  بازييست؟ اينآور ن شرم. شکن، دادن و گرفتن جايزه، يعنی تأييد ھمين شرايط شرايط شرف

ھا را بگذاريد  جايزه. کنند اند، با سيلی رخسار سرخ مي مردم با آبرو گرسنه«به گزارش خبرگزاری ايلنا، صالحی گفته که 
  » .عزت مردم در اولويت است.  بعدبرای

لی صالحي، ھفته اول مھرماه در سيدع» آيد انيس آخر ھمين ھفته مي«مراسم اعطای جايزه شعر نيما به مجموعه 
  . م حاضر نشد و جايزه را نپذيرفتتھران برگزار شد، اما صالحی در اين مراس

 آور نيست؟ اين شرم. شکن، دادن و گرفتن جايزه، يعنی تأييد ھمين شرايط در اين شرايط شرف«: صالحی افزوده است
  » .ھا را بگذاريد برای بعد بازي

  » .ل درستی از شرايط به دست دھيمکند اندکی ھشيار باشيم و تحلي  اخالقی حکم ميشجاعتِ«وی ادامه داده که 
ھای مخفی در پسِ  بايد مراقب بود و به نيت«: ھا، گفته است خواندن برخی جايزه» حبه قند«اين شاعر ھمچنين با 

  » .رو و شرفِ قلم استه، مسئلة آبھا خير باشد، مسئل اميدوارم ھمة نيت. پُشت بعضی جوايز حبه قندی دقت کرد
ان از کف به شدت نگر. ناپذير است سالمت جامعه فرھنگی برای امثال من يک اصل خلل«: صالحی اظھار داشته است
  » .رفتن اين سالمت ھستم

ترين ميراث اين مردم  عالي. دستی ترسم فشارھای مضاعف اقتصادي، فقر و تھي مي«: اين شاعر در ادامه گفته است
انسان ايرانی اھل اين ھمه دروغ . لرزد ام مي بينم که تن ھايی مي گاھی نشانه.  معرفت ملی را نابود کنديعنی فرھنگ و

  ».نبوده است
  
 دوازده عضو کانون صنفی معلمان آزاد شدند 
   

 عضو کانون صنفی معلمان ایران که روز سه شنبه در جلسه ١٢ :  مھر آمده است 15 دربی بی سیبه گزارش سایت 
در )  اکتبر۶(مھر  ١۴ این گروه روز سه شنبه.دبيرکل کانون بازداشت شده بودند، پس از یک روز آزاد شدند خانهای در 

دبيرکل کانون شرکت کرده بودند که توسط مأموران  جلسه ای به مناسبت روز جھانی معلم در منزل علی اکبر باغانی،
بی سی فارسی گفت که مأموران وزارت اطالعات پيش از یک منبع مطلع به بی .شدند وزارت اطالعات ایران بازداشت

وزارت کشور تمدید نشده  کردن اعضای کانون صنفی معلمان، به آنھا گفته اند که چون مجوز فعاليت این کانون توسط آزاد
  .است "غير قانونی"است، فعاليت این کانون و تشکيل جلسات آن 

 
به صورت قانونی تشکيل شده و  ١٣٨٠نون، این نھاد صنفی از سال این در حالی است که به گفته یکی از اعضای کا

کانون می گوید .اختيارش قرار گرفته بود، فعاليت کرده است حتی برای مدتی در ساختمانی که توسط وزارت کشور در
ارائه  ونمطابق اساسنامه انجام داده و مدارک را به وزارت کشور فرستاده، اما وزارت کشور بد که انتخابات خود را

  .توضيحی از حدود یک سال پيش مجوز فعاليت آن را تمدید نکرده است
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شماره روز چھارشنبه  ماجرای بازداشت اعضای کانون صنفی معلمان ایران، روزنامه کيھان در ستون اخبار ویژه ھمزمان با

 گوی دبيرکل و یکی از شدت نسبت به گفت و خوانده و به" گروه پوششی"و " گروھک" مھر خود، این کانون را ١۵
  .است اعضای آن با رادیو فردا اعتراض کرده

 
عدم صدور مجوز برای برگزاری مراسم  آقای باغانی در گفت و گوی مذکور از وضعيت معشيتی و کاری معلمان و ھمچنين

کبر باغانی، به گزارش برخی رسانه ھای اینترنتی در ایران، علی ا  .بود روز جھانی معلم برای کانون انتقاد کرده
جوادی، محمود بھشتی لنگرودی، محمود دھقان آزاد، اسماعيل عبدی، مھدیه بھلولی، خاتونبادپر، مجتبی  عليرضا

  .شدگانی بودند که اکنون آزاد شده اند قریشيان، عباس معارفی، محمد نوری و آقایان جوادپور و نيک نژاد بازداشت
  

 پارس اعتصاب غذای دسته جمعی کارگران واکن
  

در اعتراض به عدم پرداخت حقوق و سنوات  : مھر آمده است 15 ایلنا در تاریخ –به گزارش خبرگزاری دولتی کار ایران 
طول سال جاری کارگران شرکت واگن پارس اراک دست به اعتصاب غذا زدند و اعالم  معوقه و به دنبال نھمين تجمع در

مسدود خواھند  مسيرھای منتھی به این کارخانه را" نشوددرصورتی که پاسخی به درخواست ھایشان داده  کردند
واگن پارس و به رغم ممانعت مسوولين شرکت از  به گزارش ایلنا از اراك، کارگران این شرکت در محوطه ورودی".کرد

، »ا کن کارخانه را رھ- حيا کن.....«قزاقستان در شرکت، اجتماع کرده و با شعارھای  تجمع آنان به دليل حضور گروھی از
  .رساندند بار به گوش مسووالن فریاد اعتراض خود را بر آن چندین» هللا یا هللا به فریاد ما برس یا«

توجھی مسوولين استان به  بی رئيس شورای اسالمی کار این شرکت نيز ضمن انتقاد از محمدرضا مداحی نایب
توجھی به پرداخت سنوات  ھای قبل، بی ماهھای  معوقه  روزی حقوق75عدم پرداخت : "گفت مشکالت صنفی کارگران 

باردر  بازنشستگی به تامين اجتماعی موجب شد تا کارگران این شرکت برای نھمين بازنشستگان و عدم پرداخت مبلغ
گروھی از کشور قزاقستان برای  با توجه به ورود: "مداحی گفت".ماھه سال جاری فریاد اعتراض خود را بلندکنند 6طول 

كارگران را داشتند که به ھمين دليل کارگران با تجمع   مدیران و مسوولين شرکت سعی در متفرق ساختنبازدید شرکت
تا زمانی که مسوولين و نمایندگان استان : "وی تصریح کرد".اعتصاب غذا زدند در مقابل سالن غذاخوری دست به

 ".کشيد  نخواھيمھا و تعھدات خود عمل نکنند دست از اعتصاب غذا مدیران شرکت به وعده و
باردر انجام این امر مصمم  این:" اراک گفت مداحی با اشاره به تذکر قبلی کارگران در رابطه با بستن جاده ورودی به

  ".مسدود خواھيم کرد ھستيم و با تجمع در مقابل شرکت، جاده را
تری و توسط کارگران بازنشسته تعھداتشان با حکم دادگس اموال شرکت به دليل عدم پایبندی مدیران به:" مداحی گفت

  ".باشد فاقد جرثقيل، تریلر و برخی تجھيزات مھم می مصادره شده و اکنون این شرکت
ھاست  اداری به حکم قضایی صبح امروز توسط کارگران بازنشسته که مدت وی ھمچنين از مصادره اموال

 .اند خبر داد را دریافت نکرده حقوق و مستمری خود
اينکه کارگران بازنشسته برای تامين مستمری خود ناچار به فروش وسايل زندگی،  اسالمی کار واگن پارس با اشاره بهرئيس شورای  نايب

تامين اجتماعی کارگران بازنشسته امکان  تنھا با پرداخت شخصی وجه به:" اند،افزود تھيه پول از طريق وام و قرض گرفتن شده خودرو و
  ".گذرند اعتنا می مديران ھم از اين مھم بی  را دارند وبرخوردار شدن از حقوق بازنشستگی

  ھزار جوان در شرق گلستان بيکار ھستند 

نماينده مردم شھرستانھای مينودشت، گاليکش، :  مھر آمده است 16به گزارش  خبرگزاری دولتی مھر ایران در تاریخ 
  . ن بيکار بوده و جويای کار ھستند ھزار جوان در شرق استان گلستا20: کالله و مراوه تپه در مجلس گفت

: به گزارش خبرنگار مھر در گرگان، سيد نجيب حسينی پيش از ظھر پنجشنبه در نشست فرمانداری مينودشت افزود
ست که نيازمند پيگيری مشکالت ناشی از واگذاری عرصه ھای ملی برای توسعه بخش کشاورزی از ديگر مسائلی ا

  . ويژه است
ن مشکالت اين ينودشت، تامين آب آشاميدني، راه و گاز رسانی به روستاھا را از مھمتريفرماندار شھرستان م
  . شھرستان مطرح کرد

 ميليارد تومان اعتبار در خصوص اجرای ھشت طرح آبرسانی به روستاھای شھرستان 10محمد عجم پيگيری اختصاص 
نار گذر گاليکش و ھمچنين تخصيص اعتبار برای مينودشت تسريع در روند ساخت بزرگراه آزادشھر به جنگل گلستان و ک

 نرماب چھل چای را ضرروی  روستا و احداث سد48 تختخوابی ، گازرسانی به 96تکميل طرحھای عمرانی بيمارستان 
  . دانست

حجت االسالم سيد حسين حسينی امام جمعه مينودشت نيز با تشريح فعاليت ھای حوزه علميه و تشکلھای فرھنگی 
ن تامين بودجه برای برنامه ھای فرھنگی و تکميل طرحھای عمرانی مصلی نماز جمعه و مسجد جامع اين اين شھرستا

 .شھرستان را راھبرد تاثيرگذار برای رفع مشکالت فرھنگی ذکر کرد

   ھزار پرستار 23خسارات و عواقب استخدام نشدن 

  
نايب رئيس کميسيون بھداشت و درمان مجلس با  : مھر آمده است 16به گزارش  خبرگزاری دولتی مھر ایران در تاریخ 

خسارت و زيان استخدام نشدن پرستاران چند برابر بودجه و بار :  ھزار پرستار، گفت23اشاره به اجرا نشدن استخدام 
  . مالی ناشی از جذب اين نيروھا است
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يروھای بالينی نظام سالمت، به دکتر انوشيروان محسنی بندپی با اشاره به مشکالت اجرای قانون ارتقای بھره وری ن
برای ارتقای نظام سالمت و جبران کمبود شديد نيروی بالينی می بايست پرستاران را استخدام کنيم : خبرنگار مھر گفت
  .  کيفيت خدمات درمانی وارد نشودتا خدشه ای به

که نماينده دولت با آن مخالفت زمانی :  ھزار پرستار در کميسيون تلفيق مجلس افزود23وی با اشاره به رد استخدام 
اما ما معتقديم زمانی . کرد نمايندگان کميسيون تلفيق نتوانستند آن را به تصويب برسانند چرا که بار مالی زيادی داشت

  . ن نيز در نظرگرفته و تامين شودکه طرحی مصوب شد بايد ساز و کارھای قانونی آ
 از جامعه پرستاری ھمکاريھای الزم را داشته و حتی ھمواره چند مجلس تاکنون در حمايت: محسنی بندپی ادامه داد

  . عاليتھا را نيز مدنظر قرار دادبنابراين بايد تالشھای نمايندگان و نقاط مثبت ف. گام از دولت جلوتر بوده است
ه بود که در زمينه استخدام پرستاران نيز بايد گفت که اين طرح از مسير بررسی پيشنھادات گذشت: وی اضافه کرد

از سوی ديگر . کميسيون تلفيق با مخالفت نماينده دولت آن را به صورت فوق العاده مطرح کرد و جزو الحاقيه خود آورد
ھمچنان اين حق برای کميسيون بھداشت باقی است که حتی اگر کميسيون تلفيق ھم آن را تصويب نکند در صحن 

  .  مطرح کندعلنی آن را
موارد مشابه اين شيوه را در سالھای گذشته ھم داشته ايم : مان مجلس خاطرنشان کردعضو کميسيون بھداشت و در

که به دليل ازدياد مصوبات يا نظرات خاص کميسيون تلفيق، برخی از مصوبات کميسيون بھداشت فرصت مطرح شدن در 
  . که رای ھم می آوردمطرح می کرد کميسيون تلفيق را نمی يافت اما کميسيون بھداشت آن را در صحن علنی مجلس 

 ھزار پرستار را بپذيرد، استخدام پرستاران قابل اجرا 23وی با بيان اينکه اگر نماينده دولت بار مالی ناشی از استخدام 
ما با استخدام نشدن پرستاران دچار نقصان و خسارات مادی و معنوی بسياری می شويم که اين زيانھا : است، افزود

 مالی ناشی از بکارگيری اين نيروھاستچند برابر بودجه و بار 

 .  ھزار مدرسه قرآنی در مورد بھره برداری قرار گرفت10

 مدرسه قرآنی با برگزاری آئينی در سراسر 722:  مھر آمده است 16به گزارش  خبرگزاری دولتی مھر ایران در تاریخ 
  . استان خوزستان مورد بھره برداری قرار گرفت

ر اھواز، در اين مراسم که ظھر پنجشنبه به صورت نمادين با حضور مسئوالن استان در مدرسه به گزارش خبرنگار مھر د
راھنمايی شاھد جھادگران ناحيه سه اھواز برگزار شد، مدير کل آموزش و پرورش استان خوزستان با اشاره به نقش 

 باعث رستگاری و سعادت جامعه ترويج فرھنگ قرآن و عمل به آموزه ھای قرآنی: قرآن در ھدايت سعادت بشريت گفت
  . نی را سراسر استان افتتاح کنيم مدرسه قرآ722خواھد شد بر ھمين اساس امروز توانستيم به طور ھمزمان 

ان  ھزار مدرسه قرآنی در سراسر کشور مورد بھره برداری قرار گرفت و سھم است10قريب به : عبدالرحمن فالحی افزود
  .  مدرسه بوده است722خوزستان 
در تمام مدارس مجری طرح به دانش آموزان راھنمايی و متوسطه آموزش روخوانی و روان خوانی قرآن کريم به : وی گفت

  .  طول ھفته آموزش داده خواھد شدصورت فوق برنامه در زمان مخالف به صورت دو ساعت در
ھنگی و ھنری متنوعی ارائه شود و در کالسھای فوق برنامه ترتيبی اتخاذ شد که برنامه ھای فر: فالحی عنوان کرد

جاذبه ھای الزم برای دانش آموزان ايجاد خواھد شد ھمچنين ساعات آموزش قرآن کريم به صورت فوق برنامه در دستور 
  .کار قرار خواھد گرفت

 

 آخوند 3000استخدام » امروزه نياز به روحانی بيشتر از پزشک است«:تفکر آخوندی
  .توسط آموزش و پرورش

  امروزه نياز به روحانی بيشتر از پزشک است :  مھر آمده است 16ارش  خبرگزاری دولتی مھر ایران در تاریخ به گز
فرمودند ) ره(امام خمينی : رئيس سازمان تبليغات اسالمی استان تھران گفت:  خيرگزاری مھر- شھرستانھای استان 

  . ياز به روحانی بيشتر از نياز به پزشک استروحانی برای يک جامعه به عنوان طبيب است و امروزه در کشور ن
) ع(به گزارش خبرنگار مھر در اسالمشھر، نصير نيک نژاد عصر پنج شنبه در مراسم افتتاح حوزه علميه امام صادق

امسال بيش از يک ميليون دانشجو وارد دانشگاه شده اند در حاليکه حوزه ھای علميه در سراسر : اسالمشھرگفت
  درصد50ه جديد جذب کرده اند و ما نسبت به سرانه جمعيتی کشور روحانی نداريم و کمتر از ھزار طلب10کشور 

  . نيازھای مردم را جوابگو ھستيم
آموزش و پرورش درصدد استخدام سه ھزار روحانی برای مدارس کشور است و ما سعی کرده ايم با گسترش : وی گفت

  . وند درصد دانش آموزان اين مدارس جذب حوزه علميه می ش80يم زيرا دبيرستانھای معارف تعداد طلبه ھا را افزايش دھ
کشورھای ھمسايه ھزينه سنگينی برای : نيک نژاد کمبود روحانی را يکی از علل نفوذ فرقه ھای ديگر دانست و افزود

  . کردسواد برای وھابيت تبليغ می تبليغ فرقه وھابيت می کنند و در ھمين استان تھران يک مبلغ دينی بی 
به داليل مختلف ما برای راه اندازی حوزه علميه در : وی وظيفه اصلی سازمان تبليغات را پرورش روحانی ندانست و گفت

  . اين مراکز را گسترش خواھيم دادسطح استان تھران وارد عمل شديم و با مجوز حوزه علميه قم 
استقبال : و برادران را چھار ھزار نفر برشمرد و گفت نفر 500وی تعداد طالب خواھر در استان تھران را چھارھزار و 

خواھران بيشتر از برادران است و ما چھار حوزه علميه بزرگ در سطح استان تھران با ظرفيت ھرکدام پنج ھزار نفر در 
  . يم پنجمين آن در اسالمشھر باشدحال ساخت داريم که اميدوار

مسئوالن اسالمشھر ھميشه در : معه و فرماندار اسالمشھر گفتوی ضمن تشکراز اعضا شورای شھر، شھردار، امام ج
مسائلی که مربوط به حوزه دين و معارف می شود پيشقدم ھستند اميدواريم روزی برسد که ظرفيت پذيرش حوزه 

  . به ھزار نفر برسد) ع(امام صادقعلميه 
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  .منصوب شد) ع( امام صادقدر پايان اين مراسم طی حکمی حسينعلی رضازاده به عنوان مدير حوزه علميه
 

  ھای وزارت رفاه استعفا کرد  مدير كل ھدفمندی يارانه

  
ھای وزرات رفاه و تامين اجتماعی   كياني، مدير كل ھدفمندی يارانه:  مھر آمده است 16به نوشته سایت آفتاب در تاریخ 

  . ت خبری از سمت خود استعفا كرددر سكو
ثبت شماره حساب سرپرست (ركزی برای اجرای ھر چه بھتر مقدمات ھدفمندی به گزارش افكار، كيانی كه از بانک م

  . گيری كرد ليت از سمت خود كناره ماه فعا5به وزرات رفاه مامور شده بود، پس از ) خانوارھا
فاه ھا و معاون ھدفمندی وزارت ر نظر او با بھروز مرادی مدير عامل سازمان ھدفمندی يارانه ھا، اختالف بر اساس شنيده

  . تاثير نبوده است اين استعفا بيدر 
  . ون فرد جايگزين معرفی نشده استگذرد تا كن از زمان استعفای كيانی از اين سمت كه بيش از يک ماه مي

است كه )واريز يارانه نقدی به حساب مردم(ھا  وزارت رفاه و تامين اجتماعی در شرايطی مامور اجرای ھدفمندی يارانه
 . ساختمان و محل استقرار كاركنان آن نيز مشخص نشده استتاكنون حتی تكليف

 ھزار کودک 300/ ساله ايران در معرض آزارجسمی1- 5درصدکودکان 30: روزکودک
 بازمانده ازتحصيل 

  
 روز سال براى كودكان است، اگر 365يك روز از :  مھر آمده است 16 ایلنا در تاریخ –به گزارش  خبرگزاری دولتی کارایران 

كند در غير اين صورت حتى از حس كودكى خود ھم   روز را كودكى مي365 و اقبال با كودكى يار باشد كه كل شانس
  . برند سھمى نمي

  . گذارى شده است  اكتبر اين روز در سراسر جھان روز جھانى كودك نام8 مھر روز كودكان است كه برابر با 16در ايران 
شوند و سراسر اين روز را ھمراه با صرف پفك، چيپس، تخمه  مي» عزيزپرورده«وز تعدادى از كودكان ايراني، تنھا ھمين ر

نشينند، امروز ديگر شكى ندارند كه پدر و مادرشان بابت خيره  ھاى مختلف روز كودك مي ھا و فيلم پاى كارتون.. و
  . زند شدنشان به تلويزيون به آنھا غر نمي

بازى را از آن  ترين اسباب ھا، گرانقيمت ھاى پر زرق و برق مغازه ز پشت ويترينكودكان ديگر به بھانه اين روز ھم كه شده ا
 مھر ھم 16كنند اما كودكان ديگرى حتى  خود كرده و در كنار آن دست پر مھر پدر يا مادر را بر روى پيشانى خود حس مي

ھاى نخ را به   كوچكشان ھمچنان گرهكنند؛ انگشتان شوند، گوشه خيابان كار مي بينند، از تلويزيون محروم مي آزار مي
ھا رنگ آفتاب، اسباب بازي، استراحت  كنند و ھزاران ھزار كودك در گاراژ و كارگاه دارى مي كند؛ بچه روى قالى سفت مي

  . بينند را نمي.. و
رصد از  د15المللى حقوق كودك پيوسته اما با اين وجود حتى كمتر از  ايران ھفده سال است كه به كنوانسيون بين

  . ھايشان با اين قانون آشنا ھستند كودكان و خانواده
 درصد از كودكان 30دانند،   درصد از والدين ايرانى تنبيه بدنى كودكان را حق طبيعى خود مي50در شرايطى كه بيش از 

 درصد 90 ھاى پر و پا قرص كودكان پدران و  درصد از آزاررسان53يك تا پنج سال در معرض آزارھاى جسمى ھستند، 
ھا با   درصد از تماس70گيرد؛ وقتى  آزارھا توسط پدر و مادر و يا ناپدرى و نامادرى و در فضاى خصوصى منزل صورت مي

اند و آمار   ھزار كودك از تحصيل بازمانده300آزارى بوده، با وجود آنكه امسال حدود  به دليل كودك) 123(اورژانس اجتماعى 
خواھيم روز جھانى كودك را تبريك  در مدارس، دورنماى خوبى ندارد، در چنين شرايطى ميكودكان خارج از چرخه تحصيل 

  ! بگوييم
 ھزار كودك كار در كشور كه ھفت ھزار كودك كار مربوط به تھران ھستند، افزايش مادرانى كه 400وجود يك ميليون و 

  . ءھاى زيادى در حوزه كودكان داردخواھند مادر و ھمسر فداكار باشند و ساير موارد نشان از وجود خال نمي
اى فاقد  نامه حقوق كودك به كتابچه شمار ،براساس گفته صاحب نظران، پيمان رغم خالءھاى بي در عين حال علي

  . خورد ھا و قوانين خاك مي اھميت در كشور تبديل شده كه در حال حاضر در ميان ساير كتاب
نامه حقوق كودك اشاره و به موضع دولت در قبال آن   با خبرنگار ايلنا به پيمانوگو نظران در گفت تعدادى از فعاالن و صاحب

  . انتقاداتى دارند
  ! غفلت نكنيم. نامه حقوق كودك باشد شايد روز جھانى كودك فرصتى براى ورق زدن يا يك نگاه اجمالى بر روى پيمان

  سازى كند  شفاف» مرجع ملى كنوانسيون حقوق كودك«
براى فعاالن : كند وگو با خبرنگار ايلنا، اعالم مي عضوھيات مديره انجمن حمايت از حقوق كودكان در گفتثريا عزيزپناه 

ھايشان به  حقوق كودك اھميت دارد كه در روز جھانى كودك، براى احقاق حقوق از دست رفته كودكان و رفع نابرابري
ھا تبديل  گذاري ا اين مسئله به اولويت اصلى سياستصورت يكصدا، رسا، شفاف و بھتر از ھر زمان ديگرى فرياد زده ت

  . شود
نامه را با شروطى پذيرفته و اصل پيوستن ايران   پيمان1372ايران از سال : گويد نامه حقوق كودك مي او با اشاره به پيمان

در مورد كودكان و به اين كنوانسيون جھانى گام بلندى است اما در كنار اين مسئله متاسفانه ھنوز قوانين اجرا شده 
خورد؛ اين در حالى است كه بحث نحوه  خالءھاى زيادى به چشم مي... مباحث مھمى ھمچون آموزش، سالمت و 

  . اجراى اين قانون اھميت زيادى داشته و تكاليف زيادى بر دوش دولت است
اشاره كرده و » 42ماده  «نامه حقوق كودك عضو ھيات مديره انجمن حمايت از حقوق كودكان در مورد بخش دوم پيمان

ھاى عضو اين كنوانسيون مطابق با اين ماده قانونى موظف ھستند كه از طريق موثر و مفيد، اصول  دولت: دھد ادامه مي
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رسانى كنند اما  نامه را به نحو يكسان به كودكان و بزرگساالن آموزش داده و حتى در اين زمينه اطالع و مفاد پيمان
كنند،  ى بودن رسانه ملي، از اين ظرفيت براى اطالع رسانى در اين زمينه به كودكان استفاده نميمتاسفانه با وجود مل

توان با تھيه  رسانى و آموزش است و مي ترين و بھترين وسيله براى اطالع اين در حالى است كه تلويزيون، در دسترس
  . ساند كودكان و بزرگساالن ر نامه را به اطالع فيلم و مستند مفاد پيمان

گرى وزارت دادگسترى   به تولي »مرجع ملى حقوق كودك«اين فعال حقوق كودك در ادامه از وجود مركزى تحت عنوان 
 با استناد به تبصره پنج الحاقى به ماده واحده 88ھيات وزيران در جلسه سيزدھم، دى ماه سال : خبر داد و تاكيد كرد

مرجع « وزارت دادگسترى را به عنوان 1370المللى مصوب سال  ع بينقانوني، عضويت دولت ايران در سازمان و مجام
نفع در مورد حقوق كودك  ربط و ذي ھاى ذي تامين كرده است و اين دفتر قرار است با ارگان» ملى كنوانسيون حقوق كودك

  . تعامل داشته و در راستاى ارتقاى آگاھى پيرامون حقوق كودك گام بردارد
اگرچه ماھيت فعلى اين دفتر با اصل مصوبه متفاوت است و انجمن حمايت از حقوق كودكان نيز : دھد عزيزپناه ادامه مي

نفع ھماھنگ باشند  ربط و ذي ھاى ذي كند اما فارغ از بحث ساختار اين مرجع كه بايد با ارگان از چنين مكانى استقبال مي
  . طلع شده است،انجمن حمايت از حقوق كودك به طور تصادفى از وجود چنين مرجعى م
عالوه بر اينكه بايد : گويد كند و مي ربط اشاره مي او به ضرورت شفاف شدن عملكرد اين مرجع براى مردم و مسئوالن ذي

علت مخفى ماندن اين نھاد براى افكار عمومى مشخص و شفاف شود؛ الزم است تا اين مرجع چارت سازمانى خود را 
  . اش عمل كند معرفى كرده و در چارچوب ذات ساختاري

نامه حقوق كودك و نھاد دولتى تشكيل شده در اين زمينه،   پيمان42با استناد به ماده : افزايد اين فعال حقوق كودك مي
اى براى  جاى سئوال است كه چرا بحث آموزشى حقوق كودك به بزرگساالن و كودكان جدى گرفته نشده و ھيچ برنامه

  آيد؟  شم نمي حقوق كودك به چ نامه برد پيمان پيش
  دھى جامع و منظم در مورد كودكان  جاى خالى سيستم گزارش

جاويد سبحانى ، عضو ھيات مديره انجمن حمايت از حقوق كودكان با اشاره به فرا رسيدن روز جھانى كودك و صدور 
ى صدور طومار و ھاى حمايتى و دولتى به جا سازمان: شود بيانيه و تبريكات ويژه از سوى سازمان دولتى ياد آور مي

رسانى شفاف و روشن در مورد وضعيت كودكان به افكار عمومى اقدام كند تا يك  ھاى سنگين، نسبت به اطالع بيانيه
  .  درصد از جمعيت كشور و وضعيت حقوقى آنھا ايجاد شود30آگاھى جمعى در مورد 

االجرا و از قوانين داخلى كشور  ، قوانين آن الزماو با اعالم اينكه با پيوستن ايران به كنوانسيون حمايت از حقوق كودكان
فارغ از اينكه علت پيوستن به كنوانسيون حمايت از حقوق كودكان در بسيارى از : دھد شود ادامه مي محسوب مي

كشورھا بايد مطابق با مفاد اين : كند كنند تاكيد مي المللى است و به آن عمل نمي كشورھا، كسب پرستيژ بين
اى قابل پايش و اساسى در حوزه كودكان داشته باشند و مطابق با اين برنامه جامع  و ماده چھارم آن، برنامهنامه  پيمان

  . گام بردارند
دھى جامع و منظم در مورد وضعيت كودكان در كشور  اين فعال حقوق كودك با اشاره به جاى خالى سيستم گزارش

 كاملى در مورد وضعيت حقوق كودك در كشور به كميته حقوق كودك دولت بايد ھر دو سال يك بار گزارش: كند تصريح مي
سازمان ملل گزارش دھد اما الزم است كه دولت چنين گزارشى را ھمه ساله به افكار عمومى نيز اطالع داده و حداقل 

  . ھا را نسبت به سرنوشت كودكانشان حساس كند مردم و خانواده
اى براى نظارت بر اجراى مفاد  دكان با اعالم اينكه الزم است كميتهعضو ھيات مديره انجمن حمايت از حقوق كو

با وجود آنكه در بخشى از اين كنوانسيون به حفظ بقا و حمايت : دھد كنوانسيون تدوين شود، به خبرنگار ايلنا ادامه مي
 متاسفانه دولت برنامه اشاره كرده است، اما... مادى و معنوى از كودكان جنگ، مھاجر خارج ازچرخه تحصيل، محروم و 

  . شناسد مدونى براى اجرا كردن اصول كنوانسيون ندارد و بسيارى از مسايل را به رسميت نمي
  ھاى اجتماعى در كشور  كودكانه شدن آسيب

او موارد اشاره شده در كنوانسيون حمايت از حقوق كودكان در مورد كودكان در معرض آسيب و كودكانى كه در شرايط 
داند و تاكيد  ھاى حقوق كودك در ھر كشورى مي دھنده وضعيت عمومى شاخصه تماعى قرار دارند را نشانناگوار اج

ديده يا در  بخشى از كنوانسيون به روند طبيعى و به ھنجار كودكان مرتبط است اما در مورد كودكان آسيب: كند مي
  . معرض آسيب به موارد ديگرى اشاره كرده است

قوق كودك ھر اندازه ميزان آسيب اجتماعى كودكان، كودكان در معرض آسيب، كودكانى كه اعتياد، به اعتقاد اين فعال ح
ھاى رفاه اجتماعى  دھنده وضعيت عمومى شاخصه كنند كمتر باشد، نشان فقر، كار خانگى و خشونت را تجربه مي

ھاى اجتماعى پايين  يوع آسيبھاى اجتماعى در كشور سن ش كودكان است اما متاسفانه با وجود كودكانه شدن آسيب
  . آمده است و اين مسئله براى كشورى كه تركيب سنى جوان دارد خطرناك است

نظر در  ھا و ساير افراد صاحب ھاى اخير كارشناسان، انجمن عضو ھيات مديره انجمن حمايت از حقوق كودكان به نگراني
: دھد گويد و ادامه مي  از عواقب اجراى اين طرح سخن ميھا ھا و در نتيجه نگرانى خانواده مورد ھدفمند كردن يارانه

، احساس ناامنى روانى و  ھاى در معرض تھديد و آسيب متاسفانه عواقب احتمالى اين طرح، براى بسيارى از خانواده
  . نگرانى ايجاد كرده است
  ھاى دولتى جاى سوال دارد  ماھيت برگزارى جشن

وگو با خبرنگار ايلنا، با اشاره به روز جھانى  شبكه يارى كودكان كار ايران در گفتزاده عضو كميته ھماھنگى  فاطمه قاسم
الزمه اثرگذارى اين روزھا اين است كه يك : نامه حقوق كودك در اين روز تاكيد كرد كودك و لزوم پرداختن به پيمان

داشته و به طور مستند و شفاف ...  و ارزشيابى دقيقى از وضعيت كودكان محروم مانده از تحصيل، كودكان كار، آزارديده
  . رسانى كنيم اطالع

با وجود  :او با اشاره به اينكه ارايه چنين گزارش و ارزشيابى براى مردم و افكار عمومى تاثير بسزايى دارد خاطر نشان كرد
 و مدارس فاقد اى به مدرسه راه نيافتند  ھزار كودك كه بدون داشتن مشكالت قانونى يا شناسنامه280آنكه امسال 

كنند، برگزارى يك جشن براى كودكان از سوى مقامات دولتى چه  استاندارد و دوشيفته در كشور ھمچنان فعاليت مي
ماھيتى دارد؟ چرا كه مسايل آموزشى و ارتقاى كيفيت آن، يكى از مفاد كنوانسيون حمايت از حقوق كودك بوده كه با 

  . توجود چنين مشكالتي، به آن توجه نشده اس
عضو كميته ھماھنگى شبكه يارى كودكان ايران در ادامه ارايه يك گزارش شفاف از سوى دولت را ضرورى دانست و 



 160

نامه حقوق كودك، كمك زيادى   براى آشنايى با پيمان ھاى مردم و ايجاد حساسيت اين گزارش به جذب مشاركت: گفت
  . كند مي

در اين سند تا حد امكان به : دك يك سند رشد براى كودكان است ادامه دادنامه حقوق كو زاده با اعالم اينكه پيمان قاسم
ھاى گوناگون توجه شده و  نيازھاى كودكان در زمينه رشد جسمي، شناختي، عاطفي، روانى و اجتماعى كودكان زمينه

نياز به پاسخگويى ھاى رشد كودك  ھا حقوقى را مد نظر قرار گرفته است چرا كه تمام ويژگي براى ھر يك از اين جنبه
دارد، اما متاسفانه در روستاى محروم و يا در تھران كودكانى با شرايط دشوار و بدون داشتن استراحت كافى در برابر 

ھا از مشكالت روحي، روانى و  كنند و پرونده پزشكى آنھا در مراكز و انجمن آفتاب و بسيارى از خطرات كار مي
  . كند شان حكايت مي جسمي
با وجود آنكه اولين حق كودك دسترسى به آموزش است اما بسيارى از كودكان كار و فقير، :  حقوق كودك افزوداين فعال

اند و آموزش يك ساعته آنھا پس از كار، به معنى آموزش نيست و امكان آموزش يك  از رفتن به مدرسه محروم مانده
  . ساعته براى تمام كودكان كارنيز وجود ندارد

  برد  اى كه از تبعيض طبقاتى رنج مي وق كودك در جامعهنامه حق پيمان
مندى كودكان از اوقات فراغت كافى و  عضو كميته ھماھنگى شبكه يارى كودكان كار ايران با اشاره به لزوم بھره

ز نامه حقوق كودك بر اين مسئله، برخى ا با وجود تاكيد صريح پيمان: استراحت و تاثير آن بر رشد شناخت كودكان گفت
كنند و از تفريح، اوقات فراغت و شادى محروم  ھاى دربسته و فاقد استاندارد كار مي كودكان كار و خيابان در كارگاه

  . اند مانده
اين كودكان با گذراندن وقت خود در : شود كند و يادآور مي او در ادامه به رشد عاطفى و اجتماعى كودكان نيز اشاره مي

كند؛ و كودكانى  ھاى اين چنينى كودك را تخريب مي كنند و حس ن ديگر احساس تبعيض ميھا و ديدن كودكا سر چھارراه
ھا، با افراد بزرگسال و يا كارفرمايانى درگير شوند كه دچار آسيب شده و آنھا را به  نيز ممكن است در جريان كار در كارگاه

.... ھا و  ھاى خانگي، گاراژ ھا، كارگاه در قاليبافيكه در حال حاضر كودكان كار  انجام كارھاى خالف مجبور كنند به طوري
  . دھد كه از نظارت دولتى و مردمى به دور ھستند اتفاقات ناخوشايند رخ مي

 ماده آن به حقوق كودكان اشاره 42نامه حقوق كودك،   ماده مربوط به پيمان54به گفته اين فعال حقوق كودك، ازميان 
  . ايى و گزارش قانون فوق استداشته و مابقى در مورد موارد اجر

اى كه از  جامعه: كند نامه در ايران عملياتى شده است تاكيد مي زاده در اين ارتباط كه چند درصد از مفاد اين پيمان قاسم
بينند، مسلم است كه اين قانون براى درصدى از كودكان و  ھا از اين تبعيض آسيب مي برد و بچه تبعيض طبقاتى رنج مي

ھاى مرفه با امكانات كافى برگزار  مانند و كودكان متعلق به خانواده اجرانشده و در اين زمينه مغفول مينوجوانان 
شوند كه البته درصد افراد مرفه جامعه بسيار كمتر از گروه دوم  شوند و درصدى زياد از كودكان نيز با فقر بزرگ مي مي
  . است

ھاى تلويزيوني، اسباب  اى فكر نكينم، چه بسا كودكان در كناربرنامه نهدر روز جھانى كودك به پر بار كردن توليدات رسا
ھايشان به شرايط  ريزى جامع نياز دارند، تمام كودكان ايران زمين فارغ از فقير يا غنى بودن خانواده به برنامه... بازى و 

ى كودكان كار كه از سرما يا  بسته  پينهيكسان و برابر براى آموزش و مھمتر از آن زندگى نياز دارند، با وجود آنكه دستان
گرما خشك و خشن شده به محبت بيشترى نياز دارد، و يا كودكان آزار ديده امروز به يك سقف و چھار ديوارى پر مھر و 

  . امن احتياج دارند اما حداقل بيائيد دستان كوچك كودكان فقير و غنى را به يك اندازه بفشاريم
   سميه جاھدعطائيان: گزارش

 

 قيمت تخم مرغ، گوشت گوسفند، گاو و گوساله باال رفت : بانک مرکزی

بانک مرکزی با بررسی قيمت کاالھا در ھفته منتھی : مھر آمده است 16به گزارش  خبرگزاری دولتی مھر ایران در تاریخ 
  . به نھم مھرماه جاری از افزايش قيمت تخم مرغ، گوشت گوسفند، گاو و گوساله خبر داد

در ھفته منتھی به نھم مھرماه جاری ، در گروه لبنيات : ارش خبرگزاری مھر، بانک مرکزی در گزارشی اعالم کردبه گز
بھای تخم مرغ افزايش قابل مالحظه ای يافت و شانه ای . قيمت تمام اقالم اين گروه نسبت به ھفته قبل ثابت بود

  .  لایر فروش می رفت37000 الی 28000
  

 برنج وارداتی غير تايلندی و برنج داخله درجه يک اندکی افزايش ولی بھای برنج داخله درج دو در گروه برنج، قيمت
  . ش يافتدر گروه حبوب قيمت لوبيا قرمز بدون تغيير بود و بھای ساير اقالم اين گروه افزاي. کاھش جزئی داشت

نجير و آلو عرضه نمی گرديد و سيب گالب و در ھفته مورد بررسي، در ميادن زير نظر شھرداری تھران پرتقال درجه يک، ا
نارنگی عرضه کمی داشت ولی بقيه اقالم ميوه و سبزی تازه را که تعدادی از آنھا از نظر کيفی در سطح پائينی قرار 

  . يوه و تره بار می فروختندداشتند به نرخ مصوب سازمان ميادين م
 را عرضه می نمودند که در گروه ميوه ھای تازه بھای ميوه فروشی ھای سطح شھر اقالم مرغوب ميوه و سبزی تازه

در گروه سبزی ھای تازه بھای . نارنگی و انار نسبت به ھفته قبل کاھش ولی قيمت ساير اقالم اين گروه افزايش يافت
  . ير اقالم اين گروه افزايش داشتخيار و سبزی ھای برگ کاھش ولی قيمت سا

ت تازه گاو و گوساله افزايش ولی قيمت گوشت مرغ نسبت به ھفته قبل در اين ھفته بھای گوشت گوسفند و گوش
 روغن نباتی اندکی افزايش قيمت چای خارجی و انواع. در ھفته مورد بررسي، بھای قند و شکر ثابت بود.کاھش يافت

  . يافت
  ات و تخم مرغ لبني

غ قيمت تخم مر. ه نسبت به ھفته قبل ثابت بوددر ھفته منتھی به نھم مھرماه، در گروه لبنيات بھای تمام اقالم اين گرو
  .  درصد افزايش يافت21.5معادل 

  برنج و حبوب 
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درصد /. 2درصد و برنج داخله درجه يک /. 4در ھفته مورد بررسي، در گروه برنج بھای برنج وارداتی غير تايلندی معادل 
حبوب بھای لوبيا قرمز بدون تغيير بود و قيمت در گروه . درصد کاھش داشت/. 4افزايش ولی قيمت برنج داخله درجه دو 

  .  درصد افزايش يافت1.8 درصد تا /.2ساير اقالم اين گروه بين 
  ميوه ھا و سبزی ھای تازه 

 درصد کاھش ولی 1.5 درصد و انار 14.8در ھفته منتھی به نھم مھرماه، در گروه ميوه ھای تازه قيمت نارنگی معادل 
/. 3در گروه سبزی ھای تازه قيمت خيار معادل .  درصد افزايش يافت19.5درصد تا /. 2بين بھای ساير اقالم اين گروه 
  . فزايش داشت درصد ا9.3درصد تا /. 2درصد کاھش ولی بھای ساير اقالم اين گروه بين /. 4درصد و سبزی ھای برگ 

  گوشت قرمز و گوشت مرغ 
 درصد افزايش ولی بھای 3.5 و گوشت تازه گاو و گوساله درصد/. 1در ھفته مورد بررسي، قيمت گوشت گوسفند معادل 

  . صد نسبت به ھفته قبل کاھش يافت در3.1گوشت مرغ 
  قند، شکر ، چای و روغن نباتی 

/. 8درصد، روغن نباتی جامد /. 1قيمت چای خارجی معادل . در ھفته منتھی به نھم مھرمھا، بھای قند و شکر ثابت بود
  . درصد افزايش داشت/. 2درصد و روغن نباتی مايع 

 

  تعيين تکليف قيمت برق بعد از حذف يارانه ھا در جلسه يکشنبه 

  
واريز منطقه به منطقه يارانه نقدي؛ تصويب بسته :  مھر آمده است 16به گزارش  خبرگزاری دولتی مھر ایران در تاریخ 

 ھزار 20تی و بدنبال تحقق درآمد جامع حمايتی از بخش حمل و نقل؛ تعيين تکليف قيمت برق در جلسه يکشنبه آ
ميليارد تومانی از محل اصالح قيمتھا ھستيم از مھمترين محورھای اظھارات سخنگوی کارگروه تحول اقتصادی دولت 

  . است
  مندی يارانه ھا به نيمه شب رسيد جلسات ھدف

:  ھا با حضور رئيس جمھور، گفتمحمد رضا فرزين در گفتگو با مھر با اشاره به برگزاری جلسات مستمر ھدفمندی يارانه
فمندی يارانه ھا ھم اکنون حداقل ھفته ای سه جلسه طوالنی با حضور رئيس جمھور و اعضای ارشد دولت درباره ھد

  . شود برگزار مي
ھرچه به زمان اجرای ھدفمندی يارانه ھا در کشور نزديک تر می شويم، جلسات دولت در اين باره نيز بيشتر : وی افزود
  . رگروه به نيمه شب ھم رسيده استد به طوری که جلسات اخير اين کامی شو

  بسته جامع حمل و نقل تصويب شد 
 درون و برون - بسته جامع حمايتی از بخش حمل و نقل : سخنگوی کارگروه تحول اقتصادی دولت در عين حال خبر داد

  دقيقه طول30 و 23ين کارگروه که تا ھا جلسه کارشناسی سرانجام در جلسه ديشب ا  پس از برگزاری ده- شھری 
  . کشيد، به جمع بندی نھايی رسيد

در اين بسته مجموعه سياستھا و برنامه ھايی ديده شده است که بر بسترسازی در بخش حمل و نقل و : وی افزود
خش حمل و ھای کنترل و نظارت تاکيد دارد، ضمن اينکه براساس اين بسته، قرار شد رانندگان و کارکنان ب سسيستم

  . قل مورد حمايت دولت قرار گيرندن
موضوع تامين اجتماعی : فرزين از اختصاص منابع قرض الحسنه ای به فعاالن بخش حمل و نقل خبر داد و خاطرنشان کرد

  .  نيز در اين بسته ديده شده استرانندگان
 و نقل با وزارت کشور و با مديريت اجرای بسته جامع حمل: سخنگوی کارگروه تحول اقتصادی دولت اظھارداشت

  . ل و نقل و سوخت کشور خواھد بودمسئوليت مستقيم محمد رضا رويانيان رئيس ستاد مديريت حم
  ريز منطقه به منطقه يارانه نقدی وا

خبرنگار مھر پرسيد آيا مبلغ تنخواھی که دولت قرار است برای واريز يارانه نقدی تامين کند، مشخص شده است؟ که 
 -االن منابع آن شناسايی شده است، ضمن اينکه اين منابع به زودی : رگروه تحول اقتصادی دولت پاسخ دادسخنگوی کا

  . ص به حساب مردم واريز خواھد شد پس از تخصي-در نيمه دوم مھرماه 
شار يارانه نقدی اق: وی ھمچنين از واريزی منطقه به منطقه يارانه نقدی به حساب سرپرست خانوار خبر داد و گفت

  . از ساير اقشار جامعه خواھد بود درصد بيشتر 10آسيب پذير 
ھا با منابع  يارانه نقدی خانوار در مرحله اول دوماه واريز خواھد شد، سپس سازمان ھدفمندی يارانه: فرزين ادامه داد

واريزی يمتھا يارانه نقدی البته تا زمان آغاز اصالح ق. حاصل از اصالح قيمت حاملھای انرژی تخصيصھا را انجام خواھد داد
  . قابل برداشت نخواھد بود

  کنيم  يليارد تومانی را دنبال مي ھزار م20درآمد 
 ھزار ميليارد تومان 20سخنگوی کارگروه تحول اقتصادی دولت در پاسخ به اين پرسش که آيا برنامه دولت ھمان کسب 

برنامه اوليه تامين اين مبلغ در سالجاری بوده : ھارداشتدرآمد از محل اصالح قيمتھای انرژی در نيمه دوم سال است؟ اظ
  .  نيز ھمين برنامه دنبال می شوداست که ھمچنان

  اثير اصالح قيمتھا بر روی دھکھا ت
وی از بررسی تاثير اصالح قيمتھا بر روی دھکھای مختلف درآمدی جامعه خبر داد و به مردم اطمينان داد دولت با ذره بين 

برھمين اساس، مردم .  يارانه ھا را بررسی و برای ھر کدام برنامه جداگانه ای طراحی کرده استتاثيرات ھدفمندی
  . ز اين بابت نگرانی داشته باشندنبايد ا

   نھايی قيمت برق در جلسه يکشنبه تعيين تکليف
در : ت و افزودفرزين از تعيين تکليف نھايی قيمت برق در جلسه يکشنبه آتی کارگروه تحول اقتصادی دولت سخن گف

ھای ديگری انجام شود  جلسه دوشنبه گذشته اين موضوع در کارگروه بررسی و مقرر شد در کارگروه تخصصی بررسي
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بط موضوع را که در روزھای سه شنبه و چھارشنبه کارگروه تخصصی با حضور مسئوالن وزارت نيرو و ساير مسئوالن ذی ر
  . بررسی و نھايی کرد

تعيين تکليف قيمت برق ابتدا قرار بود در جلسه پنجشنبه شب کارگروه تحول اقتصادی در دستور موضوع : وی تصريح کرد
  . شنبه آتی اين کارگروه موکول شدکار باشد که به دليل سفر وزير نيرو به لبنان، اين موضوع به جلسه يک

 ترجيحی خواھد بود، - تبعيضی سخنگوی کارگروه تحول اقتصادی با اشاره به اينکه قيمتھای برق برای بخشھای مختلف
گذاری برق به نحوی خواھد بود که ھمچنان از مناطق گرم و بخشھای کشاورزی و صنعت حمايت  قيمت: اظھارداشت

 . شود

  
خوداری سازمان تامين اجتماعی از تمديد و تعويض دفترچه ھای درمانی کارکنان شرکت 

 واحد 

  
 سازمان تامين اجتماعی از تمديد و تعويض دفترچه ھای درمانی - ویسد  مھر می ن16دولتی ایران در تاریخ خبرگزاری 

  . نی تھران و حومه خوداری می کندکارکنان شرکت اتوبوس را
از واريز کردن حق بيمه کارگران به سازمان تامين اجتماعی خوداری می ) شرکت واحد( ماه است که کارفرما 2 نزديک به 

از حقوق کارکنان را به سازمان تامين % 30واحد و کارکنان موظف ھستند که طبق قراردادھای موجود شرکت . کند
آن توسط % 7و ) شرکت واحد(توسط کارفرما % 23اجتماعی جھت بيمه ھای درمانی پرداخت نمايند که از آن مبلغ 

ته شد اما اين کاس) شرکت واحد(از حقوق کارگران توسط کارفرما % 7در طی اين مدت مبلغ . کارکنان بايد تامين شود
  . ن تامين اجتماعی پرداخت نگرديدمبالغ ھنوز به حساب سازما

 23 و 4در روزھای اخير کارکنان شرکت واحد برای تعويض و تمديد تاريخ اعتبار دفترچه ھای درمانی به کارگزارھای شعبه 
اعث شده است که کارکنان شرکت اين مسئله ب. مراجعه کرده اند، آنھا از تمديد و تعويض دفترچه ھا خوداری کرده اند

  . يمه درمانی خود استفاده نمايندواحد نتوانند از ب
کارکنانی که سازمان تامين اجتماعی از تمديد و تعويض دفترچه ھای درمانی آنھا خوداری می کنند باعث ايجاد 

  .ارکنان گرديده استاين مسئله ھمچنين باعث ايجاد اعتراضاتی در بين ک. مشکالتی درمانی برای آنھا شده است

 محکوم شدند  ھيئت مديره سنديکای کارگران نيشکر به زندان فعاالن کارگری عضو
   

 یکی از شعب دادگاه تجديد نظر اھواز فعالين کارگری و اعضای ھيئت : مھر آمده است 16بر پایه گزارش رسيده در 
نجاتی رئيس ھيئت مديره سنديکای نيشکر ھفت علی .مديره سنديکای کارگران نيشکر ھفت تپه را به زندان محکوم کرد

تپه و فريدون نيکوفرد، رمضان عليپور و جليل احمديان از اعضای ھيئت مديره اين سنديکا ھر کدام به شش ماه زندان 
محمد حيدری مھر يکی ديگر از اعضای ھيئت مديره اين سنديکا نيز به . تعليقی و شش ماه زندان تعزيری محکوم شدند

الزم به ذکر است که اين حکم از طرف دادگاه تجديد . دان تعزيری و ھشت ماه زندان تعليقی محکوم شده است ماه زن۴
علی نجاتی و رضا رخشان از فعاالن سندیکای کارگری نيز نيز جداگانه در دادگاه انقالب . نظر اھواز تائيد شده است

  .ه استدزفول دادگاھی شدند، اما فعال حکم مشخصی برایشان صادر نشد
  

   ھزار پرستار امسال منتفی است 23استخدام 

  
دبيرکل خانه با تاکيد بر اينکه عزم و ارداه ای برای :  مھر آمده است 17به گزارش  خبرگزاری دولتی مھر ایران در تاریخ

الفت به نظر می رسد موضوع استخدام پرستاران در سال جاری به بھانه مخ:  ھزار پرستار وجود ندارد گفت23جذب 
  . کميسيون تلفيق مجلس منتفی شده است

محمد شريفی مقدم در گفتگو با خبرنگار مھر به آخرين اظھارات مسئوالن وزارت بھداشت در مورد استخدام پرستاران و 
 23مجموعه دولت به بھانه مخالفت کميسيون تلفيق با استخدام : ساير وعده ھايی که داده شده اشاره کرد و افزود

  . پ را به زمين مجلس انداخته استار، توھزار پرست
وی با اشاره به دليل مخالف کميسيون تلفيق با اين استخدام که علت آن گنجانده نشدن اين موضوع در برنامه پنجم 

ه را دولت اگر استخدام پرستاران در برنامه پنجم نيامده باز دولت مقصر است چون پيش نويس برنام: بوده است، افزود
  . اده می کندتھيه و آم

اگر قصد اجرای اين موضوع را : شريفی مقدم ھمچنين به مخالفت نماينده دولت در کميسيون تلفيق اشاره کرد و گفت
  . ارند چرا با استخدام مخالفت شدد

ادامه دبيرکل خانه پرستار با تاکيد بر اينکه عزم و اراده جدی برای اجرای اين قانون در دولت و وزارت بھداشت وجود ندارد 
 به دنبال تصويب قانون ارتقای بھره وری نيروھای بالينی نظام سالمت بود و بعد از تصويب 87 و 86دولت در سالھای : داد

  . از ابتدای سال جاری اجرايی شوددر مجلس قول داد 
وزارت : وی با بيان اينکه دادن وعده ھايی که محقق نمی شود باعث بی انگيزه شدن جامعه پرستاری شده افزود

  . بھداشت می خواھد مجلس را مقصر جلوه دھد در صورتی که مجلس ھمواره از جامعه پرستاری حمايت کرده است
وقتی استخدام : شريفی مقدم در ادامه به وعده پرداخت اضافه کار به جای کاھش ساعت کار اشاره کرد و گفت

د از ابتدای سال جاری پرداخت شود اما اخيرا معاون وزير پرستاران منتفی شد به سراغ پرداخت اضافه کار رفتند و قرار بو
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 ماه اول سال 6بھداشت اين موضوع را ھم به دليل اينکه اعتبار آن تامين نشده است، منتفی دانست و گفت که در 
  . رداخت اضافه کار نخواھيم داشتھيچگونه پ

ايی نمی شود باعث آزردگی خاطر، سرخوردگی و دبيرکل خانه پرستار با اظھارتاسف از اينکه دادن وعده ھايی که اجر
مسئوالن با احساسات پرستاران بازی کرده اند و اين به ضرر مردم و : بی اعتمادی جامعه پرستاری شده است، گفت

 .نظام سالمت است

باعث محروميت دختران » بومی گزينی«/ نابرابری دختران روستا در دستيابی به تحصيل
 . ھای با کيفيت و تشديد نابرابری ميشوداز دستيابی به دانشگاه 

  
 دختران روستاھا اگر به درستی بر روی آن ھا :  مھر آمده است 17 ایلنادر تاریخ - به گزارش  خبرگزاری دولتی کار ایران 

سرمايه گذاری شده و اگر اين مغزھای آماده يادگيری و اثربخشی در ھياھوی ابعاد وسيع مسائل آموزشی و پرورشی 
. ليون کودک واجب التعليم فراموش نشوند، دانشمندان و تالشگران آينده و مادران فھيم نسل ھای آينده ھستند مي14

  . آينده از آن ھمه فرزندان اين سرزمين است و دسترسی به حق بديھی تحصيل ديگر دغدغه روزگار ما نخواھد شد
ق کودکان شيوا دولت آبادی عضو انجمن حمايت از به گزارش خبرگزاری ايلنا ،به نقل از سايت انجمن حمايت از حقو

ھر : ھاى اجتماعى دانست و تاكيد كرد حقوق كودكان با انتشار مقاله ای كودكان را اولين قربانيان آسيب و نابه ساماني
سال در حول و حوش روز جھانی کودک، از خودمان می پرسيم که برای کودکانمان چه می توانيم بکنيم و يا اينکه 

بديھی است که کودکان اولين قربانيان ھر گونه آسيب و ... ھمان به سالی که سپری شده است، چگونه است؟نگا
نابسامانی در ھر جامعه ھستند و نيز بديھی است که کودکان اولين قربانيان فقرھای اقتصادی و فرھنگی ھستند که 

  . رای آينده ھر جامعه استالبته کمترين و کوچک ترين توجه به آن ھا، سرمايه گذاری عظيمی ب
آمارھای سال تحصيلی جديد به برکت استفاده از اينترنت نسبتا دقيق و در نتيجه قابل استفاده : دھد او ادامه مي

ھستند؛ در روزنامه شرق در تاريخ اول مھر ماه گزارش روشنگرانه ای از پاره ای مشاھدات و مالحظات، مالحظه می 
 درصدی سال اول 98ھای بيشتری نسبت به دختر بچه ھا وارد سامانه بيش از  پسربچهبر مبنای ثبت نام ھا، . شود

تا اينجا مسئله عجيبی .  درصد پسران را نشان می دھد52 درصد دختران و 48نسبت اعالم شده . ابتدايی می شوند
رھای ورود به دبيرستان ولی وقتی به آما. وجود ندارد و می تواند نشان دھنده سال ھای به اصطالح پر پسرتری باشد

 درصد جمعيت دبيرستان ھا را دختران 62 درصد دختران مشغول به تحصيل در دوره راھنمايي، 47می رسيم ناگھان از 
  . تشکيل می دھند؛ پس پسران زيادی در مسير راھنمايی به متوسطه از تحصيل باز می مانند

از سوی ديگر در مطبوعات می خوانيم که : كند اطر نشان مياين روانشناس با شاره به طرح بومى گزينى دانشگاه ھا خ
. طرح بومی گزينی دانشگاھی فقط برای دختران مطرح می شود و احتمال بخشنامه شدن ناگھانی آن بسيار باال است

 درصدی مسير دانشگاه را طی می 14مانند، ولی دخترانی که با برتری   درصد پسران در راه دبيرستان جا مي12پس 
  . ند بايد خود را در دانشگاه ھای با کيفيت پايين تر و صرفا نزديک به محل سکونت اوليه وفق بدھندکن

اين تبعيض آشکار در جای خود يعنی تفاوت در جذب در مراکز آموزش عالی تحليل ھای : شود دولت آبادى ياد آور مي
اگر ! وشيدن از آن ھم اشتباه بزرگی استعميقی را نياز دارد که از حوصله بحث فعلی ما خارج است، ولی چشم پ

بومی گزينی خوب است، اين بايد شامل ھر دو جنس شود و اگر لطمه ای به استعدادھا می زند دختر ھا خالف آن را 
  . ثابت می کنند که استعداد و مسئوليت پذيری کمتری داشته باشند

عالوه بر اين، سخنان يک نماينده : شود رده و ياد آو رمياو در ادامه به يكى از اخبار اختصاصى خبرگزارى ايلنا اشاره ك
:  اعالم کرد1389مجلس در مورد محروميت از تحصيل دختران روستا قابل توجه است؛ داريوش قنبری در شھريور ماه 

کودکان متاسفانه تعداد کودکان خارج از چرخه تحصيل در روستاھا و عشاير بيشتر بوده و ھمه ساله تعداد زيادی از اين «
ھاى دولت،  ھاى روستايى و فقير، در كنار ضعف سياست مشكالت اقتصادى خانواده«؛ »مانند از ادامه تحصيل باز مي

گيرد، اما در عين حال دختران اولين قربانيان چنين  امكان تحصيل را از بسيارى از كودكان و به خصوص فرزندان عشاير مي
  . »ھايى ھستند محدوديت

نجمن حمايت از حقوق كودكانء ھر چند اين نماينده مجلس آماری ارائه نکرده است، اما اين نگرانی ھای به اعتقاد عضو ا
حاکی از آن است که نابرابری در دستيابی به تحصيل در روستاھا گريبان دختران را ) ايالم(وی از حوزه انتخابه خودش 

چه از نظر جنسيتی و چه (م جمعيت به صورت مختلط اين اصل که پس از دوره دبستان که در روستاھای ک. گرفته است
اداره می شوند در عمل در روستاھا ھرگاه با رسيدن به آمارھای جمعيتی کافي، ) از نظر حتی پايه ھای تحصيلی

  . ضرورت ايجاد مدارس راھنمايی بوجود می آيد، اول مدارس راھنمايی پسرانه تاسيس می کنند
مايت از حقوق کودکان با سابقه بيش از ده ساله خود و بيش از توان اندک خود دست به انجمن ح: افزايد دولت آبادى مي

ايجاد برخی خوابگاه ھای دخترانه در سطح راھمايی و دبيرستان زده است تا موانع دسترسی بخشی از دختران 
ين اقدام کوچک به ھيچ ناگفته پيداست که ا. روستايی در جنوب خراسان را به تحصيل در پايه ھای باالتر کاھش دھد

  . وجه نمی تواند جوابگوی نابرابری سراسری اين معضل باشد
انواع محروميت ھا بر سر راه با سواد «سال ھا پيش مقاله ای از يک محقق آفريقای جنوبی با عنوان :دھد او ادامه مي

فقط راه را برای آماده شدن داشتن مادر بی سواد نه «: مطالعه کردم که نويسنده اين مقاله تاکيد می کرد» شدن
کشور ما سرمايه گذاری بر روی . »بديھی برای تعلق به با سوادان دشوار می کند بلکه خود نيز يک محروميت است

دختر بچه ھای مشتاق که با در نظر گرفتن حداقل اثر بخشی می توانند مادران با سواد نسل ھای بعد باشند، ذخيره 
  . را داردبالقوه عظيمی از آينده سازی 

اين روانشناس با بيان اينكه چرخه محروميت از تحصيل و محروم سازی از تحصيل به سادگی قابل نفوذ و شکستن است 
دختران روستاھا اگر به درستی بر روی آن ھا سرمايه گذاری شده و اگر اين مغزھای آماده يادگيری و : كند تصريح مي

 ميليون کودک واجب التعليم فراموش نشوند، 14شی و پرورشی اثربخشی در ھياھوی ابعاد وسيع مسائل آموز
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آينده از آن ھمه فرزندان اين سرزمين است و . دانشمندان و تالشگران آينده و مادران فھيم نسل ھای آينده ھستند
 .دسترسی به حق بديھی تحصيل ديگر دغدغه روزگار ما نخواھد شد

  سال حبس برای يک روزنامه نگار 4 

نگار، برای گذراندن دوران  فقيه، روزنامه شنيده شد که سعيد رضوي: مھر آمده است 17در تاریخ آتی نيوز به گزارش 
اه  ماه و ممنوع الخروج بودن، حکم دادگ19پس از گذشت : آفتاب نوشت. ساله حبس خود به زندان اوين فراخوانده شد4

  . انقالب به وی ابالغ شده است
، ممنوع الخروج، بازداشت و به )ره(ه کشور، با جلب گذرنامه در فرودگاه امام خمينی بھمن ماه پس از عزيمت ب8وی 

 . ميليونی تومانی آزاد شد100ثيقه   روز به قيد و16اين روزنامه نگار پس از . زندان اوين منتقل شد

 ھای ويرانگراقتصادی وجود ندارد  ای برای حمايت ازکودکان درمقابل شوک ھيچ برنامه

  
ای برای حمايت از کودکان در مقابل  ھيچ برنامه:  مھر آمده است17 ایلنادر تاریخ -   خبرگزاری دولتی کار ایران به گزارش

را به  ن بايست افکار عمومی را متوجه آن کرد و جای خالی آ ھای ويرانگر اقتصادی وجود ندارد، خاليی که مي شوک
ای  تر فرو خواھد رفت اگر امروز ھم انديشه  بحرانی عميقدر" کودکی. "گذاران و حاکمان بيشتر گوشزد کرد سياست
  . نکنيم

به گزارش خبرگزاری ايلنا به نقل از سايت انجمن حمايت از حقوق کودکان که به مناسبت روز جھانی کودک منتشر کرده 
ی از متون سنتی از دوران کودکی در بسيار: ای تاکيد کرده است است، فرشيد يزدانی فعال حقوق کودک با ارائه مقاله

ھايی که با کودکان سرو کار دارند نيز بر اين مساله  ھا ھم در حوزه شود که البته دولت به عنوان دوران گذر نام برده مي
اند که کودکی دوران گذر به بزرگسالی است و نھادھا و ساز و کارھا نيز با ھمين رويکرد و در ھمين راستا  تاکيد داشته

. رسد اساس بحران کودکی نيز ناشی از ھمين تلقی از دوران کودکی است د و به نظر ميان تعريف و طراحی شده
باشد، که بايد متناسب با شرايط از آن  کودکی فقط دوران گذار نيست بلکه بخشی مھم از زندگی ھر انسانی نيز مي

  . لذت ببرد
گرچه آموختن شايد : شود ان ياد آور ميعضو انجمن حمايت از حقوق کودکان با اشاره به لزوم توجه به آينده کودک

مھمترين وجه آن باشد، که به باور نگارنده اين امر يکی از مھمترين وجوه زندگی انسانی است، اما نبايد فراموش کرد که 
رای اند و بايد زندگی کنند، نه فقط برای فرداھا که ب ساز ھستند و اميدھای فردا، اما امروز ھم زنده ھر چند کودکان آينده

بيشتر مايل به دخالت در آموزش کودکان برای حفظ " لوئی آلتوسر"ھا بنا به گفته  امروز ھم؛ ساز و کار ايدئولوژيک دولت
ای در اين زمينه اتخاذ  ھا نگرش مستبدانه باشند و بدين واسطه دولت وضع موجود و باز توليد آنچه که ھست مي

  . کنند مي
. کشاند يابد و کودکی را به چالش مي ھای ايدئولوژيک تغليظ بيشتری مي صوص دولتبه اعتقاد يزداني، اين مساله در خ

  . چالشی که البته بيشتر ويرانگر است تا سازنده يک زندگی متعادل برای حال و آينده کودکان
اعی نيز چگونگی گذران دوران کودکی از شرايط اقتصادی و اجتم: اين فعال حقوق کودک در ادامه اين مقاله آورده است

ھا و اتفاقات اقتصادي، اجتماعی و طبيعی کودکان نخستين حلقه آسيب پذيری  در بحران. به شدت تاثير پذير است
ھستند، چه به لحاظ توانايی محدود آنھا در مواجھه با تحوالت و عدم درک و شناخت صحيح شرايط و امکان تحليل وقايع 

اين اثرات به . شود لند مدتی که بر جسم و ذھن و روان آنان گذارده ميو چه به لحاظ شرايط خاص کودکی و اثر گذاری ب
ھا برنامه و بودجه مناسبی برای حمايت از اين بخش از  ھای عمومی نباشد و دولت خصوص در شرايطی که حمايت
  . تر است جمعيت نداشته باشند مخرب

 درصدی جمعيت 30شاره به ناديده گرفتن سھم يزدانی عضو انجمن حمايت از حقوق کودکان در ادامه مقاله خود با ا
در کشور ما ھر دو ساز و کار مخرب به خصوص در خال نھاد حمايتی مناسب عليرغم : کند جوان در کشور عنوان مي

از يک سو شرايط بد . ،دوران کودکی را با بحران مواجه ساخته است) در صد کل جمعيت28حدود (درصد باالی کودکان
ھای مختلف کودکان  ھای خطايی که به افزايش فقر انجاميده بر جنبه نا برابر درآمد و امکانات و سياستاقتصادی و توزيع 

  . تاثير گذاشته است
انجامد و از سوی ديگر طرف عرضه  افزايش فقر از يک طرف به افزايش تقاضا برای نيروی کار کودکان مي: افزايد او مي

بدين واسطه وجود کودکان خارج از چرخه . بيشتر نيازمند کار کودکان کرده استرا نيز ) ھا خانواده(نيروی کار کودکان 
در کنار آن کودکانی نيز که در خانوارھای با درآمد باالتر زندگی . شود يابد و به تعداد آنان افزوده مي تحصيل استمرار مي

ھر دو . اند  کاالھای مصرفی غير ضرورياند و به نوعی تشکيل دھنده بازار گرايی شديد مواجه کنند با رويکرد مصرف مي
  . کشد کودکی را به چالش مي) درا و ندار (روی سکه 

رويکرد ايدئولوژيک و ابزاری : کند يزدانی با اشاره به وجود برخی تعارضات خيابانی در برابر کودکان ايرانی خاطرنشان مي
تشديد فاصله طبقاتی که ناشی از . کشد ران ميبه کودکان نيز در اين بين ذھن و روان کودکان را به مخاطره و بح

عملکرد سياست گذاران کالن است و تبيين خطا و دگرگونه آن به گسترش تقابل کودکان با رويکردھای متفاوت و 
ای  ای که به بيان روابط علت و معلولي سطحی نگر به مساله دارا بودن و ندار بودن، به جای رويکرد انسان مدارانه

  . توان مشاھده کرد دازد انجاميده است که نماد آن را در برخی تعارضارت خيابانی ميپر مساله مي
موضوعی که : دھد اين فعال حقوق کودک با اشاره به خالءھای آموزشی و تقويت روحيه خشونت در کودکان ادامه مي

از ( تلف فرھنگی و آموزشیتشديد روحيه خشونت ورزی توسط نھادھای مخ. ھر دو کودک دارا و ندار قربانی آن ھستند
ھای زندگی و  ھای نظامی به کودکان به جای آموزش مھارت ،اولويت آموزش....)آموزش و پرورش گرفته تا صدا و سيما و

ھايی که در  ھای خشونت ورزانه از بدو کودکی توسط برخی نھادھايی که داعيه اجتماعی نيز دارند، آموزش حتی آموزش
ھای مخاطره  ای از اين روش سلم کودکان در جھت رشد فرديت و انسانيت آنان است، نمونهواقع پايمال کردن حقوق م
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ھای مدارس ديگر حفاظی برای امنيت کودکان نيست،  کشد؛ در اين بين نرده را به بحران مي" کودکی"آميز است، که 
ی در خارج از آن که در تالش برای بلکه جداکننده کودکانی است که از داخل در تکاپوی گريز از مدرسه ھستند و کودکان

  . اند ورود به مدرسه
ھا و مشکالت اقتصادی فعلی و اثرات آن  عضو انجمن حمايت از حقوق کودکان با ابراز نگرانی از قانون ھدفمند کردن يارانه

رزمان ديگری برند که از ھ امسال در روز جھانی کودک کودکانمان در شرايطی به سر مي: کند بر روی کودکان تاکيد مي
ھا و وضعيت نامساعد اقتصادی بی گمان اثرات مستقيم و  حذف يارانه. تری قرار دارند شان در مخاطرات جدي کودکي

ای برای حمايت از آنھا در مقابل اين  اوليه خود را بر زندگی کودکانمان نشان خواھد داد و اين در حالی است ھيچ برنامه
را به سياست  بايست افکار عمومی را متوجه آن کرد و جای خالی آن يی که ميھای ويرانگر وجود ندارد، خال شوک

  .ای نکنيم تر فرو خواھد رفت اگر امروز ھم انديشه در بحرانی عميق" کودکی. "گذاران و حاکمان بيشتر گوشزد کرد

  ! ميليون تومانی60خبر آزادی رضا شھابی با قرار وثيقه 

مسئولين زندان اوین ، به آقای رضا شھابی و خانواده محترم ایشان اعالم کرده اند با خبر شدیم که از جانب مقامات و 
   تا روز تشکيل دادگاه ، موقتاً از زندان مرخص شود   ! ميليون تومانی 60که نامبرده می تواند ، در صورت سپردن وثيقه 

رضا شھابی ، از  . یعنی ھمين اینکه می گویند دنيای سرمایه ، دنيای وارونه ، ضد کارگری و ضدانسانی است 
نمایندگان سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تھران و حومه را ، تنھا به جرم دفاع از حقوق و منافع کارگران و 

پيگيری خواست ھا و مطالبات آنان ، از جمله حق ایجاد تشکل ھای مستقل و متکی به قدرت و اراده کارگران ، به زندان 
فشارھای روحی و جسمی را در حق ایشان روا می دارند ، برای مدت ھا او را حتی از یک   نواع و اقساممی افکنند ، ا

مالقات چند دقيقه ای با اعضای خانواده و فرزندان خردسالش محروم می کنند و سرانجام نيز ــ شاید ھم از سر لطف و 
ــ تا روز تشکيل دادگاه ، از !  ميليون تومانی 60وثيقۀ مرحمت ــ اعالم می نمایند که ایشان می توانند در صورت سپردن 

   !!!شوند  زندان مرخص 

ستم و سرکوب سرمایه ، از . آقای شھابی البته تنھا کارگری نيست که چنين ستم ھایی نسبت به او روا می شود 
طول این سال ھا شامل حال در . . . قبيل زندان و انواع شکنجه ھای روحی و جسمی و شالق و تبعيد و اخراج از کار و 

بسياری از کارگران و فعاالن کارگری و ھمين طور فعاالن دیگر جنبش ھای اجتماعی نيز شده است که تعدادی از آن ھا ، 
مثل منصور اسانلو ، ابراھيم مددی ، سعيد ترابيان ، علی نجاتی و دیگرنمایندگان شرکت نيشکر ھفت تپه ، پژمان 

اده ، فعاالن کارگری شھر اشنویه و بسياری دیگر ، ھم اکنون نيز از تبعات آن را برخوردار می رحيمی ، بھنام ابراھيم ز
  !می کنند   باشند و پيامد ھای آن را با ھمه سختی ھا و مصائبش تحمل 

سرمایه داران و حاميان آنان می توانند ھر اسمی که می خواھند بر روی این قبيل اعمال ضد کارگری و ضدانسانی ، 
گذارند و دفاع از منافع طبقاتی کارگران و حقوق پایمال شده آنان وھمچنين پيگيری خواست ھا و مطالبات این طبقه ب

مثل لغو قراردادھای موقت کار ، جلوگيری از اخراج و بيکارسازی کارگران و سایر مزدبگيران ، دریافت حقوق و مطالبات 
 از حق اعتصاب و حق ایجاد تشکل ھای مستقل کارگری و بسياری معوقه بخش وسيعی از آحاد این طبقه ، برخورداری

دیگر از این قبيل اقدامات و تحرکات را در زمينه ھا و عرصه ھای مختلف ، تبليغ عليه نظام ، اقدام عليه امنيت کشور ، 
 به کارگران و فعاالن تا آنجا که. بخوانند و به القاب و مفاھيمی از این دست مزین نمایند . . . تشویش اذھان عمومی و 

 وجدان ھای بيدار و شرافتمند مربوط می شود ،  کارگری ، ھمه انسان ھای آزادیخواه و عدالت طلب جامعه و تمامی
این قبيل اعمال و رفتارھای ضدکارگری و ضدانسانی ، چيزی جز سرکوب و تضييع حقوق کارگران و مردم تحت ستم و 

ا برای زھرچشم گرفتن از آنان به مرحله اجرا گذاشته می شود تا احياناً به استثمار جامعه معنی نمی دھد که صرف
 نظام مقدس سرمایه و انباشت لجام گسيخته و نجومی آن ، ھمراه با سود ھای بی حسابش خدشه ای  گوشه قبای

  .و خللی وارد نشود و ساحت مقدسش دچار کدورت و نقصان نگردد 

از خروار ، خود حکایت از تضادی عميق و آشتی ناپذیر ميان دو طبقه ای ندارد که در  به مثابه مشتی   آیا ھمين یک نمونه
و در طرف دیگر  یک طرف آن خيل عظيم انسان ھای کارگر و توليد کنندۀ ھمه ثروت و رفاه در جامعه قرار دارند 

 آنان ، به سودھای کالن و نجومی مشتی سرمایه دار که صرفاً ازقبل ِ کارواستثمار کارگران و خانه خرابی روز افزون آن 
  می رسد و سرمایه انباشت می کند ؟

به سکوت و  بی جھت نيست که سرمایه داران و حاميان آنان ، پيوسته کارگران و فعاالن جنبش ھای اجتماعی را 
 مبارزه  و ادامهفرا می خوانند و در صورت عدم تمکين به اوضاع و شرایط موجود  تسليم ــ تسليم در قبال وضع موجود ــ 

   . تھدید به دستگيری و زندان و سرکوب و اخراج و انواع فشارھا و تضييقات می کنند  برای احقاق حقوق خویش 

رضا شھابی و دیگر کارگران و فعاالن کارگری جرمی مرتکب نشده اند و کاری جز دفاع از حقوق و منافع کارگران انجام 
 ميليون تومانی موقتا 60ند و پس از تحمل این ھمه فشار و مشقت ، با قرار وثيقه  به خاطر آن زندانی شو نداده اند که

این کارگران باید بدون ھيچ گونه قيد و شرطی آزاد شوند و به آغوش خانوادۀ خویش و جامعه باز . از زندان آزاد گردند 
  .گردند 

از آزادی رضا شھابی ،  خوشحالی و مسرت ، ضمن ابراز " کميته ھماھنگی برای کمک به ایجاد تشکل ھای کارگری " 
اعمال فشار به کارگران ، از جمله قرار وثيقه ھای سنگين برای آزادی آنان را شدیدا محکوم نموده و خواستار  ھر گونه 
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 اجتماعی ، که به بھانه ھای  آزادی فوری و بدون قيد و شرط تمامی کارگران ، فعاالن کارگری و فعالين دیگر جنبش ھای
ھمچنين از ھمين جا و طی این اطالعيه اعالم می " کميته "      این. ھی در زندان ھا به سر می برند می باشد وا

نماید که این گونه اعمال فشارھا و ایجاد سد و مانع ھا در راه فعاليت و مبارزه کارگران برای احقاق حقوق حقه و مسلم 
طبقات استثمارگر و به طور مشخص سرمایه داران و عوامل آنان به آنان ، راه به جایی نبرده و ھيچ سودی برای این 

کارگران به خاطر بھبود شرایط فالکت بار زندگی خویش و رھایی از باتالق متعفن سرمایه داری . ارمغان نخواھد آورد 
از روز پيش آنان را بنا بر این دليلی نمی بينند که در شرایطی که فقر و بی حقوقی مطلق ھر روز بيش . مبارزه می کنند 

از ھستی ساقط می کند و جھنم سرمایه تار و پودشان را به آتش می کشد ، با حربه تھدید و زندان از مبارزه دست 
   . بکشند و آرام بگيرند 

و ما بار دیگر ضمن ابراز شادمانی از آزادی رضا شھابی و تأکيد مجدد بر لغو وثيقه ھای سنگين برای آزادی کارگران در بند 
زندانی ، خواھان آزادی فوری و بدون قيد و شرط کليه زندانيان سياسی از جمله کارگران و فعالين کارگری در بند می 

  .باشيم 

     کميته ھماھنگی برای کمک به ایجاد تشکل ھای کارگری

 17 / 7 / 89 

 طرح پاکسازی از مظاھر علنی فساد « مغازه در خراسان شمالی در اجرای 32تعطيل 

رئيس پليس اطالعات و امنيت عمومی خراسان :  مھر امده است 17 ایران در تاریخ مھردولتی خبرگزاری  گزارش به
 مغازه به دليل تخلف در راستای اجرای طرح پاکسازی صنوف از مظاھر علنی فساد در خراسان 32: شمالی گفت

. شمالی پلمپ شد  
مھر در بجنورد با بيان اينکه طرح پاکسازی صنوف از مظاھر سرھنگ علی شادمھری ظھر شنبه در گفتگو با خبرنگار 

: علنی فساد و ناھنجاری ھای اجتماعی از پانزدھم تير ماه امسال شروع شده و تا پايان سال ادامه دارد اظھار داشت
در اين فروشگاھھای پوشاک، خرازيھا، فروشگاھھای داخل پاساژھا و فروشگاھھای بدليجات از جمله صنوف مورد بازديد 

. طرح بودند  
 مورد گشت نامحسوس از صنوف استان توسط پليس 69 مورد گشت محسوس و ھزار و 950طی اين مدت: وی افزود

. اطالعات و امنيت عمومی خراسان شمالی انجام شده است  
د اخطار  مور129 مورد تذکر شفاھی و 633 مورد تذکر کتبي، 545از پانزدھم تير ماه تاکنون : سرھنگ شادمھری گفت

. پلمب برای متخلفان اعمال شده است  
ھفت دستگاه کيس حاوی فيلمھا و عکسھای : وی با اشاره به کشفيات صورت گرفته در راستای اجرای اين طرح افزود

 عدد عاليم شيطان 25 حلقه سی دی غير مجاز، پنج عدد لباس منقوش به عاليم شيطان پرستي، 423مبتذل، ھزار و 
.  مانکن غير متعارف از جمله مھم ترين کشفيات در اين ارتباط بوده است26قليان و  عدد 200پرستي،   

رئيس پليس اطالعات و امنيت عمومی خراسان شمالی ھدف از اجرای اين طرح را پاک سازی صنوف از مظاھر علنی 
گ غرب برشمردفساد، ايجاد محيطی سالم و امن برای شھروندان و جلوگيری از ترويج بی بند و باری و فرھن  

کنيم، اما مردم کشورمان نه آب دارند و نه  به مستضعفين جھان کمک مي: نماينده خاش
 تلفن 

حميدرضا پشنگ، نماينده خاش و ميرجاوه، با انتقاد شديد از عدم :  مھر آمده است 17در تاریخ کلمه به نوشته سایت 
 سال از انقالب ٣٠برانگيز است که با گذشت  تأسفبسيار : اش به آب بھداشتي، گفت دسترسی مردم حوزه انتخابيه

کنيم، مردم مسلمان کشورمان به آب بھداشتی  اسالمی و در حالی که به بسياری از مردم مستضعف جھان کمک مي
  . م يعنی بحران و معضالت اجتماعینبود جامعه سال. نبود آب بھداشتی يعنی نبود جامعه سالم. دسترسی ندارند

وگو با يک ھفته نامه محلي، با اشاره به ضعف زيرساختھای ارتباطی در اين   عمران مجلس در گفتاين عضو کميسيون
در برخی مناطق حتی تلفن ثابت و دسترسی به آن وجود ندارد و تلفن ھمراه مورد استفاده : منطقه، خاطرنشان کرد

ًھای بخش ميرجاوه عمال پوشش  دھستانھای کورين و ايرندگان و  گيرد که متأسفانه در روستاھا و در بخش قرار مي
مندند که ارتباط الزم را  مردم به شدت گله. تلفن ھمراه ھم وجود ندارد و نتيجه آن عدم توانايی مردم در ارتباط است

  . خورند وری به شدت به مشکل برميندارند و در مواقع ضر
جلس، ھمچنين به نبود پوشش صدا و سيما در  ساله خاش، ميرجاوه، نصرت آباد، کورين و ايرندگان در م۴۴نماينده 

وضع صدا و سيما از وضع عملکرد مخابرات ھم در استان : بخشھايی از استان سيستان و بلوچستان اشاره کرد و افزود
توانند دريافت  ھای حوزه انتخابيه من فقط يک کانال را مي ًعمال در مراکز بخش. ما و به ويژه حوزه انتخابيه من بدتر است

  . ًعمال قابل دسترس نيست ه باشد،تواند بيننده داشت آنچه مي. در بحث شبکه استانی ھم وضع ھمين است. نندک
ر شده است، در وگوی ھفته نامه منديل با نماينده خاش و ميرجاوه را که در خبرگزاری خانه ملت منتش مشروح گفت
  : خوانيد ادامه مي

خابيه خودتان اشاره کنيد، مردم در آنجا با چه معضالتی دست و پنجه نرم ترين مشکالت حوزه انت اگر بخواھيد به مھم
  ايد؟  ی صدا و سيما انتقاد داشتهکنند، به ويژه آنکه شما ھمواره از رسانه ملی يعن مي

مچنان با ام، با معضالتی که مردم با وجود طرح آنھا ھ ام داشته ترين بازديدھايی که از حوزه انتخابيه بله، متأسفانه در تازه
ترين آن عدم دسترسی به  اين معضالت چند محور اساسی دارد که مھم. کنند، مواجه شدم آنھا دست و پنجه نرم مي
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ديگر ضعف عدم پوشش شبکه مخابرات به ويژه تلفن ھمراه و ديگر موضوع عدم دسترسی . آب شرب بھداشتی است
  . تسيمای جمھوری اسالمی ايران اسھای صدا و  مردم به برنامه

گوييد مردم به تلفن دسترسی ندارند، به چه معناست؟ يعنی امکان تماس به صورت عادی با تلفن ثابت ھم  اينکه مي
  وييد مخابرات پوشش کافی ندارد؟ گ نيست که مي

ری بنده حتی به معاون پارلمانی وزير ارتباطات و فناوری اطالعات تذکر دادم و خواستار پيگي. بله، دقيقاً ھمينطور است
مندند زيرا ارتباط الزم را ندارند  نتيجه اينکه مردم به شدت گله. موضوع شدم، اما ھيچ توجھی به اين مسئله نشده است

در مناطق بازديد شده حتی تلفن ثابت و دسترسی به آن وجود . خورند و در مواقع ضروری به شدت به مشکل برمي
ھای  ھای کورين و ايرندگان و دھستان ه متأسفانه درروستاھا و در بخشگيرد ک ندارد و تلفن ھمراه مورد استفاده قرار مي

  . دم توانايی مردم در ارتباط استًبخش ميرجاوه عمال پوشش تلفن ھمراه ھم وجود ندارد و نتيجه آن ع
 موضوع صدا و سيما. ًبا اين وصف عمال ارتباط برقرار کردن در حوزه انتخابيه شما در عصر ارتباطات مخدوش است

دھی نداشته  ر خودمان پوششمرزی در کشو شود صدا و سيما با اين ھمه شبکه استانی و برون چيست؟ مگر مي
  باشد؟ 

. در واقع بايد بگويم وضع صدا و سيما از وضع عملکرد مخابرات ھم در استان ما و به ويژه حوزه انتخابيه من بدتر است
در بحث شبکه استانی ھم وضع . توانند دريافت کنند  کانال را ميھای حوزه انتخابيه من فقط يک ًعمال در مراکز بخش

دانيد در حال  اين در حالی است که مي. ًعمال قابل دسترس نيست تواند بيننده داشته باشد، آنچه مي. ھمين است
ببينيد شما . ھای تلويزيونی دست يافت توان به راحتی به انواع شبکه حاضر ھرکجا سيم برقی وجود داشته باشد، مي
  . ھای آموزشی است ه ما به برنامهحداقل ضرر اين اتفاق عدم دسترسی مردم منطق
نبود امکانات و . ھای آموزشی و سرگرمي، ابزاری حاکميتی نيز ھست موضوع اين است که اساساً تلويزيون جزء برنامه

در حال . شود يت تبديل ميھای تلويزيون رسمی کشور در يک استان به کمرنگ شدن حضور حاکم عدم پوشش برنامه
ھای تلويزيونی را دريافت کرد و اين بسيار ناگوار  توان ماھواره و رسيور تھيه کرد و انواع شبکه حاضر با قيمتی اندک مي

  .  نتوانيم در دسترس داشته باشيماست که ما تلويزيون خودمان را در استانی از کشور
اين وصف ناتوانی . شود اين ضعف برای ما گران تمام مي. تھا گوشش بدھکار نيس بله، اما کسی به اين حرف

ًصداوسيما عمال به ناتوانی مسئوالن و دولتمردان در رسيدن به اھداف نظام ارزشمند جمھوری اسالمی منجر شده و 
استفاده کرده و  متأسفانه بايد به صراحت بگويم از اين خأل موجود دشمنان جمھوری اسالمی ايران سوء. شود مي
  . اند ھای خود پرکرده  با برنامهھای ايرانی و ارزشی را ای خأل برنامه ھای ماھواره ريزی در شبکه رنامهب

اتفاقی که افتاده است اين شده که صداوسيما به ھر دليل در استان سيستان و بلوچستان کمرنگ ظاھر شده و جای 
متأسفانه از سوی ايران و دولت نيز ھيچ پدافندی . اند هحضور رسانه ملی را تبليغات و بمباران تبليغاتی دشمنان پر کرد

  . ايم ترين شکل ممکن عمل کرده يفای در ضع ای و تبليغات رسانه صورت نگرفته و از نظر رسانه
  ايد؟  ما ھيچ اقدامی انجام ندادهبا اين وصف ش

تان و بلوچستان از اين ضعف نه تنھا من که ساير نمايندگان استان سيس. شود اقدامی انجام نداده باشم مگر مي
بنده نيز به جز طرح موضوع با رياست سازمان صداوسيما مکاتباتی در اين . اند مند ھستند و موضوع را بارھا تذکرداده گله

ھای بنده را در مجلس شورای اسالمی مرور کنيد  اگر نطق. ام ھا ھشدار داده ام و نسبت به اين خأل زمينه داشته
ه در ام و ن يشه خألھای عملکرد صداوسيماست اما متأسفانه تاکنون نه من پاسخی دريافت کردهترين بحث ھم محوري

  . ايم عمل شاھد تغييری بوده
   آب شرب بھداشتی دسترسی نداريد؟ موضوع نبود آب چيست؟ چگونه شما به

يی نظير مرکز بخش خب متأسفانه بايد تصريح کنم که موضوع آب به يک مسئله بحرانی تبديل شده و اينکه در جا
  . دم با نبود آب بھداشتی مواجھندآب شرب برای مردم در دسترس نيست و مر» کورين«

ًاين اصال پسنديده نيست . جالب است که فرماندار ھم در بازديد اخيرمان حضور داشتند و از اين موضوع متعجب شدند
ھايی که به مردم مستضعف جھان  ا وجود تمام کمکگذرد و ب  سال که از عمر پربرکت نظام اسالمی ما مي٣٠که بعد از 

نبود آب بھداشتی يعنی نداشتن . کنيم ھنوز مردم مسلمان کشور خودمان به آب بھداشتی دسترسی ندارند مي
توان  در چنين شرايطی چگونه مي. ای سالم يعنی بحران و يعنی معضالت اجتماعی نبود جامعه. ای سالم جامعه
رسانی کنند؟ دسترسی به آب آشاميدنی يعنی  توانند خدمات شش قرار داد؟ چگونه ادارات ميپو آموزان را تحت دانش

  . ھا توسط دولت و حاکميت زيرساختنخستين گام ايجاد 
  شود؟  خی از سوی مسئوالن مطرح ميدر اين زمينه چه پاس

اين پاسخی نيست که .  مطالعه ھستيمگويند در حال ايم که مسئوالن مي ايم تنھا شنيده ھربار که فرياد اعتراض برآورده
  . آب، اين فرار از مسئوليت استآن ھم در قبال . مسئوالن بدھند

ايد بحث آموزش و پرورش و وضعيت شاغالن در اين ميدان مھم فرھنگی در  کی از مواردی که شما ھمواره پيگير آن بودهی
دام معلمان چه خبری موزش و پرورش از استخبا توجه به سابقه خود شما در آ. استان سيستان و بلوچستان است

  داريد؟ 
خب نخست اينکه جای تشکر و تقدير دارد که سرانجام آموزش و پرورش درخصوص جذب نيروھای بومی خصوصاً در 

التدريسی نيز جای  تعيين تکليف نيروھای حق. مناطق محروم چون سيستان و بلوچستان اقدام مقتضی را به عمل آورد
اند، ھم استخدام و جذب و  التدريس و نيروھای جديد ھم تعيين تکليف شده  ھزار نفر از نيروھای حق۵دود ح. تقديردارد
  . ھای بسياری مطرح است مندي  گلهاما ھنوز. تواند نقطه عطفی در استان در رابطه مردم با دولت باشد اين مي
  سازی مطرح است؟  هه گزينش و حاشيھای مربوط ب مندی برای چه؟ مگر ھنوز بحث ديگر گله

نکته . ھای شخصی بدل شده است حساب متأسفانه اين قبيل رفتارھا به ابزاری برای نوعی اذيت و آزار و تسويه. بله
 سال سابقه فعاليت صادقانه در آموزش و پرورش قربانی اين نوع رفتارھا شده و ٢٠ يا حتی ١۵اينجاست که افرادی با 

ھای  بعد ھسته. گويد فالنی مشکل دارد رود و مي ا يک معلم مشکل دارد و بعد ميبه اين معنا که فردی ب. شوند مي
دھند و  دھنده قابل اعتماد است يا نه ھمين حرف را پايه اقدام خود قرار مي گزينش بدون توجه به اينکه اين فرد گزارش

 برای مردمی که با عشق به نظام ًاين اصال. واھی به نتيجه برسد يا نه شود، آيا اين گزارش  معلم موردنظر معلق مي
ھای  باز ھم از وزير محترم تقاضا داريم نسبت به اين قبيل اقدامات ھسته. اند نتيجه خوبی دربرندارد ھا خدمت کرده سال
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  . گزينشی توجه بيشتری به خرج بدھند
 

   زندان رجايی شھر 4 يک ماھه آب گرم و شيوع گسترده شپش در بند قطع
  

بند چھار زندان رجايی شھر کرج با وجود :  مھر نوشته است17 در تاریخ دفاع از زندانيان سياسیکميته دانشجويی 
جمعيت بيش از ظرفيت، ھم اکنون نزديک به يک ماه است که فاقد آب گرم می باشد و در اثر بی توجھی مسئولين اين 

  . بند ايجاد کرده استبوس در اين زندان، اين مساله مشکالت بھداشتی حادی را برای زندانيان مح
بنا به گزارش ھای رسيده به کميته دانشجويی دفاع از زندانيان سياسي، زندانيان بند چھار زندان رجايی شھر کرج که 

 روز است که از داشتن 25طی ماه ھای اخير تنھا در ساعات پايانی شب امکان استفاده از آب گرم را داشتند، بيش از 
مساله با توجه به افزايش بی رويه جمعيت زندانيان اين بند، در روزھای اخير موجب شيوع آب گرم محروم بوده و اين 

  .  زندانيان اين بند گرديده استشديد شپش و مشکالت عديده بھداشتی از جمله قارچ ھای پوستی شديد در ميان
رجايی شھر که طی ماه ھای گذشته  زندان 4 بند 10بنا بر آخرين آمار موجود، تنھا تا پايان ھفته گذشته، جمعيت سالن 

افزايش يافته که اين تعداد چندين برابر ) و احتماال بيشتر( نفر 480 نفر و سالن يازده به 372 نفر بود، به 170بالغ بر 
  . ھر روز نيز در حال افزايش است نفر می باشد بوده و ١٠٠ الی ٨٠ظرفيت معمول آن که بين 
ھفته و آن ھم به مدت پانزده دقيقه می باشد، و اگر چه بھترين شيوه دفع شپش  نوبت در 1حق استحمام ھر زندانی 

که اخيرا در اين بند بيش از پيش شايع گرديده، رعايت موازين بھداشت فردي، و بويژه استفاده از آب گرم و صابون می 
ار، به علت ناتوانی جسمانی از آن باشد، اما به علت نبود آب گرم، برخی از زندانيان و بويژه زندانيان سالخورده و بيم

 صرفنظر کرده و يا در حداقل زمان ممکن آن را به انجام می رسانند که اين خود موجب شيوع گسترده تر شپش در ميان
  . زندانيان اين بند گرديده است

سياری ديگر از زندان رجايی شھر کرج که در سال ھای اخير به تبعيدگاه زندانيان سياسی مبدل گرديده است، مانند ب
وخامت وضعيت بھداشتی در اين . زندان ھای کشور با افزايش بی سابقه جمعيت و بی توجھی مسولين آن روبروست

زندان طی ماه ھای اخير ھمواره مورد بحث بوده است، تا جايی که چندی پيش نيز تعدادی از زندانيان سياسی اين 
دستان تھران، نسبت به وضعيت حاکم بر اين زندان از جمله وضعيت زندان در نامه ای به عباس جعفری دولت آبادی دا

  . ساير جرايم اعتراض کرده بودنداسفبار بھداشتی و نگھداری زندانيان سياسی با زندانيان خطرناک و زندانيان 
عود طی ماه ھای اخير بسياری از زندانيان سياسی از جمله حشمت هللا طبرزدي، عماد بھاور، داوود سليماني، مس

باستاني، احمد زيد آبادي، مجيد توکلي، شبنم مددزاده، فرزاد مددزاده، فاطمه ضيايي، عيسی سحرخيز، منصور اسالو، 
علی تاجرنيا و رسول بداقي، خالد حرداني، مريم اکبری منفرد، مھدی محموديان و رضا رفيعی فروشان از سوی مقامات 

  . ند اين زندان منتقل گرديده اامنيتی و با ھدف تحت فشار قرار دادن ايشان به
www.komitedefa.com   

  

   از کار اخراج شد تپه ھفت کارگران نيشکر  سنديکای   ھيئت مديره عضو علی نجاتی
   

بر اساس گزارش رسيده، ھيئت حل اختالف اداره کار شوش، علی   :ھای کارگری ی ھماھنگی برای کمک به ايجاد تشکل کميته
اخراج علی  الزم به ذکر است که.سنديکای کارگران نيشکر ھفت تپه را از سر کارش اخراج کرد نجاتی رئيس ھيئت مديره

 تائيد ٢۴/۶/٨٨نجاتی رئيس ھيئت مديره سنديکای کارگران نيشکر ھفت تپه در جلسه ھيئت حالختالف اداره کار شوش مورخه 
  .به وی ابالغ گرديده است ١٣/٧/٨٨شد و اين حکم روز دوشنبه مورخه 

 ذاری بزرگترين پروژه راه سازی ايران به قرارگاه خاتم االنبياء سپاه واگ

  
در راستای واگذاری پروژه ھای بزرگ و سودآور کشور :  مھر آمده است 17 در تاریخ جـــرسبه نوشته سایت اصالح طلب 

به قرارگاه )  تھرانشمال شرق(به سپاه پاسداران و با گذشت حدود يک ماه پس از واگذاری پروژۀ توسعۀ جاده ھراز 
 توسط دولت - بعنوان يکی از بزرگترين پروژه ھای کشور- ، ساخت بزرگراه قم به مشھد نيز)وابسته به سپاه(خاتم االنبياء 

  . ه خاتم االنبياء واگذار گرديد، وابسته به قرارگا»تھران گسترش«به شرکت 
 يک ھزار و صد کيلومتر طول دارد و محمود احمدی نژاد در نامگذاری شده،" حرم تا حرم"به گزارش ايسنا، اين بزرگراه که 

بزرگراه حرم تا حرم بزرگترين پروژه در تاريخ کشور و "، با بيان اينکه ) اکتبر٩( مھر ١٧مراسم کلنگ زنی آن در روز شنبه 
ه با منت پيش از اين چشم ما به دست چند شرکت خارجی و پول بانکھای غربی بود ک"، خاطرنشان کرد "منطقه است

  . د؛ اما حاال ھمه به صف شده اندزياد سرمايه گذاری می کردند و ھر روز ھم به يک بھانه کار را متوقف می کردن
رئيس دولت با اشاره به اينکه با راه اندازی اين پروژه ساالنه پانزده ميليون نفر در سال از اين مسير استفاده خواھند کرد، 

 عنايت است چون در ميالد حضرت معصومه آغاز شده و انتھای اين مسير ھم آستان به نظر من اين کار مورد: "گفت
سان خداپرست را قدس رضوی است و نور ھدايت امام رضا دست کم سيصد ميليون انسان دلداده و چند ميليارد ان

  ." دلگرم می کند
اح شده اند که غالب آنھا بعد از راه گفتنی است در دولت ھای نھم و دھم پروژه ھای بسياری با تبليغات فراوان افتت

زاھدان و ھم چنين بزرگراه _ شيراز، کرمان _ اندازي، با مشکالت جدی روبرو شده است؛ از جمله پروژه راه آھن اصفھان 
  . س از راه انداری بسته شده اندپرديس؛ که تنھا چند ساعت پ_ تھران 

 ھزار ١۵ تا ١٣ھزينه اين طرح بين "وزير راه و ترابري، با بيان اينکه به گزارش ايسنا، در ادامه اين مراسم حميد بھبھاني، 
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 خاتم االنبياء اين بزرگراه با مشارکت وزارت راه، بانک ملی ايران و قرارگاه"ميليارد تومان خواھد بود، خاطرنشان کرد 
  ." احداث می شود

ی محمود احمدی نژاد، فعاليت ھای خود را در گفتنی است قرارگاه سازندگی خاتم االنبياء، پس از آغاز رياست جمھور
  . مک دولت ايران در دست بگيردحوزه ھای مختلف گسترش داده و توانسته پروژه ھای بسياری را با ک

 ميليارد دالر پروژه ميدان گاز را به شرکت ھای داخلی واگذار ٢١ر يکی از آخرين قراردادھايی که وزارت نفت طی آن د
کت خاتم االنبياء رسيد و ھمزمان شرکت نفت و گاز پارس، مجری بزرگترين ميدان گازی ايران کرد، سھم عمده به شر

  . اء وابسته به سپاه واگذار کردنيز، با دستور دولت، اجرای پنج فاز توسعه اين ميدان را به قرارگاه خاتم االنبي
 مازندران، به قرارگاه خاتم االنبيا سپرده شد امرداد ماه امسال نيز، اجرای بخشی از عمليات توسعه محور ھراز در استان

و رسانه ھای خبری گزارش داده بودند که محمدرضا رحيمي، معاون اول رئيس دولت، زمينه ھای اجرايی شدن اين 
  . ليارد تومان پيش بينی شده بود مي١٢۴ ماه و ھزينه اجرای آن ٢٠زمان اجرای پروژه . واگذاری را فراھم کرده است

کر است حضور گسترده سپاه در فعاليت ھای اقتصادی و عمراني، می تواند پيمانکاران داخلی و شرکت ھای الزم به ذ
  . ارکت دارند با مشکل مواجه کندخصوصی را که در اجرای برنامه ھای عمرانی محدود و کوچکتر مش

اد خط لوله انتقال گاز از سرلشکر رحيم صفوی فرمانده وقت سپاه پاسداران، چھار سال پيش در زمان امضای قرارد
ما تاجر نيستيم و اگر درآمدی ھم حاصل شود در جھت دفاع از : "عسلويه به ايرانشھر در پاسخ به انتقادھا گفته بود

  ". مملکت است
  

 تبدیل شده است بزرگترين كارخانه دولتی چای به آغل گوسفندان
   

: رئيس ھئيت مديره اتحاديه چايكاران شمال گفت:  مھر آمده است 17به گزارش خرگزاری دولتی فارس در تاریخ 
رود در رشت تبديل به آغل گوسفندان در زمستان شده  بزرگترين كارخانه دولتي چاي در منطقه كشت و صنعت سپيد

ھمان گونه كه تجربه دولت در امور اجرايي كشاورزي ناموفق بوده، متاسفانه با تصميم غلط : ايرج ھوسمي افزود. است
ھاي گذشته يك كارخانه بزرگ چاي توسط دولت در كشت و صنعت سپيدرود در منطقه رشت احداث شد كه از  در سال

رئيس .المال در آن ھزينه شد سازي موجود كشور نيز بزرگتر است و ميلياردھا تومان از بيت دو برابر بزرگترين كارخانه چاي
يت نادرست باعث شده اين كارخانه بزرگ چاي در منطقه متاسفانه مدير : ھئيت مديره اتحاديه چايكاران كشور افزود

 تن برگ سبز در روز را دارد به جاي توليد چاي تبديل به آغل گوسفندان در فصل 50سپيدرود رشت كه توان دريافت 
  .كنند  ھا در زمستان براي نجات از برف و باران گوسفندان خود را در اين كارخانه رھا مي زمستان شده و چوپان

در مورد خريد كارخانه فرآوري چاي الھيجان كه متعلق به سازمان تبليغات اسالمي بود،  س اتحاديه چايكاران كشور رئي
ايم اين كارخانه را قرار است به يك تانزانيايي بفروشند، در حالي كه ھيچ نيازي به فرد خارجي براي اداره  شنيده: گفت

  .وانمند و با تجربه براي اداره كارخانه چاي فراوان وجود دارديك كارخانه نيست، بلكه در داخل كشور افراد ت
 ھزار قلمه نھال چاي توسط نواب موال تبعه تانزانيا كه 14رئيس ھئيت مديره اتحاديه چايكاران شمال در مورد واردات 
ھايي از چاي  ھاي گذشته نيز قلمه متاسفانه افرادي در سال: متقاضي خريد كارخانه فرآوري چاي الھيجان است،گفت

ھاي چاي شد و در منطقه املش  بدون رعايت شرايط قرنطينه وارد كردند كه اين اقدام باعث ورود آفت زخم ريشه در باغ
  .ھاي چاي را خشكاند باغ

 

  صنایع آسيب پذیر پس از حذف یارانه؛ ھفت صدتا یا ھفت ھزار تا

ر حالی که نمایندگان مجلس در صدد نوشتن نامه د:  مھر آمده است 18به گزارش بخش فارسی رادیو بی بی سی در 
ای به محمود احمدی نژاد، رئيس جمھوری ایران در باره نحوه حذف یارانه ھا ھستند، وزارت صنایع می گوید که مرحله 

  .اول حذف یارانه ھا در ھفته آینده اجرا می شود

گاران گفته که نمایندگان می خواھند حسين ابراھيمی، عضو کميسيون امينت ملی و سياست خارجی مجلس به خبرن
به رئيس جمھور توصيه کنند تا اطالعات بيشتری را در باره حذف یارانه ھا به مردم بدھد و با شفاف سازی، فواید این کار 

به گفته آقای ابراھيمی، نگرانی نمایندگان مجلس این است که گروھی کاالھای مصرفی را احتکار کنند و در .بيان شود
  .ان اگر مردم آمادگی نداشته باشند، ممکن است مخالفان سوء استفاده کننداین مي

ھنوز وضعيت و نحوه اجرای حذف یارانه ھا مشخص نيست ولی وزارت صنایع اعالم کرده که از ھفته آینده، کار پرداخت 
ل جاری یعنی حدود پنج در قانون حذف یارانه ھا پيش بينی شده دولت در سا.تسھيالت به صنعتگران را آغاز خواھد کرد

 ھزار ميليارد تومان ٢٠ماه باقی مانده از سال، از محل افزایش قيمت کاالھایی نظير بنزین، گازوئيل، برق و گاز، دولت 
  .درآمد داشته باشد)  ميليارد دالر٢٠(

قيمت، در اختيار قرار است برای مقابله با تورم ناشی از افزایش قيمت کاالھا، نيمی از درآمدھای حاصل از افزایش 
خانواده ھای کم درآمد و فقير قرار بگيرد و بخشی به توليد اختصاص داده شود و بخشی نيز در طرح ھای عمرانی ھزینه 

  .شود

قرار است به جای پرداخت نقدی که در اختيار خانوارھا قرار می گيرد، برای جلوگيری از زیاندھی بنگاھھای اقتصادی، 
 ٢٣وزارت صنایع و معادن ایران .فزایش قيمت ھا به صورت وام در اختيار این بنگاھھا قرار گيردبخشی از درآمد ناشی از ا

رشته صنعتی را در فھرست صنایع آسيب پذیر قرار داده و قرار است بعد از حذف یارانه ھا به این صنایع وام بانکی داده 
  .داده شود



 170

و آلياژ، سرب، روی و ریخته گری، سيمان، کاشی و سراميک، نساجی، چينی، کاغذ و چوب، فوالد، مس، آلومينيوم، فر 
شيشه، آجر، گچ و سنگ، قند و شکر، روغن، لبنيات، پودر شوینده و صنایع شيميایی از جمله صنایعی ھستند که از 

  .سوی وزارت صنایع و معادن به عنوان صنایع آسيب پذیر معرفی شده اند

نگرانی وجود دارد که بعد از حذف یارانه ھا و افزایش قيمت انرژی، توليدات این مصرف انرژِی در این صنایع باالست و این 
  .کارخانجات و صنایع به شدت افزایش کند به طوری که مدیران آنھا قادر به فروش کاالھای خود نباشند

  واحدھای آسيب پذیر ھفت صد تا یا ھفت ھزار تا

 بنگاه صنعتی برای 750دن به خبرگزاری مھر گفته که تاکنون رضا فاطمی امين رئيس ستاد تحول وزارت صنایع و معا
  .دریافت تسھيالت به بانکھا معرفی شده اند

این در حالی است که بھروز مرادی، مدیر عامل سازمان ھدفمندی یارانه ھا حدود سه ھفته پيش گفته بود بعد از حذف 
ن آقای فاطمی امين می گوید که واحدھای صنعتی آسيب اکنو. بنگاه اقتصادی دچار زیان خواھند شد٧٠٠یارانه ھا تنھا 

پذیر ھفت ھزار واحد است و این واحدھای شامل واحدھای کوچک نيست و واحدھای کوچک صنفی نظير ریخته گيری و 
  .آجر فشاری خارج از این تعداد تحت حمایت قرار می گيرند

 فعال تنھا ده درصد آسيب پذیر ھستند و این آسيب پذیر  ھزار واحد صنعتی75 تا 70به گفته آقای فاطمی امين، از ميان 
دولت سعی دارد که پنھانی و در سکوت .نيز بر اساس ميزان استفاده این واحدھا از حامل ھای انرژی تعيين می شودی 

رای برنامه حذف یارانه ھا را اجرا کند اما سخنان گھگاه مقامات دولتی نشان می دھد که ناھماھنگی و آشفتگی در اج
این برنامه تا چه اندازه است به طوری که مثال یکی تعداد واحدھای آسيب پذیر را ھفت صد واحد اعالم می کند و دیگر 

  .ھفت ھزار واحد

دولت تا به حال بيشتر بر پرداخت یارانه نقدی تمرکز کرده و سعی دارد آن را مھمترین بخش برنامه حذف یارانه ھا 
ناسان می گویند که دولت باید به مردم بگوید که قرار است به عنوان مثال با افزایش در حالی که کارش. معرفی کند

بنابر گزارش سازمان ھدفمندی .قيمت ھا، یکصد تومان از آنھا بگيرد و در مقابل حدود پنجاه تومان از آن را به آنھا برگرداند
يار این سازمان قرار داده اند و که مسئول توزیع  ھزار خانوار شماره حساب خود را در اخت٧٠٠ ميليون و ١۶یارانه ھا، 

  .یارانه ھای نقدی و غيرنقدی است

ھنوز مشخص نيست که به ھر نفر چقدر یارانه نقدی پرداخت می شود و مقامات دولتی می گویند که امسال به ھمه 
ساکن در مناطق محروم خانواده ھا یارانه نقدی پرداخت می شود و فقط برای افراد تحت پوشش نھادھای حمایتی و 

  .عالوه بر سرانه عمومی، ده درصد اضافه یارانه نقدی پرداخت خواھد شد

36Hhttp://www.bbc.co.uk/persian/business/2010/10/101010_ka_subsidies_industry.shtml 

  درصد 60بيکاری جوانان باالی /باالرفتن نرخ بيکاری

  
 روز از فصل پاييز ھنوز از نرخ بيکاری 18با وجود گذشت :  مھر آمده است 18در تاریخ مھر دولتی خبرگزاری به گزارش 

 14.6ر که کنند نرخ بيکاری اين فصل از فصل بھا تابستان امسال خبری نيست، در حالی که کارشناسان پيش بينی مي
  . درصد بود، بيشتر خواھد بود

جاری را اعالم   روز از فصل پائيز ھنوز مرکز آمار ايران نرخ بيکاری تابستان سال18به گزارش خبرنگار مھر، با وجود گذشت 
نکرده، اين در حالی است که وزير کار و امور اجتماعی پيش بينی کرده است که نرخ بيکاری فصل دوم سال کاھشی 

 بود، ولی کارشناسان بازار کار و اشتغال معتقدند چون تحرک جديد و تاثيرگذاری در اين بازار اتفاق نيفتاد؛ بنابراين خواھد
  . وده استجاری نرخ بيکاری افزايشی ب در تابستان سال

  بيکاری رو به صعود 
 درصد رسيد که اين نرخ 14.6و به جاری در حالی اوج گرفت  بر اساس اين گزارش، روند افزايشی نرخ بيکاری در بھار سال

بر ھمين اساس نرخ بيکاری با يک . درصد بود و با فصول قبل تر از خود فاصله بيشتری گرفته بود14.1 نيز88در زمستان 
  . درصد در سال گذشته رسيد11.9به  87 درصد سال 10.5آھنگ افزايشی از 

حاسبه بيکاری مطرح می کنند به نحوی که آنھا معتقدند نرخ منتقدان بيشتر مسائل و انتقادات خود را حول محور نحوه م
ی بازار کار نيز  گانه سال از سوی مرکز آمار ايران اعالم می شود، قابل استناد نيست و با واقعيتھا4بيکاری که در فصول 

  . ھمخوانی ندارد
  ابھام در صحت نرخ بيکاری 

ر از نرخ بيکاری مرکز آمار می دانند و برخی نيز حتی نرخ واقعی را برخی کارشناسان نرخ بيکاری واقعی را چند درصد باالت
و " دانشجويان"، "زنان خانه دار"، "سربازان"آنھا فکر می کنند . تا دوبرابر اعداد و ارقامی که اعالم می شود ذکر می کنند

  . د در گروه شاغلين قرار بگيرندنباي" دانش آموزان"
 2 تا 1نرخ بيکاری وجود دارد، ناشی از اين است که مرکز آمار ھر شخصی را که ھمچنين چالش ديگری که در زمينه 

 ساعت 44ساعت در ھفته کار داشته باشد را شاغل می داند در صورتی که در قانون کار ميزان ساعت کار ھفتگی 
به ھيچ وجه گويای  ساعت کار ھفتگی 2 تا 1برآورد شده است؛ بنابراين منتقدين اشتباه بودن نرخ بيکاری معتقدند 



 171

  . ه ھای زندگی خود را تامين کنند بودن يک فرد نيست و افراد با اين ميزان کار نمی توانند ھزين4شاغل
  ھفتگی  برابری ساعت کار 44شائبه تغيير 

 اشتغال از سويی مرکز آمار ايران که بارھا مورد انتقاد فعاالن و کارشناسان بازار کار و در برخی مواقع حتی مديران دولتی
قرار گرفته است، نحوه محاسبه نرخ بيکاری را برگرفته از فرمول و استاندارد جھانی می داند و به ھيچ وجه شائبه تغيير 

  .  را نمی پذيرد برابری ساعت کار ھفتگی44
 آن را نشانه جاری را نمی پذيرفت و قبول درصدی فصل بھار سال14.6ھرچند وزير کار و امور اجتماعی در ابتدا نرخ بيکاری 

  . ی کوتاه آن را به ناچار پذيرفت ميليون نفری تعداد بيکاران دانست ولی پس از مدت3.5افزايش 
  نرخ بيکاری تابستان کاھشی است : وزير کار

 در فصل 89درصدی بھار 14.6عبدالرضا شيخ االسالمی در گفتگو با مھر اعالم کرد با اقدامات انجام شده ، نرخ بيکاری 
  . کاھش نرخ بيکاری در کشور باشيمتعديل خواھد شد؛ بنابراين بايد به زودی منتظر تابستان 

وزير کار و امور اجتماعی سپس در پاسخ به اين پرسش که آيا برای پيش بينی کاھش نرخ بيکاری محاسبات و ارزيابی 
نم نرخ بيکاری کاھش ی کدر ھر صورت با کارھای انجام شده من پيش بينی م: ھای خاصی صورت گرفته است؟ گفت

  . می يابد
عباس وطن پرور، نماينده سابق کارفرمايان در اجالس جھانی کار درگفتگو با مھر در خصوص روند نرخ بيکاری در کشور به 

جاری با تاکيد براينکه با نشانه ھای موجود نرخ بيکاری در فصل تابستان دوباره افزايش خواھد  ويژه در تابستان سال
کتاب قانون را ارائه  گذشته است، ھنوز دولت 89 ماه از تصويب قانون بودجه 9 ماه از سال و 7ا وجود اينکه ب: يافت، گفت
  . نکرده است

   درصدی جوانان 60ری بيکا/ انتقاد از صنعتی ھا 
دی ارائه عليرغم اينکه بيش از يکسال از زمان اجرای قانون برنامه چھارم سپری شد ولی ھنوز برنامه جدي: وی ادامه داد

  . تحقق برنامه چھارم در دست نيستنشده است و ھيچ گزارشی نيز از روند اجرا و 
اخيرا در گزارش بانک : وطن پرور به عملکرد وزارت صنايع در ارائه گزارش رشد صنعتی کشور اشاره کرد و بيان داشت

ارت صنايع اعالم شود وجود دارد که مرکزی اطالعات مختلفی به جز گزارش روند رشد صنعتی کشور که بايد از سوی وز
  . دوباره نرخ بيکاری را مسجل کرددر کنار ھم قرار دادن ھمه اينھا و مسائل ديگر می توان افزايش 

 درصد نيروی کار فعال کشور در شرايط بيکاری قرار 60من قاطعانه اعالم می کنم که امروز بيش از : وی خاطر نشان کرد
 درصد نيز رسيده 60ه باالی  درصد است و اين نرخ در قشر جوان ب25ری نيز ھمواره باالتر از دارند، ضمن اينکه نرخ بيکا

  . است
  ادامه نوسان در بازار کار 

علی دھقان کيا عضو ھيئت مديره کانون شوراھای اسالمی کار استان تھران نيز در گفتگو با مھر و در خصوص پيش 
الم اينکه پرونده ھای موجود در ھيئت ھای حل اختالف و تشخيص کارگری و جاري، با اع بينی نرخ بيکاری تابستان سال

اين مسائل نشان می دھد که بازار کار در : کارفرمايی رو به افزايش بوده و اخراج از کار نيز بيشتر شده است، گفت
  . چنان در آن حرف اول را می زندوضعيت متعادلی نيست و نوسان ھم

ھم اکنون : ھزار نفر اعالم کرد و افزود183ی که از بيمه بيکاری استفاده می کنند را در کشور وی آخرين آمار تعداد افراد
 را به صورت بسياری از کارگاھھای کوچک با کمبود نقدينگی مواجه ھستند در حالی که بايد خريدھای مواد اوليه خود

  . نقدی انجام دھند
  يشتر خانواده ھا بيکار دارند 

زمانی می توانيم به کاھش نرخ بيکاری واقعی خوشبين باشيم که تعداد بيکاران در خانواده ھا کم : ددھقان کيا ادامه دا
 نفر بيکار وجود دارد، حال چنانچه اعالم شود نرخ بيکاری کاھش يافته 2 تا 1شود چون امروز در بيشتر خانواده ھا حداقل 

  .  ساعت کار ھفتگی بوده است1سبه است قطعا با محا
با توجه به در پيش بودن اجرای ھدفمندی يارانه ھا دولت بايد برای بنگاھھا و واحدھای توليدی شرايط : ح کردوی تصري

عطيلی ويژه ای را در نظر بگيرد چرا که اگر توليد در آنھا دچار نوسان شود اشتغال با خطر مواجه می شود؛ بنابراين بيم ت
  . کارخانجات نيز وجود دارد

  ه محقق می شود؟ ميليون شغل چگون1.1
ولی هللا داود آبادی عضو شورای عالی اشتغال در گفتگو با مھر با تاکيد بر اينکه ھرچند تالش شورای عالی اشتغال اين 

 نگاه داريم نيز خوشبينانه است تا نرخ بيکاری در کشور کاھش يابد ولی با روند فعلی اگر بتوانيم نرخ بيکاری را ثابت
  . است

 ميليون فرصت شغلی 1.1نی از اينکه با وجود گذشت بيش از نيمی از سال ھنوز وضعيت دستيابی به وی با ابراز نگرا
اگر اقدام عملی روشنی از دستيابی به فرصتھای جديد شغلی صورت نگيرد، نحوه : جديد مشخص نيست، گفت

  . دستيابی به فرصتھای جديد ابھام برانگيز خواھد بود
 

 رد  روستا در خوزستان آب ندا267

  
:  مدير عامل شرکت آب و فاضالب خوزستان عنوان کرد:  مھر آمده است 18در تاریخ مھر دولتی خبرگزاری به گزارش 

  .  روستا در استان خوزستان فاقد آب شرب سالم و بھداشتی ھستند267
 خانوار بيش از يک 20الی از حدود دو ھزار روستای با:  پور در گفتگو با خبرنگار مھر در اھواز اظھارداشت غالمعلی خليف

  .  مند ھستند ت آب شرب سالم بھره روستا از نعم700ھزار و 
ب شرب سالم بھره  از نعمت آ94 خانوار استان تا پايان سال 20 درصد از روستاھای با جمعيت بيش از 95: وی ادامه داد

  .  شوند مند مي 
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وستا در استان خوزستان وجود دارد که از اين تعداد بيش از چھار ھزار ر: عضو ستاد خشکسالی خوزستان تصريح کرد
  .  خانوار دارند20عيتی بيش از حدود دو ھزار روستا، جم

 خانوار از آب شرب 20مندی روستاھای باالی  دير عامل شرکت آب و فاضالب خوزستان با اشاره به اينکه شاخص بھرهم
بينی برنامه  اين ميزان يک دھم درصد بيش از پيش :  کرد  درصد رسيده است، خاطرنشان81.6در انتھای سال گذشته به 

 .بوده است

 تجمع کاغذسازان در مقابل مجلس 

  
جمعی از پرسنل كاغذسازی كارون، :  مھر آمده است 18در تاریخايسنا خبرگزاری دولی آفتاب به نقل از به نوشته سایت 

  . سالمی تجمع كردنددر اعتراض به برخی كمبودھای صنفی خود در مقابل مجلس شورای ا
 مجلس صبح امروز جمعی از پرسنل كاغذسازی كارون، در اعتراض به برخی كمبودھای صنفی خود در مقابل: آفتاب

  . شورای اسالمی تجمع كردند
آيا شما به عنوان امانتدار : اين تجمع كنندگان پالكاردھايى در دست داشتند كه بر روی برخی از آنھا نوشته شده بود

، چه عضوی به درد آورد روزگار دگر عضوھا را نماند قرار، آيا در عمل ھم ھمين طور  كنيد؟ عيت ما را درک ميمردم وض
دھد، آيا افسردگي، فقر و بيماری  ، ھيچ مقام مسئولی در استان در جھت حل مشكل ما اقدامی انجام نمي!است؟
 .ھای ما برای شما اھميتی دارد؟ مگر ما ايرانی نيستيم خانواده

 ادامه تجمعات معلمان در مقابل مجلس 

  
 پس لرزه ھای منتفی شدن استيضاح حاجی بابايی ھم :  مھر آمده است 18برپایه خبر برگزاری دولتی ایسنا در تاریخ 

  . ريسی در مقابل مجلس تجمع کردندچنان ادامه دارد و بر ھمين اساس يکشنبه عصر، معلمان حق التد
" پيگيری مطالبات صنفی خود"لمان خريد خدمتي، بعدازظھر يکشنبه به خاطر چيزی که به گزارش ايسنا، جمعی از مع

  . مجلس شورای اسالمی جمع شده انداعالم کرده اند، درمقابل 
گزارشھای رسيده از ميدان بھارستانی حاکی از اين است که نماينده معلمان مانند گذشته، استخدام رسمی خود و يا 

  . اليل اصلی تجمع اعالم کرده استن در کالسھای درس به عنوان نيروی شرکتی را از دتداوم فعاليت اين معلما
گفتنی است از داليل اصلی استيضاح حاجی بابايي، عدم رعايت قانون مصوب مجلس در اولويت دادن استخدام رسمی 

انه کار می کنند، عنوان برای معلمانی است که به صورت پيماني، شرکتي، خريد خدمت و حق التدريسی در اين وزارتخ
با اين وجود، تنھا يک ھفته پس از اعالم وصول طرح استيضاح، نمايندگان با معاونان وزير جلسه برگزار کردند و قانع . شده

  . استيضاح را فعال مسکوت بگذارندشدند با استمھال سه ماھه، 
که توسط معلمان غير رسمی که وضعيت ارتباط ھای اخير است  ناظران می گويند تجمع امروز، برای چندمين بار طی ماه

  . جلس شورای اسالمی صورت می گيرداستخدامی آنھا با وزارت آموزش و پرورش مورد رضايتشان نيست، در مقابل م
 معلم حق التدريسي، خريد خدمتی 500تجمع قبلی در ھفته اول باز گشايی مدارس در مقابل مجلس با حضور بيش از 

آگاھان .  بود که با قول مساعد پيگيری حقوقشان از سوی نمايندگان مجلس، يک روزه خاتمه يافتو شرکتی انجام شده
معتقدند با توجه به مھلت تعيين شده توسط نمايندگان و احتمال عدم استيضاح در پس از گذشتن اين مھلت، احتمال 

 نفر کمتر گزارش 10گان که تعدادشان از اين در حالی است که برخی نمايند. پيگيری مطالبات معلمان، ھمچنان می رود
شده، ھمچنان بر تصميم خود برای استيضاح حاجی بابايي، اصرار می کنند ولی به دليل کمتر بودن از حد نصاب اعالم 

 . يق اھرم نظارتی استيضاح نيستندوصول استيضاح، فعال قادر به پيگيری مطالبات معلمان از طر

   ماه حقوق عقب افتاده 8است جمھوری در اعتراض به تجمع کارگران در مقابل نھاد ري
  

 6 نفر از کارگران شرکت نازنخ قزوين برای گرفتن 100حدود :  مھر آمده است 18در تاریخ مھر دولتی خبرگزاری به گزارش 
  . جمھوری تجمع کردند  نھاد رياست ماه حقوق معوقه سال گذشته صبح امروز در مقابل2ماه از حقوق سال جاری و 

دليل تعطيل شده که اين  به گفته يکی از کارگرانی که در اين تجمع حضور داشت اين شرکت از ابتدای سال جاری بي
  . رگران اين شرکت توليدی شده استموضوع سبب بيکاری عده زيادی از کا

نھا توضيحاتی خواھند تا درخصوص حقوق معوقه آنان به آ باشند از مسئوالن مي  نفر مي100تجمع کنندگان که حدود 
 .ارائه داده و درباره علت تعطيلی اين واحد توليدی نظر خود را اظھار دارند

 ھا  نشدن بدھکاری بيمه دليل پرداخت ھای کشور به ھرج ومرج در داروخانه

ھا در پرداخت بدھی  رئيس انجمن داروسازان ايران نسبت به تاخير بيمه:  مھر می نویسد 18در تاریخ کلمه سایت 
  . ھای کشور را فراگيرد  داروخانهاين مسئله باعث شده ھرج ومرج: ھا ھشدار داد و گفت خانهدارو

ھای سراسر کشور  وضعيت بدی در حال انجام است به نحوی که داروخانه: آذر در گفت وگو با ايلنا افزود رھبر مژدھي
  . ديگر قادر به خريد دارو نيستند

دھد  ھای خود را با وزارت رفاه برای وصول اين بدھی انجام مي نگاري ھمچنان نامهانجمن داروسازان ايران : وی ادامه داد
  . شکل به وجود آمده را برطرف کندبه طوری که استانداری تھران به طور دائم با انجمن در تماس است تا م

 نقدی از آنھا ھمچنان ھا به قبول نکردن نسخه بيماران و دريافت تھديد داروخانه: رييس انجمن داروسازان ايران گفت
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  . ال اين اتفاق در حال انجام استپابرجاست و اين درحالی بوده که ھم اکنون با شرايط فعلی عم
ھا  اين داروخانه: ھای تھران و شھرستانھا را در ارائه خدمات دارويی مناسب ندانست و گفت آذر وضعيت داروخانه مژدھي

توانند بدھند و مجبور می  دھند، به يک بيمار دارو می دھند و به ديگری نمي يدر حال حاضر دارو را با وقفه به بيماران م
  .شوند موقت از شرکتھای دارويی خريداری کنند

  اخراج ده استاد جوان دانشگاه شھيد بھشتی 
  

احمد شعبانی رئيس دانشگاه شھيد بھشتی اخيرا طی :  مھر آمده است 18در تاریخ مھر دولتی خبرگزاری به گزارش 
امه ای به روسای دانشکده ھا و پژوھشکده ھای وابسته به اين دانشگاه از مورد مالحظه جدی قرار نگرفتن اعضای ن

بديھی است دانشگاه فرآيند بکارگيری موثر : "ھيئت علمی جديد االستخدام اين دانشگاه انتقاد کرده و گفته است
خوردھای الزم را جھت تنظيم مناسب تر امور ارائه خواھد اعضای ھيئت علمی جديداالستخدام را نظارت خواھد کرد و باز

   ."داد
بعضا مشاھده می شود دانشکده ھا و پژوھشکده ھا : "رئيس دانشگاه شھيد بھشتی در ادامه اين نامه آورده است

ی امکان تکميل وظايف آموزشی اعضای ھيئت علمی جديداالستخدام را فراھم نکرده و در خصوص اشتغال به فعاليت ھا
مربوط به راھنمايی و مشاوره پايان نامه و رساله ھای دانشجويان نيز مورد مالحظه جدی قرار نمی گيرند و اين در 

در برخی از زمينه ھای ) در تدريس، ھدايت و مشاوره پايان نامه ھا(شرايطی است که استفاده از مدرسين مدعو 
   ."مشابه تخصصی محسوس می باشد

   .تگو با مھر زوايای گوناگونی از آنچه در نامه ياد شده مورد توجه قرار گرفته را تشريح کرددکتر احمد شعبانی در گف
پس از بررسی ھا .  عضو ھيئت علمی پيمانی داشت100دانشگاه شھيد بھشتی دو سال پيش حدود : شعبانی گفت

يعنی . ستخدام تمام وقت ھستند عضو ھيئت علمی در دانشگاھھا و مراکز ديگر نيز ا100 نفر از اين 10مشاھده شد که 
 درصد اعضای ھيئت علمی پيمانی دانشگاه شھيدبھشتی استخدام دو محل بودند، به عبارتی ھم در دانشگاه 10

   .شھيد بھشتی حقوق تمام وقت می گيرند و ھم در مراکز ديگر که عمدتا دانشگاه آزاد بود
يئت علمی تمام وقت دانشگاه شھيد بھشتی نيز بودند،  نفر را که عضو ھ10اين : رئيس دانشگاه شھيدبھشتی افزود

ھمزمان خيلی از روسای دانشکده ھا مراجعه می کردند و عنوان . دانشگاه قراردادشان را يکطرفه لغو و عمال اخراج کرد
دھيم در نامه به روسای دانشکده ھا خواسته ايم به شکلی به دانشکده ھا تذکر . می نمودند که آنھا اشتباه کرده اند

که اگر قرار است اين اعضای ھيئت علمی جوان در دانشگاه حفظ شوند بايد بر روی آنھا نظارت صورت گيرد که خودشان 
را درگير اينجا و آنجا نکنند و مديران گروھھا و روسای دانشکده ھا مواظبت کنند تا اعضای ھيئت علمی جوان حضور تمام 

   .وقت در دانشگاه داشته باشند
ره به آنچه که تحت عنوان گارد گروھھای آموزشی در برابر اعضای ھيئت علمی جوان عنوان می شود به مھر وی با اشا

فقط پيشکسوتان و گروھھا نيستند که ممکن است در برابر ورود يا بکارگيری حداکثری اعضای ھيئت علمی جوان : گفت
اه که بخواھند برای اعضای ھيئت علمی جوان گارد اين نگ. گارد بگيرند بلکه خود اين نيروھای جوان نيز مقصر ھستند

   .بگيرند و درس نگذارند در دانشگاه شھيدبھشتی کمتر مطرح است
البته برخی گروھھا و دانشکده ھای خيلی خوب دانشگاه : رئيس دانشگاه شھيدبھشتی در عين حال خاطرنشان کرد

می جوان نمی توانند آنھا را سر کالسھای تحصيالت شھيد بھشتی استدالل می کردند که در بدو ورود اعضای ھيئت عل
  .  به آنھا پايان نامه بدھندتکميلی بخصوص دوره دکتری بفرستند يا نمی توانند

احمد شعبانی در بيان ديدگاھھای موجود در فضای مديريت کالن دانشگاه شھيدبھشتی درباره اعضای ھيئت علمی 
ی اين است که ساعت موظفی اعضای ھيئت علمی جوان حتما تکميل اعتقادمان در دانشگاه شھيد بھشت: جوان گفت

به عنوان نمونه اگر قرار است . شود و برای اينکه درآمدی داشته باشند تا نگاھشان به بيرون نباشد تدبيری بيانديشند
ئت علمی جوان استاد بازنشسته يا استاد دانشگاه ديگر را به عنوان استاد مدعو بکار گيرند، در صورتی که اعضای ھي

می توانند درسی اضافه تر از ساعت موظفی شان ارائه کنند ھمين اعضای ھيئت علمی جوان به جای اساتيد مدعو 
  .  گرفته شوندبکار

با اشتغاالتی که درون دانشگاه برای اعضای ھيئت علمی جوان بوجود می آيد ديگر آنھا به دنبال اشتغال در : وی افزود
بنابراين ضمن اينکه ساعت موظفی اعضای ھيئت علمی جوان بايد پر شود، گروھھا و . دخارج دانشگاه نمی رون

دانشکده ھا نيز بايد توجه داشته باشند تا اگر درسی وجود دارد که بخواھند برای آن استاد مدعو بکار گيرند، اين کار را 
اين کار موجب . ات موظفی شان قرار دھندنکنند و ارائه اين دروس را در اختيار اعضای ھيئت علمی جوان خارج از ساع

   .می شود تا درآمد اضافی به اين اعضای ھيئت علمی جوان تعلق گيرد که در اول زندگی قرار دارند و نيازمند نيز ھستند
تاکيد بر روسای دانشکده ھا و مديران گروھھای آموزشی اين است که : رئيس دانشگاه شھيدبھشتی خاطرنشان کرد

 روز ھفته را که قانون تصريح کرده است 5 ساعت حضورشان طی 40باشند تا اعضای ھيئت علمی جوان نظارت داشته 
  .  بيرون از دانشگاه فعاليت کنندرعايت کنند و توجه داشته باشند که آنھا مجاز نيستند

يئت علمی جديد در رئيس دانشگاه شھيد بھشتی در ادامه اين گفتگو با تاکيد بر اينکه ھيچ گونه گاردی در جذب عضو ھ
در دانشگاه شھيد بھشتی مشکلی برای ورود عضو ھيئت : دانشگاه شھيد بھشتی وجود ندارد در اين زمينه توضيح داد

با توجه به سياست استخدامی اعضای ھيئت علمی که توسط ھيئت اجرايی جذب طراحی . علمی جديد وجود ندارد
فردی صالحيت ھای علمی الزم و شاخص ھای ديگر که مدنظر است شده است ھيچ گونه گاردی در ورود نداريم و اگر 

   .را داشته باشد برای ورودش با ھماھنگی دانشکده ھا تصميم گيری می شود
طی سه سال گذشته موردی را به ياد ندارم که دانشکده ای در دانشگاه شھيد : رئيس دانشگاه شھيد بھشتی افزود

يت درآمدن در ھيئت علمی خود نمی خواھد اما ھيئت اجرايی جذب به اين بھشتی عنوان کند فردی را برای به عضو
در سايه تعامل مثبتی که . جمع بندی برسد که اين نيروی مناسبی است و به ھر ترتيبی بخواھد به مجموعه اضافه کند

 مشکلی دانشکده ھا با ھيئت اجرايی جذب داشته اند در زمينه جذب عضو ھيئت علمی در دانشگاه شھيد بھشتی
 .نداشته ايم



 174

 االنبيا  نژاد برای انتقال آب دريای خزر به سمنان توسط قرارگاه خاتم دستور احمدي

مديرعامل شرکت مديريت منابع آب از دستور احمدی نژاد برای آغاز :  مھر آمده است 19در تاریخ کلمه به نوشته سایت 
متعارف در خاورميانه ھای غير ترين طرح استفاده از آب روژه را بزرگپروژه انتقال آب از دريای خزر به سمنان خبر داد و اين پ

  . توصيف کرد
براين اساس : وگو با ايسنا، با بيان مطلب باال افزود  مديرعامل شرکت مديريت منابع آب، در گفت�عليرضا الماسوندی 

  . ودزر به سمنان انتقال داده ش ميليون متر مکعب از آب دريای خ۵٠٠قرار است ساالنه 
: پيمانکار مطالعات و اجرای اين طرح بزرگ خواھد بود، افزود) ص(االنبيا  که قرارگاه سازندگی خاتم وی با بيان اين

ھا ھم از لحاظ مطالعات و  ريزي ايم و برنامه جلساتی را به ھمراه مسووالن قرارگاه با مديران استان سمنان برگزار کرده
  . ز منابع آب جديد برخوردار شونده مناطق مرکزی بتوانند در اولين فرصت ممکن اھم اجرا به نحوی درحال تنظيم است ک

اين اولين و بزرگترين پروژه انتقال آب نامتعارف در کل خاورميانه : او در تشريح بيشتر جزييات اين پروژه بزرگ ملی گفت
ھا  کشور ھست، ولی ظرفيت آن طرحکن در جنوب  ھای آب شيرين گرچه پروژه. شود است که با چنين ظرفيتی انجام مي

در اين طرح آب دريای خزر احتماال از مناطق شرقی اين دريا که .  ميليون متر مکعب در سال است١٠بسيار کم و در حد 
مرکزی کشور تری برخوردار است، از طريق خطوط لوله و تونل به مناطق  ھای البرز از ارتفاع پايين در آن ناحيه رشته کوه

  . شود ه ميانتقال داد
ھايی که با  مطالعات شناسايی اوليه طرح آغاز شده و با بحث: الماسوندی در رابطه با ميزان پيشرفت طرح، تصريح کرد

ترين زمان ممکن طرح را اجرايی کنيم که حداقل  شود در صورت تامين اعتبار، در کوتاه ايم، سعی مي پيمانکار پروژه داشته
  . اعتبارات کافی حدود شش سال استای در صورت تامين  روژهزمان معقول برای اجرای چنين پ

مديرعامل شرکت مديريت منابع آب ايران، تعيين ميزان سرمايه مورد نياز پروژه را منوط به پايان مطالعات اوليه طرح 
خيره ارزی قرارگاه موظف شده است که اعتبارات اين طرح را فاينانس کند که صندوق توسعه و صندوق ذ: دانست و افزود

 .ھای تامين اعتبارات مورد نياز اين پروژه ھستند از گزينه

 بر و بيکاری کارگران  ھای انرژي احتمال تعطيلی کارخانه

نساجي، چيني، کاغذ، چوب، فوالد، مس، آلومينيوم، فرو آلياژ، : مھر آمده است 19در تاریخ کلمه به نوشته سایت 
سراميک، شيشه، آجر، گچ و سنگ، قند و شکر، روغن، لبنيات و مواد سرب، روی و ريخته گري، سيمان، کاشی و 

ھا آسيب پذيری  شوند و از اين رو در برابر اجرای قانون ھدفمند شدن يارانه محسوب مي» بر انرژي«شوينده جزو صنايع 
  . ھگيلويه و بويراحمد فعال ھستندبرخی از اين صنايع در استان ک. بيشتری دارند

د بويراحمد، سيمان و قند ياسوج و آجر گچساران و کارخانه در حال ساخت آجر دھدشت از آن دسته ھای فوال کارخانه
  . اند ی ارزان طراحی و ساخته شدهروند که براساس انرژ صنايع استان به شمار مي

ی ساز در شھرستان گچساران نيز يک کارخانه توليد سيمان سفيد در حال ساخت است که بدون ترديد از ھدفمند
  . ساس انرژی ارزان طراحی شده استپذيرد، اين کارخانه نيز برا ھا در نيمه دوم سال تاثير مي يارانه

تعدادی کارخانه توليد محصوالت لبنی در استان وجود دارد که برخی زير نظر سازمان صنايع استان و برخی نيز در حوزه 
 ياسوج، کارخانه لبنی فرودگاه و تعاونی لبنياتی عرفانی در مديريت سازمان جھاد کشاورزی فعاليت دارند و دوغ آبعلی در

ريزی سازمان صنايع و معادن استان کھگيلويه و بويراحمد  معاون برنامه. کنند دھدشت محصوالت لبنی استان را تامين مي
 حال فعاليت است، ھای کوچک و بزرگی در استان در که در زمينه صنايع شيميايی و مواد شوينده نيز کارخانه با بيان اين
گيرند و اين  بر قرار مي مصرف انرژی در اين صنايع باالست يا به قول کارشناسان آنھا در گروه صنايع انرژي«: کند اضافه مي

شدت افزايش  ھا و صنايع به ھا و افزايش قيمت انرژي، قيمت توليدات اين کارخانه نگرانی وجود دارد که بعد از حذف يارانه
  » .ر به فروش کاالھای خود نباشند که مديران آنھا قادطوری يابد، به

  ھا و بيکاری  تمال تعطيل کارخانهاح
شده را به توليد نھايی منتقل  ھای توليدی به سادگی نمی توانند فشار قيمت تمام گويند بنگاه مديران صنايع استان مي

  . الھای وارداتی را نخواھد داشتقابت با کاکنند چون ھم مشتری داخلی قدرت خريد ندارد، ھم محصول توليدی قدرت ر
ھای الزم برای رقابت در استان  کند که چون زير ساخت شھرام باقري، مدير عامل کارخانه فوالد ياسوج، تصريح مي

تر است، درصورت  کھگيلويه و بويراحمد وجود ندارد و فناوری به کار رفته در صنايع اين استان از استانداردھای دنيا عقب
  . ی بر مانند فوالد سخت خواھد شدھا وضع صنايع انرژ ف يارانهحذ

در حالی که ميزان توليد يک کارخانه فوالد در .  ميليون تن است١٢کل توليد واقعی فوالد کشور حدود «: افزايد وی مي
يشتر باشد، ھرچه ميزان توليد ب. رسد  ميليون تن مي٢٠شھر انشان چين که مشخصا از خط توليد آن ديدن کردم، به 

ای نيست که بتواند با  توليد کارخانه فوالد ياسوج به اندازه. شود ھای توليد کمتر و در نتيجه امکان رقابت بيشتر مي ھزينه
ھا بدون ترديد کارخانه فوالد ياسوج تعطيل  ھا رقابت کند، بنابراين درصورت حذف يکباره و ناگھانی يارانه ساير شرکت

ھا بايد برای صنايعی ھمچون فوالد  به عقيده باقري، قانون ھدفمند کردن يارانه» .اھند شد کارگر آن بيکار خو۵٠٠و
  . نبيند و قدرت ترميم داشته باشدصورت پلکانی عملياتی شود تا توليد آسيب جدی  به

 ٢٠(تومان  ھزار ميليارد ٢٠ھا  بينی شده است دولت امسال از محل حذف يارانه ھا پيش در قانون ھدفمند کردن يارانه
درآمد داشته باشد و قرار است برای مقابله با تورم ناشی از افزايش قيمت کاالھا، نيمی از درآمدھای ) ميليارد دالر

درآمد و فقير قرار بگيرد، بخشی ديگر به توليد اختصاص يابد و بخشی  ھای کم حاصل از افزايش قيمت، در اختيار خانواده
  . ده شوھای عمرانی ھزين نيز در طرح

 ھزار ميليارد ٢٠ھا در صورتی که درآمد دولت امسال  با اين حساب درصورت تقسيم مساوی اعتبارات سھم توليد از يارانه
 ٢٠ھا حاکی از آن است که تنھا  اما گزارش.  ھزار ميليارد تومان خواھد بود٧ درصد يعنی حدود ٣٠تومان باشد، حدود 

اين . شود ھای توليدی گذاشته مي تصاص يابد و بقيه آن در اختيار ساير بخشدرصد از سھم توليد قرار است به صنايع اخ
ای  ھا، بخش عمده ھای کھگيلويه و بويراحمد حاکی از آن است که با حذف يارانه در حالی است که برآورد مديران کارخانه
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  . شود ستان با مشکل جدی مواجه مياز صنايع ا
ھای انرژی به اجرا نگذارد، اين احتمال وجود دارد   برنامه پلکانی برای حذف يارانهگويند اگر دولت مديران اين کارخانه مي

  . ا در معرض ورشکستگی قرار گيرندکه صنايع ناچار شوند بخشی از نيروی کار خود را اخراج کنند ي
  پذير  تعريف دولت از صنايع آسيب

 روش که در بسته ٢که قرار است دولت به   با بيان اينريزی سازمان صنايع و معادن کھگيلويه و بويراحمد معاون برنامه
طور مستقيم از طريق  دولت به«: شود کنندگان کمک کند، يادآور مي پيشنھادی وزارت صنايع گنجانده شده است، به توليد

ين صنايع از اصورت غير مستقيم  بر به پرداخت يارانه ويژه صنايع، ھمچنين با حذف درصد کمتری از يارانه صنايع انرژي
  » .حمايت خواھد کرد

ھايی است که با افزايش ھزينه  پذير، آن رشته از فعاليت به گفته شجاعي، تعريف وزارت صنايع و معادن از صنايع آسيب
توانند افزايش ھزينه خود را به بخش مصرف منتقل  شوند و نمي رو مي ونقل با کاھش تقاضا روبه مستقيم انرژی و حمل

 درصد باشد جزو صنايع ٣وزارتخانه، صنايعی که سھم انرژی در قيمت نھايی توليد آنھا بيشتر از از نظر آن . کنند
ھايی را  واحدھای توليدی برای گنجانده شدن در فھرست صنايع آسيب پذير بايد فرم. شوند پذير محسوب مي آسيب

  . رژی پرسش شده استو مصرف انھای بانکی  تکميل کنند که در آن مشخصات عمومي، روند توليد، حساب
  مشکالت نوسازی صنايع 

گردد، بلکه  ھا فقط به واحدھای توليدی و فعال موجود بر نمي مشکالت ناشی از اجرای قانون ھدفمند کردن يارانه
تمام رھا  ھای بسياری نيز وجود دارد که براساس انرژی ارزان طراحی و اکنون نيز به دليل کمبود نقدينگی نيمه طرح
ھای استان ھستند، با مشکالت  تمام که بخش زيادی از آنھا منتظر دريافت تسھيالت از بانک اين واحدھای نيمه. اند شده

  . يشان مزيت اقتصادی نداشته باشدھا مضاعفی مواجھند، زيرا ممکن است ديگر طرح
کنند که مصرف انرژی در  ه ميای از صنايع قديمی نيز به دليل ارزان بودن انرژی در ايران، از تجھيزاتی استفاد بخش عمده

زيرا از . شوند رو مي ھای انرژی با مشکل دو چندان روبه ھای توليدی نيز، ھنگام حذف يارانه آنھا باالست که اين واحد
ھا بر آيند و  ھای خود را کاھش دھند تا از پس افزايش قيمت يابد، ھزينه سو بايد در مدتی که قيمت انرژی افزايش مي يک

در استان کھگيلويه و بويراحمد به دليل . ر ناچارند با تغيير تجھيزات و فناوری از ميزان مصرف انرژی بکاھنداز سوی ديگ
شايد مديران .نزديکی به منابع انرژی ھمچون گاز توليدی در گچساران بسياری از واحدھای توليدی چنين وضعی دارند

 دارند،  ھا، واحدھای توليدی خود را تا مدتی سرپا نگه ردن قيمتصنايع استان بتوانند با کاھش ھزينه و ھمزمان با باال ب
  . رود زی صنايع استان به شمار ميھا و کمبود نقدينگی مانع بزرگی بر سر نوسازی و بازسا اما مشکالتی نظير تحريم

 کاالھا و مواد با ھايی که امسال شديدتر شده است، برخی دليل تحريم گويد که به مديرعامل کارخانه فوالد بويراحمد مي
  . دھد  ھزينه توليد را افزايش ميخود شود که اين وضع خودبه چند برابر قيمت وارد کشور مي

که از ميان بد و بدتر، گزينه بد را که  کند در چنين شرايطي، مديران صنايع استان چاره ای ندارند جز آن وی اضافه مي
  . و فروشندگان مواد اوليه نباشندکار کارگران تعطيل کارخانه است، انتخاب کنند تا دست کم، بدھ

  ھمشھری آنالين : منبع

  
  متقاضى براى يك شغل 100: رييس اتحاديه كارگران قراردادى و پيمان

  
رييس اتحاديه كارگران قراردادى و پيمانى  : مھر آمده است 19 ایلنا در تاریخ –به گزارش خبرگزاری دولتی کار ایران 

 نفر درانتظار خالى شدن ھر فرصت 100ر به دليل نامناسب بودن فضاى كسب و كار بيش از گويد در حال حاض مي
  . شغلى ھستند

ھاى  وعده: به گزارش خبرنگار ايلنا، فتح هللا بيات درگردھمايى عصر روزگذشته كارگران قراردادى پيمانى كشورگفت
  . مال فشار بركارگران ھستيماشتغال زايى تحقق پيدا نكرده است و به ھمين دليل امروز شاھد اع

ھاى شغلى كارفرمايان به ويژه پيمانكاران نيروى انسانى بدون توجه به سابقه و مھارت  وى با بيان اينكه امروز در محيط
ھاى شغلى باعث شده تا كارگران فشار و احجاف اين  نبود فرصت: گذراند، گفت نيروى كار، كارگران را تحت فشار مي

 سال گذشته 20بينيم كه برخى كارگران قراردادى يا پيمانى در مدت  مل كنند و براى ھمين است كه ميكارفرمايان را تح
  . اند ھاى اجتماعى شده حاضر به دريافت دستمزد كم امضاى قراردادھاى سفيد امضا محروميت از مزاياى بيمه

اندھى مشاغل پيمانكارى مھمترين به گفته اين فعال كارگرى در حال حاضر بھسازى قراردادھاى موقت كار و سام
خواسته جامعه كارگرى است و از دولت انتظار مى رود تا طبق مصوبات خود ھر چه زودتر به ادامه فعاليت واسطه گران 

  . نيروى انسانى خاتمه دھد
اده شده بود ھايى كه به كارگران قراردادى و پيمانى در خصوص جذب و استخدام د بيات با بيان اينكه تاكنون تمام وعده

 سال در مجلس راى 10انتظار داشتيم كه موضوع استخدام كارگران قراردادى با سابقه : عملى نشده است، تصريح كرد
  . بياورد كه متاسفانه محقق نشد

 .شود ھاى شغلى مي نبود امنيت شغلى باعث كاھش بھره ورى انگيزه در محيط: اين فعال كارى افزود

 ميرند  ايرانى در اثر آپانديسيت مي درصد از كودكان 2ساالنه 

فوق تخصص جراحى كودكان و نوزادان :: مھر آمده است 19 ایلنا در تاریخ –به گزارش خبرگزاری دولتی کار ایران 
كنند كه علت اصلى  متاسفانه ساالنه دو درصد از كودكان در سنين چھار تا ده سالگى به دليل آپانديسيت فوت مي:گفت

  . ھنگام آن استآن نيز تشخيص دير
الدين دلشاد استاد دانشگاه علوم پزشكى ايران امروز در نشست خبرى كه به مناسبت  به گزارش خبرنگار ايلنا، صالح

ھاى  بيماري:  گوارش در كودكان برگزار شده بود تاكيد كرد ھاى دستگاه تشريح اقدامات مربوط به ششمين كنگره بيماري
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گيرد؛ كودكان با  ھاى جراحى مورد بررسى قرار مي  و ھم در رشته بيماريدستگاه گوارشى ھم در رشته داخلى
  . اى برخوردار است مشكالت گوارشى دچار عدم رشد شده به ھمين دليل درمان و تشخيص به موقع آن از اھميت ويژه

دو رشته فوق دارد، ھاى گوارشى در كودكان نياز به ھر  فوق تخصص جراحى كودكان و نوزادان با اشاره به اينكه بيماري
كند، او را از ديدگاه  مشكل فعلى در جامعه پزشكى آن است كه بيمار وقتى به پزشك متخصص اطفال مراجعه مي: گفت

پردازند و ھمچنان اين چالش در  خود مورد تشخيص قرار داده و يك جراح نيز از ديدگاه خود به تشخيص بيمارى كودك مي
  .  وجود داردجامعه پزشكى و در درمان بيماران

ھاى دستگاه گوارشى در كودكان با اعالم اينكه در اين  اين متخصص اطفال در ادامه با اشاره به ششمين كنگره بيماري
ھاى داخلى و  در اين كنگره اساتيد داخلى و جراحى در مورد بيماري: شود، تاكيد كرد كنگره اطالعات يك دست مي

  . پردازند گوارشى كودكان به بحث و تبادل نظر مي
  ترين علل مراجعه به مراكز پزشكى  بيمارى مقعد و يبوست كودكان شايع

ھاى شايع كودكان است كه باعث مراجعه  دلشاد با اعالم اينكه در حال حاضر رفالكس معده و مرى يكى از بيماري
در كودكان يبوست است ھاى شايع سيستم گوارشى  يكى از بيماري: شود، ادامه داد ھا به مراكز درمانى مي خانواده

ھاى ويژه اطفال، كودكان با مشكالت يبوستى بوده و يك پنجم مراجعه به  كه به اين ترتيب يك سوم مراجعين به مطب
ھا نيز به دليل يبوست است؛ يبوست طيف وسيعى است كه اگر به موقع درمان نشود، باعث اختالالت رشد  ساير مطب

  . شود در كودكان پرداخته مي
يكى از : شود، تصريح كرد ادامه با اعالم اينكه در اين كنگره به بررسى دقيق عوامل منجر به يبوست پرداخته مياو در 
ھاى ناحيه مقعد است كه بسيار آزاردھنده بوده و از فيستول يا شقاق، تنگى دھانه  ھاى شايع در كودكان بيماري بيماري

  . شود اين ھمايش آخرين دستاوردھاى علمي، در اين زمينه مطرح ميشود و در  را شامل مي.... مقعد، خونريزى مقعد و 
  ھشدار به پزشكان براى تشخيص به موقع انسداد روده 

ھا در زمان برخورد با  اصغر، در ادامه با اشاره به ضرورت آموزش به خانواده رئيس بخش جراحى اطفال بيمارستان علي
  . پردازيم ھا نيز مي در اين كنگره به ضرورت آموزش خانواده: ر نشان كرددر كودكان خاط.... ھاى گوارشى و برخى بيماري

ترين بيمارى در دوران  شايع: ھاى گوارشى در كودكان به تناسب سن و سال متفاوت است، گفت او با بيان اينكه بيماري
ارد؛ در سن يك ماھگى نوزادى انسداد روده است كه در صورت عدم درمان و جراحى به موقع، عوارض ناگوارى در پى د

  . ترين عالمت نيز استفراغ جھنده است با به وجود آوردن بيمارى خاص باعث تنگى دريچه خروجى معده شده و مھم
بچه در سن بزرگسالى : اين متخصص كودكان با دادن ھشدار جھت تشخيص به موقع و سريع به پزشكان يادآور شد

شود، به طورى كه شناخت  ھاى جديدى مواجه مي رود با بيماري تر ميخوردگى معده شده و ھر چه سن باال دچار پيچ
  . اين بيمارى به تناسب سن كودك بسيار اھميت دارد و قبل از تولد كودك نيز قابل تشخيص است

  آيد  شكرى به دنيا مي  ھزار تولد يك كودك لب3 ـ 2از ھر 
ايلنا، مبنى بر اينكه مسئله وراثت و اھميت آن تا چه استاد دانشگاه علوم پزشكى ايران در پاسخ به سئوال خبرنگار 

كام   شكرى و شكاف ھزار تولد يك كودك لب3ـ 2در حال حاضر از ھر : اندازه در بيمارى كودكان نقش دارد، خاطر نشان كرد
  . ھا شايع است شكرى و مشكل شكاف لثه و كام در دختربچه ھا عموما لب به طورى كه پسربچه. آيد به دنيا مي

در حال حاضر يك در چھار ھزار نفر كودك بيماران مبتال به ھيروشن : فوق تخصص جراحى كودكان و نوزادان ادامه داد
  . ھمچنين يك در پنج ھزار نفر بيمارى آتريزى مري، وجود دارد. شوند پرونگ مشاھده مي

  ميرند  ساالنه دو درصد از كودكان ايرانى در اثر آپانديسيت مي
 48مشكل آپانديسيت از جمله مشكالت ديگر كودكان بوده به طورى كه بعد از : ه در پاسخ به ايلنا افزوددلشاد در ادام

ساعت پس از التھاب شكم منجر به تركيدگى ضايعه شده و پزشك بايد با تشخيص به موقع، امكان جراحى را فراھم 
شود، كه متاسفانه ساالنه دو   مرگ بچه ميكند؛ در صورت تركيدگى آپانديس باعث التھاب داخل شكم شده و منجر به
كنند كه علت اصلى آن نيز تشخيص ديرھنگام  درصد از كودكان در سنين چھار تا ده سالگى به دليل آپانديسيت فوت مي

  . آن است
ھاى دستگاه گوارشى در  به گزارش خبرنگار ايلنا، اين استاد دانشگاه علوم پزشكى از برگزارى ششمين كنگره بيماري

... اين كنگره با حضور متخصصان اطفال، جراحان، پزشكان عمومى و: كودكان از پنجم تا ھفتم آبان خبر داد و تصريح كرد
 مقاله براى قرائت در كنگره برگزيده 40 مقاله به اين كنگره ارسال شده كه از اين ميان 80شود و تاكنون نيز  برگزار مي
  .شده است

 ای فردوسی ھ  ازدحام جمعيت پشت در صرافي

ًھای فردوسی امروز نيز کامال مشھود است  ازدحام جمعيت مقابل صرافي: مھر آمده است 19 در کلمهبه نوشته سایت 
ھای گذشته نه تنھا کاھش نيافته بلکه افزايش نيز  توان گفت نسبت جمعيت امروز در قياس با ھفته به نحوی که مي

   . صورت خواھد گرفت١١امروز از ساعت يافته است، از طرفی عرضه ارز با نرخ دولتی 
امروز بھای انواع ارز مشابه روز گذشته : اسدهللا اسدپور مدير صرافی بانک ملی روز گذشته به خبرنگار فارس گفته بود

  . شود  نرخ روز گذشته فروخته مياست؛ بخاطر تعطيلی بازارھای جھانی دالر به
ی روز گذشته اين بود که بازار بسيار آرامتر از روز شنبه است و کاھش ھمچنين تحليل وی از وضعيت بازار فروش دالر ط

   .ھای اين مھم است ھا از نشانه ھای مردم برای خريد دالر دولتی در مقابل صرافي صف
گفت روز گذشته و امروز داغی بازار به جايی رسيده  اما با وجود اينکه مدير صرافی بانک ملی از آرامش بازار سخن مي

نخستين . ھای ميدان فردوسی کشانده است ھايشان بيرون و به پشت صرافي دار را نيز از خانه ھای خانه مکه خان
شد تشخيص داد برای چه به  روزھايی که بازار ارز به اين التھاب دچار شده بود فقط دالالن بودند که به راحتی مي

   .ھای فردوسی مراجعه کردند صرافي
دار و البته غيرايرانی در مقابل صرافی فروشنده دالر دولتی امروز  ھای خانه  نوع خانمنشستن تعدادی خانم آن ھم از

کشش مردم برای خريد دالر به اميد کسب سود باال به .ھای انتظار خريد دالر دولتی داده بود ای ديگر به يکی از صف جلوه
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دار به منظور خريد دالر دولتی در  ھای خانه انمجايی رسيده که عالوه بر دالالن امروز بسياری از افراد عادی ھمچنين خ
  .صف ايستادند

  صدور قرار وثيقه برای رضا شھابی 
   ٢٠١٠ اکتبر ١٠  - ١٣٨٩ مھر ١٨   يکشنبه

  
 ١٣٨٩ تير ماه ٢٢رضا شھابی عضو ھيئت مدیره سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تھران حومه، که از تاریخ 

 از زندان اوین به دادسرای انقالب ٨٩ مھر ١٧موقت در زندان اوین بسر می برد، روز شنبه دستگير و با قرار بازداشت 
نام برده طی تماس تلفنی که با منزل .  ميليون تومانی برای آزادی ایشان صادر شد۶٠تھران منتقل و قرار وثيقه 

  . ادسرای انقالب تھران مراجعه نمایند مھر به د١٨داشته، اعالم کرد که خانواده اش برای تودیع وثيقه، روز یک شنبه 
  . اخبار تکميلی، متعاقبا از طریق سایت سندیکا، منتشر خواھد شد

  
  با اميد به گسترش صلح و عدالت در ھمه جھان 

  سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تھران 

  ميليون تومانی رضا شھابی را آزاد نکردند 60عليرغم توديع وثيقه ی 

   را آزاد نکردند رضا شھابی
 بازپرسی امنيت مستقر در 2 ميليون تومانی و ارسال نامه ی آزادی از سوی شعبه ی 60عليرغم توديع وثيقه ی 

 عصر 3دوستان و خانواده وی که از ساعت . مھرماه رضا شھابی آزاد نشد19 ديروز دوشنبه 209زندان اوين به بند 
ودند تا يک بامداد سه شنبه در سرما و باران در انتظار ماندند،اما دوشنبه در وروودی زندان اوين گردھم امده ب

  . مسوولين امنيتی از آزاد کردن رضا خودداری کردند
" مقامات باال "درساعت اداری روز سه شنبه از سوی شعبه بازپرسی به خانواده شھابی گفته شده از سوی 

نگه دارند و تا لحظه ی نوشتن اين خبر ظھر سه شنبه دستور رسيده است که در روند آزادی رضا شھابی بايد دست 
  . کماکان از سرنوشت رصا اطالعی در دست نيست

بسياری اعالم کرده اند ،اين اقدامات برای تضعيف روحيه ی شھابی انجام ميگيرد تا در اخرين بازجويی ھای وزارت 
وی تکرار کنند و در فشار روحی او را مجبور اطالعات ،تالش شود اتھامات کذب مطرح شده عليه رضا را دوباره برای 

  . به پذيرش اتھامات کنند
  يک فعال کارگری و شاھد عينی و پيگير وضعيت رضا:خبر از

  
  

  زندانی سياسی آزاد باید گردد
   

با .......بھنام ابراھيم زاده ، عضو کميته پيگيری ایجاد تشکل ھای کارگری ، پس از ماه ھا در مالقاتی که دوشنبه 
 منتقل می کنند 350خانواده اش داشته است ، حال وی چنان بد بوده است که قادر به ادامه مالقات نبوده و اورا به بند 

وتا آن مدت باید در . ود ر پی گيری خانواده اش دادگاه پاسخ داده است که یک ماه دیگرمحاکمه او انجام می شود .
  . بسر ببرد 350زندان بند 

ای مختلف که پيش آورده ، از پذیرش وثيقه شھرستان خود داری نموده و حاضر به تخفيف وثيقه دادگاه با بھانه ھ 
  .سنگين او نشده است 

کميته پيگيری ایجاد تشکل ھای کارگری اعالم ميدارد که زندانيان سياسی به ویژه کارگران زندانی سياسی که به اتھام 
  .ھای واھی زندانی ھستند ، باید آزاد گردند 

ا شھابی که نزدیک به یک ھفته است که دادگاه وثيقه وی را از خانواده اش تحویل گرفته ، ھمچنان از آزادی او سر رض 
  .باز ميزند 

دولت با تمام تالشی که برای به بند کشيدن نمایندگان و کارگران فعال و پيشرو به کار می برد ، قادر نخواھد بود که 
  .ه روز حاد تر می شود ، را خاموش کند جنبش اعتراضی کارگران را که روز ب

                 .جنبش کارگری چنانکه به مطالبات خود دست نيابد به مبارزاتش ادامه خواھد داد 
 کميته پيگيری ایجاد تشکلھای آزاد کارگری 

   
1389/7/20 

 

  درصد گران شده است ٣٠در يک ماه اخير، کاالھای اساسی 

  
ای از عدم اجرای مصوبات استانی و  نامه نماينده مريوان طی يک تذکر آئين:  مھر آمده است 20  درآفتاببه نوشته سایت 

  . قيمت کاالھای اساسی انتقاد کردافزايش 
نماينده مريوان و سروآباد در تذکر “ اقبال محمدی” مھرماه ٢٠به گزارش خانه ملت در جلسه علنی روز سه شنبه 

 نفر از نمايندگان ۵٠:  قانون اساسی اظھار داشت٧۶ين نامه داخلی مجلس و اصل  آئ١٩٨شفاھی با استناد به ماده 
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 سوال درخصوص مسائل و مشکالت حج و زيارت را حدودا يک سال است که در کميسيون فرھنگی مطرح کرده اند ١١
  . ه ھنوز نتيجه ای حاصل نشده استاما متاسفان

 درصد به قيمت روغن نباتی و کاالھای ٣٠يک ماه گذشته بالغ بر در طی : وی در تذکر ديگری به وزير بازرگانی گفت
  . ت که نيازمند کنترل بازار استاساسی افزوده شده اس

 قانون اساسی از وزير ٣٠عضو کميسيون کشاورزی آب و منابع طبيعی در ادامه تذکر شفاھی خود با استناد به اصل 
 استقرار ادارات در شھرستان سروآباد که معاونت نظارت کشور خواست نسبت به وضعيت بخشداری جوانرود غربی و

  . ند، اقدامات الزم را انجام دھدکن راھبردی در اجرای آن تعلل مي
يکی از اين : شود تصريح کرد محمدی در ادامه با بيان اين که مصوبات سفرھای استانی به درستی پيگيری و اجرا نمي

ره سفر استانی تصويب شده است اما در کمال تاسف ھنوز حتی مطالعات  دو٢مصوبات تونل مسير اورامان است که در 
 تحقق اين مصوبات  تعيين تکليف نشده است لذا از وزير راه و ترابری و کشور می خواھم در٣٢آن ھم در کارگروه ماده 

  . تسريع ببخشند
ه داشت در پاسخ به اين تذکر رئيس مجلس که رياست بخش پايانی جلسه علنی را بر عھد نايب“ سيدشھاب الدين صدر

از کميسيون فرھنگی خواست تحقيق و تفحص مربوط به سازمان حج و زيارت را پيگيری کنند تا در مسير قانونی خود 
 .قرار گيرد

 افزايش واردات بنزين پس از اعالم خودكفايی 

زين ايران در اواخر مردادماه امسال، با وجود اعالم خودكفايی بن: مھر آمده است 21 در ايسنابه نوشته خبرگزاری دولتی 
 ميليون دالر وارد كشور شده كه از نظر ارزش در مقايسه با مدت 106 ھزار تن بنزين با ارزش 141در شھريور ماه بيش از 

  . ال گذشته چھار برابر شده استمشابه س
 ماه از آغاز 10گذشت حدود سرانجام پس از « شھريور امسال خبری منتشر شد مبنی بر اينكه 17به گزارش ايسنا، 

طور آزمايشی برای يك ھفته ادامه داشت، روز گذشته وزير نفت از   پتروشيمی كه به رسمی توليد بنزين در چند واحد
 ميليون ليتر خبر داده 66.5شدن توليد بنزين در واحدھای پتروشيمی و افزايش توليد بنزين كشور به روزانه  عملياتی 

 روز گذشته كه توليد بنزين در واحدھای پتروشيمی آغاز شده و در نھايت توليد را به روزانه 20 به اين ترتيب از. است
  » . ردات بنزين خودكفا شده است ميليون ليتر افزايش داده، ايران از وا66.5

وجود اين، طبق آخرين توان ايران را از اواخر مردادماه امسال خودكفا در واردات بنزين دانست كه با  بنابراين با اين خبر، مي
ھزار دالر وارد  300 ميليون و 106 تن بنزين به ارزش 800 ھزار و 141آمار گمرك كشور در شھريور ماه امسال بيش از 

  . كشور شده است
البته بايد توجه داشت كه واردات بنزين دو كابرد مھم و ويژه دارد كه يكی مخلوط كردن بنزين وارداتی با توجه به عدد 

رفا به تواند ص بنابراين واردات بنزين نمي. باالی آن با بنزين توليد داخل با است و ديگری افزايش ذخاير استراتژيكاكتان 
  . معنی نياز داخلی باشد

   دالر 0.8ر ماه امسال در حالی براين اساس، قيمت متوسط ھر كيلو بنزين وارداتی در شھريو
  .  دالر بود0.7شته ه سال گذاعالم شده كه اين ميزان در مدت مشاب

ھمچنين اين ميزان واردات بنزين در شھريور ماه امسال نسبت به شھريور ماه سال گذشته از نظر وزن و ارزش به ترتيب 
  .  درصد افزايش داشته است337 و 305

 اعتصاب در آستانه ھا نانوایی
 

کارشناسی نشده در وزارت بازرگانی، تصميمات عجيب و  : مھر آمده است 21 در تاریخ  آیندهدولتیسایت به نوشته 
، اعالم تصميم برای قطع سھميه »آینده«به گزارش .آستانه اعتصاب قرار داده است صنف نانوایی صنعتی را در

موجب شده است که این  پردازند ھای صنعتی که به توليد نان فانتزی و ماشينی و شيرینی می ای نانوایی یارانه آرد
 . واحدھای خود برای اعتصاب باشدصنف، در حال آماده کردن

واحدھا موجب بروز اعتراضات  ای تعدادی از این در حالی است که در اوایل ماه رمضان گذشته قطع سھميه آرد یارانه این
یارانه واحدھای نان صنعتی و تداوم پرداخت یارانه به  زده در قطع ای در صنف نان صنعتی شد و تصميم شتاب گسترده
 .ھای کالن نظام در جھت اصالح الگوی مصرف است خالف سياست نتی دقيقاً برھای س نانوایی
حمایت  انتخابات با حضور در مراسم افتتاح یکی از واحدھای توليد نان صنعتی وعده داد که دولت نژاد قبل از احمدی
صنعتی ھدایت کند، اما سمت نان  ای از این واحدھا به عمل آورده و الگوی مصرف خانوارھا را از نان سنتی به ویژه

  .بوده است ھای اخير در جھت عکس این وعده تصميمات و عملکرد ماه
  

  مصرف بی رويه ارز و خطر كاھش شديد ذخيره ارزی در شرايط تحريم

بنابر اظھار يك منبع غيررسمي، مجموع ذخاير ارزی كشور در : مھر آمده است 21 در آيندهبه نوشته سایت دولتی 
ر از پنجاه ميليارد دالر است كه اين رقم با احتساب طلبھای ايران از برخی كشورھای جھان سوم و در شرايط فعلی كمت

ذخاير مذكور كه ذخاير ارزی بانك مركزی محسوب می شوند، نقطه اتكای كشور برای شرايط .حال توسعه می باشد
  اضطراری و تحريم احتمالی خريد نفت می باشد 

 ھای شورای امنيت سازمان ملل و تحريم ھای يكجانبه و فراقانونی آمريكا و كشورھای در حالی كه با تشديد تحريم
غربي، كشور در شرايط حساسی از نظر بازرگانی خارجی به سر می برد و ذخائر ارزی ارزش مضاعفی در اين شرايط 

  . دارد، كارشناسان درباره مصرف بی رويه ذخاير ارزی ھشدار می دھند
بنابر اظھار يك منبع غيررسمي، مجموع ذخاير ارزی كشور در شرايط فعلی كمتر از پنجاه » آينده«به گزارش خبرنگار 
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  . ميليارد دالر است كه اين رقم با احتساب طلبھای ايران از برخی كشورھای جھان سوم و در حال توسعه می باشد
برای شرايط اضطراری و تحريم احتمالی ذخاير مذكور كه ذخاير ارزی بانك مركزی محسوب می شوند، نقطه اتكای كشور 

خريد نفت می باشد و لزوم حفظ و حتی افزايش اين ذخائر در شرايط فعلي، يكی از اولويتھای اساسی كشور می 
  . اما با اين وجود نشانه ای از صيانت از ذخاير ارزی كشور در عملكرد اقتصادی دولت ديده نمی شود. باشد

ماه در كنار تزريق ارز به بازار تھران و فروش 6 ميليارد دالر ظرف 30اردات به مرز بی سابقه افزايش واردات و رسيدن رقم و
صدھا ميليون دالر ارز ظرف چند روز برای تنظيم بازار، به عالوه ادامه روند انبساطی چند سال اخير موجب شده است تا 

  . چراغ قرمز وضعيت ارزی كشور روشن گردد
تباری و فاينانس كه امكان خريدھای غيرنقدی و مدت دار برای كشور را فراھم می آورد، به در اين شرايط كه خطوط اع

دليل تحريمھا مسدود شده است، ضرورت مديريت منابع ارزی و صيانت از ذخائر ارزی كشور بيش از پيش احساس می 
  . شود

  تمام معدنچيان در شيلی نجات يافتند :مھر 22

  مغازه در سقز٧٠پلمپ بيش از 
   

سطح شھر سقز حکایت از پلمپ شدن بيش از رژیم در :  مھر آمده است 21 ایران در تاریخگزارش ھای رسيده ازبر پایه 
دولتی اقدام به   ساعت گذشته ماموران٢۴به گزارش خبرنگاران کردانه طی .نقاط مختلف این شھر دارد  مغازه در٧٠

می دھد که دليل این اقدام حمایت آنھا از وقایع تير   مغازه داران نشانپيگيری تعدادی از.پلمپ این تعداد مغازه نموده اند
این خصوص، پلمپ مغازه ھا در غياب مغازه داران بوده است که تخلف به شمار  نکته قابل ذکر در. ماه بوده است

ران کردانه فعال قادر اما خبرنگا  مغازه به گوش می خورد١٠٠اگرچه در بازار سقز شایعاتی مبنی بر پلمپ بيش از .آید می
 روز پلمپ شده و ماموران ۵مغازه ھا موقتا و به مدت .این باشد به تایيد این رقم نيست لذا ممکن است تعداد بيش از

  .مورد دالیل آن به کسبه سقزی ارائه نداده اند فعال توضيحی در
  

 ٣٣ شيلي، امدادگران ھمه' سن خوزه'با پايان عمليات نجات در معدن :بی بی سی 
  . معدنچی که بيش از دو ماه در اعماق زمين گرفتار بودند را بيرون آورده اند

  
ت محلی از  دقيقه شب به وق١٠:٣٠ ساله، رئيس اين معدنچيان، آخرين فردی بود که حدود ساعت ۵۴لويس ارزوئا، 

  . معدن بيرون کشيده شد
ر اعماق زمين، که معدنچيان شرايط نامطلوبی داشتند، آقای اروزئا به خاطر مديريت خوبی که در ھفده روز اول اسارت د

  . ود، مورد ستايش قرار گرفته استاز خود نشان داده ب
  .  سالمت از معدن بيرون آمده اندشش امدادگری که زير زمين به خروج معدنچيان کمک کردند نيز به

  .  فلزی به سطح زمين کشيده شدنداين معدنچيان يک به يک در داخل کپسولی
  . ستان آنھا را در آغوش می گيرندا خروج معدنچيان، فرياد شادی به ھوا بلند می شد و خانواده و دوب

  .  از معدنچيان استقبال کرده اندسباستين پينيرا، رئيس جمھوری شيلی و ھمسرش در محل حضور دارند و
  . ايط خوبی ھستندحاظ سالمت در شرژامه ماناليژ، وزير بھداشت شيلي، گفته است که معدنچيان از ل
  . ر راھی شھرک کوپيکاکو کرده اندمقام ھای شيلی معدنچيان را برای معاينات پزشکی با ھليکوپت

  . شيد، فرياد شادی فضا را پر کردزمانی که فلورنسيو آوالوس، اولين معدنچی از داخل معدن بيرون ک
ن استقبال جمھوری شيلی نيز لبخند زنان در ميااو خانواده اش را در حالی در آغوش گرفت که اشک می ريختند؛ رئيس 

  . کنندگان ايستاده بود
ايوو مورالس، رئيس . کارلوس ماماني، اھل بوليوي، تنھا شھروند خارجی که از معدن سن خوزه بيرون آورده شد

  . ار با او به شيلی سفر کرده استجمھوری بوليوی برای ديد
آغاز شد و نخستين معدنچی گرفتار در برابر )  اکتبر١٣( مھر ٢١ھارشنبه، عمليات نجات در ساعات اوليه بامداد روز چ

 متری به سطح زمين انتقال ۶٢٢دوربين ھای تلويزيونی شبکه ھای مختلف و دھھا گزارشگر از سرتاسر جھان از عمق 
  . يافت

  .  نجات انتخاب شده بودای عملياتفلورينسيو آوالوس به خاطر توانايی جسمی و روانی خاص به عنوان نخستين فرد بر
انتقال معدنچيان با استفاده از محفظه ای يک نفره، موسوم به کپسول ويژه، انجام شد که با عبور از تونلی که از سطح 

  .  يک به سطح زمين انتقال می دھدزمين به محل گرفتار شدن معدنچيان حفر شده، آنان را يک به
اردوگاه "ا  ناظران، در اين محل چادرھايی برپا شده و مقامات دولتی آن ربرای حضور اعضای خانواده معدنچيان و ساير

  . نام داده اند" اميد
رئيس جمھوری شيلی که برای استقبال از معدنچيان در برابر دوربين ھای تلويزيونی در محل حاضر شده بود، در 

 برای مردم کشور خود ستاوردی مھمسخنانی موفقيت در حفاری تونلی به عمق زمين و عمليات نجات معدنچيان را د
  . توصيف کرد

شتر در اين محل او روز گذشته برای حضور در محل خروج معدنچيان، به محل عزيمت کرده بود در حاليکه ھمسرش پي
  . حضور يافته بود

  .  اين واقعه در شيلی حضور دارندصدھا خبرنگار و گزارشگر داخلی و خارجی برای پوشش خبری و تصويری
  .  موفقيت مورد آزمايش قرار گرفتکه از آن به عنوان آسانسور نجات معدنچيان استفاده می شود، ديروز با" ول ويژهکپس"

  . فظه يک نفره تشکيل شده استاين آسانسور از يک مح
 برای اطمينان از امن بودن سيستم جرثقيل و قرقره آسانسور و سازماندھی عمليات نجات در داخل معدن، قبل از آنکه

  . وسيله به داخل معدن فرستاده شد يک مامور امداد با ھمين  اولين معدنچی به باال کشيده شود،



 180

 آنھايی که دانش فنی شان خوب است، آنھايی که  :او برای تعيين نوبت نجات معدنچيان، آنان را به سه گروه تقسيم کرد
  .  و آنھايی که شخصيتی قوی دارندبه لحاظ شخصيتی ضعيف ھستند

نگاران داخلی و خارجی که مدتھاست در محل بروز حادثه حضور داشته اند، به گردآوری اخبار و گزارش ھايی در خبر
  . حاشيه عمليات نجات ھم مشغول بوده اند

 اعتصاب کارگران و استادکاران شرکت ساختمانی بناپی مھاباد

 20بيش از :  مھر آمده است 22در تاریخ  "کميته ھماھنگی برای کمک به ایجاد تشکل ھای کارگری"به نوشته سایت 
کارگران شرکت ساختمانی بنا پی مھاباد به دليل نبود بيمه و حقوق معوقه چندین ماھه خویش دست از کار  نفر از 

  . از رفتن به سر کار امتناع ورزیدند  کشيدند و

ه در شھرستان مھاباد مشغول  نفر استاد کار و کارگر مدت چند سال است ک50شرکت ساختمانی مذکور با بيش از 
متاسفانه به دليل نبود پيگيریھای جدی از طرف اداره کار و سازمان تامين . مدرسه سازی و کارھای ساختمانی است 

این کارگران که از شھر ھای دیگر . پرسنل این شرکت ھميشه با مشکالت حقوقی دست به گریبان بوده اند  اجتماعی
 تمام مشکالت کاری و مھاجرتی اکنون نيز ، بيش   برای کار به این منطقه آمده اند با وجودھمچون تبریز و استان لرستان

شایان ذکر است که کارگران اعالم داشته اند تا زمانی که حقوق معوقه آنان و  . است حقوق دریافت ننموده اند   ماه3از 
کار امتناع خواھند ورزید و به اعتصاب خود ادامه بيمه تامين اجتماعی آنان از طرف شرکت پرداخت نگردد از رفتن به سر 

  .خواھند داد 

  دستگير شد صنفی معلمان تھران  ھيئت مدیره کانونعضو
 

 کانون صنفی معلمان تھران بيش از یک ھفته است در بازداشت عضو: مھر آمده است 22 در ایراندریافتی ازبه گزارش 
رضایی گرکانی عضو ھيئت مدیره کانون  ران، از بازداشت محمد رضابه گزارش فعاالن حقوق بشر در ای.برد به سر می

 اما ھمچنان ازسرنوشت وی اطالعی در دست ،یک ھفته می گذرد صنفی معلمان تھران توسط نيروھای امنيتی بيش از
  ن نيزعضویت در این کانون یکی از مسئوالن سایت خبررسانی کانون صنفی معلمان ایرا  عالو برمعلم فعالاین . نيست

به شدت زیر رژیم امنيتی   اظالعاتی واز سوی نھادھایجریان قيام اخير مردم  رضایی در بنا به این گزارش، . می باشد
عليرغم این موضوع، نامبرده پس از استعفای . دھد فشار بود تا از عضویت در ھيئت مدیره کانون صنفی معلمان استعفا

 از این به بعد در کانون ھيچ مسئوليتی"گرفت که در استعفا نامه اش باید ذکر کند قرار  اجباری از کانون دوباره زیر فشار
از دالیل بازداشت آقای رضایی گرکانی در حال حاضر ."را نمی پذیرد و از عضویت کانون برای ھميشه صرفنظر می کند

 .و نزدیکان وی شده استبی خبری از وضعيت ایشان موجب نگرانی شدید خانواده  اطالعی در دست نيست اما تداوم

  

 آمار ھشداردھنده گمرك و بانك مركزی از شكاف عميق واردات و صادرات 

در حالی كه با گذشت سه ماه از تصويب تحريمھای جديد شورای امنيت : مھر آمده است 22 در آيندهبه نوشته سایت 
اتحاديه اروپا و كنگره آمريكا درصدد سازمان ملل عليه جمھوری اسالمي، غرب با تصويب تحريمھای فراقانونی توسط 
 سال گذشته ھمچنان ادامه داشته و 5تشديد فشارھای اقتصادی بركشور است، سياستھای انبساطی دولت در طول 

با واردات بی رويه با ھدف تنظيم قيمتھای داخلی عالوه بر آسيب رساندن به صنايع كشور، موجب تضعيف توانمندی 
  . تحريمھا می شودر ھای اقتصاد ايران در براب

 ميليارد دالر و مقدار 55به نقل از گمرك ايران، مقدار واردات كاال در سال گذشته بيش از » آينده«به گزارش خبرنگار 
در شش ماھه نخست سال جاری نيز افزايش واردات ادامه داشته .  ميليارد دالر اعالم شده است21صادرات غير نفتی 

بنابر تازه ترين آمار از بازرگانی .  ميليارد دالر رسيده است5رد دالر يعنی واردات ماھانه  ميليا30و به رقم بی سابقه 
 درصدی در ورادات صورت گرفته است، به نحوی كه تنھا كشور در بھار سال جاری 20كشور در سال جاری نيز افزايش 

  . ردات گوشی تلفن ھمراه بوده استدرصدی در وا100شاھد افزايش 
 ميليارد دالر اعالم 61 است كه بانك مركزی ميزان واردات سال گذشته را حدود ده درصد بيشتر و معادل اين در حالی

می كند و از حجم صادرات نفتی نيز بيش از نيمی از آن اختصاص به كاالھای شبه نفتی يعنی محصوالت پتروشيمی و 
 ميليارد دالر و بنابر ارقام 35كشور در سال گذشته پااليشگاه ھا دارد؛ بنابر اين بنا بر آمار رسمي، كسری بازرگانی 

  .  ميليارد دالر است50اقعی حدود و
جزئيات اين شكاف عظيم ميان واردات و صادرات كه نشان دھنده اتكای بازار مصرف داخلی به محصوالت خارجی است، 

ه بنزين، فوالد و گندم دارد، يعنی در ميان واردات كشور ارقام اصلی اختصاص ب. در صورت تامل بيشتر ھشدارآفرين است
به كاالی اوليه و مواد خام كه تاثير مستقيم و فوری در بازار مصرف داخلی دارند، به بيانی ديگر بازار مصرف ايران كامال 

متكی به واردات انبوه از خارج از كشور است، اين شرايط به معنای ريسك باالی بازرگانی ايران در شرايط فعلی است كه 
  . رج از كشور را افزايش داده استر تھديدھا و تحريم ھای خارجی احتمال بروز اخالل درتامين نيازھای داخلی از خاخط

حتی درباره كااليی نظير بنزين نيز كه تبليغات فراوانی درباره خودكفايی آن انجام شده، مشاھده می شود پس از اعالم 
نزين در شھريور نه تنھا قطع نشده، بلكه با افزايش نسبت به گذشته به خودكفايی بنزين در مردادماه گذشته ، واردات ب

  . ميليون ليتر بنزين می رسد200ميليون دالر برای واردات 106رقم 
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  تائيد شد  اعضای ھيات مدیره سندیکای ھفت تپهاحکام زندان 
 

برای اعضای سندیکای کارگران ھفت تپه در با توجه به تائيد احکام زندان  :  مھر آمده است 22بر پایه گزارش دریافتی در 
دادگاه تجدید نظر، این افراد در آستانه بازداشت قرار گرفته اند، این در حالی است که ھنوز طبق قانون حکم به دو وکيل 

محمد اوليایی فر یکی از وکالی مدافع اعضای ھيات مدیره خبر آمده است ؛ این ادامه در . پرونده ابالغ نشده است
کای کارگران شرکت کشت و صنعت ھفت تپه، وی با اشاره به غير قانونی خواندن ھر گونه بازداشت فعالين سندی

کارگری که، به زندان محکوم شده اند این عمل را قبل از اعالم کتبی حکم به ھر دو تن از موکلين این پرونده غير قانونی 
ابالغ نشده است یاداوری کرد که فقط حکم صادره به وحيد دانست و با اشاره به این نکته که ھنوز ھيچ حکمی به وی 

احمد فخرالدین یکی از وکالی این پرونه ابالغ شده و ھنوز ھيچ حکمی به دست من نرسيده و تا زمانی که حکم صادره 
ر به ھر دو تن وکيالی مدافع ابالغ کتبی نشود، ھر گونه بازداشت و یا اجرای حکم صادره در خصوص این موکلين غي

  .قانونی خواھد بود 
قابل ذکر است آقايان فريدون نيکوفر، علی پور، علی نجاتی و جليل احمدی به يکسال حبس به صورت شش ماه تعليق و شش ماه 

ھمچنين ھمه نام برده . تعزير و محمد حيدری مھر به يکسال حبس به صورت ھشت ماه تعليق و چھار ماه تعزير محکوم شده اند 
اين حکم .  سال محروميت از فعاليت و کانديتاتوری شوراھا محکوم شدند 5ل محروميت از فعاليت سنديکايی، شدگان به سه سا

 تجديد نظر اھواز به آقای وحيد احمد فخرالدين يکی از وکالی مدافع اعضای سنديکای کارگران ھفت تپه ابالغ 13توسط شعبه 
  .شده است

  

 ميليون 10اعتماد :ھای منتقد ر يارانه روزنامهھای حامی دولت، دھھا براب يارانه روزنامه
  ميليون تومان 490تومان، کيھان 

ھا را  برخی از روزنامه“ داد”ھای دولتی به يک روزنامه  انحصار آگاھي:  مھر آمده است 22در تاریخ کلمه به نوشته سایت 
است که  کنند اين در حالي  ارشاد دريافت ميھا در طول يک سال، يارانه ھنگفت ميلياردی از وزارت ھمين روزنامه. در آورد
شان در طول  مبالغ دريافتي) اند ھا سنگشان را به سينه زده ھا که اين روزنامه ھمان(ھای مستقل، منتقد و محلی روزنامه

  . رسد  ميليون تومان نيز نمي۵٠يک سال به 
 ضوابط اجرايی ١٨ه به موجب تبصره دوم بند ھای دولتی در روزنامه ايران ک به گزارش فرارو، انتشار انحصاری آگاھي

ھا که بيشتر از  اين اعتراض. ھا را بر انگيخت ھای اخير اعتراض بسياری از روزنامه  به تصويب رسيده بود در ماه٨٩سال
. عدالتی دولت شد ای درباره اين بي ھای حامی دولت و اصولگرا اتخاذ شده بود تبديل به يک بلوای رسانه سوی روزنامه

  . ای جواب داد و چند روز پيش رييس جمھور مصوبه را لغو کرد پس از مدتی اين جنجال رسانه
ھای دولتی برای روزنامه ايران در شرايطی رخ داد که اکثر جرايد کشور با سوبسيد دولت و  انحصار انتشار آگاھي

ھا بيش از بقيه از اين سفره بھره شوند و در اين ميان برخی روزنامه  ھای مستقيم و غيرمستقيم آن اداره مي کمک
  . منداند

. ھای دولتی يکی ازجرايدی که شديدا به اين مسئله معترض بود، روزنامه کيھان بود پس از تصويب تبصره انحصار آگاھي
عدالتی آشکار  ھای انتقادی شديدا از اين مسئله شاکی بود و آن را بي اين روزنامه در مقاطع مختلف با انتشار گزارش

  . نستدا
اين روزنامه در يکی از گزارش . ای از غيرعادالنه بودن آن نوشت ھای زنجيره کيھان چند روز پيش از لغو انحصار طی گزارش

اين اتفاق زمينه تضعيف بنيه مالی مطبوعات را فراھم کرد غافل از اينکه اين اتخاذ و اجرای چنين «: ھای خود نوشت
  » .اند اتی باشد که نظام جمھوری اسالمی را طی سه دھه ھمراھی کردهتواند تيشه به ريشه مطبوع تصميمی مي

ھا اقدام دولت را  وگو کرد و به نقل از آن ھای دولتی و شبه دولتی گفت ھای مفصل خود با اھالی رسانه کيھان در گزارش
قطعا اين اتفاق دامان «: ھای محلی دانست و نوشت اين روزنامه اقدام مذکور را نابود کننده رسانه. مذموم اعالم نمود
تصميمی مغاير با . تر و استانی را زودتر خواھد گرفت و تعطيلی سرنوشت نھايی چنين تصميمی است مطبوعات کوچک

ھای دولتی در ديگر مطبوعات اتفاق نامبارکی است که تضعيف مطبوعات  شعار عدالت محوری قطع جذب و انتشار آگھي
  » .تو تعطيلی آنھا را در برخواھد داش

ای از رانت دولتی  ھای که به گونه البته اعتراض نسبت به اين اقدام دولت فقط به کيھان منحصر نشد بلکه تمام روزنامه
از قبيل اين … روزنامه جمھوری اسالمي، جام جم، اطالعات، جوان و. کنند از اين وضعيت شکايت کردند استفاده مي

  . ھا بودند روزنامه
  ! “خواه عدالت”ھای  وت رسانهيارانه ناعادالنه و سک

ھا ھيچ وقت به  ای که بسياری از اين روزنامه توان گذشت اما مسئله با وجود اين که از ناعادالنه بودن تبصره مذکور نمي
ھای کشور است و اين موضوعی است که ھميشه دامن گير  ھای ناعادالنه يارانه به روزنامه اند پرداخت آن نپرداخته

  . تجرايد ايران اس
دانند و شديدا  ھای دولتی در يک روزنامه را غيرعادالنه مي ھای دولتی و شبه دولتی انحصار انتشار آگاھي روزنامه

ھا نسبت به اختصاص ناعادالنه يارانه ھم انتقادی  شوند اما پرسش اين است که آيا اين روزنامه نسبت به آن معترض مي
  دارند؟ 

ھای ايران از يارانه دولتی برخوردارند اما با نگاھی به ميزان برخورداری  اکنون روزنامهاز ابتدای پيروزی انقالب اسالمی ت
ھا می توان گفت روزنامه ھای دولتی و شبه دولتی بسيار بيشتر از بقيه روزنامه ھا از اين يارانه ھا سود  ھر يک از آن

  . اند برده
 ميليون تومان يارانه دريافت کرده است اين در ١٠فقط “ زتھران امرو” روزنامه ٨٨به طور مثال در سه ماھه سوم سال 

  .  ميليون تومان يارانه دريافت کرده است١٠٠مبلغی بالغ بر “ وطن امروز”حالی است که روزنامه 
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 ميليون تومان يارانه سود برد اما روزنامه کيھان که از قضا مدعی اصلی ١٠در ھمان مقطع زمانی روزنامه اعتماد نيز از 
  .  ميليون تومان به عنوان يارانه مطبوعات دريافت نمود۴٩٠التی اخير بود مبلغی بالغ بر عد بي

که اساسا غير “ دنيای اقتصاد”روزنامه . ھا به ھمين منوال بوده است  نيز اختصاص يارانه به روزنامه٨٩ھمچنين در سال 
کرده است اين در حالی است که روزنامه ايران  ميليون تومان يارانه دريافت ٧٢دولتی است در سه ماھه اول سال مبلغ 

  .  ميليون تومانی سود برده است٧٧٠ھای دولتی را ھم دارا بوده است از يارانه  که انحصار آگاھي
.  دوبرابر شده است٨٨ به نسبت سه ماه سوم سال٨٩ھمچنين يارانه دريافتی روزنامه کيھان در سه ماھه اول سال 

 ميليون تومان يارانه دريافت کرده است و اگر پرداخت اين مبلغ تا پايان ٧۶٠ مبلغ ٨٩ل سال اين روزنامه در سه ماھه او
ميليارد تومان پول از دولت ٣ھای دولتی بالغ بر  دھد که اين روزنامه فقط از محل يارانه سال ادامه داشته باشد نشان مي

  . دريافت کرده است
ھا در يک روزنامه اعتراض کرده و فرياد  ا و بارھا به انحصار آگاھيھای اخير بارھ روزنامه جام جم نيز که در ماه

 ميليون تومان دريافت کرده است اما روزنامه ٢۴٠خواھی سر داده بود در ھمين بازه زمانی مبلغی بالغ بر  عدالت
  .  ميليون تومان به عنوان يارانه دريافت کرده است٢٣مردمساالری 

 ميليون و چھارصد ھزار تومان يارانه دريافت ٢ فقط ٨٩در سه ماه اول سال “ ان صنعت جھ”اين در حالی است که روزنامه 
ميليون ١٢نيز در ھمين بازه زمانی مبلغ “ تھران امروز”به روزنامه . رسد ميليون مي١٠کرده است که در کل سال به مبلغ 

ای با دريافتی  رسد حال اگر مقايسه ي ميليون م۶٠تومان يارانه رسيده است که با ضريب چھار در تمام طول سال به 
  . ھا است عدالتی وحشتناک در پرداخت يارانه به روزنامه روزنامه کيھان و ايران صورت بگيرد نشان دھنده بي

. نيز در نوع خود جالب توجه است“ اطالعات”و “ جمھوری اسالمی”از سوی ديگر وضعيت يارانه دريافتی روزنامه 
 ١٢۵“ اطالعات” ميليون تومان و ٣٠دارد در سه ماھه نخست امسال “ کيھان”يتی شبيه به که موقع“ جمھوری اسالمی”

  . اند ميليون يارانه دريافت کرده
 ماھه دوم ۶يارانه دريافتی مطبوعات محلی نيز در اين ميان جالب توجه است در استان گيالن روزنامه آوای شمال در 

  . ميليون يارانه دريافت کرده اند٢٨“ نقش قلم” ميليون و روزنامه ١٨، ٨٨سال 
ھا پول گرفته است، اين در حالی است   ميليون تومان از محل يارانه٨در استان قم “ ايمان”در ھمين بازه زمانی روزنامه 

  .  ميليون تومان يارانه دريافت کرده است٢۴“ افق حوزه”که ھفته نامه 
شود، وضعيتی که البته با  ه نشريات مختلف کامال مشخص ميبا نگاھی به اين آمار وضعيت اسفناک پرداخت يارانه ب

شود آنقدر ھم عجيب  ھا پرداخت مي توجه به اظھارات اخير وزير ارشاد که گفته بود يارانه نشريات با توجه به مطالب آن
  . نيست

ی ھمچون ھای دولت ھای منتقد انحصاری شدن آگھي چنان باقی است که روزنامه با اين حال جای اين پرسش ھم
عدالتی است چرا درباره اين بی عدالتی  اگر روزنامه کيھان مخالف بي. چرا به اين مسائل ھيچ توجھی ندارند“ کيھان”

  . کند عدالتی پيشين اعتراضی نمي آشکار و بسيار وسيعتر از بي

  

  تایيد حکم زندان ، آزاد منير نيا

 آزاد منير نيا از اعضای کميته ھماھنگی " تشکل ھای کارگریکميته ھماھنگی برای کمک به ایجاد"بنابر خبر رسيده به 
  . به شعبه دوم دادگاه انقالب سنندج احضار گردید  89/8/23 در تاریخ  برای کمک به ایجاد تشکل ھای

پس ازمراجعه به دادگاه انقالب سنندج به وی اعالم شد که حکم چھار ماه زندان تعزیری وی در دادگاه تجدید نظر 
  .تایيد شده و حکم قطعی بوده و ھيچ اعتراضی بر آن وارد نمی باشد  استان 

اعضای کميته ھماھنگی برای کمک به ایجاد تشکل ھای کارگری حکم صادره برای این فعال کارگری ،آزاد منير نيا 
ين کارگری در  بدون قيد و شرط تمامی کارگران و فعال   را محکوم کرده و ھمچنين خواھان آزادی  عضو کميته ھماھنگی ،

 آنان را از پيگيری خواست   فعالين کارگری  احضار، بازداشت و محاکمه  بار دیگر اعالم ميداریم که ما  .  بند می باشيم
  . بازنخواھد داشت  ھا و مطالبات برحق کارگران

  14389 مھر 23

 استخدام نيرو در تھران ممنوع، انتقال ممکن :کمبود معلم در مدارس تھران

ھمزمان با آغاز سال تحصيلی جديد برخی از :  مھر آمده است 23 ایلنا در تاریخ–رش خبرگزاری دولتی کار ایران به گزا
ھا موافقت  مدارس شھر تھران ھمچنان با کمبود نيرو روبرو ھستند و برای جبران آن با نقل و انتقاالت از شھرستان

  . کنند مي
 با پيشنھاد وزير وقت آموزش و پرورش 1387ستگی پيش از موعد که در سال به گزارش خبرنگار ايلنا، اجرای قانون بازنش

است که کمبود پنج ھزار نفری  ای را در آموزش و پرورش به وجود آورده در مجلس تصويب شد، اين روزھا مشکالت عديده
  . نيرو در آموزش و پرورش شھر تھران در سال تحصيلی گذشته تنھا يکی از آنھا بود

الی از معلم در سال تحصيلی گذشته در نبود وزير آموزش و پررورش با خريد خدمات آموزشی معلمان ھای خ کالس
  . ای پر شد تا با آمدن وزير جديد فکری به حال اين کمبودھا شود شرکتی در شھر تھران و ساير شھرھای ايران به گونه

وی در آخرين سخنان . موضوع انتقاد مستقيم کرداما وزير آموزش و پرورش از ابتدای حضور خود ھمواره نسبت به اين 
 نفر را به يکباره در آموزش و 500 ھزار و 72که  اين: خود در بيست و ھفتمين اجالس روسای آموزش و پرورش گفت

پرورش بازنشسته کنيم به طوری که در يک منطقه فقط يک دبير فيزيک باقی مانده باشد، موجب قرار گرفتن آموزش و 
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  . عرض سقوط استپرورش در م
  استخدام نيرو در تھران ممنوع، انتقال ممکن 

 ھزار نفره راه حلی بود که وزير جديد آموزش و پرورش آن را 40جبران کمبود نيرو از طريق برگزاری آزمون استخدامی 
ين راه حل اجرايی کرد تا در سال تحصيلی جديد دانش آموزان کشور بدون معلم سر کالس درس حضور پيدا نکنند اما ا
  . برای آموزش و پرورش شھر تھران ممکن نبود چرا که دولت اجازه استخدام نيرو در اين کالنشھر بزرگ را ندارد

 ارديبھشت امسال و در حاشيه مراسم زنگ سپاس معلم درباره جبران کمبود نيرو در آموزش 12وزير آموزش و پرورش در 
 سال دارند از 20مند را که سابقه بيش از  معلمان عالقه:  گفت89-90و پرورش شھر تھران در سال تحصيلی 

  . کنيم ھای تھران به مرکز استان منتقل مي شھرستان
ھای  که آيا قصد داريد کمبودھای شھر تھران را از طريق نيروھای انتقالی از شھرستان بابايی در پاسخ به اين حاجي

ھای تھران مطابق با نياز  ايم که مشکل شھر و شھرستان ينی کردهب ای را پيش بله، اما برنامه: تھران جبران کنيد گفت
  . حل شود

ھای وزير آموزش و پرورش برای جبران کمبود نيرو در  ديگر از راه حل بازگشت معلمان بازنشسته به کالس درس يکي
  . شھر تھران بود که اجرايی شد

  بازگشت معلمان راھنمايی به ابتدايی 
ر تھران به خصوص در دوره ابتدايی به بحرانی تبديل شد که رئيس آموزش و پرورش شھر کمبود نيرو در مدارس شھ

دادند صادر  تھران دستور بازگشت تمام نيروھای با مدرک تحصيلی ابتدايی را که در مقطع راھنمايی و متوسطه درس مي
اما به . تدايی حضور نداشتندھاست در دوره اب کرد که موجب ايجاد موجی از اعتراض معلمان اين دوره شد که سال

  . ھرحال اين بخشنامه اجرا شد
ھايی که آموزش و پرورش شھر تھران برای جبران کمبود نيرو و عدم استفاده  انديشي اما برخالف وعده و وعيدھا و چاره

در دھد که سال تحصيلی جديد  از نيروھای شرکتی در مدارس در سال تحصيلی جديد کرده بود، مشاھدات نشان مي
  . برخی از مدارس شھر تھران بدون معلم آغاز شده است

 نيرو در دوره ابتدايی و 800ھای موثق حاکی از اين است که آموزش و پرورش شھر تھران در خواست بيش از  شنيده
ون ھای تھران که خود به تازگی برای حل مشکل کمبود نيرو از طريق آزم ای را از آموزش و پرورش شھرستان فنی و حرفه

  . استخدام کرده، داشته است
 با کمبود نيرو روبرو بوده و با 11 و 9براساس گفته مديرکل رسيدگی به تخلفات آموزش و پرورش شھر تھران منطقه 

  .ھای تھران به تھران در اين دو منطقه موافقت شده است انتقال معلم از شھرستان

منه ای به خاطر نقش اعتراض دانش آموزان دبيرستان فرھنگ به ھمسر مجتبی خا
 شوھرش در فجايع اخير 

به گزارش منابع موثق از تھران، پس از انتشار نامه اخير :  مھر آمده است 23 در جـــرساصالح طلب به نوشته سایت 
رئيس قوه قضائيه به رھبر جمھوری اسالمی که در آن به نقش برجسته مجتبی خامنه ای در صدور احکام دادگاھھا و 

نيان سياسی اعتراض شده بود، دانش آموزان دبيرستان غيرانتفاعی فرھنگ متعلق به غالمعلی حداد عادل وضعيت زندا
يع اخير شديدا  مھرماه، به زھرا حداد عادل ھمسر مجتبی خامنه ای در مورد نقش ھمسرش در فجا٢١روز چھارشنبه 
  . اعتراض کرده اند

ای متعدد و مستند دانش آموزان غافلگير شده بود، کوشيد تا بر اساس اين گزارش، عروس رھبر که در برابر پرسشھ
نقش ھمسرش را توجيه کند، اما دانش آموزان با استناد به بخشھائی از نامه منتشر شدۀ صادق الريجانی به علی 
ن خامنه اي، توجيھات وی را غير قابل قبول خواندند، زھرا حداد عادل که به شدت خشمگين شده بود، به دانش آموزا

وش شدن زھرا حداد معترض توھين کرد، درگيری لفظی شديدی بين موافقان و مخالفان در گرفت که در نھايت به بيھ
  . عادل منجر شد

رئيس شعبه پسرانه آن فريدالدين حداد عادل فرزند ارشد . دبيرستان غيرانتفاعی فرھنگ دو شعبه پسرانه و دخترانه دارد
در شعبه دخترانۀ فرھنگ، . عفت ماھروزاده ھمسر غالمعلی حداد عادل استغالمعلی و رئيس شعبه دخترانه آن 

بشری خامنه ای دختر رھبری که عروس محمدی گلپايگانی رييس دفتر رھبريست و زھرا حداد عادل ھمسر مجتبی 
  . اسالمی و ادبيات تدريس می کنندخامنه ای معارف 

رسه علوم انسانی بسيار سخت و مبتنی بر گزينشھای اين گزارش ھمچنين خاطرنشان کرده است ورود به اين مد
اما عليرغم . دانش آموزان مدرسه اغلب فرزندان مقامات ارشد و تجار ذينفوذ کشور ھستند. بسيار پيچيده است

ا گزينشھا و جو بسيار بسته مدرسه ھمانند دانشگاه امام صادق، اکثر دانش آموزان متمايل به جنبش سبز ھستند و ب
  . حکومت موافق نيستندسياستھای 

برخی منابع گفته بودند شعبه دخترانه فرھنگ واقع در خيابان فرشته در باغی بزرگ متعلق به بنياد مستضعفان است، 
  . که بنياد چند سال است حکم تخليه رسمی ملک را گرفته اما حداد عادل از تخليه آن خودداری می کند

  
  

 سط بازجويان وزارت اطالعات گروگان گيری کودکان فعالين سنديکايی تو

  
فعال سنديکايی غالمرضا غالمحسينی در پی يورش :  مھر آمده است 23از ایران در تاریخ بنابه گزارشات رسيده 

  مامورين وزارت اطالعات به منزلش برای مقابله با اعمال غير قانونی و غير انسانی ناچار به ترک منزل خود شده است 
 صبح مامورين وزارت اطالعات به منزل فعال سنديکای شرکت واحد تھران 09:00والی ساعت  مھرماه ح19روز دوشنبه 

آقای غالمرضا غالمحسينی يورش بردند و قصد دستگيری او را داشتند ولی بدليل عدم حضور وی در منزل موفق به 
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  . دستگيری او نشدند
 سال 15غالمحسينی فرزندش امير غالمحسينی که مامورين وزارت اطالعات کرج بدليل عدم موفقيت در دستگيری آقای 

در طی مدتی که فرزند آقای . شب در گروگان خود نگه داشتند20:00سن دارد را به گروگان گرفتند و او را تا ساعت 
آنھا ھمچنين در طی . غالمحسينی در گروگان آنھا بود بازجويان وزارت اطالعات او را مورد بازجويی و تھديد قرار دادند

  . اسھای تلفنی که با ھمسر آقای غالمحسينی داشتند آزادی فرزندش را مشروط به معرفی ھمسرش نموده بودندتم
مامورين وزارت اطالعات ھمچنين برای مدت طوالنی منزل آقای غالمحسينی را مورد بازرسی قرار دادند و پس از 

؛کيس کامپيوتر،مدارک قانوني،دفترچه تلفن بازرسی طوالنی و به ھم زدن وسايل آنھا بعضی از وسايل شخصی مانند
  . خانوادگي،کتاب،سی دی و ساير وسايل منزل را با خود بردند

شيوه جديد مافيايی و تبھکارانه که اخير مامورين وزارت اطالعات بکار می برند در صورت عدم موفقيت در دستگيری فرد 
  . مايندمورد نظر آنھا اقدام به گروگان گيری کودکان خانواده می ن

اين يورش وحشيانه به منزل آقای غالمحسينی بدون احضار و اطالع کتبی او صورت گرفته بود و فعال سنديکايی برای 
سربازجو . مقابله با اعمال غير قانونی و غير انسانی باندھای تبھکار وزارت اطالعات ناچار به ترک منزل خود شده است

از مسئولين وزارت اطالعات و شکنجه گر بند سپاه زندان گوھردشت کرج محبی که در يورش روز دوشنبه شرکت داشت 
  . می باشد

 84 ساله در جريان اعتصابات گسترده کارکنان شرکت واحد تھران در سال 44فعال سنديکايی غالمرضا غالمحسينی 
 ماه پيش پس از 8او حدودا .  سال از کار تعليق شد4دستگير وچند ھفته در زندان اوين در بازداشت بسر برد و نزديگ به 

 مردادماه مجددا به بھانه ھای واھی از کار 2صدور رای بازگشت به کار اداره کار توانست به محل کار خود بازگردد ولی 
  . تعليق شد

 تن از رھبران و اعضای سنديکای شرکت اتوبوس رانی 3در حال حاضرآقايان منصور اسالو،ابراھيم مددی و رضا شھابی 
  حومه درشرايط طاقت فرسايی در زندانھای اوين و گوھردشت در بازداشت بسر می برند تھران و 

فعالين حقوق بشر و دمکراسی در ايران،يورش به منازل ،به گروگان گرفتن کودکان و تعليق فعالين کارگری را محکوم می 
ی خواستار اقدامات عملی برای کند و از سازمان جھانی کار ،کميسر عالی حقوق بشر و ساير سنديکاھای بين الملل

  . پايان دادن به سرکوب کارگران در ايران است
  

  فعالين حقوق بشر و دمکراسی در ايران 
   2010 اکتبر 15 برابر با 1389 مھر 23

  : گزارش فوق را به سازمانھای زير ارسال گرديد
  کميساريای عالی حقوق بشر 

  سازمان جھانی کار 
  روپا کمسيون حقوق بشر اتحاديه ا

  سازمان عفو بين الملل 
37 Hnet.hrdai://http   
38Hcom.blogspot.hrdai://http   

info@hrdai.net   
pejvakzendanyan@gmail.com   

Tel.:0031620720193   
   در ايران تنھا با ذکر منبع مجاز است استفاده از گزارشھای فعالين حقوق بشر و دمکراسی

  

 جلوگيری از تدريس يک فعال صنفی معلمان در مدارس تھران 

وزارت آموزش و پرورش به دليل نامعلومی از تدريس طاھره نقی ئی :  مھر گزارش می دھد 23ایران درتاریخ خبرگزاری 
   .دبير دبيرستان ھای منطقه پنج تھران جلوگيری ميکند

ازمان معلمان ايران است سال گذشته به اجبار آموزش و پرورش به دبيرستان ديگری منتقل شده و در وی که عضو س
  .  دبيرستان نيز جلوگيری شده استسال جاری نيز از تدريس وی در اين

ست نامبرده در اعتراض به برخوردھای صورت گرفته در نامه ای به اداره آموزش و پرورش تھران درخواست مالقات نموده ا
  .  اين درخواست وی داده نشده استکه تا کنون پاسخی به

طاھره نقی ئی بھترين دبير منطقه و عضو انجمن علمی رياضی معلمان تھران است وی به دليل کيفيت خوب تدريس و 
  .نتايج درخشان دانش آموزانش بارھا مورد تشويق آموزش و پرورش منطقه قرار گرفته است

 احضار و تھديد ھمسر و عروس منصور اسانلو : سياسیبازآزارخانواده زندانيان

ھمسر و عروس منصور اسانلو فعال کارگری روز :  مھر آمده است 23 در تاریخ جرسبه نوشته سایت اصالح طلب 
  .  به دادگاه انقالب احضار شدندگذشته طی يک تماس تلفنی

حرمتی ھمراه بود، با لحنی غيرمودبانه  د و بيبه گزارش رسيده به جرس، ماموران امنيتی طی اين تماس که با تھدي
  . ن فعال کارگری را احضار کردندھمسر و عروس اي

پيش از چندين بار عروس اسانلو مورد حمله گروھی ناشناس قرار گرفته و ضرب و شتم ناشی از اين حمالت باعث 
  .  شدن وی در بيمارستان شده استبستری

 برای تحمل حکم ١٣٨۶ تيرماه ١٩ای شرکت اتوبوسرانی تھران و حومه که از منصور اسانلو رئيس ھيات مديره سنديک
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ھای حاد مختلفی مانند ناراحتی قلبي، کمر درد و ناراحتی  پنج سال حبس در بازداشت است در زندان دچار ناراحتي
 موجود او بايد نينچشم شده است و تا به حال سه بار پزشک قانونی رای به عدم تحمل حبس او را داده که طبق قوا

  . آزاد می شد
بعد از آن کمسيون پزشکی که از پنج پزشک تشکيل شده بود او را برای چندين ساعت تحت معاينه ھای پزشکی قرار 

  . ت ضمنی رای به آزادی وی دادنددادند و نھايتا در گزارش خود به صور
 مجددا به يک سال حبس محکوم شد که اجرای در مرداد ماه سال جاری نيز در غياب وکيل با اتھامی تازه محاکمه شد

  . آن از پايان محکوميت فعليش آغاز می شود
  

  كارگر شركت یاسان78اخراج 

 طراح و سازنده انواع دكل ھای انتقال   شركت یاسان . نفر از کارگران شرکت یاسان اخراج شدند 78  بنابر خبر رسيده
 . جاده اراك می باشد 12نيرو در كيلومتر 

 اخراج و   در رده ھای مختلف شغلی بودند از سوی كارفرما تعداد از كارگران که  این گزارش از ابتدی ماه جاری این طبق 
 كارگر دیگر شاغل در این شركت 200 این در حالی صورت می گيرد كه سایه اخراج و بيكاری بر سر  از کار بيکار شدند و
  .ران كاھش یافته و اضافه كاری نيز قطع شده استبه گونه ای كه ساعت كار كارگ. سنگينی می كند

 موفق به   با اعالم ورشکستگی و به بھانه نجات کارخانه88الزم به ذكراست که ، كارفرمایان این شركت در سال 
  . ميليارد تومان شدند  16دریافت یك فقره وام به مبلغ 

  کميته ھماھنگی برای کمک به ایجاد تشکل ھای کارگری    

  1389اد  مرد23

 درصد افزايش، توقع 30با/ درصدى قيمت بليت ھواپيما80ھا در انتظار افزايش ايرالين
  !نوسازى نداشته باشيد

اين اتفاق كه . باالخره بليت ھواپيما گران شد:  مھر آمده است 23در تاریخ ايسنا به گزارش خبرگزاری دولتی 
دانند، وزير  دن روحى در كالبد صنعت نيمه جان ھواپيمايى ميھاست كارشناسان و مسووالن امر آن را در حكم دمي مدت

اند  پول شده ھاى ھواپيمايى ايران آنقدر بي شركت: راه را بر آن داشت تا ضمن اذعان بر نامطمئن بودن ھواپيماھا بگويد
د بھتر است يا با اين شود لذا بليت گران شو كه به دنبال ھواپيماھاى ارزان ھستند كه نتيجه آن ناايمن بودن پروازھا مي

  ! واپيماھاى نامطمئن پرواز كنيم؟ھ
گويند  ھا دانسته و مي ھاى ھواپيمايى اين افزايش نرخ را گامى به سوى واقعى شدن قيمت در اين بين مسووالن شركت
شند؛ چراكه ھاى قبلى را پرداخت و مسافران توقع نوسازى ناوگان را نداشته با توان بدھي با اين ميزان افزايش تنھا مي

  !  درصد30 درصد افزايش يابد؛ نه 80براى نوسازى قيمت بليت بايد به اندازه 
 درصدى قيمت بليت ھواپيما 30، حميد بھبھانى درباره افزايش )ايسنا(به گزارش خبرنگار راه خبرگزارى دانشجويان ايران 

يد با ھمين ھواپيماھاى نامطمئن و ھمين  درصدى داشته كه يا با13 سال گذشته اين بخش افزايش 10طى : اظھار كرد
ھا چند ده ميليارد به وزارت نفت و شركت  مان اينگونه باشد ھريك از ايرالين ھا پرواز كنيم و وضعيت صنعت ھوايي قيمت
 شان را كاھش دھند يا منفعتى براى اين بخش از حمل و نقل ايجاد كنيم ھا بدھكار باشند و خلبانان و مھمانداران فرودگاه

  . پيماھاى نزديك به نو وارد كنندتا بتوانند ھوا
ھاى ھواپيمايى اين افزايش قيمت را گامى به  اندركاران صنعت ھوايى و مسووالن شركت اين درحاليست كه دست
اشان  ھاى قبلي  درصدى بليت در حد پرداخت بدھي30افزايش : كنند ھا عنوان و اظھار مي سوى واقعى شدن قيمت

توان توقع نوسازى داشت چراكه اقدامات  يابد اما نمي  كاھش مي شت حدود يكسال تاخيرات پروازياست و پس از گذ
  . نعت نيازمند پشتوانه دولتى استاساسى در اين ص
در ازاى اين افزايش قيمت سازمان :  دبير عالى شوراى عالى ھواپيمايى كشورى تصريح كرد-البته حميد غوابش

اشان سطح ايمنى و خدمات خود  ى ھواپيمايى انتظار دارد عالوه بر رفع مشكالت قبليھا ھواپيمايى كشورى از شركت
  . ھا است  و ابالغ آن به ايرالينرا ارتقا دھند كه در اين راستا سازمان ھواپيمايى در حال تدوين دستورالعمل

 دالر بوده كه اكنون با 122از  صندلى پرو- ھا ابتداى انقالب نرخ فروش خدمات ھر ساعت  اما به گفته مديران ايرالين
توان  ھاى ھواپيمايى نيست و زمانى مي ھاى شركت  دالر رسيده كه جوابگوى ھزينه42 درصدى قيمت به 30افزايش 

 درصدى قيمت 70 درصد افزايش يابد كه البته نظر مديران وزارت راه نيز افزايش 80ھواپيماھاى نو وارد كرد كه نرخ بليت
صدى را مورد قبول واقع شده  در30 پس از مذاكرات طوالنى با دفتر رييس جمھور به اجبار افزايش بليت بوده كه نھايتا

  . است
در اين ميان برخى نمايندگان مجلس شوراى اسالمى كه تاكيد دارند در ازاى افزايش قيمت بليت بايد خدمات و ايمنى 

  افزوده شود، اين بخش نيز 
شود يا  ھا مجددا قيمت بليت ھواپيما افزوده مي با اجراى طرح ھدفمند كردن يارانهبرايشان اين سوال مطرح است كه آيا 
ھا باشد چراكه اگر  ھا بايد بازار تعيين كننده قيمت با اجراى قانون ھدفمندى يارانه: خير؟ كه وزير راه در اين باره تصريح كرد

آورند و اگر قيمت باال باشد پروازھا خالى  ھا پايين باشد ھمچون االن مردم به حمل و نقل ھوايى ھجوم مي قيمت
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تعداد مسافر اند كه نبايد اين  در حال حاضر قيمت بليت بسيار ارزان است و مسافران اين بخش زياد شده. مانند مي
  . ھوايى داشته باشيم

ايى آزاد گردد كه در البته بر اساس اليحه برنامه پنجم توسعه بايد تا سال سوم برنامه اين نرخ جابه جايى حمل و نقل ھو
 درصد اضافه خواھد شد و در سال سوم اين نرخ 30سال آينده نيز   درصد بر اين نرخ افزوده شده، 30اين راستا امسال 

  . بليت ھواپيما ادامه خواھد داشتشود لذا روند افزايش قيمت  كامال آزاد محاسبه مي
 دارند چراكه با توجه به وابستگى كامل اين صنعت به كه البته كارشناسان اين بخش ھم بر آزادسازى قيمت تاكيد

چراكه .ھا و پرداخت يارانه به آن عادالنه نيست بازارھاى بين المللى كنترل قيمت بليت به عنوان تنھا منبع درآمد ايرالين
د ديگر ھم  درص97شود درحاليكه يارانه آن از جيب  حدود سه درصد از سفرھاى كشور از طريق ناوگان ھوايى انجام مي

شود كه عادالنه نيست لذا كارشناسان بر اين باورند كه حذف يارانه از بليت ھواپيما و آزادسازى نرخ آن به  پرداخت مي
  . پرازند ن را ميبرند اما يارانه آ اى نمي نفع مردم عادى جامعه است چراكه آنھا از اين وسيله حمل و نقلى بھره

ى از مسافران پروازھاى داخلى كشور مسووالن و كارمندان ھستند كه بھاى ھمچنين با توجه به اينكه حدود نيم
و تنھا لطمه اين بخش ! پردازد، پرداخت يارانه به آنھا يعنى دادن يارانه به دولت است؛ نه به مردم شان را دولت مي بليت

ھاى ھواپيمايى  ى از شركتحذف نيم درصد قشر عادى جامعه از حمل و نقل ھوايى خواھد بود و به گفته مديرعامل يك
  ! اند شايد ديگر نتوانند اين وسيله حمل و نقلى را امتحان كنند آن دسته از مردمى كه تاكنون ھواپيما سوار نشده

  
   اوين زندانى و در بھدارى زندان بسترى است٣٥٠بھنام ابراھيم زاده فعال کارگری در بند 

  
 مھر ١٧ ماه بازداشت از روز شنبه ٤ال كارگرى و دفاع از حقوق كودك بعد از بنا به گزارش دريافتى بھنام ابراھيم زاده فع

 مھر بود كه در اعتراض به تداوم بازداشت خود و فشار و شکنجه ٧او .  زندان اوين منتقل شده است٣٥٠به بند عمومی 
بھنام به درخواست خانواده . رديددايم در زندان دست به اعتصاب غذا زد و بعد از دوازده روز اعتصاب دچار خونريزى معده گ

 به اعتصاب غذای خود پايان داد و ھم اکنون در بھداری زندان اوين در ٣٥٠و دوستدارنش بعد از انتقال به بند عمومى 
  . وضعيت جسمى بدى بسر ميبرد

قه اى كه خانواده عليرغم اينكه براى بھنام وثيقه صد ميليون تعيين شده است، اما جانيان اسالمى به بھانه اينكه وثي
ن در اسارت خود اش آماده كرده اند، از شھرستان است و بايد از تھران باشد، آنھا را سردوانده و بھنام را ھمچنا

  . نگاھداشته اند
  .. بارزاتش براى يك زندگى انسانىبھنام زندان است، بخاطر دفاع از حقوق كارگر، بخاطر دفاع از حقوق كودك و بخاطرم

  .  بايد فورا از زندان آزاد شوندم زاده، منصور اسانلو، رضا شھابي، ابراھيم مددى و ھمه زندانيان سياسىبھنام ابراھي
  ي، زندانى سياسى آزاد بايد گردد كارگر زندان

  " كمپين براى آزادى كارگران زندانى"
  

تقريبا /كنند ھاى ميليونى تالش مي ھاى فرانسوى براى سازماندھى تظاھرات اتحاديه
 . ھا در فرانسه بسته شده يا در حال بسته شدن ھستند ى پااليشگاهتمام

  
ھاى پرنفوذ فرانسوى اميدوار ھستند  اتحاديه :  مھر آمده است 24 ایلنا در تاریخ –به گزارش خبرگزاری دولتی کار ایران 

ھا تن را  ى اين كشور ميليونجمھور ، رئيس»نيكال ساركوزى«ھاى اصالح اقتصادى   در اعتراض به سياستـ  امروز تا شنبه ـ
  . به خيابان بكشاندند

ھاى  ھاى فرانسوى در حالى در تالش براى سازماندھى تظاھرات به گزار ايلنا به نقل از خبرگزارى رويترز، اتحاديه
ھاى گسترده به ويژه در حوزه انرژى در اين كشور  ميليونى در سراسر اين كشور ھستند كه تنھا چھار روز از اعتصاب

  . ھايى كه در صورت ادامه دولت فرانسه را احتماال با بحران سوخت مواجه خواھد كرد گذرد، اعتصاب مي
 ميليون يورو در سال جارى به 32دولت نيكال ساركوزى اعالم كرده كه تنھا راه مقابله با كسرى بودجه كالن و توقف آن از 

 62 به 60برخى اصالحات از جمله تغيير سن بازنشستگى از  ميالدى در اين كشور اجراى 2020 ميليون يورو در سال 50
  . سال است

ھا بيايند و به اصالحات اقتصادی نيکال سارکوزی  ـ حدود سه ميليون تن به خيابان امروز بنا بر اين گزارش، قرار است شنبه ـ
اى سامانه حمل و نقل فرانسه را ھ ھا و اعتراض اعتصاب. اند دانشجويان نيز به جمع تظاھرکنندگان پيوسته. اعتراض کنند

  . ھای نفت شده است تحت الشعاع قرار داده و باعث بسته شدن برخی پااليشگاه
ھا بسته  تقريبا تمامى پااليشگاه. گيری بحران سوخت در فرانسه زياد شده است گران معتقدند كه احتمال شکل تحليل

اند و  رسانند، خشک شده ھا در پاريس مي رودگاهخطوط لوله که سوخت به ف. شده يا در حال بسته شدن ھستند
  . شود که تا پايان اين ھفته خطوط ھوايی تاثير ناشی از اين اوضاع را احساس کنند بينی مي پيش

دولت سارکوزی به پليس دستور داده که موانع را . ھا سوخت ندارند  درصد پمپ بنزين10ھاى فرانسه نيز حدود  در جاده
دولت ھمچنين تاکيد کرده است که ذخيره کافی سوخت برای چندين ھفته در اختيار دارد . را بشکندبردارد و اعتصابات 

اند که به تظاھرات ملحق  اما از طرف ديگر، رانندگان کاميون نيز که برای اين برنامه سارکوزی اھميت دارند، ھشدار داده
 . شوند مي

 200:تراض به سياست دولتتظاھرات امروز کارگران و کارکنان فرانسه در اع.مھر
 گردھمايی اعتراضی تا ظھر شنبه 
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اعتصاب کارگران و کارکنان در سراسر فرانسه در اعتراض به اليحه تازه  :  بخش فارسی گزارش می دھد راديو آلمان
. ھا با کمبود سوخت روبرو ھستند صدھا پمپ بنزين تعطيل شده و فرودگاه. بازنشستگي، کشور را فلج کرده است

  .اند آموزان و دانشجويان نيز به اعتراضات پيوسته نشدا
در اعتراض به طرح بازنشستگی دولت نيکال سارکوزي، در بسياری از شھرھای فرانسه صدھا ھزار نفر از اعضای 

در پايتخت و )  اکتبر١۶(به گفته وزارت کشور تا نيمروز شنبه . اند سنديکاھای کارگری و کارمندی دست به اعتصاب زده
  . گردھمايی اعتراضی برپا شده است٢٠٠رھای بزرگ فرانسه نزديک شھ

آنھا مدعی ھستند که در آن . سنديکاھای نيرومند کشور اميدوار ھستند که بتوانند موفقيت روز دوم اکتبر را تکرار کنند
اند   کارمندی گفتهسخنگويان سنديکاھای کارگری و.  ميليون نفر را در سراسر فرانسه به خيابان کشاندند٣روز بيش از 

  . نشينی وادار کنند به مبارزه ھمچنان ادامه خواھند داد تا اين که دولت نيکال سارکوزی را به عقب
مھمترين مشکلی که دولت را . با اعتصاب شبکه خدمات عمومي، به ويژه حمل و نقل زمينی و ھوايی مختل شده است

ھا به خاطر عدم  بنزين بسياری از پمپ. در کشور فلج کرده استسازد، کمبود سوخت است، که حمل و نقل را  نگران مي
 پااليشگاه در اعتصاب ١٠ی دولت   پااليشگاه فرانسه و به گفته١٣به گفته سنديکاھا تمام . اند دريافت بنزين، تعطيل شده 

 واردات سوخت از خارج کارگران برداشت از انبارھای بنزين را سد کرده و به خاطر اعتصاب کارگران بنادر،. کامل ھستند
  . نيز متوقف شده است

. سوخت برسانند" المللی شارل دوگل فرودگاه بين"روز شنبه پليس فرانسه سه انبار ذخيره بنزين را مجبور کرد که به 
به . کند شود که در مھمترين فرودگاه فرانسه، ذخيره سوخت برای بيش از دو يا سه روز کفايت نمي گفته مي

ھای اين کشور مجبور به  زم فرانسه توصيه شده است سوخت کافی داشته باشند تا در فرودگاهھواپيماھای عا
با اين حال دولت فرانسه در چندين اطالعيه به مردم اطمينان داده که برای چند ھفته آينده ذخيره . گيری نباشند سوخت

  . کافی وجود دارد و نبايد به خاطر کمبود سوخت دچار وحشت شد
   دورنمای مبھم اعتراض با

  
 ميليون نفر ٣بزرگترين گردھمايی در پاريس برگزار شد، که به گفته سنديکاھا بيش از )  اکتبر١٢(شنبه گذشته  روز سه

تظاھرات معموال . آموزان دبيرستان و دانشجويان نيز در اعتراضات شرکت کردند به خيابان رفتند و برای نخستين بار دانش
  . گيرد ی بسيار و سوت و موزيک انجام ميدر فضايی شاد و با ھياھو

. بست کشيده است اعتنايی به خواست اکثريت مردم، جامعه را به بن کنند که با بي سنديکاھا دولت را متھم مي
کار نيکال سارکوزی قصد دارد در يک طرح  دولت محافظه. مخالفان دولت به طرح اصالح قانون بازنشستگی اعتراض دارند

مجلس سنا چھارشنبه آينده درباره تصويب قانون تصميم .  سال افزايش دھد۶٢ به ۶٠نشستگی را از اصالحي، سن باز
  . خواھد گرفت

رفت از بحران مالی  نيکال سارکوزی و کريستين الگارد، وزير اقتصاد کابينه او، اصالح قانون بازنشستگی تنھا راه برون
کسری روبروست و باال )  ميليارد دالر٣۵حدود ( ميليارد يورو ٣٢ه به گفته دولت صندوق بازنشستگی با ساالن. دانند مي

  .  سال، تنھا راه تعديل اين کسری بودجه است۶٧ و در سالھای بعد تا ۶٢بردن سن بازنشستگی تا 
آموز در جريان تظاھرات دوم اکتبر، دولت به مأموران پليس دستور داده است که از شدت  به دنبال زخمی شدن يک دانش

در روزھای گذشته در ليون و حومه پاريس .  با معترضان پرھيز کنند و از به کار بردن باتوم خودداری ورزندعمل
آموزان شروع شده است، تا  ھايی که به گفته دولت از جانب دانش به خاطر خشونت. ھايی پيش آمده است درگيري

  .اند  نفر دستگير شده٢۶۴ھای پراکنده  رگيريبه گفته وزارت کشور در د.  مأمور پليس زخمی شدند٢٢شامگاه جمعه 
   اعمال فشار توسط مامورین امنيتی بر رضا شھابی

 زندان اوین در حالی که قرار بازداشت رضا 209بر اساس آخرین خبری که به دست ما رسيده است مامورین امنيتی بند 
 بازپرسی مستقر در زندان اوین صادر 2شھابی به وثيقه تبدیل شده است و حتا نامه ی آزادی وی نيز توسط شعبه 

ناميده اند ،رضا مجبور به پذیرش " ھمکاری "شده است ،رضا را تحت فشار ھای مضاعف قرار داده اند تا بنا برآنچه آنان 
  .برخی از اتھامات واھی طرح شده عليه خود شود

ھستند ،باید به رضا بگویند با انان ھمکاری کند مامورین امنيتی حتا از خانواده رضا خواسته اند که اگر خواھان آزادی رضا 
 ماه است که ھيچ گونه 4مامورین در این اقدام گله کرده اند که رضا شھابی مدت .و به گفته ی خودشان ،اعتراف کند

  .ھمکاری با ما نکرده است

زداشت خود عليرغم  ماھه ی با4در حالی فشارھا بر شھابی و خانواده اش افزایش یافته است که رضا در طول مدت 
اما با این وجود .فشارھای گوناگون روحی که بر وی وارد امده است دچار مشکالت عدیده ی جسمی نيز می باشد

  . نشده است209تسليم فشار ھای روحی و جسمی حاکم در بند امنيتی 

شھابی را شدیدا محکوم  برای کمک به ایجاد تشکل ھای کارگری ،این اقدام غير انسانی عليه رضا  کميته ی ھماھنگی
کرده و ضمن خواستار شدن آزادی ھر چه سریعتر شھابی ، بر ازادی بی قيد و شرط دیگر کارگران و فعالين در بند تاکيد 

  .می کند

  کميته ھماھنگی برای کمک به ایجاد تشکل ھای کارگری 

  1389 مھر 24

39 Hcom.khamahangi.www  
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 تراکتورھای نامرغوب چينی و ھندی بازارھای ايران را بدست گرفته اند 

  
مدير عامل گروه صنعتی شرکت تراکتورسازی ايران با ابراز :  مھر امده است 24دولتی مھر در تاریخ خبرگزاری به گزارش 

عدم تعيين تعرفه برای واردات تراکتور، زمينه را برای حضور : ضايتی از ورود بی رويه تراکتورھای خارجی به کشور گفتنار
  . تراکتورھای نامرغوب چين و ھند در بازار ايران فراھم کرده است
غوب چينی و ھندی در گردش چرخ تراکتورھای نامر: ابوالفتح ابراھيمی در گفتگو با خبرنگار مھر در تبريز اظھار داشت

  . تراکتورھای داخلی تنگ کرده استبازارھای ايران با نبود تعرفه واردات عرصه را برای 
با وجود تعرفه صفر برای تراکتورھای وارداتي، زمينه برای ورود و گسترش تراکتورھای : وی در تشريح اين معضل افزود

 پس از فروش و کيفيت نامرغوب مشکالت عديده ای برای نامرغوب چينی و ھندی مساعد شده و بدليل نداشتن خدمات
  .  و بخش کشاورزی ايجاد کرده استکشاورزان

 درصد کشاورزان از طريق يارانه قادر به خريد تراکتور بوده اما در سال جاری به واسطه 90: ابراھيمی خاطر نشان کرد
افت شديد خريد تراکتور نشده که اين مسئله باعث ھدفمند کردن يارانه ھا اعطای وام و تسھيالت به کشاورزان انجام 

  . شده است
وی خواستارتصويب اعطای بودجه جھت ارائه تسھيالت به کشاورزان از طريق بانک ھا و اصالح تعرفه صفر برای 

  .تراکتورھای وارداتی را برای جلوگيری از ورود تراکتورھای نامرغوب چينی و ھندی شد

  يتی بر رضا شھابیعمال فشار توسط مامورین امن

 زندان اوین در حالی که قرار بازداشت رضا 209بر اساس آخرین خبری که به دست ما رسيده است مامورین امنيتی بند 
 بازپرسی مستقر در زندان اوین صادر 2شھابی به وثيقه تبدیل شده است و حتا نامه ی آزادی وی نيز توسط شعبه 

ناميده اند ،رضا مجبور به پذیرش " ھمکاری "قرار داده اند تا بنا برآنچه آنان شده است ،رضا را تحت فشار ھای مضاعف 
  .برخی از اتھامات واھی طرح شده عليه خود شود

مامورین امنيتی حتا از خانواده رضا خواسته اند که اگر خواھان آزادی رضا ھستند ،باید به رضا بگویند با انان ھمکاری کند 
 ماه است که ھيچ گونه 4مامورین در این اقدام گله کرده اند که رضا شھابی مدت .ف کندو به گفته ی خودشان ،اعترا
 ماھه 4در حالی فشارھا بر شھابی و خانواده اش افزایش یافته است که رضا در طول مدت  .ھمکاری با ما نکرده است

ت عدیده ی جسمی نيز می ی بازداشت خود عليرغم فشارھای گوناگون روحی که بر وی وارد امده است دچار مشکال
کميته ی  . نشده است209اما با این وجود تسليم فشار ھای روحی و جسمی حاکم در بند امنيتی .باشد

 برای کمک به ایجاد تشکل ھای کارگری ،این اقدام غير انسانی عليه رضا شھابی را شدیدا محکوم کرده و  ھماھنگی
 بر ازادی بی قيد و شرط دیگر کارگران و فعالين در بند تاکيد می ضمن خواستار شدن آزادی ھر چه سریعتر شھابی ،

  .کند

  کميته ھماھنگی برای کمک به ایجاد تشکل ھای کارگری

  1389 مھر 24

 برد بھنام ابراھيم زاده از فعالين کارگری ھمچنان در زندان به سر می

برد و  زندان اوین به سر می  350حاضر در بند در حال  بر اساس گزارش رسيده، بھنام ابراھيم زاده از فعالين کارگری،
 دادگاه 15 در شعبه 89/آبان / 16قابل ذکر است که بھنام ابراھيم زاده در .  اعتصاب غذای خود پایان داده است به

 خرداد ماه سال 22بھنام ابراھيم زاده،  .انقالب واقع در خيابان معلم به جرم فعاليتھای کارگری دادگاھی خواھد شد
 زندان اوین منتقل شد، مدتی بعد او را از آنجا به مکان 209ری توسط مامورین امنيتی در تھران دستگير و به بند جا

  .نامعلومی انتقال دادند

ھای کارگری بازداشت و دادگاھی بھنام ابراھيم زاده را محکوم  ما اعضای کميته ھماھنگی برای کمک به ایجاد تشکل
ری و بی قيد و شرط وی و نيز ھمه ی کارگران و فعالين کارگری دربند و تمامی زندانيان می کنيم و خواستار آزادی فو

  .سياسی بوده و خواھان پایان دادن به تعقيب، احضار و محاکمه آنھا ھستيم

     کميته ھماھنگی برای کمک به ایجاد تشکل ھای کارگری

 24 / 7 / 89  

و سرنوشت نامعلوم ميليون ھا “ ارانهرسانی ھدفمندی ي کميته اطالع”تعطيلی ناگھانی 
  تومان بودجه تخصيصی 
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تاسيس "در حاليکه چندی پيش خبری مبنی بر :  مھر آمده است 24 در تاریخ جـــرسبه نوشته سایت اصالح طلب 

در محل خبرگزاری ايرنا و با تخصيص بودجه ھای کالن منتشر شده " ھا رسانی ھدفمند کردن يارانه کميته ملی اطالع
ود، اکنون در آستانه اجرای طرح ھدفمندی يارانه ھا، رسانه ھای خبری اعالم کردند که اين کميته اخيرا بطور ناگھانی ب

  . رفته استای از ابھام قرار گ تعطيل شده و سرنوشت پول ھای تخصيص داده شده نيز در ھاله
ای حامی دولت، در اين مورد از  ی رسانه، اميرطاھر حسين خان؛ از نيروھا»نيوز آتي«بنا به گزارش سامانه خبری 

ای ھنگفت کميته ملی  اکبر جوانفکر مدير عامل خبرگزاری ايرنا سئوال کرده و پرسيده است چرا با صرف ھزينه علي
   شد؟ ھا تعطيل رسانی ھدفمند کردن يارانه اطالع

اندازی کميته ملی   را برای راهبه نوشته اين سامانه خبري، چندی پيش خبرگزاری ايرنا يک ساختمان سازمانی خود
و مورد استقبال ھا اختصاصی داد، عملی که به نوبه خود مورد قبول و منطقی بود  رسانی ھدفمند کردن يارانه اطالع

  عموم قرار گرفت
شود برای راه اندازی اين مرکز از سوی ايرنا مبلغی معادل دويست ميليون تومان از بودجه خبرگزاری جمھوری  گفته مي

ھا عمل  ھزينه شده است و اين مرکز قرار بود به عنوان شريان خبری پروژه ملی ھدفمند کردن يارانه) ايرنا(سالمی ا
ھا تعطيل و  رسانی ھدفمند کردن يارانه کند؛ اما بر اساس اخبار واصله و موثق، از دو ھفته پيش کميته ملی اطالع

  . قرار گرفته استای از ابھام  هسرنوشت دويست ميليون پول نيز در ھال
اين گزارش تاکيد کرده است صرف چنين مبلغ ھنگفت با آن ھياھوی پرطمطراق و در نھايت تعطيلی مرکز فوق الذکر، 

  . يرنا داردنشان از عدم مديريت صحيح و منطقی از سوی مديران فعلی ا
ر بدو ورود، نسبت عملکرد مالی ايرنا به خاطر داريم که مديريت فعلی ايرنا د"گزارش مذکور در پايان خاطرنشان می کند 

انتقاداتی را مطرح کرد؛ حال چگونه است که مديريت فعلی اين خبرگزاری خودش بدون کار کارشناسی اينگونه بودجه 
  ." کند  و از قبل شکست خورده ميھای فشل اين خبرگزاری را صرف پروژه

توالی ، در حالی قرار است در اول آبان ماه جاری وارد فاز اجرای طرح جنجالی ھدفمندی يارانه ھا، بعد از چھار تاخير م
عملی شود، که کارشناسان اقتصادي، اجتماعی و ھمچنين برخی نمايندگان، نسبت به عواقب اجتماعی آن 

  . ھشدارھای جدی داده اند
ی و وزارت طی ھفته ھای اخير، دولت افزايش قيمت حامل ھای انرژی را به تصويب رساند و مقامات ارشد اجراي

، و "برای توزيع مواد غذايی اساسی) کوپن(ورود مجدد کاال برگ "، "آغاز ذخيره سازی کاالھای اساسی"بازرگانی نيز، از 
ھمچنين تدابير خاص ديگر خبر داده اند و از سوی ديگر، فرماندھان و مسئولين نھادھای نظامي، امنيتی و شبه نظامی 

آمادگی کامل برای مقابله با "يابانی و شھري، و ھمچنين ھشدارھای متعدد مدعی نيز، با برگزاری مانورھای متعدد خ
   .شدند" بحران ھای احتمالی

  
  تراکتورھای نامرغوب چينی و ھندی بازارھای ايران را بدست گرفته اند

  
تورسازی ايران با  مدير عامل گروه صنعتی شرکت تراک:  مھر آمده است 24دولتی مھر ایران در تاریخ خبرگزاری به نوشته 

عدم تعيين تعرفه برای واردات تراکتور، زمينه را برای : ابراز نارضايتی از ورود بی رويه تراکتورھای خارجی به کشور گفت
  . حضور تراکتورھای نامرغوب چين و ھند در بازار ايران فراھم کرده است

گردش چرخ تراکتورھای نامرغوب چينی و ھندی در : ابوالفتح ابراھيمی در گفتگو با خبرنگار مھر در تبريز اظھار داشت
  . بازارھای ايران با نبود تعرفه واردات عرصه را برای تراکتورھای داخلی تنگ کرده است

با وجود تعرفه صفر برای تراکتورھای وارداتي، زمينه برای ورود و گسترش تراکتورھای : وی در تشريح اين معضل افزود
د شده و بدليل نداشتن خدمات پس از فروش و کيفيت نامرغوب مشکالت عديده ای برای نامرغوب چينی و ھندی مساع

  . کشاورزان و بخش کشاورزی ايجاد کرده است
 درصد کشاورزان از طريق يارانه قادر به خريد تراکتور بوده اما در سال جاری به واسطه 90: ابراھيمی خاطر نشان کرد

تسھيالت به کشاورزان انجام نشده که اين مسئله باعث افت شديد خريد تراکتور ھدفمند کردن يارانه ھا اعطای وام و 
  . شده است

وی خواستارتصويب اعطای بودجه جھت ارائه تسھيالت به کشاورزان از طريق بانک ھا و اصالح تعرفه صفر برای 
  . تراکتورھای وارداتی را برای جلوگيری از ورود تراکتورھای نامرغوب چينی و ھندی شد

  
   ھاNGOتالش برای ھرچه بيشتر دولتی کردن 

   :  مھر آمده است 24دولتی مھر ایران در تاریخ خبرگزاری به نوشته 
NGO در ارتباطات برون مرزی دقت کنيد /  ھا نبايد فعاليت سياسی کنند  

ليت سياسی داشته سازمانھای مردم نھاد به ھيچ عنوان نبايد فعا: معاون امور اجتماعی و فرھنگی وزارت کشور گفت
باشند، می توانند در جلسات خصوصی به سازمانھای دولتی انتقاد ھم بکنند ولی اينکه در رسانه ھا دولت را تضعيف 

  . کنند کار درستی نيست
به گزارش خبرنگار مھر، عليرضا افشار شنبه در اولين جلسه ھم انديشی سازمانھای مردم نھاد در وزارت کشور با 

وزارت کشور تنھا :  اردوھای جھادی و بسيج سازندگی بزرگترين تشکل مردمی محسوب می شوند، گفتاشاره به اينکه
و ...) سازمان بھزيستي، سازمان ملی جوانان و (بر تشکلھای مردم نھادی که بر اساس قوانين از سازمانھای تخصصی 

  . وزارت کشور مجوز می گيرند نظارت دارد
اتی که سازمانھای مردم نھاد بايد به آن توجه کنند اين است که در ارتباطات برون يکی ديگر از نک: وی اظھار داشت

  . مرزی خود نھايت دقت را به عمل آورند تا در دام دشمنان گرفتار نشوند
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  ھيچ يک از تشکلھای مردم نھاد در جريان حوادث انتخابات حضور نداشتند 
ر اساس آخرين اطالعات از وزارت کشور و نيروی انتظامی ب: معاون امور اجتماعی و فرھنگی وزارت کشور افزود

  .  ھای کشور در جريان حوادث بعد از انتخابات در داخل و خارج از کشور حضور نداشته اندNGOخوشبختانه ھيچ يک از 
   ھا را ھمراه خود ببرند NGOمسئوالن در سفرھای خارجی 

بھتر است که اعضای ھيئت دولت و مسئوالن سازمانھای : وی خطاب به مسئوالن سازمانھا و نھادھای دولتی گفت
ھا با ھمتايان NGO ھای تخصصی سازمان خود را ھمراه خود ببرند تا NGOدولتی در سفرھای خارج از کشور تعدادی از 

  . خود در ساير کشورھا آشنا شوند
مترين شاخصه ھای سمنھا عنوان کرد افشار غير انتفاعی بودن و عام المنفعه بودن سازمانھای مردم نھاد را يکی از مھ

سازمانھای مردم نھاد حق تجارت يا سودآوری ندارند و اگر ھم برای تامين ھزينه ھای خود نياز به درآمد دارند : و افزود
 مطرح NGOمی توانند با سازمانھای دولتی در حوزه کاری خود قرارداد منعقد کرده و منفعت اين قرارداد برای اھداف 

  . شود
وزارت کشور در : برگزاری جلسات ھم انديشی ميان سازمانھای مردم نھاد و وزارت کشور را مستمر خواند و افزودوی 

نظر دارد ارتباط سازمانھای مردم نھاد با دستگاھھای دولتی را نزديکتر کرده و سازمانھای دولتی نيز بايد از توانمنديھا و 
  .  ھا استفاده کنندNGOپتانسيلھای 

  
  آمريکا از تصميم شرکت ژاپنی برای خروج از صنايع نفت ايراناستقبال 

گيری شرکت ژاپنی اينپکس از پروژه آزادگان را ستود  آمريکاکناره :  مھر گزارش می دھد 24 بخش فارسی در راديو آلمان
ھای بزرگ به  المللی عليه ايران ھر چه بيشتر شرکت ھای بين تحريم. و آن را پيامی صريح به جمھوری اسالمی خواند
  .دارد ويژه در بخش انرژی را به خروج از بازار ايران وامي

شرکت ژاپنی اينپکس . ھای نفتی ايران استقبال کرد آمريکا از تصميم شرکت بزرگ نفتی اينپکس برای خروج از پروژه
  . شود ھای اکتشاف نفت در جھان محسوب مي يکی از بزرگترين شرکت

در واشنگتن اعالم کرد که شرکت )  اکتبر١۵/ مھر٢٣( امور خارجه آمريکا، در روز جمعه فيليپ کراولي، سخنگوی وزارت
کنند که  المللی با تصميمات خود اين پيام نيرومند را به جمھوری اسالمی ارسال مي ھای بين اينپکس و ديگر شرکت

  » .ی خود را بپذيردالمللی پايبند باشد و بطور جدی مسئوليت برنامه اتم ايران بايد به تعھدات بين«
غربی ايران دست کشيده  شرکت اينپکس در روز جمعه اعالم کرد که از ھمکاری در پروژه اکتشافی آزادگان در جنوب

، اما به گفته ناظران اقتصادی در ژاپن، اينپکس به منظور اجتناب از  اين شرکت دليلی برای تصميم خود اعالم نکرد. است
  .  درصد در پروژه آزادگان سھيم بوده است١٠اين شرکت حدود . به اين اقدام زده استآمريکا دست  پيامدھای تحريم

جليلی و وزير امورخارجه ژاپن به گفته مسئوالن شرکت اينپکس، تصميم برای خروج از بازار انرژی ايران در پی رايزنی با 
  .  اختيار دارد درصد از سھام شرکت اينپکس را در١٩دولت ژاپن . دولت ژاپن صورت گرفته است

  نشينی تدريجی از بازار انرژی ايران  عقب
ی آزادگان خارج شده  جانبه آمريکا و ژاپن عليه جمھوری اسالمی از پروژه ھای يک شرکت ژاپنی اينپکس بدنبال تحريم

ايران، در پی توافق با شرکت ملی نفت «ای که شرکت اينپکس در روز جمعه منتشر کرد، آمده است که  در بيانيه. است
افزايد که دولت ژاپن از  اين بيانيه مي. »ھای وابسته به اينپکس از حوزه نفتی آزادگان خارج شده است يکی از شرکت

  . کند اين تصميم پيشتيبانی مي
شرکت اينپکس از آغاز در کارھای اکتشافی اين حوزه نفتی .  ميليارد بشکه نفت دارد۴٢حوزه نفتی آزادگان حدود 

.  درصد کاھش داد١٠ درصدی خود را به تدريج به ٧۵ ميالدی سھم ٢٠٠۶اين شرکت ژاپنی در سال . مشارکت داشت
  . شود  ميليون دالر برآورد مي١۵٠سھم شرکت اينپکس در پروژه آزادگان بيش از 
ه پرست، سخنگوی وزارت امورخارجه ايران، دربار شود که رامين مھمان اين اقدام آشکار اينپکس در حالی اعالم مي

 درصدی خود در پروژه نفتی آزادگان وانمود کرد که ١٠تصميم شرکت نفتی اينپکس پيرامون کناره گيری و واگذاری سھم 
پرست گفت که اين شرکت نفتی تحت فشارھای کشورھای غربی و  مھمان. گيری ھنوز اجرايی نشده است اين کناره

چنان تحت فشار است که به طور کلی منطقه را ترک ھم« درصد کاھش داد و ١٠ درصدی خود را به ٧٠آمريکا ،سھم 
  . »کند

اش، خواھان از دست  ھای بلندمدت اقتصادي سخنگوی وزارت امور خارجه مدعی شد که دولت ژاپن با توجه به برنامه
ز دانند که با ا اما در ھر صورت آنھا تحت فشار شديدی قرار دارند و مي«دادن سھام نفتی در منطقه آزادگان نيست، 

کنند و رقبای ديگری در اين  ھا و کشورھای ديگر بالفاصله جايگزين مي دست دادن سھم خودشان، اين سھم را شرکت
  . »ميدان حضور پيدا خواھند کرد

  گيری از حوزه نفت آزادگان  داليل پنھان برای کناره
اند که اين  اپنی عنوان کردهھای ژ گرچه شرکت اينپکس درباره تصميم خود توضيح روشنی نداده است و برخی رسانه

گران  تصميم برای اجتناب از قرارگرفتن بر روی ليست سياه دولت آمريکا صورت گرفته است، با وجود اين، برخی تحليل
  . دانند ی آزادگان را دليل اصلی اين اقدام مي بورس مشکالت اقتصادی در پروژه

اين تصميم در پی بررسی شرايط اقتصادی و تجاری اتخاذ « است که در بيانيه اينپکس درباره خروج از پروژه آزادگان آمده 
ھا پيش جذابيت خود را از دست  گران بر اين باورند که پروژه آزادگان برای شرکت اينپکس از مدت تحليل. »شده است

  . داده بود و واگذاری تدريجی سھام شرکت اثبات اين مدعا است
وی » .پروژه آزادگان برای شرکت اينپکس از چھار سال پيش مرده بود«: گويد لی ميالمل گر اقتصاد بين ، تحليل"بن ودمور"

  » .گيری از اين پروژه است ھای آمريکا تنھا توجيه شرکت اينپکس برای کناره تحريم«: افزايد مي
نکرده بود که از کس به ژاپن توصيه  بازار نفت ايران برای ژاپن بسيار مھم است و ھيچ«گر اقتصادي،  به گفته اين تحليل

ھای ژاپنی نيز در حال بررسی موضوع  به تبعيت از اينپکس، ديگر شرکت. »پوشی کند تامين انرژی مورد نيازش چشم
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  . گيری از بازار ايران ھستند کناره
 

 شرکت نفتی توتال داد و ستد با ايران را متوقف کرد 

کت فرانسوی توتال نيز به تحريم عليه ايران پيوست و شر :  مھر گزارش می دھد 25 بخش فارسی درتاریخ راديو آلمان
رييس اين شرکت گفت که اين تصميم را بدون توجه به فشارھای آمريکا اتخاذ کرده، زيرا . به معامالت نفتی خود پايان داد

  . ران تبديل به يک قانون شده استدر فرانسه و اروپا تحريم اي
تاکيد کرد که اين شرکت تمامی مبادالت )  مھر٢۴/  اکتبر ١۶(وز شنبه مارژری رييس شرکت نفتی توتال ر کريستف دي

  . متوقف کرده است عليه اين کشور نفتی خود با ايران را در ھمراھی با تحريم اروپا 
 ستد با ايران مخالفت کرده توتال يکی از چند شرکت نفتی بزرگ اروپا بود که تاکنون با فشارھای آمريکا برای توقف داد و

  . بود
شرکت توتال اکنون و در اين مرحله به تحريم ايران احترام گذاشته و تجارت با ايران را «: مارژری گفت به گزارش رويترز، دي

  . »طر فشارھای آمريکا نگرفته استکند، اما توتال چنين تصميمی را به خا متوقف مي
ممنوعيت و . ضوع بسيار ساده استمو«: گفت، افزود وی که در حاشيه نشست جھانی سياست در مراکش سخن مي

  . »نی در اروپا و فرانسه شده استتحريمی وجود دارد که به آن رای داده شده و تبديل به قانو
مارژري، شرکت توتال به تحريم ايران احترام گذاشته و قصد دارد از ھر گونه داد و ستد نفتی با ايران  به گفته دي
  . استند و اين امر را شروع کرده خودداری ک

از زمانی «: رييس شرکت توتال در پاسخ به اين سوال که اين شرکت از چه زمانی تجارت با ايران را متوقف کرده، گفت
ما نيز منتظر دستورالعمل نشديم و به ھمين دليل موضوع . گيری گذاشته شده و رای مثبت آورد که اين تصميم به راي
  . »است و من قصد دارم در اين زمينه به شکل شفاف عمل کنماين قانون اروپا . شود خاتمه يافته تلقی مي

اي، اھداف نظامی را در سر دارد؛ در  آمريکا و برخی کشورھای ديگر بر اين باور ھستند که ايران از پيگيری برنامه ھسته
  . يز استآم آوری صلح تيابی به فنای تنھا دس گويد ھدفش از فعاليت ھسته که تھران با تکذيب اين امر مي حالي

کنند، روابط تجاری خود با ايران را  ھای مختلف صنعتی فعاليت مي ھای جھانی که در زمينه با اين حال بسياری از شرکت
  . اند ور در ژوئن گذشته قطع کردهھای شورای امنيت عليه اين کش از زمان تصويب تحريم

. ھا زد ھايی مضاعف عليه ايران در زمينه انرژی و بانک مھا، کنگره آمريکا دست به اتخاذ تدابيری و تحري پس از اين تحريم
  . د نيز به کاروان تحريم پيوستندھای خارجی که با ايران مشغول داد و ستد بودن در پی آن بسياری از شرکت
خالفت مريکا برای توقف فعاليت تجاری با ايران م ھای نفتی اصلی اروپا با فشارھای روزافزون آ با اين حال برخی از شرکت

  . ھا بود کرده بودند که توتال فرانسه نيز يکی از اين شرکت
  

  شود   مھر ماه به حساب مردم واريز مي27ھا  يارانه:احمدی نژاد

  
 مھر ماه 27اولين مبلغ يارانه ھا : رئيس جمھور گفت:  مھر امده است 24دولتی مھر در تاریخ خبرگزاری به گزارش 

  . به حساب مردم واريز می شود) ع(ا ھمزمان با سالروز ميالد امام رض
به گزارش خبرنگار مھر، دکتر محمود احمدی نژاد امروز يکشنبه در جمع مردم اردبيل از واريز کردن اولين مبلغ يارانه ھا به 

 .حساب مردم در روز والدت امام ھشتم خبر داد

   سال 25بازنشستگی پيش از موعد فرھنگيان زن با سابقه 
  

وزير آموزش و پرورش از امکان بازنشستگی پيش از موعد :  مھر امده است 25دولتی مھر در تاریخاری خبرگزبه گزارش 
البته اين امکان شامل حال فرھنگيان زنی که مشکل خاص و ويژه ای :  سال خبر داد و گفت25فرھنگيان زن با سابقه 

  . دارند می شود
نبه در حاشيه دومين روز از ھفته انجمن اوليا و مربيان که در به گزارش خبرنگار مھر، وزير آموزش و پرورش صبح يکش

سالن حجاب برگزار شد در پاسخ به سئوالی مبنی بر اينکه قانون بازنشستگی پيش از موعد لغو شده اما افرادی 
وانيم اعتباری در اين باره وجود ندارد و ما نمی ت: ھستند که مشکالت خاص دارند و ناچار به بازنشستگی ھستند گفت

ستگی با کسی را بازنشسته کنيم، اما ھم اکنون برای فرھنگيانی که مشکل خاص دارند به خصوص زنان، قانون بازنش
  .  سال خدمت وجود دارد25

اگر توافق دسته جمعی روی يک عده خاص تا سقف يک ھزار نفر برای بازنشستگی بود می : حاجی بابايی ادامه داد
ی دانم که به محض اينکه قانون بازنشستگی پيش از موعد دوباره اجرا شود، ھمه متوقع متوانستيم کاری کنيم اما می 

  . شوند و خواھان بازنشستگی اند
در اين برنامه سياست گذاری درباره بازنشستگی به شکل جدی دنبال می : وی با اشاره به برنامه پنجم توسعه گفت

ل کارکنان دولتی انجام بگيرد که اگر کسی مشکل خاصی داشت، شود و اميدواريم در اين برنامه فکر اساسی برای ک
بتواند بازنشسته شود و ھمچنين در اين برنامه اعتبارات نيز برای آن در نظر گرفته شود چون منابع داخلی در وزارتخانه 

  . رای اجرای اين قانون کافی نيستھا ب
اگرچه وزارت آموزش و پرورش : لی را در تربيت دارد، گفتوزير آموزش و پرورش با بيان اينکه خانواده نقش کليدی و اص

يکی از ارکان اصلی تعليم و تربيت است اما خانواده مھمتر از آن است و انجمن اوليا و مربيان قصد دارد ھماھنگی بااليی 
وليت شناسی آنھا را بين آموزش و پرورش و والدين به وجود آورد و حضور آنھا را در مدرسه پرنشاط تر و پررنگ تر و مسئ
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  . را افزايش دھد
پيش بينی ما اين است که با اين ساختار : حاجی بابايی از ايجاد ساختار جديد در انجمن اوليا و مربيان خبر داد و گفت

  .  برنامه ريزی بيشتر انجام گيردجديد، پيوندی که شايسته خانواده و مدرسه است با
دين دانش آموزان در مدرسه انتخاب نيست بلکه اضطرار است و ھر والدينی که حضور وال: وزير آموزش و پرورش ادامه داد

در مدرسه حضور نمی يابد به ھمان ميزان نقصان در امر تعليم و تربيت به وجود می آورند و اگر خانواده و مدرسه با ھم 
  . ند، معضالت جدی به وجود می آيدھماھنگی و ھم افزايی نداشته باش

ما بايد در اين زمينه کار :  ھای وزارت آموزش و پرورش برای استحکام روابط والدين و مدرسه گفتوی درباره برنامه
  . ھای عدم حضورشان را تبيين کنيمفرھنگی کنيم و اھميت حضور پدران و مادران در مدرسه و خسارت

 کارت از طريق بانک ملی برای  ھزار800تا کنون : حاجی بابايی با اشاره به صدور کارت ميزان برای فرھنگيان نيز گفت
فرھنگيان صادر شده و بسياری از آنھا کارتھای خود را دريافت و از آن استفاده کرده اند اما محدوديتھايی را در کارتخوانھا 

  . و مراکز خريد داشتيم که ھم اکنون با پيگيری ھای الزم تا حدودی مرتفع شده است
  

 ھزار 826ط ھزينه ماھانه خانوارھای شھری متوس: رئيس مرکز آمار ايران اعالم کرد
  ھزار تومان است 780تومان و متوسط درآمد ماھانه ھمين خانوارھا 

 ھزار ٨٢۶متوسط ھزينه ماھانه خانوار : عادل آذر اعالم کرد:  مھر امده است 25دولتی مھر در تاریخ خبرگزاری به گزارش 
  . شود شاخص فالکت محاسبه نمي/ تومان

 ميليون نفر؛ اعالم متوسط ھزينه و ٧۴٫٧آوری اطالعات اقتصادی خانوار از آذرماه؛ جمعيت کشور  دوم جمعآغاز مرحله 
 آبان ماه و شاخص فالکت ٨درآمد ماھانه ھر خانوار شھري؛ اختالفات آماری با بانک مرکزي؛ آغاز سرشماری آزمايشی از 

   آبان ماه ٨آغاز سرشماری آزمايشی از . مار ايران بودشود، مھمترين محور اظھارات امروز رئيس مرکز آ محاسبه نمي
 سال يکبار موظف ۵به گزارش مھر، عادل آذر امروز در نشستی خبری با بيان اينکه بر اساس مصوبه دولت مرکز آمار ھر 

 ٨۵سرشماری قبلی نفوس و مسکن در سال : به اجرای سرشماری عمومی نفوس و مسکن در کشور است، گفت
  . سرشماری بعدی عملياتی خواھد شد ٩٠ود؛ بنابراين در آبان ماه سال انجام شده ب

اين در حالی :  ھزار نفر برآورد کرد و افزود٧٣٣ ميليون و ٧۴ را ٨٩رئيس مرکز آمار ايران تعداد جمعيت کشور در سال 
 سال ۵ بنابراين طی  ھزار نفر بوده است؛۴٩۵ ميليون و ٧٠ بالغ بر ٨۵است که تعداد جمعيت کشور در سرشماری سال 

  . فری در جمعيت کشور مواجه ھستيم ميليون ن۴گذشته با رشد 
   ميليون نفر جمعيت دارد ١٢٫۵تھران 

 نفر کم ٣٣٢ ھزار و ۵۶۶ ھزار نفر پرجمعيت ترين استان کشور و ايالم با ۵٠۶ ميليون و ١٢استاندار تھران با : آذر گفت
نين استان البرز به عنوان سی و يکمين استان کشور که برای جمعيت ترين استان کشور محسوب می شود، ھمچ

 ھزار نفر ٢٨٩ ميليون و ٢اولين بار جمعيت آن به صورت جداگانه مورد محاسبه قرار گرفته است دارای جمعيتی بالغ بر 
  . تان پرجمعيت کشور محسوب می شوداست و دوازدھمين اس

تعداد شھرستان ھای کشور بر :  درصد رشد داشته است، گفت١٫۴٧  تاکنون٨۵وی با بيان اينکه جمعيت کشور از سال 
 شھرستان ٣٨۴ به ٨٩ شھرستان بوده که در شھريور ٣٣۶ بالغ بر ٨۵اساس تقسيمات جغرافيايی در آبان ماه سال 
  .  شھرستان جديد افزوده شده است۴٨افزايش يافته است يعنی طی چھار سال اخير 

  ی متوسط ھزينه ماھانه خانوار شھر
 درآمد را از طرحھای مھم مرکز آمار که به دو بخش ھزينه درآمد شھری و روستايی - رئيس مرکز آمار ايران طرح ھزينه

 است، متوسط کل ھزينه يک خانوار ٨٨براساس آخرين آمارھا که مربوط به سال : تقسيم می شود، عنوان کرد و افزود
است که اين رقم )  ھزار لایر ٢۶۶ ميليون و ٨ماھانه ( يکسال  ھزار لایر برای ١٩١ ميليون و ٩٩ نفري، ٣٫٩شھری 

  .  درصدی مواجه شده است۵٫٣ با رشد ٨٧نسبت به سال 
بيش از ( درصد دارای تلفن ھمراه ٨۶ درصد خانوارھای شھری دارای گاز لوله کشي، ٩٠بر اساس آمارھا، : آذر ادامه داد

  .  اتومبيل شخصی ھستنددرصد دارای ٣۶و ) متوسط کشورھای در حال توسعه 
  متوسط درآمد ماھانه خانوار شھری 

) ؟! ھزار لایر٨٠٠ ميليون و ٧ماھانه بيش از (  ھزار لایر ۶٠٣ ميليون و ٩٣ را ٨٨وی متوسط درآمد خانوار شھری در سال 
  . درصد داشته است۶٫١ رشد ٨٧اين رقم نسبت به سال : عنوان کرد و افزود

 درصد ٩٫٨ ھزار لایر با رشد ٢۶۴ ميليون و ۵٩ را ٨٨ ھزينه يک خانوار روستايی در سال رئيس مرکز آمار ايران متوسط
 ھزار لایر بوده که نسبت ۴٣٧ ميليون و ۵٢متوسط درآمد يک خانوار روستايی نيز :  عنوان کرد و افزود٨٧نسبت به سال 

 ٨٨نوارھای روستايی در سال  درصد رشد داشته است که نشان می دھد ھزينه و درآمد خا٨٫٣ حدود ٨٧به سال 
  . ه سال قبل از آن باال رفته استنسبت ب

 درصد دارای تلفن ھمراه و ۶۵ درصد خانوارھای روستايی دارای گاز لوله کشی ، ٣۵بر اساس اين آمارھا، : آذر ادامه داد
  .  درصد دارای اتومبيل شخصی ھستند١۵
  
  

   پله سقوط کرد٢٩ر، نژاد به لحاظ شاخص کسب و کا ايران در دوره احمدي

کند پس از حل مشکالت  در حالی که محمود احمدی نژاد ادعای مي:  مھر آمده است 25در کلمه به نوشته سایت 
کم در زمينه شاخص عمومی  دھد دست داخلي، ايران بايد آماده به دست گرفتن مديريت جھانی شود، آمارھا نشان مي

تر برده است؛ به طوری که ايران ھم اکنون در   پله پايين٢٩سال، کشور را کسب و کار، دولت احمدی نژاد در اين پنج 
  .  قرار گرفته است١٣٧ کشور جھان در رتبه ١٨٢ميان 

 و دستيابی به ٢٠٠۶ در سال ١١٣، کسب جايگاه ٢٠٠٧ کشور جھان در سال ١٧٨ در بين ١١٩به گزارش مشرق رتبه 
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حتی . ھا نسبت به دو سال اخير است  کسب و کار کشور در آن سالتر بودن فضای  مويد مناسب٢٠٠۵ در سال ١٠٨رده 
ای نسبت به سال قبل، ايران ھمچنان دارای   و ارتقای پنج پله١٣٧با ارزيابی ايران به دليل جای گرفتن در جايگاه 

  . يط برای فعاليت اقتصادی استنامساعدترين شرا
بندی يعنی   کشور نخست اين رده١٠دھد به غير از   ميوضع کسب و کار ايران در مقايسه با ديگر کشورھا نشان

 که در شرايط کنونی حتی در خيال - کنگ، دانمارک، انگليس، ايرلند، کانادا، استراليا و نروژ سنگاپور، نيوزيلند، آمريکا، ھنگ
 شمال  کشور خاورميانه و١٨ در ميان -شان با فضای عمومی کسب و کار در ايران مشکل است و گمان ھم مقايسه

  .  قرار دارد١۴آفريقا نيز پايين است و در رتبه 
  امناسب کسب و کار برخالف آمارھا فضای ن

ای ايران تاکيد دارد، محافل اقتصادی و کارشناسی ايران از جمله  برخالف گزارش بانک جھانی که بر بھبود پنج رتبه
ترين داليل آن   يک سال گذشته بدتر شده و عمدهھای بازرگانی معتقدند فضای کسب و کار در ايران طی سخنگويان اتاق

کنند که در ارزيابی بانک جھانی به حساب نيامده  المللی آن عنوان مي ھای سياسی در درون کشور و فضای بين را تنش
ھای فنی برشمرده شده در گزارش بانک  در واقع کيفيت فضای کسب و کار به مفھوم گسترده آن تنھا به شاخص. است

ای از متغيرھای سياسي، حقوقی و  ھا، مجموعه فضای کسب و کار عالوه بر اين شاخص.شود الصه نميجھانی خ
  . گذارد اثير ميھای توليدي، بازرگانی و مالی ت گيری مردم در فعاليت گيرد که بر تصميم اقتصادی را نيز دربرمي

ران عرصه اقتصاد به قوانين و نھادھای دولتي، ثباتی سياسي، درجه اعتبار نظام قضايي، سطح اعتماد بازيگ  يا بي ثبات
ای و جھانی و متغيرھای ديگری از اين دست  المللی کشور ھمچون ميزان امنيت آن در سطوح منطقه کيفيت روابط بين

با توجه به ھمه اين عوامل کارشناسان معتقدند طی يک سال گذشته فضای .اند گيری فضای کسب و کار سھيم در شکل
  . يران از آنچه بود بدتر شده استر اکسب و کار د

  ای تا فضای کسب و کار مناسب  تبه ر٨٧فاصله 
کند که به  رئيسه اتاق بازرگانی و صنايع و معادن ايران، رتبه ايران را زمانی خوب توصيف مي مسعود دانشمند عضو ھيات

ھا و فضای کسب و کار  ی را بھبود شاخصا او تغيير چند پله. رده بايد کاھش يابد٨٧ رسيده باشد؛ يعنی رتبه کشور ۵٠
  . شود يچ وجه رتبه خوبی تلقی نمي کشور جھان به ھ١٨٢ بين ١٣٧رسيدن به جايگاه : گويد داند و مي کشور نمي

در حال حاضر بر . کند دانشمند يکی از داليل بھبود رتبه کشور را تاثير بحران اقتصادی بر ساير کشورھای جھان عنوان مي
يکی از اين . زند کنند چند عامل بر وخامت فضای کسب و کار کشور دامن مي  که کارشناسان ارائه ميپايه تصويری

  .  زمينه سياستگذاری اقتصادی استعوامل ابھام مطلق در
گذاري، بيکاری و تورم و نيز  ھای بزرگی چون کسری بودجه، سقوط نرخ رشد اقتصادي، کمبود سرمايه مقابله با دشواري

 به سياستی روشن و مورد اعتماد محافل  ھا سازی و ھدفمند کردن يارانه   اصالحات بنيادی ھمچون خصوصيپرداختن به
کسب و کار و نيز به تيم منسجمی مرکب از متوليان نھادھای اقتصادی که بتوانند اين سياست را به اجرا بگذارند، نياز 

  . ياست جمھوری شباھت بيشتری دارد مجری منفعل نھاد رحال آنکه به عقيده برخی وزارت اقتصادی و دارايی به. دارد
دومين عامل وخامت فضای اقتصادی ايران ادامه تاثيرپذيری اين کشور از پيامدھای بحران جھانی است آن ھم در 

  . گذارند اين بحران را پشت سر ميشرايطی که بسياری از کشورھا به تدريج مرحله حاد 
ھای انجام شده از سوی معتبرترين  ھای فراوان و بررسي ی جھان با توجه به نشانهبه عقيده دانشمند بحران اقتصاد

گيری از به کار افتادن دوباره  المللی روبه پايان است و آنچه امروز برای کشورھا اھميت دارد چگونگی بھره نھادھای بين
اه از آسمان اقتصاد جھانی وضعيت با اين حال ھمزمان با کنار رفتن تدريجی ابرھای سي. چرخ فعاليت در جھان است

  . شود تر مي تعريفی نداشت بحرانياقتصادی ايران که پيش از اين نيز 
ترين قربانيان رکودی ھستند که از بحران دو سال اخير اقتصاد  صادرکنندگان کاالھای غيرنفتی در زمره مھم: افزايد او مي

ای ويژه با  کند تشکيل کميته برای بھبود اين فضا پيشنھاد ميآنچه دانشمند به عنوان راھکار .جھانی منشأ گرفته است
ھا را ديده و با رفع آن به بھتر شدن  مسووليتی فرابخشی است که دارای اختيارات کل باشد تا مشکالت کليه بخش

  .  کشور کمک کندکسب و کار
  ن رکود تورمی بر فضای کسب و کار سايه سنگي

فضای کسب و کار با بحران عميق سياسي، رکود اقتصادی که بيکاری انبوه پيامد در پيوند تنگاتنگ وخامت روزافزون 
ھای اقتصادی از جنس تورم  تا سال گذشته اوج نگراني.کند محتوم آن است، بيش از پيش بر جامعه ايران سنگينی مي

فته يا به حاشيه يه قرار گراين به آن معنا نيست که معضل تورم در سا. ھای ما از جنس رکود است بود اما امسال نگراني
  . رانده شده است

ترين حالت به محدوده دو تا  مشکل بزرگ اقتصاد ايران در مرحله کنونی آن است که نرخ رشد ساالنه آن در خوشبينانه
سه درصد رسيده و در يک ارزيابی بدبينانه به نزديک صفر سقوط کرده و در ھمان حال تورم باال ھمچنان گلوی آن را 

رکود توام با تورم يا پديده معروف به رکود تورمی بيش از ھميشه به چالش بزرگ اقتصاد ايران بدل شده و .دھد ميفشار 
  .  استدر فضای کنونی کشور مقابله با آن اگر غيرممکن نباشد بسيار دشوار

فضای کسب و کار : گويد محمد امين ھادوی عضو ديگر اتاق بازرگانی و صنايع و معادن کشور به خبرنگار مشرق مي
اما طی سال گذشته اين . گذاری و سودآوری دارد ھای اقتصادی ميزان توليد، صادرات، سرمايه ای مستقيم با بنگاه رابطه

  .  سال قبل دچار افت نيز شده استچھار آيتم نه تنھا بھبود نداشته بلکه در مقايسه با
دھد، زمانی که  ی يک تا دوسوم واحدھای توليدی خبر ميزمانی که رئيس اتاق بازرگانی از تعطيل: کند او تصريح مي

کند، در حالی که رکود فروش، عدم بازاريابی و  بانک مرکزی آمار معوقه بانکی را باالتر از چھار ميليارد دالر اعالم مي
م تواني ھای برگشتی نسبت به سال گذشته مواجھيم، نمي گردش نقدينگی را در بازار شاھد ھستيم و با رشد چک

دن تر ش بھبود رتبه فضای کسب و کار اعالم شده توسط بانک جھانی را بر پايه فاکتورھای صحيح بدانيم و آن را مناسب
  . اين فضا در کشور تعبير کنيم

ھا، استمھال بدھی و  کند و افزايش سرمايه بانک ای عنوان مي ھادوی آمارھای اعالم شده را ساختگی و کليشه
  . کند وضاع کسب و کار پيشنھاد ميبه عنوان راھکاری برای بھتر شدن اآزادسازی قيمت ارز را 

  لي، کسب و کار را عقب نگه داشته المل تنش در روابط بين
المللی ايران و به ويژه  گيری تنش در روابط بين در راستای عوامل ذکرشده موثر بر فضای کسب و کار کشور، اوج
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ول فضای کسب و کار بيان ر اقتصادی عليه کشور به عنوان عامل سوم در نزھای شديدت انداز اعمال احتمال تحريم چشم
  . شود مي

اگر بخواھيم اقتصاد ايران رونق بگيرد بايد بتوانيم تعامل صحيحی با منطقه و : گويد رئيس اتاق تھران در اين خصوص مي
شود و تعامل با خارج در  للی حل ميالم حتی مشکالت مربوط به اشتغال نيز در حوزه تعامالت بين. جھان داشته باشيم

  . المللی است زدايی در روابط بين ادبيات ايران به معنای تنش
وقتی سرمايه ملی در کشور .  ميليون دالر سرمايه از کشور فقط به امارات رفت٧۶٠ بيش از ١٣٨٧در نيمه اول سال 

  .  را حدس زداری خارجی به کشورگذ توان شدت اقبال سرمايه امنيت نداشته باشد نمي
 ميليارد دالر سرمايه خارجی وارد خاورميانه شد که سھم ايران از اين سرمايه کمتر از دو ۴۴ در مجموع ٢٠٠۶ر سال د

 درصد نسبت به سال قبل از آن ٣٠ بيش از ٢٠٠۶ھای خارجی واردشده به ايران در سال  حجم سرمايه. درصد بوده است
 بيش از چھار ميليارد دالر سرمايه ٢٠٠۴حال آنکه در سال . ون دالر رسيد ميلي٨٠٠کاھش داشته است و حداکثر به 

  . خارجی وارد ايران شده بود
  رود  گيرد توليد پايين آمده و بيکاری باال مي گذاری صورت نمي شود و سرمايه زمانی که اوضاع کسب و کار بد مي

 

 اعمال فشار توسط مامورين امنيتی بر رضا شھابی 

  
 زندان اوين در حالی که 209مامورين امنيتی بند : به دست ما رسيده است  مھر 25در تاریخ ن خبری که بر اساس آخري

 بازپرسی مستقر در 2قرار بازداشت رضا شھابی به وثيقه تبديل شده است و حتا نامه ی آزادی وی نيز توسط شعبه 
ناميده اند ،رضا " ھمکاری "ند تا بنا برآنچه آنان زندان اوين صادر شده است ،رضا را تحت فشار ھای مضاعف قرار داده ا

  . مجبور به پذيرش برخی از اتھامات واھی طرح شده عليه خود شود
مامورين امنيتی حتا از خانواده رضا خواسته اند که اگر خواھان آزادی رضا ھستند ،بايد به رضا بگويند با انان ھمکاری کند 

 ماه است که ھيچ گونه 4رين در اين اقدام گله کرده اند که رضا شھابی مدت مامو.و به گفته ی خودشان ،اعتراف کند
  . ھمکاری با ما نکرده است

 ماھه ی بازداشت خود عليرغم 4در حالی فشارھا بر شھابی و خانواده اش افزايش يافته است که رضا در طول مدت 
اما با اين وجود .ی جسمی نيز می باشدفشارھای گوناگون روحی که بر وی وارد امده است دچار مشکالت عديده 

  .  نشده است209تسليم فشار ھای روحی و جسمی حاکم در بند امنيتی 
کميته ی ھماھنگی برای کمک به ايجاد تشکل ھای کارگری ،اين اقدام غير انسانی عليه رضا شھابی را شديدا محکوم 

 بی قيد و شرط ديگر کارگران و فعالين در بند تاکيد کرده و ضمن خواستار شدن آزادی ھر چه سريعتر شھابی ، بر ازادی
  . می کند

  
  کميته ھماھنگی برای کمک به ايجاد تشکل ھای کارگری 

   1389 مھر 24
www.khamahangi.com   

41Hcom.gmail@hamahangi.komite 

 اعتصاب گسترده کارگران در فرانسه 

ھدف . ران حمل و نقل، معلمان و ساير بخش ھای طبقه کارگر فرانسه برای چندمين بار دست به اعتصاب زده اندکارگ
 سال و حداقل سن برای دريافت مستمری 62 سال به 60اعتصاب تداوم اعتراض به افزايش حداقل سن بازنشستگی از 

ست و غالب شھرھا و بيش از ھمه پاريس و اعتصاب کارگران سراسری ا.  سال است67 به 65کامل اين دوران از 
کارگران بندر مارسی سه ھفته است که چرخ کار و توليد را در ھمه جا متوقف . مارسی را در ورطه تعطيل فرو برده است

اکثر فرودگاه ھا از . اعتصاب منجر به تعطيلی بخش ھائی از پااليشگاه ھای مھم نفت کشور گرديده است. نموده اند
دوگل ، اعالم کرده اند که زير فشار اعتصاب و کاھش سوخت، قادر به ادامه کار نيستند و از شروع ھفته جمله شارل 

وسعت توفندگی خشم و قھر و نارضائی کارگران، اکثر اتحاديه ھا را مجبور . بعد تمامی پروازھا را تعطيل خواھند کرد
يل ھمسويند که در چند گام آن سوتر بساط اعتصاب را کرده است که با اعتصاب ھمسو گردند اما آن ھا فقط به اين دل

شکست « ، » اعتصاب بی نيتجه است« زمزمه . در ھم چينند و خطر گسترش پيکار کارگران را از سر سرمايه کم سازند
قانونی که از تصويب دولت و پارلمان گذشته است « ، »دولت حاضر به قبول خواست ھا نخواھد شد« محتوم است، 

و مانند اين ھا ديری است که از حلقوم شوم سران اتحاديه ھا به فضای فکر و محاسبه و اتخاذ »  نمی شودپس گرفته
کارگران به مبارزه ادامه می دھند و اتحاديه ھا با تمامی تدابير و ابتکار و قدرت . تصميم توده ھای کارگر پمپاژ می گردد

رای تبديل آن ھا به درس عبرت انصراف از پيکار طبقاتی به تمامی الزم برای کنترل اين مبارزات، برای شکست آن ھا و ب
  . تالش الزم دست می زنند

سارکوزی رئيس جمھور دولت سرمايه با وقاحتی کم نظير که برای ھمه سرمايه داران، ھمه دولتمردان و ھمه نمايندگان 
متوسط عمر باال « : و طبقاتی است می گويدفکری و سياسی سرمايه بسيار پرنظير و فراتر از آن، بسيار نھادين، ذاتی 
در منظر طبقه وی فلسفه خلقت بشر !!! »رفته است و بر ھمين اساس حداقل سن بازنشستگی نيز بايد افزايش يابد

ھر بخش از زندگی انسان ھا که کاالی قابل فروش به سرمايه و سرچشمه توليد . توليد اضافه ارزش و سرمايه است
مغز بورژوازی مغز سرمايه و مالک فکر، شناخت، داوري، . اقد جواز و در معرض مقراض قرار گيردسود نيست بايد که ف

برای سارکوزی ھا مطلقاً قابل فھم نيست که زندگی واقعی انسان با توليد . تشخيص و ھمه چيز او سود سرمايه است
 انسان ھا از فاجعه شوم فروش نيروی ًسود تعريف نمی شود، کامال بالعکس، نقطه آغاز اين حيات واقعی آنجاست که
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اما او با ھمان وقاحت ويژه طبقاتی خود، . سارکوزی از افزايش متوسط عمر آدم ھا حرف می زند. کار رھا می گردند
 سال 2حاضر به گفتن اين حقيقت نيست که اگر طول عمر يک کارگر حتی با فرض درستی محاسبات او به طور مثال 

زان اضافه ارزش روزانه ای که ھمين کارگر برای سرمايه و سرمايه داران و دولت سرمايه داری افزايش يافته باشد، مي
  . توليد می کند، بيش از صدھا برابر باال رفته است

  سيمای سوسياليسم 
   2010اکتبر 

 

   تومان 44000اقشار آسيب پذير/  تومان40500مبلغ ماھيانه يارانه نقدی 
  

ھای متعدد مبلغ  زني ھا و گمانه سرانجام پس از کشمش:  مھر امده است 25ر در تاریخ دولتی مھخبرگزاری به گزارش 
  .  ھزار تومان تعيين شد44 تومان و اقشار آسيب پذير 40500ماھيانه يارانه نقدی ھر ايرانی 

اريز يارانه به گزارش خبرنگار مھر، دکتر محمد احمدی نژاد رئيس جمھوری در سفر استانی خود به استان اردبيل از و
  . خبر داده است) ع(دت امام رضا نقدی به حساب خانوار از سه شنبه ھفته جاری مصادف با وال

براساس اعالم مسئوالن دولتي، يارانه نقدی به صورت منطقه به منطقه واريز خواھد شد که در روز اول، واريز يارانه 
  . ان شمالی و جنوبی انجام می شوداسنقدی به حساب سرپرست خانوار در استانھای خراسان رضوي، خر

 پذير  ھزار تومان و اقشار آسيب81قرار است يارانه نقدی واريزی دو ماھه باشد که گفته می شود به حساب ھر ايرانی 
  .  ھزار تومان واريز شود88

  . ھزار تومان خواھد بود 44 پذير  تومان و اقشار آسيب40500به عبارت ديگر، در واقع مبلغ ماھانه يارانه نقدی ھر ايرانی 
 ھزار نفر يارانه نقدی 500 ميليون و 60محمدرضا فرزين سخنگوی کارگروه تحول اقتصادی دولت گفته است که در فاز اول 

البته يارانه نقدی واريزی تا زمان آغاز اصالح قيمتھا قابل برداشت نخواھد بود ولی مردم می توانند از . دريافت خواھند کرد
  . دی اين مبلغ را بگيرندکھا موجوبان

به صورت يارانه (  درصد از درآمد حاصل از اصالح قيمت حاملھای انرژی به مردم 50ھا،  براساس قانون ھدفمندکردن يارانه
 درصد به دولت به منظور جبران آثار آن بر اعتبارات ھزينه ای و تملک 20 درصد به توليدکنندگان و 30، )نقدی و غير نقدی

 .يابد رمايه ای اختصاص ميداراييھای س

 گيری ھواپيماھايی ايران اير در اروپا  بحران سوخت

  
چند شرکت بزرگ نفتی در اروپا و ايالت متحده آمريکا، بر اساس : مھر آمده است 26در تاریخ مردمک به نوشته سایت 
ران  سوخت به ھواپيماھای دولتی ايالمللی عليه ايران، از تحويل ھای بين پيمان شدند تا در ادامه تحريم يک قرارداد ھم

  . اير در اروپا خودداری کنند
ھای اخير، چند شرکت نفتی بزرگ، ازجمله بريتيش پتروليوم،  به گزارش روزنامه آمريکايی واشنگتن پست، طی ھفته

ه اين حرکت در ادام. شل و شرکت کيوھشت قرارداد تحويل سوخت به شرکت ايران اير را لغو کردند داچ رويال 
  .  فشار بر دولت ايران قرار داردھای دولت اوباما برای افزايش سياست

شل، شرکت  ھلندی رويال داچ-  سپتامبر، چھار شرکت بزرگ نفتی اروپا، شرکت بريتانيايی30پيش از اين در تاريخ 
ی در ايران پايان گذار فرانسوی توتال، شرکت ايتاليايی انی و شرکت نروژی استتويل، متعھد شده بودند که به سرمايه

  . نفت و انرژی اين کشور بپرھيزنددھند و از ھرگونه ھمکاری در بخش صنعت 
ود عليه ايران گرفته نخواھد ھای موج ھا خسارت ناشی از شکستن تحريم مقامات آمريکايی نيز گفتند که از اين کمپاني

  . شد
 عدم تحويل سوخت مورد نياز ھواپيماھای ايران ھای بزرگ نفتی برای گيری تازه شرکت به گزارش واشنگتن پست، موضع

  .  سپتامبر نبوده است30ی تحريمی ھا اير، جزو توافق
ھا ھم به  رکتاين روزنامه به نقل از جيمز استينبرگ، معاون وزارت خارجه آمريکا نوشته است که او اميدوار است ديگر ش

  . اين کار بپيوندند
ھای  پيروی سياست خوبی از  ھای نفتی است و نشانه  از سوی شرکت سئوالنهبه عقيده آقای استينبرگ، اين يک کار م

  . دولت آمريکاست
ھايی چون  توانند در فرودگاه گيری ھواپيمايی دولتی ايران اير، ھواپيماھای ايران نمي در نتيجه لغو قرارداد سوخت

ھای آلمان و اتريش، که طرف قرارداد  فرودگاهگيری کامل کنند، بلکه بايد از آن دسته  آمستردام، لندن و استکھلم سوخت
  . دھی کامل بگيرند ی ھستند، سوختو اتريش. ام.شزکت نفتی توتال فرانسوی و شرکت نفتی او

دھی به  بنابراين ناچارند تا پايان قرارداد خود به سوخت.  ساله با ايران دارند66دو شرکت ياد شده قرارداد تحويل سوخت 
  . حتی تا ماه آينده، پايان يايداگرچه ممکن است اين قرارداد به زودی و . دامه دھندھواپيماھای اين کشورا

ھای مھم در ايران است که نقش اصلی در ارتباط ايرانيان با جھان  شرکت ھواپيمايی دولتی ايران اير، يکی از شرکت
  . کند  کشور جھان منتقل مي11 به اين شرکت ھرسال بيش از نيم ميليون مسافر را. دارد

روزنامه واشنگتن پست نوشته است در صورت ادامه اين شرايط، شرکت ھواپيمايی دولتی ايران اير ناچار به کاھش 
  . ی خود و يا لغو آنھا خواھد بودسفرھا

اين تاخير و توقف .  سپتامبر، يکی از پروازھای ايران اير ناچار به توقف در اتريش بدون اعالم قبلی شد17امروز، يکشنبه 
  رژيم ايران به ما چه ربطی دارد؟ اند  ھا گفته آن. نجر به اعتراض سرنشينان ھواپيما شده استم

  . اند کا، مردم ايران قربانی شدهدر ميان اختالف دولت ايران و آمري: يکی از مسافرھا نيز گفته است
ما در برابر ايران تالش داشته روزنامه واشنگتن پست نوشته است به گفته مقامات آمريکايي، سياست خارجی دولت اوبا
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المللی دارد  ھای بين ھا متوجه مقامات و رھبران جمھوری اسالمی ايران باشد، اما نتيجه تحريم تا فشار ناشی از تحريم
  . شود به ضرر مردم ايران تمام مي

ای يا فناوری ديگر   ھستهسازی اورانيوم و ديگر مواد مندی مرتبط با غني ھا، ايران را از بھره پيش از اين اغلب تحريم
معامالت «ھای اخير، بيشتر متوجه  ھا قرار داشت، اما تحريم کرد و سپاه پاسداران در کانون اين تحريم کشورھا منع مي

ھا تاثير زيادی بر زندگی مردم گذاشته و حتی شامل واردات  اين تحريم. شده است» بيمه«و » حمل و نقل«، »تجاری
  .  مواد خام حاصل از نفت شده استلوکسی چون ماشين و برخی

اعالم کرد با مقامات شرکت نفت )  اکتبر15( مھرماه 23در پيوند با اين گزارش، شرکت نفت و گاز طبيعی اينپکس ھم روز 
  . نار بکشدايران به توافق رسيده است که از پروژه توسعه ميدان نفتی آزادگان در غرب اھواز ک

ھای شورای امنيت سازمان ملل   آغاز شده، تحريم2001از پروژه آزادگان که در سال علت کنارکشيدن اين شرکت ژاپنی 
  . ای ايران عنوان شده است ی ھستهھا و اياالت متحده امريکا عليه برنامه

 .ھای ژاپنی ديگر نيز در حال بازنگری درباره فعاليت در ايران ھستند گيری در حالی اعالم شده است که شرکت اين کناره

 ! اند  ھزار نفر بيکار شده۵٠٠در يک سال اخير، : ی مرکز آمار ش منتشرنشدهگزار

براساس تازه ترين يافته ھای مرکز آمار ايران که اجازه انتشار آن به صورت :  مھر آمده است 26 در کلمهبه نوشته سایت 
 کاسته شده است که رسمی صادر نشده است، طی يک سال گذشته بيش از سيصدھزار نفر از تعداد شاغالن کشور

 ھزار نفر از نيروھای غير شاغل طی يک سال گذشته، به معنای بيکار ٢٠٠اين امر با احتساب آغاز به کار دست کم 
  . ماه اخير می باشد١٢ھزار نفر از شاغالن در ۵٠٠شدن 

 ٨٩ تا ٨٨ادی طی سال بنابر يافته ھای مرکز دولتی آمار ايران، تعداد شاغالن بخش ھای مختلف اقتص, به گزارش آينده
  . ن نفر در زمان حاضر رسيده است  ميليو٢٩٫۶ميليون نفر در سال قبل به٢١٫٩تا حدی کاھش يافته که از حدود 

بر اساس گزارش نتايج طرح آمارگيری نيروی کار فصل بھار که از سوی مرکز آمار ايران انجام می شود، تعداد شاغالن در 
 ھزار نفر و بخش خدمات ٣۴٠ ھزار نفر؛ بخش صنعت بيش از ۶٠٠ بيش از ٨٩ و٨٨بخش کشاورزی در فاصله دو بھار 

  .  ھزار نفر کاھش يافته است٢٨٠اندکی بيش از 
 ٣٩ به ۴٠٫۵کاھش تعداد شاغالن در بخش ھای مختلف اقتصادی نشان می دھد نرخ فعاليت اقتصادی در کشور از 

 افزايش ٨٩ و ٨٨ درصد در فاصله بين دو بھار سال ھای ١۴٫۶به ١١٫١درصد رسيد و اين در حالی است که نرخ بيکاری از 
  . يافته است 

بخش کشاورزی در ميان ساير بخش ھای اقتصادی شاغالن بيشتری را از دست داده که بخشی از اين کاھش می 
 افزايش تواند بعلت خشکسالی سال ھای اخير باشد بطوری که حميد حاجی عبدالوھاب معاون وزير کار بخشی از علت

  . کار از اين بخش ؛ ذکر کرده استنرخ بيکاری در بھار امسال را ناشی از خارج شدن نيروی 
 ھزار فرصت شغلی طی پنج سال برنامه در کشور ايجاد شود ۴٨٠براساس برنامه چھارم توسعه قرار بود چھار ميليون و 

سبت به شروع برنامه ؛ افزوده لکه به نرخ بيکاری نيز ندرصد برسد اما اين مھم نه تنھا تحقق نيافت ب٨٫۴تا نرخ بيکاری به
  شد 

عبدالرضا شيخ االسالمی وزير کار و امور اجتماعی چندی پيش در مجلس دردفاع از طرح ايجاد بنگاه ھای زودبازده اعالم 
  وده است بيشترين اشتغال ايجاد شده در طرح بنگاه ھای زودبازده در بخش کشاورزی ب: کرد

آمارھای ارائه شده از سوی مرکز آمار ايران نشان می دھد تعداد شاغالن بخش کشاورزی طی يکسال ھمانگونه که 
گذشته کاھش يافته است کاھش شاغالن بخش کشاورزی به معنای مھاجرت بيشتر به مناطق شھری کشور است 

 ديگردر مناطق روستايی بطوری که شاغالن اين بخش با از دست دادن کار بر روی زمين و ھمچنين کارھای حاشيه ای
ت يا خير برای يافتن شغل و کسب درآمد راھی شھرھا می شوند آياشھرھا پاسخگوی نيازھای جمعيت تازه وارد اس

  . خود مستلزم بررسی است
 نفر بود اما تحقق اين اشتغال ٢٣٨ھزار و ٩۶٨اجرای توسعه طرح بنگاه ھای اقتصادی زودبازده سبب ايجاد اشتغال 

  . ند تعدادبيکاران در کشور بکاھدافزايش رونتوانست از 
کارشناسان و برنامه ريزان اجتماعی معتقدند ايجاد اشتغال تنھا از طريق اشتغال در بخش ھای کشاورزی و يا صنعت 

ميسر نيست بلکه می توان با توسعه اين دو بخش ؛ بخش خدمات را رونق تازه ای بخشيد و موجب ايجاد اشتغال برای 
  . از بيکاران در کشور شدش وسيعی بخ

اشتغال در بخش خدمات در صورتی که ھمسو با توسعه بخش ھای صنعت و کشاورزی نباشد بسوی اشتغال داللی 
  .  کننده شرايط رشد و توسعه باشدمی رود بخش خدمات می تواند اشتغالی ايجاد کند که تسھيل

 بود که ايجاد اشتغال برای جمعيت جوان تنھا از مرحوم حسين عظيمی اقتصاددان برجسته کشور بارھا اعالم کرده
طريق بخش ھای کشاورزی و صنعت ميسر نيست گسترش بخش خدمات تنھا راھکار و مطمئن ترين راه برای سرعت 

م رفاه مردم را بخشيدن به اشتغالزايی است و طرحھای مختلفی را با وام کم بايد ارائه داد تا ھم شغل ايجاد کند و ھ
   .افزايش دھد

نگاه مردم به کارھايی نظير لوله کشی ؛ برقکاری ؛سبزی پاک کردن ؛ روزنامه فروشی ؛ بسته بندی : وی تاکيد کرده بود
ميوه ھا و سبزی و انواع خدمات مورد نياز خانواده ھا و مردم بايد تغيير کند تا بتوان شغل بيشتری را برای رفع فقر و 

و کار علمی پيگيری شود تا سرمايه ھای کشور و مردم ھدر نرود ھمچنين بايد با بيکاری ايجاد کرد اين روش بايد با دقت 
سمت اين گونه مشارکت مردم وحمايت ھای منطقی و حساب شده دولت باشد تا سودآوری و درآمدزايی آن مردم را به 

  . شغل ھا ھدايت کند
مد سرانه در کشور افزايش يابد و مردم شکی نيست خدمات يادشده در صورتی می تواند در کشور گسترش يابد که درآ

بتوانند از اين نوع خدمات بھره مندشوند ارائه خدماتی از اين دست به وضعيت مالی خانوارھا ارتباط مستقيم دارد زيرا در 
شرايط فقر اقتصادی خانوارھا ترجيح می دھند بخش عمده کارھايشان را خود تامين کنند تا اينکه ھزينه ای برای بھره 

  . د شدن از اين خدمات بپردازندمن



 197

ايجاد اشتغال نيازمند سرمايه گذاری ھای وسيع است اين سرمايه گذاری ھا می تواند داخلی و يا خارجی باشد آنچه 
نتظار در موضوع سرمايه گذاری اھميت دارد اين است که سرمايه گذاری ھم اکنون يک ضرورت است تا در کنار آن ا

  . کاھش نرخ بيکاری را داشت
کاھش جمعيت شاغالن در بخش کشاورزی در حالی است که اين بخش به دليل توانايی باالی سرزمينی در زمينه تنوع 

آب و ھوايی و محصوالت ؛ ظرفيت بااليی برای جذب نيروی کار دارد بطوری که می توان نه تنھا بخش کشاورزی را 
  ھمچنين توزيع محصوالت بخش يلی و توسعه داد بلکه در بخش صنعت و خدمات که صنايع تبد

کشاورزی را می تواند به دنبال داشته باشد؛ رونق دھد به عبارتی کارشناسان اقتصادی معتقدند؛ توليد در زيربخش 
ھای کشاورزی اثر مثبت و معناداری بر تقاضای نيروی کار دارد بطوری که با رونق بخش کشاورزی می توان در زمينه 

  .  ھم گام ھای ارزنده ای برداشت ھا نيروی انسانی بااليی را جذب کرد بلکه در زمينه صادراتباغداری و دامپروری نه تن
بيکاری پنھان و رشد اندک بھره وری نشان می دھدکه شھرھا نمی تواند جذب کننده مھاجران بيکار شده بخش 

  .  افزوده می شودی بزرگ ؛ ھموارهکشاورزی باشد و به ھمين سبب بر مشکالت نواحی شھرھا بويژه شھرھا
ھمچنين موضوع ديگر در زمينه بيکاری ؛ بيکاری فارغ التحصيالن دانشگاھی است زيرا در حالی که از يکسو توسعه 

آموزش عالی در کشور موجب فخر است اماوقتی بازار کار کشور نتواند فارغ التحصيالن دانشگاھی را جذب کند زمينه 
  . کالت ديگر را ايجاد می کندمش

ونه که ارقام نشان می دھد ساالنه بيش از يک ميليون نفر به بازار کار کشور وارد می شوند در حاليکه ھم اکنون ھمانگ
  . ميليون نفر در کشوربيکار ھستند ٣ ۵حدود 

بيکاری مشکلی است که اگر ناديده گرفته شود می تواند به معضلی حل نشدنی تبديل شود که پيکر اقتصادی ؛ 
  . کشور را تحت تاثير خودقرار دھد اجتماعی و فرھنگی

موضوع کسب و کار در کشور ھم اکنون به مشکلی تبديل شده که از يکسو بايد مراقب واحدھايی بود که در معرض 
خاذ و برای آن تعطيلی قرار دارند و از سوی ديگر بايد برای جوانانی که ھر ساله وارد بازار کار می شوند تدابير الزم ات

  . ردبرنامه ريزی ک
شکی نيست ؛ اجرای برنامه ھای توسعه اقتصادی که ھر پنج سال يکبار درکشور تدوين می شود می تواند بخش 

عمده ای از مشکالت و معضالت بازار کار رادر کشور کاھش دھد بايد اين برنامه ھا را جدی گرفت در حاليکه مشاوره 
   ھمراه داشت کارشناسان خبره اقتصادی را در کنار اجرای برنامه ھا به

 

 وضعيت درياچه اروميه بسيار بحرانى است 

نايب رييس فراكسيون محيط زيست مجلس شوراى : مھر آمده است 26 در تاریخ ايسنابه گزارش خبرگزاری دولت ی 
نظرھاى  ھا و اظھار بايد با امتناع از نگاه: اسالمي، وضعيت درياچه اروميه را بسياربحرانى ارزيابى كرد و گفت

  .  وضعيت درياچه اروميه فكرى كردارشناسي، براىغيرك
متاسفانه به دليل نبودن نگاه و نگرش زيست محيطى : وگو باايسنا، تصريح كرد انوشيروان محسنى بندپى در گفت

درست بين مسووالنى كه متولى حفظ درياچه اروميه ھستند شرايطى ايجاد شده كه شورترين درياچه جھان با پديده 
  . دگى اكوسيستم مواجه استھم خورخشك شدن و بر

ھاى غيرعلمى و اظھارنظرھاى غيركارشناسى  نماينده مردم نوشھر و چالوس در مجلس، با اظھارتاسف از برخى نگاه
شود كه در درياچه آب پرشود و يا آب از نقاط ديگر به  براى نمونه عنوان مي: براى نجات درياچه اروميه خاطرنشان كرد

  . دھد  كارھا در درازمدت جواب مي داده شود كه ازنظرما اين ل داخل درياچه انتقا
ھمان طور كه خشك شدن درياچه و وضعيت بحرانى كنونى يكساله بوجود نيامده و در يك پروسه :بندپى گفت محسني

  . افتد ك پروسه درازمدت اتفاق ميزمانى طوالنى رخ داده است، بنابراين احياى آن ھم دري
ھاى  بندى رسيده كه بيشتربواسطه آلودگي  كميسيون بھداشت و درمان، امروزدنيا به اين جمعبه گفته نايب رييس

ھاى آبى  ھايى براى احياى محيط گذارى و تقبل ھزينه آيد، لذا با انجام سرمايه ھاى آبى بوجود مي زيست محيطى پديده
ت عللى كه باعث بروز اين پديده شده را در كشور ما نيز وضعيت به ھمين شكل است يعنى بايد نخس. بايد اقدام كرد

  . زم نسبت به رفع آن اقدام كنيمشناسايى و با تامين اعتبارات ال
عضو ھيات رييسه فراكسيون محيط زيست با تاكيد براينكه خشكى دريارچه اروميه و برھم خوردن اكوسيستم آن در 

شود كه اين روند ادامه  ھاى كشوركم مي بع از جنگلمتاسفانه ھر روز يك مترمر: طول دو سه دھه ايجاد شده، اظھاركرد
 ميليون ھكتار رسيده 12 ميليون ھكتار به 23ھا از  يافته و در طول چند دھه، شرايط كنونى را ايجاد كرده كه درآن، جنگل 

 ھايى  بيست ساله درياچه-شوند، يعنى در طول يك پروسه ده  ھاى آبى ھم با ھمين اتفاق مواجه مي است، محيط
اى بوده كه  ھا درياچه داشتيم كه خشك شدند و بايد درتاريخ به دنبال آن بگرديم تا مشخص شود دراين مكان قديم

  . ھاى بسيارى ھم داشته است ويژگي
كند و يا جلوى آبريز  ھاى ورودى آب به درياچه انحراف پيدا مي وقتى سرشاخه: محسنى بندپى ھمچنين خاطرنشان كرد

خورد،البته چنين حالتى در  كند، نھايتا چنين سرنوشتى براى درياچه رقم مي درياچه انتقال پيدا نميشود و به  گرفته مي
گونه اقدامات  اين. شود آب درياى خزر را به دشت سمنان منتقل كنيم سمنان ھم ايجاد شده كه براى حل آن گفته مي

  . سى نياز داردرحاصل يك نگاه علمي، كارشناسى و زيست محيطى نيست و به تحقيق و بر
براساس قانون، : اند، گفت ھايى كه سبب بروز پديده خشكسالى در درياچه اروميه شده كارى دستگاه وى درباره كم

يرو يا  دومين دستگاه اجرايى نيز وزارت ن اولين دستگاه متولى حفظ درياچه اروميه، سازمان حفاظت محيط زيست است،
  . اى است سازمان آب منطقه

براساس : رييسه فراكسيون محيط زيست، با اشاره به نگاه به اين موضوع در برنامه چھارم توسعه نيزگفتعضو ھيات 
اى در كشور انجام شود بايد مطالعات اثرات زيست محيطى و توسعه آن بررسى  اين قانون، پيش ازاينكه ھرگونه پروژه

 به كار آثار ناشى از احداث اين سد در اراضى و شود، براى نمونه اگر قرار است سدى احداث شود بايد پيش از آغاز
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  . شود يتى به اين موضوع داده نميدست بررسى شود اگرچه اھم ھاى آبگيرى پايين محيط
محسنى بندپى با تاكيد بر اينكه سازمان حفاظت محيط زيست به عنوان يك دستگاه حاكميتي، نظارت و مسووليت اين 

كنند بايد اثرات  ھا اقدام مي  نيز اگر درتجميع و مھار آب اي نيرو و سازمان آب منطقهوزارت : موضوع را برعھده دارد، گفت
ھاى كشاورزى  بعدى آن را ھم در نظر بگيرد، البته جھاد كشاورزى نيز در اين زمينه خيلى مقصر نيست چراكه آب

 كردن، اين شرايط را براى درياچه كند و نگھداشت و انحراف مسير آب و از مسير خارج ھاى آب زيرزمينى را پر مي سفره
  ايجاد كرده است 

  نفر از کارکنان دانشگاه سيستان و بلوچستان150اخرا ج 

بر اساس خبری که به کميته ھماھنگی برای کمک به ایجاد تشکل ھای کارگری رسيده ،مدیریت دانشگاه سيستان و  
این کارکنان که با .از کارکنان این دانشگاه نموده است نفر 150بلوچستان در اقدامی ضد کارگری اقدام به اخراج حدود 

 مشغول به کار بوده اند در پی این اقدام یک طرفه از سوی   مختلف از قرار دادھای کاری در این دانشگاه شکل ھای
کایت کارفرمایشان ،دچار مشکالت جدی اقتصادی شده اند و بيشتر انان در مقابل این اقدام کارفرما به اداره ی کار ش

  .برده اند که تا کنون جواب مثبتی برای بازگشت به کارشان از سوی اداره ی کار دریافت نکرده اند

کميته ھماھنگی برای کمک به ایجاد تشکل ھای کارگری ضمن اینکه خواھان ِ بازگشت به کار این کارگران ميباشد 
شغلی برای قشر ھای مختلف طبقه ی کارگر در ایران  امنيت  ،اکيدا بر پایان دادن به روند قرارداد ھای موقت و تامين

  .پافشاری ميکند

  کميته ھماھنگی برای کمک به ایجاد تشکل ھای کارگری 

  1389 مھر 26

42 Hcom.khamahangi.www  

43Homc.gmail@hamahangi.komite  

  

 برخى آمارھاى تکان دھنده مربوط به آلودگى محيط زيست 

ھر روزه بر آمارھاى تکان دھنده آلوده کننده ھاى محيط زيست افزوده مى شود :  مھر امده است26 در تاریخ ايرنسایت 
 را بزرگتر از آنچه و به اطالع عموم نيز مى رسد اما تاثيرات اين حقايق فقط براى لحظاتى پايدار است چون به غلط ما دنيا

  ! که ھست مى پنداريم
به گزارش گروه جھان خبرگزارى محيط زيست ايران، برخى آمارھاى تکان دھنده از آلوده کننده ھاى ھوا در ادامه آورده 

  : شده است
رى ھا  ميليون بطرى پالستيکى در کشورآمريکا دور ريخته مى شود اين در حالى است که براى توليد اين بط70روزانه -1

  .  ھزار بشکه مصرف مى شود500ھر ساله يک ميليون و 
  . درصد زباله تھران زباله تر يا آشپزخانه اى است70 -2
  .  ميليون بشکه نفت جلوگيرى مى شود45 ھر ساله به دليل استفاده از وسائط نقليه عمومى از مصرف -3
 2ين گرمايى استفاده کنند، ھر ساله از مصرف  ھزار خانه مسکونى از سيستم ھاى گرمايشى زم100در صورتى که -4

  .  ھزار بشکه نفت جلوگيرى خواھد شد150ميليون و 
  .  ھزار چينى به دليل آلودگى ھوا و بروز امراض ريوى و قلبى جان خود را از دست مى دھند400ھر ساله -5
ميليون دالر کاغذ و ??غذايى آشپرخانه، ھزار دالر پسماند ??ھزار دالر پالستيک، ???ميليون و ?? تھرانى ھا ساالنه -6

ميليون دالر نان در مرکز دفن زباله کھريزک زير خروارھا خاک دفن مى کنند که بازيافت آنھا ساالنه بيش از ?? مقوا و فقط 
ھزار بشکه نفت خام ??? ميليون و ?? ميليون دالر صرفه جويى ارزى به دنبال خواھد داشت که اين مقدار برابر با ???
  . است

 روز يک نيروگاه بر 7 تا 4دو ھزار نيروگاه توليد برق با سوخت زغال سنگ در چين فعاليت دارند که به طور متوسط ھر -7
  . اين تعداد افزوده مى شود

در صورتى که ھر شھروند روزانه يک ساعت و نيم پياده روى به جاى استفاده از خودروى شخصى در برنامه خود -8
  . لوگرم کاھش وزن خواھد داشت کي6داشته باشد، 

ھزارتن نخاله ساختمانى توليد مى شود که اين مجموعه در مدت ?? تن زباله خانگى و ??? ھزارو ? در تھران روزانه -9
  . ھزار تن نخاله ساختمانى خواھد شد??? ميليون تن زباله خانگى و ھفت ميليون و ? / ?يک سال بالغ بر 

 سال يک ساعت ونيم پياده روى به جاى استفاده از خودروى شخصى در برنامه 74 تا 10 در صورتى که ھر شھروند -10
  .  ميليون تن دى اکسيد کربن جلوگيرى مى شود64روزانه خود داشته باشد، ساالنه از انتشار 

  .  برابر بيش از کشورھاى اروپايى است4 تعداد دفعات جمع آورى زباله در تھران دستکم -11
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  مقررات بازنشستگي، فرانسه را فلج کرد موج اعتراض به

گسترده تر شدن تظاھرات عليه مقررات جديد بازنشستگی در  : مھر آمده است 26 در تاریخ بی بی سیبه گزارش 
  . اين کشور را عمال فلج کرده استفرانسه، 

  . بمانندبنزين بدون سوخت پيوستن کارگران صنعت نفت به تظاھرکنندگان، سبب شده بيش از ھزار پمپ 
رانندگان کاميون ھا ھم در ھمدستی با کارگران، در جاده ھا با سرعت کمتر از معمول حرکت می کنند و با مسدود کردن 

  .  بنزين ھا را غيرممکن کرده اندراه ھا رساندن سوخت به پمپ
  .  اکتبر، را داده اند19ای فردا مقامات ھوانوردی فرانسه به دليل مختل شدن امور، دستور لغو دست کم يک سوم پروازھ

  . رضه سوخت، حداکثر تالش را بکندنخست وزير فرانسه قول داده است برای ع
ت ساعت به ساعت کريستين فريزر، خبرنگار بی بی سی در پاريس می گويد از شواھد امر چنين بر می آيد که وضعي

  . وخيم تر می شود
، موضوع سوخت، عامل ديگری که از نزديک تحت نظر قرار داردخبرنگار بی بی سی می افزايد عالوه بر بحران کمبود 

  . تظاھرات دانشجويان است
پليس ضد شورش برای متفرق کردن جوانانی که در حومه پاريس يک اتومبيل را آتش زده و به ايستگاه ھای پليس حمله 

  .  گاز اشک آور استفاده کرده استکرده بودند، از
با ماموران گر فرانسه نيز تظاھراتی صورت گرفته و چندين مورد درگيری تظاھرکنندگان عالوه بر پاريس، در چند شھر دي

  . پليس گزارش شده است
کريستين فريزر می گويد با توجه به مشکالت مالی فرانسه و نياز مبرم به فعاليت بازارھا، چند روز آينده می تواند برای 

  . ياست جمھوری اش باشد در دوره رنيکوال سارکوزي، سرنوشت سازترين روزھا
در اثر تغييراتی که به منظور صرفه جويی در ھزينه ھای دولت فرانسه در نظر گرفته شده است، حداقل سن 

  .  سالگی افزايش می يابد۶٢ سالگی به ۶٠بازنشستگی از 
 .اھد يافت سالگی افزايش خو۶٧ سالگی به ۶۵حد اقل سن بازنشستگی برای دريافت حقوق کامل بازنشستگی نيز از 

 ادامه بالتکليفی عضو ھيئت مديره سنديکای شرکت واحد 

 ٢٢رضا شھابي، از اعضای ھيئت مديره سنديکای کارگران شرکت واحد که : مھر امده است 26در تاریخ رھانا به گزارش 
ی انی از سو ميليون توم۶٠برد و با وجود تامين وثيقه  خرداد امسال بازداشت شد، ھمچنان در بالتکليفی به سر مي

  . خانواده، ھنوز آزاد نشده است
پرونده اين فعال کارگري، اتھام » وضعيت بالتکليف«به گزارش مردمک،ربابه رضايي، ھمسر آقای شھابی با تاکيد بر 

  اعالم  » ارتباط با بيگانگان«را اعالم شده از سوی بازجو و دستگاه قضائی 
 خرداد امسال بازداشت شد، ھمچنان در ٢٢گران شرکت واحد که رضا شھابي، از اعضای ھيئت مديره سنديکای کار

  . ی خانواده، ھنوز آزاد نشده است ميليون تومانی از سو۶٠برد و با وجود تامين وثيقه  بالتکليفی به سر مي
 پرونده اين فعال کارگري، اتھام» وضعيت بالتکليف«به گزارش مردمک،ربابه رضايي، ھمسر آقای شھابی با تاکيد بر 

بازجوی آقای شھابی در ديدار با ھمسر .اعالم کرد» ارتباط با بيگانگان«اعالم شده از سوی بازجو و دستگاه قضائی را 
عيت ھمکاری نکرده است و تا زمانی که به اين وض» دستگاه قضائی«و » بازجو«اين فعال کارگری گفته است که او با 

  . ادامه دھد، آزاد نخواھد شد
اند  ي، وکالی آقای شھابی با گذشت چھار ماه از بازداشت او، به محتويات پرونده دسترسی نداشتهبه گفته خانم رضاي
  . ھای وارده به او مطلع نيستند مو از جزئيات اتھا

  . شد ي، اين فعال کارگری آزاد مي ميليون تومان۶٠ مھر، در صورت تامين وثيقه ١٧بنابر اعالم دادسرای انقالب در تاريخ 
اين مقدار وثيقه را تھيه و تسليم دستگاه قضائی کرديم و آنھا ھم گفتند که روز : گويد ی در اين باره ميخانم رضاي
شنبه مقابل زندان اوين منتظر شديم، اما  تا ساعت يک و نيم بامداد روز سه. کنند  مھر ھمسرم را آزاد مي١٩دوشنبه 

اند اما ھنوز به طور  ايم که مقدار وثيقه را افزايش داده شنيده. شود ھمانجا به ما اطالع دادند که آقای شھابی آزاد نمي
  . اند له را به اطالع ما نرساندهرسمی اين مسئ

التحصيل رشته حقوق از دانشگاه پيام نور است، به وضعيت کارگران اخراجی از شرکت واحد  رضا شھابي، که فارغ
  . داد کرد و به آنھا مشاوره حقوقی مي رسيدگی مي

 در سنديکای کارگران شرکت واحد از کار تعليق شد، ادامه تحصيل داد،   به دليل فعاليت١٣٨۴ل کارگري، که سال اين فعا
  . حصيل در رشته حقوق را آغاز کردديپلم گرفت و ت

به گفته خانم رضايي، طی پنج سالی که آقای شھابی از فعاليت در شرکت واحد بازمانده بود و به حالت تعليق درآمده 
ھای موقت تامين  و ديگر شغل» کار با موتور« مخارج اين خانواده چھارنفری و ھزينه تحصيل آقای شھابی از طريق بود،
  . را از سر گذرانده است» ار سختیروزھای بسي«شد و اين خانواده به لحاظ مالی  مي
  . دارد ساله ١٢ ساله و يک پسر ١١ ساله سنديکای کارگران شرکت واحد، يک دختر ٣٧دار  خزانه

وظيفه و مسئوليت «دانسته ھمسرش به عنوان يک فعال اجتماعی  ھا مي گويد که در تمام اين سال خانم رضايی مي
دانستم کار خالف قانون و اشتباھی انجام  از آنجا که مي: کند برگزيده است، با اين حال تاکيد مي» سخت و خطرناکی

ھايش نبودم و االن ھم با اطمينان  کند، ھرگز مانع فعاليت  دفاع ميدھد، به کار ديگران رسيدگی و از حق کارگران نمي
  . ه که به خاطر آن در زندان باشدگويم ھمسرم ھيچ گناھی مرتکب نشد مي

تحمل اين «تر به پرونده اين فعال کارگری رسيدگی کنند، زيرا  خواھد که ھرچه سريع او از مسئوالن دستگاه قضا مي
  . »سيار سخت استبالتکليفی ب

ماموران امنيتی پيش از انتقال او به زندان، ھمراه او به . ، در محل کارش دستگير شد١٣٨٩ خرداد ٢٢رضا شھابي، 
  . منزلش رفتند و پس از تفتيش خانه، کامپيوتر شخصی او را ضبط کردند
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  گزارش بانک مرکزی از گرانی قند، روغن، مرغ و تخم مرغ

بانک مرکزی با بررسی متوسط قيمت خرده فروشی برخی : مھر امده است 27ریخ  در تامھربه گزارش خبرگزاری دولتی 
 درصد ١٣٫٣ درصدی قيمت گوشت مرغ، ٣ مھرماه جاري، از افزايش ٢٣از مواد خوراکی در تھران در ھفته منتھی به 

  .  داد درصدی قيمت تخم مرغ خبر٣٫١ درصدی قيمت روغن نباتی مايع و افزايش ٧٫۴قيمت روغن نباتی جامد، 
در ھفته مورد گزارش، در گروه لبنيات قيمت پنير غيرپاستوريزه اندکی کاھش : به گزارش مھر، بانک مرکزی گزارش داد

 الی ٣٠٠٠٠قيمت تخم مرغ افزايش يافت و شانه ای . بھای ساير اقالم اين گروه نسبت به ھفته قبل ثابت بود. داشت
  .  لایر فروش می رفت٣٨۵٠٠

بھای . ای برنج داخله درجه يک اندکی افزايش ولی قيمت برنج داخله درجه دو کاھش جزئی داشتدر گروه برنج، بھ
در گروه حبوب قيمت لپه نخود و عدس افزايش ولی بھای لوبيا چيتي، لوبيا . برنج وارداتی غير تايلندی بدون تغيير بود

  . ثابت بود ساير اقالم اين گروه قيمت. چشم بلبلی و لوبيا سفيد کاھش جزئی يافت
 مھرماه، در ميادين زير نظر شھرداری تھران سيب گالب و پرتقال درجه يک عرضه نمی گرديد و ٢٣در ھفته منتھی به 

پرتقال درجه دو، شليل و شبرنگ و ھلو عرضه کمی داشت ولی بقيه اقالم ميوه و سبزی تازه را که تعداد ياز آنھا از نظر 
  . وه و تره بار می فروختند نرخ مصوب سازمان ميادين ميکيفی در سطح پايينی قرار داشتند به

ميوه فروشی ھای سطح شھر اقالم مرغوب ميوه و سبزی تازه را عرضه می نمودند که در گروه ميوه ھای تازه بھای 
سيب گالب، پرتقال درجه يک، شليل و شبرنگ، طالبي، خربزه و ھندوانه نسبت به ھفته قبل افزايش ولی قيمت ساير 

در گروه سبزی ھای تازه بھای بادنجان، کدو سبز، سيب زمينی و پياز افزايش ولی قيمت . م اين گروه کاھش يافتاقال
  . ساير اقالم اين گروه کاھش داشت

قيمت گوشت گوسفند و گوشت تازه گاو و گوساله . در اين ھفته بھای گوشت مرغ نسبت به ھفته قبل افزايش يافت
افزايش ولی قيمت شکر ) به ويژه روغن نباتی جامد(سي، بھای قند و انواع روغن نباتی در ھفته مورد برر.ثابت بود

  . بھای چای خارجی ثابت بود. داشتکاھش جزئی 
بھای ساير اقالم .  درصد کاھش يافت٠٫١ مھرماه، در گروه لبنيات قيمت پنير غير پاستوريزه معادل ٢٣در ھفته منتھی به 

  .  درصد افزايش داشت٣٫١قيمت تخم مرغ معادل . ابت بوداين گروه نسبت به ھفته قبل ث
 درصد افزايش ولی قيمت برنج داخله درجه دو ٠٫١در ھفته مورد بررسي، در گروه برنج بھای برنج داخله درجه يک معادل 

 درصد و ٢٫۴ در گروه حبوب قيمت لپه نخود معادل. بھای برنج وارداتی غير تايلندی بدون تغيير بود.  درصد کاھش يافت٠٫۵
 درصد کاھش ٠٫٢ درصد و لوبيا سفيد ٠٫١ درصد، لوبيا چشم بلبلی ٠٫٣ درصد افزايش ولی بھای لوبيا چيتی ٢٫٠عدس 
  .  ساير اقالم اين گروه ثابت بودقيمت. داشت

درصد،  ٨٫٣ درصد، پرتقال درجه يک ١٠٫٠ مھرماه، در گروه ميوه ھای تازه بھای سيب گالب معادل ٢٣در ھفته منتھی به 
 درصد افزايش ولی قيمت ساير اقالم ٢٫٣ درصد و ھندوانه ٩٫۴ درصد، خربزه ١٠٫۶ درصد، طالبی ٢٫۶شليل و شبرنگ 

 درصد،کدو سبز ٢٫٠در گروه سبزی ھای تازه بھای بادنجان معادل .  درصد کاھش يافت١۴٫٠ درصد تا ٠٫۵اين گروه بين 
 درصد ١٫۴ درصد تا ٠٫۵افزايش ولی قيمت ساير اقالم اين گروه بين  درصد ١٫۵ درصد و پياز ۵٫٢ درصد، سيب زمينی ٠٫١

  . کاھش داشت
قيمت گوشت گوسفند و گوشت تازه گاو و .  درصد افزايش يافت٣٫٠در ھفته مورد بررسي، بھای گوشت مرغ معادل 

  . اله نسبت به ھفته قبل ثابت بودگوس
 درصد و روغن ١٣٫٣ درصد، روغن نباتی جامد ٠٫٧ند معادل  مھرماه نسبت به ھفته قبل، بھای ق٢٣در ھفته منتھی به 

  . بھای چای خارجی ثابت بود.  درصد کاھش داشت٠٫۴ درصد افزايش ولی قيمت شکر ٧٫۴نباتی مايع 
 

 ممانعت مقامات امنيتی از پوشش اخباراعتراضات و تجمعات کارگری توسط ايلنا 

دستور داده اند که از اين پس مقامات امنيتی :  مھرآمده است 27اریخ در ت) ايلنا(کار ايراندولتی خبرگزاری گزارش  به 
  . و تجمعات کارگری را پوشش ندھنداخبار اعتراضات 

بنا به اطالع گزارشگران ھرانا، اين دستور که از سوی شورای امنيت ملی کشور صادر شده است، خبرنگاران و مسئوالن 
  . خروجی ايلنا قرار دھند اخبار کارگری خود را با دقت بيشتری بر روی خبرگزاری ايلنا را موظف کرده که از اين پس

  . اضات کارگری در ايران بوده استطی سال ھای اخير يکی از معدود منابع قانونی برای پوشش اعتر" ايلنا"
ليل اين تصميم شورای امينت ملی کشور در حالی صورت می گيرد که در طی ماه ھای اخير اعتراضات کارگری به د

  . ران روز به روز افزايش می يابدتعطيلی و يا عدم توانايی در پرداخت حقوق کارگ
ھم چنين تحليل ھای اقتصاد دانان حاکی از آن است که با به اجرا در آوردن طرح تعديل اقتصادی که دولت از آن با عنوان 

نامساعدتر می کند اعتراضات گسترده ای را ياد می کند به دليل اينکه وضع معيشتی مردم را " ھدفمندسازی يارانه ھا"
 .در پی خواھد داشت

ھزينه خانوار شھری  :١٣٨٨متوسط کل ھزينه خالص ساالنه يک خانوار شھری در سال 
  ميليون لایر بيش از درآمد ۵.۵

ی در متوسط کل ھزينه خالص ساالنه يک خانوار شھر: مھر آمده است 27 در تاریخ ايسنابه گزارش خبرگزاری دولتی 
  .  لایر اعالم شد٣٢٩ ھزار و ١٩١ ميليون و ٩٩ توسط مرکز آمار ايران ١٣٨٨سال 

، طرح آمارگيری ھزنيه و درآمد خانوار با قدمتی نزديک به )ايسنا(به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری دانشجويان ايران 
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ھا و درآمد يک خانوار  ح برآورد متوسط ھزينهھای آماری مرکز آمار ايران است ھدف کلی اين طر ح  سال از مھمترين طر۵٠
 تعداد خانوارھای آمارگيری شده در اين ١٣٨٨در سال . ھاست شھری و يک خانوار روستايی در سطح کشور و استان

  . قاط روستايی کشور اجرا شده است خانوار نمونه در ن١٨٢٠٣ خانوار نمونه در نقاط شھری و ١٨۶۶۵طرح 
 درصد خانوارھای آمارگيری ٩٠دھد که   در مناطق شھری و روستايی نشان مي١٣٨٨ در سال نگاھی به اھم نتايج طرح

اين ارقام برای . اند  درصد از اتومبيل شخصی استفاده کرده٣۶ درصد از تلفن ھمراه و ٨۶کشي،   شھری از گاز لوله شده
 درصد از خانوارھای ٢۴نت ھمچنين نحوی تصرف محل سکو.  درصد بوده است٣۴ و ٧٩، ٨٩ به ترتيب ١٣٨٧سال 

  . ده است درصد بو٢۴ اين رقم ١٣٨٧شھري، اجاری و رھنی است که در سال 
 لایر بوده است که نسبت به رقم ٣٢٩ ھزار و ١٩١ ميليون و ٩٩ يک خانوار شھری  متوسط کل ھزينه خالص ساالنه

  . دھد  درصد افزايش نشان مي۵.٣مشابه در سال قبل 
 ٧۶۶٨٢ھای خوراکی و دخانی و   درصد مربوط به ھزينه٢٢.٧ ھزار لایر با سھم ٢٢۵٠٩انوار شھری  ساالنه خ از کل ھزينه

ھای خوراکی و دخاني،  در بين ھزينه. ھای غير خوراکی بوده است  درصد مربوط به ھزينه٧٧.٣ھزار لایر با سھم 
 درصد ۴٠.۴وراکی بيشترين سھم با ھای غير خ  گوشت و در بين ھزينه  درصد مربوط به ھزينه٢۵.۶بيشترين سھم با 

  . مربوط به مسکن بوده است
 ۶.١ ھزار لایر بوده است که نسبت به سال قبل ۶٠٣ ميليون و ٩٣ ساالنه يک خانوار شھری  متوسط درآمد اظھارشده

د و  درصد درآمد از مشاغل مز٣۵.٢دھد که  منابع تامين درآمد خانوارھای شھری نشان مي. درصد افزايش داشته است
ی متفرقه خانوار  درصد از محل درآمدھا۴۶.۴ درصد از مشاغل آزاد کشاورزی و غير کشاورزی و ١٨.۴حقوق بگيري، 

  . تامين شده است
 درصد از اتومبيل شخصی ١۵ درصد از تلفن ھمراه و ۶۵کشي،   درصد خانوارھای آمارگيری شده روستايی از گاز لوله٣۵

 درصد بوده است ھمچنين نحوی تصرف محل سکونت ١٣و ۵٠، ٣٠ به ترتيب ١٣٨٧ سال اين ارقام برای. اند استفاده کرده
  .  است٨٧شش درصد از خانوارھای روستايی اجاری و رھنی است که ھمانند سال 

 ھزار لایر بوده است که نسبت به سال قبل ٢۶۴ ميليون و ۵٩ی يک خانوار روستايی  ی خالص ساالنه متوسط کل ھزينه
ھای  مربوط به ھزينه)  درصد٣٧( ھزار لایر ٢١٩٣۴از کل ھزينه ساالنه خانوار روستايی . دھد يش نشان مي درصد افزا٩.٨

ھای خوراکی و  در بين ھزينه. ھای خوراکی بوده است مربوط به ھزينه)  درصد۶٣( لایر ٣٧٣٣٠خوراکی و دخانی و 
 ٢۵.٨ھای غير خوراکی بيشترين سھم با   ھزينه درصد مربوط به ھزينه گوشت و در بين٢٣.٩ بيشترين سھم با  دخاني،

  . درصد مربوط به مسکن بوده است
 ٨.٣ ھزار لایر بوده است که نسبت به سال قبل ۴٣٧ ميليون و ۵٢متوسط درآمد اظھارشده ساالنه يک خانوار روستايی 

صد از مشاغل آزاد  در٣٣.٩ درصد از مشاغل مزد و حقوق بگيري، ٣٣.٩از اين مقدار . درصد افزايش داشته است
  .  درصد از محل درآمدھای متفرقه خانوار تامين شده است٣٢.٢کشاورزی و غير کشاورزی و 

 

 وادار کردن کارکنان کادر پزشکی دانشگاه تھران به پر کردن فرمھای تفتيش عقايد 

 بيمارستانھا،درمانگاه ھا و حراست دانشگاه تھران کارکنان:  مھر آمده است 27در تاریخ " ايرانازبنابه گزارشات رسيده 
  .  عقايد و عضويت در بسيج می کندمراکز بھداشتی وابسته به اين دانشگاه را وادرا به پر کردن فرم تفتيش

اخيرا کارکنان اعم از رسمي، قراردادي،پيمانی بيمارستانھا ،،درمانگاھھا و مراکز بھداشتی وابسته به دانشگاه تھران به 
  . ر نمايندحضار می شوند و به کارکنان احضار شده فرمی داده می شود تا آن را پحراست دانشگاه تھران ا

آيا کسی از بستگان شما در درگيريھای يک سال گذشته :اين فرم شامل سواالتی است که به قرار زير می باشد
زديگ شما از ندستگير شده است؟ آيا کسی از بستگان نزديگ شما به جرم امنيتی بازداشت شده است؟ آيا بستگان 

  جنبش سبز بوده اند؟ 
برخورد افراد حراست با کارکنان .کارکنان فوق الذکر بايد فرمھا را در حراست دانشگاه تھران پر نمايند و تحويل آنھا بدھند

  . توھين آميز و بازجو مآبانه است
 می دھد تا در حضور آنھا آن در نھايت ھم حراست دانشگاه تھران به تمامی پزسنل فوق الذکر فرم عضويت در بسيج را

 . گاه تھران شوندرا پر نمايند و عضو فعال بسيج دانش

 تجمع پزشکان بيمارستان سينا در اعتراض به بازداشت علی شکوری راد 

ھمسر دکتر شکوری راد در تجمع پزشکان بيمارستان سينا :  مھر آمده است 27 در جرسبه نوشته سایت اصالح طلب 
يمارستان سينا ،رياست دانشگاه علوم پزشکی تھران و خانم دکتر وحيد دستجردی می پرسم چند من از رئيس ب: گفت

ن عضو داريد؟ آيا شايسته است اي… نفر ھيئت علمی اينچنين مخلص ،فداکار و بدون ھيچ گونه چشمداشت مالی و
  ھيئت علمی در زندان باشد؟ 

  . کتر علی شکوری راد تجمع کردندشت دصبح امروز پزشکان بيمارستان سينا در اعتراض به بازدا
به گزارش منابع خبری جرس از تھران، اين تجمع بدنبال بازداشت ھفته گذشته دکتر علی شکوری راد در بيمارستان 

  .  جامعه پزشکی کشوراعتراض کردندسينا انجام شد و پزشکان با تجمع خود به دستگيری اين عضو
ور نيروھای امنيتی در بيمارستان کامال مشھود بود و آنان مانع ورود ساير پزشکان اين گزارش می افزايد از صبح امروز حض

منابع خبری از داخل بيمارستان خبر داده . که برای پيوستن به ھمکاران خود به بيمارستان سينا آمده بودند، می شدند
  . تر علی شکوری راد شدند خود دکاند که پزشکان به تجمع اعتراضی خود ادامه داده و خواستار آزادی ھمکار

بر اساس اين گزارش، مرضيه وحيد دستجردی وزير بھداشت در تماسی با پزشکان تجمع کننده، بر پيگيری اين وزارتخانه 
  . آزادی شکوری راد خبر داده استبرای 

ر علی شکوری اي، ضمن اعتراض به بازداشت دکت پيش از اين نيز، انجمن اسالمی جامعه پزشکی ايران با صدور بيانيه
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راد و محکوم کردن آن، اين عضو شورای مرکزی خود را انسانی ديندار و حق جو و حق گو، شجاع، منطقی و مستدل، 
گو، راستی با آزادي، منطق، گفت"آزاديخواه و صريح اللھجه توصيف کرده و خاطرنشان ساخته بود که عامالن بازداشت او 

  ." اند و صداقت مخالف
ن اسالمی نيز در واکنش به بازداشت عضو شورای مرکزی خود، علی شکوری راد، با صدور بيانيه ای جبھه مشارکت ايرا

بازداشت فردی چون دکتر شکوری نشانه شکست قطعی و محتوم و در ماندگی کودتا گرانی است که در : تاکيد کرد
ان اصيل اصالحات و جنبش سبز مردم برابر منطق و استدالل جز تيغ و درفش در کف ندارند و البته نشانه پيروزی جري

  . ن نامردمی ھا را تحمل می کنندايران است که در سال صبر و استقامت، مظلومانه ھمه اي
شکوری راد سه شنبه بيست مھرماه بعد از انتشار يادداشتی در اعتراض به سخنان محسنی اژه ای مبنی بر غير 

  . عاليت جبھه مشارکت بازداشت شدقانونی بودن ف
آقای "، خاطرنشان کرده بود "ھای جديد گويی و دروغ افتضاح روی افتضاح؛ تناقض" در نوشته خود تحت عنوان وی

محسنی اژه ای کم کم نشان می دھد، بعد از قاضی مرتضوی که حقيقتاً يک پديده تاريخی در دستگاه قضا بود، تمايل 
 بود و ھم مسائل را شخصی نمی کرد و به ھمين به پديده شدن دارد با اين تفاوت که قاضی مرتضوي، ھم با ھوش

دليل بموقع ليز می خورد و توانست ده سال بر کرسی دادستانی تکيه بزند اما آقای اژه ای بر حسب اشتھار اين قابليت 
  ." ص در سمت سخنگويی داشته باشدلذا بعيد است دوام چندانی بخصو. ھا را ندارد

  ر زندان باشد؟  عضو ھيئت علمی دآيا شايسته است اين
به گزارش تحول سبز درمراسم بيمارستان سينا خانم دکتر خدمت ھمسر دکتر علی شکوری راد ضمن تشکر از شرکت 

امروز روز تولد حضرت امام رضا عليه السالم است آن را به فال نيک می گيريم واز درگاھش برای ھمه : کنندگان افزود
  . آزادی می خواھيم  گرفتارند زندانيان بی گناه که به نا حق

شخصيت آقای دکتر شکوری راد شخصی منطقي، قوی ،مستدل و پاک بود : خانم دکتر خدمت در ميان اين جمع افزود
که ھرکس يکی دو بار با او مصاحبه داشته است او را بخوبی می شناسد چون خانم دکتر وحيد دستجردی 

ان بزودی آزاد خواھند شد ،من به شخصيت سياسی ايشان وزيربھداشت،درمان واموزش پزشکی پيام داده اند که ايش
  . ی ايشان از روی اعتقاداتش بودنمی پردازم فقط می گويم کارھای سياس

 از خانه خارج می ۶:۴۵ايشان ھر روز صبح ساعت : وی با اشاره به پاره ای از فعاليت ھای علمی دکتر شکوری راد گفت
 بعد از ظھروگاھی ديرتر در بيمارستان می ٧و ۶ھر روز تا ساعت . اشتند با رزيدنتھا کالس د٧:٣٠شدند چون ساعت 

ماندند و به کارھای بيماران می پرداختند علی رغم اينکه مطب نداشتند حق محروميت از مطب و ھيئت علمی 
  . ولوژی بيمارستان سينا تھيه شدبه کوشش ايشان دستگاه ام آر ای برای بخش رادي. جغرافيايی ھم نمی گرفتند

ھر شب تعداد زيادی کليشه ام آر ای برای ريپورت به منزل می آوردند طوريکه ما ھر روز صبح زودکه بيدار می : وی افزود
ھر موقع از شب که .شديم، می ديديم ايشان از قبل از صبح مشغول نوشتن و گزارش عکس ھای ام آر ای است 

 نمی کردند با ايشان تماس می گرفتند و ايشان بالفاصله خود ھمکاران ايشان را جھت کارھای اورژانس بيمارستان پيدا
بخش راديولوژی بيمارستان سينا از نظر انتخاب برای .را به بيمارستان می رساندند تا کار بيماران به تاخير نيفتد

رت ھفتگي، رزيدنتھای ورودی جديد در رديف ھای اول نبود به کوشش ايشان و با امتحانات مختلفی که از رزيدنتھا بصو
سال بيشترين رزيدنت به عتوان يکی از انتخابھای اول قرار گرفت و ام. قبل از بورد وقبل از امتحانات ارتقا ساليانه ميگرفتند

  . را پذيرفت 
من از رئيس بيمارستان سينا ،رياست دانشگاه علوم پزشکی تھران و خانم دکتر وحيد : دکتر خدمت در خاتمه گفت
داريد؟ آيا … د نفر ھيئت علمی اينچنين مخلص ،فداکار و بدون ھيچ گونه چشمداشت مالی ودستجردی می پرسم چن

  شايسته است اين عضو ھيئت علمی در زندان باشد؟ 
 

 رسد  جمعيت بيکاران ايران به پنج ميليون نفر مي

ه توسعه کشور نشان مقايسه وضعيت ايجاد اشتغال در چھار برنام: مھر آمده است 28 در تاریخ کلمهبه نوشته سایت 
فاصله شش درصدی نرخ بيکاری . می دھد برنامه دوم بھترين عملکرد و برنامه چھارم ضعيفترين عملکرد را داشته است

 درصد از اشتغال مدنظر، خود گويای وضعيت ٢۶با نرخ بيکاری ھدف گذاری شده در برنامه چھارم و تحقق ساالنه تنھا 
ھارم است که با روند فعلی پيش بينی می شود نرخ بيکاری کشور در برنامه پنجم نامطلوب اشتغال کشور در برنامه چ

  .  درصد برسد١٨به جای ھفت درصد به مرز 
چند روز قبل خبری منتشر شده بود مبنی بر اينکه باالخره موارد مطرح در اليحه برنامه پنجم برای ارائه در صحن علنی 

تی اين نمايندگان مجلس ھستند که در مورد تصويب شدن يا نشدن اليحه مجلس آماده شده است و انگار در روزھای آ
يکی از شاخص ھای مدنظر در اين اليحه نرخ . ای که يک سال با تاخير به دست آن ھا رسيده تصميم گيری خواھند کرد

  .  از تنھا عدد مطرح برای آن استبيکاری ای است که بالطبع اثرات اجتماعی و اقتصادی آن فراتر
  ج ميليون بيکار در برنامه پنجم نپ

در اين اليحه طبق گفته مسئوالن وزارت کار نرخ بيکاری ھفت درصدی در حالی پيش بينی شده که در حال حاضر ھدف 
  . برنامه چھارم ھم محقق نشده است درصد نرخ بيکاری ٨/۴

 پيش بينی سازمان مديريت و از سوی ديگر در شرايطی نرخ بيکاری ھفت درصدی در اين اليحه عنوان شده که طبق
 که در آن ٨٢اين برآورد براساس شاخص ھای سال .  درصد می رسد٣/١٨ به ٩۴برنامه ريزی سابق اين نرخ در سال 

 وجود داشت، صورت گرفته و توسط پژوھشکده تحقيقات استراتژيک ۴/٨موقع ھنوز اميدھايی برای تحقق نرخ بيکاری 
  .  استشخيص مصلحت نظام منتشر شدهمجمع ت

براين اساس در اين پيش بينی به دو روند اشاره شده که يکی روند مطلوب است و ديگری روند موجود که به دليل 
محقق نشدن نرخ بيکاری مطلوب يعنی نرخ بيکاری مدنظر برنامه چھارم، می توان برداشت کرد که آن برآورد به آمارھای 

  . راساس روند موجود نزديک تر استب
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 ھزار نفر ٧٩٠ ميليون و ٢۶ ميزان عرضه نيروی کار در بازار کار ايران بيش از ٩۴س با ادامه روند موجود در سال بر اين اسا
 ھزار ٩٠٢ ھزار نفر خواھد بود که به منزله بيکاری چھار ميليون و ٨٨٨ ميليون و ٢١و تقاضای برای اين نيروی کار بيش از 

  .  درصدی است٣/١٨نفر و نرخ بيکاری 
 درصد بوده و با توجه به اين روند، ٨/١١ ديگر اين برآورد مسئوالن دولتی در حالی بوده که نرخ بيکاری آن زمان از سوی

 درصدی حال حاضر ايران به نظر ۶/١۴ درصد برآورد شده است اما با توجه به نرخ بيکاری ١٨ معادل ٩۴نرخ بيکاری سال 
  . د اين وضع نامطلوب تر شده باشدمی رس
  درصدی بيکاری با ھدف برنامه  شش فاصله

شايد يکی از علل اين صعود نرخ بيکاری در برنامه پنجم، محقق نشدن نرخ بيکاری مدنظر برنامه چھارم باشد که ھرچند 
 ھزار شغل ٢۵٠ درصد آن يعنی به ميزان ٢۶ ھزار شغل برای آن پيش بينی شده بود اما تنھا ٩۵٠ايجاد ساالنه بيش از 
ايجاد شده که حاصل آن فاصله بيش از شش درصدی نرخ بيکاری حال حاضر ) طبق آمار وزارت کار(طی چھار سال اخير 

  . بيکاری مدنظر برنامه چھارم استبا نرخ 
 ٨٨ تا ٨۴ به تدريج ايجاد شد، چون در حالی که نرخ بيکاری طبق برنامه چھارم در سال ھای ٨۵البته اين فاصله از سال 

 درصد می رسيد اما در عمل به ترتيب ۴/٨ درصد و در نھايت به ٣/٩درصد، ١/١٠ درصد، ١١درصد، ٨/١١بايد به ترتيب 
  . درصد رسيد٩/١١درصد و در نھايت به ۴/١٠درصد، ۶/١٠درصد، ٢/١١درصد، ١١/۴

 ھزار نفر ١۵٠ھمچنين در حالی که طبق برنامه چھارم توسعه در سال پايانی آن تعداد بيکاران بايد به دو ميليون و 
 ھزار نفر بيشتر از ھدف يعنی دو ميليون ٧٠٠ می يافت اما در سال گذشته تعداد بيکاران کشور توسط مرکز آمار کاھش

با وجود اين، نگاه به برنامه .  ھزار نفر اعالم شده است۵٠٠ ھزار نفر و در فصل نخست امسال ھم سه ميليون و ٨٠٠و 
  . وب نبوده است اھداف بخش اشتغال آن چنان ھم نامطلھای ديگر توسعه نشان می دھد پيش از اين، وضعيت تحقق

 ٧۴ درصد، در برنامه دوم توسعه طی سال ھای ٩٧ به ميزان ٧٣ تا ۶٩براين اساس در برنامه اول توسعه طی سال ھای 
 درصد اھداف ايجاد اشتغال ٧۵ به ميزان ٨۴ تا ٧٩ درصد و در برنامه سوم توسعه طی سال ھای ١٠٢ به ميزان ٧٨تا 
 ھزار شغل ھدف بوده ٧۶۵ ھزار و ۴٠۴ ھزار، ٣٩۴در برنامه ھای اول، دوم و سوم توسعه ايجاد ساالنه . قق شده بودمح

  . ھزار شغل در سال ايجاد شده بود ۵٨٠ ھزار و ۴١۴ ھزار، ٣٨۴که در اين برنامه ھا به ترتيب 
  زايش جمعيت و کاھش سرمايه گذاری بيکاری در سايه اف

برای اين افزايش بيکاری می توان برشمرد افزايش جمعيت و در نتيجه عرضه نيروی کار و در مقابل از جمله داليلی که 
با استناد به آخرين نتايج سرشماری عمومی نفوس و . انقباض تقاضای نيروی کار ناشی از کاھش سرمايه گذاری است

 ميليون ١۶ به ۶۵ ميليون نفر سال ١٢از  ساله و بيشتر از آن، ١٠ اعالم شده است، جمعيت فعال ٨۵مسکن که در سال 
 ميليون و ٢٣ افزايش يافته و در سال گذشته نيز اين تعداد ٨۵ ميليون نفر در سال ٢٣ و سپس به بيش از ٧۵نفر در سال 

  .  ھزار نفر اعالم شده است٨٠٠
 طبق آمارھای مرکز .اما در مقابل اين افزايش عرضه نيروی کار، روند سرمايه گذاری در کشور صعودی نبوده است

 ٧/١٢ اقتصاد ايران از رشد متوسط سرمايه گذاری ساالنه ٧۵ تا ۶٧پژوھش ھای مجلس، در حالی که طی سال ھای 
 درصد کاھش يافت و پس از آن نيز اين روند ۴/٨ اين ميزان رشد ساالنه به ٧٩ تا ٧۵درصدی برخوردار بود، در سال ھای 

  .  درصد رسيد۵/۵النه  به رشد سا٨۵نزولی طی شد و در سال 
در کنار اين روند، افزايش چشمگير واردات در سال ھای برنامه چھارم که به اذعان خود مسئوالن حتی بيش از ميزان ذکر 

چرا که طبق آمارھای سازمان بين . شده در برنامه چھارم بود نيز طبيعتا در کاھش اشتغال کشور تاثير گذاشته است
براين اساس، طبق آمارھای گمرک .  دالر واردات يک شغل در کشور مقصد از بين می رود١٠٠المللی کار به ازای ھر 

اين ميزان واردات در طی برنامه .  سال گذشته در سال ھای برنامه چھارم صورت گرفته است٣٢ درصد واردات ٣۴کشور 
 ميليارد ۶٨ ميليارد دالر، ١٠٨ه ترتيب  ميليارد دالر بوده که اين ميزان در برنامه ھای اول تا سوم ب٢۴٠چھارم در حالی 

 . ميليارد دالر بوده است١١٧دالر و 

  قيمت خريد برخی از اقالم ضروری 

اند و  قيمتھا در بازار نيز گويا متوجه اجرای قانون شده:  مھر آمده است 28به گزارش خبرگزاری دولتی مھر ایران در تاریخ 
داران  برنج، روغن و ميوه ھم اکنون قيمت بااليی دارد و غرفه. باال می کشندھای صعود،  خود را ھر از چند روزی از پله

  بار که برنج و روغن نيز از اين وضعيت ناراضی ھستند، چراکه معتقدند مردم کمتر خريد می کنند  تره و ميادين ميوه
 تومان و برنج 2250سياه  تومان، دم 1650 تومان، خزر 2500 تومان، ھاشمی 2500ھم اکنون ھر کيلوگرم برنج طارم 

ای  مرغ شانه خم تومان و ت1700قيمت رب . شود بار عرضه مي تره و  تومان در ميادين ميوه1950 تومان تا 1750وارداتی بين 
  .  تومان است3275

 تومان، ران 9950 تومان، مخلوط گوساله 7300 ھزار تومان، قلوه گاه 8قيمت ھر کيلوگرم گوشت چرخ کرده مخلوط 
  .  تومان است16550 و ران گوسفند  تومان13650 تومان، سردست 11550له گوسا

 تومان، سيب 1150 تومان، انار 750 تومان، سيب زرد 870 تومان، خيار 1200 تومان، ليمو 540قيمت يک کيلوگرم گوجه 
ای نيز  شير يارانه. است تومان 800 تومان و کيوی 750 تومان، نارنگی 1900 تومان، سيب وارداتی 880 تومان، انگور 900

 .شود  تومان عرضه مي350ھمچنان به قيمت 

 به کارخانه ممنوع شد کارگران نيشکر ھفت تپه  ورود پنچ فعال کارگری عضو سندیکای
 

ورود پنج فعال کارگری عضو ھيئت مدیره سندیکای کارگران نيشکر ھفت به :  مھر آمده است 29بر پایه خبر دریافتی در 
در ادامه   .به کارخانه ممنوع شد محمد حيدری و تی ، فریدون نيکوفرد ، قربان علی پور ، جليل احمدیعلی نجا اسامی

گذشته از سوی دادگاه تجدید نظر استان خوزستان به حبس   تن از کارگرانی که ھفته5، صبح امروز خبر آمده است 
 اعالميه ای از سوی حراست کارخانه مواجه قصد ورود به کارخانه را داشته اند با محکوم شده بودند ، زمانی که
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مشخص  ھنوز علت این اقدام  به نا بنا به این گزارش،. که ضمن درج اسامی فوق آنھا را ممنوع الورد کرده بود شدند
احمدی  جليل پور و نيکوفر، قربان علی نجاتی، فریدون دادگاه تجدید نظر استان خوزستان علیبي پيش ھفته  .نشده است

چھار ماه حبس تعزیری و ھشت ماه حبس  پور را به  ماه حبس تعليقی و محمد حيدری6تعزیری و  زندان  ماه6ل به تحم
  .شده است  صادر شده و کارگران86ھای کارگری سال  با اعتراض این احکام در ارتباط  .تعليقی محکوم کرده است

   
 روم ھستند از تحصيل محھزار کودک الزم التعليم در کشور ٨٠٠یک ميليون و 

 
 یک مقام مسئول در سازمان نھضت سواد آموزی در :  مھر آمده است 29به گزارش خبرگزاری دولتی مھر ایران در تاریخ 

کشور خبر می دھند   درصدی کودکان الزم التعليم در99.5مسئوالن آموزشی وزرات آموزش و پرورش از پوشش  حاليکه
معاون آموزشی .سال گذشته خبر می دھد 10زم التعليم در کشور طی  ھزار کودک ال800از محروميت یک ميليون و 

 ھزار 348، 1385براساس سرشماری سال : اعالم این خبر گفـت سازمان نھضت سواد آموزی در گفتگو با خبرنگار مھر با
  .اند نده ساله به مدرسه نرفته و از تحصيل بازما16 تا 10 ھزار نوجوان 263التعليم و   ساله الزم9 تا 6کودک 

  
بازمانده از تحصيل ارائه شده اما اعداد و ارقام  اگرچه در طول سالھای گذشته آمار بسيار و بعضا متناقضی درباره کودکان

سوادآموزی که متولی پوشش تحصيلی بی سوادان در کشور است نسبت به سایر  مرکز آمار ایران و به دنبال آن نھضت
و   ھزار کودک600 سال اخير یک ميليون و 10طی : علی ابراھميمی ادامه داد.باشدتواند دقيقتر و صحيح تر  آمارھا می

سواد آموزی گواھينامه تحصيلی  نوجوان در ھمين بازه سنی به مدرسه نرفته اما با حضور در کالسھای مقدماتی نھضت
 نتوانسته اند به مدرسه راه  ھزار کودک و نوجوان800ميليون و   سال گذشته یک10دریافت کرده اند که بدین ترتيب طی 

  .یابند
: درباره آمار کودکان بازمانده از تحصيل اظھارکرد "عضو ھيئت مدیره انجمن حمایت از حقوق کودکان"اما جاوید سبحانی 

 قدیمی است و قطعاً تعداد کودکان بازمانده از تحصيل طی این سالھا افزایش یافته 1385آمار مربوط به سرشماری سال 
وزارت آموزش و : دقيق نبوده است، افزود نی با بيان اینکه آمار کودکان بازمانده از تحصيل در کشور ھيچگاهسبحا.است

ارائه نکرده و تکليف این کودکان در سياستگذاریھای کالن کشور مشخص  پرورش تاکنون در این باره برنامه ریزی مناسبی
 .نيست

 

  
 جامعه پرستاری در فراموشی به سر می برد 

 23کاھش ساعت کار پرستاران که نيازمند استخدام :  مھر آمده است 29 گزارش خبرگزاری دولتی مھر ایران در تاریخ به 
ھزار نيروی جديد است بعد از کلی سر و صدا و گاليه ھای جامعه پرستاری به نظر می رسد بدون اينکه نتيجه مثبتی 

  . ی بردبرای پرستاران داشته باشد در وضعيت فراموشی به سر م
 ھزار نيروی جديد پرستاری بر می گردد به سخنان 23به گزارش خبرنگار مھر، آخرين موضعگيری در خصوص استخدام 

 مھر در تاالر وزارت کشور برگزار شد و طی آن دکتر وحيد 19وزير بھداشت در ھمايش بررسی مسائل پرستاران که 
دستور  می شود و ھيچ مقام دولتی نمی تواند در مقابل  ھزار پرستار قطعا انجام23دستجردی گفت که استخدام 
  . رئيس جمھور ايستادگی کند

ارتقای "وزير بھداشت اين موضوع را به دنبال اعتراضھا و انتقادھای جامعه پرستاری که به شدت از اجرايی نشدن قانون 
تاران در آن ھمايش گفت که وزارت گاليه داشتند عنوان کرد و خطاب به پرس" بھره وری نيروھای بالينی نظام سالمت

  .  سال آينده نياز دارد5ديگر طی  ھزار پرستار 50 ھزار پرستار به 23بھداشت عالوه بر استخدام 
 ھزار نيروی پرستاری به دليل اينکه دولت برای آن منابع اعتباری مشخص 23اين در حالی است که موضوع استخدام 

  .  شد، در کميسيون تلفيق مجلس ردنکرده بود
به دنبال مخالفت کميسيون تلفيق مجلس با استخدام پرستاران جديد دولت گزينه پرداخت اضافه کار را به جای کاھش 

اين در حالی بود که دکتر حسن امامی . ساعت کار پيشنھاد داد و اعالم کرد که اين پرداختھا از اول مھر انجام می شود
 شت که تا وقتی پرداخت اضافه کار به پرستاران از سوی دولت تامين اعتباررضوي، معاون درمان وزارت بھداشت عنوان دا

  . نشود نمی توان آن را اجرا کرد
 کار اين مقام وزارت بھداشت البته به طور ضمنی به اين مسئله اشاره داشت که بعيد است تامين اعتبار پرداخت اضافه

  . تا پايان مھر عملياتی شود
ون وزير بھداشت می تواند تمام واقعيتی باشد که جامعه پرستاری را درگير خود ساخته اعالم اين خبر از سوی معا

 ماه از آغاز سال و اجرايی نشدن کاھش ساعت کار پرستاران می توان تا حدودی پرداخت 7در واقع، با گذشت . است
 در نيمه دوم سال دستگاھھای زيرا بررسيھا و شواھد نشان می دھد. اضافه کار به آنھا را نيز کم لن يکن تلقی کرد

اين در حالی است که . حرکت کنند" دست به عصا"دولتی با کسری بودجه مواجه شده و می بايست تا پايان سال 
دولت نيز دچار کسری بودجه شده و می بايست از ھزينه ھای خود بکاھد تا بتوانند اعتبارات ضروری و مورد نياز 

  . اولويت تامين کندا را بر اساس دستگاھھا و سازمانھ
در ھر حال چنين به نظر می رسد که وعده ھای مسئوالن برای جلب رضايت جامعه پرستاری و ارتقای کيفی خدمات 

رسانی به بيماران با توجه به مشکالتی که در بحث تامين اعتبارات وجود دارد تا حدودی پابرجا مانده و شايد محقق 
  . زيانباری را در پی داشته باشد ھای مسئوالن می تواند آثار و خسارات قطعا پيامدھای محقق نشدن وعده. نشود

جامعه پرستاری که طی اين سالھا به وعده ھای مسئوالن اجرايی کشور دل خوش کرده است، حاال چنين تصور می 
انی به کند که ھرآنچه را شنيده است ھرگز محقق نخواھد شد و اين می تواند مقدمات دلسردی آنان در خدمات رس

بيماران و مردم را به دنبال داشته باشد که قطعا ھزينه ھای ناشی از بی انگيزه شدن در نظام سالمت، بيشتر از آن 
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  . چيزی است که می بايست بابت جلب رضايت و ارتقای بھره وری پرستاران کشور ھزينه شود
  

  فشار آمريکا بر ترکيه برای افزايش تحريم ايران

کوشند تا ترکيه را به اعمال  مقامات آمريکايی مي:  مھر آمده است 30رسی زبان آلمان در تاریخ به گزارش رادیو فا
که آنکارا تاکنون با اين امر مخالفت کرده، بازرگانان و مديران صنايع  در حالي. ھای گسترده عليه ايران ترغيب کنند تحريم

  . گويند ريکا بر اين کشور سخن ميترکيه از تاثير فشارھای آم
ھای اعمال شده از  ترکيه را تشويق کرد تا مجازات)  مھر٢٩/ اکتبر ٢١(شنبه  يک مسئول بلندپايه دولت آمريکا روز پنج

االی خود با ايران را آورد تا روابط تجاری سطح ب آمريکا به ترکيه فشار مي. المللی عليه ايران را اجرا کند طرف جامعه بين
  . کاھش دھد

داری آمريکا در امور مبارزه با تروريسم پس از جلسه با مسئوالن دولتی و بانکی ترکيه  وزارت خزانهاستوارت لوي، معاون 
خواھيم، اعمال  تمام آنچه که ما مي«:  گفت ھا عليه ايران اختصاص داشت، ظرف دو روز گذشته که به بررسی مجازات

  . »ايران در تمامی نقاط جھان استھای عليه  مجازات
ھا برای  ترکيه از قول لوی نوشت که ھدف او از سفر به ترکيه و مذاکرات صورت گرفته، افزايش فرصتروزنامه حريت 
  . ھای اعمال شده عليه ايران است موفقيت مجازات

کند و  اش با ايران، نقش بسيار مھمی در اين ميان ايفا مي ترکيه به علت موقعيت جغرافيايی و ھمسايگي«: وی افزود
  . »جا اھميت زيادی داردھا در اين مجازات

ن بانکی ترکيه ای مشابه سخنان لوی را به مسئوال پيش از اين نيز يک ھيئت آمريکايی در ماه اوت به ترکيه رفته و نامه
  . تسليم کرده بود

  ترکيه بر سر دوراھی 
د با ادی و مالی خوالمللی به خصوص از طرف آمريکا، ترکيه سطح روابط اقتص رغم فشارھای بين ست که به اين در حالي

  . ايران را افزايش داده است
ھای ايران در شورای امنيت رای مثبت نداد، ولی آنکارا اعالم کرد که به  ھر چند که ترکيه به ھمراه برزيل به تحريم

ھای  تھای اعمال شده از سوی شورای امنيت عليه ايران پايبند است، ھر چند در اين راستا اھميتی به مجازا مجازات
  . دھد المللی ديگر نمي بين

ھای ايرانی در فھرست سياه قرار گرفته و ممکن است  ھای ترکيه به دليل معامله با شرکت بر اساس قانون آمريکا، بانک
  . ھای آمريکا محروم شوند با بانککه از داد و ستد 

 در شرايطی که محاصره ايران وزير ترکيه ماه گذشته گفت که ترکيه قصد دارد با اين حال رجب طيب اردوغان، نخست
  . ين صادرکننده گاز به ترکيه استافزايش يافته، سطح تجارت با اين کشور را سه برابر کند، چرا که ايران دوم

ثيری در تواند رفتار و موضعگيری ايران را تغيير دھد و مجازات و تحريم تا به گفته اردوغان اين تنھا ديپلماسی است که مي
  . د داشتاين زمينه نخواھ

  ھای ترک  فشار آمريکا بر شرکت
مصوبات وزير ترکيه تاکيد کرده که کشورش به  استوارت لوی در ادامه سخنان خود گفت که علی باباجان، معاون نخست

  . شورای امنيت پايبند است
مله با ايران ھای اين کشور که در حال معا عليرغم موضعگيری نرم و ھمراه با تساھل و تسامح دولت ترکيه با شرکت

تاکيد کرد ) کند ھای مختلفی فعاليت مي ترين مجموعه ترک که در زمينه بزرگ(ھستند، مصطفی کوچ، رئيس شرکت کوچ 
  . کنند ارھای آمريکا را احساس ميھای تجاری ترکيه فش ھا و شرکت که بانک

 درصد آن متعلق به کوج ترکيه ۵١ در ماه اوت شرکت توبراش، چھارمين شرکت بزرگ در زمينه پااليش نفت در اروپا که
  . صولی را به ايران نخواھد فروختاست اعالم کرد که ديگر ھيچ مح

ھای نزديکی با شرکت فورد و  مدير شرکت کوچ اعالم کرد که اين شرکت معامالت بانکی با آمريکا داشته و ھمکاري
  . يران نيستکردن و شکستن تحريم اکرايسلر آمريکا دارد و به سادگی قادر به ريسک 

المللی مطالعات استراتژيک در لندن گفت که ترکيه با  در ھمين حال مارک فيتزجرالد کارشناس امور ايران در مرکز بين
کند تا تھران را قانع کند تا به  کشورھای بزرگ برای افزايش تحريم ايران موافق نيست و در عين حال تالش زيادی مي

  . المللی تن دھد خواست جامعه بين
ھای اعمال شده يک  سخن گفتن با ھمسايگان و برقراری روابط خوب با آنھا و دور زدن مجازات«: فيتزجرالد در پايان افزود

  . »المللی دچار دو دستگی شده، چيز ديگری است چيز است و ارسال پيام به ايران در اين زمينه که جامعه بين
  

  لونيروھای امنيتی به منزل عروس اسايورش 

 مھرماه به منزل زويا صمدی 28نيروھای امنيتی چھارشنبه :  آمده است 89 مھر 30یه گزارشات رسيده از ایران در بر پا
  . سياسی منصور اسانلو يورش بردندعروس زندانی 

نيروھای امنيتی به ھمراه يک موتور سيکلت و يک دستگاه خودرو پژو به منزل خانم زويا صمدی :در خبر فوق آمده است 
نيروھای امنيتی که به اذعان خودشان . ه کردند که به دليل عدم وجود وی موفق به ديدار و يا بازداشت وی نشدندمراجع

اند که باعث ترس ھمسايگان برای ارايه احضاريه به دادگاه به منزل زويا صمدی مراجعه کرده بودند به گونه ای رفتار کرده 
  . شدند

 ماموران امنيتی از ايستگاه مترو طرشت توسط نيروھای امنيتی ربوده شده عروس اقای اسانلو که پيش از اين توسط
بود و در اثر ضرب و شتم ھا وارده بر وی بچه اش سقط شد که شدت جراحت به طوری بود که پس از مراجعه به پزشک 

  . يز از انجام ھرگونه کاری کردندمعالج، ايشان را توصيه به استراحت مطلق و پرھ
دند و کار خود را از دست  وارده و ضعف شديدی که در ناحيه کمر وی به وجود آمده ايشان خانه نشين شبر اثر جراحات
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  . دادند
غيه ای پس از يورش به منزل زويا صمدی خانواده وی به دادگاه انقالب مراجعه کردند ولی قضات مربوطه از چنين ابال

  . اظھار بی اطالعی کردند
ين عروس آقای اسانلو بارھا به صورت تلفنی و با الفاضی توھين آميز تھديد به مرگ شده الزم به ذکر است که پيش از ا

بود که در پی تماس ھای تلفنی تھديد اميز خانواده اقای اسانلو به نزد قاضی محمدی رفتند که ايا شما مسبب اين 
ن موضوع اظھار بی اطالعی ايتماس ھا ھستيد و از ايشان ميخواھيد که به پيش شما بيايند؟ که قاضی محمدی از 

  . ميکند
اگر ايشان جرمی مرتکب شده است خوب بيايد : "در اين رابطه خانواده اقای اسانلو به دادستان دادگاه انقالب گفته اند

برايش دادگاھی تشکيل دھيد و ايشان را به زندان بفرستيد ديگر ضرب وشتم سقط بچه و خانه نشين کردن چيست؟ 
  " ديد که ديگر نميتواند کار کند؟انی کنيد بياييد زندانی اش کنيد پس چرا ايشان را به اين وضعيت دراوراگر ميخواھيد زند

پس از يورش به منزل زويا صمدی خانواده آقای اسانلو به مسئولين مربوطه مراجعه کردند که ھمگی از پيش آمدن اين 
  . احضاريه اظھار بی اطالعی کردندمسائل و فرستادن 

  خيابان را مسدود کردند ی لوله چدنی اھواز  کارخانهکارگران
 

ی لوله چدنی اھواز صبح امروز در اعتراض به عدم پرداخت حقوق  کارگران کارخانه:  بر پایه گزار دریافتی آمده است 
 ایران، به گزارش ھرانا به نقل از واحد کارگری مجموعه فعاالن حقوق بشر در. ی خود تجمع اعتراضی برپا کردند معوقه

 ماھه از سوی مسئولين کارخانه در 10کارگران کارخانه لوله چدنی اھواز، صبح امروز در اعتراض به عدم پرداخت حقوق 
الزم به ذکر است که در این . متری تجمع اعتراضی برپا کردند30ميدان شھدای اھواز، خيابان نادری، طالقانی، 

  . خيابان نادری را مسدود کردند دقيقه با تجمع خود12 کارگران به مدت  تجمع،
ھای دریافتی، در این تجمع اعتراضی نيروھای گارد ضد شورش که به دور تجمع کنندگان حلقه زده  بر اساس گزارش

 3ی این کارگران را به نمایش گذاشتند و این تجمع بدون درگيری به مدت  یی متفاوت از تجمع روز گذشته  چھره بودند،
ی لوله بتونی اھواز از سوی مجموعه اعالم شده بود،  ، تجمع کارگران کارخانه گزارش روز گذشتهدر .ساعت ادامه داشت

  .که در این خبر تصحيح شد
  
 عتراض سندیکای کارگران شرکت واحد به حکم زندان فعاالن سندیکای کارگران نيشکرا
   

ی تھران و حومه با انتشار اطالعيه ای سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسران: به نوشته سایت سندیکا آمده است 
احکام صادره برای فعالين سندیکای کارگران نيشکر ھفت تپه را محکوم کرده و خواستار آزادی ھمه فعالين کارگری در 

  .بند شد
  

  :در اطالعيه ی سندیکای کارگران شرکت واحد آمده است
  

به دليل عدم پرداخت حقوق و رسيدن به پایه ای ترین  که ١٣٨۶در راستای اعتراضات کارگران نيشکر ھفت تپه در سال 
انجام شد، تعدادی از کارگران دستگير شدند که بعد از بازجویی ھای مکرر ) ایجاد تشکل مستقل(حقوق صنفی کارگران 

ش ماه دادگاه در مرحله اول رسيدگی کارگران را به یکسال حبس که ش. با قرار وثيقه، تا روز دادگاه از زندان آزاد شدند
آن را به حالت تعليق در می آورد محکوم کرد و در زمان معين برای اعالم اعتراض، کارگران با اميد به رسيدگی عادالنه در 

  .حکم صادره توسط دادگاه بدوی را تایيد کرد" دادگاه تجدیدنظر شکایت کردند اما متاسفانه دادگاه تجدید نظر عينا
  

دیکایی صادر شده که کارگران ھفت تپه حقوق خود را با تاخير سه ماھه دریافت می این احکام در حالی برای فعالين سن
کنند و با توجه به سخت و زیان آور بودن کارشان، طرح طبقه بندی مشاغل در کارخانه اجرا نمی شود و ساعات اضافه 

  .کاری این کارگران ھر روز کاھش پيدا می کند
ای بھبود شرایط موجود بيشترین ھزینه را پرداخت کرده است، کارگرانی که جنبش کارگری ایران در ساليان گذشته بر

حتی قدرت پرداخت اجاره منزل را ندارند و از کمترین اوضاع معيشتی بی بھره اند، برای رسيدن به حقوق صنفی خود 
  .باید زمان طوالنی را در پشت ميله ھای زندان سپری کنند

مبارزات روزمره جنبش کارگری تبدیل شده است، ھمانگونه که دستگيری و بيکاری تھدید، بيکاری و زندان به بخشی از 
نتوانست فعالين سندیکای کارگران شرکت واحد را از پا درآورد مطمئن ھستيم فعالين سندیکای ھفت تپه نيز ھرگز 

  .نخواھند گذاشت این مبارزه از بين برود
  

حومه برای آزادی و حق خواھی این نمایندگان کارگری از ھيچ سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تھران و 
  .کوششی دریغ نمی کند

  
سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تھران و حومه ضمن محکوم کردن احکام صادره برای فعالين سندیکای 

 اسالو، فرزاد کمانگر، کارگران نيشکر ھفت تپه، خواستار آزادی ھمه فعالين کارگری از جمله ابراھيم مددی و منصور
  .مھدی فراحی شاندیز و لغو احضارھای فعالين کارگری دستگير شده در روز جھانی کارگر می باشد

  
   تپه در آستانه اخراج و زندان قرار دارند٧اعضای ھيئت مدیره سندیکای کارگران نيشکر 

  
عات شوش از طریق حراست شرکت نيشکر بنابه گزارشات رسيده از نيشکر ھفت تپه، تھدیدات و فشارھای وزارت اطال
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  .ھفت تپه عليه اعضای ھيئت مدیره سندیکا و کارگران شدت یافته است
 تن از اعضای ھيئت مدیره سندیکای نيشکر ھفت تپه از ۴ مھرماه ٢٩ از صبح روز جھارشنبه  در این گزارش آمده است ؛
ر نظر اداره اطالعات شوش سرکوب کارگران را به حراست شرکت نيشکر ھفت تپه که زی. ورود به شرکت منع شده اند

اسامی اعضای ھيئت مدیره که از ورود به . عھده دارد از ورود این فعالين سندیکایی به شرکت جلوگيری کرده است
 ماه ۶آن ھا اخيرا به . فریدون نيکو فرد، جليل احمدی، رمضان عليپور و محمدحيدری مھر: شرکت منع شده اند عبارتند از

  . ماه حبس تعليقی محکوم شده اند٨ ماه حبس تعزیری و ۴ ماه حبس تعليقی و آقای حيدری مھر به ۶س تعزیری و حب
مدتی قبل از آن آقای علی نجاتی رئيس ھيئت مدیره سندیکای کارگران نيشکر ھفت تپه از کار : این گزارش می افزاید

 که حقوق و مزایای او را قطع کرده اند این در حالی است  ماه است۶بيش از . اخراج و از ورود به شرکت منع شده بود
اداره کار علت اخراج را غيبت طوالنی . که او نسبت به حکم اخراج غيرقانونی و غيرانسانی خود اعتراض نموده است

  .عنوان می کند در حالی که او در بازداشت وزارت اطالعات بسر می برد
  

 نفر به ۵٠ برابر افزایش داده و از ٢ اخيرا تعداد افراد حراست شرکت را به داودی رئيس حراست شرکت نيشکر ھفت تپه
افراد حراست با بيسيم در نقاط مختلف شرکت بخصوص در محلھاژی که کارگران حضور دارند .  نفر رسانده است١٠٠

اعتصابات و اعتراضات ھمچنين برای پيشگيری از . مستقر می شوند و ھر گونه تجمع کارگران را بالفاصله گزارش ميدھند
کارگری در اعتراض به سرکوب و ضایع کردن حقوق کارگران، تعدادی افراد خبرچين در ميان آنھا نفوذ داده شده و از این 

اقدامات سرکوبگرانه کارگران در شرکت . طریق سعی دارند که جو بدبينی و بی اعتمادی را در بين کارگران رشد دھند
  .رکت صورت می گيردزیر نظر مددی مدیر عامل ش

  
این گزارش اضافه می کند کارگران پس از شنيدن خبر ممانعت از حضور افراد ھيئت مدیره سندیکا در محل کارشان و 

شایعاتی مبنی بر دستگيری آنھا خشمگين ھستند و اعالم کرده اند در صورتيکه این ممانعت ھا ادامه یابد در روزھای 
آنھا خواستار لغو فوری و بی قيد و شرط احکام زندان . ده ای را آغاز خواھند کردآینده اعتراضات و اعتصابات گستر

کارگران، بازگشت علی نجاتی به محل کارش و پرداخت حقوق چند ماه اخير وی و اعاده حيثيت از او، برداشتن ممانعت 
ئت مدیره سندیکا در ھا از حضور اعضای ھيئت مدیره سندیکا و عذرخواھی رسمی مدیر عامل شرکت از اعضای ھي

  .مقابل جمع کارگران و اخراج داودی رئيس سرکوبگر حراست شرکت ھستند
  

 ماه است که حقوق خود را دریافت نکرده اند و ھمچنين ساعت اضافه کاری آن ھا را به نصف ٢از طرف دیگر کارگران 
  .تکاھش داده اند و این مسئله باعث مشکالت عدیده معيشتی برای کارگران شده اس

  
 کارگران نانوائی ھای سقز اعتصاب می کنند 

  
فرمانداری و ديگر مسئولين  بر اساس گزارش رسيده، اگر: کميته ی ھماھنگی برای کمک به ايجاد تشکل ھای کارگری 

کارگران خباز سنندج در .دست از کار خواھند کشيد استان به خواست کارگران خباز سنندج رسيدگی نکنند، کارگران
 نانوانی در شھر سنندج رسيده خواستار ۴٠٠بيش از  فزايش دستمزد خود و جمع آوری طوماری که به امضاراستای ا

 واحد نانوائی ، سنگگ ، لواشی و بر بری موجود است که حداقل ۴۵٠در شھر سنندج .افزايش دستمزد خود شده اند
ج بعد از برگزاری مجمع عمومی خود خواستار کارگران خباز سنند.کارگر در اين واحد ھا مشغول به کار می باشند ۴۵٠٠

اما تا کنون  ، دستمزد انان افزايش يابد٨٨به پائين بودن دستمزدھا و عدم افزايش دستمزد در سال  ان شدند که با توجه
  .مسولين استانی به اين خواست ھيچ گونه جوابی نداده اند

 
 ٣شدند اگر تا پايان روز يکشنبه  ر سنندج داشته اند متذکرکارگران در چندين جلسه خود که با فرماندار و استاندار د

 واحد نانوائی در سطح شھر ۴۵٠دستمزد انان افزايش پيدا نکند تمامی  ابانماه به مطالبه قانونی انان رسيدگی نشود و
خواست ما اعضای کميته ھماھنگی برای کمک به ايجاد تشکل ھای کارگری از اين .اعتصاب خواھند زد سنندج دست به

خباز که در راستای  کارگران خباز حمايت کرده و از تمامی مردم سنندج می خواھيم در صورت اعتصاب کارگران طبقاتی
از مطالبات کارگران حمايت و انان را در اين  افزايش دستمزد صورت ميگيرد به ھر شکلی که امکان دارد، ھمه با ھم

  .کشمکش طبقاتی ياری رسانيم
  

  بدون شرح
 ا درصدی مستمری ه10ه کارگران پيشکسوت در انتقاد از ادعای افزايش بياني.

   گزارشی مختصری از شرایط کار در کوره پز خانه ھای کنگاور

خوانندگان گرامی آنچه که پيشاروی شماست، گزارش مختصری از وضعيت کار و زیست کارگران کوره پزخانه ھای  
که بر اساس روایت دوستی که مشاھدات خود را از کار در کوره پزخانه مدتی بود . منطقه گودین شھرستان کنگاور است

بنابراین در . را برایم نقل کرده بود، تصميم گرفتم که برای تھيه گزارشی در این زمينه، به کوره پزخانه ھای کنگاور بروم
ه سمت کوره پزخانه ھا باید برای حرکت ب. ظھر یکی از روزھای مھر سال جاری، کرمانشاه را به مقصد کنگاور ترک کردم

 کيلومتر که از کنگاور را پشت سر گذاشتم، مناظر منطقه بيانگر این 10حدود . به سمت شھرستان تویسرکان می رفتم
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با . گزارش مختصری که در ادامه می آید حاصل این سفر کوتاه است. بود که به کوره پزخانه ھای آجر گودین رسيده ام
  فاده ھمگان قرار بگيرداميد به اینکه مورد است

در آمد بيشتر مردم این .  کيلومتری شرق کرمانشاه و از توابع شھرستان تویسرکان می باشد90گودین منطقه ای در 
کارگران این کوره پزخانه ھا، مھاجرینی از مناطق شمال غربی کشور، از . منطقه از طریق کوره پزخانه و فروش آجر است

  .ھستند که به ھمراه خانواده ھای شان برای امرار معاش به آنجا آمده اندجمله مھاباد، بوکان و سقز 

  .و کوره دستی) ماشينی(کوره ملی :در کوره پزخانه ھای گودین، آجر به دو طریق تھيه می گردد 

  :مراحل تھيه آجر در کوره ھای ماشينی 

سپس با اضافه نمودن نمک، . دپو می گرددابتدا خاک از معدن تھيه و توسط کاميون به محوطه کنار دستگاه خشت ساز 
خاکستر و کاه به مقداری کم، به سمت دستگاه خشت ساز ھدایت می شود و در آنجا، این دستگاه خاک وامالح اضافه 

این گل به صورت شمش در آمده وبه . شده را پودر نموده وبه مقدار الزم آب به آن اضافه شده و گل توليد می شود
قال می یابد وتوسط دستگاه اتوماتيک به خشت در اندازه ھای یکنواخت برش داده می شود و به قسمت خشت ساز انت

 کارگر در کنار دستگاه باشند و خشتھای 6بعد از طی شدن این مراحل، باید تعداد . این ترتيب خشت خام توليد می گردد
. سط تراکتور به محوطه ای دیگر حمل می گرددتوليد شده را به سرعت به داخل واگن بگذارند و با پر شدن واگن ھا، تو

 دوم را به جای آن  در این محوطه نيز، واگن توسط کارگران و ھمسر و فرزندان آنھا، تخليه می شود و خيلی سریع، واگن
در اینجا خشت ھا در کنار ھم چيده می شوند تا خشک شود وبعد از چند روز، بار دیگر روش . می گذارند تا خالی شود

  .ن خشت ھا توسط کارگران تغيير می یابدچيد

بعد از اینکه خشت ھا خشک شدند، به داخل کوره انتقال می یابند و در اتاقک ھای کوره ملی چيده می شوند که 
در این ھنگام درب کوره ھا با آجر و گل بسته می شود و کوره . تعدادی در امتداد یکدیگر وتعدادی نيز در پشت قرار دارند

کوره چند شبانه روز باید روشن باشد تا در آن حرارت، .  که به او کوره سوز می گویند، روشن می شودتوسط شخصی
 ساعت که از شدت گرمای کوره کاسته می شود، درب کوره ھا یکی یکی 24با گذشت . خشت ھا به آجر تبدیل گردند

ب درست شده، آجرھا را به روی تسمه نقاله  با دستکش ھایی که با تویو باز می گردد تا کارگران در آن حرارت سوزان
 دقيقه جھت تنفس 10 تا 5   کار کارگران در این مرحله کوره. می گذارند تا به محل دیگری جھت فروش انتقال یابند

  . استراحت در ھوای آزاد می باشد

  :کوره دستی

 ھایی که توسط چوب سا خته در کوره ھای دستی گل توسط کارگر تھيه می گردد و در محوطه آزاد به داخل قالب
 خشت توليد می شود و ھمه مراحل ھم چون کوره ھای ملی با 4 شبکه است که 4ھر قالب دارای . شده، می زیزند

بعد از چيدن بر روی ھم، . دست کارگران انجام می گردد ودر محلی استوانه ای شکل بر روی ھم چيده می شوند
 شبا نه روز در 7خشت ھا برای شخص کوره سوز می سازند که به مدت اتاقکی جھت کنترل شعله ھای آتش بر روی 

در این مدت شخص کوره سوز از خواب محروم است وغذا را در کنار کوره باید . زمان پخت باید شعله ھا کنترل شوند
 تھيه ھر آجر  ، برای89دستمزد کارگر با طی شدن تمام این مراحل در سال . بخورد و خيلی سریع به محل کنترل بر گردد

  . ریال است35

توالت و حمام ھر کوره . محل سکونت کارگران و خانواده ھای شان اتاقک ھایی ھستند که در امتداد یکدیگر می باشند
کارگران کوره پزخانه . برای کل خانواده ھا نيز عمومی کارگران آن کوره است و تھيه وسایل غذا به عھده خود آنھا است

ماه می توانند کار کنند، بنایراین آنھا برای بدست آوردن پول بيشتر، کار 6 تا 5 در طول سال به مدت به دليل شرایط جوی،
فشار کار به حدی زیاد است که زمان استراحت شبانه، در کنار سفره به . فشرده و طاقت فرسایی را انجام می دھند

  .می باشد ھزار تومان دستمزد 30 ساعت کار کشنده، 15خواب می روند و حاصل 

   صباح حيدری     

  1389مھر  

  عضو کميته ھماھنگی برای کمک به ایجاد تشکل ھای کارگری 
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جنبش کارگری ومروری براعتصابات 
!واعتراضات کارگران درايران  

 ١٣٨٩سال   ماهآبان کارگریروزشمار
- ٢٠١٠   

 
 
 

  ھا درصدی مستمری 10بيانيه کارگران پيشکسوت در انتقاد از ادعای افزايش 

در پى اظھارت سازمان تامين اجتماعى در :   آبان آمده است 1 ایلنا در تاریخ –به گزارش خبرگزاری دولتی کار ایران 
بگيران اين سازمان اتحاديه بازنشستگان و پيشكسوتان جامعه   درصدى متوسط مستمريھاى مقرري10خصوص افزايش 

  . كارگرى بيانيه اى را بصورت سرگشاده منتشر كرد
  : ه گزارش ايلنا، متن كامل اين بيانيه به شرح ذيل استب

روابط عمومی سازمان تأمين اجتماعی در اظھاراتی دو پھلو دست به اعترافاتی زده که جای تأمل دارد اول اينکه شکی 
 درصدی به حقوق مستمری بگيران مفھوم اين است که يک قدم به واقعی کردن افزايش 10نيست که پذيرش افزايش 

 درصد اضافه کرده ايم و 15رری بازنشستگان سازمان نزديکتر شده ايم اما اينکه گفته شود بابخشی از مجموعه مق
  .  درصد افزايش داشته ايم توجيه کردن موضوع است10 درصد و در جمع چيزی بطور متوسط 6ساير گروه ھا را 

 تامين اجتماعی را اجرا کرده، ولی فراموش نکنيم اين  قانون111به حداقل بگيران اضافه کرده عيناًماده % 15اگر سازمان 
فقط بخشی از اجرای قانون است و نه ھمه قانون، ھمانطور که در متن اظھارات روابط عمومی گفته شده، بخش اجرا 

  .  قانون است96نشده ھمان ماده 
اينجاست کدام مرجع شاخص در اين ماده صحبت از افزايش حقوق به ماخذ ميزان افزايش ھزينه زندگی است؛ سوال 

 درصد 6 را بانک مرکزی بعنوان مرجع رسمی 88آيا نرخ تورم سال .درصد اعالم کرده است6افزايش ھزينه را به ماخذ 
 درصد رقمی است که از سوی بانک مرکزی جمھوری اسالمی اعالم شده است؟ نکته دوم اين 8/10اعالم کرده يا واقعاً 

 را ھم نتوانسته ايم اجرا کنيم 111الی افزايش ھزينه زندگی در نظر بگيريم قطعاً ماده است که اگر شاخص را ميزان ري
 لذا از ھر طرف که به قضيه نگاه کنيم سازمان به ھيچ وجه به وظايف قانونی خود عمل نکرده 96چه رسد به اجرای ماده 

 قانون کار اجرا کند که 41 را به ماخذ ماده 111و اگر بخواھد حداقل ھا را اجرا کند واقعيت اين است که بايد عيناً ماده 
 انتظار آن است که برای جلوگيری از چسبندگی حقوق ھا 96ظاھراً آن را انجام داده است و درخصوص اجرای ماده 

 درصد را به ساير سطوح تسری دھد که عدالت بيمه پردازی رعايت شده باشد در غير اينصورت حداقل اين 15ھمان 
  .  درصد را به ساير سطوح اضافه کند تا ظاھر قانون اجرا شود8/10است که نرخ 

حق اوالد بن و مسکن که سالھای قبل متناسب با - اين در حالی است که ساير ضمائم حقوق مثل حق عائله مندی
افزايش حقوق تحت تاثير قرار می گرفت امسال ثابت مانده که اين ھم به نوعی تضييع حقوق تلقی می شود و در 

 درصد 65در پايان ما تاسف خود را از اينکه می بينيم . ين سال بايد تعديل شده و شکل واقعی تر به خود بگيردھم
مستمری بگيران حداقل بگير ھستند و به نوعی در گروه فقرا طبقه بندی می شوند اعالم می کنيم شک نيست اعمال 

به تدريج اغلب مستمری بگيران را حداقل بگير می سياست ھای اينچنينی که توسط سازمان به ناحق اعمال می شود 
کسانی که در زمان بيمه پردازی يقيناً سالھا پيش از حداقل دستمزد حق بيمه پرداخت کرده اند ولی امروز نمی . کند

  . توانند از ذخاير خود استفاده منصفانه ببرند
ا به جمع حداقل بگيران اضافه می کند که جامعه مستمری بگير ر% 15گفته می شود فرمول امسال اگر اجرايی شود 

انھايه اعالم می کنيم که برای حل مشکل از منظر کارشناسی آماده نشست و مذاکره با . اين جای تاسف دارد
مسووالن سازمان می باشيم ودر صورت عدم پذيرش نشست و مذاکره ناگزير به رساندن صدای اعتراض گونه خود به 

  گان از طريق اجتماع در مقابل وزرات رفاه يا خانه ملت خواھيم بود نحوه افزايش حقوق بازنشست
  پايان پيام 

  
 اعضاي ھيات مديره سنديكاي كارگري كشت و صنعت نيشكر ھفت تپه بازگشت به کار 

  
روز گذشته اعضاي ھيات مديره سنديكاي كارگري شركت كشت و صنعت نيشكر  :بر پایه گزارش رسيده آمده است 

 جلوگيري  ضور در اداره كار شھرستان شوش با غير قانوني خواندن بخش نامه حراست آن شركت مبني برھفت تپه با ح
  . از حضور پنج تن از اعضاي اين سنديكا و با ارايه شكايت نامه اي خواستار بازگشت به كار فوري خود شدند

 
واندن اين عمل و با پي گيري فوري و رايزني با  اداره كار اين شھرستان نيز با غير قانوني خآمده است؛ گزارش در ادامه 

روابط عمومي اين سنديكا  .حراست اين شركت خواستار بازگشت به كار فوري و بي قيد و شرط كارگران اخراجي شد
 بر سر كار خود مشغول  اعالم داشت تمامي اعضاي اين سنديكا به كار خود بازگشته و تا زمان اجراي حكم صادره

  .خواھند بود
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  به دليل اعصاب مغازه داران  دیگر از مغازه ھا در شھر سقزشمارپلمپ 
 

براساس گزارش خبرنگار آژانس خبری موکریان از شھر سقز، روز پنج شنبه مورخه : می نویسد آژانس خبری موکریان 
 مقامات رسمی دليلی تاکنون از سوی. مأموران دولتی تعداد دیگری از مغازه ھای این شھر را پلمپ کردند88 مھرماه 30

برای پلمپ این مغازه ھا ارائه داده نشده ، اما به گفته برخی از شھروندان علت این اقدام ، تعطيلی مغازه ھا دربيست و 
یادآور می گردد که چندی پيش نيز تعدادی از مغازه ھای شھر سقز توسط مأموران پلمپ  .دوم تير سال جاری است

  .  آنھا فک پلمپ گردیدشده بود که پس از چند روز از
 

  
 ھا  اجتماعي از محل اعتبارات ھدفمندسازي يارانه اختصاص رديف اعتباري ويژه تامين

  
اجتماعي و  ھاي وزيررفاه و تأمين   با پيگيري: آبان آمده است 1 ایلنا در تاریخ –به گزارش خبرگزاری دولتی کار ایران 

ھا به صندوق   مشخصي از محل اعتبارات ھدفمندسازي يارانهموافقت كارگروه تحوالت اقتصادي، رديف اعتباري
  . اجتماعي اختصاص يافت تأمين

اي در  اجتماعي به عنوان يكي از اعضاي اصلي كارگروه تحوالت اقتصادي نقش ويژه به گزارش ايلنا، وزارت رفاه و تأمين
ھا و تنظيم اساسنامه سازمان  ابطه با اصالح قيمتھا در ر نامه اجرايي قانون ھدفمندكردن يارانه آيين:تھيه و تدوين ايلنا

  .  اين قانون داشته است10 و 8، 7ھا و موضوعات مربوط به مواد  ھدفمندسازي يارانه
ھا به  ھا و تشكيل سازمان ھدفمندسازي يارانه به گزارش ايلنا، تھيه بسته سياستي بازتوزيع منابع مربوط به خانوار

ترين اقدامات اين وزارتخانه براي اجراي موفق قانون  مجموعه وزارت رفاه از مھمھاي زير عنوان يكي از سازمان
  . ھا است ھدفمندسازي يارانه
ھا، موضوعي پراھميت  پذير از حمايت ھاي آسيب ھا به معناي افزايش سطح برخورداري گروه ھدفمندسازي يارانه

ھاي اساسي اجراي اين قانون توانمندسازي اجتماعي است و يكي از محور درخصوص افزايش كارآيي نظام تأمين
  . ھاي اجتماعي است اجتماعي و ھمچنين حمايت ھدفمند از بنگاه پذير و گسترش و تعميق تأمين خانوارھاي آسيب

تر و  اجتماعي منجر به ارائه خدمات مناسب ھا به صندوق تأمين تخصيص بخشي از منابع حاصل از ھدفمندسازي يارانه
اجتماعي و موافقت كارگروه تحوالت  ھاي وزيررفاه و تأمين بر ھمين اساس با پيگيري. شود شدگان مي هتر به بيم گسترده

ھا به  اقتصادي عالوه بر پرداخت نقدي يارانه به خانوارھا رديف اعتباري مشخصي از محل اعتبارات ھدفمندسازي يارانه
  . اجتماعي اختصاص يافت صندوق تأمين

  پايان پيام
 

 كاي كارگران كشت و صنعت نيشكر ھفت تپه سنديبيانيه 
 

يكمين سال تاسيس سنديكاي كارگري شركت كشت و صنعت ھفت تپه را در حالي جشن ميگيريم كه چندي پيش از 
 اقايان فريدون نيكوفر ، جليل احمدي ، علي  سوي دادگاه تجديد نظر اھواز پنج تن از اعضاي ھيات مديره اين سنديكا،

 محمد حيدري مھر نيز با    حبس تعليقي و شش ماه حبس تعزیری و آقاي پور به مدت شش ماهنجاتي و رمضان علي
چھار ماه حبس تعزیری و ھشت ماه حبس تعليق روبرو شده و تمامي نام برده شدگان به مدت پنج سال از ھر گونه 

  .فعاليت صنفي محروم شدند 
 بر خود دانسته تا با انتشار بيانيه اي ضمن  كر ھفت تپه ھيات مديره سنديكاي كارگران كشت و صنعت نيش از اين رو

حمايت از نام بردگان و محكوم كردن احكام صادره در خصوص اين فعالين كارگري اعالم دارد سنديكاي كارگري شركت 
كشت و صنعت نيشكر ھفت تپه يك تشكل كامال صنفي بوده و بدور از ھر گونه فعاليت و جھت گيري سياسي و در 

  .وب قانون، صرفا به دنبال احقاق حقوق كارگران رنج كشديه اين شركت توليدي فعاليت دارد چھارچ
 اين خاك پر گھر را ھمه با ياري  كارگران اين شركت يك صدا اعالم ميدارند ما فرزندان ايران برانيم تا چرخھاي اقتصادي

   . بچرخانيم   ھم
01/08/1388  

  ر ھفت تپه ھيات مديره سنديكاي كشت و صنعت نيشك 
  

 
   خانوارھا  تاثيری ھدفمندی یارانه ھا بر بودجه

 شوند خانوارھا بدھکارتر می
.  خبر داد87 و 88از کسری بودجه خانوارھای ایرانی طی سال  در ھفته گذشته رئيس مرکز آمار ایران طی مصاحبه ای

  ھزار تومان رسيده558االنه معادل ميزان کسری بودجه خانوارھای شھر نشين ایرانی س بر اساس اظھارات عادل آذر
آمارھای منتشر شده از سوی  آمار منتشره از سوی بانک مرکزی البته تفاوت فاحشی با این ارقام دارد، بر اساس. است

 ھزار تومان بوده است رقمی که 390 معادل88در سال  بانک مرکزی ميزان کسری بودجه خانوارھای شھر نشين ایرانی
   .رشد داشته است  درصد40معادل 87در مقایسه با سال 
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ھا، در الگوی  آزادسازی قيمت اگر مصرف خانوارھای ایرانی بر خالف محاسبات قبلی، مصرف غيرضروری نباشد و با
 .ھای ایرانی بدھکارتر خواھند شد خانواده تر و مصرف مردم تغييری صورت نگيرد تراز بودجه منفی

خوان  با یک تفاوت اساسی، این آمار ناھم ار بانک مرکزی و مرکز آمار البته این بارخوانی آم به گزارش فرارو، باز ھم ناھم
بر اساس آمار منتشره . »خوان خانوارھای ایرانی و خرج ناھم دخل«: دھند کم و بيش مشکل یکسانی را نشان می

 ھا پيشی ز خرج آناستان خراسان رضوی، مازندران و سيستان و بلوچستان دخل مردم ا مراکز رسمی تنھا در سه
 .ھای گوناگونی را در پی داشته است امری که تحليل. گيرد می

.  خبر داد٨٧ و ٨٨ایرانی طی سال  در ھفته گذشته رئيس مرکز آمار ایران طی مصاحبه ای از کسری بودجه خانوارھای
 ھزار تومان رسيده ۵۵٨ خانوارھای شھر نشين ایرانی ساالنه معادل بر اساس اظھارات عادل آذر ميزان کسری بودجه

سوی  سوی بانک مرکزی البته تفاوت فاحشی با این ارقام دارد، بر اساس آمارھای منتشر شده از آمار منتشره از. است
ھزار تومان بوده است رقمی که  ٣٩٠ معادل٨٨بانک مرکزی ميزان کسری بودجه خانوارھای شھر نشين ایرانی در سال 

 .درصد رشد داشته است ۴٠معادل ٨٧در مقایسه با سال 

ایرانی از سوی مرکز امار ایران به دو نتيجه  کارشناسان اعتقاد دارند دو روش متفاوت از ارزیابی ھزینه و درآمد خانوارھای
منجر شده است و به این ترتيب ميزان کسری بودجه خانوارھای ایرانی به طور  متفاوت از نظر ميزان درآمد و ھزینه ھا

شده است رشد کسری   ھزار تومان است ولی آنچه در نھایت ھر دو گزارش بر آن تاکيد۵۵٨ تا ٣٩٠ ساالنه بين متوسط
 .ھای اخير است بودجه خانوارھا در سال

جمعه ھفته گذشته با بيان این که  گيرد که عادل آذر، رئيس مرکز آمار ایران در نماز اعالم این خبر در حالی صورت می
از این «ھا بر این امر تاکيد نموده بود که  یادآوری رشد برخی شاخص ليون تومان است، با مي۵درآمد سرانه ھر ایرانی 

 .«نتيجه گرفت که سطح رفاه زندگی در کشور بيش از پيش افزایش یافته است توان آمار می

انوارھای ایرانی از دارد که تراز بودجه خ در حالی که آذر اعتقاد دارد سطح رفاه مردم افزایش یافته، آمارھا حکایت از آن
مھدی تقوی، استاد . درباره این وضعيت نظرھای گوناگونی دارند کارشناسان.  تا کنون منفی بوده است١٣۶١سال 

گذشته  ھای طی سال«: گوید کند و در توضيح آن به خبر می انداز منفی می وضعيت تعبير به پس دانشگاه عالمه از این
درآمدھای نفتی است که توسط دولت  ی از ورشکستگی اقتصادی مردم شده استچه در اقتصاد ایران باعث جلوگير آن

در عمل بخش عمده ای از خانوارھای ایرانی ھيچ نقش واقعی  به اقتصاد تزریق شده است و این امارھا نشان می دھد
 .«اند در ایجاد ثروت در کشورنداشته

ھای خود بوده و  مجبور به ھزینه کردن دارایی ز خود را متعادل کنندکه بتوانند ترا خانوارھای ایرانی برای آن«: افزاید وی می
ھای خود مجبور به قروضی شده اند که  اند و از سوی دیگر برای جبران ھزینه ھا فقيرتر شده می توان گفت در این سال

کشور بازی نکرده  افزایش درآمد در سالھای آتی گرفته اند و در عمل ھيچ نقش واقعی در انباشت سرمایه در به اميد
 .«اند

به اعتقاد ابراھيم . برند سوال می ھای آماری را زیر اما برخی از کارشناسان نظرات متفاوتی دارند و اصل صحت داده
رسد و احتماال یا مردم بدون این که  سال امری طبيعی به نظر نمی رزاقی منفی بودن تراز بودجه خانوارھا طی این ھمه

 .است آوری اطالعات غلط دھند یا جمع اقتصادی داشته باشند، اطالعات خود را ارائه می درک صحيحی از مفاھيم

کنند و اقساط این وام در واقع نوعی  ًمثال برخی از مردم با استفاده از وام اقدام به خرید خانه می«: وی اعتقاد دارد
ین ارقام را در جمع ھزینه ھای خود وارد انھا سئوال می کنيد ا سرمایه گذاری و پس انداز است در حالی که وقتی از

 .«می تواند نتيجه جمع آوری اطالعات اقتصادی خانوارھا را تحت تاثير قرار دھد می کنند و این اشتباه

بسياری از ما عادت «: معتقد است داند و شده را فرھنگی می این استاد بازنشسته دانشگاه تھران معضل آمار ارائه
درمورد درامدھای خود انرا پایين نشان بدھيم و ھمين مسئله  ای خو د اغراق کنيم و در عوضداریم در مورد ھزینه ھ

کنم  انجام شده نيز به خطا برود که البته من نمی توانم در مورد این مسئله اظھار نظر قطعی باعث می شود برآوردھای
وضعيت نشان داده شده در  مکان ادامهزیرا باید یک کارشناس امار در این مورد نظر بدھد ولی انچه مسلم است ا

 .«رسد امارھای سی سال گذشت از نظر اقتصادی غير ممکن به نظر می

دیگر این آمار را نيز نباید نادیده گرفت که  وجه. البته وی به باال رفتن اشتھای مصرف خانوارھای ایرانی نيز اشاره کرده بود
شته فقيرتر شده اند، اما وضعيت خانوارھای روستایی بھبود ھای گذ دھه بر اساس آن اگرچه خانوارھای شھری طی

ایرانی  که ھدفمندسازی در پيش است، این اتفاق چه تاثيری بر منفی بودن تراز بودجه خانوارھای اینک. یافته است
 خواھد گذاشت؟

ھا   از پس افزایش ھزینهتا بتوانند مسئولين معتقدند با اجرای ھدفمندسازی مردم باید الگوی مصرف خود را اصالح کنند،
ھر . دانند ھا را یک رفتار اقتصادی ناگزیر می مردم با آزاد شدن قيمت کارشناسان اقتصادی نيز اصالح الگوی مصرف. برآیند

 .دھد ھا نھایتاً کيفيت زندگی را کاھش می افزایش ھزینه دو معتقدند این
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قبلی، مصرف غيرضروری نباشد و   ایرانی بر خالف محاسباتتوان این نکته را طرح نمود که اگر مصرف خانوارھای اما می
ھای ایرانی بدھکارتر  تر و خانواده نگيرد تراز بودجه منفی ھا، در الگوی مصرف مردم تغييری صورت با آزادسازی قيمت

 خواھند شد

  
  گريز  برخورد قانوني با كارفرمايان بيمه

  
اجتماعي براي ارائه خدمات   صندوق تأمين : آبان آمده است 1اریخ  ایلنا در ت–به گزارش خبرگزاری دولتی کار ایران 

شدگان و عمل به تعھدات قانوني خود براساس قوانين و مقررات ابالغ شده از مراجع قانونگذاري اقدام   به بيمه گسترده
  . كند بيمه از كارفرمايان مي به دريافت حق

بيمه را از  اجتماعي كارفرمايان بايستي سھم كارگران از حق أمينبه گزارش ايلنا، براساس قوانين و مقررات صندوق ت
  . اجتماعي پرداخت نمايند حقوق آنان كسر و ھمراه با سھم خود به صندوق تأمين

بيمه از سوي كارفرمايان منجر به ايجاد اخالل در ارائه خدمات به جامعه بزرگ افراد  عدم پرداخت و يا تأخير در پرداخت حق
ھاي  اجتماعي ضوابط و اھرم  قانون تأمين50شود به ھمين دليل براساس ماده  اجتماعي مي وق تأمينپوشش صن تحت

بيمه درنظر گرفته شده است كه با طي مراحل مختلف ابالغ بدھي و صدور اجرائيه مطالبات  قانوني براي دريافت حق
  . شود اجتماعي دريافت مي صندوق تأمين

ماه بعد از ابالغ اجرائيه بدھي خود را پرداخت  اعي كارفرماياني كه ظرف مدت يكاجتم براساس اعالم صندوق تأمين
  . اجتماعي با آنان برخورد قانوني به عمل خواھد آمد  قانون تأمين50نامه اجراي ماده  نكنند، به استناد آيين

سبت به بازداشت اموال منقول تواند ن اجتماعي مي نامه، صندوق تأمين شايان ذكر است براساس تكاليف قانوني اين آيين
  . و غيرمنقول بدھكار و درصورت عدم پرداخت بدھي، نسبت به فروش اموال بازداشت شده اقدام نمايد

 پايان پيام
 

   تامين اجتماعي تھران 15اقدام غير قانوني در شعبه 
  

 تامين اجتماعي تھران بزرگ برخي 15  درشعبه  : آبان آمده است 1 ایلنا در تاریخ –به گزارش خبرگزاری دولتی کار ایران 
  . دھد اعمال غير قانوني رخ مي

 تامين اجتماعي تھران دراقدامي غير قانوني و به دليل اينكه حكم عضويتش 15گزارش خبرنگار ايلنا، رييس شعبه  به 
ه است درھيات بدوي رسيدگي به مطالبات تامين اجتماعي ھنوز از سوي ستاد مركزي تامين اجتماعي صادر نشد

  . دستور تعطيلي و عدم تشكيل اين ھيات را تا اطالع ثانوي صادركرده است
ھاي تامين اجتماعي حتي اداره كل تامين اجتماعي  گيرد كه براساس قوانين و بخشنامه اين اقدام در حالي صورت مي

 مطالبات تامين اجتماعي را توانند دستور لغو برگزاري جلسات ھيات بدوي رسيدگي به تھران و ساير ادارات كل ھم نمي
  . صادركنند مگر اينكه با مجوز كتبي ستاد مركزي تامين اجتماعي اقدام به اين كاركنند

جاري   تامين اجتماعي تھران را از فروردين تا شھريور سال15كه رياست شعبه ) و. م. ن(شود كه آقاي  البته گفته مي
 تھران 15ھيات بدوي رسيدگي به مطالبات تامين اجتماعي شعبه عھده دار بوده است بصورت غير قانوني در جلسات 

اند كه اين موضوع گوياي ضعف  كل تھران ھيچ اقدامي دراين باره انجام نداده حضور داشته است اما مسووالن اداره
  . نظارتي سازمان تامين اجتماعي است

 پايان پيام
 

  ھا  مري درصدي مست10انتقاد كارگران پيشكسوت از ادعاي افزايش 
 
 

 در پي اظھارت سازمان تامين اجتماعي در  : آبان آمده است 1 ایلنا در تاریخ –به گزارش خبرگزاری دولتی کار ایران 
بگيران اين سازمان اتحاديه بازنشستگان و پيشكسوتان جامعه   درصدي متوسط مستمريھاي مقرري10خصوص افزايش 

  . ردكارگري بيانيه اي را بصورت سرگشاده منتشر ك
  : به گزارش ايلنا، متن كامل اين بيانيه به شرح ذيل است

روابط عمومی سازمان تأمين اجتماعی در اظھاراتی دو پھلو دست به اعترافاتی زده که جای تأمل دارد اول اینکه شکی 
ایش  درصدی به حقوق مستمری بگيران مفھوم این است که یک قدم به واقعی کردن افز10نيست که پذیرش افزایش 

 درصد اضافه کرده ایم و 15مقرری بازنشستگان سازمان نزدیکتر شده ایم اما اینکه گفته شود بابخشی از مجموعه 
  .  درصد افزایش داشته ایم توجيه کردن موضوع است10 درصد و در جمع چيزی بطور متوسط 6سایر گروه ھا را 

 قانون تامين اجتماعی را اجرا کرده، ولی فراموش نکنيم این 111به حداقل بگيران اضافه کرده عيناًماده % 15اگر سازمان 
فقط بخشی از اجرای قانون است و نه ھمه قانون، ھمانطور که در متن اظھارات روابط عمومی گفته شده، بخش اجرا 

  .  قانون است96نشده ھمان ماده 
 سوال اینجاست کدام مرجع شاخص در این ماده صحبت از افزایش حقوق به ماخذ ميزان افزایش ھزینه زندگی است؛

 درصد 6 را بانک مرکزی بعنوان مرجع رسمی 88آیا نرخ تورم سال .درصد اعالم کرده است6افزایش ھزینه را به ماخذ 
 درصد رقمی است که از سوی بانک مرکزی جمھوری اسالمی اعالم شده است؟ نکته دوم این 8/10اعالم کرده یا واقعاً 

 را ھم نتوانسته ایم اجرا کنيم 111زان ریالی افزایش ھزینه زندگی در نظر بگيریم قطعاً ماده است که اگر شاخص را مي
 لذا از ھر طرف که به قضيه نگاه کنيم سازمان به ھيچ وجه به وظایف قانونی خود عمل نکرده 96چه رسد به اجرای ماده 

 قانون کار اجرا کند که 41 را به ماخذ ماده 111 ماده و اگر بخواھد حداقل ھا را اجرا کند واقعيت این است که باید عيناً
 انتظار آن است که برای جلوگيری از چسبندگی حقوق ھا 96ظاھراً آن را انجام داده است و درخصوص اجرای ماده 
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 درصد را به سایر سطوح تسری دھد که عدالت بيمه پردازی رعایت شده باشد در غير اینصورت حداقل این 15ھمان 
  .  درصد را به سایر سطوح اضافه کند تا ظاھر قانون اجرا شود8/10 نرخ است که

حق اوالد بن و مسکن که سالھای قبل متناسب با - این در حالی است که سایر ضمائم حقوق مثل حق عائله مندی
 در افزایش حقوق تحت تاثير قرار می گرفت امسال ثابت مانده که این ھم به نوعی تضييع حقوق تلقی می شود و

 درصد 65در پایان ما تاسف خود را از اینکه می بينيم . ھمين سال باید تعدیل شده و شکل واقعی تر به خود بگيرد
مستمری بگيران حداقل بگير ھستند و به نوعی در گروه فقرا طبقه بندی می شوند اعالم می کنيم شک نيست اعمال 

ی شود به تدریج اغلب مستمری بگيران را حداقل بگير می سياست ھای اینچنينی که توسط سازمان به ناحق اعمال م
کسانی که در زمان بيمه پردازی یقيناً سالھا پيش از حداقل دستمزد حق بيمه پرداخت کرده اند ولی امروز نمی . کند

  . توانند از ذخایر خود استفاده منصفانه ببرند
بگير را به جمع حداقل بگيران اضافه می کند که جامعه مستمری % 15گفته می شود فرمول امسال اگر اجرایی شود 

انھایه اعالم می کنيم که برای حل مشکل از منظر کارشناسی آماده نشست و مذاکره با . این جای تاسف دارد
مسووالن سازمان می باشيم ودر صورت عدم پذیرش نشست و مذاکره ناگزیر به رساندن صدای اعتراض گونه خود به 

  ازنشستگان از طریق اجتماع در مقابل وزرات رفاه یا خانه ملت خواھيم بود نحوه افزایش حقوق ب
 پايان پيام

 
  : وگو با ايلنا عضو ھيات تحقيق و تفحص از تامين اجتماعي درگفت

  كار ھيات تا پايان سال ادامه دارد 
  
  

 ایلنا در – خبرگزاری دولتی کار ایران به گزارش   : آبان آمده است 2 ایلنا در تاریخ –به گزارش خبرگزاری دولتی کار ایران 
جاري  كار اين ھيات تا پايان سال: عضو ھيات تحقيق و تفحص از سازمان تامين اجتماعي گفت : آبان آمده است 2تاریخ 

  . طول خواھد كشيد
ي كه درابتداي تشكيل ا با توجه به جلسه: وگو با خبرنگار ايلنا با بيان اينكه تازه اول كار است، افزود داريوش قنبري درگفت

  . ھيات تحقيق و تفحص داشتيم مقرر شده تا اطالعات اين تحقيق در پايان كار منتشر شود
ھاي تحت  نماينده مردم ايالم در مجلس شوراي اسالمي با بيان اينكه ھيات تحقيق و تفحص نسبت به شستا و شركت

 مرحله جمع آوري اطالعات و موارد مبھم اين در: پوشش سازمان بازنشستگي حساسيت الزم را دارد، تصريح كرد
  . ھا ھستيم شركت

  پايان پيام
  

  صمد احمد پور جاودانه شد

:  ابان آمده است 2در تاریخ  کميته ھماھنگی برای کمک به ایجاد تشکل ھای کارگری به نوشته        

  !فعالين کارگری! زنان و مردان کارگر، مردم شریف و زحمتکش 

 مھر، قلب صمد احمد پور یکی از چھره ھای سرشناس و محبوب مردم شھر 30يم که صبح روز جمعه به اطالع می رسان
او که مدت ھا از بيماری سرطان رنج می برد، یکی از فعالين کارگری و عضو کميته . اشنویه برای ھميشه از تپش افتاد

رگر زحمتکش و رفيق قدیمی خود را به ما جان باختن این کا .ھماھنگی برای کمک به ایجاد تشکل ھای کارگری بود
خانواده داغدار این عزیز و ھمه ی دوستان و فعالين کارگری، تسليت می گویيم و خود را در غم از دست دادن این انسان 

الزم به یادآوری است که روز جمعه پيکر زنده یاد صمد احمد پور، با شرکت گروه ھای مختلف  .شریف، شریک می دانيم
شنویه و جمع کثيری از فعالين کارگری و اعضای کميته ھماھنگی برای کمک به ایجاد تشکل ھای کارگری، مردم شھر ا

  .ما در اطالعيه ھای بعدی اخبار تکميلی را به اطالع عموم می رسانيم. به خاک سپرده شد

      .یاد و خاطره و افکار بلند و انسانی صمد احمد پور برای ھميشه گرامی و عزیز است

  سازی خوزستان  يلی کارخانه و اعتراض كارگران لولهتعط
 

نماينده اھواز در خانه ملت با اشاره به تجمع صنفي روزھاي اخير :  ابان می نویسد2 در تاریخ  ایسنادولتیخبرگزاری 
. ن استو تنھا به زيان كارگرا تعطيلي كارخانه كار درستي نيست : سازي خوزستان گفت برخي از كارگران كارخانه لوله

سازي  موقع حقوق كارگردان شركت لوله مشكل پرداخت نشدن به: سيدشريف حسيني با بيان اين مطلب افزود
 و  خوزستان بيش از چھار سال است كه در اين شركت وجود دارد و اين موضوع مشكالت زيادي را براي كارگران

  . وجود آورده است ھاي آنان به خانواده
اين مشكالت از زماني آغاز شد كه :  كرد و معادن مجلس شوراي اسالمي تصريح صنايع عضو ھيات رييسه كميسيون 

سازي به بخش خصوصي واگذار شد، در آن زمان قسمتي از وام بانك ملت پرداخت نشد كه البته بانك ملت  كارخانه لوله
اي حل مشكالت برگزار شد ولي  و رياست بانك تجارت نشستي بر نيز توضيحات خود را دارد، از سويي با مالكان شركت
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و حتي نمايندگان  ھاي استاندار و مسووالن استاني  گيري اين موضوع در حد حرف باقي ماند و محقق نشد، با وجود پي
  . چنان باقي است اين موضوع ھم

 
 سازي در صنعت لوازم خانگي؛ سازي يا خودماني خصوصي
  اند   كردهھاي صنعتي فشل صندوق بيمه بيكاري را زخمي مديريت

  
 واحد توليدي در 400بنابر آمار غير رسمي حدود  : آبان آمده است 3 ایلنا در تاریخ –به گزارش خبرگزاری دولتی کار ایران 

 ھزار نفر 24ھمچنين بنا بر گزارشي ديگر . كنند سراسر كشور وجود دارد كه در زمينه توليد لوازم خانگي فعاليت مي
ھزار نفر نيز در بخش خدمات پس فروش اين صنعت 12كنند و  لوازم خانگي فعاليت ميكارگران و متخصصان در صنعت 

  . اشتغال دارند
زايي خوبي دارد صنعت خانگي و برقي  ھا حاكي است يكي از صنايعي كه زمينه اشتغال به گزارش خبرنگار ايلنا، بررسي

ھايي از رشد و شكوفايي خوبي نيز برخوردار بوده   ساله دارد و در دوره55است اما صنعت لوازم خانگي ايران كه قدمت 
  . است امروزه حال روز چندان مساعدي ندارد

كشور مديريت نادرست و غير كارشناسي را مشكل اول  محمد فالح، دبير اتحاديه كارگران صنعت لوازم خانگي و برقي
ن است كه متخصصان فن در امور اشكال كار دراي: گويد داند و مي صنايع كشور به خصوص صنعت لوازم خانگي مي

  . شوند صنعتي به كار گرفته نمي
بسياري از :   ذكركرد و اظھارداشت80 و 79ھاي  كشور را مربوط به سال وي اوج بحران در صنعت لوازم خانگي و برقي 

عت نداشتند داراني فروخته شده كه آشنايي با اين صن ھا به سرمايه واحدھاي فعال درصنعت لوازم خانگي طي اين سال
  . ھاي خريداري شده بود و ھدفشان فقط فروش امالك كارخانه

ھا و واحدھاي صنعت لوازم  اين فعال كارگري سودھاي باالي تسھيالت بانكي را نيز از عوامل موثر در تعطيلي كارخانه
قساط بانكي خود را اند ا كه نتوانسته بسياري از واحدھاي اين صنعت به دليل اين: خانگي دانست و خاطر نشان كرد

  . اند پرداخت كنند به ناچار تعطيل شدند و كارگران آنھا به جمع بيكاران افزوده شده
كشور كاھش سود بانكي را از اقدامات مثبت براي رونق توليد و صنعت  دبير اتحاديه كارگران صنعت لوازم خانگي و برقي

ھا با ترفندھاي گوناگون اين اقدام  ا متاسفانه برخي بانكھرچند اين موضوع قابل تحسين است ام: دانست و تصريح كرد
اند تا سود بااليي از  ھاي اختراعي خود در عمل شرايط را به ھمان شكل قبل برگردانده كنند و با فرمول دولت را خنثي مي

بخشد و  قايش ميكننده پس از مدتي عطاي توليد و اشتغالزايي را به ل كننده طلب كنند، در چنين شرايطي توليد توليد
  . كند گري و داللي مي سرمايه خود را بدون دغدغه وارد بخش واسطه

خصوصي سازي واقعي و رقابت بين : كنندگان داخلي تصريح كرد كارگري با تاكيد بر ضرورت كمك دولت به توليد اين فعال
  . صت اشتغال را فراھم كندتواند زمينه رشد و ارتقاي صنايع داخلي و افزايش فر ھاي دولتي و خصوصي مي شركت

ھاي سرسام آور به سازمان تامين  گفته فالح خصوصي سازي نادرست باعث اخراج كارگران و وارد آمدن ھزينه به
شود چرا كه صندوق بيمه بيكاري ھم ظرفيتي دارد و قادر نيست تا جور مديريت غلط برخي صنايع را تحمل  اجتماعي مي

  . كند
ھا سعي دارند تا اشتغالزايي را در دوران  كاري نيز مد نظر ھيچ دولتي نيست و تمامي دولتافزايش بي: وي تصريح كرد

  . مسووليت خود افزايش دھند
درگذشته به ظاھر :  كرد و اظھار داشت سازي تشبيه سازي گذشته را به خودماني فالح بسياري از خصوصي

وسه غلط واگذاري بسياري از اين موارد به تعطيلي ھاي زيادي به بخش خصوصي واگذار شد اما به دليل پر كارخانه
  . سازي كند شود واحدھا و اخراج كارگران پايان يافت اما دولت با نظارت خود باعث شد تا روند خودماني
ھر چند اين : سازي برشمرد و گفت اين فعال كارگري سھام عدالت را از راھكارھاي دولت براي رعايت عدالت در خصوص

ھاي گذشته در زمينه خصوصي  تي جزئي دارد كه بايد بر طرف شود اما در ھر صورت اين روش بھتر از روشموضوع ايرادا
  . است

ھاي  در اين زمينه دولت بسياري از اسكله: كشور را نيز از الزم دانست وگفت رويه كاال به داخل وي برخورد با واردات بي
  . است كردند تحت كنترل خود در آورده  انوني ميرسمي و غير رسمي را كه اقدام به ورود كاالي غير ق

كشور شد و  دبير اتحاديه كارگران صنايع لوازم خانگي و برقي كشور خواستار تمركز دولت بر وارد نكردن كاالھاي چيني به
ا به تسخير كند و قصد دارد تا بازار جھاني ر در حال حاضر چين از عروسك گرفته تا لوازم الكترونيك توليد مي: تصريح كرد
  . خود درآورد

   گزارش از محمد نوروزي
  پايان پيام

  
   شرکت توليدی موافقت کرد 10دولت با استمھال بدھی 

  
 نمایندگان ویژه رئيس جمھور در کارگروه حمایت : آبان آمده است 3 ایلنا در تاریخ –به گزارش خبرگزاری دولتی کار ایران 
  .  شرکت توليدی به مدت یکسال موافقت کردند10اخلی با استمھال بدھی از توليد در راستای حمایت از توليدات د

به گزارش ايلنا به نقل از پایگاه اطالع رسانی دولت، نمایندگان ویژه رئيس جمھور در کارگروه حمایت از توليد به استناد 
ای توليدی اصل یکصد و سی و ھفتم قانون اساسی جمھوری اسالمی ایران با استمھال بدھی برخی شرکت ھ

  . موافقت کرد
براساس این مصوبه بدھی شرکت ھای معجزه تھران،توليدی صنعتی بویر صنعت،پارس نوئپان،گوھر طيورالبرز، قطعه 

سازان سينا نوین کاوش مامطير، ریخته گری آلومينيم ایران خودرو، رنگين کمان ھيرمند،و توليدی شيشه ایمنی توس به 
  . رات مربوط، به مدت یکسال استمھال می شودبانک ھا بر اساس قوانين و مقر

ھمچنين بدھی شرکت آھنگری تراکتورسازی ایران بابت بدھی ماليات عملکرد به وزارت امور اقتصادی و دارایی براساس 
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  . قوانين و مقررات مربوط به مدت یک سال استمھال می شود
  

   ميليارد ریالی دولت به دو شرکت توليدی 16تسھيالت 
 ميليارد 16منظور حمایت از شرکت ھای توليدی داخل و به منظور ارتقای سطح توليدات داخلی با اعطای مبلغ دولت به 

  . ریال تسھيالت به شرکت ھای معجزه تھران و روغن نباتی فرآورد موافقت کرد
توليد، بر اساس آیين به گزارش پایگاه اطالع رسانی دولت، با تصميم نمایندگان ویژه رئيس جمھور در کارگروه حمایت از 

 با تضمين دولت و با رعایت آیين نامه یاد شده مبلغ یک ميليارد ریال 1389نامه اجرایی اعطای تسھيالت بانکی در سال 
  .  ميليارد ریال به شرکت روغن نباتی فرآورد پرداخت می شود15تسھيالت به شرکت معجزه تھران و مبلغ 

  . ی معاون اول رئيس جمھور به دستگاه ھای ذی ربط ابالغ شده است مھر ماه از سو28این مصوبه در تاریخ 
  پايان پيام

  
  تبدیل شده اندواحدھای توليدی گلستان به سرایداری

 
انحراف در اجرای طرح بنگاه ھای زودبازده، بسياری از واحدھای توليدی :  آمده است خراساندولتی  روزنامهبه نوشته 

در حال حاضر در گوشه و کنار استان گلستان، واحدھای توليدی غيرفعال و .ل کرده استدر گلستان را به سرایداری تبدی
  .ناتمام زیادی وجود دارد که با وجود دریافت تسھيالت، فقط ساختمان یاسوله آن ھا احداث و تبدیل به انبار شده است

 دیده می شوند که در قالب ھای برپایه این گزارش، این روزھا در ھر شھر استان گلستان، واحدھای توليدی زیادی
مختلف تسھيالت دریافت کرده اند اما با این حال نه تنھا شغلی ایجاد نکرده اند بلکه کارخانه ھای آن ھا تعطيل شده 

  .است
 درصد از تسھيالت بنگاه ھای اقتصادی در گلستان است، اما برآیندھا ٩٧اگرچه آمارھا نشان دھنده ھزینه کرد صحيح 

 دارد که تاکنون به دليل انحراف و اجرایی نشدن برخی طرح ھا، ميلياردھا ریال از سرمایه ھای عمومی در حکایت از آن
ھم چنين درصد قابل توجھی از کارخانه ھا و طرح ھایی که از .چارچوب ھایی غير از طرح ھای اوليه، ھزینه شده است

ت و اماکن مربوط به آن ھا به مکان ھایی برای اسکان بانک ھا تسھيالت دریافت کرده اند، اکنون تعطيل و غيرفعال اس
  .نگھبانان برای سرایداری تبدیل شده است

  
 افزايش زنان خيابانی و معضل نگھداری از آنان 

بنا به گزارش آفتاب، رئيس پليس تھران بزرگ گفته است که در حال :  ابان می نویسد 2در تغيير برای برابری سایت 
  .  به آن نگاه کردانی يک مشکل اجتماعی شده است و بايد به عنوان يک ناھنجاری اجتماعیحاضر موضوع زنان خياب

پليس تنھا : شود، گفته است رئيس پليس تھران بزرگ با بيان اينکه ھيچ سازمانی متولی نگھداری از زنان خيابانی نمي
اين زنان اگر مرتکب . ا به عھده بگيردمسئول جمع آوری زنان خيابانی است و بايد دستگاھی ديگر نگھداری از آنان ر

   .خالفی شوند مجرم محسوب می شوند
پليس آمادگی دارد ظرف چند . تر فکری کرد بايد برای مسئله زنان خيابانی سريع: نيا گفته است  سردار حسين ساجدي

داری  جود يک نھاد برای نگهروز تمامی زنان خيابانی را از سطح شھر تھران جمع آوری کند اما انجام اين اقدام مستلزم و
نھاد  ھای مردم به گفته او سازمان. شود داری از اين زنان نمي از اين افراد است ودر حال حاضر ھيچ سازمانی متولی نگه

  .توانند در اين زمينه وارد عرصه شوند مي
 

 تجمع دوباره معلمان مقابل مجلس 

دی از معلمان خريد خدمتی برای چندمين بار در طول چند ماه تعدا: آبان آمده است 2 در تاریخ کلمهبه نوشته سایت 
تعدادی از معلمان خريد خدمتی و ضمن خدمت با تجمع  .اخير در مقابل ساختمان مجلس شورای اسالمی تجمع کردند

بر اساس اين .  کردنددر مقابل مجلس شورای اسالمی نسبت به اقدام آموزش و پرورش در مورد اخراج خود تجمع
ھاست که به عنوان معلم تدريس کرده و در ابتدای امر نيز مراحل گزينش و آزمون ورودی  ، برخی از معترضان سالگزارش

   .اند را ھم طی کرده
 . بودند ھای اخير معلمان خريد خدمتی در مقابل مجلس شورای اسالمی تجمع کرده گفتنی است پيش از اين طی ماه

  
 زادی معلم زندانی شدندصد و ده از معلمان تھرانی خواستار آ

  
رژیم  قوه قضائيه  الریجانی رئيس مھرماه برای13 استان تھران با امضاء نامه ای که در تاریخ معلمانیکصد و ده تن از 
  . خواستار آزادی جعفر ابراھيمی معلم دربند و بازگشتن وی به مدرسه شده اند، ارسال شده است

 
  :متن این نامه عينا در پی می آید 

  
  ست محترم قوه قضائيهریا

  جناب آقای الریجانی
  ;سالم عليکم
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آموزه ھای انسانی و فرھنگي ما به ما آموخته است که كوشش در عرصه علم و دانش و مبارزه با نادانی و جھل بی 

ھيچ تردیدی نيست که مقام . بنياد انسانھا از دشوارترین و پرارجترین كوشش ھا در راه سعادت نوع بشر می باشد
  .الی معلم، مصداق بارزي از کرامت انسانی است كه حفظ آن در گرو احترام نھادن به ارزش و مقام بی بدیل آن استوا

جناب آقای الریجانی، ھمکار و ھمسنگر دلسوز و دردمندمان آقای جعفر ابراھيمی ازندریانی، فرزند نبی هللا، معلم 
الی که برگه ھای امتحانی دانش آموزانش را به ھمراه داشت،  در ح20/3/88دبيرستانھای شھرستان شھریار، از تاریخ 

  .بازداشت شده است و از آن تاریخ تا کنون اكثر زمان بازداشتش را در انفرادی بوده است
  

وضعيت نگران کننده جسمی او که از بيماری گوارشي و ديسك گردن رنج می برد و ھمچنين نزدیک شدن به آغاز سال 
بر آن داشت تا از شما بخواھيم که قرار بازداشت موقت وی به قيد کفالت یا وثيقه تبدیل شده تا تحصيلی جدید، ما را 

  .الاقل از این رھگذار بتوان بھبودی سالمت او را اميد داشت
  

ما امضا کنندگان این نامه جمعی از ھمکاران او در آموزش و پرورش و فرھنگيانی ھستيم که رشد و بالندگی فرھنگ و 
 اندیشه، دغدغه زیستن ما شده است و تصور بودن یکی از این جمع بی ادعا در پشت ميله ھای زندان، اخالق و

  .حاصلی جز دلسردی دلسوزان این سنگر پر ثمر نخواھد داشت
  

  به اميد ایرانی سرفراز با آموزگارانی آزاده و آزاد
 

يارانه ھا در حذف /افزايش قدرت احمدی نژاد با حذف يارانه ھا:وال استريت ژورنال
 . اندونزی به سقوط سوھارتو منجر شد

روزنامه وال استريت ژورنال چاپ امريکا امروز در گزارشی به قلم جای : آبان آمده است 2 در تاریخ کلمهبه نوشته سایت 
انه ھای محمود احمدی نژاد رئيس جمھور ايران گام ھای اوليه را برای حذف يار: سولومون در پايگاه اينترنتی خود نوشت

   .دولت در بخش انرژی و مواد غذايی برداشته است
اين ھفته تھران طرح خود را در خصوص حذف يارانه برخی از کاالھا :به گزارش آتی نيوز؛ اين روزنامه در ادامه آورده است 

  . و پرداخت پول نقد به جای ان به خانواده ھای کم درامد در سه استان شروع کرد
ھر شھروند واجد شرايط ماھيانه حدود چھل دالر است که ھدف از اين اقدام کاھش تاثيرات افزايش مبلغ پرداختی برای 

  .  پيوستقيمت ھا است که بزودی بوقوع خواھد
کارشناسان اقتصادی ايران معتقدند طرح دولت ايران در حذف يارانه ھا می تواند به افزايش بيست درصدی بھای 

  . ر ھفته ھای اتی منجر شودکاالھايی مانند بنزين و گندم د
حذف گسترده يارانه ھا در کشورھای درحال توسعه می تواند به تحوالت سياسی منجر شود برای مثال حذف پرداخت 

  .  ھزار و نھصدو نود و ھشت منجرشھا به مردم در اندونزی به سقوط ديکتاتوری سوھارتو در سال
در صورتی که طرح حذف يارانه ھا موفيت اميز : ليس معتقد استھاشم پسران استاد اقتصاد دانشگاه کمبريج در انگ

   .نباشد از لحاظ سياسی می تواند نوعی خودکشی باشد
 زده بسيار دشوار است که بتوان درک کرد چرا احمدی نژاد در شرايط کنونی دست به اين اقدام: اين استاد اقتصاد گفت

  . است
 موقعيت جناح مخالف ايران منجر شود و در عين حال تاثير گسترده ای شکست طرح حذف يارانه ھا می تواند به تقويت

  .  گذاشتبر سياست خارجی امريکا برجای خواھد
  دولت اوباما اميدوار است فشارھای اقتصادی دولت تھران را وادار کند که مذاکره درباره 

   .برنامه ھسته ای خود را بپذيرد
ر اخباری در خصوص تمايل ايران به انجام دور جديد گفتگوھای ھسته ای به نقل اين روزنامه امريکايی با اشاره به انتشا

از يک مقام امريکايی نوشت در ھفته ھای اينده حکومت ايران بايد تصميمات مھمی اتخاذ کند، اما ھيچ کدام از گزينه 
اسی را در داخل حکومت ھای پيش رو گزينه ھای خوبی برای ان نيستند چرا که وضعيت اقتصادی ايران اختالفات سي

   .ايران تشديد می کند
دور جديد تحريم ھا عليه ايران در تابستان گذشته باعث شد بسياری از : روزنامه وال استريت ژورنال در ادامه نوشت

  . بانک ھا و شرکت ھای بين المللی ھمکاری ھای خود را با ايران در ماھھای اخير قطع کنند
رای نظام بانکی ايران ايجاد کرده است اکنون بازاريان ايران نگران ان ھستند که نتوانند اين اقدامات چالش ھايی را ب

با ده درصد ارزھای خارجی مورد نياز خود را دريافت کنند اوايل ماه جاری لایر ايران در پی نگرانی ھای موجود در دو روز 
  . کاھش ارزش مواجه شد

زش لایر به فروش دالر امريکايی اقدام کرد صندوق بين المللی پول اعالم بانک مرکزی ايران برای جلوگيری از کاھش ار
کرده است ، براساس سيستم جاری حمايت از قيمت در ايران ھر خانواده ای با چھار نفر عضو ساليانه چھار ھزار دالر 

 بود ھم شامل کاالھای يارانه بنزين نفت و برق از دولت دريافت می کند حذف يارانه ھا ھم شامل کاالھای فوق خواھد
  . ديگر مانند اب گندم شکر برنج و شير خواھد شد

يارانه ھمه اين کاالھا در طول يک دوره پنج ساله حذف خواھدشد و قيمت اين کاالھا مانند قيمت انھا در ديگر کشورھای 
   .حاشيه خليج فارس خواھد بود

رانه ھا برای ايجاد توازن در اقتصاد ان ھم در شرايطی براساس اين گزارش دولت احمدی نژاد اعالم کرده است حذف يا
که درامدھای ناشی از فروش نفت و صادرات ديگر کاالھا کاھش يافته ضروری است، اما مقامات امريکايی و کارشناسان 

  .  شداقتصادی اعالم کرده اند اجرای طرح حذف يارانه ھا به افزايش قيمت ھا و کاھش ارزش لایر ايران منجر خواھد
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احمدی نژاد و ديگر مقامات ايرانی تاثيرات تحريم ھای بين المللی را بر اقتصاد اين کشور رد کرده و گفته اند اقتصاد ايران 
آنھا ھمچنين گفته اند با وجود تالش ھای واشنگتن برای تشديد فشارھای مالی و اقتصادی بر . ھمچنان قدرتمند است

   .چنان خواھان تعامل با ايران ھستندتھران بسياری از کشورھا و شرکت ھا ھم
طرح احمدی نژاد برای حذف يارانه ھا سال گذشته بعد از يک سال بحث و بررسی در : اين روزنامه در ادامه نوشت
   .مجلس ايران تصويب شد

زينه می کارشناسان معتقدند ايران ساليانه صد ميليارد دالر را برای جلوگيری از افزايش قيمت بنزين و مواد غذايی ھ
   .کند

اين وضعيت توانايی ايران را برای اجرای طرح ھای توسعه ای محدود کرده و باعث شده است ميزان بدھی ھای فعاليت 
ھای تجاری افزايش يابد با اين حال طرح احمدی نژاد برای حذف يارانه ھا با مخالفت شديد برخی از جناح ھای مھم در 

  . واجه شده است مجلس و بازار مداخل ايران از جمله
مقامات امريکايی و کارشناسان مسائل ايران معتقدند با ايجاد سيستمی برای پرداخت مستقيم يارانه ھا به افراد 

احمدی نژاد می تواند موقعيت خود را در ميان رای دھندگان به شکل قابل توجھی تقويت کند البته حذف يارانه ھا به 
  .  زددامات احمدی نژاد است اسيب خواھدطبقه متوسط جامعه ايران که مخالف اق

مقامات امريکايی معتقدند اين اقدام در حالی که تحريم ھای بين المللی بخش اقتصادی ايران را ھدف قرار داده است 
  .  شودمی تواند به بی ثباتی دولت احمدی نژاد منجر

ف يارانه ھا بخش کارخانجات و صنعت در صورت اجرای طرح حذ: ھاشم پسران استاد دانشگاه در انگليس معتقد است
ايران برای بقای خود مديون احمدی نژاد خواھد بود و اين مساله می تواند قدرت احمدی نژاد را به شکل بی سابقه ای 

   .افزايش دھد
دولت ايران اعالم کرده است حدود شصت ميليون نفر از جمعيت ھفتاد و پنج ميليون نفری ان واجد شرايط دريافت 

  . يم يارانه ھای بخش انرژی سوخت و مواد غذايی ھستندمستق
 

  ھزارتومان 7 تا 4افزايش قيمت برق با حذف يارانه ھا از / تغيير قبض برق

 تغيير قبوض برق مشترکان در نقاط مختلف کشور در 11:  آبان آمده است 2به نوشته خبرگزاری دولتی مھر ایران در 
  .  ھا در کشور اعالم شدراستای اجرای قانون ھدفمندی يارانه

به گزارش خبرنگار مھر، ھمزمان با اجرای قانون ھدفمند سازی يارانه ھا، جزئيات افزايش قيمت برق در قبوض مشترکان، 
 تغيير در قبوض برق مشترکان بعد از اجرای اين قانون صورت خواھد پذيرفت تا در نھايت، 11بر اين اساس، . اعالم شد
   .ه، شفاف و يکسان سازی شودھای برق ساد صورتحساب

 شکل صورتحساب ھا در کليه نقاط کشور يکسان خواھد شد، اين درحالی است که ھم اکنون، قبوض برق در ھر -1
   .منطقه، شکل متفاوتی دارد

 صورتحسابھا تا حد امکان ساده شده و پيچيدگی قبلی را به ھيچ وجه نخواھد داشت، به نحوی که از درج موارد -2
   .ری خودداری به عمل خواھد دادغيرضرو

 شفاف سازی الزم در قبوض برق انجام شده؛ به نحوی که ھر کس به راحتی می تواند صورتحساب برق منزل خود را -3
   .محاسبه کند

 پلکانی محاسبه می شود، ليکن در ھر پله مازاد بر پله قبلی - صورتحسابھای جديد ضمن اينکه به صورت تبعيضی-4
ام می شود؛ در حاليکه در صورتحسابھای قبلی در ھر پله، قيمت و نرخ بر اساس کل پله محاسبه می محاسبات انج

  .  تا حد لزوم کاھش يافته استشد؛ اما ھم اکنون تعداد پله ھا نيز
 تومان و بيش از 4000 درصد مشترکان برق، کمتر از 70 با اجرای قانون ھدفمند کردن يارانه ھا، صورتحساب بيش از -5

  . واھد يافت تومان افزايش خ7000 درصد مشترکان برق کمتر از 90
 درصد 15 تا 10 پيش بينی می شود پس از اجرای قانون، مصرف کنندگان برق نسبت به صرفه جويی الزم بين حداقل -6

 90ن و بيش از  ھزار توما3 درصد مشترکان، زير 70اقدام کنند که در اين صورت، مابه التفاوت صورتحسابھای برق بيش از 
 ھزار تومان افزايش خواھد يافت؛ ضمن اينکه نرخ ھا به نحوی است که ھر چه صرفه جويی 6درصد مشترکان زير 

  . نگين صورتحساب کاھش خواھد يافتبيشتری در مصرف انجام شود، نرخ ميا
 صادر و 5 و 4 و 3 و 2و  1 در ماھھای گرم در مناطق مختلف کشور، ھمچنان صورتحسابھا بر اساس تعرفه ھای گرم -7

   .مناطق کشور به پنج منطقه تقسيم بندی گرديده است
 در صورتحساب ھای صنعتی و کشاورزي، ميانگين قيمت پيش بينی شده با ھماھنگی ميان وزارتخانه ھای نيرو، -8

نحوی که  حمايتی منظور می شود، به - صنايع و معادن و جھاد کشاورزی تغيير خواھد کرد و قيمتھای تبعيضی
کارخانجات و توليدکنندگان که نياز به کمک و مساعدت دارند، مورد حمايت جدی قرار گرفته و ميانگين نرخ آن ھا محفوظ 

   .می ماند
 برای ادارات و ساختھای دولتي، حداکثر قيمت منظور شده تا حداکثر صرفه جويی الزم انجام شود و دولتی ھا بتوانند -9

  . کثر الزم مديريت کنندرا تا حدامصرف برق خود 
 پيش بينی شده است که از محل اجرای قانون ھدفمند کردن يارانه ھا، امکانات و تمھيدات الزم برای افزايش -10

راندمان نيروگاھھا و کاھش افت شبکه و در مجموع کاھش مصرف، اصالح الگوی مصرف و توانمندسازی مشترکان برق 
   . برنامه پيش بينی شده، انجام شودبه خصوص واحدھای توليدی و منازل طی

 ساله، دريافت شود؛ بدون شک در اين 5 پيش بينی شده است که ميانگين قيمت تمام شده برق ظرف يک برنامه -11
. مورد حمايتھای الزم از مصرف کنندگان انجام و به صورت ھدفمند از يارانه نقدی و غيرنقدی استفاده خواھد شد

   .حسابھای بانکی و يارانه ھای غيرنقدی در صورتحساب مصرف برق مشترکان لحاظ خواھد شدھمچنين يارانه نقدی در 
براساس : اين درحالی است که محمد بھزاد معاون وزير نيرو در امور برق و انرژی نيز امروز در گفتگو با مھر اعالم کرد
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   .ومان افزايش می يابد ھزار ت4 درصد از مشترکان، 70آخرين محاسبات وزارت نيرو، مبلغ قبض برق 
براساس آخرين محاسبات وزارت نيرو، : وی در باره قيمتھای جديد برق پس از اجرای قانون ھدفمند کردن يارانه ھا گفت

   . ھزار تومان افزايش می يابد4 درصد مشترکان شبکه برق کشور که زير الگوی تعيين شده مصرف دارند، 70قبض برق 
بر اين اساس، اگر ھمين مشترکان، راھکارھای وزارت نيرو مبنی بر صرفه : رق و انرژی افزودمعاون وزير نيرو در امور ب

 درصد از مصرف برق خود را 15 تا 10جويی در انرژی که راھکارھای بسيار ساده ای ھستند را به کار بندند و در نھايت، 
   .رق خود در سبد ھزينه ای خانوار، لحاظ کنند ھزار تومان افزايش در ھر ماه را برای قبوض ب3کاھش دھند، می توانند 

مشترکان شبکه برق کشور می توانند با به کار بستن راھکارھای ساده از جمله استفاده از المپھای کم : بھزاد گفت
 مستقيم، داشته مصرف، ميزان برق مصرفی خود را کاھش دھند و سھم بيشتری از يارانه ھای تخصيصی به صورت

  . باشند
ھا مردم در قبوض برق خود مشاھده خواھند کرد که  پس از اجرای قانون ھدفمندی يارانه: وزير نيرو گفته استھمچنين 

  . ايين تر از انتظارشان بوده استافزايش قيمتھا بسيار پ
با دستور رئيس جمھوری پس از اجرای قانون ھدفمندی يارانه ھا در قبوض برق ساده : مجيد نامجو اظھارداشته است

   . ، يکسان سازی و شفاف سازی می شودسازی
به گزارش مھر، در بسته ھدفمندی يارانه برق که در کارگروه طرح تحول اقتصادی به تصويب رسيده است، تعرفه ھای 

   .برق ساده سازی شده است
ی در اين بسته سعی شده است تا تمامی جوانب برای مصرف کنندگان بخشھای مختلف اعم از خانگي، تجاري، صنعت

  .  نگيردو کشاورزی لحاظ شود تا در نھايت، اجحافی در حق مصرف کنندگان صورت
ھمچنين در اين بسته، تدابير به گونه ای انديشيده شده است که جريمه مازاد بر مصرف بيش از الگو برای مشترکان 

 برای مصارف برق نيز در  نيز ھمچون گذشته4 و گرم 3، گرم 2 و گرم1ھمچنين مناطق عادي، گرم . پرمصرف اعمال شود
  . اين بسته لحاظ شده است

 

  ھای جدید عليه ایران  توافق اتحادیه اروپا درباره تحریم
  

  
وزیران خارجه اتحادیه اروپا بر سر اعمال : ٢٠١٠ اکتبر ٢۵  - ١٣٨٩ آبان ٣   جواد طالعی دوشنبه-دویچه وله  

ھای غربی حق  ھا، شرکت در چارچوب این تحریم. يدندھای تازه عليه جمھوری اسالمی ایران به توافق رس تحریم
  . ندارند تکنولوژی کليدی صنایع نفت و گاز را در اختيار ایران قرار دھند

 ٢٧در این نشست، وزیران خارجه . در لوکزامبورگ برپا شد)  اکتبر٢۵(نشست وزیران خارجه اتحادیه اروپا روز دوشنبه 
ھا، صنایع نفت و گاز، حمل  این تحریم. ای را عليه ایران تصویب کردند ھای تازه کشور عضو اتحادیه اروپا اعمال تحریم

  . ھای بانکی مسئوالن سپاه پاسداران و سفرھای خارجی مسئوالن ایرانی را ھدف قرار داده است بار، حساب
  ھای ارزی  محدودیت حواله

انتقال تکنولوژی کليدی به صنایع نفت و گاز ایران ھای اروپائی از  در مصوبه جدید وزیران خارجه اتحادیه اروپا، شرکت
 ھزار یورو، نيازمند دریافت اجازه مخصوص خواھد بود، ۴٠ھای ارزی باالتر از  عالوه بر این، انتقال حواله. اند منع شده
ھای عازم ایران با شدتی  ھای بزرگ برای ایران را نخواھند داشت و کشتی ھای ھوائی حق حمل محموله شرکت
  .  از گذشته مورد کنترل قرار خواھند گرفتبيش

وزیران خارجه اتحادیه اروپا ھمچنين تصميم به بلوکه کردن حساب فرماندھان سپاه پاسداران انقالب اسالمی و 
  . تشدید مقررات سفر مسئوالن ایرانی به این اتحادیه گرفتند

به گزارش خبرگزاری . نت اجرائی خواھد یافتھای تازه پس از انتشار در روزنامه رسمی اتحادیه اروپا ضما تحریم
ایاالت متحده آمریکا قبال اعالم کرده بود که . صورت خواھد گرفت)  اکتبر٢۶شنبه  سه(فرانسه، این اقدام فردا 

 ١٣٨٨ خرداد ٢٢ھای پس از انتخابات   نفر از مسئوالن امنيتی و پليسی ایران را، که در سرکوب٨ھای بانکی  حساب
  . کند ند، توقيف میا  نقش داشته

ھای کوبا را مطرح  در نشست وزیران خارجه اتحادیه اروپا، وزیرخارجه اسپانيا پيشنھاد مذاکره بر سر کاھش تحریم
اما کشورھای بلوک شرق . ھای آزاد کردن بازار در کوبا آشکار شده است دولت اسپانيا معتقد است که نشانه. کرد

  . ورزند اند با این پيشنھاد مخالفت می یه اروپا شدهھای اخير عضو اتحاد سابق که در سال
  فلج شدن صنعت نفت و گاز 

ھای ایران  پاالیشگاه«: زوددویچه تسایتونگ در گزارشی پيرامون تصميمات تازه وزیران خارجه اتحادیه اروپا نوشت
ا بھبود بخشد، ظرفيت گاز مایع خود ھای تازه باید مانع از آن شوند که ایران بتواند توليد نفت خود ر تحریم. اند فرسوده

  » .برداری کند ھای گاز و نفت جدید بھره را باال ببرد و از ميدان
. براساس ھمين گزارش، اتحادیه اروپا برای تامين انرژی مورد نياز خود، خرید نفت و گاز از ایران را تحریم نکرده است

ھا خرید نفت از ایران را کاھش  مللی سبب شده تا اروپائیال ھای بين با این ھمه، به استناد گزارش رویترز، تحریم
  . اند در مقابل، کشورھای آسيائی بيشتر به خرید نفت خام ایران روی آورده. دھند

 ميليون ۴ھای گذشته  گزارش رویترز حاکی از آن است که ذخيره نفت خام شناور ایران، در ماه اکتبر نسبت به ماه
کش کنار  ھای نفت  از ذخيره نفت شناور، نفتی است که ھميشه در کشتیمنظور. بشکه کاھش یافته است
 .شود تا با رسيدن تقاضا، روانه کشورھای دیگر شود سواحل ایران بارگيری می

 ھا عليه ايران در اتحاديه اروپا  قرار تصويب نھايی تحريم

ھا عليه ايران را به طور  است تشديد تحريموزيران خارجه کشورھای عضو اتحاديه اروپا قرار : گزارش داد راديو آلمان 
اين مقررات در چارچوب يک حکم قانونی شورای وزيران اتحاديه اروپا، بدون بحث درباره آن به . قطعی به تصويب برسانند
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  . تصويب خواھد رسيد
در ھيأت وزيران )  آبان٣ /  اکتبر٢۵(ھا عليه ايران، قرار است روز دوشنبه  حکم قانونی اتحاديه اروپا در مورد تشديد تحريم

   .خارجه اين اتحاديه در لوکزمبورگ به تصويب نھايی برسد
گيرد که با ايران مناسبات بازرگانی  ھای آلمانی را نيز در بر مي ھای شديد تجاری عليه تھران، شرکت محدوديت
ی   ی ميز مذاکره بر سر مناقشهھای جمھوری اسالمی به پا ھا کشاندن مقام ھدف از اين تحريم. اند ای داشته گسترده

   .اتمی است
ھای اروپايی ديگر  بر اساس اين حکم قانوني، شرکت. ی اروپا صنعت نفت و گاز قرار دارد ھای اتحاديه در کانون تحريم

   .ی صنعتی به ايران بفروشند و يا در اختيار ايران بگذارند آوری کليدی را در اين شاخه اجازه نخواھند داشت فن
ی نفت و تأسيسات  ھای فرسوده ی نفت خام در جھان است، ولی به دليل پااليشگاه کننده  با اينکه چھارمين توليدايران

   .ھای خارجی نيازمند است ھای فنی شرکت در صنعت گاز، به کمک ناکافی و فرسوده 
استثناء در نظر گرفته شده اند، يک  در چارچوب اين مقررات جديد، برای قراردادھايی که پيش از اين به امضا رسيده

اند تو ی ساخت تأسيسات نفت و گاز در ايران فعال است، مي آلمانی که در زمينه بر اين اساس، مثال يک شرکت . است
  . به کار خود ادامه دھد

  شوند ھا نمي ايران شامل تحريمصادرات نفت و گاز 
به گزارش خبرگزاری فرانسه، يک ديپلمات اتحاديه . شوند ھا صادرات نفت ايران را شامل نمي از سوی ديگر اين تحريم

  » . از ايران ادامه خواھيم دادما به خريد نفت«: روپا در بروکسل گفت ا
اين پروژه که برای . ی گاز ناباکو را حفظ کند ی اروپايی خط لوله اتحاديه اروپا يک استثنای ويژه نيز در نظر گرفته تا پروژه

ھا از سال  بيني  ھزار کيلومتر است که براساس پيش۴ای به طول  يار برخوردار است، خط لولهاتحاديه اروپا از اھميت بس
   . گاز دريای خزر را به اروپا خواھد رساند٢٠١۵

در جمھوری آذربايجان مشارکت دارد و گاز به " شاه دنيز"ی گازی  يک شرکت ايرانی که با يک سھم ده درصدی در حوزه
  . شود  نميمشمول اين تحريمکند، نيز  لوله تزريق مي

 ھزار يورو نيز ۴٠ھای پولی باالی  نقل وانتقال. به موازات آن، اتحاديه اروپا سطح تجارت با ايران را محدود خواھد ساخت
  .  دارندنياز به اجازه ويژه

دت نظارت خواھد پروازھای باری از ايران به قلمرو اتحاديه اروپا ممنوع ھستند؛ و بر حمل و نقل از طريق کشتی به ش
   .شد

ھای جديد برای  ھای سپاه پاسداران در سطح اين اتحاديه را مسدود کرده و محدوديت از سوی ديگر اتحاديه اروپا دارايي
  .  شدورود مسئوالن دولت ايران به قلمرو اتحاديه اروپا قائل خواھد

   ھای آلمانی از ايران خروج تدريجی شرکت
ھا فراتر از  اين تحريم. ھا در ماه ژوئيه به توافق رسيده بود ی بر سر اين تشديد تحريمی اروپا از نظر اصول اتحاديه
   . شورای امنيت به تصويب رسيد١٩٢٩ھای سازمان ملل است که ماه ژوئن در چارچوب قطعنامه  تحريم

ورميانه بود، از اين ی خا ترين شريک بازرگانی در منطقه صنايع آلمان نيز که تا چند سال پيش ايران برای آنھا مھم
   .ھای بازرگانی آسيب خواھند ديد تحريم

 ميليارد يورو رسيده بود، ولی از آن زمان بدين سو، اين ۴ی  سابقه  به مرز بي٢٠٠۵حجم صادرات آلمان به ايران در سال 
   .کند مناسبات به شدت سير نزولی را طی مي

ی پيش اعالم کرد که به روابط تجاری خود با  ست، چند ھفتهکه بزرگترين شرکت توليد فوالد آلمانی ا" تيسن کروپ"
ی آليانس و  ھای بزرگ آلمان مانند دايملر بنز، زيمنس، بيمه ، ديگر شرکت"تيسن کروپ"پيش از . ايران خاتمه خواھد داد

  . شرکت صنعتی لينده از ايران خارج شده بودند
  
  

  نماکنندگان سي دخالت دولت در تشکيل اتحاديه برای تھيه

معاون جواد شمقدری از تشکيل يک اتحاديه واحد در حوزه : آبان آمده است 3 در تاریخ کلمهبه نوشته سایت 
قدم برای تشکيل اتحاديه  او بدون آنکه به اين پرسش پاسخ دھد چرا دولت متولی و پيش. دھد کنندگی خبر مي تھيه

کنندگی به مرحله  شکيل يک اتحاديه واحد در حوزه تھيهکنندگان سينمايی شده است، به ايلنا گفت که؛ ت برای تھيه
  . خوبی رسيده است

اتحاديه شورای : کنندگان با داشتن چھار تشکيالت صنفي، بيشترين سابقه را در تعدد اتحاديه و صنف داشته و دارند تھيه
ينمای ايران و کانون کنندگان مستقل سينمای ايران و مجمع فيلمسازان س  شامل انجمن تھيه کنندگان عالی تھيه

  .  عضو١٣کنندگان سينمای ايران با   عضو در کل و نيز اتحاديه تھيه١٩٧کنندگان سينمای ايران با  تھيه
عنوان نماينده معاونت سينمايي؛ مسئول  که به) مديرکل اداره نظارت و ارزشيابی وزارت ارشاد(عليرضا سجادپور

: ست، درگفتگو با ايلنا درباره اقدامات صورت گرفته در اين حوزه گفتکنندگان سينما شده ا رسيدگی به مشکالت تھيه
  . کنندگان سينما به مراحل خوبی رسيده است تشکيل و تعيين يک اتحاديه واحد برای تھيه

در آينده نزديک و به زودی اخبار خوبی درباره جزئيات تاسيس و تشکيل اين اتحاديه واحد درباره : وی ادامه داد
 .شود ان سينما اعالم ميکنندگ تھيه

 

 پارس جنوبی خطرناکترين پروژه ملی از نظر محيط زيستی 
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 ميليون ماھی که خفه 30 ھزار درخت بلوطی که از بين رفتند،200: صباصراف :  آمده استايرنبه نوشسته سایت 
جه پروژه ھای ملی است شدند و الشه ھای پرندگانی که ديگر پرواز نمی کنند و به جای آن بر زمين افتاده اند، نتي

  . که بدون مالحظات زيست محيطی در کشور فعاليت می کنند
در اين ميان به گفته يک کارشناس محيط زيست پروژه پارس جنوبی در عسلويه خطرناکترين پروژه ملی است که 

  . بزرگترين اثرات منفی زيست محيطی را در منطقه برجای گذاشت
پروژه پارس جنوبی در عسلويه پارک ملی : گفت) ايرن(ری مستقل محيط زيستی محمد درويش، در گفتگو با خبرگزا

نايبند را از بين برد، پساب ھای صنعتی زيادی را وارد آب ھا منطقه کرد و من شخصا الشه ھای بسياری از پرندگان 
  . افتاده بر زمين در اين منطقه پيدا کرده ام

پروژه : ای زيست محيطی را برجای گذاشته اند، اشاره کرد و گفتدرويش به ديگر پروژھايی که بزرگترين آسيب ھ
پتروشيمی بندر امام در ماھشھر و کارخانه توليد نيشکر در نزديکی تاالب شادگان بيشترين آلودگی و پساب ھا را 

  . وارد آب ھای منطقه کردند
سدسازی ھا در کشور اغلب : او در ادامه به سدسازی ھای نادرستی که در کشور وجود دارد اشاره کرد و گفت

 به دليل از بين 4 خرداد زيستگاه مسيله را خشک کرد و سد کارون 15طبيعت ستيز بوده اند، به عنوان مثال سد 
  .  ھزار درخت بلوط جزو پروژه ھای نابودکننده زيست محيطی محسوب می شود200بردن بيش از 

ن مالحظات آبخيز داری در حال حاضر رسوبات زيادی سفيد رود به خاطر سدسازی ھای بدو: درويش ھمچنين گفت
 .  ميليون قطعه ماھی بر اثر خفگی می شوند30 تا 20توليد می کند که حرکت رسوبات با فشار زياد باعث مرگ 

  
  نيم ميليارد دالر خسارت روزانه ی اعتصاب در فرانسه 

  
  

یر دارایی فرانسه، کریستين الگارد اعالم کرد که ھر دیروز وز: ٢٠١٠ اکتبر ٢۵  - ١٣٨٩ آبان ٣  دنيای اقتصاد دوشنبه
  .ھزینه در پی دارد)  ميليون دالر۵۶٢معادل ( ميليون یورو ۴٠٠روز از تظاھرات گسترده در این کشور بالغ بر 

جمھوری این کشور، برای افزایش سن  این در شرایطی است که اعتراضات عليه برنامه نيکالسارکوزی، ریيس
ھای خيابانی بدل ساخته است و آن را با مشکل   سال فرانسه را به صحنه آشوب۶٢ سال به ۶٠بازنشستگی از 

آوری نشده مواجه ساخته است چون کارکنان فرانسه ھمچنان کار در  ھای جمع کمبود سوخت، بحران سفرھا و زباله
  .اند هھای نفت و کارخانجات سوخت زباله را در حال تعليق نگھداشت ھا، پاالیشگاه بندرگاه

ای با شبکه رادیویی یوروپ وان اعالم کرد که ھزینه روزانه این  پرس، دیروز الگارد در مصاحبه بنا به گزارش آسوشيتد
وزیر دارایی فرانسه ھمچنين افزود که این اعتصابات تصویر .  ميليون یورو است۴٠٠ تا ٢٠٠اعتراضات چيزی بين 

ھای این کشور  ھا نفر را به خيابان تظاھرات اخير در فرانسه ميليون. کند المللی خراب می فرانسه را در سطح بين
آھن و نفت بر مسافران تحميل شده  ھای راه روانه ساخته است و فشار تظاھرات نامحدود توسط کارکنان بخش

  .است
در ھفته رود این الیحه  انتظار می. روز جمعه سنای فرانسه الیحه اصالحات نظام بازنشستگی را به تصویب رساند

  .جاری به تایيد نھایی برسد
رغم مقابله پليس ضد شورش با تظاھرکنندگان که منجر به مجبور کردن برخی  پس از نزدیک به دو ھفته اعتراض و به

 تن ١٠،٠٠٠نزدیک به .  پاالیشگاه فرانسه ھمچنان بسته ماند١٢ھا به ارائه سوخت به مردم شد، دیروز  پمپ بنزین
ی و حومه آن انباشته شده است و یک کارخانه سوخت زباله در خارج از پاریس توسط زباله در جنوب مارس

  .کنندگان بسته شد اعتصاب
جمھوری  ھای دولت رو به فزونی، ریيس در شرایطی که اميد زندگی فرانسویان رو به افزایش گذارده است و بدھی

ھای  اتحادیه. ام مستمری کشور محفوظ بمانداین کشور اصرار دارد که سن بازنشستگی باید افزایش بيابد تا نظ
به ھمين . کنند  سالگی را یک حق ارزشمند و دشوار به دست آمده تلقی می۶٠کارگری اما بازنشستگی در سن 

ھا آماده  اند که خود را برای یک ھفته دیگر از اعتراضات و اعتصاب ھا در فرانسه اعالم کرده دليل دانشجویان و اتحادیه
ھای این کشور نيز خواستار  اتحادیه. شنبه، تظاھرات کنند انشجویان فرانسوی تصميم دارند امروز ،سهد. کنند می

  .اند اعتصاب عمومی در روز پنجشنبه شده
ھای عليا و  مجلس.  رای به اصالح قانون بازنشستگی رای داد١۵٣ رای در برابر ١٧٧روز جمعه سنای فرانسه با 

ند تا اواخر این ھفته قانون اصالح نظام بازنشستگی نھایی شود، اما تا آن موقع سفلی باید با ھم به توافق برس
بسياری از مدارس و دفاتر پستی در . اعتراضات زندگی عادی در فرانسه را مختل و اقتصاد را مخدوش خواھد ساخت

  .اند این کشور نيز تعطيل شده
 درصد از مردم فرانسه از عملکرد سارکوزی ٢٩ا نظرسنجی اخير که در روز یکشنبه منتشر شد نشان داد که تنھ

 به عنوان ٢٠٠٧سارکوزی که در سال . ترین رکورد محبوبيت است جمھوری فرانسه پایين اند و این برای ریيس راضی
 . چشم دوخته است٢٠١٢جمھوری سال  جمھوری فرانسه روی کار آمده، اما ھمچنان به انتخابات ریاست ریيس

 

  و اتحادیه ھای کارگری در لندن تظاھرات سازمان ھا 
  

  
این . دموکرات بریتانيا آشکارا عليه طبقه کارگر این کشور اعالن جنگ کرده است- دولت ائتالفی محافظه کار و ليبرال

ھای جمعی، تشدید فشار کار و کاھش خدمات   بحران اقتصادی را از طریق اخراجدولت قصد دارد تمام ھزینه
ھای اخيراند اما شگفتا که تاوان آن را کارگران   و صاحبان سرمایه خود عامل بحرانظامآری ن. اجتماعی جبران کند

  . باید بپردازند
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در اعتراض به این نبرد آشکار عليه طبقه کارگر، نمایندگان کارگران و کارکنان واحدھای توليدی، صنعتی و خدماتی 
از این فراخوان، اتحادیه قطار، دریانوردی و حمل . م کردند اکتبر اعال٢٣انگلستان فراخوان تظاھراتی را برای روز شنبه 

ھا، اتحادیه کارگران و  ھا و کالج نان و کارگران دانشگاه، اتحادیه کارک)ان یو تی(اتحایه معلمان ) آر ام تی (و نقل 
کارگران و نشانی و دیگر سازمان ھای چپ و مدافع حقوق  ، اتحادیه کارگران آتش) دبليو یوسی(کارکنان مخابرات 

اعتراضات، عمدتاً عليه قطع امکانات رفاھی بيکاران، کاھش شدید خدمات اجتماعی، عدم . زحمتکشان حمایت کردند
  . افزایش حقوق کارگران، معلمان، امور توليدی و خدماتی، متناسب با افزایش نرخ تورم، متمرکز شده بود

ف صنعتی و خدماتی شرکت داشتند، ابتدا در مقابل دفتر ھای مختل¬در این تظاھرات که ھزاران تن از کارگران بخش
 تجمع کرده و پس از چند سخنرانی، به سمت ميدان بدفورد نزدیک به ساختمان RMTمرکزی اتحادیه آر ام تی 

یکی از اھداف این تظاھرات، اعمال فشار بر رھبران . پيمائی کردند اتحادیه ھای کارگری بریتانيا راهمرکزی شورای 
گيری پيرامون چگونگی واکنش   بود که در ھمان روز جلسھای برای تصميمTUCاتحادیه ھای کارگری بریتانيا،شورای 

راه پيمائی با چند سخنرانی . به تھاجم ھمه جانبه دولت ائتالفی عليه ابتدایی ترین حقوق کارگران برگزار کرده بود
له سخنرانی باب کرو دبير اتحادیه کارگران قطار، نمایندگان واحدھای مختلف توليدی، صنعتی و خدماتی، و از جم

  .خاتمه یافت   RMTدریانورد، و حمل و نقل 
که ھدف خود را جلب حمایت کارگران جھان با کارگران در " اتحاد بين المللی در حمایت از کارگران در ایران"فعاالن 

  . کرده اند، در این تظاھرات شرکت داشتندایران و ایجاد ھمبستگی با کارگران بریتانيا و سایر نقاط جھان اعالم
  
  " واحد انگلستان–اتحاد بين المللی در حمایت از کارگران در ایران "

 

ھيچ راھی به جزاجرای اين :سپاه در خدمت تحميل طرح حذف يارانه ھا، رحيم صفوی
 . طرح نداريم

  
كل قوا با اشاره  مشاور عالى فرماندھى معظم :ت  آبان آمده اس3 ایلنا در تاریخ –به گزارش خبرگزاری دولتی کار ایران 

ھا را يكى از اھداف احتمالى  ھاى دشمنان براى ناكارآمد نشان دادن نظام اسالمى بحث ھدفمندى يارانه به توطئه
  . دشمنان دانست

عظم رھبرى صفوى در ھمايش ملى جنگ نرم با اشاره به يكى از سخنرانى مقام م به گزارش خبرنگار ايلنا ، يحيى رحيم
ھا نبايد وقت  يكى از رھبران رژيم صھيونيستى تاكيد كرده آمريكايي: در جمع جوانان سيستان و بلوچستان اظھار داشت

خواھند خاورميانه را داشته باشند بايد به سراغ ايران بروند، اما  خود را بيھوده براى عراق و افغانستان تلف كنند و اگر مي
  .  مانند كره شمالي، عراق و افغانستان نيست، بلكه حكومت آن را مردم حفظ كردند كشور جمھورى اسالمى ايران

ما از ھمه ملت و : ھا دانست و تاكيد كرد فرمانده سابق سپاه پاسداران يكى از اھداف جنگ نرم را بحث ھدفمندى يارانه
دارد و ھيچ راھى جز اجراى اين طرح خواھيم از اين طرح كه نجات اقتصاد ما را در پى  انديشمندان و دانشگاھيان مي

  . نداريم، حمايت كنند
رحيم صفوى در بخش ديگرى از سخنانش ھدف نھايى جنگ نرم را تسلط سياسي، اقتصادى و فرھنگى بر نيمكره 

ھاى خشكى جھان را كشورھاى اسالمى در اختيار  حدود يك چھارم سرزمين: شرقى زمين دانست و خاطرنشان كرد
 درصد از ذخاير اثبات شده نفت خام دنيا ، بروز و ظھور رھبران و كشورھاى قدرتمند در جھان 75يش از دارند و وجود ب

  . اسالم مانند ايران، تركيه، اندونزى و مالزى براى كشورھاى غربى يك نگرانى جدى است
ن و ايجاد گسست و مشاور عالى مقام معظم رھبري، ھدف ديگر دشمنان را تاثيرگذارى بر شكاف ميان مردم و مسووال

آفرينى و القاى بحران، تضعيف باورھاى اسالمى و ملي، سلب اميد به  ياس: اعتمادگريزى براى آنان دانست و اضافه كرد
جمھور محترم  آينده از راھكارھاى تاكتيكى دشمنان در جنگ نرم است و اين امر كه مقام معظم رھبرى و رئيس

  .  كنند براى مقابله با اين راھكار استخواھند مردم را به آينده اميدوار مي
توانيم از جنگ نرم جلوگيرى كنيم، بلكه جنگ نرم را  گيرى از سازوكارھاى مشخص مي با بھره: صفوى تاكيد كرد رحيم

  . تبديل به فرصت كنيم
 داخلى و وى با اشاره به منابع قدرت نرم كشور اين منابع را ايدئولوژى و فرھنگ اسالمي، قدرت رھبرى در مقياس

روز اولى كه مقام معظم رھبرى به قم سفر كردند : جھانى و درجه وفادارى ملت به حكومت دانست و خاطرنشان كرد
جمھورى  باره منتشر نكردند و يا تالش كردند سفر رئيس ھاى خارجى دچار شوك شدند و حتى يك خبر ھم در اين رسانه

  .  كنندبه لبنان و استقبال عظيم مردمى را بايكوت خبرى
ھا و اقوام را در معرض  صفوى از دانشجويان و اساتيد دانشگاه براى مقابله با جنگ نرم كمك خواست و درباره اقليت رحيم

توانند به مقابله با جنگ نرم  تھاجم فرھنگى دانست كه اگر جمھورى اسالمى به آنھا خوب رسيدگى كند خود آنھا مي
  . بپردازند

 راھبرد به ترتيب خواستار ساختار و 4ان براى راھبردھاى مقابله با جنگ نرم با نام بردن فرمانده سابق سپاه پاسدار
سازمان الزم براى مقابله با جنگ نرم به عنوان يك ستاد عملياتى در مركز كشور، تدوين دكترين و استراتژى الزم براى 

ستفاده از ھمه نيروى انسانى و امكانات مقابله با جنگ نرم در سطح ملى كه تا سطح استانى گسترده خواھد شد ، ا
الزم وتوانمندسازى نيروھاى انسانى و كارآمد، دانشگاھيان، اساتيد علوم انساني، طالب جوان، تامين امكانات الزم و 

  . ھاى مختلف را خواستار شد امكانات چاپ و نشر به صورت
 

  کارگران دیگر مشغول کار نيستند 
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  سحر بياتی 
  

اند اما در  انتظار نشسته ا را با خودش سوغات آورده و مردم خسته از گرمای تابستان، باران را به باد پایيزی ابرھ
  .باراند ھایشان می زا، غم به دل و سفره ھمين نزدیکی ھستند کسانی که ھمين ابرھای باران

ھای   کنی، در گروهدر ميان عبور و مرور مردم عادی شھر اگر کمی دقت. تھران است) ع(اینجا ميدان امام حسين
کنند و  ای توقف می ھایی که برای بردن کارگر، لحظه بينی چشم انتظار وانت ای را می سوخته چند نفره، مردان آفتاب

گيرند برای سوار شدن و رفتن بر سر کاری حتی برای  شود و از یکدیگر پيشی می ور می ناگھان سيل جمعيت حمله
  .یک روز

نظر از آرزوھا و آمالی  لی ھستند؛ کسانی که از وضع زندگی خود راضی نيستند و صرفاین مردان ھمان کارگران فص
  . ببرندھای خود ھای کوچک خانواده دنبال لقمه نانی ھستند که به سفره پروراند به که ھر انسانی در سر می

دنبال کار  ز دارد، بهبدنی نيا ترین کارھایی که به قدرت ، مشاغل خدماتی و ساده ھای ساختمانی آنھا در کارگاه
، مرخصی یا ھر حقوقی که یک کارگر باید از آن  بيمه گونه حق گردند؛ کارھای یک روزه و چند روزه بدون ھيچ می

کارگران «: گوید اندرکاران اتحادیه کارگران قراردادی و پيمانی کشور می ابراھيم احمدی تبار از دست. برخوردار باشد
دليل اینکه ماھيت کارھای فصلی، دائمی نيست، روابط کاری بين کارگر و  به«: کند میو اضافه » فصلی بيمه ندارند

گيرد و ھر دستمزدی که کارفرما برای انجام کار مورد نظر خود اعالم کند، کارگران  صورت توافقی صورت می کارفرما به
  »آید نمین شدن به ميا این در حالی است که در بسياری از موارد سخنی از بيمه. پذیرند می

ھا، با  دليل ماھيت برخی از فعاليت در اکثر کشورھا به«: گوید باره می حسين خسروانی، استاد دانشگاه نيز در این
ای  گونه وری باالتر ناچارند به منظور دستيابی به بھره صنایع به. ای به نام کارگران فصلی مواجه ھستيم پدیده
رو اصل  از این. ابت و دائمی در مواقع ضروری از کارگران موقت نيز بھره بگيرندریزی کنند تا در کنار نيروھای ث برنامه

قبول است اما باید تمھيداتی در نظر گرفته شود تا زندگی کارگران فصلی در دوران بيکاری و  وجود کارگران فصلی قابل
  .»ھایی که به کار اشتغال ندارند، با مخاطرات جدی اقتصادی مواجه نشود زمان
عنوان نيروی انسانی جوان و فعال باعث شده که انرژی آنھا  ضعف در سازماندھی کارگران فصلی به«: افزاید یوی م

  .»نه تنھا در سازندگی صرف نشود بلکه راکد و حتی مخرب باشد
وجود  منظور ارائه کارھای خدماتی به ای معتقدند باید موسساتی صرفا به عده«: گوید این استاد دانشگاه در ادامه می

آیند که اینگونه افراد را به استخدام خود درآورند و مانع از پراکندگی در سطح شھر باشند تا افراد با این موسسات 
کارگران فصلی .»وارد مذاکره شوند و در نھایت ارائه خدمات بيمه و مزایای آن نيز برای این دست نيروھا فراھم شود

کنند یا کارگرانی که در تابستان و بھار سر زمين ھستند و  ھا کار می ای که سر کوره گروه ھستند؛ کارگران فصلی٣
گروه دیگر در بخش کشاورزی ھستند و . کنند در مواقع بيکاری برای کارھای ساختمانی به شھرھا آمده و کار می

  .کنند براساس فصل کار می
بر عھده دارد، اما تاکنون یادداشت ھا به این کارگران را  ای کشور مسئوليت آموزش مھارت  سازمان فنی و حرفه

ھای مختلف با  ھمکاری ارگان ای کشور اجرا نشده است و عدم تفاھمی بين شھرداری و سازمان فنی و حرفه
  . افراد شده استھای ساماندھی این شھرداری منجر به مسکوت ماندن طرح

کار  ساز کشور مشغول به و اخت نفر کارگر در بخش س۵٠٠دھد بيش از یک ميليون و  آمارھای رسمی نشان می
ریزی، مدیریت  ھستند، اما آمار دقيق کارگران فصلی در تھران مشخص نيست و این مانعی اساسی بر سر راه برنامه

  .و اشتغال آنان است
ھا فعال شود، پدیده مھاجرت به پایتخت تا  به گفته کارشناسان اگر ستاد ساماندھی کارگران فصلی در شھرستان

یابد و شھر شکل نامطلوب و آشفته نخواھد  قف خواھد شد، تعداد کارگران فصلی در تھران کاھش میحدودی متو
  .داشت

   نانمھاجرت برای یک لقمه
سوخته در ميان کارگران ميدان امام حسين ایستاده که روی ھجوم بردن  جوانی بلند قامت اما تکيده با صورتی آفتاب

  . ندارده راباری که برای بردن کارگر آمد به وانت
 تا خواھر دارم ٣. در شھر خودمان کار نيست. ھزینه خانواده باالست.  ام اھل زابلم دیپلم ھم گرفته«:  گوید سليم می

ام و حاضرم ھر کاری بکنم که نان  من برای کار به تھران آمده. کند و یک پدر بيمار و مادربزرگی که با ما زندگی می
ھای قاچاق  کنند یا با گروه ھا اگر کار نداشته باشند یا از شھر کوچ می ر ما جواندر شھ. حالل سر سفره پدرم ببرم

  .»آید کنند که ھزار بال سرشان می مخدر کار می مواد
در شھر ما کار . ام آباد آمده من ھم از شاه«: گوید آید و می وگوی من و سليم را شنيده جلو می صادق که گفت

من پدر ندارم و پسر . روند اند و به راه خالف می اند به اميد کار یا در شھر مانده هھا یا کوچ کرد بيشتر جوان. نيست
صاحب کارم ورشکسته شد بنده خدا حق و حقوق مرا ھم . کردم در یک کارگاه توليدی لباس کار می. ام بزرگ خانواده

نتظر پولی ھستند که ھر ماه ام م خانواده. توانم به شھر خودمان برگردم نمی. داد ولی بعدش کاری پيدا نکردم
عالوه بر سردرگمی کارگران فصلی در کالنشھری چون تھران، مسئله دیگر خالی شدن .»فرستم برایشان می

شھرھای کوچک از سکنه و مھاجرت روستایيان و عشایر به شھرھای بزرگ برای پيدا کردن کار و پيدا کردن قوت 
  . استالیموت

ھا اجرایی  یارانه ھم کارساز نيست و وای به روزی که قانون ھدفمندسازی یارانهگویی دیگر سھام عدالت یا توزیع 
تر کارگران بيکار مواجه شویم که به اميد یک روز کار و یک  ھای طوالنی در آن شرایط باید با مناظری چون صف. شود

 را مطرح د مھاجرت معکوسای که دولت پيشنھا اند؛ آن ھم در زمانه روز دستمزد در ميادین شھر به انتظار نشسته
  .کرده است

نکته مھمی که از . توان به وضوح اعتراف به تقسيم ناعادالنه امکانات را مشاھده کرد در پيشنھاد دولت ھم می
ھای  توان برداشت کرد تفاوت امکانات شھر تھران با سایر نقاط کشور و مخصوصا شھرستان مفھوم این پيشنھاد می

  .محروم است
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درصدی حقوق را به کارمندانی که آمادگی خود را برای مھاجرت به مناطق ۵٠ پيشنھاد افزایش وقتی که دولت
دھد که امکانات تا چه حد در تھران و سایر نقاط کشور ناعادالنه توزیع  کند، نشان می اند مطرح می محروم اعالم کرده

  .شده است
ھای انسانی و مادی در  چک، ھدر روی سرمایهنبود نيروی کار جوان در روستاھا، بيکاری مزمن در شھرھای کو

دليل غيرمتمرکز بودن  ھای کوچک اقتصادی در شھرھا و روستاھا، کاھش ميزان مھارت نزد نيروھای کار جوان به بخش
ھای فعاليت در روستاھا و شھرھای کوچک،  دليل نبود زمينه تمایل نيروی کار غيرماھر به فراگيری مھارت به آنھا، عدم
تورم در شھرھای بزرگ، معضالت اجتماعی و خانوادگی و تعطيلی بسياری از واحدھای کوچک صنعتی در افزایش 

افتد که بازارھای ایران  در حالی اتفاق می... دستی و شھرھای کشور، افت توليد در بخش کشاورزی، صنعت و صنایع
  . استویژه کاالھای چينی فرا گرفته را کاالھای وارداتی به

کنند  قيمت در چين اعالم می شدن نرخ کاالھای چينی را وجود نيروھای کار ارزان ل اصلی ارزان تماممسئوالن دلي
درصورتی که در ایران ميزان باالی بيکاری و وجود کارگرانی که به ھيچ حقوقی غيراز دستمزد روزانه دسترسی 

کردن بستر مناسب برای  ه جای فراھمشود که ما ب چطور می. ندارند، نشانه مدیریت ناکارآمد نيروی انسانی است
شویم که برای ما  ھا می زایی و مدیریت این نيروھای جویای کار دست به دامان چينی ، اشتغال توليدکنندگان داخلی

  پاپوش و تن پوش بدوزند؟
ای چون فعاليت، سازندگی، پيشرفت، توسعه،  اشتغال به مشاغل قانونی در ادبيات ھر ملتی مترادف با معانی

از سوی دیگر بيکاری در تمامی ملل به معنای رکود، . داشتن زندگی است آبادانی و در یک کالم به معنای جریان
بدبختی، پسرفت، ایجاد معضالت اخالقی، فرھنگی و اجتماعی مانند فروپاشی خانواده و طالق، فساد، بزھکاری و 

ای ھستند که جوامع  رگران فصلی نيروھای انسانیجنایت و در یک کالم به مفھوم توقف جریان زندگی است و این کا
  .روند ھایی که در کشور ما ھدر می نامد؛ سرمایه ھای نامحسوس می پيشرفته آنھا را سرمایه

مانند و فکرھای صادق  ھایشان درمی  با آغاز فصل سرد کارگران فصلی برای رساندن لقمه نانی به سفره خانواده
وقت  ای باال بروند آن  گرسنگی و خالی بودن سفره نان، آنھا را وادار کند از دیوار خانهتک آنھا برسد و شاید به ذھن تک

دھيم که شھر در امن و امان نيست و مسئوالن برای نمایش اقتدار  ھا آه و ناله سر می ما در صفحات ھمين روزنامه
ی خالی آنھا احساس مسئوليت ھا اما چه کسی در برابر سفره. کنند خویش آنھا را بازداشت کرده و تنبيه می

  کند؟ می
  ھمشھری آنالین: منبع

 

 کارگران کارخانه الستيک البرز به پرداخت نشدن چند ماه حقوق خود اعتراض کردند 

  
کارگران کارخانه الستيک البرز روز دوشنبه در اعتراض به تحقق نيافتن خواسته ھايشان اقدام به آتش زدن الستيک در 

  . ندمحل اين کارخانه کرد
بر اساس اين . بسياری از کارگران اين کارخانه چند ماه حقوق خود را دريافت نکرده اند:داد ادامه گزارش د راین زمينه 

گزارش، پس از اعتراض کارگران، نمايندگان آنان با کارفرمای کارخانه الستيک البرز و مسئوالن وزارت صنايع مذاکره کردند 
  . ارگران شدندو خواستار پرداخت حقوق معوقه ک

پس از تھديد نمايندگان کارگران به تجمع در مقابل وزارت صنايع در تھران، مسئوالن اين وزارت خانه اعالم کردند که پنج 
  . ميليارد تومان وام، به کارخانه الستيک البرز پرداخت خواھد شد

  
 کارگران چينی البرز در یک اقدام اعتراضی جاده را بستند 

  
صبح دیروز جمعی از کارگران کارخانه چينی البرز  : آبان آمده است 3 ایلنا در تاریخ –اری دولتی کار ایران به گزارش خبرگز

 کارفرما و پرداخت نشدن مطالبات خود برای ساعاتی جاده اصلی شھرک صنعتی البرز را در اعتراض به خلف وعده
امروز کارگران چينی البرز در اعتراض  صبح: با ایلنا، گفتعيدعلی کریمی دبير اجرایی خانه کراگر قزوین در گفتگو  .بستند

مطالبات معوقه خود برای ساعتی جاده اصلی شھر صنعتی البرز را   ماه4به خلف وعده کارفرما و پرداخت نشدن 
   .مسدود کردند

 
 اما کارفرما به آنھا بودند پيشتر کارگران چينی البرز با حکم قضایی، موجودی انبار محصوالت را توقيف کرده: افزود وی

  .کنند در عوض مطالبات خود را دریافت کنند پيشنھاد داد تا این اموال را برای فروش به او واگذار
توقيف شده را واگذار کردند اما وقتی این اموال فروخته شد، باز ھم کارفرما  کریمی افزودک کارگران طبق توافق اموال

اعتراضی کردند و بر ای ساعاتی  ل کارگری گفتک به ھمين دليل کارگران امروز تجمعاین فعا .آنھا را پرداخت کرد مطالبات
   . قرار داد را مسدود کردند جاده اصلی شھرک صنعتی البرز، کلی که کارخانه در آنجا

 
ر شد، از وی یادآو .كاگران براي پايان دادن اين حركت اعتارضي خبر داد كريمي از مراجعه نماينده استاندار به محل تجمع

   .است ، این کارخانه دچار مشکل شده81واگذاری کارخانه چينی البرز به بخش خصوصی در سال  زمان
 

ھا مجتمع  طبق گفته: نفر است، یادآور شد 400 دبير اجرايي خانه كارگر با بيان اینکه تعداد کارگران چينی البرز ھم اکنون
  .انه استاین کارخ اکنون مالک صنعتی چينی مقصود مشھد، ھم

 درصد مبلغ قرارداد 30ميليارد تومان خرید و پس از پرداخت  7/1به گفته کریمی، مالک خصوصی، این کارخانه را به بھای 
  .ماھه پرداخت کند  قسط سه 36را در  مانده  باقی70كرد تا  وعده
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 6 سال تاکنون نزدیک به 7کارخانه ھنوز پرداخت نكرده است در این  شود كه مالك اقساط خرید گفته می: وی گفت
  .بانكي گرفته است ميليارد تومان وام

  
 كردند كارگران لوله سازي اھواز بازھم تجمع

 
سازي خوزستان در  كارگران لوله صبح امروز : آبان آمده است 3 ایلنا در تاریخ –به گزارش خبرگزاری دولتی کار ایران 

 به گزارش خبرگزاری حکومتی ادري اھواز تجمع كردندچھارراه ن نشدن مطالبات خود در اعتراض به پرداخت
از ھفته گذشته تاكنون اين چندين حركت : گفتوگو با ايلنا،  گفت آقايارحسيني، دبير اجرايي خانه كارگر آبادان در.،ايلنا

يا به و مزا  ماه حقوق13سازي اھواز بابت  به گفته حسيني، كارخانه لوله.سازي اھواز است لوله اعتراضي كارگران
سازي اھواز در ھمين مكان  نيز كارگران لوله وي يادآور شده روز گذشته.كارگر قراردادي و رسمي خود بدھكار است700

  .تجمع كردند
 

 ھا  افزايش نرخ بيكاری اولين پيامد اجرای طرح حذف يارانه

، افزايش نرخ " نظام يارانه ایارزيابی پيامدھای اصالح"بر اساس پژوھش : آبان آمده است 4 در آيندهبه نوشته سایت 
  . بيكاری اولين پيامد اجرای اين طرح خواھد بود

به گزارش خبرنگار آينده در اين پژوھش كه توسط يك مركز معتبر پژوھشی كشور انجام شده و مورد بررسی وزارت رفاه 
افزايش قيمت انرژی شوك با توجه به مصرف باالی انرژی در صنايع كشور، : نيز قرار گرفته است، تصريح شده است

  . شديدی به صنايع وارد خواھد كرد كه به كاھش شديد تقاضای نيروی كار می انجامد
 درصد بوده كه تقريباً دو برابر متوسط كشورھای صنعتی 11بنا بر اين گزارش سھم انرژی از كل ھزينه ھا در صنايع ايران 

  .  درصد می باشد6 درصد و نفت كوره 16 درصد ، گاز 78است و در اين ميان سھم برق در انرژی مصرفی صنايع 
 كاھش 29/80دھد كه ميزان تاثير افزايش قيمت بر كاھش مصرف انرژی  محاسبات انجام شده در اين گزارش نشان مي

  .  می باشد كه به معنای افزايش شديد بيكاری پس از ھدفمندی يارانه ھاست22نيروی كار 
 ميليارد تومان به صنايع و نيروگاھھا يارانه انرژی پرداخت می شود كه حذف آنھا به منزله  ھزار20ھم اكنون ساالنه حدود 

و كشاورزی عمل خواھد كرد و ابن صنايع ) صنايع فلزي،سيمان و گچ(شوكی مرگ بار برای صنايع بويژه ساختمان شامل 
  . با نرخ ارز فعلی قادر به رقابت با محصوالت خارجی نخواھند بود

گر اين طرح، تعطيلی صنايع دارای تكنولوژی فرسوده است كه مصرف انرژی بااليی دارند و برای حفظ اين صنايع، پيامد دي
تقاضا برای سرمايه جھت نوسازی به شدت افزايش می يابد كه با توجه به تحريم، وارد كردن تجھيزات صنعتی با 

  . تكنولوژيِ جديد با مشكالت مضاعفی ھمراه خواھد بود
ً درصد درآمد حاصل از اجرای طرح برای كمك به صنعت كامال ناكافی بوده و 30ميزان : پژوھش تصريح شده استدر اين 

  . شود موجبات ايجاد رانت برای گروھی از صنايع را فراھم كرده و به افزايش نرخ بھره در بازار و رشد قيمت دالر منجر مي
 درباره افزايش ھزينه خانواده ھا ، مھمترين پيامد طرح پرداخت رسد بر خالف نگرانی ھای فعلی بنابر اين به نظر مي

نقدی يارانه ھا، آسيب ديدن صنايع كشور كه بزرگترين مصرف كننده انرژی ھستند ، می باشد و اجرای اين طرح و عدم 
 محصوالت پاسخگويی منابع مالی برای كمك به صنايع به تعطيلی بسياری از صنايع و افزايش بيكاری و از دست رفتن

  . داخلی برای رقابت با كاالھای خارجی است
با اين وجود اين موارد به معنای عدم لزوم اصالح نظام يارانه ھا نيست، بلكه لزوم برنامه ريزی دقيق مسووالن جھت 

 .شود فائق آمدن بر عوارض اجرای طرح را يادآور مي
 
 

   رضا شھابی را با وجود تودیع وثيقه ھنوز آزاد نکرده اند
  

طبق گزارشات موجود از :   ٢٠١٠ اکتبر ٢۶  - ١٣٨٩ آبان ۴  شنبه اتحاد بين المللی در حمایت از کارگران در ایران سه
ایران و از جمله گزارش کتبی زیر از یک فعال کارگری و شاھد عينی، رضا شھابی، عضو ھيئت مدیره سندیکای 

طبق گزارشات مذکور، .  مھر ماه ھنوز آزاد نشده است٢٠ه کارگران شرکت واحد تھران و حومه، تا ظھر روز سه شنب
 بازپرسی امنيت مستقر در ٢ ميليون تومانی و ارسال نامه ی آزادی از سوی شعبه ی ۶٠عليرغم تودیع وثيقه ی 

 ٣دوستان و خانواده وی که از ساعت .  مھرماه رضا شھابی آزاد نشد١٩، دیروز دوشنبه ٢٠٩زندان اوین به بند 
ر دوشنبه در وروودی زندان اوین گردھم آمده بودند تا یک بامداد سه شنبه در سرما و باران در انتظار ماندند، بعدازظھ

  . اما مسئولين امنيتی از آزاد کردن رضا خودداری کردند
وری اتحاد بين المللی در حمایت از کارگران در ایران به این روند سرکوبگرانه و غيرقابل توجيح از سوی مقامات جمھ

ھمانطور که بارھا جنبش . اسالمی قویا اعتراض دارد و خواھان آزادی فوری و بدون قيد و شرط رضا شھابی است
کارگری ایران و جھان معترضانه اعالم کرده اند رضا شھابی و دیگر فعالين کارگری ھيچ جرمی مرتکب نشده اند بلکه 

رمایه داران دفاع کرده اند و کوچکترین توجيحی برای حبس، با افتخار از منافع کارگران در مقابل کارفرمایان و س
رضا شھابی و دیگر فعالين کارگری در بند باید فوری و بدون نياز به . محاکمه و اذیت و آزار آنان وجود نداشته و ندارد

  . سپردن ھرگونه وثيقه و یا شرط و شروطی آزاد شوند و تمامی اتھامات وارده بر آنھا باید لغو گردند
 

چاه بھار منطقه آزاد یک ھزار کارگر در نزدیک به اخراج قریب الوقوع   
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منطقه ازاد چابھار با انحالل شرکت :  آمده است 89 آبان 4بنا بر یک گزارش دریافتی به وبالگ کارگری راه کارگر در تاریخ
موسسه “نام  ی از شرکتھای تابعه بهکارکنان این شرکتھا را به اجبار از طریق قرارداد موقت با یک ھای تابعه کارگران و

تمامی کسانی که در معرض اخراج . نماید  نفر را بيکار1000 تا 500قصد دارد که تا پایان سال حداقل ” صندوق رفاه
موسسه “در حالی که مسئوالن .کدام نان آور چند خانوار ميباشند قراردارند کارکنان بومی و چابھاری ھستند که ھر

که مدیر  سازمان با بحران درامد روبرو است مدیر عامل سازمان با ھماھنگی اقای دکتر بزرگزاده  اندمدعی” صندوق رفاه
پرداخت ميکنند و ضمن آنکه از امکانات   ميليون تومان5موسسه صندوق رفاه است به تعدادی از مدیران حقوق باالی 

ل ليپار چابھار که وابسته به سازمان است ،قرارد کار تھدید کارگران ھت اقای بزرگزاده با. سازمان ھم استفاده مينمایند
   .به موقت تبدیل نموده است دائم انان را

  ميليارد دالر ٧٠٠: دارايی شرکت ھای دولتی ايران

 ٧٠٠اکبر سھيلی پور، رئيس سازمان حسابرسی ايران ميزان دارائی ھای شرکت ھای دولتی را در حدود :بی بی سی 
   .برآورد کرده است)  ميليارد دالر٧٠٠(ھزار ميليارد تومان 

 ١٠٠در گفت و گو با خبرگزاری مھر با اشاره به اينکه تنھا شرکت ھايی که )  اکتبر٢۶( آبان ۴آقای سھيلی پور روز شنبه 
در حال حاضر در حدود :"درصد سھم آنھا متعلق به دولت باشد مورد رسيدگی سازمان حسابرسی قرار می گيرند، گفت

  ." به دولت استجود دارد که بخشی از سھام آنھا يا تمام سھام آنھا متعلق ھزار شرکت و
سازمان حسابرسی ايران، سازمانی است که وظيفه قانونی آن رسيدگی به صورت ھای مالی شرکت ھای دولتی و 

   .نيمه دولتی است
 گزارش ھای تھيه شده توسط رئيس سازمان حسابرسی ايران می گويد که بيش از ده ھزار مورد عدم رعايت قوانين در

  .  استسازمان حسابرسی وجود دارد و شکايت ھايی در اين زمينه مطرح شده
به گفته رئيس سازمان حسابرسی عدم رعايت مفاد قانون تجارت محاسبات، عدم رعايت مقررات و قوانين، ضعف کنترل 

   .جمله داليل شکايت ھای مطرح شده استھای داخلي، عدم رعايت استاندارد حسابداری و کسری ذخاير مالياتی از 
 ھزار ١٨حدود :"آقای سھيلی پور با بيان اينکه تاکنون در حدود سی گزارش و پرونده به دادگاه ارسال شده است، گفت

 گزارش آن مربوط به گزارشھای حسابرسی بوده ١۴٠٠گزارش مختلف توسط سازمان حسابرسی تھيه شده که بيش از 
   ."است

حسابرسی ايران می گويد که بسياری از مشکالت پيش آمده ناشی از ضعف قانون است و قوانين مکرر، رئيس سازمان 
  .  کنندمتعدد، متضاد و متناقض باعث شده که دستگاھھای قانونی نتوانند آنچه را که قانون مطرح کرده اجرا

صاد و کشور و شرکت ھای فعال در بخش پيش از اين ديوان محاسبات ايران ھم، گزارش داده بود که وزارتخانه ھای اقت
  .  بودجه داشته اندنفت و بانکھا بيشترين انحراف را در قانون

بنابر گزارش ديوان محاسبات که بر عملکرد دولت و شرکت ھای دولتی نظارت دارد و بازوی نظارتی مجلس به حساب 
 انحراف فقط در بخش واردات بنزين اتفاق  ميليون دالر٩٠٠می آيد، در بخش نفت در دو سال گذشته ھشت ميليارد و 

  .افتاده است

  
  ميليون تومان است 5اس .ھزينه ھر آمپول براى بيماران ام:كاھش توان خريد دارو

: اس ايران گفت.عضو کميته علمی انجمن ام :آبان آمده است 4 ایلنا در تاریخ –به گزارش خبرگزاری دولتی کار ایران 
اس بيمه نيستند و اين درحالى است كه ھر آمپول برای مصرف يکماه وقتی به ايران .امداروھاى گران قيمت بيمارن 

. شود بنابراين تنھا تعداد کمی از بيماران توانايی تھيه آن را دارند  ميليون تومان مي5برسد حدود   
قطب باال می رويم ھر چقدر از خط استوا به سمت : بيگی در نشست خبرى افزود به گزارش خبرنگار ايلنا، سعيد شاه

يابد، بيشترين ميزان شيوع اين بيمارى در کشورھای کانادا و آمريکای شمالی  اس افزايش مي.شيوع بيماری ام
 ھزار مبتال به ام اس ھستند و در انگلستان به 75 ميليونی کانادا بيش از 30مشاھده می شود به طوری که از جمعيت 

. ال استازای ھر ھزار نفر يک نفر به ام اس مبت  
رسيد که شيوع اين بيماری در کشور كم باشد اما در دھه گذشته مشاھده شده  در گذشته به نظر مي: وى ادامه داد

 ھزار نفر در ايران به 40که به نسبت برخی کشورھا ام اس در ايران شيوع بااليی دارد و پيش بينی می شود که حدود 
 ھزار بيمار به ام اس در تھران 15زار نفر آنان عضو انجمن ھستند و بيش از  ھ20ام اس مبتال باشند در حاليكه نزديک به 

. ھستند که تاکنون در انجمن ثبت نام کرده اند  
کند و شيوع   سال را درگير مي40 تا 20بيماری ام اس به طور عمده سنين : عضو کميته علمی انجمن ام اس ايران گفت

.  برابر مردان است3 تا 5/2آن در زنان   
داليل ژنتيکي، محيطی و : شاه بيگی با اعالم اينکه ھنوز علت دقيق ابتال به ام اس در دنيا شناخته نشده تصريح كرد

به طوری که . ھا از جمله عللی ھستند که در ابتال به اين بيماری تاثيرگذار است تغييرات سيستم ايمنی بدن و عفونت
.  ابتال به ام اس تاثير داردگفته می شود کاھش تماس افراد با نور خورشيد در  
شش داروی جھانی برای اين بيماران وجود دارد که ھمگی آنھا : وی در مورد وضعيت داروھای بيماران ام اس افزود

از چھار نوع داروى اينترفرون، کوپاکسون، ميتوکسانترول و تای سابری تنھا . تائيديه سازمان غذا و داروی آمريکا را دارند
البته به دليل گران بودن قيمت برخی از اين داروھا، قدرت تھيه . ان نيامده و مابقی داروھا موجود ھستنديك نوع به اير

. آنھا برای ھمه بيماران کشور وجود ندارد  
اين داروھا توسط : اين متخصص مغز و اعصاب از توليد دو داروی جديد خوراکی برای بيماران ام اس خبر داد و گفت

ه شده اند و در مراحل نھايی تائيديه ھستند اما به دليل اينکه قيمت بااليی دارند نمی توان آنھا را سوئيس و آلمان تھي
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 ميليارد تومان بابت داروھای ام اس يارانه می دھد اما تھيه اين 80در كشور نيز وزارت بھداشت ھر سال حدود . وارد کرد
.داروھا از توان وزارت بھداشت خارج است  

 وزارت اطالعات از بازپس دادن مدارک شناسايی و اسناد خانواده فعال خوداری مامورين
 سنديکايی 

 آبان ماه خانواده فعال سنديکايی غالمحسينی 2 روز يکشنبه :  آبان آمده است 4 در تاریخ  ايرانازبنابه گزارشات رسيده 
ر طی يورش به منزلشان با خود برده برای بازپس گرفتن اموال،اسناد و مدراک شناسايی خانواده که مامورين وزارت د

بودند به اداره اطالعات کرج مراجعه نمودند ولی پس مدت طوالنی انتظار مامورين وزارت اطالعات از بازپس دادن مدارک 
  .شناسايی شخصی ،اسناد و اموال آنھا خوداری کردند

ت واحد تھران آقای غالمرضا غالمحسينی  مھرماه به منزل فعال سنديکای شرک19مامورين وزارت اطالعات روز دوشنبه 
آنھا بدليل عدم موفقيت در دستگيری آقای .يورش بردند ولی بدليل عدم حضور وی در منزل موفق به دستگيری او نشدند

  . سال سن دارد را به گروگان گرفتند15غالمحسينی فرزندش امير غالمحسينی که 
ی غالمحسينی وسايل شخصی آنھا را مانند؛کيس کامپيوتر،مدارک مامورين وزارت اطالعات ھنگام يورش به منزل آقا

  .شناسائي،کارتھای بانک ،دفترچه تلفن خانوادگي،کتاب،سی دی و ساير وسايل منزل را با خود بردند
خانواده آقای غالمحسينی بدليل ضبط کارتھای بانک قادر به برداشت پول از حساب خود جھت امرار معاشه روزانه 

.نيستند  

شورای پشتيبانی از مبارزات !ف يارانه ھا، حمله به سفره خالی کارگران و زحمتکشانحذ
 ) کانادا-تورنتو(مردم در ايران 

 
باالخره پس از دو دھه طرح و تالش و پس . يارانه ھای شانزده کاالی اساسی و مايحتاج ابتدايی مردم حذف می شوند

بنزين، گازوئيل، : نايت بار، يارانه حامل ھای انرژی شاملاز يکسال کشمکش بر سر چگونگی اجرای اين سياست ج
آب، جمع آوری فاضالب، گندم، برنج، : مازوت، نفت سياه، گاز مايع، گاز طبيعي، برق؛ و نيز يارانه کاال ھا و خدماتی نظير

 منطقه ای و روغن نباتي، شکر، شير، خدمات پستي، و خدمات ريلی و ھوايی حذف شده و اين اقالم به نرخ بازارھای
. جھانی عرصه می شوند  

گذشته از نيروھای چپ و مترقی که بر انفجار افزايش قيمت ھا و فوران ھزينه ھای زندگی بدنبال حذف يارانه ھا تاکيد 
دارند، اما خود نيروھای حکومتی و اقتصاددانان دست راستی نيز پنھان نمی کنند که بدنبال اجرای اين سياست يک 

تورمی که مستقيما به معنای تعرضی خانمان برنداز به سفره . ير قابل تصور جامعه را فرا خواھد گرفتتورم سنگين و غ
دقيقا به دليل ھمين معنای واقعی حذف يارانه ھاست که نگرانی و . فی الحال خالی کارگران و زحمتکشان خواھد بود

وز محافل حکومتی و رسانه ھا بدل شده وحشت از سربرکشيده مبارزات کارگران و شورش ھای گرسنگان به بحث ر
. است  

برای درک ابعاد ويرانگر اين سياست عليه طبقه کارگر چيزی درست تر از اين نيست که به وضعيت اقتصادی تاکنونی 
به . کارگران با وجود يارانه ھا توجه کنيم تا دريابيم که با حذف يارانه ھا چه فاجعه عظيمی در انتظار اين طبقه است

: ق موجود نگاه کنيمحقاي  
.  حداقل دستمزد در سال جاری سيصد و سه ھزار تومان در ماه است-  
.  از بيست و پنج ميليون نيروی کار ايران، بيش از پنج ميليون بيکار و فاقد درآمدند-  
اردادھای فاقد  بيش از ھفتاد درصد کارگران غير دائم و بصورت قراردادھای يکماھه تا يکساله و بعضا نيز در قالب قر-

. شاغلند» سفيد امضا « شرايط و بدون مدت و موسوم به   
 کار قراردادی يعنی کار فاقد ھرگونه امنيت شعلی و محروميت از ھمان مزايای حداقلی موجود و نيز عدم اجبار کارفرما -

. به پرداخت حداقل دستمزد  
 قاليبافی ھا قانونا خارج از شمول قانون کار بوده و از ھمان  ميليونھا کارگر شاغل در کارگاھھای زير پنج نفر و ده نفر و-

. مزايای حداقلی موجود محرومند  
صدھا ھزار کارگر از يکماه تا دوسال .  عدم پرداخت دستمزد کار انجام شده به يک پديده رايج در ايران بدل شده است-

 حيات در فقر مطلق درگير مبارزه برای دريافت آنھا در حين تالش برای ادامه. دستمزدھای خود را دريافت نمی کنند
. حقوق معوقه اند  

.  خط فقر تعيين شده از طرف بانک مرکزی برای خانواده چھارنفره درآمد نھصد ھزار تومان در ماه است-  
ار دارند که  بر اساس اعالم وزارت رفاه سه ميليون نفر، و به برآورد کارشناسان ديگر پنج ميليون نفر زير خط فقر شديد قر-

. ماھانه تنھا بيست و پنج ھزار تومان دريافت می کنند  
 بنا بر گفته رئيس مرکز آمار بيش از ده ميليون نفر از جمعيت ايران زير خط فقر مطلق، و بيش از سی ميليون نفر در زير -

. خط فقر نسبی بسر می برند  
 

حذف يارانه ھا که . اش کارگران و زحمتکشان در ايران استاينھا تنھا بخش کوچکی از حقايق تکاندھنده وضعيت کار و مع
افزايش وسيع قيمت ھا و ھزينه زندگی را بھمراه دارد سريعا به افزايش سھمگين عمق و وسعت ھمين فقر و فالکت 

. موجود می انجامد  
اما .  ھزينه ھا باشددولت جمھوری اسالمی گفته است که به ھر نفر ماھانه چھل ھزار تومان می دھد تا جبران افزايش

کيست که با اين رياکاری اسالمی آشنا نباشد و نداند اين مبلغ در مقابل افزايش نجومی قيمت ھا و پيش از رسيدن به 
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. دست افراد دود شده و به ھوا می رود  
ی قابل توجه است که حذف يارانه ھای شانزده کاالی اساسی يک سياست پذيرفته شده و مورد قبول ھمه جناحھا

در اين تعرض جنايت بار به سطح معاش . جمھوری اسالمی و ھمه بخش ھای طبقات دارا و سرمايه داران ايران است
ناچيز کارگران، و در اين سياست جنايت بار برای به نابودی کشاندن خانوداه ھای کارگري، ھمه اينھا، از علی خامنه ای 

 تا سلطنت طلبان و مشروطه خواھان و جمھوری خواھان و ھر که تا محمود احمدی نژاد تا جريان سبز موسوی و کروبی
. خود را در سياست ايران ليبرال می خواند ھمدل و متفق اند  

امروز اعتراض برای به شکست کشانده سياست حذف يارانه ھا و عقيم نمودن اين تعرض وحشيانه عليه کارگران و 
عرصه ای که می بايست .  رژيم در داخل و خارج از کشور استزحمتکشان از مھمترين عرصه ھای مبارزه سياسی عليه

در داخل کشور . به ھمت انسانھای آزاديخواه و برابری طلب و ھر آنکس که آرزومند بھبود زندگی کارگران است برپا شود
 با ھمه طرفندھا و تدابير شديد امنيتی رژيم و علی رغم تيز کردن سالحھای خونبارش برای سرکوب اعتراضات

اجتماعي، تشکالت مستقل کارگری به حذف يارانه ھا اعتراض کرده و خود را برای مصافھای بزرگتر عليه اين سياست 
در خارج از کشور اما اين فرصت گرانبھا برای ما موجود است که بتوانيم اعتراضات وسيع و . ضد کارگری آماده می کنند

بياييم متحد و يکپارچه اين جبھه نبرد با . اسالمی سازمان دھيمگسترده ای را عليه حذف يارانه ھا و عليه جمھوری 
. سرمايه داری و ارتجاع اسالمی حاکم در ايران را پرتوان کنيم  

 
2010 اکتبر 26   

 شوند  خانوارھا بدھکارتر مي

رضروری اگر مصرف خانوارھای ايرانی بر خالف محاسبات قبلي، مصرف غي: ابان آمده است 4 در فراروبه نوشته سایت 
ھای ايرانی  تر و خانواده ھا، در الگوی مصرف مردم تغييری صورت نگيرد تراز بودجه منفي نباشد و با آزادسازی قيمت

  . بدھکارتر خواھند شد
خوان  خوانی آمار بانک مرکزی و مرکز آمار البته اين بار با يک تفاوت اساسي، اين آمار ناھم به گزارش فرارو، باز ھم ناھم

بر اساس آمار منتشره مراکز . »خوان خانوارھای ايرانی دخل و خرج ناھم«: دھند  مشکل يکسانی را نشان ميکم و بيش
. گيرد ھا پيشی مي رسمی تنھا در سه استان خراسان رضوي، مازندران و سيستان و بلوچستان دخل مردم از خرج آن

  . ھای گوناگونی را در پی داشته است امری که تحليل
.  خبر داد٨٧ و ٨٨ه رئيس مرکز آمار ايران طی مصاحبه ای از کسری بودجه خانوارھای ايرانی طی سال در ھفته گذشت

 ھزار تومان رسيده ۵۵٨بر اساس اظھارات عادل آذر ميزان کسری بودجه خانوارھای شھر نشين ايرانی ساالنه معادل 
ام دارد، بر اساس آمارھای منتشر شده از سوی آمار منتشره از سوی بانک مرکزی البته تفاوت فاحشی با اين ارق. است

 ھزار تومان بوده است رقمی که ٣٩٠ معادل٨٨بانک مرکزی ميزان کسری بودجه خانوارھای شھر نشين ايرانی در سال 
  .  درصد رشد داشته است۴٠معادل ٨٧در مقايسه با سال 

نوارھای ايرانی از سوی مرکز امار ايران به دو نتيجه کارشناسان اعتقاد دارند دو روش متفاوت از ارزيابی ھزينه و درآمد خا
متفاوت از نظر ميزان درآمد و ھزينه ھا منجر شده است و به اين ترتيب ميزان کسری بودجه خانوارھای ايرانی به طور 

ی  ھزار تومان است ولی آنچه در نھايت ھر دو گزارش بر آن تاکيد شده است رشد کسر۵۵٨ تا ٣٩٠متوسط ساالنه بين 
  . ھای اخير است بودجه خانوارھا در سال

گيرد که عادل آذر، رئيس مرکز آمار ايران در نماز جمعه ھفته گذشته با بيان اين که  اعالم اين خبر در حالی صورت مي
از اين «ھا بر اين امر تاکيد نموده بود که   ميليون تومان است، با يادآوری رشد برخی شاخص۵درآمد سرانه ھر ايرانی 

  . »توان نتيجه گرفت که سطح رفاه زندگی در کشور بيش از پيش افزايش يافته است مار ميآ
در حالی که آذر اعتقاد دارد سطح رفاه مردم افزايش يافته، آمارھا حکايت از آن دارد که تراز بودجه خانوارھای ايرانی از 

مھدی تقوي، استاد . ای گوناگونی دارندکارشناسان درباره اين وضعيت نظرھ.  تا کنون منفی بوده است١٣۶١سال 
ھای گذشته  طی سال«: گويد کند و در توضيح آن به خبر مي انداز منفی مي دانشگاه عالمه از اين وضعيت تعبير به پس

چه در اقتصاد ايران باعث جلوگيری از ورشکستگی اقتصادی مردم شده است درآمدھای نفتی است که توسط دولت  آن
شده است و اين امارھا نشان می دھد در عمل بخش عمده ای از خانوارھای ايرانی ھيچ نقش واقعی به اقتصاد تزريق 

  . »در ايجاد ثروت در کشورنداشته اند
ھای خود بوده و  که بتوانند تراز خود را متعادل کنند مجبور به ھزينه کردن دارايي خانوارھای ايرانی برای آن«: افزايد وی مي

ھای خود مجبور به قروضی شده اند که  ھا فقيرتر شده اند و از سوی ديگر برای جبران ھزينه  سالمی توان گفت در اين
به اميد افزايش درآمد در سالھای آتی گرفته اند و در عمل ھيچ نقش واقعی در انباشت سرمايه در کشور بازی نکرده 

  . »اند
به اعتقاد ابراھيم . برند ھای آماری را زير سوال مي اما برخی از کارشناسان نظرات متفاوتی دارند و اصل صحت داده

رسد و احتماال يا مردم بدون اين که  رزاقی منفی بودن تراز بودجه خانوارھا طی اين ھمه سال امری طبيعی به نظر نمي
  . آوری اطالعات غلط است دھند يا جمع درک صحيحی از مفاھيم اقتصادی داشته باشند، اطالعات خود را ارائه مي

ًمثال برخی از مردم با استفاده از وام اقدام به خريد خانه می کنند و اقساط اين وام در واقع نوعی «: وی اعتقاد دارد
سرمايه گذاری و پس انداز است در حالی که وقتی از انھا سئوال می کنيد اين ارقام را در جمع ھزينه ھای خود وارد 

  . »وری اطالعات اقتصادی خانوارھا را تحت تاثير قرار دھدمی کنند و اين اشتباه می تواند نتيجه جمع آ
بسياری از ما عادت «: داند و معتقد است شده را فرھنگی مي اين استاد بازنشسته دانشگاه تھران معضل آمار ارائه

سئله داريم در مورد ھزينه ھای خو د اغراق کنيم و در عوض درمورد درامدھای خود انرا پايين نشان بدھيم و ھمين م
باعث می شود برآوردھای انجام شده نيز به خطا برود که البته من نمی توانم در مورد اين مسئله اظھار نظر قطعی کنم 

زيرا بايد يک کارشناس امار در اين مورد نظر بدھد ولی انچه مسلم است امکان ادامه وضعيت نشان داده شده در 
  . »به نظر می رسدامارھای سی سال گذشت از نظر اقتصادی غير ممکن 
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وجه ديگر اين آمار را نيز نبايد ناديده گرفت که . البته وی به باال رفتن اشتھای مصرف خانوارھای ايرانی نيز اشاره کرده بود
ھای گذشته فقيرتر شده اند، اما وضعيت خانوارھای روستايی بھبود  بر اساس آن اگرچه خانوارھای شھری طی دھه

ندسازی در پيش است، اين اتفاق چه تاثيری بر منفی بودن تراز بودجه خانوارھای ايرانی اينک که ھدفم. يافته است
  خواھد گذاشت؟ 

ھا  مسئولين معتقدند با اجرای ھدفمندسازی مردم بايد الگوی مصرف خود را اصالح کنند، تا بتوانند از پس افزايش ھزينه
ھر . دانند ھا را يک رفتار اقتصادی ناگزير مي ا آزاد شدن قيمتکارشناسان اقتصادی نيز اصالح الگوی مصرف مردم ب. برآيند

  . دھد ھا نھايتاً کيفيت زندگی را کاھش مي دو معتقدند اين افزايش ھزينه
توان اين نکته را طرح نمود که اگر مصرف خانوارھای ايرانی بر خالف محاسبات قبلي، مصرف غيرضروری نباشد و  اما مي

ھای ايرانی بدھکارتر  تر و خانواده  الگوی مصرف مردم تغييری صورت نگيرد تراز بودجه منفيھا، در با آزادسازی قيمت
  . خواھند شد

 
 شيراز در اعتراض به خصوصی سازی  کارخانجات مخابراتی راه دور تجمع کارگران

  
شيراز  اتی راه دورجمع کثيری از کارگران شرکت کارخانجات مخابر: آبان آمده است 4 در تاریخ جرسسایت اصالح طلب  

شدند و با تجمع در مقابل  صبح دوشنبه در اعتراض به نحوه خصوصی سازی صنایع خواستار مطالبات صنفی خود
این کارگران که از نحوه خصوصی سازی شرکت خود ناراضی بودند شعار می .استانداری فارس اعتراض کردند

 به نحوه واگذاری شرکت"معيشت حق مسلم ماستزندگی و "،"خصوصی شدیم بيکار و بی پول شدیم بخش"دادند
 .مخابرات ایران و ھمچنين وضعيت صنفی خود اعتراض داشتند

  
این تجمع حضور  ھاشم شمشيری نایب رئيس شورای اسالمی کار و بازرس شورای ھماھنگی استان فارس که در

امداران شرکت را خریداری و سھ از وقتی شرکت ما به بخش خصوصی واگذار شد"داشت به خبرگزاری ایسنا گفت
احمدی نژاد به شيراز نيز زیرنظر ھيأت حمایت از صنایع و  در سفر دوم. کردند، روز به روز وضعيت ما بحرانی تر شد

ما  ھيأتی نيز از وزارت صنایع اینجا معرفی شد و در حالی که قرار بود به شرکت بحران زده مدیریت دولتی قرار گرفتيم و
 ".نشد  تومانی تزریق شود اما ھيچ حمایتی از طرف دولت و ھيأت اجرایی ميليارد5نقدینگی 

  
این در . ميليارد تومان است 9  ماه از حقوق خود را طلبکاریم که رقم آن بيش از9ھم اکنون بيش از"وی تاکيد کرد که

زنشسته نشده، بازنشسته داشته باشيم اما ھيچ کس با  نظر300حالی است که تا آخر شھریور می بایست بيش از 
صورت نگرفته باید سئوال کرد کارخانه ای که تا چند سال پيش حرف اول را در  ھيچ گونه کاری ھم از جانب دولت

دیگر مقامات کشوری ھم  می زد چرا حاال باید بحران زده باشد؟ مسئولين استان، صنایع و معادن، استاندار و خاورميانه
 ".ھيچ گونه حمایتی از ما نکردند

کارگران مشکالت روحی،  وضعيت بحران زده شرکت عالوه بر بی پولی و عدم پرداخت حقوق برای" ری گفت کهشمشي
 نفر از کارگران به دليل بحران پيش آمد، مجبور به 30مدت  روانی را نيز برای آنھا به دنبال داشته به طوری در طول این

 کرده اند، ضمن اینکه حکم مصادره منازل تعدادی از  نفر ھم خودکشی2شده اند و  جدایی و طالق از ھمسران خود
 ".ھم صادر شده است کارگران

سئوال ما از نمایندگان محترم مردم در  کارگران تجمع خود را تا زمان حصول نتيجه ادامه خواھند داد اما"وی تاکيد کرد
 شدید کارگران باشند، آیا صرف ھستند تا از نزدیک شاھد اعتراض مجلس شورای اسالمی این است که آنھا اکنون کجا

 "کند؟ حرف زدن مشکلی را حل می

  
خوداری مامورين وزارت اطالعات از بازپس دادن مدارک شناسايی و اسناد خانواده فعال 

 سنديکايی 

  آبان ماه خانواده فعال سنديکايی غالمحسينی برای2 روز يکشنبه :  آبان آمده است4 در  ايرانازابه گزارشات رسيده رپب
بازپس گرفتن اموال،اسناد و مدراک شناسايی خانواده که مامورين وزارت در طی يورش به منزلشان با خود برده بودند به 
اداره اطالعات کرج مراجعه نمودند ولی پس مدت طوالنی انتظار مامورين وزارت اطالعات از بازپس دادن مدارک شناسايی 

  . شخصی ،اسناد و اموال آنھا خوداری کردند
 مھرماه به منزل فعال سنديکای شرکت واحد تھران آقای غالمرضا غالمحسينی 19مامورين وزارت اطالعات روز دوشنبه 

آنھا بدليل عدم موفقيت در دستگيری آقای .يورش بردند ولی بدليل عدم حضور وی در منزل موفق به دستگيری او نشدند
  .  را به گروگان گرفتند سال سن دارد15غالمحسينی فرزندش امير غالمحسينی که 

مامورين وزارت اطالعات ھنگام يورش به منزل آقای غالمحسينی وسايل شخصی آنھا را مانند؛کيس کامپيوتر،مدارک 
  . شناسائي،کارتھای بانک ،دفترچه تلفن خانوادگي،کتاب،سی دی و ساير وسايل منزل را با خود بردند

جھت امرار معاشه روزانه نک قادر به برداشت پول از حساب خود خانواده آقای غالمحسينی بدليل ضبط کارتھای با
  . نيستند

  
 

 پنچاه کارگردستکم لوله چدنی اھواز و دستگيری ضرب و شتم کارگران 
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شمار انتظامی چھارمين روز اعتراضات کارگران لوله چدنی اھواز به خشونت کشيده شد و سرکوبگر نيروھای حمله با 
به گزارش فعاالن حقوق بشر در ایران، کارگران لوله چدنی اھواز در چھارمين روز اعتراضات . ندشداز آنان دستگير زیادی 

 متری و 30خود در خصوص عدم پرداخت ده ماه حقوق خود اقدام به تجمع و راھپيمایی در چھارراه نادری و خيابانھای 
ره گر این اعتراضات بود در طی اعتراض روز نيروھای انتظامی که در طی روزھای قبل تنھا نظا. طالقانی اھواز کردند

با عدم قبول این خواسته نيروھای انتظامی از سوی .جاری خواستار پایان یافتن اعتراضات و پراکنده شدن کارگران شد
 در این رابطه عالوه بر .تجمع را به خشونت کشاندند  به کارگران یورش برده و با این اقدامسرکوبگرانکارگران معترض، 

از سرنوشت کارگران . کارگر دیگر نيز گزارش شده است50دادی از کارگران که زخمی شده اند، دست کم بازداشت تع
 .بازداشت شده اطالعی در دست نيست

 

استخدام روحانيون در مدارس /فيلترھا و گزينش ھای متعدد برای معلمان:حاجی بابايی 
 ى برای تدريس دروس اصلى تدوين شده براساس مباحث قرآن

  
معلمانى كه در حال :پرورش گفت و وزير آموزش : آبان آمده است 5 ایلنا در تاریخ –به گزارش خبرگزاری دولتی کار ایران 

شوند كه در ميان آنھا نيز ما حتى به صورت  ھاى بسيارى رد مي حاضر در مدارس ھستند، از فيلترھا و گزينش
با اين توصيف قطعا حضور روحانيون در . د را در مدارس اجرا كنندھاى خو توانند ماموريت شمار داريم كه نمي انگشت

تواند نقايصى را كه در حوزه تعليم و تربيت وجود  مدارس، تحول بزرگ و شگرفى در آموزش و پرورش خواھد بود و مي
  . داشته را حل كند

ا خبرنگار ايلنا در پاسخ به اين سئوال وگو ب بابايى وزير آموزش و پرورش در گفت به گزارش خبرنگار ايلنا، حميدرضا حاجي
از نظر ما : ، گفت كه جايگاه روحانيت در مدارس به چه نحوى است و رويكرد كلى آموزش و پرورش در اين رابطه چيست؟

توانند بھترين نقش را از نظر تربيتى در مدارس ايفا كنند كه چه بسا ھيچ قشر و نھادى نتواند اين  ھاى علميه مي حوزه
  . آموزان تاثيرگذار باشد در ميان دانشچنين 

ھاى علميه و آموزش و پرورش سابقه طوالنى دارد  ھاى مشترك ميان حوزه وى با اشاره به اينكه سابقه ارتباط و فعاليت
ما بايد بتوانيم اين ارتباط را به شكل مستحكم و منظم داشته باشيم چرا كه تا امروز نقطه ضعف در ميان : گفت

  . ھا بوده است ھاى علميه نبود ساختار و برنامه منظمى براى اجراى اين فعاليت آموزش و پرورش و حوزهھاى  فعاليت
ھاى علميه و آموزش و پرورش به دنبال تدوين ساختارى  ھاى حوزه در حال حاضر به ستاد ھمكاري: بابايى افزود حاجي

ھاى آموزشى و  وري تواند باعث افزايش بھره مر ميبراى حضور ثابت و دائمى روحانيون در مدارس است كه قطعا اين ا
  . تربيتى در مدارس شود

معلمانى كه در حال حاضر در مدارس ھستند، از : شود، گفت وى در رابطه با انتقاداتى كه در رابطه با اين طرح مي
توانند  اريم كه نميشمار د شوند كه در ميان آنھا نيز ما حتى به صورت انگشت ھاى بسيارى رد مي فيلترھا و گزينش

با اين توصيف قطعا حضور روحانيون در مدارس، تحول بزرگ و شگرفى در . ھاى خود را در مدارس اجرا كنند ماموريت
  . تواند نقايصى را كه در حوزه تعليم و تربيت وجود داشته را حل كند آموزش و پرورش خواھد بود و مي

ت و وضعيت نابسمان نيروى انسانى در آموزش و پرورش چطور براى وى در پاسخ به اين سئوال كه با توجه به مشكال
ما به دنبال اين نيستيم كه روحانيون را : انديشى شده است، گفت حضور روحانيون در مدارس از نظر نيروى انسانى چاره

خصيتى خود ھمچون معلمان در مدارس استخدام كنيم بلكه سابقه نشان داده است كه روحانيون با توجه به ابعاد ش
داشت زيادى به مسائل مالى ندارند و بعد اخالقى و انسانى آموزش به شكلى آنھا را جذب آموزش و پرورش  چشم
ريزى  ھاى آموزش و پرورش نسبت به آن برنامه اى است كه در حال حاضر در ستاد ھمكاري كند و اين مسئله مي
  . م رسيدشود و قطعا در آينده به نتايجى در اين رابطه خواھي مي

آموزان را با محوريت مباحث قرآنى زير نظر روحانيون در  ھاى اساسى دانش سعى داريم در آينده درس: وى تاكيد كرد
اند و از نظر  آموزانى شوند كه از حضور روحانيون در مدارس بھره جسته مان دانش مدارس تقويت كنيم و خروجى مدارس

 .م جمھورى اسالمى باشندتربيتى بتوانند نيروھاى مناسبى براى نظا
 

 برای اثبات كاھش بيكاری ايران CIAاستنادبه 

بر اساس آخرين گزارش منتشر شده از سوی سازمان اطالعات مركزی آمريكا :  آبان آمده است 5 در تاریخ آيندهسایت 
  . است قرار گرفته 50   كشور جھان در رده132 ميالدی ايران از نظر نرخ بيكاری در ميان 2010در سال 

 درصد بدترين وضعيت را داشته و صدرنشين 95بندی كشور آفريقايی زيمباوه با نرخ بيكاری  به گزارش ايسنا، در اين رده
  . شده است

  . ھای دوم و سوم قرار گرفتند  درصد نرخ بيكاری در رده85 و 90كشورھای نائورو و ليبريا نيز به ترتيب با 
بندی نيز به بوركينافاسو، تركمنستان، جزاير كوكوس، جيبوتي، زامبيا، سنگال،  دهھای چھارم تا دھم اين ر ھمچنين رده

  . نپال و لسوتو اختصاص يافت
تر   نبوده و برخی آمار قديمي2009بندی آمار مربوط به نرخ بيكاری در تمام كشورھای دنيا مربوط به سال  البته در اين رده

  . است
 درصد برآورد شده كه با اين نرخ ايران در پنجاھم جھان 11.8 ميالدی حدود 2009سال بندی نرخ بيكاری ايران در  دراين رده

  . از نظر داشتن بيشترين تعداد افراد بيكار قرار گرفته است
  بندی ايران از نظر نرخ بيكاری وضعيت بھتری نسبت به كشورھايی مانند كلمبيا، الجزاير، ايرلند، اردن، تركيه، در اين رده
  . ق، تونس، قرقيزستان، اسپانيا، صربستان، آفريقای جنوبی و كرواسی داردعمان، عرا
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  اتریش  بيمارستانھای پزشک ایرانی درھزاراشتغال 

  
 در بيمارستان ھای اتریش، حدود یک ھزار تن از پزشکان ایرانی و ایراتی تبار مشغول : بر پایه گزارش رسيده آمده است

 اتریشی، با اعالم این مطلب به روزنامه استاندارد افزود که تحصيل –ه پزشکان ایرانی بابک بھادری، رئيس جامع.به کارند
در رشته پزشکی، در ميان اعضای خانواده اش، مانند یک وظيفه است و خود وی جزو نسل سوم پزشکان در این خانواده 

 ميالدی 19 اتریشی که در قرن نخستين.  ساله است500مناسبات ميان ایران و اتریش، مناسباتی . به حساب می آید
وظيفه وی تربيت پزشک برای ارتش ایران . برای تدریس پزشکی به مدرسه نوبنياد دارالفنون رفت، یاکوُب ادوارد پوالک بود

 .وی در زمان امير کبير و ناصرالدین شاه قاجار در ایران خدمت می کرد. بود
  

مھدی موسوی .  مادری و اتریش سرزمين پدری محسوب می شودبرای بسياری از پزشکان ایرانی تبار، ایران سرزمين
 سال تمام از مسافرت به ایران 15 به وین، پایتخت اتریش، مھاجرت کرد و 57یکی از این پزشکان است که پس از انقالب 

 اما ھرگز ریشه. وی می گوید وطن جایی است که انسان در آنجا احساس آسودگی داشته باشد. خودداری نمود
به گفته بھادری، جامعه ایرانی اتریش خود را جامعه ای روشن اندیش می داند و ناسيوناليست .ش را انکار نمی کندھای

 توسط ھوشنگ اللھياری، پزشک و فيلمساز معروف، بنياد گذاری 2001 اتریشی در سال -جامعه پزشکان ایرانی .نيست
  .است" شرق و غرب را به ھم پيوسته " د که آثارش پزشکان ایرانی خود را وارثان ابو علی سينا می دانن. شد

 
 

 مردم نگران قيمت نان شده اند : روزنامه قدس

اين روزھا ھر چيزی که به نوعی با ھدفمندی يارانه ھا در ارتباط باشد : گزارشی نوشت ابان طی5 تاریخ روزنامه قدس در
 يا محصول قوت روزانه آنھا باشد ھم جذاب و ھم مھم برای مردم جذاب ودرعين حال نگران کننده است، حال اگر اين کاال

می شود و مردم می خواھند بدانند چه بر سر نان آنھا خواھد آمد و قرار است آن را به چه قيمتی پس از ھدفمندی 
بخرند، بويژه اکنون که مبلغ يارانه نقدی در حساب مردم قرار گرفته و ھمه به نوعی در حال محاسبه مخارجی ھستند 

  . ه پس از ھدفمندی به آنھا تحميل خواھد شد ک
در روزھای اخير اخبار متفاوت وگاه متضادی درباره قيمت نان پس از ھدفمندی مخابره شد، معاون وزير بازرگانی در پاسخ 

،  تا سه ھزار لایر عرضه می شود۴٠٠اين سئوال که اگر با اجرای قانون ھدفمندسازي، گندم با نرخ ميانگين دو ھزار و 
  . قيمت نھايی نان چقدر خواھد بود؟ گفته است کمتر از مقدار کنونی آن در آزادپزی ھا

وزارت بازرگانی اعالم کرده قيمت گذاری نان در اختيار استانداری ھر استان خواھد بود و اين قيمت با توجه به شرايط 
ردن يارانه ھا، قيمت نان در واحدھای وی پيش بينی کرده که پس از اجرای قانون ھدفمند ک. محلی تعيين خواھد شد

   . درصد کاھش يابد٢٠ تا ١٨نانوايی آزادپز 
 

 ھا  فضای امنيتی در آستانه اجرای طرح ھدفمند شدن يارانه

کند که قصد ايجاد  با آنکه رئيس سازمان تعزيرات حکومتی ادعا مي:  آبان نوشت 5 در تاریخ  گروه اقتصادیدرکلمه سایت 
يسی در بازار را نداريم، اظھارات تھديدآميز مديران دولتی و نمايندگان حامی دولت چيز ديگری را نشان فضای امنيتی و پل

  . دھد مي
رسول مژدھی پور رئيس سازمان تعزيرات حکومتی امروز اعالم کرد که تصميم نداريم در سطح بازار شرايط امنيتی و 

کنندگان کار خود را به طور طبيعی انجام دھند؛ اما وی در عين حال پليسی ايجاد کنيم بلکه بايد اجازه داد بازار و توليد
آنچه مسلم است بازار را رصد خواھيم کرد و ھر جا احساس شود تخلفی در حال شکل گيری است با : تصريح کرد

  . متخلفان برخورد تعزيراتی خواھد شد
به عنوان آخرين مرجع در جھت مقابله با وی ھمچنين از آغاز به کار رسمی ستاد کشوری بازرسی و نظارت اصناف، 

اين ستاد در حوزه ھای مختلف از جمله حمل و نقل، قاچاق کاال و احتکار فعال شده : تخلفات احتمالی خبر داد و افزود
است اما يقينا برای اجرای بھتر قانون ھدفمند کردن يارانه ھا ھماھنگی و ھمراھی کاملی را با ديگر بخش ھای مختلف 

  . ی کشورخواھد داشت چرا که اگر اين ھمکاری شکل نگيرد قطعا در زمان اجرا لنگ خواھيم مانداقتصاد
ھمزمان، حسن رادمرد رئيس مرکز امور اصناف و بازرگانان وزارت بازرگانی ھم از آغاز طرح تشديد بازرسی و نظارت بر 

ديده در سطح شھر تھران   نيروھای آموزش خودرو گشتی به ھمراه١٠٠مانور آمادگی با حضور : اصناف خبر داد و گفت
  . فروشی خواھند کرد بازرسان در اين طرح اقدام به نظارت و بازرسی از واحدھای صنفی خرده. شود برگزار مي

ھای  کنندگان توليدکنندگان و سازمان به گفته وي، بازرسان با ھمکاری سازمان تعزيرات حکومتي، سازمان حمايت مصرف
  . ا با افراد خاطی و متخلف برخورد قانونی خواھند کردھ بازرگانی استان

ھمچنين، وزير بازرگانی نيز مانور اصناف را با ھدف مقابله با سوءاستفاده احتمالی در بازار کاال ھمزمان با ھدفمندی 
ر حق مردم نيز شود تا افزايش قيمتی در بازار رخ ندھد و د گونه مانورھا موجب مي اين: ھا توجيه کرد و مدعی شد يارانه

  . اجحاف نشود
اند که قيمت کاالھا را کنترل کنند،  غضنفری ھمچنين با تاکيد بر اينکه اصناف خود کامال به شرايط آگاه ھستند و قول داده

  . از اين بابت ھيچ گونه نگرانی نداريم: تصريح کرد
ھا ھمکاری نکنند،  ح ھدفمندی يارانهدر اين حال، دو نماينده حامی دولت در مجلس نيز به تھديد کسانی که با طر
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  . پرداختند
! ھا را اقدام عليه منافع ملی و امنيت ملی کشور رضا رحمانی نماينده تبريز، اخالل در اجرای قانون ھدفمندکردن يارانه

  . توصيف کرد و ھنوز طرح ھدفمندی آغاز نشده، خواستار اقدام قوه قضائيه در برخورد با مخالفان آن شد
گران برای عقيم  د بزرگواری نماينده کھگيلويه ھم به مديران اقتصادی ھشدار داد که مواظب باشند که فتنهمحم علي

  ! اند ھا دست به کار شده ماندن طرح ھدفمندسازی يارانه
شفته بازار کنند، قصد دارند با اخالل در اقتصاد و ايجاد آ گران اقتصادی که رد پای فتنه اخير را دنبال مي فتنه: وی ادعا کرد

  . ھا را ناکام کرده و به اھداف شوم خود دست يابند طرح مھم ھدفمندسازی يارانه
انگاری در مقابل  بزرگواری ھمچنين خواستار آن شد که مسئوالن در اين زمينه ھوشيار بوده و با قدرت و به دور از سھل

  . برخورد کنند! گران اقتصادی قدعلم کرده و به شدت با اين زالو صفتان اقتصادی فتنه
رود، مشخص  با اين اوصاف، و با لحن تھديدآميز که اينچنين آشکارا از سوی دولت و متحدانش در مجلس به کار مي

 . کند نيست رئيس سازمان تعزيرات، کدام فضای پليسی و امنيتی را انکار مي
 
 

 بحران آب و انرژی در ايران 

کاھش خريد نفت از سوی اروپا و افزايش خريد از سوی بازارھای آسيا، :د ابان اعالم کر5در تاریخ صدای آلمان رادیو 
ھا در ھفته گذشته از بحران کمبود آب و  رسانه.  ميليون بشکه کاھش داده است١۶ذخيره نفت شناور ايران را به 

  . اند استاندارد نبودن بنزين توليد داخل نيز خبر داده
کاھش خريد نفت بازار اروپا و افزايش خريد بازارھای آسياسی از ايران ) کتبر ا٢۴/  آبان٢(به گزارش خبرگزاری رويترز 

  . باعث کاھش ذخيره نفت شناور ايران شده است
کرده که در  داری مي ھای خود نگه کش  ميليون بشکه از نفت خام را در نفت٢٠رويترز اعالم کرد که در ماه گذشته ايران، 
  .  ميليون بشکه کاھش يافته است١۶ی بازارھای آسيا به ماه جاری به علت افزايش خريد از سو

رويال داچ «المللی باعث شده که صدور نفت ايران به اروپا کاھش يابد و تنھا چند شرکت نفتی از جمله  ھای بين تحريم
  . خريدار نفت ايران ھستند» انی«و » توتال«و » شل

 ھزار بشکه از نفت خام ۵۵٠اکنون روزانه درحدود  ھم«:  کرده استوگو با رويترز اعالم يکی از بازرگانان اروپايی در گفت
  . »شود که اين ميزان در اکتبر کمتر از سپتامبر و در سپتامبر کمتر از اوت بود ايران وارد اروپا مي

ليون  مي٢رويترز در گزارش خود نوشته است که ايران به عنوان دومين توليد کننده نفت در سازمان اوپک، روزانه حدود 
کند و کشورھای آسيايی برای جبران کاھش خريد اروپا، ميزان واردات نفت خود از ايران را افزايش  بشکه نفت صادر مي

  . اند داده
کند که بر اساس  داری مي ھای شناور سواحل خود نگه کش از سوی ديگر ايران بخشی از ذخيره نفتی خود را، در نفت

ايران برای نفت استخراج شده در .  ميليون بشکه کاھش يافته است۴ اخير ماه گزارش رويترز اين ميزان طی يک
  . در خليج فارس مخزن ذخيره ساحلی ندارد» نوروز«و » سروش«ھای نفتی  ميدان

  بحران بنزين توليد داخل در ايران 
ثيری بر ايران نداشته و ھا تا المللی عليه ايران، مسئوالن دولتی مدعی شدند که اين تحريم ھای بين پس از تصويب تحريم

  . است ھای انرژی و اقتصاد به خودکفائی رسيده ايران در زمينه
سيروس سازدار، عضو کميسيون انرژی مجلس شورای اسالمی و نماينده مردم مرند )  اکتبر٢۵ آبان، ٣(اما روز دوشنبه 

  . » از نظر اقتصادی ھم به صرفه نيستبنزين توليد داخل، استاندارد نيست و«:وگو با سايت تابناک گفته است  در گفت
وی در ادامه مصاحبه ضمن اشاره به موقتی بودن طرح خودکفايی در توليد بنزين، بر استاندارد نبودن بنزين توليد کشور 

 ميليون ليتر بنزين وارداتی را با آن مخلوط ٢٠برای افزايش کيفيت بنزين توليد داخلی «: تاکيد کرد و افزوده است
  . »کنند مي

چه علتی باعث شد تحريم شويم؟ «:خوانده و گفته است» بلوف«سازدار با انتقاد از عملکرد دولت، اظھارات مسئوالن را 
آيا دانش و بودجه توليد بنزين مورد نياز . الملل با کشوری مشکل داشته باشيم، بايد با تدبير عمل کنيم اگر در عرصه بين

  » کنند؟  پااليشگاه احداث نمي ان حرم تا حرم،جای ساخت اتوب خود را نداريم؟ چرا به
 فاز ٢٨«عضو کميسيون انرژی مجلس، ضمن اشاره به عملکرد ميدان گازی مشترک پارس جنوبي، ياد آور شده که 

اما از برنامه عقب ھستيم و با ھر روز ديرکرد اين پروژه، . برداری برسد  خورشيدی به بھره١۴٠٠پارس جنوبی بايد تا سال 
  . »دھيم ليون دالر منفعت و سرمايه کشور را از دست مييک مي

تواند   سال از آغاز توليد نفت، ايران نمي١٠٠ھای دولت خاطر نشان کرده که با گذشت  وی در پايان با انتقاد از کاستي
  . تھنوز وابسته به ديگر کشورھا اس» متخصصان«و » نيروی انسانی«تجھيزات مورد نياز خود را توليد کند و در 

  بحران آب در راه است 
  . ھای نفت و بنزين در کشور منتشر شد در ھفته گذشته خبر احتمال بحران آب نيز در کنار اخبار نابساماني

نژاد،  زاده، معاون محمود احمدي ھای خبری داخلي، مسئوالن ايرانی از جمله محمدجواد محمدي بر اساس گزارش سايت
 ليتر بيشتر از ۴٠ھر ايرانی حدود «:ای مختلف ايران را مطرح کرده و گفته استھا و شھرھ بحث بحران آب در استان

  » .کند سرانه جھانی آب مصرف مي
ھا و  ای نزديک ھمراه با افزايش جمعيت با بحران کمبود آب در استان اين مقام دولتی معتقد است ايران در آينده

  . شھرھای بيشتری مواجه خواھد شد
ف دولت، با پوشش اين اخبار، نگرانی خود را از درگير شدن ايران با بحران آب، و انرژی ابراز وبسايت ھای خبری مخال

 .اند کرده
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 اند  دھه با تھديدات جدی مواجه شده3ھای ايران طی تاالب

بسياری المللی طرح حفاظت از تاالبھای ايران با اشاره به اين که  مشاور ارشد بين: آبان آمده است5 در تاریخ ايرنسایت 
ھای حفاظتی پيشی گرفته است،  ھای ايران متاسفانه طی سی سال اخير به دليل توسعه سريع که از برنامه از تاالب

احيا نشدن درياچه اروميه حتی قابل تصور ھم نيست و بدون چون و چرا درياچه : اند، گفت با تھديدات جدی مواجه شده
  . اروميه قابل احياست
ھای مھم جنوب غرب آسيا و خاورميانه در  ، با اشاره به اين که تعدادی از تاالب)ايسنا(وگو با  تدکتر مايکل موزر در گف

ھای  ھا طی سی سال اخير، به علت توسعه سريعی که از برنامه بسياری از اين تاالب: اند، افزود ايران واقع شده
  . اند حفاظتی پيشی گرفته است، با تھديدات جدی مواجه شده

سازمان حفاظت محيط زيست ايران تالش زيادی کرده تا کار خود را به بھترين نحو انجام دھد، اما بسياری از : وی افزود
اکنون . تھديدات نشأت گرفته از ساير بخشھا و اغلب خارج از مناطق حفاظت شده تحت مديريت اين سازمان است

به ويژه آب، کشاورزي، شيالت و (خشھا سازمان حفاظت محيط زيست با علم به اين موضوع که الزم است ساير ب
از برنامه توسعه ملل (المللی  مشارکت داده شوند، ھمچنين با درگير کردن جوامع محلی و با حمايتھای بين) گردشگری

پيشگام رويکرد نوين اکوسيستمی برای حفاظت از ) متحد، تسھيالت جھانی محيط زيست، کنوانسيون رامسر و غيره
  . تاالبھا شده است
ًالمللی طرح حفاظت از تاالبھای ايران با اشاره به اين که من کامال نسبت به شدت شرايط بحرانی و  مشاور ارشد بين

چرا . بينم در عين حال با اين حال نسبت به اين موضوع خوش: دشواری احيای درياچه اروميه مطلع ھستم، تصريح کرد
  . اند  خصوص اعالم آمادگی جھت مشارکت کردهکه برنامه مديريت آماده است و ذينفعان نيز در اين

اين درياچه يک جواھر ايرانی حائز : وی با تاکيد بر اين که احيا نشدن درياچه اروميه حتی قابل تصور ھم نيست، افزود
  . محيطي، فرھنگی و اقتصادی زيادی است ھای زيست المللی است که واجد ارزش اھميت بين

بدون چون و چرا درياچه اروميه قابل احياست، ولی الزمه : اظت از تاالبھای ايران افزودالمللی طرح حف مشاور ارشد بين
ھای احياء باالست ولی منافع حاصل از  دھد که ھزينه المللی نشان مي آن عزم، تعھد و بودجه است چرا که تجارب بين

  . ھای مربوط به احياء به طور قابل توجھی باالست آن از ھزينه
به (ھا در خصوص ارزش آب، افزايش قابل توجه راندمان مصرف آب  رف آب در حوضه بايد با افزايش آگاھيمص: وی افزود

و استفاده از ابزارھايی چون قيمتگذاری واقعی آب برای مديريت پايدارتر اين منبع ارزشمند، به ) طور مثال برای آبياری
  . معضل مؤثر خواھد بودپايان خشکسالی اخير نيز قطعاً در رفع . سطوح پايدار برسد

ھا پيش دو نکته را  من سال: ھای قبلی خود در خصوص نابودی درياچه اروميه به ايسنا گفت بيني موزر در خصوص پيش
اولين نکته اين بود که در صورت عدم انجام . بينی کردم عليرغم اينکه تصور نمی کردم خشکسالی تداوم يابد پيش

دوم اينکه بر اين نکته تأکيد کردم که گرد ھم آوردن . ابودی اکوسيستم وجود دارداقدامات عاجل مديريتي، احتمال ن
  . بر است انداز مشترک برسند، فرايندی طوالنی مدت و زمان ذينفعان مختلف تا جايی که به يک چشم

رايند ف. ھای من محقق شد بيني متأسفانه پيش: المللی طرح حفاظت از تاالبھای ايران افزود مشاور ارشد بين
بری است که ھمانطوريکه مشاھده می  ھای الزم جھت مشارکت کليه ذينفعان فرايند زمان سازی و ايجاد زمينه ظرفيت

رسيد و  شد، زودتر نيز به نتيجه مي  سال به طول انجاميد و مسلما چنانچه اين فرايند زودتر آغاز مي5کنيد قريب به 
  . گرفت ر نميشايد درياچه امروز در اين شرايط بحرانی قرا
طرح حفاظت از تاالبھای ايران عملکرد : ھا برای نجات درياچه اروميه گفت وی در خصوص عملکرد طرح حفاظت از تاالب

طرح با اعتماد و پشتوانه سازمان حفاظت محيط زيست و برنامه توسعه ملل متحد کار می کند و از . خوبی داشته است
سازمان حفاظت . مختلف بويژه آب، کشاورزی و گردشگری شده استھمه مھمتر موفق به جلب مشارکت بخشھای 

انداز مشترک در خصوص اھميت  محيط زيست اکنون در مشارکت نزديک با ساير بخشھا برای تحقق يک چشم
 سال تا پايان طرح 2ھنوز . تاالبھاست و تعھد رو به افزايشی در خصوص مشارکت جوامع در مديريت تاالب وجود دارد

 .ده است و من اطمينان دارم که دستاوردھای بيشتری کسب خواھد شدباقی مان
 

 » ايران يکی از فاسدترين کشورھا«: سازمان شفافيت جھانی

 کشور ١٧٨در گزارش سازمان شفافيت جھاني، به لحاظ فساد مالي، ايران ميان :  ابان اعالم داشت5در تاریخ راديوآلمان 
آيا اين . تر رئيس جمھور افغانستان دريافت پول نقد از ايران را تاييد کرد پيش. ا دارند ر١٧۶ی   و افغانستان رتبه١۴۶ی  رده

  کمک بود يا رشوه؟ 
 خود را ٢٠١٠ی   که مقر آن در شھر برلين است، گزارش ساالنهTransparency Internationalسازمان شفافيت جھانی 

اش افشای فساد و مبارزه با آن در سطح جھان است، گفته  در گزارش اين سازمان که وظيفه.  اکتبر انتشار داد٢۶در 
  . شود، ايران و کشورھای ھمسايه آن، به لحاظ رشوه و فساد مالی در بدترين وضعيت قراردارند مي

و جمھوری ١۴٣، پاکستان ١٧٢ی  ، ترکمنستان در رده١٧۵در گزارش ساالنه ھمچنين آمده است، عراق در رديف 
وله گفتند، رواج فساد يک  اما مسئولين سازمان شفافيت جھانی به دويچه. اند  قرار گرفته١٣۴ ی آذربايجان ھم در رتبه

ای ھم ھست و با مسائل سياسی و رژيم حاکم در اين کشورھا ارتباط دارد، نه با تاريخ و فرھنگ اين  ی منطقه پديده
  . ھا ملت

  » کشورھای فاسد، فاسدتر شدند«
وگو با  ئول کشورھای اروپائی و آسيای مرکزی سازمان شفافيت جھاني، در گفتميکولوش مارشال، کارشناس و مس

ويژه در کشورھای جھان  خواری و فساد مالی و دولتی به وله گفت که در مقايسه با سال پيش، امسال رشوه دويچه
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  . سوم بدتر شده است
در «: افزايد داند و مي رھا ميوی مھمترين عامل رشد فساد مالی و دولتی را عدم وجود دمکراسی در اين کشو

ای برای اصالحات ندارند وحاکمان فاسد کشور را به قعر فساد  کشورھائی که فساد گسترش يافته، دولتمردان عالقه
  . »اند مالی و دولتی سوق داده

  » ايران شبيه کشورھای کمونيستی سابق«
ی اطالعات خود،  نسيون سازمان ملل درارائهکند، طبق اصول كنوا ھا درخواست مي سازمان شفافيت جھانی از دولت

  . شفافيت به خرج دھند و در برابر جامعه پاسخگو باشند
که  وی با اشاره به اين. کند آقای مارشال، وضعيت ايران را شبيه به اوضاع کشورھای کمونيستی سابق ارزيابی مي

بر اساس آماری که سازمان ما توانست «: کيد داردخواری در ايران بسيار دشواراست، تا آوری اطالعات پيرامون رشوه جمع
  . »ی فاسدترين کشورھای دنيا قراردارد به دست آورد، جمھوری اسالمی ايران از لحاظ فساد اداری و مالی در رده

  » ھا به افغانستان بايد شفاف باشند کمک«
 نيز نظر سازمان شفافيت جھانی را دريافت کمک نقدی ايران از سوی رئيس دفترحامد کرزاي، رئيس جمھور افغانستان

  .به خود جلب کرده است
دانست يا رشوه، چنين " کمک"ھا يورو پرداخت نقدی ايران به افغانستان را بايد  آقای مارشال به اين سئوال که آيا ميليون

 است که کنترل مھم اين. آنچه در افغانستان اتفاق افتاده، سوء استفاده يک ارگان عالی دولتی است« : دھد پاسخ مي
امکانی . کند و دولتمردان پاسخگو نيستند اما در ايران و افغانستان چنين ساختاری عمل نمي. و تعادل بايستی باشد

ی  امکان تغييررھبران سياسی اين کشورھا مسئله. ھم برای شھروندان نيست که رھبران سياسی خود را تغيير دھند
  » .ھای جامعه است  رشوه فقط عوارضی ناشی از نارسائيکه فساد و چون. اساسی است تا مشکل رشوه

  ھا و ايران تفاوت کمک غربي
کمک ايران بايد به شکل علنی و شفاف صورت «: گويد وله مي عالم کوھکن تحليل گرمسائل افغانستان در کابل به دويچه

  .»ستاکنون اين مسئله برای مردم و ھمچنين نخبگان افغانستان سئوال برانگيزا. گرفت مي
جمھوری افغانستان، حامد کرزای در يک  ھا دالر پول نقد از سوی ايران به دفتر رياست پس از افشای تحويل ميليون

اند و ايران نيز از اين جمع   سال گذشته به افغانستان کمک کرده٩کشورھای زيادی در «:کنفرانس خبری گفته بود
  » .مستثنا نيست

شکی وجود ندارد که «: دھد شورھای غربی و ايران به دولت افغانستان توضيح ميک ی تفاوت کمک  آقای کوھکن درباره
ھای  حال کمک ولی تا به. کنند اين را دولتمردان افغانستان ھم اعتراف مي. افغانستان يکی از فاسدترين کشورھاست

 دستيار کرزای اما اگر کمک نقدی ايران به. ھای غربی بصورت شفاف بوده و اخبار آن منتشر شده است دولت
  . »شد، مردم افغانستان بی خبر بودند افشا نمي" تايمز نيويورک"در

  اھداف سياسی ايران 
گيرد و شفاف  نظر کارشناسان سازمان شفافيت جھاني، پرداخت پول از سوی ايران با مقاصد سياسی انجام مي به

کنيم که اين گونه اقدام ايران رشوه  الم ميما صريحا اع«:دھد ميکولوش مارشال در اين خصوص چنين توضيح مي. نيست
  . »کند دادن است و فقط اھداف سياسی را دنبال مي

اصالحات، گسترش دمکراسي، انتخابات «: کنند وله خاطرنشان مي مسئولين سازمان شفافيت جھانی در گفتگو با دويچه
ھائی ھستند که برای مبارزه عليه  ينهآزاد، کثرت احزاب سياسی و آزادی بيان و ھمچنين رعايت حقوق شھروندي، زم

  . »اند فساد مالی و ادارای تابحال کمک شايانی کرده
المللی و غير دولتی است، يکصد شعبه در مناطق مختلف جھان دارد و  ترانسپارسی اينترنشنال که يک سازمان بين

زمان، به سازمان ملل و اتحاديه اروپا کارشناسان اين سا. کند ھا کمک مي خواری به دولت برای مقابله با فساد و رشوه
  . رسانند نيز در امر مبارزه عليه فساد مالی ياری مي

  
  طاھر شيرمحمدی 

  جواد طالعی : تحريريه
  
  
  مصوبه مجلس در مورد تخلف در توزيع سھام عدالت.

وه قضائيه و ساير مراجع ذى متخلفين بايد به ق: آبان آمده است 5 ایلنا در تاریخ –به گزارش خبرگزاری دولتی کار ایران 
  صالح معرفى شوند 

ھاى پااليش نفت صد در صد سھام در   درصد خويش از ارزش مجموع سھام دولت در بنگاه20تواند بابت سھم  دولت مي
  . تى و سھام عدالت اجرائى نمايد پااليشگاه ديگر را به بخش غير دول7دو پااليشگاه حفظ نموده و توامان واگذارى كامل 

 كه ناظر بر نحوه اعطاى سھام عدالت بود، در جلسه علنى امروز مجلس 44مين گزارش كميسيون نظارت بر اصل دو
  . قرائت شد

سود سھام :  قرائت شد، آمده بود44به گزارش خبرنگار ايلنا، در اين گزارش كه از سوى مخبر كميسيون نظارت بر اصل 
 لایر است از شركت سرمايه پذير 19.626485.911.727 مبلغ 1389عدالت كه تا پايان سال مالى منتھى به تير ماه 

 مبلغ 1389و از سوى ديگر اقساط باقيمانده سھام كه تا پايان سال مالى منتھى به تير ماه . دريافت گردد
  .  است به خزانه واريز شود5.511.000.000.000

، 44پور رئيس و عضو كميسيون نظارت بر اصل  يگفتنى است پس از قرائت گزارش مذكور، حميدرضا فوالدگر و نادرقاض
  .  راى ممتنع، به تصويب رسيد22 راى مخالف و 7 راى موافق، 129گيرى براى آن شدند كه با ارائه  خواستار راي

 در خصوص پيشنھادات مربوط به سھام عدالت در مجلس به 44متن كامل گزارش نھايى كميسيون ويژه نظارت بر اصل 
  : شرح زير است
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 قانون اساسي، قانون تفسير 44ھاى كلى اصل   قانون اصالح برنامه چھارم و اجراى سياست38 يا 34 مطابق با مواد -1
ھاى كلى   شوراى عالى اجراى سياست29/1/88نامه اجرايى سھام عدالت مصوب   اين قانون و آئين35نحوه اجراى ماده 

ھاى سرمايه   به عنوان سھامداران شركت34لف و ب ماده  قانون اساسى ھر چه سريعتر مشمولين بندھاى ا44اصل 
ھاى سھام عام و فعال شدن كانون سھام  گذارى استانى ساماندھى شوند و با ورود آنھا به بورس در قالب شركت
  . عدالت، امكان مالكيت كامل و مديريت مردم در سھام عدالت فراھم شود

رستانى كه عھده دار ساماندھى سھام عدالت و ارائه خدمت به اعضاء ھاى تعاونى شھ ، شركت1 با توجه به به بنده -2
ھاى تعاونى فراگير ملى و يا تعاونى سھام عام، سازماندھى گردند و  توانند با احراز شرايط به صورت شركت ھستند، مي

ون فعاليت  قان12 تا 9 و تقويت بخش تعاون بر اساس مفاد مواد 44ھاى كلى اصل  سياست) ب(در جھت تحقق بند 
  . اقتصادى كنند

 13/12/88ب مورخ /62163/814 با توجه به ضرورت اجراى نظر ھيات تطبيق مصوبات دولت با قوانين و نامه شماره -3
 169213/43653رياست محترم مجلس شوراى اسالمى به رياست محترم جمھورى مبنى بر لغو تصويب نامه شماره 

ھاى واگذار شده، الزم است احكام  دى نمايندگى سھام عدالت در شركت ھيات وزيران در خصوص تص25/8/88مورخ 
ھاى اجرايى لغو شود و تركيب ھيات مديره بر اساس معرفى نمايندگان سھام  صادره اعضاء ھيات مديره توسط دستگاه

وراى  ش29/1/89 آئين نامه مصوب 8ھاى سرمايه گذارى استانى و كانون مربوط، موضوع ماده  عدالت توسط شركت
  .  اصالح شود44ھاى كلى اصل  عالى اجراى سياست

 مصوب 35بر اساس مفاد تفسير نحوه اجراى ماده )  قانون35موضوع ماده (ھاى سرمايه گذارى استانى   كليه شركت-4
ھاى سھام   مجل شوراى اسالمى ضرورت دارد اساسنامه خود را با اين قانون تطبيق دھند و به صورت شركت31/5/89

 شوراى عالى 29/1/88نامه مصوب   آئين8گذارى استاني، موضوع ماده  ھاى سرمايه  به عنوان عضو كانون شركتعام و
  . ، فعاليت كنند44ھاى كلى اصل  اجراى سياست

 34 ماده 2 و 1ھاى  مطابق با بندھاى الف، ب تبصره) واجدين شش دھك درآمدى كشور( جامعه ھدف سھام عدالت -5
تر در جومع روستايى و عشايري، شھرى و حاشيه شھرھا و كارگران  شناسايى و ثبت نام اقشار محرومقانون، به ويژه با 

  . باقيمانده تكميل گردد
 لایر است از شركت 19.626485.911.727 مبلغ 1389 سود سھام عدالت كه تا پايان سال مالى منتھى به تير ماه -6

 مبلغ 1389 باقيمانده سھام كه تا پايان سال مالى منتھى به تير ماه و از سوى ديگر اقساط. سرمايه پذير دريافت گردد
 است به خزانه واريز شود و ھمچنين به منظور رفع مشكالت موجود در تسويه بدھى اقساط سھام 5.511.000.000.000

سررسيد شده، عدالت و ايجاد ارتباط بين تخفيف مبلغ و نحوه انتقال سھام و پرداخت سود با تسويه اقساط معرفى و 
  .  صورت پذيرد44ھاى كلى اصل  گردد اصالحات الزم در قانون اجراى سياست پيشنھاد مي

 20تواند بابت سھم   قانون دولت مي34ھاى ذيل آن و ماده   و تبصره6 ماده و ماده 3ذيل تبصره ) ب( به استناد بد -7
ھاى  د در صد سھام در دو پااليشگاه كه طرحھاى پااليش نفت ص درصد خويش از ارزش مجموع سھام دولت در بنگاه

 پااليشگاه ديگر را به بخش غير دولتى و سھام عدالت اجرائى 7ھاى دارند، حفظ نموده و توامان واگذارى كامل  توسعه
  . رسد  قانون قابل اجراء بوده و بالاشكال به نظر مي2 ماده 2ھمچنين رويه در مورد ساير واگذارى گروه . نمايد

 ماده 1 مطابق با مطابق با تبصره 4 و 3ورت عدم اجراء تكاليف قانونى مذكور در بندھاى فوق، خصوصا بندھاى  در ص-8
  . گردد  آئين نامه داخلى مجلس شوراى اسالمى مراتب به قوه قضائيه و ساير مراجع ذى صالح ارسال مي233

  پايان پيام 
  

 خت سه ماه حقوق و بيمه تجمع کارگران شھرداری آبادان در اعتراض به عدم پردا

 نفر از کارگران سازمان فضای سبز 30حدود  : آبان آمده است 5 ایلنا در تاریخ –به گزارش خبرگزاری دولتی کار ایران 
  . شھرداری آبادان در اعتراض به عدم پرداخت سه ماه حقوق و بيمه خود در مقابل شھرداری مرکزی دست به تجمع زدند

پرداخت نشدن حقوق سبب بروز مشکالتی برای ما در جھت امرار معاش، : ا خبرنگار ايلنا گفتندکارگران در گفت و گو ب
  . پرداخت قبوض، تحصيل فرزندان و غيره شده است

  . آنان خواستار توجه و رسيدگی مسووالن به اين امر شدند
در زمان حاضر اين : گفت) افزودهارزش (سرپرست شھرداری آبادان با اشاره به واريز اعتباری به حساب سازمان ماليات

  . سازمان اجازه ی برداشت را به ما نمی دھد
در حال نامه نگاری با مسووالن اين سازمان ھستيم تا با شرح مشکالت کارگران نسبت به رھا : عبدالرضا متور افزود

  . سازی حساب اقدام نمايند
ی حقوق معوقه ی تمامی کارگران تا پايان شھريور ماه به گفته ی وی در صورت واريز اعتبار ياد شده به حساب شھردار

 پرداخت خواھد شد
 
 

 داروی گرانقيمت کمر بيماران را شکست /  از پوشش بيماريھای خاص ھا فراربيمه

ناکارآمدی بيمه ھا در پوشش داروھای گرانقيمت سبب شده : ابان آمده است 6در مھر به گزارش خبر گزاری دولتی 
م در حوزه سالمت بيشتر از سھم دولت باشد به طوری که بسياری از بيمارانی که به بيماريھايی پرداخت از جيب مرد

تاالسمي، ھموفيلي، پيوند کليه و دياليز مبتال ھستند توانايی پرداخت ھزينه ھای درمان و دارو را " ام اس"ھمچون 
  . ندارند

روھای جديد و گران قيمت که وارد بازار دارويی دنيا می به گزارش خبرنگار مھر، سازمانھای بيمه گر در زمينه پوشش دا
شود چندان قوی عمل نمی کنند و ھمچنان اقالم دارويی را پوشش می دھند که شايد تھيه آنھا به قيمت آزاد تفاوت 
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 اين در حالی است که پيشرفت علم در دنيای امروز باعث شده ھر. چندانی با قيمت بيمه ای آن داروھا نداشته باشد
روز شاھد ساخت و توليد داروھايی باشيم که عالوه بر اينکه تاثير درمانی آنھا بيشتر از داروھای قديمی است، عارضه 

  . ھای کمتری برای بيمار دارد
ناکارآمدی سازمانھای : دکتر سيد شھاب الدين صدر، رئيس کل سازمان نظام پزشکی ايران در گفتگو با خبرنگار مھر گفت

از اين رو ھر سال به جای کاھش سھم مردم از . شود ھای درمانی بر دوش مردم تحميل  شده بار ھزينه گر باعث  بيمه 
اين در شرايطی است که بر اساس سياستھای . ايم  درصد بوده60ھای درمانی شاھد افزايش آن تا حداکثر  ھزينه

 درصد 30ايد تا پايان برنامه پنجم به ھای درمانی ب ابالغی از سوی مقام معظم رھبری سھم مردم در پرداخت ھزينه
  . برسد

وی با تاکيد بر اينکه نظام سالمت در ھيچ جای دنيا برای مردم ھزينه بر نيست، از سيستم بودجه ريزی در کشور در 
سھم سالمت در کشور ما از درآمد خالص ملی بسيار کم است و از شاخصھا و : رابطه با نظام سالمت انتقاد کرد و گفت

 ھزار 10تمام بودجه ای که برای سالمت در نظر گرفته می شود چيزی حدود .  محقق شده فاصله بسياری دارداھداف
  . ميليارد تومان است که اين بودجه در برابر نيازھا و مشکالت حوزه سالمت بسيار ناچيز است

 درصد قيمت متوسط دارو را مردم 50 ای قرار ندارند، در حال حاضر بيش از با توجه به اينکه ھمه داروھا تحت پوشش بيمه
ھا بايد ھمه اقالم دارويی ضروری را تحت پوشش  ھای بيماران بيمه کنند که برای پايين آوردن سطح ھزينه پرداخت مي
  . قرار دھند

ھا در کشور نگاه تجاری دارند در حالی که نبايد صرفا با نگرش اقتصادی و تجاری به حوزه سالمت و  متاسفانه بيمه
ھای دارو به عنوان يک مشکل و يک  در حال حاضر وجود چنين ديدگاھی باعث شد ھزينه. داشت و درمان نگاه کنندبھ

ھا  شود ولی عمدتا بيمه  درصد از داروھای مورد نياز کشور در داخل توليد مي95حال اينکه . معضل برای بيمار مطرح شود
به طوری که مردم در مقابل پرداخت قيمت . دھند ت پوشش قرار نميھمه اقالم دارويی ضروری و مورد نياز بيماران را تح
  . ھا بايد اين بار را از دوش مردم بردارند اند که بيمه داروھای مورد نياز خود تحت فشار زيادی قرار گرفته

 گری بايد  در واقع صنعت بيمه و علم بيمه. ھا است مشتری مداری و توجه به رفاه حال مردم از رسالتھای اصلی بيمه 
 ھا در حوزه  لذا، با توجه به ناکارآمدی بيمه. و رفاه حال مردم و بيماران را سرلوحه کار خود قرار دھد" مشتری مداری"

  .  ھا داشته باشد سالمت ضروری است دولت حمايت و پشتيبانی الزم را از اعتبارات بيمه
 ھا به دليل پوشش ندادن داروھای گرانقيمت بيماران ام دکتر سعيد شاه بيگي، متخصص مغز و اعصاب با انتقاد از بيمه

 يورو قيمت دارد که وقتی به ايران 2800برای مصرف يکماه بيمار ام اس در اروپا " تای سابری"ھر عدد آمپول : اس گفت
  .  ميليون تومان تمام می شود و تنھا تعداد کمی از بيماران توانايی مالی تھيه آن را دارند5برسد حدود 

 عدد آمپول تای سابری که می بايست ھر 12ر ھمين اساس می توان چنين ارزيابی کرد که يک بيمار ام اس برای تھيه ب
 ميليون تومان بپردازد که بررسيھا نشان می دھد تنھا تعداد اندکی از ھزاران بيمار ام 60ماه يک آمپول تزريق کند، حداقل 

  . نداس در کشور توانايی خريد اين آمپول را دار
البته اين مشکالت تنھا شامل بيماران ام اس نيست بلکه ساير بيماران خاص و سرطانی نيز با چنين مشکالتی مواجه 

در واقع، آن دسته از بيماران مشکل تھيه داروھای گران قيمت را دارند که می بايست تا پايان عمرشان دارو بخورند و . اند
از جمله بيمارانی ھستند که ھر روز با ... ، پيوندي، تاالسمي، ھموفيلی وبيمار دياليزي. گريزی از اين کار نيست

داروھای جديدی مواجه می شوند که مصرف آنھا می توانند اثرات درمانی بھتری داشته باشد اما به واسطه گران بودن 
  . قيمت آنھا، امکان تھيه اين قبيل داروھا را ندارند
 از بيماران کليوی با اعالم اينکه اگر بيمار پيوند کليه دچار پس زدگی کليه مصطفی قاسمي،رئيس انجمن خيريه حمايت

اين قبيل بيماران برای جلوگيری از پس زدگی کليه می :  ميليون می شود افزود10شود ھزينه بستری او حداقل دو تا 
اين قرص بايد در مدت يک  عدد از 200 تومان است و حداقل 500 ھزار و 38بايست قرصی را مصرف کنند که ھر عدد آن 

  .  ھزار تومان می شود600 ميليون و 7ماه مصرف شود که ھزينه آن 
در ھر حال آنچه را می توان از وضعيت صندوقھای بيمه ای در کشور استنباط کرد اين است که بيمه ھا به دليل کمبود 

ه اند در حمايت از بيمه شدگان موفق عمل بودجه و اعتبارات و ھمچنين نگاه تجاری که به حوزه سالمت دارند، نتوانست
 .کنند و در نتيجه ھزينه ھای زيادی را به مردم تحميل کرده اند

 

به بھانه مبارزه با » طرح امنيت محله«آغاز :ھمزمان با اجرای طرح حذف يارانه ھا
 » مجرمان و معتادان«

انتظامی تھران بزرگ از آغاز طرح امنيت محله محور فرمانده نيروی : ابان آمده است 6در مھر به گزارش خبر گزاری دولتی 
با اجرای اين طرحھای منطقه ای و گسترده تمام محالت تھران برای مجرمان ناامن می : در ھفته آينده خبر داد و گفت

  . شود
سردار حسين ساجدی نيا پيش از ظھر چھارشنبه در بازديد از خبرگزاری مھر از اجرای طرحی جديد توسط نيروی 

  . نتظامی تھران بزرگ در ھفته آينده خبر دادا
از ابتدای ھفته آينده طرحھای منطقه ای و گسترده نيروی انتظامی تھران بزرگ در سطح محالت تھران به : وی افزود

  . منظور تامين امنيت و افزايش احساس امنيت در محالت آغاز می شود
  .  سطح شھر تھران اجرايی می شوداين طرح با عنوان امنيت محله محور در: وی ادامه داد

در گذشته با پاکسازی يک نقطه در تھران معتادان و مجرمان به نقاط ديگر : فرمانده نيروی انتظامی تھران بزرگ اظھار کرد
می رفتند و اقدامات خود را ادامه می دادند ولی با اجرای اين طرح تمام محالت و مناطق تھران برای مجرمان ناامن می 

  . شود
  . تمامی روسای کالنتريھا موظف شده اند تا امنيت و احساس امنيت را به طور کامل در محالت خود برقرار کنند: وی گفت
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  ايرانی توسط آمريکا 5در اروپا و » شرکت پوششی «37تحريم 

ج شھروند در اروپا و پن" شرکت پوششی "٣٧دولت آمريکا :  آبان آمده است 6در تاریخ بی بی سی به نوشته سایت 
  . ايران را به اتھام ارتباط با خطوط کشتيرانی ايران تحريم کرده است

 اکتبر گفت اين شرکت ھا که در آلمان، مالت و قبرس مستقر ھستند در ٢٧وزارت خزانه داری آمريکا روز چھارشنبه 
ده اند به نمايندگی از اين خطوط مالکيت يا کنترل خطوط کشتيرانی ايران قرار دادند و پنج شھروند ايران نيز که تحريم ش

  . کشتيرانی و شرکت ھای وابسته به آن عمل می کنند
محمد طالئي، منصور اسالمي، احمد سرکندي، قاسم نبی پور و ناصر باطنی پنج نفری ھستند که وزارت خزانه داری 

ھدف قرار گرفته اند را به آمريکا می گويد مديريت شرکت ھای پوششی مرتبط با خطوط کشتيرانی ايران که به تازگی 
  . عھده دارند

خطوط کشتيرانی ايران از چند سال پيش در کانون توجه آمريکا قرار گرفته است که اين بنياد را متھم به کمک به برنامه 
  . موشکی و اتمی ايران می کند

غيير نام کشتی ھا، گزارش ھا حاکيست که خطوط کشتيرانی ايران برای مقابله با تحريم ھا به شيوه ھايی چون ت
استفاده از پرچم کشورھای مختلف، تغيير مالکان کشتی و مديران آنھا متوسل شده که آمريکا را مجبور کرده است 

  . فھرست سياه خود را ھر از گاھی روزآمد کند
کشتيرانی کشتی ھا و شرکت ھای شبکه پيچيده خطوط "در بيانيه وزارت خزانه داری آمريکا آمده است که تدابير تازه 

جمھوری اسالمی ايران را ھدف قرار می دھد و استفاده ايران از اين خطوط برای پيشبرد برنامه غيرمجاز کشتار جمعی 
  ." و حمل محموله ھای نظامی را به نمايش می گذارد

  . می کنداين تحريم ھا ھرگونه معامله ميان شرکت ھا و شھروندان آمريکايی با موسسات و افراد ياد شده را ممنوع 
 که خطوط کشتيرانی ايران را به خاطر خدمات رسانی به وزارت دفاع و ٢٠٠٨وزارت خزانه داری گفت که از سپتامبر 

 تحت تحريم قرار داد، اين شرکت - که ناظر بر برنامه موشک بالستيک ايران است -بخش لجستيکی نيروھای مسلح 
اخته و درگير رفتار فريبکارانه برای کمک به تالش ھا برای بيش از پيش به ايجاد يک رشته شرکت ھای پوششی پرد

  . پرھيز از آثار تحريم ھا شده است
 شرکت پوششی خطوط کشتيرانی ايران يا شرکت ھای وابسته را تحريم ٧٠اين وزارتخانه می گويد که تاکنون تقريبا 

 ھای پوششی آن شناسايی کرده  کشتی را به عنوان دارايی اين خطوط کشتيرانی يا شرکت١٠٠کرده و بيش از 
  . است

  ' ساختار ظريف'
ما ھمچنان به افشاسازی : "استوارت ليوي، معاون وزارت خزانه داری در امور مبارزه با تروريسم و اطالعات مالی گفت

ساختار ظريف و تاکتيک ھای مورد استفاده ايران که ھدف آن حفاظت از خطوط کشتيرانی اش در مقابل بررسی ھای 
  ."  المللی و ادامه تسھيل تجارت غيرقانونی است ادامه خواھيم دادبين

آقای ليوی که يکی از طراحان اصلی تحريم ھای ايران در دولت آمريکاست گفت که اقدامات ايران برای رد گم کردن، 
اتمی و باعث شده است که بخش خصوصی در اطراف جھان از معامله با ايران خودداری کند و خطر کمک به برنامه 

  . موشکی آن کشور را نپذيرد
ما ھمچنان به افشاسازی ساختار ظريف و تاکتيک ھای مورد استفاده ايران که ھدف آن حفاظت از خطوط کشتيرانی 

  اش در مقابل بررسی ھای بين المللی و ادامه تسھيل تجارت غيرقانونی است ادامه خواھيم داد 
  استوارت ليوی 

ی بی سی در واشنگتن می گويد استوارت لوی در سفرھای متعددی به کشورھای مھرنوش پورضيايی خبرنگار ب
مختلف عالوه بر ديدار با مقام ھای دولتی با نمايندگان شرکت ھای خصوصی ھم مالقات می کند و اطالعاتی را در 

ادالت تجاری با کشورھای اختيار آنھا می گذارد که نشان می دھد ايران چگونه با تغيير نام کشتی ھا و مالکان آنھا در مب
  . ديگر پنھان کاری می کند

به گفته او، وزارت خزانه داری آمريکا معتقد است با گذاشتن اين اطالعات در اختيار شرکت ھای طرف معامله با ايران به 
  . دآنھا کمک می کند تا نادانسته گرفتار معامالت ممنوعه و مربوط به برنامه ھای ھسته ای و موشکی ايران نشون

شورای امنيت سازمان ملل متحد در ماه ژوئن يک رشته تحريم ھای تازه را بر ايران اعمال کرد و پس از آن آمريکا، اتحاديه 
  . اروپا و چند کشور ديگر تحريم ھای جداگانه ای عليه ايران اعمال کردند

صنعت کشتيرانی اين کشور از بازرسی برخی از کشتی ھای تجاری به مقصد ايران و وضع محدوديت ھای جديد برای 
جمله مفاد تحريم ھای جديد شورای امنيت سازمان ملل متحد و تحريم ھای يکجانبه آمريکا و اتحاديه اروپا عليه ايران 

  . است
تحريم ھای جديد عليه صنعت کشتيرانی ايران منجر به آن شده است که بسياری از شرکت ھای بزرگ بيمه جھان از 

  . ر ارايه خدمات بيمه ای به کشتی ھای ايرانی تجديد نظر کنندجمله لويدز لندن، د
در مقابل نيويورک تايمز در ماه ژوئن گزارش داد که خطوط کشتيرانی ايران برای مقابله با تحريم ھا اقدام به تشکيل 

  . شرکت ھای جديد در خارج از ايران و تغيير نام مالکان و تغيير نام کشتی ھا کرده است
يران اوايل تابستان اعالم کرد که برای کم اثر کردن تحريم ھای جديد عليه خطوط کشتيرانی اين کشور طرح به عالوه ا

  . کند ھای بيمه را دنبال مي تشکيل کنسرسيومی از شرکت
 کشتی خطوط کشتيرانی ايران که در فھرست سياه آمريکا گنجانده ١٢٣نيويورک تايمز در گزارش خود نوشته بود که از 

 کشتی به طور مشخص ھمچنان در مالکيت خطوط کشتيرانی ۴۶ تنھا - ھشتم ژوئن -ود، تا زمان چاپ گزارش شده ب
 کشتی ديگر تحت مالکيت يا کنترل شرکت ھايی قرار گرفته بودند که در فھرست ٧٣ايران يا زيرمجموعه ھای آن بودند و 
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  . سياه آمريکا قرار ندارند
ارکت در حمل اسلحه و محموله ھای مرتبط با برنامه ھسته ای است و بنابر اتھام کشتيرانی جمھوری اسالمي، مش

قطعنامه شورای امنيت سازمان ملل، دولت ھا می توانند در صورتی که به محموله يک کشتی ايرانی شک کنند، آن را 
  . بازرسی کنند

کشورھا اجازه می دھد از محدوديت ھايی که برای کشتيرانی جمھوری اسالمی وضع شده به گونه ای است که به 
  . تحويل سوخت يا خدمات ديگر به کشتی ھای ايرانی خودداری کنند

 

   شرکت آراد غرب  اخراج کارگران

می باشد که در جاده  شخص انگليسی  شرکت آراد غرب ، یک شرکت سازنده قفل و سوئيچ خودرو، وبا مالکيت 
بنابه گزارش رسيده در تاریخ  . نی به عھد ه دارد ھمدان واقع بوده و مدیریت آن را شخصی ایرا-کرمانشاه

  . نفر کارگر مشغول به کاردر این شرکت را اخراج کردند270 تمامی  89/7/3

ماه حقوق معوقه خود را نيز تا کنون دریافت 2  این کارگران که از داشتن عيدی، پاداش سنوات و مزایا محروم بوده اند ،
بعد از اخراج ، اعتراض کردیم، اما نيروی انتظامی دخالت و ما را به پاسگاه : ی می گویدیکی از کارگران اخراج .نکرده اند

   . شاکی شد واز نظر قانونی او باید رضایت دھد  برده و در نھایت این کارفرما بود که از ما

  کميته ھماھنگی برای کمک به ایجاد تشکل ھای کارگری  

 1389 آبان 6  

 ايش فاصله طبقاتی در ايران شده است تحريم ھا باعث افز:رويترز

در حالی که بيشتر ايرانيان با مشکالت اقتصادی دست و پنجه نرم می کنند، طبقه :  آبان نست 6در باالترين سایت 
 ساله، درحالی که در ٣٨سميرا شفقت، ... در ايران به وجود آمده است ) تازه به دوران رسيده(جديدی از ثروتمندان 

 دالر نشسته است، می گويد نگران است که تحريمھا باعث شوند سفر ماھانه او به پاريس ١٠٠رودی رستورانی با و
اما زندگی مرفه اين بخش از اجتماع نمی تواند مشکالت اقتصادی بيشتر ... برای آرايش مو با مشکل مواجه شود 

 ...ايرانيان را پنھان کند 
 

 پيوست بانک دولتی ھند نيز به تحريم کنندگان ايران 

شعب خارجی اين بانک . بانک دولتی ھندوستان نيز تحريم کنندگان ايران پيوست :  آبان نوشت 6 در صدای آلمانرادیو 
در ھمين حال، گسترش دامنه تحريم ھا به حوزه ھای مختلف . اند به توقف معامالت با شھروندان ايرانی موظف شده

  . يابد تری مي انرژی و حمل و نقل ابعاد تازه
. بانک دولتی ھندوستان به شعب خارجی خود دستور داده است تا کليه ی معامالت با اشخاص ايرانی را متوقف کنند 

بخشنامه ی داخلی صادر شده توسط بزرگترين بانک ھندوستان به شعب خود در ماه گذشته نشان می دھد که 
ين المللی وضع شده توسط سازمان ملل عليه ھندوستان نيز تلويحاً به جمع کشورھای حمايت کننده از تحريم ھای ب

  . ايران پيوسته است
اين اتفاق در شرايطی رخ می دھد که تنھا چند ھفته به سفر باراک اوباما ، رييس جمھور اياالت متحده ی آمريکا به 

  . ھندوستان باقی مانده است
 متوجه تالش اشخاص حقوقی ايرانی برای بانک دولتی ھندوستان پس از آن تصميم به اين اقدام گرفت که در چند مورد

ھای به ھم پيوسته جھت تھيه دالر آمريکا برای تامين منابع تجاری  عبور از محدوديت ھای بانکی با استفاده از سازمان
  . خود شد

خاطيان بنابر اين گزارش، چنين اقداماتی بر خالف قوانين وزارت خزانه داری اياالت متحده ی آمريکاست و می تواند برای 
  . جريمه ھا و تنبيه ھايی از سوی آمريکا در زمينه ی داد و ستد در پی داشته باشد

به منظور جلوگيری از تخطی قوانين، ما : "اين گزارش به نقل از يکی از مسئوالن بانک دولتی ھندوستان می افزايد
 ايم که از جمله ی آنھا ممنوعيت مقررات بسيار جدی در زمينه ی داد و ستد با اشخاص حقوقی ايرانی تنظيم کرده

  ". معامله در شاخه ھای خارجی بوسيله ی دالر با چنين اشخاصی است
  دامنه تحريم ھا از حمل و نقل تا انرژی 

دامنه تحريم ھا عالوه بر وسعت جغرافيايی آن که اروپا و آسيا را فراگرفته شامل حوزه ھای انرژی و حمل و نقل نيز می 
داری آمريکا گزارش داد که اياالت  به نقل از وزارت خزانه) بيست و ھفتم اکتبر(نسه، روز چھارشنبه خبرگزاری فرا. شود

ھای خود قرار داده است؛ اين شرکت ھا  مرتبط با کشتيرانی تجاری ايران را در ليست تحريم" شرکت صوری "٣٧متحده، 
شرکت کشتيرانی جمھوری اسالمی عمل ھای  عمدتاً در آلمان مستقر بوده و به عنوان پوششی برای فعاليت

  . کردند مي
ھای خود را در پشت  ايران فعاليت داری آمريکا در ھمين زمينه منتشر کرده آمده است، ای که وزارت خزانه در بيانيه

  . پنھان کرده است" رانی ھای کشتي ای پيچيده از شرکت شبکه"
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پور و  قاسم نبي ی محمد طاليي، منصور اسالمي، احمد سرکندي،ھا داری آمريکا ھمچنين پنج ايرانی به نام وزارت خزانه
ھا در کشورھای آلمان، جزيره مالت و قبرس در فھرست  ناصر باطنی را به دليل دست داشتن در ھدايت اين شرکت

  . ھای خود قرار داده است تحريم
 ادامۀ بھره برداری از ميدان ھای نفت اين خبرگزاری چندی پيش گزارش داده بود تحريم ھايی که عليه ايران اعمال شده،

بنا بر اين گزارش، در واقع مشکل اصلی از نظر قانوني، انتقال تکنولوژی و ابزار . و گاز اروپايی را غيرممکن کرده است
به مؤسسات ايرانی است و اگر قرار باشد که بريتيش پتروليوم در بھره برداری از اين ميدان، با شرکت ايرانی " حساس"

در نتيجه تنھا راه باقی مانده، . اری کند، الزاماً بخشی از تکنولوژی انگليسی در دسترس ايرانيان قرار خواھد گرفتھمک
  . تعطيل کردن اين ميدان گازی است

عليرغم اخبار رسانه ھا، مسئوالن دولتی ايران ھمچنان اعالم می کنند که تحريم ھا تأثيری بر اقتصاد ايران نخواھد 
  . داشت

 
 

  ماه است حقوق نگرفته اند 4رگران منطقه آزاد چابھار کا

 ماه است 4 نفر ميباشند 80 کارگران شرکت مخابرات منطقه آزاد چابھار که حدود  : ابان نوشت 6 در خبرگزاری ھرانا 
يليون  م5 ماھه بيش از 6حقوق نگرفته اند اين در حالی است که مدير حراست منطقه ازاد با مدرک ديپلم و با سابقه 

  . تومان حقوق ميگيرد
با توجه به اينکه کليه کارگران در معرض بيکاری بومی ھستند اين موضوع بر شدت فقر و ناامنی و گريز سرمايه از چابھار 

  . تاثير ميگزارد
: ود آبان به نقل از مدير امور مجامع و حسابرسى داخلى سازمان منطقه آزاد چابھار گزارش داده ب2خبرگزارى فارس روز 

 قانون اساسى و با توجه به تأكيد 44 مناطق آزاد و اصل 88ھاى تابعه اين سازمان برابر مفاد بودجه سال  شركت
  . سلسله مراتب مناطق آزاد منحل شد

ھا، برابر قانون تجارت با حداكثر  كاركنان شرکت ھای تابعه كه تعداد آنان اندك است با توجه به انحالل شركت: وى افزود
ھاى خدمت و معرفى به سازمان تأمين اجتماعى  سازمان و جلب رضايت آنھا تسويه حساب و با پرداخت سالمساعدت 

  . شود چابھار براى دريافت بيمه بيكارى اقدام مي
ولی گزارشھا حاکی از آن است کارگرانی که قرار است اخراج شوند حتی نتوانسته اند حقوق معوقه خود رانيز دريافت 

 .کنند

                ھا به دليل رکود علمی  تادان دانشگاهاخراج اس

ھای مختلف از موج بازنشستگی اجباری و اخراج  پس از انتشار گزارش : آبان آمده است6 در تاریخ مردمکسایت 
ھای کشور به  ھای مجلس اعالم کرد که گروھی از اعضای ھيئت علمی دانشگاه ھا، مرکز پژوھش استادان دانشگاه

  . علمی از کار برکنار شده اند اما آمار دقيقی در اين باره ارائه نکرددليل رکود 
ھا، مؤسسات آموزش عالی و  گويد اعضای ھيئت علمی دانشگاه ھای مجلس در گزارش خود مي مرکز پژوھش

ھا،  تر کردن آن ھستند و برای فعال» ھای علمی روز رکود و جاماندگی از پيشرفت«پژوھشی به داليل مختلف در معرض 
نامه استخدامي، در زمان کنونی بيش از گذشته کاربرد دارد و در ھمين  اجرای مقررات مرتبط با رکود علمی در آيين«

  » .اند ھا و مراکز پژوھشي، مشمول اين بند از مقررات استخدامی قرار گرفته راستا تعدادی از اساتيد دانشگاه
ھا، به داليل مختلف از جمله وجود  می استادان دانشگاهھای مجلس در توضيح علت تشديد رکود عل مرکز پژوھش

ھای  گويد اعضای ھيئت اين گزارش مي. کند ناھماھنگی در افزايش تعداد استادان و رشد تعداد دانشجويان اشاره مي
اند و فرصت انجام امور پژوھشی و ارتقای سطح علمی  ھا درگير تدريس بيش از ساعات موظفی شده علمی دانشگاه

  . اند  متناسب با تحوالت پرشتاب علمی را نداشتهخود،
مشغله «ھا با روند توليد علم در جھان، به دليل  چنين در اين گزارش، ھمگام نشدن اعضای ھيئت علمی دانشگاه ھم

  . دانسته شده است» زياد ناشی از انجام امور تکراری در حوزه تدريس
  رکود علمی در مقررات استخدامی 

بار ركود علمي، در مقررات استخدامی اعضای ھيئت علمی  شايد براى اولين«ھای مجلس  وھشبه گفته مرکز پژ
  » . مطرح شده است1346ماه  دانشگاه تھران مصوب دي

نامه، رئيس دانشگاه پس از آگاه شدن از رکود علمی عضو ھيئت علمي، موضوع را به   اين آئين32براساس ماده 
دھد؛ رای مثبت اين کميسيون و ھيئت مميزه  اس آموزش و پژوھش ارجاع ميکميسيونی مرکب از سه استاد کارشن

  . شود که خدمت او در دانشگاه تمام شود دانشگاه به عدم کفايت علمی عضو ھيئت علمي، موجب مي
پس از آن که ھيئت مميزه دانشگاه، رأی به عدم کفايت علمی عضو ھيئت علمی داد، اين عضو ھيئت علمی اگر واجد 

شود و اگر شرايط بازنشسته شدن را نداشته باشد کليه وجوھی که   بازنشسته شدن باشد، بازنشسته ميشرايط
  . شود بابت کسور بازنشستگی پرداخته است به او بازگردانده مي

ھا و مراكز  در ھمين راستا تعدادى از اساتيد دانشگاه«گويد اخيرا  ھای مجلس در انتھای گزارش خود مي مرکز پژوھش
رکود «اما آمار روشنی از تعداد استادانی که به دليل » اند ھشي، مشمول اين بند از مقررات استخدامى قرار گرفتهپژو

  . اند، ارايه نداده است از کار برکنار شده» علمی
بايد در نظر داشت در فضای سياسی جامعه ھر حركتی ازجمله «ھای مجلس در عين حال ھشدار داده که  مرکز پژوھش

ای  عنوان پديده خود بگيرد و با اين دليل به تواند صبغه سياسی به  با اساتيدی كه دچار ركود علمی ھستند، ميبرخورد
  » .گر شود طبيعی جلوه غير
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  ھا  روند اخراج اعضای ھيئت علمی دانشگاه
عالی پس از ھا و مؤسسات  نامه استخدامی اعضای ھيئت علمی دانشگاه اجرای مقررات مربوط به رکود علمی در آئين

ھا و اخراج استادان سکوالر اعالم شده  ھايی درمورد بازنشسته کردن استادان، اسالمی کردن دانشگاه انتشار گزارش
  . است

نژاد تشديد شد و بعد از  موج بازنشستگی اجباری استادان دانشگاه از دوره اول رياست جمھوری محمود احمدي
  . ای رسيد سابقه د بي به ح88رويدادھای پس از انتخابات خرداد 

 از دانشگاه 1387 عضو ھيئت علمی و کارمند در سال 183 و 1386 عضو ھيئت علمی و کارمند دانشگاه در سال 173
  . تھران بازنشسته شدند

تر اين افراد در  به گفته منتقدان، بيش.  عضو ھيئت علمی دانشگاه تھران بازنشسته شدند81اما تنھا در سال گذشته، 
  . چنان توانايی تدريس داشتند ار به بازنشستگی شدند که ھمحالی واد

ضرورت «جمھوري، در سخنانی بر  اي، رھبر جمھوری اسالمی پس از دھمين انتخابات رياست هللا علی خامنه آيت
  . تاکيد کرد» بازنگری در علوم انسانی

محسن کديور، محمدتقی احمدي، در پی اين سخنان، چند استاد دانشگاه تربيت مدرس از جمله سعيد حجاريان، 
  . ابوالفضل شکوري، ھاشم آقاجري، مسعود غفاری و حاتم قادری از تدريس منع شدند

برخورد خواھد شد و اعالم کرده بود که دانشگاه جای استادانی » سکوالر«استادان  وزير علوم ھم وعده داده بود که با 
  . نخواھد بود» شرمنده«عاليت کنند و وزارت علوم از اخراج آنھا ف» ھای مردم عليه نظام و خواسته«نيست که بخواھند 

 

 پريسا کاکايی فعال حقوق زنان و کودکان، به شش سال حبس تعزيری محکوم شد 

 دادگاه انقالب ٢۶پريسا کاکايي، فعال حقوق زنان و کودکان، از سوی شعبه :  آبان نوشت6 در جرسسایت اصالح طلب 
  .  سال حبس تعزيری محکوم شدبه رياست پيرعباسی به شش

به پنج سال " اجتماع و تبانی به قصد برھم زدن امنيت ملی"به گزارش کميته گزارشگران حقوق بشر، کاکايي، به اتھام 
  . به يک سال حبس محکوم شده است" تبليغ عليه نظام"و به اتھام 

  .  مھرماه برگزار شد٢۶دادگاه اين فعال حقوق بشر، 
ماه از زندان   بھمن٢٨ماه سال گذشته پس از احضار به دفتر پيگيری وزارت اطالعات بازداشت و    دي١١پريسا کاکايي، 
  . اوين آزاد شد

  

 احضار تعدادی از اصناف مھاباد به دادسرای انقالب 

  
براساس خبرھای رسيده طی روزھای اخير تعدادی از بازاريان شھر :  آبان نوشت 6در آژانس خبری موکريان سایت 

  . ھاباد به دادسرای عمومی و انقالب اين شھر احضار شدند م
 ارديبھشت سال جاری که در اعتراض به اعدام چند 23گفته می شود اين بازاريان به علت تعطيلی مغازه ھا و بازار در 

  . شھروند کرد صورت گرفت، احضار شده اند
ديبھشت ماه سال جاری مغازه ھا و بازار در بخشی از شايان ذکر است که پس از اعدام تنی چند از شھروندان کرد در ار

  . شھرھای کردستان در اعتراض به اين اقدام تعطيل شد
 

 اعتصاب غذا کردند » نورد و لوله صفا« صدھا کارگر کارخانه 

اخت نشدن  ساوه، در پی پرد-در جاده تھران » نورد و لوله صفا«  صدھا کارگر کارخانه : ابان نوشت 6 در خبرگزاری ھرانا 
  . دو ماه حقوق شان دست به اعتصاب غذا زده اند

 پرسنل دارد، کارفرما اعالم کرد ١٣٠٠به گزارش اتحاديه آزاد کارگران، در پی اعتصاب غذای کارگران اين کارخانه که 
ھای گذشته نيز در ماه » نورد و لوله صفا« کارگران کارخانه . دستمزدھای معوقه را تا چند روز آينده پرداخت خواھد کرد

  . در اعتراض به پرداخت نشدن حقوق شان دست به اعتصاب زده بودند
  
  در محيط کار با سيانور کارگران مرگو 
 

در اثر نبود ایمنی در محيط کار ) تيکان تپه(یک کارگر معدن طالی آغ دره تکاب :  ابان نوشت 6 در سایت ساواالن سسی
جانی که در بخش سوله سيانور مشغول به کار بود پس از مسموميت شدید به این کارگر آذربای. با سيانور مسموم شد

پزشکان معالج پس از انجام . مرکز اورژانس تکاب منتقل و سپس به بيمارستان امام خمينی اروميه اعزام شده است
 نتيجه آزمایشات آزمایشات پزشکی ميزان قابل توجھی سيانور و جيوه در خون یزدانی یافته و از نجات او با توجه به

پزشکان به این کارگر توصيه کرده اند که اکيدا از کار در بخش سوله سيانور و تماس با جيوه و . شگفت زده شده اند
بھروز یزدانی پس از مرخصی از بيمارستان به شرکت پویا زرکاران که کار استحصال طال از معدن آغ .سيانور خودداری کند

اما حاج عباس نيری مدیر . و با ارائه مدارک پزشکی خواھان تغيير محل کار خود شده استدره را انجام می دھد مراجعه 
یزدانی پس از اخراج از معدن با مراجعه به .عامل این شرکت ضمن رد درخواست یزدانی وی را از کار اخراج کرده است
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ن شده اما دکتر صفاریان مسئول خواھان صدور گواھی پزشکی جھت ارائه به مسئولي) تيکان تپه(مراکز درمانی تکاب
  .شبکه بھداشت این شھر از ارائه مدرک پزشکی به این کارگر آذربایجانی امتناع نموده است

  
که مدت سه سال در اتاق طالی این " ع.غ"و " م.ی"، " ر.ک"در رویدادی دیگر سه تن از کارگران معدن آغ دره به نامھای 

این کارگران از مشکالت متعدد روحی و .  زیاد با جيوه و سيانور عقيم شده اندمعدن مشغول به کار بودند به دليل تماس
جسمی رنج می برند و مراجعات مکرر این افراد به مراجع ذیصالح جھت استيفای حقوقشان تابحال نتيجه ای در بر 

  .نداشته است
  

نور و جيوه شده و یکی از کارگران به چندی پيش نيز دو تن دیگر از کارگران معدن آغ دره دچار مسموميت ناشی از سيا
مسووالن کارخانه با .  بر اثر مسموميت ناشی از سيانور و بی توجھی مسئولين جان باخت٨٨ مھر ٨نام سجاد قنبری 

ھمکاری برخی از مسووالن شھر علت مرگ این کارگر آذربایجانی را خودکشی اعالم نموده و از پرداخت ھرگونه غرامتی 
  .کارگر امتناع کردندبه خانواده این 

آنھا فاقد ھرگونه امنيت جسمی ھنگام کار می باشند و مسئولين کارخانه با توجه به ارزان بودن روش ،به گفته کارگران 
فعلی استحصال طال با جيوه و سيانور و به منظور سود دھی بيشتر از این روش سنتی برای استحصال طال استفاده 

  . این روش باعث مسمویت کارگران و آلودگی آبھای زیر زمينی منطقه گشته استمی کنند و این در حالی است که
مسموميت و عقيم شدن و اخراج پی در پی کارگران معدن آغ دره در حالی صورت می گيرد که پيش از این نيز گروھھای 

بدون در نظر گرفتن مدافع حقوق بشر خبر از اخراج دائمی کارگران مسموم و اخراج فصلی کارگران در فصل زمستان 
  .ھرگونه مزایایی داده بودند

واقع شده است و شرکت ھای پویا زرکان و پارس کانی ساالنه چھار ) تکاب( معدن طالی آغ دره در شھرستان تيکان تپه 
تمامی کيک طال توليدی در این معدن برای .  ميليارد تومان از این معدن استحصال می کنند١۴٠تن کيک طال معادل 

  .ل شدن به شمش مستقيما به اصفھان منتقل ميشود و در توسعه و عمران منطقه کوچکترین تاثيری نداردتبدی
معادن و کارخانه ھای توليد مواد خام اوليه در آذربایجان که اکثرا متعلق به افراد نزدیک سپاه پاسداران ایران ھستند در 

.  دوره ھای شش ماھه قرارداد کارگران را تمدید می نمایندسالھای اخير اقدام به استخدام پيمانی کارگران نموده در
کارگرانی که در بر اثر شرایط محيط کار در این معادن و کارخانه ھا دچار ناراحتيھای جسمی می شوند بالفاصله از کار 

. کننداخراج می شوند و مسئولين پزشکی از دادن گواھی پزشکی به این افراد جھت پيگيری حقوق شان خودداری می 
این معادن و کارخانه ھا بدون توجه به ایمنی محيط کار و ضوابط محيط زیستی فعاليت می کنند و باعث تخریب محيط 

  . زیست و شيوع بيماریھای مختلف در این منطقه شده اند
  
 

  کارگر کارخانه الستيک البرز تھران ادامه دارد ١٣٠٠اعتصاب 

 کارگر کارخانه الستيک البرز تھران ١٣٠٠ھا از تھران حاکيست که اعتصاب گزارش : ابان نوشت 6در خبرگزاری ھرانا 
  . ھمچنان ادامه دارد

اعتصاب کارگران در شرايطی . به گزارش راديو فردا، کارگران اين کارخانه از حدود دوھفته پيش، دست به اعتصاب زده اند
کارگران کارخانه . انه الستيک البرز خودداری کرده استادامه دارد که کارفرما ھنوز از پرداخت حقوق معوقه کارکنان کارخ

 و عيدی و دو ماه حقوق سال گذشته خود و نيز فراھم آوردن ٨٧الستيک البرز خواستار دريافت حقوق چھار ماه سال 
  . مواد اوليه برای ادامه ی کار اين واحد توليدی ھستند

 .سته ھای کارگران تحقق نيافته استتاکنون وعده ھای وزارت صنايع و کارفرما برای تحقق خوا
 

 درصدبازارسھم واردات 80/ھزينه باالتراز خريد دولتی:سويای گلستان در معرض تعطيلی

  مزارع سويا گلستان در آستانه برچيده شدن :  آبان نوشت 7در مھر به نوشته خبرگزاری دولتی 
از ھزينه ھای تمام شده توليد است و اين امر ھر  تومان کمتر 100نرخ خريد تضمينی محصوالت کشاورزی از جمله سويا 

سال موجب کاھش سطح زيرکشت سويا در استان شده و سوياکاران گلستانی را با در آستانه ورشکستگی قرار داده 
  . است

 قانون اساسي، 127به گزارش خبرنگار مھر در گرگان، بر اساس تصميم نمايندگان ويژه رئيس جمھوری و به استناد اصل 
  .  لایر لایر تعيين شده است500 ھزار و 53 حدود 88 - 89خ خريد تضمينی محصول سويا در سال زراعی نر

 لایر از سوی کارشناسان برآورد شده است و پائين 90اين درحاليست که ھزينه توليد يک کيلوگرم سويا شش ھزار و 
  . ه استبودن نرخ خريد محصوالت، کشاورزان را با مشکالت عديده ای روبرو کرد

عالوه براين، محصول توت فرھنگی نيز در سال زراعی جاری به قيمت ھر کيلوگرم سه ھزار لایر از کشاورزان گلستانی 
  .  تومان کمتر از نرخ ھزينه ھای توليد بوده است100خريداری شد که 

اده ھای کشاورزي، پائين بودن نرخ تضمينی محصوالت، دير پرداخت شدن وجه محصوالت، افزايش و گرانی قيمت نھ
  . کشاورزی گلستان را دستخوش مشکالت عديده ای کرده است

 تومان به ازای ھر کيلوگرم است، 535رئيس سازمان جھاد کشاورزی گلستان با اشاره به اينکه نرخ خريد تضمينی سويا 
  . برخی مسائل در کشاورزی تبعيت از مسائل جھانی دارد: گفت

خ سويا در جھان افت کرده و دولت سال گذشته محصول سويای کشاورزان را ھزار لایر نر: رمضانعلی جعفری بيان کرد
  . گزانتر از قيمت جھانی اين محصول خريداری کرده است
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از سوی ديگر دولت تمھيدات الزم برای خريد محصوالت زراعی در کشور و استان صورت داده است و : وی خاطرنشان کرد
  . ن مراکز خريد اقدام شده استدر استان نيز نسبت به داير شد

قيمت سويا در دو سال گذشته ثابت مانده است و اين امر به : نماينده مردم علی آباد کتول در مجلس نيز گفت
  . کشاورزان ضرر وارد کرده است

   درصد سويا کشور وارداتی است 80
 تومان پرداخت 535رحاليکه به ازای خريد آن  تومان ھزينه دارد، د609توليد يک کيلوگرم سويا : اسدهللا قره خانی افزود

  . می شود
درست که نرخ محصوالت از سوی شورای عالی اقتصادی تعيين می شود ولی اين نرخ متاثر از : وی اظھار داشت

  . گزارشھايی است که از سوی استانھا ارائه می شود
است از توليد کنندگان اين بخش نيز حمايت  درصد سويای کشور وارداتی است و نياز 80در حال حاضر : وی يادآور شد

  . بيشتری صورت گيرد
اين امر نيز مشکالت : اين نماينده مجلس، به پرداخت با تاخير وجه محصوالت خريداری شده، اشاره و اضافه کرد

  . کشاورزان را بيشتر کرده است
د داللھا و واسطه ھا و پايين بودن نرخ باال بودن ھزينه ھای توليد، بروز خشکسالی سال جاري، کاھش سطح توليد، وجو

  . خريد تضمينی اين محصول، فعاالن اين بخش را برای تداوم فعاليت دلسرد کرده است
اين کشاورزان بر لزوم برنامه ريزی برای تغيير و تجديد نظر در نرخ جديد تعيين شده از سوی جھاد کشاورزی استان تاکيد 

  . کردند
اورزی گلستان در سال جاری به زيرکشت سويا رفته است و گرگان، علی آباد و کردکوی  ھزار ھکتار از اراضی کش55

  . بيشترين ميزان سطح زيرکشت اين محصول را به خود اختصاص داده اند
 استان گلستان در کشت و توليد سه محصول دانه روغنی شامل سويا، کلزا و آفتابگردان

 

عدم پرداخت /در کليات برنامه پنجمحذف بيمه اجباری کارگران ساختمانی :محجوب
 مطالبات معوقه سازمان تامين اجتماعی 

برداشت غلط و : گويد  دبير كل خانه كارگر مي : آبان آمده است 7 ایلنا در تاریخ –به گزارش خبرگزاری دولتی کار ایران 
در كليات قانون برنامه نادرست نمايندگان مجلس باعث شده است تا موضوع حذف بيمه اجبارى كارگران ساختمانى 

  . پنجم توسعه گنجانده شود
ھاى كارگر در اردوگاه سراسرى كارگران  ھاى اجرايى خانه به گزارش خبرنگار ايلنا، عليرضا محجوب در گردھمايى ھيات

كه سرانجام پس از گذشت دو سال از زمان تصويب قانون بيمه اجبارى كارگران  با يادآورى اين) چمخاله(كشور 
در پى اين موفقيت صنفي، شھرداران : نامه اجراى آن را تصويب و ابالغ كرد، گفت اني، دولت در بھار امسال آئينساختم

  . اند و شوراھاى شھر در سراسر كشور به بھانه ركود بازار مسكن خواستار توقف اجراى اين قانون شده
ساز و كارگران  مسكن، رفاه و كارفرمايان انبوهبه گفته محجوب با وجود بازنگرى كه از سوى نمايندگان مجلس، وزارت 

نامه اجرايى قانون بيمه اجبارى كارگران ساختمانى صورت گرفت، باز ھم مخالفان و معترضان به اين  ساختمانى در آئين
  . ھا و شوراھاى شھر به اعتراض خود ادامه دادند قانون در شھرداري

نجام كميسيون تلفيق برنامه پنجم توسعه، كليات مربوط به حذف موضوع در نتيجه اين اقدامات معترضان، سرا: وى افزود
  . بيمه اجبارى كارگران ساختمانى را تصويب كرد

كش  اين اقدام محروم كردن يك گروه اكثريتى از كارگران زحمت: رئيس فراكسيون كارگرى مجلس شوراى اسالمى گفت
  . وق صنفى استترين حق از ابتدايي

ھاى اضافى كه خود به اين  ھاى ساختمانى باالست چرا مخالفان اين قانون از ھزينه اگر واقعا ھزينه: محجوب افزود
  . كاھند صنعت تحميل كردند، نمي
ھاى تمام شده ساخت و ساز افزوده  ھر چند با اجراى قانون بيمه كارگران ساختمانى بر ھزينه: دبيركل خانه كارگر گفت

ھاى ديگرى چون، بازنشستگي، از  شود، اما در مقابل كارگران ساختمانى عالوه بر برخوردارى از بيمه حوادث از بيمه يم
  . شوند مند مي كارافتادگى و خدمات درمانى نيز بھره

 ھا ھر بار اين موضوع بدون  ساله دارد و در پى اين سال100محروميت كارگران ساختماني، قدمتى : وى يادآور شد
  . شده است دستيابى به نتيجه مطلوب مطرح مي

قانون بيمه كارگران ساختمانى نيز از اين : كه، مجلس حق توقف و يا حذف قانون مصوب را ندارد، گفت محجوب با بيان اين
  . قاعده مستثنى نيست

 بخواھند در زمان ھاى مختلف كشور خواست تا از نمايندگان حوزه انتخابيه خود وى از فعاالن كارگرى در شھرستان
  . بررسى تصويب اليحه برنامه پنجم توسعه، با محروم شدن كارگران ساختمانى از مزاياى بيمه اجباري، مخالفت كنند

اكنون در دستور كار مجلس شوراى اسالمى است،  وى ھمچنين در خصوص بازنگرى كليات قانون بيمه بيكاري، كه ھم
ر حمايت بيشتر از شاغالن، بيكاران در مجلس با يك فوريت تصويب شده و اصالح قانون بيمه بيكارى به منظو: گفت

  . رسيدگى به آن در دستور كار است
گردد،  ھاى نخستين فعاليت مجلس ششم بازمي كه سابقه بازنگرى در قانون بيمه بيكاري، به سال وى با يادآورى اين

  . در آن زمان اين موضوع راى نياورد: گفت
ھاى بيشترى از كارگران، كارمندان و بيكاران صورت گرفته كه در صورت تصويب از  نويس جديد حمايت در پيش: وى افزود

يكسو امكان ارائه خدمات بيشتر به مشموالن اين قانون فراھم شده و از سوى ديگر امكان سوء استفاده نيز كاھش 
  . يابد مي

مسئوالن سازمان تامين اجتماعى ھنوز : عى گفتوى ھمچنين در خصوص انجام تحقيق و تفحص در سالن تامين اجتما
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  . اند ھاى تحقيق و تفحص از سازمان تامين اجتماعى ارائه نكرده اى به ھيات كننده پاسخ قانع
تواند تبعات و پيگردھاى قضايى را  كه ممانعت از پاسخگويى مسئوالن سازمان تامين اجتماعى مي وى با يادآورى اين

ھايى كه تاكنون سازمان تامين اجتماعى از پاسخ به آن طفره رفته است، به   از پرسشيكى: متوجه آنھا كند، گفت
  . گردد ميزان حقوق مشاوران و مديران سازمان بازمي

با وجود مصوبات مجلس متاسفانه مسئوالن سازمان تامين اجتماعى نه در وصول مطالبات : دبيركل خانه كارگر تاكيد كرد
ھاى  ھايى كه مطابق قانون در رابطه با مسئوليت اند و نه در پاسخگويى به پرسش ل كردهمعوقه خود از دولت موفق عم
  . اند آنھا پرسيده شده، جواب داده

قبول : كند، گفت كه مجلس ھر سال براى بازگرداندن مطالبات معوقه سازمان، مصوباتى را تصويب مي وى با يادآورى اين
حساب نيست، اما مسئوالن سازمان تامين اجتماعى نيز نبايد نسبت   ود خوشھاى خ داريم كه دولت در بازپرداخت بدھي

  . تفاوت بمانند به اين مسئله بي
بديھى است كه دولت تعھدات خود را داوطلبانه پرداخت نخواھد كرد و اين مسئوالن سازمان ھستند كه بايد : وى گفت

 . براى دريافت طلب خود به استناد مصوبات مجلس اقدام كنند
  

  و کاشان؛ مدارس تا بعد از سيزده آبان تعطيل ھستند مدرسه در اصفھان۶٠۵تعطيلی 
 

 کالس در 150 مدرسه و 370یک مقام مسئول از تعطيلی :  آبان آمده است 7 در تاریخ مھردولتی خبرگزاری به نوشته 
 دانش آموز 70تا کنون :  این خبر گفت این منبع آگاه با اعالم. خبر دادAاستان اصفھان به دليل شيوع بيماری آنفلوانزای 

این درحالی است که صبح امروز مدیرکل روابط عمومی دانشگاه . بستری شده اندAبه دليل شيوع بيماری آنفلوآنزای 
 خبر داده و عنوان داشته Aعلوم پزشکی اصفھان نيز از تعطيلی تمامی مدارس کاشان به دليل شيوع بيماری آنفلوآنزای 

 به مدت A دانش آموزان مدراس این شھر به بيماری آنفلوانزای 50 مدرسه کاشان به دليل ابتالی 250است ، تمامی 
  .یک ھفته تعطيل شده است

  
   آبان تعطيل کرد13فرماندار کاشان مدارس این شھر را تا بعد از 

  
س از مراسم راھپيمایی  مدرسه دو روز پ235فرماندار اعالم کرده است که این :  وابسته به موسویسایت موج آزادی

معاون استاندار !و به دانش آموزان توصيه کرده که از آمدن به کوچه و خيابان خودداری کنند!  آبان بازگشایی می شوند13
و فرماندار کاشان از تعطيلی مدارس ابتدایی، راھنمایی این شھرستان به منظور جلوگيری از خطر شيوع گسترده 

 آبان 13 مدرسه، دو روز پس از مراسم راھپيمایی 235اما این .آموزان خبر داد  در بين دانشAبيماری آنفلوآنزای از نوع 
و فرماندار کاشان نيز به دانش آموزان توصيه کرده که از آمدن به کوچه و خيابان شلوغ خودداری ! بازگشایی می شوند

 .!کنند
این : خبرنگاران با اشاره به اتخاذ این تصميم گفت، حسينعلی حاجی در جمع ) فارس(به گزارش بازوی رسانه ای کودتا 

آموز در آنھا مشغول   ھزار دانش30 مدرسه راھنمایی این شھرستان که حدود 85 مدرسه ابتدایی و 150مدارس شامل 
والدین به طور جدی : فرماندار کاشان تاکيد کرد . ھمين ماه تعطيل است15به تحصيل ھستند، از ھفتم آبان ماه جاری تا 

آموزان با استفاده بھينه از این فرصت با مرور درس و تکاليف خود از  از خروج فرزندان خود از منزل جلوگيری کرده و دانش
ھای شلوغ خودداری کنند تا از نقل و انتقال گسترده و شيوع این بيماری به  آمدن به کوچه و خيابان و ارتباط با محيط

  . سالمت این مرحله را پشت سر بگذارنددیگران جلوگيری شود و ھمه شھروندان به
 

 مدفون شدن کارگر مغنی زير خروارھا خاک 

  
سست بودن زمين و بی توجھی به اصول ايمنی  : آبان آمده است 7 ایلنا در تاریخ –به گزارش خبرگزاری دولتی کار ایران 

  .  متری چاه شد3باعث مرگ مغنی جوان در عمق 
نشانی تھران بالفاصله  ، ستاد فرماندھی آتش125 تماس شھروندان با سامانه به گزارش خبرگزارى ايلنا، پس از

 دقيقه روز گذشته به محل حادثه در 17:59 سازمان را ھمزمان در ساعت 12 و گروه نجات 93نشانان ايستگاه  آتش
  . خيابان آيت اله مدنی خيابان فتاحی اعزام کرد
 متری زمين برای يک منزل 3مغنی جوان که درعمق : ره اين حادثه گفتداود فدايی افسر آماده منطقه يک عمليات دربا

مسکونی در حال حفر چاه بود ناگھان به علت سست بودن خاک و رعايت نکردن اصول ايمنی در زير خاک مدفون شد، 
ز ريزش مجدد، سازی اطراف چاه و جلوگيری ا که نجاتگران با رعايت اصول ايمنی اقدام به خاکبرداری کرده و پس از ايمن

  .  متری چاه خارج کردند3مغنی را که به گفته عوامل اورژانس در ھمان ابتدای حادثه جان سپرده بود از عمق 
فدايی به پيمانکاران ساختمانی توصيه کرد حتما در ابتدای حفاری از متخصصين ساختمان مشاوره بگيرند و برای انجام 

 .اھد چنين حوادثی نباشيمحفاری از افراد متخصص استفاده کنند تا ش
 

 ی تھران  حضور پليس در دوھزار نقطه: در آستانه اجرای حذف يارانه ھا

قرار است . شود به اجرا گذاشته مي" امنيت محله محور"طرح موسوم به :  آبان آمده است 7در راديو آلمان به گزارش 
ھا، در بيش از دو ھزار نقطه تھران  ه افزايش قيمتھای احتمالی ب نيروھای انتظامی برای جلوگيری و مقابله با اعتراض

  . مستقر شوند
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. ھای اعتراضی مردم نيز افزايش يافته است نگرانی از واکنش" ھا ھدفمند کردن يارانه"با نزديک شدن به اجرای طرح 
رود شھروندان  يابد و احتمال مي ھا به شدت افزايش مي کنند با اجرای اين طرح قيمت اغلب کارشناسان پيش بينی مي
ی مقابله با  نيروی انتظامی يا ياری گرفتن از نيروھای سپاه و بسيج خود را آماده. ناراضی دست به اعتراض بزنند

  . کنند ھا مي ناآرامي
  " امنيت محله محور"

ليات ، عم١٣٨٩ی فرمانده انتظامی تھران بزرگ، سردار حسين ساجدی نيا از صبح فردا، شنبه ھشتم آبان ماه  به گفته
طرح امنيت محله «نيا نوشت  خبرگزاری ايسنا از قول ساجدي. ای در سراسر تھران به اجرا گذاشته خواھد شد گسترده

اين طرح براساس «او مدعی است » . محله شھر تھران اجرا خواھد شد٣٧۵محور در بيش از دو ھزار نقطه در محدوده  
  » .شود ھای مختلفی انجام مي مطالبات مردمی در حوزه

، اظھارات ديگر فرماندھان نيروھای انتظامی داللت "مطالبات مردم"به رغم ادعای فرمانده انتظامی تھران بزرگ در مورد 
ھای مجلس  گزارش نھادھايی چون بانک مرکزی و مرکز پژوھش. کند ھای احتمالی مي بر وجود نگرانی شديد از اعتراض

  . کند را تاييد مي" ھا ن يارانهطرح ھدفمند کرد"ھا پس از اجرای  افزايش قيمت
  ھای نيروی انتظامی  دغدغه

ای به محمود  مقدم، فرمانده کل نيروھای انتظامی در نامه به گزارش منابع خبری چندی پيش اسماعيل احمدي
 مھرماه ٢٧مقدم  احمدي. ھای اعتراضی بيان کرده بود نژاد نگرانی خود را از پيامدھای طرح يادشده و حرکت احمدي

ھای خبری حاميان دولت، از جمله جھان نيوز منتشر شده بود، تکذيب  ھايی از آن در سايت وشتن اين نامه را که بخشن
  . کرد

دغدغه ما اين بود كه اتفاقی نظير ابتدای طرح «نژاد گفت  مقدم ھمزمان با تکذيب نگارش نامه به احمدي احمدي
ھای تھران و چند شھر ديگر از سوی  نزين شماری از پمپ بنزينبندی ب با آغاز سھميه» .بندی بنزين بيافتد سھميه

نژاد  کند در گفتگو با احمدي فرمانده نيروی انتظامی اعتراف مي. معترضان تخريب، و در مواردی به آتش کشيده شدند
  » .گردد، گرفتيم ھا که به نيروی انتظامی بازمي اطالعات الزم را درباره ابعاد ھدفمند کردن يارانه«
  ناقض گويی در مورد پيامدھا ت

نژاد سيزدھم مرداد ماه ضمن انتقاد از کسانی که به زعم او تالش دارند مردم را از عواقب اجرای قانون  محمود احمدي
او در » .با اجرا کردن اين قانون زندگی مردم از ھمان روز اول بھبود خواھد يافت«ھا بترسانند گفت  ھدفمند کردن يارانه

ه نيز بارھا چنين سخنانی را تکرار کرده و مشکالت ناشی از اجرای طرح را به گردن کسانی که اخاللگران روزھای گذشت
  . شود انداخته است اقتصادی خوانده مي

هللا احمد جنتي، دبير  آيت. شود ترديد در مورد بھبود سريع زندگی مردم حتا از سوی اعضا و حاميان دولت نيز ابراز مي
دورانی شبيه به رياضت «ھا   شھريور گفت با اجرای قانون ھدفمند کردن يارانه٢۶ مراسم نماز جمعه شورای نگھبان، در
بھتر «ھا گفته است  گويي هللا يوسفيان، عضو کميسيون برنامه و بودجه در انتقاد به اين تناقض عزت» .را پيش رو داريم

ست که يک مسئول از نبود مشکل در اجرای طرح سخن است مردم را با روند اجرای اين طرح آشنا کنيم و اين درست ني
  » .بگويد و ديگری نتيجه اجرای آن را دوران رياضت عنوان کند

  " فتنه اقتصادی بھانه سرکوب"
که در سه استان به طور آزمايشی به اجرا درآمده " سرپرستان خانوار"ھای نقدی به حساب  درآستانه واريز شدن يارانه

" گران اقتصادی اخاللگران و فتنه"وشند پيشاپيش ھر بحرانی را به کسانی نسبت دھند که ک ھای حکومتی مي مقام
  . شوند خوانده مي

 مھر، گفت مطرح ٢۶ی انتخابات دھمين دوره رياست جمھوري،  مھدی کروبی کانديدای معترض به نتايج اعالم شده
  » .ھاست ض به افزايش چشمگير قيمتسرکوب گسترده مردم در مقابل اعترا«ی  بھانه" فتنه اقتصادی"کردن 

مقدم چھارم آبانماه نيز  احمدي. سخنان کروبی در واکنش به اظھارات فرمانده نيروی انتظامی در نماز جمعه ابراز شد
به گزارش » .پليس آمادگی مقابله در برابر فتنه اقتصادی را دارد و دارای اشراف اطالعاتی در اين باره است«گفته است 
شود و احتمال اعتراضات مردمی وجود دارد و لذا  عرصه دارد تنگ مي«گويد  نيوز مھدی کروبی مي سايت سھام

  ».خواھند فضا را امنيتی و پليسی کنند مي
  ھای ويژه  بسيج و سپاه برای مناسبت

طرح امنيت  «صبح امروز فرمانده انتظامی تھران بزرگ از دائمی بودن حضور پليس در دو ھزار نقطه تھران خبر داد و گفت
در ھمين » .دھند ھا حوزه استحفاظی خود را پس از اجرای طرح مورد رصد قرار مي محور مقطعی نيست و كالنتري محله

  . ھای خاص خبر داده است حال فرمانده کل نيروھای انتظامی از دخالت نيروھای بسيج و سپاه در مناسبت
ھايی كه پليس دچار نقص است، در برخی از مناطق جغرافيايی و در جا«نويسد  مقدم مي خبرگزاری ايسنا از قول احمدي

طلبد سپاه و  ھايی كه نيروی وسيعی را مي ھا و مناسبت يا در يك مقطع زمانی مانند تامين امنيت ايام نوروز، راھپيمايي
  » .آيند بسيج به كمك پليس مي

به رغم اين ناظران .  بر مردم را در پی نخواھد داشتھا و فشار افزايش قيمت" ھا ھدفمند کردن يارانه"کند  دولت ادعا مي
. شود حکايت از نگرانی حکومت دارد ھای نيروھای انتظامی که ھر روز خبر جديدی در مورد آن منتشر مي معتقدند تدارک

از آنجايی که امکان دارد «به گزارش خبرگزاری مھر سرھنگ عباس ميرايی رئيس پليس اماکن ناجا امروز گفته است 
ھا  دشمنان با استفاده از راھکارھايی قصد ايجاد اختالل در اجرای طرح ھدفمند کردن يارانه ھا را داشته باشند و آسيب

  » .و اشکاالتی در اجرای آن رخ دھد اطالعات الزم به اصناف ارائه شده است
  
  

 ماه عقب افتادگی دستمزد و به آتش کشيدن الستيک 17اعتراض کارگران کيان تاير به 
  در محل کارخانه
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کارگران کيان تاير با توجه به نبود روزنه ای برای تحقق خواستھايشان -:  آبان گزارش می دھد 8در تاریخ خبرگزاری ھرانا 

 ظھر اقدام به آتش زدن الستيک در محل کارخانه و مشرف به جاده 12 صبح تا 10تا پايان وقت اداری امروز، از ساعت 
  . کردند) ری چھاردانگهروبروی بخشدا(اسالمشھر 

  
به گزارش اتحاديه آزاد کارگران، کارگران خشمگين کيان تاير تمامی پارچه نوشته ھايی را که از بيرون و با مضامين تبريک 
به بخشدار چھاردانگه به عنوان بخشدار نمونه بر قسمت بيرونی نرده ھای کارخانه نصب شده بود پايين کشيده و آنھا را 

 صبح عازم وزارت صنايع 11 ھمزمان با اعنراض کارگران در محل کارخانه، نماينده ھای آنان نيز از ساعت .نيز آتش زدند
در اين جلسه ابتدا . شدند و در جلسه ای که برای رسيدگی به خواستھای اين کارگران تشکيل شده بود، شرکت کردند

 ماه است حقوق نگرفته اند و صدايشان 17از کارگران مسئولين وزارت صنايع تالش کردند با يادآوری اين نکته که خيلی 
اين مايه : در نمی آيد نماينده ھای کارگران کيان تاير را تحت فشار قرار بدھند اما اين نماينده ھا قاطعانه اظھار داشتند

دن تکليف خود  ماه دستمزد کارگران را ندھيد و آنھا را گرسنه نگه داريد، اما ما خواھان روشن ش17افتخار شماست که 
و پرداخت دستمزدھای معوقه مان ھستيم و اگر به خواستھای کارگران کيان تاير رسيدگی نشود آنان فردا ھمينجا در 

  . مقابل وزارت صنايع دست به تجمع خواھند زد و ما مسئوليتی در اين زمينه نداريم
  

 ميليارد تومان وام آماده 5ن وزارت صنايع اعالم کردند بدنبال اين اظھارات از سوی نماينده ھای کارگران کيان تاير، مسئولي
در ادامه اين جلسه کارفرمای کيان تاير نيز وعده . پرداخت به کارخانه کيان تاير است و بزودی اين وام پرداخت خواھد شد

 چند روز آينده  درصد باقی مانده دستمزد شھريور ماه کارگران به حساب آنان واريز خواھد شد و طی50داد تا آخر امشب 
  . چھل تن مواد اوليه نيز وارد کارخانه خواھد شد

  
بنا بر آخرين گزارشھای دريافتی توسط اتحاديه آزاد کاگران ايران، با توجه به توافقی که امروز در وزارت صنايع ميان نماينده 

ر اعالم کرده اند چنانچه فردا توافقات ھای کارگران و کارفرما و مسئولين اين وزارتخانه صورت گرفته است کارگران کيان تاي
 . صورت گرفته عملی نشود از پس فردا سه شنبه چھارم آبانماه اعتراضات خود را از سر خواھند گرفت

 

     مرگ یک کارگر بر اثر بيماری ناشی از کار

 اثربيماری ناشی از  بر  کمک به ایجاد تشکل ھای کارگری ، بختيار مرادی بنابر خبر رسيده به کميته ھماھنگی برای
     .  در گذشت کار

 خود و ھمسر و   ،برای امرار معاش  ساله35   خوشاب از توابع مریوان ،   روستای  زاده بختيار مرادی ، فرزند محمود ،
 اما متا سفانه بر اثر فشار بيش از حد کار،   بدست آورد  تا بدین وسيله برای خود کاری  بود  به تھران رفته فرزندش

 در روز چھارم آبا ن   روز پس از عمل جراحی  اما چند  وی را به بيمارستان انتقال دادند اری بيماری شد که بالفاصلهدچ
  . در گذشت    بيمارستان  در ماه 

ما .  سپرده شد  به خاک و اندوه ھم طبقه ای ھایش  غم   در ميان در زادگاھش ، روستای خوشاب  آبان 6 پنج شنبه  
 و خود را در غم از دست دادن این انسان   را به خانواده داغدار این عزیز تسليت گفته ین کارگر زحمتکشجان باختن ا

  .شریف، شریک می دانيم

   تشکل ھای کارگری   کمک به ایجاد کميته ھماھنگی برای

 1389 آبان 8

 در قانون بودجه بيمه کارگران ساختمانی معلق شده است :محجوب

  
ھدف اصلى از اصالحيه : كارگر گفت دبيركل خانه  : آبان آمده است 8 ایلنا در تاریخ –دولتی کار ایران به گزارش خبرگزاری 

  . شود  قانون است كه مربوط به نحوه اخراج كارگران مي27كار ماده  قانون
ھاى تشخيص  اتكارفرمايى و دولت درھي رضا محجوب درھمايش ساالنه نمايندگان كارگري،  گزارش خبرنگار ايلنا، علي به

ھاى تشخيص و حل  آقايان به دنبال اين ھستند كه آراى ھيات: و حل اختالف ادارات كار استان تھران در بندرانزلى افزود
  . اختالف خنثى شود و ھمين ميزان قدرت اجرايى ھيات ھا ھم كاھش يابد

قانون كار براى :  و اصالح است، گفتنماينده مردم تھران در مجلس با بيان اينكه قانون دست نويس بشر قابل تغيير
  . ھاى در بسته تصميم گيرى شود حمايت از كارگران است بنابراين نبايد براى اصالح آن در اتاق

 درصدى از بيمه 20ھا در مجلس به دنبال جدا كردن درمان از تامين اجتماعى و اخذ فرانشيز  محجوب با بيان اينكه برخي
توان منابع وامكانات  سازمان تامين اجتماعى متعلق به كارگران است و نمي: ظھار داشتشدگان تامين اجتماعى بودند،ا

  . آن را با منابع دولتى مختلط كرد بنابراين از وزير رفاه انتظار داريم كه پاسخگوى اين مسائل باشد
اگر چيزى براى كارگران نداريد : داشتدبيركل خانه كارگر با تاكيد بر اينكه از وزراى كار و رفاه انتظار بيشترى داريم، اظھار 

  . حداقل چيزى ھم از آنھا نگيريد
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در اين جلسه آقاى حافظى گفت مستمرى : گفت محجوب با اشاره به جلسه خصوصى خود با مديرعامل تامين اجتماعي
  .  درصد افزايش خواھد يافت كه متاسفانه اين گونه نشده است18بازنشستگان تا 

:  و با نام كارگران ساختمانى آغاز شد، گفت1353ھاى اجتماعى در سال   اشاره به اينكه بيمهدبيركل خانه كارگر با
متاسفانه در قانون برنامه بودجه بندى آورده شده كه بيمه كارگران ساختمانى كه قانون مصوب مجلس است معلق 

  . بماند
  . يل به قانون شده اجرا نشودتعطيلى قانون چه معنا دارد و چرا بايد موضوعى كه تبد: وى تاكيد كرد
را برابر با مفاد قانون برنامه چھارم توسعه دانست ) ساله 25بازنشستگى ( قانون نوسازى صنايع 10محجوب ماده 

جارى تمديد شده است، البته  كند چون برنامه چھارم تا پايان سال كند خالف مي ھر كسى اين قانون را عمل نمي: وگفت
  . جراى اين قانون تاكيد داردشنيده ام كه حافظى برا

  .  ماه را بردارند كه ما قبول نداريم50خواھند سقف  ھا مي برخي: وى با اشاره به بحث اصالح قانون بيمه بيكارى گفت
  . البته در كميسيون اجتماعى مجلس پيشنھاد جديدى ھم راجب قراردادھاى كار مطرح است : محجوب گفت

 پايان پيام
 

 از رودخانه با پای پياده برای رسيدن به مدرسه و ترک ھر روز دو بار عبور
 تحصيل دختران 

: عکس ھا را در لينک زير ببينيد .  
 

44 Hhttp://www.mehrnews.com/fa/newsdetail.aspx?NewsID= 1180956 
! برای حضور در کالس درسرودخانه نوردی دانش آموزان   

دانش آموزان روستای زُليوای دلفان به دليل عدم وجود پل بر :  می نویسد مھردولتی  خبرگزاری -خرم آباد 
روی رودخانه اين روستا برای حضور در کالس درس مجبور ھستند از عرض رودخانه موجود ميان اين روستا 

.  اين امر نيازمند چاره انديشی مسئوالن استو روستای محل تحصيل روزی دو بار عبور کنند که  
به گزارش خبرنگار مھر در شھرستان دلفان، روستای زليوا شھرستان دلفان تنھا دارای يک مدرسه 

تخريبی در مقطع ابتدايی است که در نتيجه دانش آموزان برای ادامه تحصيل در مقاطع باالتر بايد به 
. مدارس روستاھای اطراف بروند  

ر و سختيھای حضور در مدارس روستاھای اطراف از جمله عبور از رودخانه اين روستا موجب شده اين ام
که برخی از دانش آموزان به ويژه دختران پس از پايان مقطع ابتدايی اقدام به ترک تحصيل کنند که اين امر 

. به ھيچ عنوان پذيرفتنی نيست  
 عبور دانش آموزان از رودخانه در فصل کم آبی 

خی از دانش آموزان روستای زليوا که عالقمند به ادامه تحصيل و درس خواندن ھستند ھمه سختيھا را بر
. به جان می خرند و برای حضور در کالس درس روزی دوباره اقدام به عبور از رودخانه می کنند  

 کار تنھا منجر به اين در حالی است که در فصول کم آبی رودخانه از جمله تابستان و اوايل پائيز شايد اين
خيس شدن لباس دانش آموزان شود ولی به نظر می رسد در فصول پرآبی رودخانه اين امر ممکن است 

. خطرات ديگری برای دانش آموزان اين روستا به ھمراه داشته باشد  
عبور از مردم روستا بارھا از مسئوالن خواسته اند يا در اين روستا مدرسه راھنمايی ايجاد کنند و يا برای 

. رودخانه اقدام به احداث يک دستگاه پل برای تردد دانش آموزان کنند  
برخی از اھالی اين روستا در گفتگو با خبرنگار مھر با اشاره به ترک تحصيل دختران پس از پايان دوره 

. ابتدايی خواستار پيگيری مسئوالن در اين زمينه شدند  
چند وقت ديگر که فصل سرما شروع می شود و آب رودخانه "آنھا در اين رابطه با طرح اين سوال که 

با ادامه اين روند بسياری از کودکان روستايی از تحصيل : عنوان کردند"افزايش می يابد چه بايد کنيم؟
. بازخواھند ماند  

 اعضای شورای اسالمی روستای زليوا نيز در اين رابطه در گفتگو با خبرنگار مھر در شھرستان دلفان عنوان
اين وضعيت مدرسه رفتن دانش آموزان موجب شده که در برخی موارد به ويژه در مورد دختران : کردند

. روستا کالس پنجم ابتدايی پايان تحصيل آنھا شود  
يا مسئوالن با : ادامه دادند" دانشگاه فرزندان ما پايان کالس پنجم شده است"آنھا با طرح اين موضوع که 
زم در راستای راه اندازی مدرسه راھنمايی در اين روستا قدم بردارند و يا برای در نظر گرفتن تمھيدات ال

. عبور از رودخانه نسبت به احداث پل اقدام کنند  
سال گذشته پسرم را : يکی از اھالی روستا که شاھد گفتگوی خبرنگار مھر است در اين رابطه می گويد

زيادی با روستای خودمان دارد فرستادم که با توجه به برای ادامه تحصيل به روستای ايرانشھر که فاصله 
. ھزينه ھای سنگين اياب و ذھاب توان تامين اين ھزينه ھا را نداشتم  

در نھايت مجبور شدم پسرم را در مدرسه روستای نزديکتر به زليوا يعنی سرخانجوب : وی ادامه می دھد
.  از رودخانه نگرانم کرده استبرای ادامه تحصيل ثبت نام کنم که عبور ھر روزه فرزندم  

مشکل دانش آموزان بعد : رئيس اداره آموزش و پرورش شھرستان دلفان در اين زمينه به خبرنگار مھر گفت
. از حياط مدرسه ارتباطی به اين آموزش و پرورش ندارد  

 و ترابری و بھمن نريمانی با اشاره به مشکالت دانش آموزان ياد شده خواستار توجه مسئوالن اداره راه
. فرمانداری برای رفع اين مشکل شد  

معاون راه و ترابری شھرستان دلفان نيز معتقد است که به علت عرض باالی رودخانه احداث پل بر روی 
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. اين رودخانه مستلزم صرف ھزينه فراوان است  
 اوليه اعتبار مورد مطابق برآوردھای: علی بھرامی در گفتگو با خبرنگار مھر در شھرستان دلفان ادامه داد

.  ميليون تومان است که ما توان احداث اين پل را نداريم200نياز برای احداث اين پل بالغ بر   
. راه اندازی مدرسه راھنمايی در اين روستا ھزينه کمتری نياز دارد تا احداث پل: وی يادآور شد  

ه نظر می رسد احداث يک پل معمولی به ھر حال با توجه به مشکل دانش آموزان برای عبور از رودخانه ب
. با صرف حداقل ھزينه يکی از ضرورتھايی است که بايد از سوی مسئوالن مورد توجه قرار گيرد  

. خبرگزاری مھر آمادگی دارد پيگيری و اظھار نظر مسئوالن در اين زمينه را انتشار دھد  
 

   شویشه    شھرداری اذیت و آزار کارگران

وبه گفته یکی از کارگران با   پرداخته   کارگران شھرداری  به اذیت و آزار ھرداری شویشهطبق گزارش ارسالی ، ش
ھمچنين این .شھری واقع در جاده سنندج به مریوان واقع شده است  شویشه.   برده برخورد می نماید   مانند  آنان

 وی  نحوه برخورد مدیران ، حقوق و مزایای پس از اعتراض یکی از کارگران به نحوه پرداخت حقوق و   کارگر عنوان نمود ،
 و مدیر مربوطه  را ماھانه کسر کرده و از اول شھریور تا آبان ماه نصف حقوق و مزایای این کارگر معترض را نپرداخته اند

     . خواھد بود    ترتيب   زمانی که این کار گر عذر خواھی ننماید پرداخت حقوق و مزایا به ھمين عنوان نموده تا

   تشکل ھای کارگری   کمک به ایجاد ميته ھماھنگی برایک

 1389 آبان 8

 مصاحبه تلويزيونی امشب احمدی نژاد و انبوه ابھام ھا و نگرانيھا :حذف يارانه ھا

  نژاد امشب بايد بگويد  آنچه دكتر احمدي/ھا ھا، بزرگترين مانع دربرابر يارانه ابھام:  آبان نوشت 8در تاریخ آينده سایت 
اس برنامه اعالم شده قرار است با مصاحبه تلويزيونی دكتر احمدی نژاد در امروز، شنبه آخرين ابھامات موجود در براس

  . طرح ھدفمندی يارانه ھا برطرف شده و اين طرح آماده اجرا گردد
آبان موكول شده،  تعيين شده بود، ابتدا به تير، سپس مھر و بعد اول 1389ھرچند زمان اجرای طرح كه در قانون فروردين 

  . اما به نظر می رسد اول آذر ديگر شاھد آغاز اجرای اين طرح باشيم
  : برای اجرای اين طرح دو مانع وجود دارد

 ميليون ايرانی بازمی گردد كه 61 ھزار ميليارد تومان به حساب 5مانع نخست كه اجرايی است، بر اتمام عمليات واريزی 
 ھزار ميليارد آن تامين و واريز شده است و با توجه به قانون كه بايد منبع اين واريز از محل بنابر برخی اخبار، تا كنون حدود

افزايش قيمتھا تامين شود، از آنجا كه ھنوز قيمتھا افزايش نيافته، اين مبلغ بايد از محل ديگری تامين و به حساب ھا 
  . واريز گردد

 ميليون نفر اعالم شده كه به اعتباری 61.5 ھزار تومان برای 81غ برای واريز قسط اول يارانه ھا به حساب مردم، مبل
مطابق با قانون ھدفمندی يارانه ھا، اين مبلغ بايد از طريق افزايش قيمت حاملھای .  ھزار ميليارد تومان نياز دارد5معادل 

انه نقدی به حساب مردم واريز انرژی تامين گردد، اما دولت پيش از اين اعالم كرده است كه قبل از افزايش قيمتھا، يار
  . خواھد شد

بنابراين جھت تامين اعتبار قبل از افزايش قيمت دولت با مشكل مواجه است و با وجود اعالم واريز يارانه ھا، تنھا ھزار 
 را دريافت  ھزار ميليارد تومان مورد نياز تامين شده و به ھمين دليل تنھا چند استان در مرحله اول يارانه نقدی5ميليارد از 
  . كرده اند

  . اما مانع دوم برخالف مانع نخست كه موضوعی اجرايی است، جنبه ای اقناعی دارد
  : افكار عمومی از يك سو پرسشھايی درباره موارد زير دارند

  ميزان افزايش قيمتھا؟ 
  ميزان يارانه ھا در ماه؟ 

  چگونگی رابطه يارانه ھا با تورم؟ 
  ن مبلغ يارانه ھا در سال؟ افزايش يافتن يا ثابت ماند

و بسياری پرسشھای بدون پاسخ ديگر كه مسئوالن اجرايی اين طرح اعم از وزرا ومديران ھمواره در برابر اين سواالت به 
گفتن اين پاسخ كه جواب را می دانند، اما به دستور دكتر احمدی نژاد مجاز به گفتن پاسخ نيستند، بسنده كرده اند و 

اب احمدی نژاد شخصا در گفتكوی تلويزيونی امشب جواب اين سواالت و ساير پرسشھای قرار است شخص جن
  . باقيمانده ديگر را بدھد

  : اما بخش دوم ابھاماتی است كه درباره منصفانه و عادالنه بودن طرح نيز در افكار عمومی مطرح است
 با آزاد شدن قيمت كاالھايی نظير خودرو كه امروز به اينكه آيا حذف يارانه از حاملھای انرژی و آزاد شدن قيمت اين مواد)1

   برابر قيمت جھانی در ايران به فروش می رسد، ھمراه خواھد بود؟ 3 تا 2طور متوسط 
زمانی كه مردم مجبورند خودروھای ساخت دو شركت دولتی را با قيمتی دو برابر نرخ صادراتی ھمين ماشينھا به 

 واز اين ماشينھا كه مصرف بنزينی بيشتر از حد استاندارد امروز جھان دارند، استفاده سوريه و ونزوئال و آفريقا بخرند
  عادالنه است؟ " ماشينھای اجباری و غير آزاد"كنند، آيا فروش بنزين آزاد برای ريختن در اين 

واھد بود؟ آيا آزادسازی و جھانی شدن قيمت انرژی با آزادسازی و جھانی شدن دستمزدھا و حقوق ھم ھمراه خ) 3
 500 تا 300دالر به فردی كه حقوق 40 ھزار تومانی برای دو ماه ھم اختصاص يابد، پرداخت ماھيانه 81حتی اگر يارانه 
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  ھزارتومانی او يك سوم تا يك پنجم دستمزد متوسط جھانی است، آيا جبران ھزينه ھای مردم را خواھد كرد؟ 
ستان سعودی بنزين و فرآورده ھای نفتی را با قيمتی بسيار كمتر از در شرايطی كه كشورھايی نظير ونزوئال و عرب) 4

شرايط امروزی ما به مردم خود می فروشند، آيا اين سوال در افكار عمومی بوجود نمی آيد كه چرا ايران غنی از ذخاير 
ين سوال منافاتی با به نفتی بايد اين فراورده ھا رابه قيمت پاكستان بدون نفت به مردم خود بفروشد؟ البته پاسخ به ا

  . كار گرفتن تدابير برای صرفه جويی مصرف سوخت ندارد
توسط دولت و پرداخت يارانه سنگين انرژی به " مديريت واردات"در شرايط فعلی كه با وجود تعرفه ھای سنگين و ) 5

مقابل ھجوم كاالھای چينی بخش توليد ، صنايع كشور ھمچنان از رقابت با كاالھای خارجی عاجزند وسخن از ناتوانی در
 3و كره ای به كشور بلند است، حذف يارانه انرژی صنايع و چندبرابر شدن ھزينه ھای آنان كه بعيد است از طريق كمك 

  درصدی دولت قابل جبران باشد، چه اثری بر اشتغال و فعاليت صنعت در كشور خواھد گذاشت؟ 
م بازار در زمان اجرای طرح ھدفمندذی يارانه ھا استفاده كند، آيا اگر دولت از واردكردن كاالھای خارجی برای تنظي

  توليدات داخلی باخطر ورشكستگی مواجه نخواھند شد؟ 
به نظر می رسد پاسخ دادن به اين پرسشھا و ابھامات توسط دكتر احمدی نژاد در شامگاه امروز مھمترين مانع بر سر 

 .بردارداجرای موفق ھدفمندی يارانه ھا را از سر راه 
 

  ھزار پرستار جديد منتفی شد 23استخدام 

سرانجام ھمانطور که روند پيگيريھای خبرگزاری مھر و تناقض گوييھای : ایران آمده است مھربه نوشته خبرگزاری دولتی 
ه  ھزار پرستار جديد که از روز پرستار امسال تا کنون وعد23مسئوالن وزارت بھداشت نشان می داد، موضوع استخدام 

  . داده شده بود با اظھارات يکی از مديران ارشد اين وزارتخانه به طور رسمی منتفی شد
 ھزار نيروی جديد پرستاری به دنبال تصويب قانون ارتقای بھره وری نيروھای بالينی نظام سالمت و 23موضوع استخدام 

خطاب به وزير )  فروردين31( امسال به طوری که رئيس جمھوری در روز پرستار. کاھش ساعت کار پرستاران مطرح شد
  . بھداشت گفت که از ھمين فردا به دنبال آگھی استخدام پرستار باشيد

به دنبال خبر خوش رئيس جمھوری که با استقبال جامعه پرستاری و سازمانھای مربوطه ھمراه شد، موضوع استخدام 
 وزارت بھداشت قرار گرفت و دکتر مرضيه وحيد  ھزار نيروی جديد برای کاھش ساعت کار پرستاران در دستور کار23

دستجردی در ھر فرصتی که با حضور خبرنگاران ھمراه می شد، از اجرايی شدن اين وعده رئيس جمھور خبر می داد و 
  . اصرار داشت که اين موضوع امسال حتما اجرايی می شود

س که نماينده دولت نيز در آن حاضر بود، رد شد اين در حالی بود که موضوع استخدام پرستاران در کميسيون تلفيق مجل
به رغم اينکه تمامی راھھای (و ھمين مسئله دولت و جامعه پرستاری را در مقابل يکديگر قرار داد اما وزير بھداشت 

به ھيچ وجه نمی خواست قبول کند استخدام پرستاران در ) استخدام پرستاران حداقل برای امسال بسته شده بود
 مھر در تاالر وزارت کشور 19محقق نخواھد شد چنانچه در ھمايش بررسی مسائل پرستاری کشور که سال جاری 

استخدام پرستاران قطعا انجام می شود و ھيچ مقام دولتی نمی تواند در مقابل " برگزار شد، بار ديگر تاکيد کرد که 
  ." دستور رئيس جمھور ايستادگی کند
 ھزار نيروی جديد و کاھش ساعت کار پرستاران بايد امسال اجرا شود، در 23ه جذب وزير بھداشت با عنوان اين مطلب ک

دولت بايستی بار مالی و نيروی انسانی : ارتباط با موضع وزارت بھداشت در صورت عدم اجرای اين قانون اظھارداشت
  . ناشی از اجرای اين قانون را تامين کند

عضای کميسيون بھداشت و درمان مجلس ھيچ مشکلی را بابت استخدام از سوی ديگر، نمايندگان مجلس ھم به ويژه ا
پرستاران پيش روی دولت نمی ديدند و عنوان می داشتند که دست دولت برای استخدام باز است و می تواند با تامين 

  . بار مالی آن، اين مصوبه را اجرايی کند
 23درمان مجلس با اشاره به اجرا نشدن استخدام دکتر انوشيروان محسنی بندپي، نايب رئيس کميسيون بھداشت و 

زمانی که نماينده دولت با آن مخالفت کرد نمايندگان کميسيون تلفيق نتوانستند آن را به تصويب : ھزار پرستار، گفت
ر اما ما معتقديم زمانی که طرحی مصوب شد بايد ساز و کارھای قانونی آن نيز د. برسانند چرا که بار مالی زيادی داشت

  . نظرگرفته و تامين شود
نظام سالمت کشور با استخدام نشدن پرستاران دچار نقصان و خسارات مادی و معنوی بسياری می شود : وی افزود

  . که اين زيانھا چند برابر بودجه و بار مالی ناشی از بکارگيری اين نيروھاست
 ھزار پرستار وجود ندارد، به 23م و ارداه ای برای جذب محمد شريفی مقدم، دبيرکل خانه پرستار نيز با تاکيد بر اينکه عز

به نظر می رسد موضوع استخدام پرستاران در سال جاری به بھانه مخالفت کميسيون تلفيق : "خبرنگار مھر گفت
  ." مجلس منتفی شده است

: است، افزودوی با بيان اينکه دادن وعده ھايی که محقق نمی شود باعث بی انگيزه شدن جامعه پرستاری شده 
وزارت بھداشت می خواھد مجلس را مقصر جلوه دھد در صورتی که مجلس ھمواره از جامعه پرستاری حمايت کرده "

  ." است
سرانجام حسين مبارکي، مديرکل منابع انسانی و پشتيبانی وزارت بھداشت در تازه ترين اظھارنظر مسئوالن و مديران 

 ھزار 23يعنی اينکه موضوع استخدام . دام سال آينده اجرايی می شودوزارت بھداشت، عنوان داشت که اين استخ
  . پرستار حداقل برای امسال منتفی است

اين اظھارنظر از سوی اين مدير ارشد وزارت بھداشت، تير خالصی است به روياھای جامعه پرستاری که ھمچنان در 
جامعه پرستاری ھمچنان گرفتار آسيبھا و دشواريھايی اما اين اتفاق نيافتاد تا . انتظار وعده کاھش ساعت کار بودند

ھمچون اضافه کار اجباري، شب کاری و خشونتھای فيزيکی و لفظی باشد که بعضا از سوی برخی بيماران و ھمراھان 
  . آنھا متوجه پرستاران می شود
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 :توضيح

رورش شھر سنندج می باشد که گزارشی که مالحظه می کنيد، مختصری از وضعيت کار کارگران خدماتی آموزش و پ 
. ما نيز برای آشنایی خوانندگان با شرایط کار این بخش از کارگران، آن را منتشر کردیم. برای ما ارسال شده است

  .اميدواریم مورد استفاده دوستان کارگر قرار بگيرد

           سایت کميته ھماھنگی برای کمک به ایجاد تشکل ھای کارگری 

  ان خدماتی آموزش و پرورششرایط کار کارگر 

 نفر کارگر خدماتی دارد که رسمی، قرار دادی و 400 ناحيه است، حدود 2اداره آموزش و پرورش شھر سنندج که شامل 
آنھا در . مسئوليت این کارگران از نظر حقوقی و کاری بر عھده واحد خدمات آموزش و پرورش است. روزمزد ھستند

  .  کارندننده و انباردار مشغول بهمشاغل سرایداری و نظافت چی، را

 نفر را 3 الی 2ھر یک از آنھا کار .  شب می باشد8 صبح تا پایان کار نظافت مدارس، یعنی 7ساعت کاری این کارگران از 
یعنی ھم به عنوان سرایدار، مسئول و نگھبان مدارس . دھند و دو شيفت کار به آنان تحميل شده استانجام می

دھند و در پایان کالس  می ن آبدارچی و کارپرداز، تمامی کارھای اداری مدرسه و معلم ھا را انجامھستند وھم بعنوا
توانند با  وخانواده ھای شان در روزھای تعطيل نمی حتی سرایدارھا.  کالس ھا بر عھده آنان است  وظيفه نظافت  ھم

يت حفاظت از اموال مدرسه بر عھده آنھا ھم به جایی بروند و عمال از مرخصی ھم خبری نيست، زیرا که مسئول
                                     . است

 نه تنھا حقوق شان را اضافه 89 افزایش تورم، سازمان آموزش و پرورش در سال  با این ھمه کار اضافی و علی رغم
دریافتی این . رداشت می کند تومان از حقوق شان ب  ھزار30، حدود 88نکرده است، بلکه بابت اضافه دریافتی سال 

 کم کردن و قطع برخی مزایا و برداشت پرداختی ھای   ھزار تومان بوده، اما امسال با450کارگران در سال گذشته، 
مسئول خدمات این اداره، در جواب اعتراض ھای .  ھزار تومان رسيده است350، ميزان دریافتی آنھا به 88اشتباه سال 

این پاسخ وزارتخانه ای دولتی به مشکالت کارگران ! ھمين است، نمی خواھيد می توانيد برویدفردی کارگران، گفته که 
 داران، کار مضاعف و قناعت  و پایمال شدن حقوق آنھا است و به جای جلوگيری از دزدی ھای کالن دالل ھا و سرمایه

                                              !مضاعف را به کارگران آموزش و پرورش این گونه تحميل می کند

کارگران خدماتی آموزش و پرورش باید بدانند که برای رسيدن به خواسته ھای خود، با اعتراض فردی به جایی نخواھند 
آنھا با انجام کار یک نفر، فرصت داشتن شغل را برای یکی . رسيد، مگر اینکه متحد شده و با ھم دست به اعتراض بزنند

  . را در جامعه ایجاد کرده و برای دستمزد کافی، برابر با تورم، تالش و مبارزه کنند) شاید فرزندان خود(اد بيکار دیگر از افر

  کميته ھماھنگی برای کمک به ایجاد تشکل ھای کارگری         

1389 آبان 9   

45Hwww.khamahangi.com 

46Hkomite.hamahangi@gmail.com 
  

   لرستان   کارگر در سيمان درود واقع در استان30دستگيری 

 در   تن از کارگران سيمان درود واقع30 ، حدود 89 آباه ماه 9  ، یکشنبه بر اساس خبر ارسالی به کميته ھماھنگی
 توسط نيروھای امنيتی دستگير و روانه ی بازداشت  ثبيت قراردادھای شان،استان لرستان در اعتراض و اعتصاب برای ت

 در کارخانه سيمان درود مشغول به کار بودند پس از آنکه متوجه  این کارگران که تحت پيمان ھای موقتی.گاه شدند
شرکت  رئيس جمھور قرار نيست آنھا را به عقد قرارداد دائمی و رسمی  شدند عليرغم وعده ی ھای آقای

 کارخانه   درآورند دست از کار کشيدند و به اعتراض از طریق اعتصاب عمومی پرداختند و در نتيجه توليد دراین مذکور
  . تن از این کارگران بازداشت شدند30متوقف گردید و با ھجوم نيروھای انتظامی و امنيتی ، 

ت دستگيری این کارگران و تاکيد بر لزوم کميته ی ھماھنگی برای کمک به ایجاد تشکل ھای کارگری ضمن محکومي
آزادی بی قيد و شرط آنان ،خواھان پایان دادن به ھر گونه قراردادھای پيمانی و موقت و تامين امنيت شغلی برای تمام 

  .کارگران می باشد

   تشکل ھای کارگری   کمک به ایجاد کميته ھماھنگی برای
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   تھرانموفقيت کارگران اعتصابی راه آھن
  

 آبانماه کارگران فنی خط و ریل راه آھن بين شھری تھران منطقه اسالم شھر، مقامات رژیم 9در پی اعتصاب روز یکشنبه 
 .  ماه از دستمزدھای معوقه آنان شدند2مجبور به پرداخت 

ن منطقه اسالم گزارش منتشره حاکی است در پی اعتصاب یکصد تن از کارگران فنی خط و ریل راه آھن بين شھری تھرا
 ماه دستمزدھای 3شھر و زمزمه پيوستن کارگران خطوط و بخش ھای دیگر راه آھن به کارگران اعتصابی جھت دریافت 

 ماه دستمزدھای معوقه بيش 2، کارفرما مجبور به پرداخت "راژمان کبير"معوق و پرداخت حق بيمه آنان از سوی شرکت 
 .داز یکھزار کارگر شاغل در این شرکت گردی

 

 ٨٩مھر   تا٨۴از مرداد :  بررسی افزایش قيمت سبد خوراکی بانک مرکزی
 ١٨١٨ :  در شماره١٣٨٩ آبان ٠٩این گزارش در روزنامه جھان صنعت، مورخ یکشنبه 

  .صفحه اول به چاپ رسيد
 

ای فکر کردن به  وقتی بر را فراموش کنيم، احتماال… ھای مربوط به مکتب ایرانی، کورش و ھای سياسی و بحران اگر بحث
  .ھایمان داریم سفره

س درس دانشگاه و جلسه درس حوزه، ھمه جا وقتی صحبت  تقریبا ھر جا که باشيد از صندلی اتوبوس و تاکسی تا کال
آید و بعد این عبارت گرانی شده تمام حدیث حقوق اول برج و قرض دھم  بندش می شود، آھی جگرسوز پيش از خرید می

  .کند ماه را بازگو می
  !گوید چه چيزی، چقدر گران شده بله؛ گرانی ھم شده اما کمتر کسی می

نمودار بازی نکنيم و اسير قيمت گوجه فرنگی از ميدان ونک تا نارمک ھم نشویم، دست به نقد، روی ھمين آمار رسمی 
اس این آمار رسمی که می ایران توافق کنيم و آن را رسما معيار قرار بدھيم تا ببينيم براس بانک مرکزی جمھوری اسال

  .ن ھم ھست، چه چيزی، چقدر گران شده است حتما مورد قبول ھمه مسووال
ھای محاسبه  ھای مصرفی، اتفاقا یکی از راه دھد، شامل قيمت خرده فروشی کاال بانک مرکزی ھر ھفته آماری ارایه می

  .تورم ھم ھمين جدول است
ھا  جایی حدودا یک ماه جابه. جمھور ایران شد دوم انتخابات، رسما ریيس در دور ٨۴نژاد در ھفته اول تيرماه سال  احمدی

  .طول کشيد
صنعت با بررسی قيمت مواد غذایی براساس جداول قيمتی بانک مرکزی در ھفته اول مردادماه  در این خصوص جھان

 .کند  را مقایسه می١٣٨٩ھای ھمان جدول در ھفته چھارم مھرماه   با قيمت١٣٨۴
  

    درصدی٩۴زایش قيمت اف: لبنيات
Fehler!
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  . درصد افزایش، بيشترین افزایش قيمت را داشته است١۶۴با ) باز(در گروه لبينات، پنير غير پاستوریزه 
 و پنير ۶۶، شير با ٨٣، ماست پاستوریزه با ٩۶با ) باز(صد، ماست غيرپاستوریزه  در١٢۵پس از آن کره پاستوریزه با 

  . درصد افزایش به ترتيب صاحبان رتبه در افزایش قيمت ھستند٣٣پاستوریزه با 
    درصدی١۴٣افزایش قيمت : برنج

   
Fehler!

  
 ١٩٧ درصدی قيمت بودیم و در گروه برنج نيز به ترتيب برنج وارداتی غيرتایلندی با ١۵٠مرغ، شاھد افزایش  در گروه تخم

ھای افزایش قيمت برنج را به خود اختصاص   درصد رتبه١١١ و برنج ایرانی درجه یک با ١٢٣ با ٢درصد، برنج ایرانی درجه 
  .دادند

   
  درصدی١۴۶افزایش قيمت : وباتحب

   
Fehler!
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، لپه ١٣۵، عدس ١۴۵، لوبيا قرمز ١۶۵، لوبيا چشم بلبلی ١٧٠، لوبيا سفيد ١٧٨در گروه حبوبات به ترتيب لوبيا چيتی 
 . درصد افزایش قيمت داشته است١٠١ و نخود ١٢٩

  
   درصدی١٨۴افزایش قيمت : ميوه

  
Fehler!

  
   

، انگور ١٠۶، پرتقال ١٧۶ربزه ، خ٢٣٧بی  ، گال٢۶٨ درصد، ھلو ٣١٠ب  م سيب گال ھای تازه نيز به ترتيب اقال در گروه ميوه
  . درصد افزایش قيمت داشتند٩۵ و ھندوانه ١٠٢

   
   درصدی١٨٢  افزایش قيمت: ھای تازه سبزی

  
Fehler!
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 ١٣٢، پياز ١۵١زمينی و بادنجان  ، سيب١٩٣، لوبيا سبز ١٩۶، گوجه ٢۴۶رصد، کدو  د٢۵٩م خيار  در گروه سبزیجات نيز اقال
  . درصد افزایش قيمت داشتند١٣٠ھای برگی  و سبزی

   
   درصدی١٩٩افزایش قيمت : گوشت

  
Fehler!

  
   

    درصد افزایش٩۶ چيزی حدود ١٣٨۴ نسبت به ھفته آخر مردادماه ١٣٨٩ در ھفته آخر مھرماه  گوشت مرغ
 تومان ٣٠٠ ھزار و ١٧گوشت گوسفند با استخوان که در آمار بانک مرکزی در حال حاضر ھر کيلو .قيمت داشته است

 درصد افزایش قيمت داشته ٢۴۶زی حدود م شده است، نسبت به مدت مشابه قبلی یعنی پنج ھزار تومان چي اعال
  .است

  .دھد  درصد افزایش قيمت نشان می٩۶گوشت گاو و گوساله نيز 
   درصدی١٢٠افزایش قيمت : قند و شکر

  
Fehler!

  
   

 درصد ١٠۵ درصد و قيمت شکر ١٣۵قيمت قند شکسته .  درصد افزایش داشتند۶٩یی چای خارجی ھای نيم کيلو بسته
  .افزایش داشته است

   درصدی١٢٠افزایش قيمت : روغن
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Fehler!

  
   

 ھزار تومان شده ١٠ تومان بوده که در حال حاضر ٣٠٠ چھار ھزار و ٨۴وغن پنج کيلویی در تابستان در گروه روغن، حلب ر
ھزار و   تومان بوده در حال حاضر ھر ليتر یک٩٨٠، ٨۴روغن مایع نيز که ھر ليتر آن در سال .  درصدی دارد١۴٣و افزایش 

  .دھد  درصدی را نشان می٩٨ تومان شده است و افزایش ٩٠٠
  ھا ھای سفره  درصدی ھزینه١٢۵ افزایش

ھزینه . دھد  گروه کلی موردبررسی قرار گرفتند، تمام مصرف خانوار را نشان نمی١٢ که در   قلم کاال٣٩شک این  بی
ھا ناگزیر از  ھایی ھستند که خانواده نيز ھزینه… مسکن، سوخت، بھداشت و درمان، تحصيل، پوشاک، دخانيات و

  .آنھا ھستند  پرداخت
م مصرفی   درصدی اقال١٢۵ھا نيز به طور متوسط شاھد افزایش  م مصرفی خانواده ر ھمين گروه محدود از اقالاما د

  .ھستيم
در مقابل . م شده است می است که اعال نيست، ھرچه ھست آمار بانک مرکزی جمھوری اسال… نمایی و این دیگر سياه

ت نيز خواھيم  ھای بعدی به این سواال در گزارش… عی دارد ودرآمد افراد چقدر افزایش یافته است؟ نرخ بيکاری چه وض
  .پرداخت

آن ھم فقط (شود، ممکن است وعده  ميسر نمی… شک رضایت عمومی با سخنرانی و برگزاری ھمایش و وعده و بی
  .برخورد با پولدارھا و ثروتمندان مقطعی مسکن درد برخی از مردم جامعه شود اما این قطعی نيست) وعده
”  : گذشت بيش از پنج سال، ھمچنان اکثر مردم ھم با نظر آقای دکتر احمدی نژاد موافق ھستند که گفته بودپس از

خواھند مویشان را بزنند به من و شما چه ربطی  ھا ھر طور می ھاست؟ جوان یعنی مشکل مردم ما شکل موی جوان
نژاد اقتصاد  مانده از دولت آقای احمدی ه سال باقیاميدواریم در این س ”دولت باید اقتصاد کشور را سامان بدھد  دارد؟

طور نيست، در سال  اگر ھم این. ھا بدھيم کم تثبيت قيمت ، گزارشی از کاھش یا دست١٣٩٢سامان پيدا کند و در سال 
  . این درصدھای افزایش رشد مضاعف نداشته و ھمين قدر باشند١٣٩٢

————————-  
  . صفحه اول به چاپ رسيد١٨١٨ :  در شماره١٣٨٩ آبان ٠٩خ یکشنبه این گزارش در روزنامه جھان صنعت، مور

  
   مانع دستگيری ھمکاران خود توسط لباس شخصی شدندمپناکارکنان شرکت 

 
شرکت مپنا ،  خانم دھقانی و آقای توکلی ، دو تن از مھندسين بخش توليد و مھندسی: نوشته است جوان فردا سایت 

بازداشت شدند و بعد از یک روز   و مرد لباس شخصی که اسلحه ھمراه داشتنددوشنبه ھفته گذشته توسط یک زن
دست نيست ، بنا بر گزارشات رسيده ، در ھمان روز در پی  خانم دھقانی آزاد شد اما از وضعيت آقای توکلی خبری در

ند و ازبازداشت آنان بازداشت چند نفر دیگر با اجتماع کارکنان شرکت مپنا مواجه شد اقدام ماموران لباس شخصی به
  .نظر کردند صرف

 شود  درياچه اروميه سه تا پنج سال ديگر خشک مي

مديرکل حفاظت محيط زيست آذربايجان غربی ھشدار داد که درياچه اروميه : مھر نوشه است 10در تاریخ مردمک سایت 
بينامه تا پنج  ال آينده و در حالت خوشگذراند و با ادامه اين روند، اين درياچه تا سه س را مي» بسيار بحرانی«روزھای 

  . شود  اين منطقه ايجاد ميمحيطی زيادی برای سال آينده کامال خشک و نابود شده و مشکالت زيست
  . شود  سال آينده خشک مي15يه تا بينی کرده بودند که درياچه اروم  پيش78پيش از اين کارشناسان در سال 

» کاھش نزوالت آسمانی«و » تبخير زياد آب«ت محيط زيست آذربايجان غربي، نژاد، مديرکل حفاظ به گفته حسن عباس
زار تبديل شود، به طوری که   درصد از مساحت درياچه اروميه به طور کامل خشک شده و به شوره60موجب شده 

  .  داردترين نقطه اين درياچه فقط دو متر آب اکنون عميق  ھم
 ميليارد مترمکعب آب اين 20 ميليارد مترمکعب باشد، درحالی که تاکنون 34 در شرايط طبيعی آب درياچه اروميه بايد

   .درياچه از بين رفته است
گويند که اکسيژن محلول در آب درياچه اروميه نيز به شدت کاھش  از طرفی مسئوالن محيط زيست آذربايجان غربی مي

با خطر جدی مواجه شده و » آرتميا اروميانا« يعنی يافته و اين مسئله موجب شده که حيات تنھا موجود زنده اين تاالب
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  .  برسدميزان آن در آب درياچه به صفر
 ھزار ميليارد 40برای مقابله با بحران درياچه اروميه، کارگروه نجات درياچه اروميه و ستاد مديريت بحران تشکيل شد و 

که  يرکل محيط زيست آذربايجان غربي، به دليل اينلایر اعتبار نيز برای انجام چندين پروژه تعريف شد، اما به گفته مد
 ھزار ميليارد ريالی به 40ھا قبل درنظر گرفته شده بود، نھايتا اعتبار  ھا از سال اعتبار مشخصی برای برخی از اين پروژه

   . ھزار ميليارد لایر کاھش يافت18
ھايی نيز  ھا پيش مطرح بوده و حتی طرح ز سال ا- بينی کرده بودند ھمانطور که کارشناسان پيش-بحران درياچه اروميه 

   .برای مقابله با اين بحران درنظر گرفته شده بود که تا کنون اجرايی نشده است
صرفه جويی دو ميليارد «ھای مقابله با بحران اين درياچه را در سه محور  اکنون کارگروه ويژه نجات درياچه اروميه، طرح

آب طی مدت زمان پنج ساله به درياچه اروميه، افزايش آب در سطح حوزه آبريز درياچه مترمکعب آب در سال و تزريق اين 
اي، افزايش راندمان آبياري، تغيير  ھای مختلف از جمله بارور کردن ابرھا، انتقال آب بين حوزه اروميه از طريق اجرای طرح
  .  تصويب کرده است»ھای زيرزمينی الگوی کشت وافزايش آب

ھا برای نجات درياچه  ، يکی از بھترين گزينه»طرح بارور کردن ابرھا«گويد که  ست آذربايجان غربی ميمديرکل محيط زي
   .يابد  درصد افزايش مي20 تا 15اروميه از وضعيت بحرانی است و با اجرای اين طرح، راندمان بارش 

حيای درياچه اروميه مطرح شده بود، اما ھايی بود که برای ا از طرح» ارس«و » کردستان«، »زاب«ھای  انتقال آب رودخانه
   .ھا در دست نيست ھنوز خبری از اجرای اين طرح

اين درياچه به عنوان . رود درياچه اروميه بعد از درياچه شور بحرالميت، دومين درياچه شور و بزرگ در جھان به شمار مي
   .ت جزيره بزرگ و کوچک را در خود جای داده اس102بزرگترين تاالب دايمي، 

کرد، خشک شدن درياچه اروميه به عنوان  ، زمانی که خشکسالی تمام مناطق ايران را تھديد مي1387در تابستان سال 
المللی حاضر به ھمکاری با سازمان محيط  ھای بين دومين درياچه شور جھان، تا حدی جدی شد که برخی سازمان

  . زيست ايران برای نجات آن شدند
 

  کاالی ضروری 22 قيمت اعالم ممنوعيت افزايش

 گروه کااليی که دولت افزايش قيمت آنھا 22جدول  :  آبان آمده است 10به گزارش خبر گزاری دولتی مھر ایران در تاریخ 
  . تا اطالع ثانوی را ممنوع کرده است، منتشر شد

به شماره افتاده و قرار است به گزارش خبرنگار مھر، روزھا برای آغاز اجرای قانون ھدفمند کردن يارانه ھا در کشور 
   .تحولی بزرگ در اقتصاد ايران رخ دھد و آن را از رخوت و سستی فعلی به سمت رقابت و جنب و جوش بکشاند

برد و می خواھد خود را با اين موج ھمراه کند، غافل از اينکه تدابيری انديشيده شده  بازار نيز در تب و تاب به سر مي
  .  خود نبيندعی طرح، ھرگونه افزايش قيمتی را بهاست که تا زمان اجرای قط

 قلم کاالی حساس و تاثيرگذار در 22بر اين اساس، دولت اعالم کرده است که ھرگونه افزايش قيمتی به خصوص در 
جرايم افزايش يافته و مردم نيز بايد مشاھده ھر . سبد مصرفی خانوارھا، ممنوع است و به شدت با آن برخورد می کند

 دقيقه در محل حاضر شده و موارد تخلف را 30 در ميان بگذارند تا بازرسان در کمتر از 124تخلفی را با شماره تلفن گونه 
   .بررسی و در صورت ضرورت، پرونده را تعزيراتی کنند

البته دکتر محمود احمدی نژاد رئيس جمھوری در گفتگوی شنبه شب خود با شبکه اول سيمای جمھوری اسالمی ايران 
شما نمی دانيد :"ه ميليونھا بيننده تلويزيونی داشت، برای محتکران خط و نشان کشيد و در نھايت خطاب به آنان گفتک

ما چه زمانی می خواھيم اصالح قيمتھا را آغاز کنيم و حاال حاال بايد ھزينه انبارداری بدھيد؛ بدين ترتيب قطعا از اين اقدام 
  ." شدمتضرر خواھيد 
 گفته مسئوالن سازمان حمايت مصرف کنندگان و توليدکنندگان، محدوده کار بازرسی ھا برای جلوگيری در اين ميان، به

  . تا کنترل بازار را به دست گيرد قلم کاال است و دولت قصد دارد 22از افزايش قيمت، فراتر از اين 
 و سازمانھای دولتی و غيردولتي، از سوی ديگر، دولت نيز مصوبه ای داشته است که براساس آن، تمامی وزارتخانه ھا

ھمچنين واردکنندگان، شرکتھای پخش، اصناف، واحدھای توليدي، بنکداران، مالکان انبارھا و سردخانه ھا موظف به 
  .  گروه کااليی شده اند22اعالم موجودي، ارايه اطالعات و مستندات مربوط در خصوص 

 

  سال گذشته 5گزارشی از آمار گرانی در 

 ٩۴اعالم کرد طی پنج سال گذشته نرخ محصوالت لبنی  10به تاریخ :می نویسد جھان صنعت در گزارشی روزنامه 
  .  درصد افزايش داشته است١٢٠، قند و شکر و روغن ١٩٩، گوشت ١٨۴، ميوه ١۴۶، حبوبات ١۴٣درصد، برنج 

 را مورد ٨٩ تا مھر ٨۴ا از مرداد ھ ھای ھفتگی بانک مرکزی است که روند رشد قيمت گزارش اين روزنامه متکی بر آمار
  . بحث و بررسی قرار داده است

 درصد افزايش، بيشترين ١۶۴با ) باز(براساس اين گزارش طی پنج سال گذشته، در گروه لبينات، پنير غير پاستوريزه 
  . افزايش قيمت را داشته است

، لپه ١٣۵، عدس ١۴۵، لوبيا قرمز ١۶۵ چشم بلبلی ، لوبيا١٧٠، لوبيا سفيد ١٧٨در گروه حبوبات نيز به ترتيب لوبيا چيتی 
  .  درصد افزايش قيمت داشته است١٠١ و نخود ١٢٩

، انگور ١٠۶، پرتقال ١٧۶، خربزه ٢٣٧بی  ، گال٢۶٨ درصد، ھلو ٣١٠ب  م سيب گال ھای تازه نيز به ترتيب، اقال در گروه ميوه
  .  درصد افزايش قيمت داشتند٩۵ و ھندوانه ١٠٢

 ١٣٢، پياز ١۵١زمينی و بادنجان  ، سيب١٩٣، لوبيا سبز ١٩۶، گوجه ٢۴۶ درصد، کدو ٢۵٩م خيار  يجات نيز اقالدر گروه سبز
  .  درصد افزايش قيمت داشتند١٣٠ھای برگی  و سبزي
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 قيمت داشته   درصد افزايش٩۶ چيزی حدود ١٣٨۴ نسبت به ھفته آخر مردادماه ١٣٨٩گوشت مرغ در ھفته آخر مھرماه 
  . است
م شده است،   تومان اعال٣٠٠ ھزار و ١٧ گوسفند با استخوان كه در آمار بانک مركزی در حال حاضر ھر كيلو گوشت

  .  درصد افزايش قيمت داشته است٢۴۶نسبت به مدت مشابه قبلی يعنی پنج ھزار تومان چيزی حدود 
 ھزار تومان شده ١٠ه که در حال حاضر  تومان بود٣٠٠ چھار ھزار و ٨۴در گروه روغن، حلب روغن پنج کيلويی در تابستان 

  .  درصدی دارد١۴٣و افزايش 
نيست، ھرچه ھست آمار بانک مرکزی … نمايی و اين ديگر سياه«روزنامه جھان صنعت در پايان گزارش خود نوشته که 

  » .م شده است می است که اعال جمھوری اسال
  

  دانشجويان جزيره خارك  اعتراضی تحصن
 

درب بخشداري این جزيره  ي از دانشجويان جزيره خارك بيش از يكصد نفر از دانشجويان جلويدر پي غرق شدن يك
جزيره خارك در پي غرق شدن يكي از دانشجويان اين  به گزارش آژانس ايران خبر، تحصن دانشجويان . متحصن شدند

 جھت تردد اين دانشجويان و يا علت عدم وجود كشتي و يا قايق ھاي استاندارد دانشگاه در آب ھاي خليج فارس و به
خود داشت، بعد   مسافر به ھمراه25 گناوه که -گفتني است كه کشتی مسافری خارك  .جزيره مي باشد ساكنين اين

و مابقي نيز توسط قايق ھاي صيادي  در اين حادثه يک مسافر فوت و يک نفر نيز مفقود شد.از ظھر جمعه غرق شد
از " امين نظريان"بنا بر این گزارش مسافر فوت شده  .انتقال يافتند  مسافربري گناوهشھرستان گناوه نجات و به اسکله

كشتي،  از دیگر مسافران اين" حامد قنبري"در جزيره خارك به تحصيل مشغول بوده است، ھمچنين  اھالي مشھد و
  .مفقود گرديده كه تا اين لحظه ھيچ خبري از ايشان در دست نيست

  
  کارخانه ھا و اخراج گسترده کارگرانتعطيلی قریب الوقوع 

  
 در گزارشی اذعان نمود با اجرای قانون  آمده است89 آبان 10 ایلنا در تاریخ –به گزارش خبرگزاری دولتی کار ایران 

 .ھا باید در انتظار موج جدیدی از تعطيلی کارخانه ھا و اخراج گسترده کارگران شاغل باشيم سازی یارانه ھدفمند
ی افزاید بزودی قرار است قانون ھدفمند کردن یارانه ھا به اجرا در آید و به ھمين دليل انتظار می رود که این گزارش م

گزارش . تبعات تورمی ناشی از اجرای این قانون واحدھای توليدی و کارگران شاغل را با موج جدیدی از بحران روبرو سازد
ود نقدینگی و مشکل فروش، کارگران شاغل با مسائلی چون مذکور ھمچنين می گوید در حال حاضر نيز به دليل کمب

  .تاخير در پرداخت دستمزدھا و از دست دادن مشاغل خود مواجه ھستند
  

 نگار ومعلم با سابقه اموزش وپرورش از کار برکنار شد
  

 شده بود برای بار مسعود کردپور که قبل از این حکم نيز به تبعيد و زندان محکوم : بر پایه گزارش دریافتی آمده است 
سوم به اتھام انتقاد از سياستھای دولت در قبال مناطق کردنشين در طی سالھای اخير و به استناد حکم دادگاه انقالب 

که وی را به یک سال زندان محکوم کرده بود برای بار سوم توسط شعبه سوم دادگا ه تجدید نظر رسيدگی به تخلفات 
 سال سابقه تدریس در دبيرستان را دارد این حکم را 22وی که حدود .محکوم شد) لانفصا(اداری به باز خرید خدمت 

ناعادالنه خواند و ان را مغایر قانون اساسی وسخنان مسئولين کشور که بارھا اعالم کرده اند که در کشور ازادی وجود 
شری و اموزشی و آگاه کردن دارد و کسی به جرم انتقاد مجازات نخواھد شد دانست، وی گفت که فعاليتھای حقوق ب

شھروندان وجوانان نه تنھا جرم نيست بلکه کسانی که در این زمينه فعاليت می کنند باید مورد تشویق و حمایت قرار 
گيرند وی اعالم کرد که به این حکم اعتراض می کند و به فعاليتھای خود در راستای بھبود حقوق بشر در کردستان ادامه 

  .خواھد داد
 
   

 معلم آزادیخواه  ید شدن مستندسازان زندگی فرزاد کمانگرناپد

به :  آبان آمده است 10در تاریخ " قاسم ویسی و فرھاد فالحی"بر اساس گزارش منتشره دو فعال فرھنگی به نام ھای 
  . ناپدید شده اند" فرزاد کمانگر"دنبال تالش برای تھيه فيلم مستندی از زندگی معلم جانباخته 

ن دو تن که از چندی پيش مشغول تھيه مستندی در مورد زندگی و فعاليت ھای فرزاد کمانگر در یکی از از سرنوشت ای
فعال " سما بھمنی"قبل از این نيز . روستاھای کامياران بودند، از یک ھفته پيش تاکنون ھيچ اطالعی در دست نيست

ندگی فرزاد کمانگر در بھمن ماه سال گذشته در حقوق بشر و اھل بندرعباس نيز به دليل تالش برای تھيه مستندی از ز
  .مھاباد بازداشت و به یک سال حبس تعزیری محکوم شده بود

   
 تجمع کارگران پرريس در مقابل استانداری  
 

 توسط کارفرما و شکايت 27/7/88بدنبال صدور حکم اخراج کارگران پرريس از تاريخ : بر پایه گزارش دریافتی آمده است 
 ، ھفتم مھر ماه ھيئت تشخيص اداره کار سنندج برای رسيدگی به شکايت 29/7/88اره کار سنندج در مورخه آنان به اد

  . اين کارگران تشکيل جلسه داد و اين کارگران در مقابل استانداری کردستان دست به تجمع زدند
اض به عدم پرداخت بموقع  و بدنبال اعتر87، کارگران پرريس اواخر شھريور ماه سال در ادامه خبر آمده است 

 از کار خود اخراج شدند اما در پی تداوم 27/7/87دستمزدھايشان با رای ھيئت تشخيص اداره کار سنندج در تاريخ 
اعتراضات اين کارگران ھيئت حل اختالف اداره کار سنندج رای به ابقا بکار آنان با حذف قيد موقت از قراردادھايشان داد و 
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 پرريس به ديوان عدالت شکايت کرد و نھايتا با اعتراضات و پيگيريھای کارگران ديوان عدالت نيز رای بدنبال آن کارفرمای
  . ھيئت حل اختالف اداره کار سنندج را تائيد کرد

عليرغم رای ھيئت حل احتالف اداره کار سنندج و ديوان عدالت مبنی بر بازگشت بکار کارگران پرريس کارفرما با ھمکاری 
 و استانداری و ديگر نھادھای مسئول در سنندج عمال اين کارگران را بر سر کارھای خود باز نگرداند و تحت فشار اداره کار

 وادار به امضای قرارداد موقت با کارفرمای کارخانه پرريس شدند 27/4/88شورای تامين استان کردستان، کارگران پرريس 
 فقط شش نفر ازاين کارگران را بکار گرفت و عمال 27/7/88ن آن يعنی مورخه و کارفرما از تاريخ انعقاد اين قرارداد تا پايا

  .  به اين کارگران اعالم کرد آنان را بکار نخواھد گرفت88 مھر ماه 27بقيه کارگران را به کارخانه راه نداد و نھايتا روز 
نندج دست به تجمع زده و شکايتی را از  مھر ماه در مقابل اداره کار س29به ھمين دليل کارگران پرريس روز چھار شنبه 

کارفرما به اداره کار تسليم کردند که ديروز ششم آبانماه جلسه ھيئت تشخيص اداره کار سنندج رسيدگی به شکايات 
  . کارگران پرريس را آغاز کرد

يروز در اعتراض به کارگران پرريس در شکايت خود به اداره کار سنندج خواھان اجرای رای ديوان عدالت اداری شدند و د
فشاری که شورای تامين استان برای امضای قرارداد موقت به اين کارگران وارد کرده بود در مقابل استانداری نيز دست 

  . به تجمع زده و خواھان رسيدگی به وضعيت خود شدند
ين لباس شخصی و انتظامی بنا بر گزارشھای دريافتي، بدنبال تجمع کارگران پرريس در مقابل استانداری کردستان مامور

بالفاصله به نحو چشمگيری در مقابل استانداری حضور پيدا کردند اما کارگران با تاکيد بر خواستھای خود با معاون امنيتی 
  . استانداری کردستان ديدار کرده و بر رسيدگی فوری به خواست ھايشان تاکيد کردند

لت مبنی بر بازگشت بکار کارگران پرريس با حذف قيد موقت از الزم به يادآوری است عليرغم صدور رای ديوان عدا
قراردادھايشان، کارفرمای پرريس از سال گذشته تا کنون از پرداخت دستمزدھای اين کارگران طفره رفته است و 
اين نھادھای مسئول در سنندج ھيچگونه توجه و يا اقدامی برای اجرای رای ديوان عدالت بعمل نياورده اند و در طول 

 .مدت دوشادوش کارفرما اين کارگران را سر دوانده اند
  

 تعطيلی قریب الوقوع کارخانه ھا و اخراج گسترده کارگران
 

ھا باید در انتظار  سازی یارانه  با اجرای قانون ھدفمند :  آبان آمده است 10به گزارش خبر گزاری دولتی مھر ایران در تاریخ 
 . و اخراج گسترده کارگران شاغل باشيمموج جدیدی از تعطيلی کارخانه ھا

این گزارش می افزاید بزودی قرار است قانون ھدفمند کردن یارانه ھا به اجرا در آید و به ھمين دليل انتظار می رود که 
گزارش . تبعات تورمی ناشی از اجرای این قانون واحدھای توليدی و کارگران شاغل را با موج جدیدی از بحران روبرو سازد

ذکور ھمچنين می گوید در حال حاضر نيز به دليل کمبود نقدینگی و مشکل فروش، کارگران شاغل با مسائلی چون م
 .تاخير در پرداخت دستمزدھا و از دست دادن مشاغل خود مواجه ھستند

   
  ناپدید شدن مستندسازان زندگی فرزاد کمانگر

 
به دنبال تالش برای تھيه فيلم " م ویسی و فرھاد فالحیقاس"بر اساس گزارش منتشره دو فعال فرھنگی به نام ھای 

  . ناپدید شده اند" فرزاد کمانگر"مستندی از زندگی معلم جانباخته 
از سرنوشت این دو تن که از چندی پيش مشغول تھيه مستندی در مورد زندگی و فعاليت ھای فرزاد کمانگر در یکی از 

فعال " سما بھمنی"قبل از این نيز . تاکنون ھيچ اطالعی در دست نيستروستاھای کامياران بودند، از یک ھفته پيش 
حقوق بشر و اھل بندرعباس نيز به دليل تالش برای تھيه مستندی از زندگی فرزاد کمانگر در بھمن ماه سال گذشته در 

  .مھاباد بازداشت و به یک سال حبس تعزیری محکوم شده بود
   
   

 ت فرانشيزاعتراض مجدد بازنشستگان به پرداخ
 

گزارش ھای منتشره از اعتراض مجدد کارگران بازنشسته سازمان تامين اجتماعی به دریافت فرانشيز از آنان در مراکز 
  .درمانی خبر می دھند

بازنشستگان معترض اعالم کردند بر طبق قانون الزام آوری که بر اساس آن كارگران بيمه شده توسط سازمان تامين 
داخت حق بيمه ماھيانه باید بطور رایگان از تمامی خدمات بھره مند شوند، نباید در ازای ارائه خدمات اجتماعی در ازای پر

الزم به ذکر است در در ماھھای گذشته مقامات . در مراکز درمانی سازمان تامين اجتماعی از آنان فرانشيز دریافت گردد
ای كه برای درمان به مراكز  شده قصد دارند از كارگران بيمه سازمان تامين اجتماعی و وزارت رفاه رژیم اعالم كرده اند 

  .كنند، فرانشيز دریافت نمایند می درمانی تامين اجتماعی مراجعه

  محروميت کارگران از بيمه پايه درمان در قانون برنامه پنجم توسعه 

گران در قانون برنامه پنجم توسعه از چرا بايد كار :  آبان آمده است 11به گزارش خبر گزاری دولتی مھر ایران در تاریخ 
؟ مگر ايرانى نيستند؟ھم اكنون اليحه قانون برنامه پنجم توسعه در حال بررسى و تصويب  بيمه پايه درمان محروم باشند

نگاھى به مصوبات كميسيون تلفيق مجلس شوراى اسالمى در اين رابطه ، بيانگر ظلمى آشكار و تبعيضى . مى باشد 
  .ت به كارگران و مشمولين قوانين كار و تامين اجتماعى استبى رحمانه نسب

 قانون اساسى و مندرجات قانون نظام جامع رفاه و تامين اجتماعى و براساس احكام سند چشم انداز و 29بموجب اصل 
ايه  قانون اساسى و از ھمه مھمتر براساس قانون ھدفمندى يارانه ھا ارائه بيمه پ44اصول و سياستھاى كلى اصل 

براى تمامى آحاد مردم جامعه بطور رايگان ، تكليف دولت و حق تك ) حداقل كيفيت زندگى(و معيشت ) درمان(سالمت 
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  .تك مردم است و دراين مورد نبايستى تبعيضى وجود داشته باشد
ى و درمانى در تجارب علمى و عملى دنيا نيز ھمين رويكرد وجود داشته و دارد و سطح پايه خدمات بيمه ھاى اجتماع

و ماليات و بويژه از محل ھدفمندسازى ) نفت و ساير منابع و مواھب خدادادى(برعھده دولت ھاست تا از محل انفال 
يارانه ھا، منابع الزم را براى ارائه پوشش بيمه پايه سالمت و معيشت به تمامى مردم اعم از لشكرى ، كشورى ، 

فارغ از اينكه اگر خوب بنگريم نقش مشمولين قوانين كار و تامين .  سازندبطور رايگان فراھم... كارگرى ، روستايى و 
اجتماعى در توسعه و رشد اقتصادى و توليد خدمات و محصوالت و بطور كلى شكل دھى منابع عمومى و بودجه دولتى 

  .بيشتر از ساير اقشار است و به نوعى دسترنج آنان مى باشد
قانون برنامه پنجم توسعه نيز اشاره شده است وليكن در مواد ديگرى به اين وظيفه به اين موضوع در انشاى برخى مواد 

دولت براى ارائه بيمه پايه رايگان در حوزه سالمت و معيشت خدشه وارد آمده و در ھر حال مشمولين قانون كار و تامين 
  .اند اجتماعى از اين امر مستثنى و محروم گرديده

مكلف شده است سازوكارھاى الزم براى بيمه ھمگانى و اجبارى پايه سالمت را در سال  دولت 42ماده " الف"در بند 
ھمين ماده به دولت اجازه داده شده است كه متناسب با " ج"ولى در بند . اول برنامه براى آحاد جامعه فراھم سازد
 كشور بصورت يكسان تعريف و تا پايان خدمات بيمه پايه سالمت را براى عموم افراد استقرار نظام ارجاع و پزشك خانواده ،

" د"صرفنظر از اينكه اين دو بند تناقض آشكارى با ھم دارند ، در بند بعدى يعنى بند . برنامه به تدريج بمورد اجرا بگذارد
 حق بيمه پايه پايه سالمت خانوار را بعنوان سھمى از درآمد خانوارھا برعھده خود آنھا گذارده است و جالب 42ماده 

وجه اينكه در اجزاء اين بند كارگران و مشمولين قانون كار و تامين اجتماعى را از بودجه عمومى محروم ساخته و براى ت
  . قائل شده است) دوبرابر(كاركنان لشكرى و كشورى حقى بيشتر از روستائيان ، عشاير و اقشار نيازمند

مى شود، در حالى كه بطور معمول و براساس اصول و و جالب تر آنكه در طول سالھاى برنامه اين حق بيمه بيشتر 
احكام مصرح قانونى دولت بايستى به سمت ارائه بيمه خدمات پايه سالمت و معيشت رايگان براى تمامى آحاد جامعه 
حركت كند و به تدريج كه قانون برنامه توسعه و قانون ھدفمند سازى يارانه ھا اجرا مى شود، مى بايست ارائه خدمات 

  .يگان بيمه پايه سالمت و معيشت به تمامى مردم تعميم يابدرا
" مشمولين تامين اجتماعى مطابق قانون تامين اجتماعى " آمده است 42ماده " د" بند 3نكته حائز اھميت اينكه در جزء 

يمه پايه يعنى اينكه كارگران و مستمرى بگيران مشمول قانون كار و تامين اجتماعى سھمى از كمك دولت بابت حق ب
  .سالمت خانوار ندارند و اين امر تبعيضى آشكار و ظلمى مضاعف به كارگران و قشر مولد جامعه مى باشد

 درصدحق بيمه تامين 33در شرايط حاضر ساختار و تركيب حق بيمه تامين اجتماعى بدين قرار است كه از مجموع
البته ( درصدتوسط دولت 3 درصد توسط كارگر و7و  درصد توسط كارفرما پرداخت مى شود 23اجتماعى و بيمه بيكارى

 ميليارد تومان از اين بابت به سازمان 25000دولت سالھاست كه اين سھم خود را نمى پردازد و در حال حاضر بيش از 
 درصد حق 30طبق قانون و عرف و روال معمول در تامين اجتماعى نه بيست و ھفتم از ) تامين اجتماعى بدھكار است 

تامين اجتماعى بعنوان سھم درمان تلقى مى شود كه با اين حساب سھم كمك دولت بابت بيمه درمان مشمولين بيمه 
تامين اجتماعى يك درصد مى شود ولى قانون برنامه پنجم براى ساير اقشار بويژه كاركنان كشورى و لشكرى سھم 

 كمك دولتى بيشت 

 مانشاهعدم پرداخت دستمزدھای معوقه كاركنان شركت گاز كر
  

از پرداخت چندین ماه " گاماسياب"کارفرمای شرکت مشاور :  آمده است 89 اسفند 11بر پایه گزاش رسيده در تاریخ 
  .دستمزدھای معوقه کارگران شاغل در شرکت گاز کرمانشاه خودداری می ورزد

 ماه دستمزدھای 3رداخت کارفرمای شرکت گاماسياب که طرف قرار داد شرکت گاز کرمانشاه می باشد عالوه بر عدم پ
  .معوقه از پرداخت حق بيمه و سایر مزایای کارگران نيز خودداری می نماید

  
  

 اعتراض مجدد بازنشستگان به پرداخت فرانشيز

 از اعتراض مجدد کارگران بازنشسته سازمان تامين اجتماعی :  آبان آمده است 11 در ایران تاریخ گزارش ھای منتشره
  .از آنان در مراکز درمانی خبر می دھندبه دریافت فرانشيز 

بازنشستگان معترض اعالم کردند بر طبق قانون الزام آوری که بر اساس آن كارگران بيمه شده توسط سازمان تامين 
اجتماعی در ازای پرداخت حق بيمه ماھيانه باید بطور رایگان از تمامی خدمات بھره مند شوند، نباید در ازای ارائه خدمات 

الزم به ذکر است در در ماھھای گذشته مقامات . اکز درمانی سازمان تامين اجتماعی از آنان فرانشيز دریافت گردددر مر
ای كه برای درمان به مراكز  شده سازمان تامين اجتماعی و وزارت رفاه رژیم اعالم كرده اند قصد دارند از كارگران بيمه 

  .يز دریافت نمایندكنند، فرانش می درمانی تامين اجتماعی مراجعه

  محروميت کارگران از بيمه پايه درمان در قانون برنامه پنجم توسعه 

چرا بايد كارگران در قانون برنامه پنجم توسعه : آمده است 89 آبان 11 ایلنا در تاریخ –به گزارش خبرگزاری دولتی کار ایران 
 اليحه قانون برنامه پنجم توسعه در حال بررسى و ؟ مگر ايرانى نيستند؟ھم اكنون از بيمه پايه درمان محروم باشند

نگاھى به مصوبات كميسيون تلفيق مجلس شوراى اسالمى در اين رابطه ، بيانگر ظلمى آشكار و . تصويب مى باشد 
  .تبعيضى بى رحمانه نسبت به كارگران و مشمولين قوانين كار و تامين اجتماعى است

قانون نظام جامع رفاه و تامين اجتماعى و براساس احكام سند چشم انداز و  قانون اساسى و مندرجات 29بموجب اصل 
 قانون اساسى و از ھمه مھمتر براساس قانون ھدفمندى يارانه ھا ارائه بيمه پايه 44اصول و سياستھاى كلى اصل 

ف دولت و حق تك براى تمامى آحاد مردم جامعه بطور رايگان ، تكلي) حداقل كيفيت زندگى(و معيشت ) درمان(سالمت 
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  .تك مردم است و دراين مورد نبايستى تبعيضى وجود داشته باشد
در تجارب علمى و عملى دنيا نيز ھمين رويكرد وجود داشته و دارد و سطح پايه خدمات بيمه ھاى اجتماعى و درمانى 

ويژه از محل ھدفمندسازى و ماليات و ب) نفت و ساير منابع و مواھب خدادادى(برعھده دولت ھاست تا از محل انفال 
يارانه ھا، منابع الزم را براى ارائه پوشش بيمه پايه سالمت و معيشت به تمامى مردم اعم از لشكرى ، كشورى ، 

فارغ از اينكه اگر خوب بنگريم نقش مشمولين قوانين كار و تامين . بطور رايگان فراھم سازند... كارگرى ، روستايى و 
اقتصادى و توليد خدمات و محصوالت و بطور كلى شكل دھى منابع عمومى و بودجه دولتى اجتماعى در توسعه و رشد 

  .بيشتر از ساير اقشار است و به نوعى دسترنج آنان مى باشد
به اين موضوع در انشاى برخى مواد قانون برنامه پنجم توسعه نيز اشاره شده است وليكن در مواد ديگرى به اين وظيفه 

بيمه پايه رايگان در حوزه سالمت و معيشت خدشه وارد آمده و در ھر حال مشمولين قانون كار و تامين دولت براى ارائه 
  .اند اجتماعى از اين امر مستثنى و محروم گرديده

 دولت مكلف شده است سازوكارھاى الزم براى بيمه ھمگانى و اجبارى پايه سالمت را در سال 42ماده " الف"در بند 
ھمين ماده به دولت اجازه داده شده است كه متناسب با " ج"ولى در بند .  آحاد جامعه فراھم سازداول برنامه براى

خدمات بيمه پايه سالمت را براى عموم افراد كشور بصورت يكسان تعريف و تا پايان  استقرار نظام ارجاع و پزشك خانواده ،
" د"و بند تناقض آشكارى با ھم دارند ، در بند بعدى يعنى بند صرفنظر از اينكه اين د. برنامه به تدريج بمورد اجرا بگذارد

 حق بيمه پايه پايه سالمت خانوار را بعنوان سھمى از درآمد خانوارھا برعھده خود آنھا گذارده است و جالب 42ماده 
روم ساخته و براى توجه اينكه در اجزاء اين بند كارگران و مشمولين قانون كار و تامين اجتماعى را از بودجه عمومى مح

  . قائل شده است) دوبرابر(كاركنان لشكرى و كشورى حقى بيشتر از روستائيان ، عشاير و اقشار نيازمند
و جالب تر آنكه در طول سالھاى برنامه اين حق بيمه بيشتر مى شود، در حالى كه بطور معمول و براساس اصول و 

مه خدمات پايه سالمت و معيشت رايگان براى تمامى آحاد جامعه احكام مصرح قانونى دولت بايستى به سمت ارائه بي
حركت كند و به تدريج كه قانون برنامه توسعه و قانون ھدفمند سازى يارانه ھا اجرا مى شود، مى بايست ارائه خدمات 

  .رايگان بيمه پايه سالمت و معيشت به تمامى مردم تعميم يابد
" مشمولين تامين اجتماعى مطابق قانون تامين اجتماعى " آمده است 42ماده " د" بند 3نكته حائز اھميت اينكه در جزء 

يعنى اينكه كارگران و مستمرى بگيران مشمول قانون كار و تامين اجتماعى سھمى از كمك دولت بابت حق بيمه پايه 
  .ه مى باشدسالمت خانوار ندارند و اين امر تبعيضى آشكار و ظلمى مضاعف به كارگران و قشر مولد جامع

 درصدحق بيمه تامين 33در شرايط حاضر ساختار و تركيب حق بيمه تامين اجتماعى بدين قرار است كه از مجموع
البته ( درصدتوسط دولت 3 درصد توسط كارگر و7 درصد توسط كارفرما پرداخت مى شود و 23اجتماعى و بيمه بيكارى

 ميليارد تومان از اين بابت به سازمان 25000حال حاضر بيش از دولت سالھاست كه اين سھم خود را نمى پردازد و در 
 درصد حق 30طبق قانون و عرف و روال معمول در تامين اجتماعى نه بيست و ھفتم از ) تامين اجتماعى بدھكار است 

لين بيمه تامين اجتماعى بعنوان سھم درمان تلقى مى شود كه با اين حساب سھم كمك دولت بابت بيمه درمان مشمو
تامين اجتماعى يك درصد مى شود ولى قانون برنامه پنجم براى ساير اقشار بويژه كاركنان كشورى و لشكرى سھم 

 كمك دولتى بيشت 

  عدم پرداخت دستمزدھای معوقه كاركنان شركت گاز كرمانشاه
  

رداخت چندین ماه از پ" گاماسياب"کارفرمای شرکت مشاور :  آبان آمده است 11بر پایه خبر دریافتی در تاریخ 
  .دستمزدھای معوقه کارگران شاغل در شرکت گاز کرمانشاه خودداری می ورزد

 ماه دستمزدھای 3کارفرمای شرکت گاماسياب که طرف قرار داد شرکت گاز کرمانشاه می باشد عالوه بر عدم پرداخت 
  .معوقه از پرداخت حق بيمه و سایر مزایای کارگران نيز خودداری می نماید

 

 وميت کارگران از بيمه پايه درمان در قانون برنامه پنجم توسعه محر

چرا بايد كارگران در قانون برنامه پنجم :  آمده است 89 آبان 11 ایلنا در تاریخ –به گزارش خبرگزاری دولتی کار ایران 
پنجم توسعه در حال بررسى ؟ مگر ايرانى نيستند؟ھم اكنون اليحه قانون برنامه  توسعه از بيمه پايه درمان محروم باشند

نگاھى به مصوبات كميسيون تلفيق مجلس شوراى اسالمى در اين رابطه ، بيانگر ظلمى آشكار و . و تصويب مى باشد 
  . تبعيضى بى رحمانه نسبت به كارگران و مشمولين قوانين كار و تامين اجتماعى است

 و تامين اجتماعى و براساس احكام سند چشم انداز و  قانون اساسى و مندرجات قانون نظام جامع رفاه29بموجب اصل 
 قانون اساسى و از ھمه مھمتر براساس قانون ھدفمندى يارانه ھا ارائه بيمه پايه 44اصول و سياستھاى كلى اصل 

براى تمامى آحاد مردم جامعه بطور رايگان ، تكليف دولت و حق تك ) حداقل كيفيت زندگى(و معيشت ) درمان(سالمت 
  . دم است و دراين مورد نبايستى تبعيضى وجود داشته باشدتك مر

در تجارب علمى و عملى دنيا نيز ھمين رويكرد وجود داشته و دارد و سطح پايه خدمات بيمه ھاى اجتماعى و درمانى 
زى و ماليات و بويژه از محل ھدفمندسا) نفت و ساير منابع و مواھب خدادادى(برعھده دولت ھاست تا از محل انفال 

يارانه ھا، منابع الزم را براى ارائه پوشش بيمه پايه سالمت و معيشت به تمامى مردم اعم از لشكرى ، كشورى ، 
فارغ از اينكه اگر خوب بنگريم نقش مشمولين قوانين كار و تامين . بطور رايگان فراھم سازند... كارگرى ، روستايى و 

ت و محصوالت و بطور كلى شكل دھى منابع عمومى و بودجه دولتى اجتماعى در توسعه و رشد اقتصادى و توليد خدما
  . بيشتر از ساير اقشار است و به نوعى دسترنج آنان مى باشد

به اين موضوع در انشاى برخى مواد قانون برنامه پنجم توسعه نيز اشاره شده است وليكن در مواد ديگرى به اين وظيفه 
حوزه سالمت و معيشت خدشه وارد آمده و در ھر حال مشمولين قانون كار و تامين دولت براى ارائه بيمه پايه رايگان در 

  . اند اجتماعى از اين امر مستثنى و محروم گرديده
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 دولت مكلف شده است سازوكارھاى الزم براى بيمه ھمگانى و اجبارى پايه سالمت را در سال 42ماده " الف"در بند 
ھمين ماده به دولت اجازه داده شده است كه متناسب با " ج"ولى در بند . زداول برنامه براى آحاد جامعه فراھم سا
خدمات بيمه پايه سالمت را براى عموم افراد كشور بصورت يكسان تعريف و تا پايان  استقرار نظام ارجاع و پزشك خانواده ،

" د"ا ھم دارند ، در بند بعدى يعنى بند صرفنظر از اينكه اين دو بند تناقض آشكارى ب. برنامه به تدريج بمورد اجرا بگذارد
 حق بيمه پايه پايه سالمت خانوار را بعنوان سھمى از درآمد خانوارھا برعھده خود آنھا گذارده است و جالب 42ماده 

توجه اينكه در اجزاء اين بند كارگران و مشمولين قانون كار و تامين اجتماعى را از بودجه عمومى محروم ساخته و براى 
  . قائل شده است ) دوبرابر(كنان لشكرى و كشورى حقى بيشتر از روستائيان ، عشاير و اقشار نيازمندكار

و جالب تر آنكه در طول سالھاى برنامه اين حق بيمه بيشتر مى شود، در حالى كه بطور معمول و براساس اصول و 
و معيشت رايگان براى تمامى آحاد جامعه احكام مصرح قانونى دولت بايستى به سمت ارائه بيمه خدمات پايه سالمت 

حركت كند و به تدريج كه قانون برنامه توسعه و قانون ھدفمند سازى يارانه ھا اجرا مى شود، مى بايست ارائه خدمات 
  . رايگان بيمه پايه سالمت و معيشت به تمامى مردم تعميم يابد

" مشمولين تامين اجتماعى مطابق قانون تامين اجتماعى  " آمده است42ماده " د" بند 3نكته حائز اھميت اينكه در جزء 
يعنى اينكه كارگران و مستمرى بگيران مشمول قانون كار و تامين اجتماعى سھمى از كمك دولت بابت حق بيمه پايه 

  . سالمت خانوار ندارند و اين امر تبعيضى آشكار و ظلمى مضاعف به كارگران و قشر مولد جامعه مى باشد
 درصدحق بيمه تامين 33 حاضر ساختار و تركيب حق بيمه تامين اجتماعى بدين قرار است كه از مجموعدر شرايط

البته ( درصدتوسط دولت 3 درصد توسط كارگر و7 درصد توسط كارفرما پرداخت مى شود و 23اجتماعى و بيمه بيكارى
 ميليارد تومان از اين بابت به سازمان 25000دولت سالھاست كه اين سھم خود را نمى پردازد و در حال حاضر بيش از 

 درصد حق 30طبق قانون و عرف و روال معمول در تامين اجتماعى نه بيست و ھفتم از ) تامين اجتماعى بدھكار است 
بيمه تامين اجتماعى بعنوان سھم درمان تلقى مى شود كه با اين حساب سھم كمك دولت بابت بيمه درمان مشمولين 

 درصد مى شود ولى قانون برنامه پنجم براى ساير اقشار بويژه كاركنان كشورى و لشكرى سھم تامين اجتماعى يك
  . كمك دولتى بيشتر قائل شده است 

بنظر مى رسد چون دولت قصد داشت بيمارستانھا و بخش درمان سازمان تامين اجتماعى را تصاحب كند و در اين زمينه 
بطور كلى در طى . مولين قانون كار و تامين اجتماعى را نقره داغ كند توفيق نيافت، بدينطريق خواسته است تا مش

سالھاى گذشته بويژه در يك دھه اخير دولت اعتبارات ، بودجه ھا و كمكھاى فراوانى را به صندوقھاى بازنشستگى 
ارگران و كشورى و لشكرى خارج از اصول و قواعد بيمه اى و بيشتر از سھم حق بيمه حاكميتى خودنموده است و ك
  . مستمرى بگيران تامين اجتماعى از آن محروم بوده اند و در اين اوقات شھروند درجه دو محسوب شده اند

 و زمان تسلط كارگزاران سازندگى بركشور و در برھه اى كه دولت وقت متھم به اعمال 1373جالب توجه اينكه در سال 
 قانون بيمه ھمگانى خدمات درمان كشور مورد تصويب سياست تعديل اقتصادى و نسخه ھاى بانك جھانى مى شد،

ولى در آن قانون چنين ظلمى به كارگران و مستمرى بگيران سازمان تامين اجتماعى نشد كه االن و در قالب . قرار گرفت
قرر  قانون بيمه ھمگانى خدمات درمانى كشور م9قانون برنامه توسعه پنجم دارد روا داشته مى شود و طبق تبصره ماده 

مابه التفاوت سھم درمان مشمولين قانون تامين اجتماعى تا حق سرانه موضوع اين ماده ھمه ساله در بودجه " گرديد 
  ." كل كشور منظور و به سازمان تامين اجتماعى پرداخت خواھد شد

سند و عليرغم تصريحات مندرج در قانون اساسى ، " عدالت و پيشرفت"حال مشخص نيست چرادردھه موسوم به 
 " 6" ماده " ى"بند " يك"در جزء (چشم انداز و اصول و سياستھاى كلى نظام و قانون نظام جامع رفاه و تامين اجتماعى 

بھره مندى صندوقھاى فعال در سطح ھمگانى بيمه ھاى اجتماعى درمانى بابت ھر عضو از محل منابع "كه تصريح دارد 
ر برھه اى كه بيش از ھر زمان ديگرى داعيه عدالت وجود دارد ، اين ظلم و د" ) عمومى به صورت سرانه برابر خواھد بود

مضاعف در حق كارگران و مشمولين قانون تامين اجتماعى و بويژه مستمرى بگيران اين صندوق كه از اقشار محروم 
  . جامعه مى باشند، روا داشته مى شود

 از سرانه كمك دولت بابت بيمه پايه سالمت و در نظر نتيجه آنكه محروميت كارگران ومستمرى بگيران تامين اجتماعى
گرفتن سھم بيشترى از اين كمك براى كاركنان لشكرى و كشوري، اقدامى برخالف عدالت و انصاف و تعدى به حقوق 

نيمى از افراد جامعه محسوب مى شود و مى بايست نمايندگان مجلس به اين نكته توجھى ويژه مبذول و اين ماده 
براى تمام آحاد ) سالمت (نامه پنجم را اصالح و مكانيسمى تعبيه نمايند كه كمك دولت بابت بيمه پايه درمان قانونى بر

جامعه يكسان باشد و فقط اقشار ضعيف و نيازمند از يارانه بيشترى برخوردار شوند و نه اينكه كاركنان كشورى و لشكرى 
چون صندوق . تگى آنھا دولتى است و كارگران محروم باشندسھم و سرانه بيشترى دريافت كنند، چون صندوق بازنشس

 به اينكه بايستى جھت گيرى قانون به سمت ارائه يك  مضافاً. تامين اجتماعى يك نھاد عمومى غير دولتى است 
  . توسط دولت باشد" كفايت" و " جامعيت"، " فراگيرى" پوشش رايگان بيمه پايه سالمت و معيشت داراى 

 شناس تامين اجتماعىعلى حيدري،كار
 

 کارگران حاجي آباد ھرمزگان تجمع اعتراضی 
  

کارگر شرکتي بخش نظافت و فضاي سبز شھر 45 - بندرعباس: آبان آمده است 11 در تاریخ ایرناخبرگزاری حکومتی 
تجمع  اعتراض به از دست دادن شغل خود روز يکشنبه مقابل شھرداري و فرمانداري اين شھر حاجي آباد ھرمزگان در

داشتند که از ابتداي آبان  به گزارش ايرنا،کارگران شرکت طرف قرارداد شھرداري حاجي آباد در اين تجمع اظھار  .کردند
فرماندار حاجي آباد نيز با تاييد لغو  .خود را از دست داده اند ماه به دليل اتمام قرارداد شرکت ياد شده با شھرداري کار

گويد با  ران رابطه استخدامي مستقيمي با شھرداري ندارند و شھرداري اکنون مياين کارگ: گفت قرارداد يادشده
علي اکبر ارجمند منش  .است نيروھاي رسمي و پيماني خود، قادر به انجام امور بخش فضاي سبز و نظافت شھري

 لایر ھزينه در بردارد  ميليون200کارگران يادشده ھرماه حدود  براساس اعالم شھرداري حاجي آباد ادامه فعاليت: افزود
حدود  حاجي آباد با جمعيتي .درآمدھاي شھرداري ،اين نھاد روز به روز مقروض تر مي شود که به علت ناکافي بودن

 .کيلومتري شمال بندرعباس قرار گرفته است165ھزار نفر در فاصله 90
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 ت ھواداری معلمان از احزاب و گروھھای سياسی ممنوع اس: وزارت آموزش و پرورش

 وزارت آموزش و پرورش با ابالغ :  آمده است 89 آبان 11 ایلنا در تاریخ –به گزارش خبرگزاری دولتی کار ایران 
 مراكز غير دولتی را ای كه به امضای وزير آموزش وپرورش رسيده است، جزئيات گزينش نيروھا در مدارس و نامه بخش

  . اعالم كرد
 قانون ٢٣ و ماده ٢٢ ماده ٢ و تبصره ۵ ماده ٢با توجه به تبصره :  آمده استنامه به گزارش ايلنا، در متن اين بخش

تاسيس و اداره مدارس و مراكز پرورشی و آموزشی غيردولتی و شمول قانون گزينش كشور نسبت به كادر آموزشي، 
تربيت فرزندان اين مرز و اداری و خدماتی مدارس و مراكز غيردولتی و لزوم بكارگيری نيروھای متعھد، كارآمد در تعليم و 

بور به قانون مز٢نامه ضوابط و مقررات مربوط به گزينش نيروی انسانی در مدارس و مراكز مصرح در ماده  بوم پيرو شيوه
  . گردد شرح ذيل اعالم مي

ضوابطی حداقل (نامه با اعالم شرايط و ضوابط حاكم بر گزينش نيرو ھا در ابتدا به ضوابط عمومی  براين اساس اين بخش
  : می پردازد، كه به شرح زير است) بايد حائز آن باشد است كه فرد متقاضی مي

اعتقاد به دين مبين اسالم و يا يكی از اديان رسمی مصرح در قانون اساسی جمھوری اسالمي، التزام عملی به احكام 
قوانين و مقررات مربوط تابع ھای مذھبی مصرح در قانون اساسی از نظر اعتقادی و عملی با رعايت  اقليت(اسالم 

فقيه،  ، اعتقاد و التزام به واليت)باشند و در ھر حال نبايد متجاھر به نقض احكام اسالمی باشند شرايط خاص خود مي
نظام جمھوری اسالمی و قانون اساسي، عدم اشتھار به فساد اخالقی و تجاھر به فسق، عدم وابستگی و ھواداری از 

مگر آنكه توبه (شود  ھايی كه غيرقانونی بودن آنھا از طرف مقامات صالحه اعالم شده يا مي روهھا و گ احزاب و سازمان
 برای ، عدم سابقه محكوميت كيفری موثر، عدم اعتياد به مواد مخدر از جمله مالك ھای عمومی)ايشان احراز شود

  . گزينش نيروھا می باشد
در گزينش، مطرح شده است كه در ) ھای تقدم مالك(تخاب اصلح  اساس اين گزارش، ھمچنين مالك ھايی نيز جھت انبر

....) تربيتي، مديريتی و (و موارد خاص ...) آموزشی و (موارد كثرت تقاضا و محدوديت ظرفيت يا در مشاغل حساس 
رگری ايثا: شود،به شرح زير است عالوه بر اعمال ضوابط عمومي، ضوابط انتخاب اصلح نيز در مورد داوطلبان لحاظ مي

شركت در )  ھمسر و فرزندان جانبازان از كارفتاده، آزادگان، ھمسر، فرزند برادر و خواھر شھيد رزمندگان، جانبازان،(
ھای سياسي، اجتماعی و عبادي، خدمت در مناطق محروم، فعاليت داوطلبانه در نھادھای انقالبي، تقيد به  فعاليت

   .المی از ديگر اين مالك ھا استرعايت پوشش اس
طی سالھای اخير ضوابط استخدامی مراکز دولتی و آموزشي، تحت تاثير ديدگاه مديران و مقامات دولت، تغيير يافته و در 

 .اين ميان، بسياری از نيروھا مشمول اخراج، انفصال، تبعيد، جابه جايی و موارد مشابه شده اند

 ھاى اجتماعى در ايران ھستند  زنان اولين قربانيان آسيب

 درصد از كل جرائم در كشور قابليت 30 تنھا :  آمده است 89 آبان 11 ایلنا در تاریخ –ارش خبرگزاری دولتی کار ایران به گز
كشف دارند، ميزان خودكشى منتھى به مرگ در مردان بيشتر از زنان است، وقوع طالق در كشور سير صعودى داشته، 

 صعودى داشته، اگرچه بيشترين آزار بر روى كودكان از سوى مردان ھا در كشور، روند فحشا، فرار از منزل و ساير آسيب
تمام اين نكات به اين دليل مطرح شد تا عضو ... آزارى توسط زنان بيشتر از مردان است شود، اما شدت كودك اعمال مي

يات تھاجمى  آسيب ھاى اجتماعى و نيز رشد ادب سابقه ھيات علمى پژوھشكده علوم اجتماعى ايران در مورد رشد بي
  . جامعه و افكار عمومى ھشدار دھددر كشور به 

السادات بروجردى عضو ھيات علمى پژوھشكده علوم اجتماعى ايران عصر روز گذشته با  به گزارش خبرنگار ايلنا، اشرف
گير در  كند مراكز تصميم ھاى اجتماعى در كشور ابراز نگرانى كرده و اعالم مي برگزارى نشستى از روند صعودى آسيب

او . ايران براى ساماندھى مسائل اجتماعي، متنوع و متعدد است و بر اين اساس تمام تصميمات عموما ناپايدار ھستند
ھاى  با بررسى اقدامات ساير كشورھا براى اصالح مسائل اجتماعى و با اعالم اينكه داشتن نگاه امنيتى به آسيب

ھاى منتھى به اصالح  ساير كشورھا براى ساماندھى معضالت، از روش: ددھد، افزو اجتماعى تنھا آمار آن را افزايش مي
شود و  ھاى ممنوعيت، محروميت و برخورد استفاده مي كنند اما متاسفانه در كشور ما بيشتر از شيوه امور استفاده مي

عين حال در اكثر قابل مشاھده است، در ..... اين تعابير در بسيارى از مقررات اجتماعي، ادبيات مجريان نظام و 
  . قابل مشاھده است.... بيكارى و پاى عامل اقتصادى مانند فقر،  ھاى اجتماعى رده آسيب

عضو ھيات علمى پژوھشكده علوم اجتماعى ايران در ادامه با اعالم گسترده بودن دامنه قتل، خودكشي، سرقت، 
يافته در جامعه به سمت محروميت، ممنوعيت و  وقتى ادبيات تعميم: تاكيد كرد.... طالق، فحشا، مصرف مواد مخدر و 

شود به نوعى كه ھمه به حالت  ريزى مي برخورد سوق داده شود، يك رفتار خشن و تھاجمى در سطح جامعه پايه
  . شود ابط با يكديگر دردسرساز ميتخاصم با يكديگر مواجه شده و رو

   سي؛ ناپدرى آزارسان جسمى كودكانپدران آزارسانان عاطفى و جن
شناسى آزار  ھاى گونه السادات بروجردى ھمچنين به ارائه نتايج يك تحقيق در مورد يافته ف به گزارش خبرنگار ايلنا، اشر

 درصد از آزارھا به مرگ منتھى شده و در بررسى انواع آزارھا مشخص شد كه 72: كودكان در ايران پرداخت و تاكيد كرد
  . كنند ميا پدران از انواع ديگر آزارھا مانند آزار عاطفى و جنسى استفاده ناپدرى آزاردھنده جسمى بيشترى بوده، ام

او با اعالم اين كه آزار جسمى بر روى كودكان فراوانى بيشترى دارد و در اين تحقيق انواع آزارھا و شدت آنھا مورد 
ترى را اعمال   زنان آزار سختدر مجموع با وجود آنكه پدران بيشترين آزارسان ھستند اما: مطالعه قرار گرفته افزود

  . ار بر روى كودكان دارندكنند و شدت بيشترى در اعمال آز مي
با اين وجود دختران : بينند، گفت عضو ھيات علمى پژوھشكده علوم اجتماعى ايران با اعالم اينكه پسران بيشتر آزار مي

  . دان ھستندھا نيز مر ز آزاررسان درصد ا62/5بيشتر در معرض آزار قرار دارند و 
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  كند   شانه خالى ميآزار ى قضائيه و نيروى انتظامى از معضل كودك قوه
 3/49: گيرند، تصريح كرد  سال به باال بيشتر در معرض آزار عاطفى و روانى قرار مي9او با اشاره به اينكه كودكان از سن 

  . شود رصد نيز نامادرى انجام ميد 9/12 درصد ناپدرى و 4/4 درصد مادران، 21درصد از آزارھا توسط پدران، 
السادات بروجردى با ابراز تاسف از اينكه در جامعه مركز خاصى براى پيگيرى موضوع كودك آزارى وجود ندارد، خاطر  اشرف

تنھا مركزى كه امكان ارجاع اين موضوع به آن وجود دارد، بھزيستى است اما دامنه اقدامات بھزيستى بسيار : نشان كرد
ت به طورى كه ھيچ نھاد رسمى خاص براى كودكان وجود ندارد و بيشترين ارجاعات مربوط به امور گسترده اس

  . اند ه از خود سلب مسئوليت كردهآزاري، مراكز خدماتى بوده و قوه قضائيه و نيروى انتظامى نيز در اين زمين كودك
 9 تا 6 سال و 6 تا 3 منھاى سه سال، به گفته عضو ھيات علمى پژوھشكده علوم اجتماعى ايران كودكان در سنين

  .  درصد برآورد شده است72/9ردان  درصد و در م76/6سال آزار مى بينند و سختى و شدت آزار توسط زنان
  منجر به مرگ در مردان بيشتر است خودكشى 

ھاى مربوط  ار و ارقامبه گزارش خبرنگار ايلنا، عضو ھيات علمى پژوھشكده علوم اجتماعى ايران در ادامه با اشاره به آم
ھا نشان   ساله بررسي14 و طى اين دوره 88 تا 75ھاى  طى سال: به معضل خودكشى در جامعه خاطر نشان كرد

ھا بوده  اند، به طورى كه خودكشى منجر به مرگ در مردھا بيشتر از زن دھد كه مردھا بيشتر از زنان خودكشى كرده مي
  . كنند ودكشى ميبيشتر اقدام به خو در عين حال زنان 

  . درپى در زندگى دانست ھاى پي ستاو علت اصلى خودكشى مردان را عوامل اقتصادي، مشكالت بيكارى و تجربه شك
   88 تا 75ھاى   به ازدواج طى سالسير صعودى طالق نسبت

ثبت شده در روند ميزان طالق : براساس اين گزارش عضو ھيات علمى پژوھشكده علوم اجتماعى ايران خاطر نشان كرد
 به 75ھاى   ھزار نفر در سال10 واقعه به ازاى ھر 6/3 سير صعودى داشته و ميزان آن از 88 تا 75ھاى  كشور طى سال

ھاى ابتدايى و انتھايى دوره كه به ترتيب كمترين و بيشترين طالق را نشان  بالغ شده است؛ سال88 واقعه در سال 15/5
  . است اما باز ھم سير صعودى داردد كند  اين رون88 و 87دھد بين سالھاى  مي

شود به طورى كه اگر آھنگ وقوع  اين روند ھمچنان سير صعودى داشته و بازگشتى در آن مشاھده نمي: او ادامه داد
شود اما روند نسبت كلى طالق به  شود حداكثر اين است كه به يك خط مستقيم منتھى مي طالق در كشور كند مي

  .  سير صعودى داشته است88 تا 75 ازدواج طى سالھاى
 14 به 88 در سال  واقعه به طالق منجر شده در حالى كه8 ازدواج ، 700 از 75در سال : السادات بروجردى گفت اشرف

  . رسيم طالق مي
  گان تصادفات رانندگى مردن ھستند  درصد كشته شد80

ھاى اخير تصويب  يران در مورد آمار تصادفات سالبه گزارش خبرنگار ايلنا، عضو ھيات علمى پژوھشكده علوم اجتماعى ا
 ھزار كشته در تصادفات برون شھرى و 24 سال گذشته 10كرد متاسفانه اين بحث بسيار نگران كننده است چرا كه طى 

مخاطرات درون شھرى داشته ايم فارغ از اين بحث تبعات از دست دادن يك فرد در خانواده بار سنگينى را ايجاد كرده و 
  . اوانى به ھمراه داردفر

ميزان افراد فوت :  روند نامنظمى داشته خاطرنشان كرد88 تا 75ھاى كل كشور از سال  اوبا اعالم اينكه ميزان فوت شده
 درصد ثبت 0/07 نيز 77  ھزار بوده و اين عدد در سال10 درصد در ھر 6/01، 88شده در تصادفات درون شھرى در سال 

  . شده است
اى  كننده  روند نگران88 تا 75فوت شدگان تصادفات برون شھرى طى سالھاى : بروجردى ادامه داداشرف السادات 
  .  رسيده است88 صدم درصد در سال 9 به 75 درصد در سال 3/02داشته چرا كه از 

  درصد از جرائم قابليت كشف دارند  30تنھا 
م اينكه معموال وقوع جرم با كشف جرم ھمخوانى عضو ھيات علمى پژوھشكده علوم اجتماعى ايران در ادامه با اعال

ترين معضالت  او يكى از مھم. مانند  درصد از جرائم قابليت كشف دارند و مابقى پنھان مي30تنھا : ندارد، خاطر نشان كرد
 به شدت كاھش 76 تا 77ھاى   سال شده طي ميزان مواد كشف: اجتماعى كشور را مواد مخدر دانست و يادآور شد

 افزايش داشته 87 درصد در سال 2/89 به 0/04 سير صعودى داشته و از 78 و 77ھاى   به طورى كه در سالداشته
  سير صعودى قتل عمد در كشور . است

: السادات بروجردى با ارائه آمارى از وقوع قتل غيرعمد و عمد در كشور خاطر نشان كرد به گزارش خبرنگار ايلنا اشرف
 ھزار نفر در 100 فقره به ازاى ھر 1/4 سير صعودى داشته و از 81 تا 75ھاى   كشور طى سالھاى قتل غيرعمد در پرونده
  .  افزايش داشته است81 در سال 2/1 به 75سال 

ترين علت قتل غيرعمد  اصوال قتل غيرعمد سير نزولى داشته و سير وقوع قتل عمد نيز صعودى بوده و مھم: او ادامه داد
  . ھاى رفتارى است  عمد نيز خشونتوقوع قتلگريزى و علت اصلى  قانون

عضو ھيات علمى پژوھشكده علوم اجتماعى ايران در مورد ميزان كل زندانيان نيز فارغ از پرداختن به بحث زندانيان 
 ھزار نفر نوسان زيادى داشته و ميزان 10 به ازاى ھر 84 تا 75ھاى  روند ميزان كل زندانيان طى سال: سياسى گفت

 كاھش داشته به طورى كه 84 درصد بوده است و اين ميزان در سال 71/2 ھزار نفر 10 به ازاى ھر 75در سال زندانيان 
 حد را به خود اختصاص ترين  پايين83 نيز باالترين حد خود را داشته و در سال 80 درصد رسيده است و در سال 20به 

  . داده است
  د دارد پرونده در قوه قضائيه وجو نفر يك 8به ازاى ھر 

بسيارى از زندانيانى كه امروز در : به گزارش خبرنگار ايلنا، عضو ھيات علمى پژوھشكده علوم اجتماعى ايران تصريح كرد
برند، به دليل مسائل اقتصادى در زندان بوده و موضوعاتى مانند چك برگشتي، تخلف مالى و يا به اجرا  زندان به سر مي
ھاى مختومه در قوه قضائيه  السادات بروجردى با اشاره به پرونده اشرف. شده استھا باعث اين مسئله  گذاشتن مھريه

دھد كه  بر اساس مشاھده آمارھا به ازاى ھر ھشت نفر يك پرونده قضايى وجود دارد و اين عدد نشان مي: يادآور شد
تالفات، براى حل سفيدى و كدخدامنشى فراموش شده است و افراد در زمان وقوع اخ ھاى سابق مانند ريش روش

به گفته اين مسئول قوه قضائيه در يك مقطع زمانى تصميم گرفت كه . روند مشكالت به سرعت به سمت قوه قضائيه مي
دھد كه به دليل سير نزولى  ھا، به آنھا خاتمه دھد اما نمودار نشان مي  شدن پرونده براى جلوگيرى از انباشته

  . ھاى مختومه شده است د جايگزين پروندهھاى جديد، مجد ھاى فوق، پرونده پرونده
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  افزايش بيكارى در كشور 
به گزارش خبرنگار ايلنا، عضو ھيات علمى پژوھشكده علوم اجتماعى ايران در ادامه اين نشست با بررسى معضل 

لقى المللى كسى كه دو روز در ھفته كار تمام وقت دارد، بيكار ت ھاى بين بر اساس شاخصه: بيكارى در كشور گفت
المللى است اما برخى از كارشناسان براى نشان دادن بھبود اوضاع اعالم  شود و اين تعريف يك استاندارد بين نمي
المللى  كنند كه كسى كه دو ساعت در ھفته مشغول به كار است بيكار نيست، اما تعريف فوق يك استاندارد بين مي
آيد نرخ بيكارى كل كشور   از آمارھاى مركز آمار ايران به دست ميبر اساس نمودارھاى موجود و آنچه كه: او افزود. است

 اين روند 83 تا 81ھاى   باالترين حد بوده و در سال14/9 افزايش داشته و نرخ بيكارى در كشور از 80 تا 75ھاى  در سال
ترين نرخ بيكارى  درصد رسيده و كم10/6 به 83به طورى كه در سال . افت داشته اما مجدد افزايش پيدا كرده است

 نفر جمعيت 100زاى ھر  به ا11/6، 85ھاى  ھاى مورد مطالعه به درصد فوق رسيده و نرخ بيكارى در سال كشور در سال
  . بوده است

 سال تمام 18المللى حقوق كودكان سن كار براى افراد  مطابق كنوانسيون بين: السادات بروجردى يادآور شد اشرف
ن قبل از ين سال بايد به تحصيل بپردازند در حالى كه در بسيارى از آمارھا كار كودكان در سنيشود و كمتر از ا تعريف مي

  .  سال نيز وجود دارد18
عضو ھيات علمى پژوھشكده علوم اجتماعى ايران در ادامه اين نشست خواستار تعريف مشخصى از وقوع جرائم شد و 

   .ه ثبت آنھا در آمار و ارقام نباشدممكن است بعضى از جرائم جرم نبوده و نيازى ب: گفت
ھاى اجتماعى و معضالت زخم عميقى  تمام آسيب: فاكتورى نيستند، افزود ھاى اجتماعى تك او با اعالم اينكه آسيب

  . رسند ھستند كه نياز به درمان دارند و در صورت رھا شدن به مرحله عفونت مي
 

  بازنشستگان تامين اجتماعى مقابل مجلس تجمع كردند

جمعى از كارگران بازنشسته تامين :  آمده است 89 آبان 12 ایلنا در تاریخ –به گزارش خبرگزاری دولتی کار ایران 
ھا در اين   درصدى مستمري6اجتماعى دراعتراض به احتمال منفك شدن معاونت درمان از تامين اجتماعى و افزايش 

  . اند سازمان، مقابل مجلس شوراى اسالمى تجمع كرده
ھرچند كه كميسيون تلفيق مخالفت خود را با منفك شدن معاونت درمان از : گزارش خبرنگار ايلنا، اين افراد گفتند به

  . ھا قصد دارند اين كار را انجام دھند تامين اجتماعى اعالم كرده اما گويا برخى جريان
دولت و ھيچ مرجع :  گفت89اى سال ھا بر  درصدى مستمري6يكى از بازنشستگان نيز با غير قانونى دانستن افزايش 

 89ھا در سال   درصدى مستمري15قانون تامين اجتماعى برافزايش 96ديگرى حق ندارد قانون را زير پا بگذارد چون ماده 
  . داللت دارد

طبق قانون به ھر ميزان كه حقوق كارگران شاغل افزايش يابد، بايد به ھمان ميزان مستمرى كارگران : وى تاكيدكرد
  .  حق بازنشستگان است89ھا در سال   درصدى مستمري15زنشسته نيز افزايش يابد بنابراين افزايش با

اند  از وقتى كه اين آقايان آمده: يكى ديگر از بازنشستگان با انتقاد شديد از وزير رفاه و مدير عامل تامين اجتماعى گفت
ركنارى وزير رفاه و مديرعامل تامين اجتماعى ھستيم زيرا جز شعار چيزى نشنيده ايم و با ادامه وضعيت موجود خواھان ب

 وضعيت مثل گذشته است و شايد درآينده بدتر ھم بشود
  

 احمدی نژاد طرح ھدفمند کردن یارانه ھا را پس گرفت 
  

امروز پس از آن كه احمدي نژاد در جلسه :  آمده است 89 آبان 12 ایلنا در تاریخ –به گزارش خبرگزاری دولتی کار ایران 
 درباره اليحه ھدفمند كردن يارانه ھا را اجرايي نمي داند، نامه استرداد اين اليحه را مجلس اعالم كرد كه مصوبه مجلس

اگر : در جمع خبرنگاران پارلماني افزود به گزارش خبرنگار ايلنا، عليرضا محجوب با اعالم اين خبر .تقديم رييس مجلس كرد
وي در  .موضوع را در اولين جلسه بعداز امروز دردستور كار قرار دھيم ه باشد بايد ايندولت مصر به استرداد اين اليح

من معتقد به : گفت اينكه آيا با توجه به مخالفت ھاي شما با اين اليحه از استرداد آن خوشحال ھستيد، پاسخ به
لت آن را اجرا مي كرد، زمين گير مي بود و اگر دو كشاكش ميان دولت و مجلس نيستم اما ماھيت اين اليحه به زيان فقرا

   .نتايج اجراي اليحه ھدفمند كردن يارانه ھا بود شد و محو طبقه متوسط نيز از ديگر
 

 امكان صحبت براي وی در اين جلسه وجود نداشت با اين حال چنين فرصتي در اختيار وي :دبيركل خانه كارگر يادآور شد
رئيس مجلس شوراي اسالمي : ھا با رھبري مذاكره كرده استایلنا  يارانهمجلس در مورد اليحه ھدفمند شدن.داده شد

به گزارش خبرنگار ايلنا، علي الريجاني   .رھبري مذاكره كرده است ھا با مجلس در مورد اليحه ھدفمند شدن يارانه: گفت
 مجلس  رھبري، ژاد باپس از جلسات احمدي ن: نژاد درباره اليحه ھدفمند شدن يارانه، گفت احمدي ھاي پس از صحبت

ھاي رييس جمھور مطرح شد كه اگر  ھم مذاكراتي داشته است و آقاي آقامحمدي ھم تشريف آورند و ھمين نگراني
  .شود سقف درآمدھا در بودجه ساليانه آيد دستخوش تغيير مي

 

 ھا نرخ تورم افزايش يافت  در آستانه ھدفمند کردن يارانه:بانک مرکزی 

. ھا نرخ تورم در کشور افزايش يافت در آستانه ھدفمند کردن يارانه:  آبان نوشته است 12 در تاریخ وفراربه نوشته سایت 
 درصد اعالم کرد که نسبت به 9.2براساس گزارش بانک مرکزی نرخ تورم در دوازده ماھه منتھی به مھرماه امسال را 

   .دھد  درصد افزايش نشان مي0.3شھريورماه 
المی ايران اعالم کرد؛ خالصه نتايج به دست آمده از شاخص بھای کاالھا و خدمات مصرفی در بانک مرکزی جمھوری اس
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 درصد 1.8 نسبت به ماه قبل 1389مناطق شھری ايران براساس سال پايه شاخص در مناطق شھری ايران در مھرماه 
  .  است درصد رشد داشته11.9کور در مقايسه با ماه مشابه سال قبل، شاخص مذ. افزايش يافت

 معادل 1388 نسبت به دوازده ماه منتھی به مھرماه 1389براسا اين گزارش، نرخ تورم در دوازده ماه منتھی به مھرماه 
 و 9.1 درصد است، اين درحالی است که نرخ تورم در دوازده ماه منتھی به تير ، مرداد و شھريورماه امسال به ترتيب 9.2
  .  درصد بوده است8.9 و 8.8

 درصد 9.4 و در خردادماه 9.9 درصد، در ارديبھشت ماه 10.4حال، نرخ تورم در دوازده ماھه منتھی به فروردين ماه در عين 
اده بانک مرکزی محمود بھمنی رئيس کل بانک مرکزی تورم ناشی از آزادسازی قيمتھا را خارج از ار. گزارش شده است
  . عنوان کرده است

 درصد افزوده 11ندی يارانه ھا در کشور، به نرخ تورم موجود کشور حداقل بيش از به نظر می رسد با آغاز اجرای ھدفم
 .شود

 
  

  درصدی کرایه سالن ھای عروسی بعد از ھدفمندی یارانه ھا ٢٠فزایش ا
 
 

صاحبان تاالرھای عروسی در نقاط مختلف :  آمده اس 89 آبان 12 در چھارنشبه ه گزارش خبرنگار اقتصادی پارسينهب
کرایه سالن عروسی بعد از ھدفمندی یارانه ھا را به مراجعان خود گوشزد "  درصدی٢٠"ن شرط افزایش شھر تھرا

می کنند و بسياری از زوج ھای جوان مجبور شده اند با تغيير برنامه ریزی ھای قبلی، مراسم عروسی خود را زودتر 
 برگزار کنند 

 یارانه ھا، صاحبان برخی مشاغل از ھم اکنون خود را اقتصادی طرح ھدفمند کردن-در ادامه پيامدھای اجتماعی 
. آماده افزایش ناگھانی قيمت کاال و خدمات خود کرده اند  

"  درصدی٢٠"بر اساس این گزارش بطور مثال، صاحبان تاالرھای عروسی در نقاط مختلف شھر تھران شرط افزایش 
خود گوشزد می کنند و بسياری از زوج ھای جوان کرایه سالن عروسی بعد از ھدفمندی یارانه ھا را به مراجعان 

. خود را زودتر انجام دھند... مجبور شده اند با تغيير برنامه ریزی ھای قبلی، مراسم عروسی و حتی خرید جھيزیه و  
از سوی دیگر، در حوزه خدمات ساختمانی و پيمانکاری نيز فروشندگان و وارد کنندگان کالن مصالح ساختمانی، 

که اقالم فوق را از انبارھا به بازار وارد نمی کنند تا بعد از ھدفمندی یارانه ھا، با افزایش قيمت این چندی است 
مصالح، سود بيشتری را نصيب خود کنند، این احتکار پنھان باعث کمبود مصالح ساختمانی و افزایش قيمت آن حتی 

. قبل از ھدفمندی یارانه ھا شده است  
انی ھدفمندی یارانه ھا ، عجله کارفرمایان برای انجام ھرچه زودتر قراردادھای عمرانی و یکی دیگر از پيامدھای رو

 ساختمانی قبل از ھدفمندی یارانه ھا است که باعث سردرگمی پيمانکاران در قبول یا رد این مسئله شده است
 
ه از کارکنان پاالیشگا  نفر30عتراض به عدم پرداخت حقوق معوقه،اخراج از کار حدود ا

 آبادان را بدنبال داشت

زندگيشان رنگ مرگ داده و محيط  و به اند زالوصفتان اسالم و سرمایه مثل خوره بجانشان افتاده کارگرانی که 
کردھاند،حتی حق ندارند به عدم دریافت ماھھا حقوق معوقه  زیستشان را به جھنم واقعی زمينی و بی ارزش تبدیل

 خواری و ذلتی بدھند و جلوی خانواده خود شرمسار و سرافکنده شوند، بجز شورش وبه ھر  خود اعتراض کنند و باید تن
جانيان حکومتی با اعوان و  شوند و یا تحت پيگرد قوانين زالوصفتان و اعتراض عليه وضعيت موجود،وگرنه یا اخراج می

نھا در تامين امرار معاش، سبب بروز مشکالتی برای آ عدم دریافت ماھھا حقوق،. اوباش قداره بندش قرار ميگيرند
 .غيره شده است پرداخت قبوض، تحصيل فرزندان و

چندین ماه حقوق عقب افتاده خود  به گزارش جرس، دھھا نفر از کارگران ساختمان نصب پاالیشگاه آبادان، در اعتراض به
 پی این حرکت ھای محل کار خود را شکستند؛ که در و عدم پاسخگویی مسئولين، دست به اعتراض زده و شيشه

این گزارش .کار اخراج شدند و فقط یک ماه از حقوق کارگران به آنھا پرداخت شد اعتراضی ، حدود سی نفر از آنھا از
مربوطه از حقوق و پاداش  چند روز گذشته موج بيکاری و اخراج کارگران رو به افزایش بوده؛ در صورتيکه مسئوالن افزود در

 بدون حقوق و مزایا، زندگی و شرایط سخت را بگذرانند ما کارگران زحمتکش باید ماھھاھای باالیی رخوردار ھستند، ا
بودن حساب این سازمان از سوی  سرپرست شھرداری آبادان، دليل تاخير در پرداخت حقوق و بيمه کارگران را مسدود.

 .سازمان ماليات ارزش افزوده عنوان کرده است

در زمان شاه بخوبی راه حل را   نفت و نتایج درخشان اعتصاب و مباره زاتشانتاریخ شکوھمند مبارزات کارگران صنعت
متشکل سرمایه داران و دوقلوی متعفنش اسالم  شود در صفی متحد و نشان ميدھد که چطور و چگونه می

ر کار را دست داشتن پرچم سوسياليسم در اتحاد با جنبشھای انقالبی دیگ بزانو در آورد،ولی اینبار با دررادرسياسی 
   سره کرد یک

  
 

 !اجرای طرح ھدفمندي حفر چاه در منزل از ترس گراني آب با
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ویژه حاشيه این شھر  تعدادی از مردم مناطق مختلف بيجار و به: آمده است به گزارش خبرنگار شبكه خبري آتي نيوز 
ن افراد بر این باورند که نرخ آب بھا در تعدادی از ای.اند ھر کدام در حياط منزل مسکونی خود اقدام به حفر چاه آب کرده

اقدام  یابد و این امر آنھا را وادار کرده که در حياط منزل مسکونی خود ھا افزایش می یارانه زمان اجرای طرح ھدفمند کردن
انه با مقنی روز ھا در بيجار رونق گرفته و ھر نفر ھا و مقنی گفته می شود ھم اکنون شغل چاه کن .به حفر چاه آب بکنند

  . ھزار تومان درآمد کسب می کند100 تا 70حفر دو متر چاه حدود 

 اعتصاب کارگران ميدان گازی پارس جنوبی

رسد، از روز دوشنبه  نفر می 500 به گزارش پایگاه خبری ندای سبز آزادی، اعتصاب این کارگران که تعداد آنھا به حدود
آنھا در اعتراض به دریافت نکردن حقوق چند ماه گذشته خود . پيدا کند هآغاز شده و قرار است تا یکشنبه ھفته آینده ادام

 .سپاه پاسداران پيمانکار پروژه بود، اعتراض دارند یعنی زمانی که

 پارس جنوبی تا چندی پيش در 15و  14قرارداد توسعه فازھای . اند طی چند ماه گذشته پيمانکاران این دوفاز تغيير کرده
کنسرسيومی متشکل از ھشت شرکت داخلی به رھبری سازمان  14 اکنون پيمانکار فاز ن بود؛ امااختيار سپاه پاسدارا

  پارس جنوبی نيز که تا مھر ماه در اختيار قرارگاه خاتم االنبياء15توسعه فاز .است) ایدور) گسترش و نوسازی صنایع ایران
 .واگذار شد» کوایزوای«سازی خليج فارس،   سپاه بود، چند ھفته پيش به شرکت کشتی

به شرایط کاری خود دست به اعتصاب   نفر از کارگران کارخانه الستيک البرز در اعتراض3500پيش از این نيز در مھر ماه 
در عين حال . شد  ساعت در ماه بود، اعالم120علت اصلی اعتصاب این کارگران قطع اضافه کاری آنھا که .زده بودند

و وضعيت بيمه تکميلی خود اعتراض   انعقاد قرارداد موقت از سوی کارفرماسازی البرز، به کارگران الستيک
دستمزد خود از کار  کارکنان و کارگران شرکت روغن نباتی قو ھم ماه گذشته در اعتراض به وضعيت حقوق و.داشتند

، از نظر مالی است بر اساس گزارش ایلنا، شرکت روغن نباتی قو که مالکيت آن در اختيار بنياد شھيد.دست کشيدند
این کارخانه با توجه به شرایط سخت توليد، .کند می  درصد ظرفيت خود فعاليت30 تا 20وضعيت خوبی ندارد و تنھا با 

  .کند ھای شرکت تامين می نامرتب پرداخت کرده و آن را از محل فروش دارائی حقوق و دستمزد کارگران خود را به صورت

فعال کارگری سنذدیکای شرکت   د ترابيان  دو دستگيری غالمرضا غالمحسينی و سيع
 واحد 

مامورین :   اعالم کرده است 89آبانماه  12  در تاریخ چھارشنبه،بر اساس خبری که یکی از کارگران فعال ِ شرکت واحد
غالمحسينی یکی از اعضای فعال سندیکای کارگران شرکت   غالمرضا، نت در کرج-امنيتی با یورش به یک مغازه کافی

 .احد را دستگير کردندو

انجام برخی امور شخصی بودند   نت مشغول- غالمحسينی به ھمراه سعيد ترابيان از دیگر اعضای این سندیکا در کافی
مدت کوتاھی آزاد شد اما از سرنوشت غالمحسينی و محل و  که مامورین امنيتی آن دو را دستگير کردند ترابيان پس از

غالمحسينی چندین بار از سوی مقامات امنيتی و قضایی مورد  .عی در دست نيستاطال شرایط بازداشت وی ھيچگونه
بود تا با  بود و اخرین بار فرزند وی توسط مامورین اطالعاتی در شھر کرج به گروگان گرفته شده آزار و اذیت قرار گرفته

 .فشار بر غالمحسينی وی خود را به اطالعات معرفی نماید

غالمحسينی برای . متھم کرده بودند  در پرونده ای که خود وی شاکی آن بود نيز  انقالب تھرانغالمحسينی را در دادگاه
باید . اذیت ، توسط نيروھای امنيتی دستگير ميشود بار چندم است که به دليل فعاليت کارگری و پس از مدت ھا آزار و

غالمرضا . وثيقه آزاد شده بودليون تومان  مي500واگذاری سعيد ترابيان اوایل تابستان گذشته با اضافه نمایم ؛ 
غالمحسينی و سعيد ترابيان ھمراه صدھا تن دیگر از کارگران شرکت واحد در جریان اعتصاب گسترده سال ھشتاد و 

سعيد ترابيان بارھا دستگير و تحت شکنجه قرار . ھردو به مدت چھار سال از کار اخراج شدند. چھار دستگير شدند
وی ھشت ماه پيش به . محسينی بعد از یورش ماموران به منزلش به زندگی مخفی روی آورده بودعالمرضا غال. گرفت

 .کار برگشت، اما از اوایل مرداد سال جاری مجددا از کار تعليق شد

 اعتراض آی تی اف به بازداشت کارگران

  
 فدراسيون جھانی کارگران حمل و  :  آمده است89 آبان 12بر پایه خبر دریافتی به ایميل روز شمار کارگری در تاریخ 

بنابر گزارش ھا غالم حسينی ھمچنان در . نقل به بازداشت سعيد ترابيان و غالمرضا غالم حسينی اعتراض کرد
...زندان به سر می برد   

  
سندیکای شرکت یورش جدید ماموران حکومت به فعالين کارگری ) ای تی اف(فدراسيون جھانی کارگران حمل و نقل 

.د را محکوم کردواح  
 

 این سازمان بين المللی کارگری، روز چھارشنبه در کافی نتی در  بنا به اخبار رسيده به: ای تی اف نوشته است
این » دزد، دزد«شھر کرج شش مامور انتظامی به سعيد ترابيان و غالمرضا غالم حسينی یورش برده و با فریاد 
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سعيد ترابيان مسئول روابط عمومی سندیکای . ه و به زندان منتقل کردندفعالين کارگری را مورد ضرب و شتم قرار داد
واحد که قبال نيز دستگير و بر اثر اعتراضات بين المللی با قرار وثيقه آزاد شد، ساعتی بعد آزاد شد، اما غالم 

گر از  دی غالم رضا غالم حسينی یکی. حسينی ھمچنان در زندان است و از وضعيت او اطالعی در دست نيست
.  زن دستگير و سپس با قرار وثيقه آزاد شد  سال پيش برای شرکت در مراسم روز جھانی٢اعضای سندیکاست که   

ای تی اف دستگيری فعالين کارگری را اقدام تازه ی حکومت برای جلوگيری از فعاليت ھای سندیکای کارگران 
. شرکت واحد ارزیابی کرده است  

 
نبه دوازده آبان برابر با سوم نوامبر، مامورین امنيتی رژیم وابسته به وزارت اطالعات بنا بر گزارش ھا، روز چھارش

سعيد ترابيان و غالمرضا غالمحسينی دو فعال کارگری عضو ھئيت مدیره سندیکای کارگران شرکت اتوبوس رانی 
متری گلشھر کرج مورد یورش  ۴۵این دو فعال کارگری حوالی صبح در خيابان . تھران و حومه را در کرج دستگير کردند

. قرار گرفتند و در مقابل چشمان ده ھا رھگذر تحت ضرب و شتم قرار گرفتند  
شایان توجه است که مامورین وزارت اطالعات نوزده مھر برای دستگيری غالمحسينی به منزل وی یورش برده بودند 

سعيد ترابيان اوایل تابستان گذشته .  با خود بردندو فرزند پانزده ساله وی را به جای وی که در آن زمان در منزل نبود
غالمرضا غالمحسينی و سعيد ترابيان ھمراه صدھا تن دیگر از کارگران شرکت واحد در جریان . با وثيقه آزاد شده بود

سعيد ترابيان . ھردو به مدت چھار سال از کار اخراج شدند. اعتصاب گسترده سال ھشتاد و چھار دستگير شدند
عالمرضا غالمحسينی بعد از یورش ماموران به منزلش به زندگی مخفی . دستگير و تحت شکنجه قرار گرفتبارھا 

. وی ھشت ماه پيش به کار برگشت، اما از اوایل مرداد سال جاری مجددا از کار تعليق شد. روی آورده بود  
ينی ھم چنان دربند است و تا زمان سعيد ترابيان بعد از چند ساعت به قيد کفالت آزاد شد، اما غالمرضا غالمحس

. انتشار این خبر، از محل بازداشت وی اطالعی در دست نيست  
 

  ادامه اخراج کارگران مجتمع گاوداری شھرک حسن آباد روانسر
  

بر اساس خبر دریافتی از روانسر، کارفرمای مجتمع گاوداری شھرک حسن آباد شھر روانسر اقدام به اخراج شش کارگر 
  .مجتمع نموددیگر این 

احمد قبادی، حسن مظفری، رمضان ویژه، عدنان رحيمی، عثمان رحيمی و "این کارگران قراردادی اخراجی به نام ھای 
اوداری شروع و کماکان از مدتی پيش روند اخراج کارگران این گ.  سال سابقه کاری دارند22 تا 5ھر یک از " صوفی جوکار
  ادامه دارد

  
  رى در ایرانروند افزاینده نرخ بيكا

 
 و دو 13نشان مى دھد كه نرخ بيكارى در ایران در سال جارى به " اكونوميست"تازه ترین گزارش واحد اطالعات مجله 

  .دھم درصد افزایش خواھد یافت
 خود كه جدیدترین گزارش این واحد به شمار مى رود با تاكيد دوباره بر آمارھاى 2010اكونوميست در گزارش ماه اكتبر 

 و نھم درصد اعالم و پيش بينى كرد 12 ميليون نفر و نرخ بيكارى را 25ن خود، نيروى كار ایران در سال گذشته را پيشي
  . و دو دھم درصد خواھد رسيد13 ھزار نفر و 700 ميليون و 25این شاخص ھا در سال جارى خورشيدی به ترتيب به 

  2010 نوامبر 03 _ 1389 آبان ماه  12چھارشنبه  
  

  ر برابر مجلس اسالمی تجمع د
 

 نفر از کارگران بازنشسته در اعتراض به جدا شدن معاونت درمان از تامين اجتماعی و 150 آبانماه 12روز چھارشنبه 
  .انتقال آن به وزارت بھداشت در مقابل مجلس رژیم تجمع اعتراضی بر پا کردند

 پالکاردھایی به احتمال انفکاک معاونت درمان از كارگران بازنشسته تامين اجتماعى در این تجمع با در دست داشتن
  . درصد در این سازمان معترض بودند15 درصدى مستمری ھا به جای 6تامين اجتماعى و افزایش 

  
  تداوم احضار اعضای کانون صنفی معلمان کرمانشاه

  
رمانشاه به نام ھای  تن از اعضای شورای مرکزی کانون صنفی معلمان ک2دادگاه اسالمی رژیم در شھر کرمانشاه 

  .را احضار کرده است" علی صادقی"و " محمد توکلی"
 آبانماه در شعبه اول این دادگاه در شھر 19دادگاه اسالمی رژیم اتھام محمد توکلی و علی صادقی را که باید روز 
  .کرمانشاه حاضر شوند، فعاليت تبليغی عليه نظام عنوان کرده است

دستگاه قضایی رژیم ھر یک از افراد نامبرده را به اتھام واھی اخالل در نظم آموزش و الزم به ذکر است پيش از این 
 ھزار تومان جریمه نقدی محکوم کرده 200پرورش از طریق برگزاری تجمعات غيرقانونی و تعطيلی مدارس، به پرداخت 

  .بود
  2010 نوامبر 04 _ 1389 آبان ماه  13پنجشنبه  

  
  فرمانداری قائمشھرتحصن صدھا کارگر در مقابل 
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 این کارخانه به 2با برپایی راھپيمایی اعتراضی از محل گونی بافی شماره یک و " مازندران"صدھا تن از کارگران نساجی 
  .حرکت و در مقابل آن تحصن کردند" قائم شھر"سوی فرمانداری 

 ماه دستمزدھای معوقه، 9 دریافت  کارگر نساجی مازندران در اعتراض به عدم750 آبانماه بيش از 12روز چھارشنبه 
عيدی سالجاری و پاداش خود در مقابل فرمانداری قائمشھر تحصن کردند و خواستار رسيدگی مقامات رژیم به مشکالت 

  خود شدند
  

  اعتصاب گسترده کارگران پاالیشگاه ھای عسلویه
  

ھای عسلویه در اعتراض به تداوم سياست  آبانماه بيش از یکھزار تن از کارگران شاغل در پاالیشگاه 11روز سه شنبه 
  .اخراج سازی ھا و عدم پرداخت دستمزدھای معوقه خود اعتصاب کردند

 پااليشگاه ھاى گاز عسلويه دليل این اقدام اعتراضی را تعطيلی پروژه ھای 18، و 17، 16، 15کارگران اعتصابی فازھاى 
 ماه دستمزدھای معوقه خود عنوان 4ه و عدم پرداخت دستکم کاری که منجر به اخراج گروھی یکھزار تن از آنان گردید

گزارش منتشره از بازداشت شماری از کارگران معترض توسط عوامل رژیم به اتھام واھی ایجاد اغتشاش خبر . کرده اند
  .می دھد

قابل ورودی محل کار  در م17 و 16 آبانماه نيز شمار کثيری از کارگران شاغل در فازھای 10الزم به ذکر است روز دوشنبه 
  .خود در اعتراض به نبود امکانات الزم جھت ادامه کار، تجمع اعتراضی بر پا کرده بودند

  
  اصفھان  در بازنشستگان ذوب آھن اعتراضیتجمع

 
 خود مقابل كانون  حقوق  بازنشستگان ذوب آھن اصفھان صبح دیروز در اعتراض به تاخير در دريافتجمعی از

دريافت   روز تاخير در11به گزارش خبرنگار ايسنا، بازنشستگان ذوب آھن اصفھان پس از .كردندبازنشستگان تجمع 
كانون بازنشستگان اصفھان تجمع  ھاي خود از صندوق بازنشستگي، روز گذشته مقابل استانداري و امروز مقابل حقوق
  .كردند

از ابتداي ماه حقوق خود را  :گفت نشجويان ايراندر ھمين رابطه يكي از بازنشستگان ذوب آھن به خبرنگار خبرگزاري دا
حسن .پول خالي است و توانايي پرداخت حقوق ما را ندارند كنند كه صندوق ايم و مسووالن اعالم مي دريافت نكرده
 .كرديم برق را پرداخت مي ھاي آب و ھميشه در تاريخ دوم ھر ماه حقوق خود را دريافت و قبض: كرمي افزود

 
چنين  ھم.قبض ھم پرداخت كنيم ايم حتي يك گذرد و ما ھمچنان نتوانسته  روز از ماه مي11اكنون : توي اظھار داش

معاون انتظامي استاندار صحبت كرديم، اما  روز گذشته مقابل استانداري تجمع و با : نماينده بازنشستگان ذوب آھن گفت
وگو با خبرنگار ايسنا  هللا فيض در گفت فتح.استبازنشستگان خالي  تنھا پاسخي كه شنيديم اين بود كه صندوق پول

حقوقي از نخستين روز استخدام در ذوب آھن به ما اعالم كردند كه در زمان   آيين نامه5طبق ماده : اظھار داشت
  .شود حقوقي به شاغالن تعلق بگيرد مشمول حال بازنشستگي ھم مي بازنشستگي ھر

  
متاسفانه اين طرح از ابتداي  بر اجراي طرح نظام ھماھنگ بود، اماسال گذشته دستورات دولت مبني : وي افزود

 .شاغالن متفاوت است بازنشستگي ما اجرا نشده است و پايه حقوقي بازنشستگان با
بازنشستگان بگيريم كه اكنون به دليل  ما بايد پول خود را از صندوق حمايت از: نماينده بازنشستگان ذوب آھن تصريح كرد

اگر تا چند روز آينده حقوق بازنشستگان ذوب آھن پرداخت نشود : وي ادامه داد.ه اين صندوق خالي استمديريت اشتبا
 . ذوب آھن ادامه خواھيم داد-تجمع خود در گردنه زرين شھر به
  
  

  اخراج کارگران معترض در آبادان
  

 سبز شھرداری آبادان، دھھا تن از آنان در پی برپایی تجمعات اعتراضی کارگران پااليشگاه آبادان و کارگران سازمان فضای
  .به صورت گروھی از کار اخراج شدند

دھھا نفر از کارگران شاغل در بخش ساختمان نصب پااليشگاه آبادان، در اعتراض به چندين ماه دستمزدھای معوقه خود 
 پی اين حرکت در. و عدم پاسخگويی مقامات رژیم دست به اعتراض زده و شيشه ھای محل کار خود را شکستند

  . تن از کارگران از کار اخراج شدند30اعتراضی 
 ماه 3از سوی دیگر شماری از کارگران سازمان فضای سبز شھرداری آبادان که در اعتراض به پرداخت نشدن 

ز دستمزدھای معوقه و بيمه خود در مقابل شھرداری مرکزی آبادان تجمع اعتراضی برپا کرده بودند، توسط مقامات رژیم ا
  .کار اخراج شدند

  
  اعتصاب کارگران ميدان گازی پارس جنوبی

  
 ميدان گازی پارس جنوبی در اعتراض به عدم پرداخت دستمزدھای معوقه خود، 15 و 14کارگران شاغل در فازھای 

  .اند اعتصاب کرده و دست از کار کشيده
 آبانماه آغاز و تا روز یکشنبه ھفته 10 دوشنبه  ميدان پارس جنوبی که از روز15 و 14در اعتصاب کارگران معترض فازھای 

 کارگر معترض حضور داشته و خواستار دریافت چندین ماه دستمزدھای معوقه خود می 500آینده ادامه خواھد داشت 
  .باشند
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  ربودن دو فعال کارگری و عضو سندیکای شرکت واحد
 

زارت اطالعات رژیم فعالين کارگری و عضو سندیکای  آبانماه ماموران و12بنا به گزارش ھای منتشره روز چھارشنبه 
  .را ربودند" سعيد ترابيان"و " غالمرضا غالمحسينی"شرکت واحد اتوبوسرانی تھران و حومه 

کرج، غالمرضا غالمحسينی و سعيد ترابيان را ربوده و به سلول " گلشھر" متری 45ماموران وزارت اطالعات در خيابان 
مامورین وزارت اطالعات ھنگام دستگيری و انتقال به سلول . دان گوھردشت کرج منتقل کردندھای انفرادی بند سپاه زن

  .ھای انفرادی آنان را به شدت مورد ضرب و شتم قرار داده اند
در پی " سعيد ترابيان" آبانماه فعال کارگری و عضو ھيات مدیره سندیکایی کارگران شرکت واحد 13صبح روز پنجشنبه 

اطالعی در " غالمرضا غالمحسينی"ز زندان آزاد گردیده است اما از وضعيت دیگر فعال کارگری ربوده شده تودیع وثيقه ا
  .دست نيست

  

 بازنشستگان خانه كارگر پاكدشت و ورامين مقابل مجلس تجمع كردند 

 كارگر  ستگان خانه نفر از بازنش200 :  آمده است 89 آبان 12 ایلنا در تاریخ –به گزارش خبرگزاری دولتی کار ایران 
  . پاكدشت و ورامين در اعتراض به انتقال درمان از تامين اجتماعى به وزارت بھداشت مقابل مجلس تجمع كردند

ھاى ورامين و پاكدشت  ھاى كارگر شھرستان  نفر از بازنشستگان خانه200به گزارش خبرنگار پارلمانى ايلنا ، صبح امروز 
مستقيم از سازمان تامين اجتماعى به وزارت بھداشت مقابل مجلس شوراى اسالمى در اعتراض به انتقال بخش درمان 

  . تجمع كردند
عنوان يك پيشنھاد در برنامه پنجم توسعه  گفتنى است؛ انتقال درمان از سازمان تامين اجتماعى به وزارت بھداشت به

  .  اعتراض داشتندبينى شده است كه بخش زيادى از كارگران بازنشسته نسبت به اين موضوع پيش
روز چھارشنبه نيز بازنشستگان خانه كارگر غرب تھران و شھر رى در اعتراض به اين موضوع مقابل مجلس تجمع كرده 

  . بودند
 درصدى دستمزدھا نيز 6الزم به ذكر است كه كارگرانى كه صبح امروز مقابل مجلس تجمع كرده بودند نسبت به افزايش 

  . درصدى دستمزد خود بودند15فزايش اعتراض داشتند و خواستار ا
  

 اخراج، تاوان اعتراض کارگران آبادانی به تاخير در پرداخت حقوق ماھانه 

در روزھای گذشته دھھا نفر از کارگران ساختمان نصب : آمده است 8 آبان 13 در جرسبه نوشته سایت اصالح طلب 
ری آبادان، در اعتراض به ماھھا حقوق معوقه خود، دست پااليشگاه آبادان و ھمچنين کارگران سازمان فضای سبز شھردا

  . تيجه گروھی از آنھا اخراج شدندبه اعتصاب و تجمع زدند که در ن
به گزارش جرس، دھھا نفر از کارگران ساختمان نصب پااليشگاه آبادان، در اعتراض به چندين ماه حقوق عقب افتاده خود 

زده و شيشه ھای محل کار خود را شکستند؛ که در پی اين حرکت و عدم پاسخگويی مسئولين، دست به اعتراض 
  . قوق کارگران به آنھا پرداخت شداعتراضی ، حدود سی نفر از آنھا از کار اخراج شدند و در عين حال فقط يک ماه از ح

ه مسئوالن بر اساس اين گزارش، در چند روز گذشته موج بيکاری و اخراج کارگران رو به افزايش بوده؛ در صورتی ک
مربوطه از حقوق و پاداش ھای بااليی برخوردار ھستند، اما کارگران زحمتکش بايد ماھھا بدون حقوق و مزايا، زندگی و 

  . شرايط سخت را بگذرانند 
مچنين به گفته يک منبع خبری از آبادان، دھھا نفر از کارگران سازمان فضای سبز شھرداری آبادان، در اعتراض به پرداخت 

  .  سه ماه حقوق و بيمه خود در مقابل شھرداری مرکزی آبادان تجمع کردندنشدن
اند که عدم دريافت ماھھا حقوق، سبب بروز مشکالتی برای آنھا در تامين امرار معاش، پرداخت  کارگران معترض گفته

قوق و بيمه کارگران اما سرپرست شھرداری آبادان، دليل تاخير در پرداخت ح. قبوض، تحصيل فرزندان و غيره شده است
 . را مسدود بودن حساب اين سازمان از سوی سازمان ماليات ارزش افزوده عنوان کرده است

مقابل   آبان یاد آور پایداری در١٣: پيام کانون صنفی معلمان به دانش آموزان کشور
 خودکامگی است

 

معلمان به مناسبت روز دانش آموز  ن صنفیبه گزارش وبالگ شيرزاد عبداللھی، عضو این تشکل مدنی، متن بيانيۀ کانو
 : به شرح زیر است

کاستی دست افزار و دست رنجمان و  باز سيزده آبان دیگری از راه رسيد و ما باغبانان گلشن آموزش و پرورش به رغم
ین باغ رویش رستاک ھا بر تنه کھن درختان ا. ھای این باغيم  گاه خليدن خاری در دستمان، ھمچنان محو شکفتن غنچه

 اميد روزگاری که بتوانيد راست و سترگ، نماد پيشينه غنی فرھنگی مان و احيا گر برتری را به نظاره نشسته ایم به
مقابل سموم خودکامگی و خودباختگی  این مرز و بوم در این روز را که یاد آور پایداری نونھاالن. علمی و ھنری مان باشيد

دینی سرزمين خود داری شادباش می گویيم و آرزوی باليدن و   ارزش ھای ملی واست به تو نونھال گرامی که ریشه در
  .ھمواره این باغبانان رنجور اما اميدوار را در کنار خود بدانيد. این خاک را داریم سایه گستراندنتان بر پھنه
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ب به دانش آموزان خطا ھمزمان رسول بداغی، عضو زندانیِ این تشکل صنفی، طی نامه ای از زندان گوھردشت کرج
رسيدن به آنھا در حبس به سر می برد، روز دانش  خود، ضمن شرح دليل زندانی بودن خویش و آرمان ھایی که برای

اینک که این نامه را می نویسم، دلم لبریز از عشق و مھربانی “… خاطرنشان کرد  آموز را به آنھا تبریک گفته و
سال ھاست که  من و ھمکارانم در کانون صنفی معلمان ایران… ده شماستاندیشه ام سرشار از اميد به آین شماست؛

 ”…استاندارد ھای جھانی تالش می کنيم برای بھبود کيفيت اموزشی و افزایش امکانات مدارس کشور تا رسيدن به

  تحصن صدھا کارگر کارخانه ی نساجی قائم شھر

عدم  ی قائمشھر در مقابل فرمانداری این شھر به دليل تن از کارکنان نساج٧۵٠:  آمده است شمال نيوزبه گزارش 
 .تعيين تکليف حضور یافتند

پيش از ظھر امروز پای پياده از گونی بافی شماره یک و دو به  تن از کارکنان نساجی مازندران٧۵٠به گزارش فارس، 
 .و در مقابل قرمانداری قائمشھر تحصن کردند سوی فرمانداری حرکت کرده

از آذر سال گذشته چھار ماه :  ماھه خود بودند، اظھار داشتند٩حقوق معوقه  ان که خواستار دریافتھمه این کارکن
 .است پاداش خود را دریافت نکرده و سه ماه جاری نيز حقوقی برایمان پرداخت نشده عيدی و

ئوالن به شعار و تبليغات فقط از قول مس یکی از کارگران نساجی با بيان اینکه خبرنگاران اخبار صحيح را درج نکرده و
به ما وعده دادند که با باز شدن ال سی تمام حقوق و : کنند، گفت نمی پرداخته و حال و روز ما گرسنگان را منعکس

 شود و این در حالی ست که آنھا با پخش شيرینی و نصب پوسترھای رنگی از سوی پرداخت می مزایای معوقه ما
 .برند می بيشتر در گرداب مشکالت و بدبختی فرونمایندگان مجلس روز به روز ما را 

ترین خواسته ما  مھم: ھستيم، تاکيد کردند این کارگران با اعالم این مطلب که ما خواھان عمل به تعھدات مسئوالن
ھایی است که فقط شعار آن را ھر روز از سوی نمایندگان و  خرید دستگاه پرداخت حقوق معوقه، بازنشستگی کارکنان و

در اين ميان، علی پيرفلک، سرپرست فرمانداری قائم شھر، با حاضر شدن در جمع کارگران معترض  .شنویم می روسا
  . بد و جوابگوی مشکالت آنھا باشدمديرعامل شرکت بايد در جمع آنان حضور يا: نساجی مازندران گفت

تماس تلفنی با سرپرست فرمانداری قائم در پی تحصن صدھا کارگر کارخانه نساجی مازندران، مديرعامل اين کارخانه در 
است و حقوق يک ماه از حقوق  بندی برای نحوه پرداخت حقوق تدوين کرده تا اول آذر امسال، برنامه زمان: شھر گفت

  .  آبان پرداخت می شود٢٣کارگران، روز 
   .شده انداين نخستين بار نيست که کارگران کارخانه نساجی مازندران با اين مشکل مواجه 

  . قابل فرمانداری قائم شھر کردندآنان در سال گذشته نيز با ھمين مشکل روبرو شدند که اقدام به تجمع در م
 .واجه شده اند يا روبرو می شوندکارگران کارخانه نساجی مازندران، تنھا کارگرانی نيستند که با اين مشکل م

 .کرد نخواھيم ی را ترکتا تکليف ما مشخص نشود فرماندار:  خاطرنشان کردندکارگران 
پردازند و تمام  فرزندانشان نمی ھا به آنھا نان اقساطی برای سيرکردن شکم کارکنان نساجی از اینکه نانوایی

بعضی از : کنند شاکی بوده و تاکيد کردند به آنان خودداری می ھا به علت بدھی باال از فروش اغذیه و پوشاک فروشگاه
این ھمه  ھای استيجاری از ا از مدرسه و دانشگاه بيرون کشيدیم تا در گوشه خانهمان ر دانشجویان محصالن وما 

 .سختی بيشتر به ستوه برسيم

 احضار دو تن از اعضای کانون صنفی معلمان کرمانشاه 

دو تن از اعضای شورای مرکزی کانون صنفی معلمان کرمانشاه به : آبان گزارش می دھد 13 در تاریخ راديو کوچهسایت 
  . اند ھای محمد توکلی و علی صادقی برای بار دوم به دادگاه انقالب اين شھر احضار شده نام
  

 آبان ماه بايستی در شعبه اول دادگاه انقالب 19به گزارش آژانس خبری موکريان، اتھام اين دو فعال فرھنگی که روز 
  . اسالمی کرمانشاه حاضر شوند، فعاليت تبليغی عليه نظام عنوان شده است

  
 دادگاه جزايی کرمانشاه محمد توکلی و علی صادقی را به اتھام اخالل در 111تر نيز شعبه  الزم به يادآوری است پيش

نظم آموزش و پرورش از طريق انجام اقدامات غيرمتعارف از جمله برگزاری تجمعات غيرقانونی و تعطيلی مدارس، ھرکدام 
 .ه بودبه پرداخت دوميليون لایر جزای نقدی محکوم کرد

 
  

   : ماه حقوق نگرفته اند 21کارگران آبيک قزوین 
  

 ماه پيش حقوق خود را دريافت نکرده اند، به ٢١علي، کارگر مجتمع توليد گوشت زياران در آبيک قزوين، که کارگران آن از 
  . افت نکرده اندمی گويد که کارگران کارخانه ھا و شرکت ھای بسياری در اين منطقه حقوق خود را دري» راديو فردا« 

ما حتی توان « پرداخت نشدن حقوق، زندگی کارگران گوشت زياران را مختل کرده است، و می افزايد که : او می گويد
  . خريد نان و گذاشتن آن را بر روی سفره خانواده ھای خود ندارند

يی نيز که فروش خوبی ھم دارند، می گويد برخی از کارخانه ھا» راديو فردا« حامد، يک کارگر در استان خوزستان، به 
حقوق کارگران خود را پرداخت نمی کنند و در اين مورد به کارخانه ھای لوله سازی اھواز و لوله سازی خوزستان اشاره 

  . می کند
  .  ماه پيش حقوق خود را دريافت نکرده اند١۵وی می افزايد که کارگران لوله سازی خوزستان از 

  ب کارگران الستيک البرز پايان موفقيت آميز اعتصا
 کارگر کارخانه الستيک البرز تھران، در پی قول نمايندگان وزارت ١٣٠٠در ھمين حال، گزارش ھا حاکی از آن است که 
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  . صنايع و کارفرما با خواسته ھايشان، از روز چھارشنبه به اعتصاب حدودا يک ماھه خود پايان دادند
و فردا گفت که نيمی از حقوق شھريور ماه کارگران پرداخت شدن و گفته شده يکی از کارگران الستيک البرز به رادي

  . است که بالفاصله پس از پرداخت وام به کارخانه، حقوق شان را دريافت خواھند کرد
ھمچنين خواسته مھم ديگر کارگران، يعنی از سرگيری فعاليت کارخانه با انتقال مواد اوليه به انبار اين واحد توليدي، 

  . قق يافتتح
  . اين کارگر گفت که کارگران با شروع به کار از روز شنبه موافقت کرده اند

 

  33.2 و 8.3بيکاری بين / کشور169 در ميان 70ايران رتبه :شاخص توسعه انسانی

  
 2010گزارش شاخص توسعه انسانى :  آمده است 89 آبان 14 ایلنا در تاریخ –به گزارش خبرگزاری دولتی کار ایران 

 درصد 33 در بيشترين حالت 2009 تا 2000ھاى  دھد كه نرخ بيكارى در ايران بين سال سازمان ملل متحد نشان مي
  . گزارش شده است

به گزارش ايلنا ،شاخص توسعه انسانى يكى از شاخص ھاى رشد و پيشرفت كشورھا محسوب مى شود كه ھرساله 
 انسانی نام جدولی است تناسبی که در آن کشورھای شاخص توسعه. از سوى سازمان ملل متحد منتشر مى شود

جھان براساس فاکتورھايی از جمله درآمد سرانه واقعي، نرخ باسوادي، آموزش، بھداشت، تغذيه و نيز اميد به زندگی 
 ميالدی توسط برنامه توسعه سازمان ملل متحد به 1991اين شاخص از سال .گيرند مورد مقايسه قرار مي) در بدو تولد(
ھا را در  ترين رتبه رحله اجرا گذاشته شد و از آن پس ھر ساله فھرستی از کشورھای جھان را به ترتيب باالترين تا پائينم

ھای باالی شاخص توسعه انسانی قرار  کشورھايی که در رده. کند مقايسه با نمودارھا و کشورھای ديگر منتشر مي
ھای پائين شاخص توسعه انسانی قرار دارند، کشورھای توسعه  دهدارند، کشورھای توسعه يافته و کشورھايی که در ر

  . تری از نظر پيشرفتھای جھانی ھستند نيافته و عقب افتاده
امروزه .سازمان ملل متحد در مقدمه اين گزارش اعالم كرده كه نيروى انسانى بزرگترين ثروت يك ملت محسوب مى شود

 كشور صرفا در سايه درآمد امكان پذير نيست،اگرچه بدون منابع ھم اين موضوع پذيرفته شده اى است كه موفقيت يك
 كشورھاى بسيارى وجود دارند كه با وجود شرايط نامطلوب 2010در گزارش .ھيچ گونه پيشرفتى ھم امكان پذير نيست

قتصادى اين درحالى است كه برخى كشورھاى ھم با وجود عملكرد قوى ا.درآمدى كيفيت زندگى مردم بھبود يافته است
  . عمال نتوانسته اند پيشرفتى در شاخص ھايى مثل اميد به زندگي،تحصيل و باالبردن استانداردھاى زندگى كسب كنند

گزارش توسعه .اين گزارش مى افزايد؛ برخی از کشورھا در حال برداشتن گام ھای بلندی براى توسعه انسانی بوده اند
كه شاخصى تركيبى از پوشش ثروت،سالمت و  )HDI(انسانى انسانى سازمان ملل متحد درخصوص شاخص توسعه 

آموزش و پرورش است،نشان مى دھد كه كشورھاى آسيايى از جمله چين و ھند با رشد سريع در توليد ناخالص 
 درصد رشد نسبت به سال 30 درصد وھند با 23به طورى كه چين با .داخلى خود پيشرفت ھاى چشمگيرى داشته اند

  .  را نسبت به گزارش قبلى سازمان ملل داشته اندقبل رشد سريعترى
  وضعيت ايران 

 و 70 كشور مورد بررسى سازمان ملل متحد ايران به لحاظ شاخص توسعه انسانى در رتبه 169به گزارش ايلنا، در ميان 
اين گزارش ھرچند كه در .بعد از كشورھاى مثل بوسنى و ھرزگوين،قزاقستان ،آذربايجان و عربستان قرار گرفته است

  .  قرار گرفته اما برخى كشورھاى توسعه يافته رشد سريعترى را نسبت به ايران به ثبت رسانده اند83تركيه در رتبه 
 از يک 0.702 سازمان ملل متحد رتبه كسب شده براى شاخص توسعه انسانی ايران 2010در گزارش توسعه انسانی 

  .  است0.938جدول كه اين عدد براى كشورھاى اول . اعالم شده است
 1.27 به ميزان 2010 تا 200اين گزارش مى افزايد؛ ميانگين رشد ساالنه ايران در شاخص توسعه انسانى بين سالھاى 

  . درصد بوده است
نروژ ، استراليا، آمريکا، ايرلند، ليختن اشتاين، ھلند، کانادا، سوئد ، آلمان و ژاپن از لحاظ شاخص توسعه انسانی در سال 

زيمبابوه نيز از اين لحاظ در انتھای اين رتبه بندی قرار گرفته . به ترتيب رتبه ھای اول تا دھم را کسب کردند 2010
  . زيمباوه وكنگو در قعر اين جدول قرار گرفته اند. امارات متحده عربى در جايگاه سى و دوم اين ليست قراردارد .است

  بيكارى 
 به ميزان 1991 سال كه در سال 64 تا 15ام به جمعيت فعال درگروه سنى براساس اين گزارش، دربررسى تعداد استخد

 56.8از كل جمعيت مشغول به كار در ايران .  تنھا سه درصد رشد كرده است2008درصد شاغل بوده اند در سال 45.9
ه طورى كه درصد از استخدام رسمى شده اند كه در اين ميان زنان نسبت به مردان كمتر استخدام رسمى شده اند ب

اين شاخص نشان مى دھد كه ميزان ورودى به بازار كار در اين سالھا نسبت . گزارش شده است100 به 72اين نسبت 
 تا 2000درصد از اين استخدام ھاى انجام گرفته بين سالھاى 42.7ھمچنين. با اشتغال ايجاد شده ھماھنگ نبوده است

درصدى را 42.7 كه داراى وضعيت شغلى با ثباتى نبودند جمعيت افرادى.  اشتغال آسيب پذير تعريف شده است2008
  . تشكيل مى دھند

  .  دالر در روز زندگى مى كنند1.25 درصد از نيروى شاغل به كار در ايران با درآمدى كمتر از 1.9اين گزارش مى افزايد 
طح بين سالھاى مورد بررسى نرخ بيكارى اعالم شده در گزارش توسعه انسانى سازمان ملل متحد در پايين ترين س

گزارش توسعه انسانى سازمان ملل براى گروه . درصد گزارش شده است33.2 درصد وحداكثر 8.3حداقل ) 2008- 2000(
  . كودكان كار در ايران گزارش نشده است

  فناورى ھاى اطالعات و ارتباطات 
 به فناورى اطالعات و ارتباطات است كه شاخص مورد بررسى ديگر در گزارش توسعه انسانى سازمان ملل متحد مربوط
 درصد رشد كرده و 532) 2008-2000(براين مبنا ميزان دسترسى به خطوط تلفن ھمراه و ثابت در ايران بين سالھاى 

 به ميزان 2008ميزان دسترسى به اينترنت در سال . درصد رسيده است95جمعيت تحت پوشش تلفن ھمراه در ايران 
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  .  درصد اعالم شده است0.4 كشور گزارش شده و پنھاى باند در اين سال  درصد از كل جمعيت32
  نابرابرى درآمدى 

در گزارش شاخص توسعه انساني،ضريب جينى مورد محاسبه كه اصطالحا شاخص برابرى ناميده مى شود،ضريب 
سوئد با ضريب جينى  و 30.9، ھلند 34، ايسلند 25.8نروژ با ضريب جينى .  درصد گزارش شده است38.3جينى ايران 

 درصد گزارش 41.2ضريب جينى درتركيه . داشته اند2010 كمترين نابرابرى درآمدى را در توزع عادالنه ثروت در سال 25
  . شده است

  رضايتمندى از زندگى 
 71  اعالم و رضايت مردم ايران از شغل خود84مندى شھروندان در جھان را  سازمان ملل رتبه ايران از نظر سطح رضايت

 2006اين گزارش كه بر پايه آمار سال ھاى .  درصد برآوردكرده است55 درصد و سطح زندگى را 82درصد، سالمت فردى 
درصد اعالم شده كه اين موضوع نشان مى دھد ھرچه 5.6 تھيه شده رتبه ايران از نظر شاخص رضايت از زندگى 2009تا 

  .  گزارش مى شود32در شاخص تجارب منفى رتبه ايران . تشاخص ارقامى بيشتر باشد رضايت از زندگى بيشتر اس
 

 یارانه ھا وتدابير امنيتی قطع: گزارش وال استریت ژورنال از ایران
 : ترجمه از روزبه رستگار-کلمه

احتمالی به دليل تورم و افزایش  مقامات ایران در آستانه اجرای طرح حذف یارانه ھا و برای پيشگيری از ناآرامی ھای
 ۵دولت به دنبال آن است که در یک برنامه تدریجی .گذاشته اند  ھای ناشی از آن ،تدابير شدید امنيتی به اجراھزینه

ایرانی از کل   ميليون۶۵حدود . ميليارد دالر از راه حذف یارانه ھای ارزاق و اترژی کسب درآمد کند ١٠٠ساله، ساالنه 
پرداخت . یارانه ھا دریافت خواھند کرد ی به منظور جبران حذف دالر ماھانه و به صورت نقد۴٠ ميليونی، ٧۵جمعيت 

 .است نقدی در برخی از استان ھا ھم اینک آغاز شده

تھدید کرد که با تجاری که در  محمود احمدی نژاد چھارشنبه درمورد سياسی کردن طرح اصالحات اقتصادی ھشدار داد و
 .شد شدت برخورد خواھد د بهعکس العمل به حذف رایانه ھا قيمت ھا را افزایش دھن

کسانی که در صدد سو استفاده از موقعيت بر “: کرد وی در یک سخنرانی که در جمع مردم بجنورد ایراد می شد عنوان
 ”.آنھا خواھيم گذاشت آیند را جریمه کرده و پشيمانی بر دل

الر از راه حذف یارانه ھای ارزاق و اترژی  ميليارد د١٠٠ساالنه   ساله،۵دولت به دنبال آن است که در یک برنامه تدریجی 
جبران   دالر ماھانه و به صورت نقدی به منظور۴٠ ميليونی، ٧۵ميليون ایرانی از کل جمعيت  ۶۵ حدود. کسب درآمد کند

 .آغاز شده است پرداخت نقدی در برخی از استان ھا ھم اینک. حذف یارانه ھا دریافت خواھند کرد
المللی را بر اقتصاد خود حس می کند، و ظاھرا این   شود که ایران گزندگی تحریم ھای بيناین طرح در حالی آغاز می

اعتراضات جریان مخالف دولت پس از انتخابات بحث انگيز . ای از اعتراضات کرده است امر دولت را نگران شروع دور تازه
 .کشور را به لرزه در آورد و موجب تشدید سرکوب مخالفت ھا شد ٢٠٠٩ ژوئن

 سپاه پاسداران تھران، سردار حسين ھمدانی، گفت که نيروی ویژه ای برای کنترل اعتراضات ھفته گذشته ریيس
 .شد به پا نخواھد” فتنه اقتصادی“احتمالی تشکيل شده است تا اطمينان حاصل شود که 

اقتصادی از جانب دولت طرح تحول  رھبران مخالفان، ميرحسين موسوی و مھدی کروبی، دوشنبه اعالم کردند که اجرای
 .است آشفته است، و موجب برانگيختن اعتراض ھای عمومی

شورش نظير باتوم و گاز اشک  حسن ساجدی ریيس پليس تھران اعالم کرد که ھزاران نيروی پليس مجھز به آالت ضد
 .بر پا کرده انددر چھارراه ھا و ميادین اصلی شھر   نقطه در تھران گسيل شده اند، و مراکز موقتی٢٠٠٠آور به 

بازداشت شده اند ” پاکسازی“ نفر در راستای طرحی با نام ١٠٠شامگاه پنجشنبه  طبق گفته خبرگزاری ھای رسمی،
 . سال دارند٣٠زیر  که ھمگی

بازداشت خواھند شد تا عبرتی باشد برای کسانی   نفر در روزھای آینده۴٠٠قای ساجدی چھارشنبه گفت که بيش از 
 دارند، اتھامی که” جنگ با خدا“یا ” محاربه“وی افزود برخی از آنان اتھام . دارند وب اجتماعی در سرکه طرح ایجاد آش

 .جزای آن اعدام است و معموال به مخالفان سياسی تفھيم می شود
رح اند شامل این ط این ماه اجرا خواھد شد اما بسياری از جزئيات آن نظير جدول اجرایی و کاالھایی که حذف یارانه ھا از

نگرانی عمومی مکتوم مانده است، اما  دولت می گوید که جزئيات طرح برای جلوگيری از. ھمچنان نامعلوم است
خریداری خشکبار، نظير برنج و حبوبات و روغن، برای رویارویی با  مشتریان نگران در تھران و شھرستان ھا در حال

 درصد افزایش ۵یند که قيمت گوشت ظرف ھفته گذشته شھروندان می گو. قيمت ھا ھستند افزایش پيش بينی شده
 .است یافته

بھبود اوضاع مردم است چرا این ھمه  اگر طرح برای“: یکی از شھروندان تھرانی، که مادر سه فرزند است می گوید
 ”پليس در خيابان ھاست؟

 ھای مربوط به طرح حذفاز ارگان ھای رسانه ای خواسته است که در این ھفته تحليل  گزارش شده است که دولت
 .یارانه ھا یا ھرگونه انتقاد از آن را منعکس نکنند

 آنھا می. داران و مدیران رده باال درباره صحبت در مخالفت با طرح ھشدار داده شده است به تجار، صنعتگران، مغازه
یک به اعتراض ھای عمومی تحر گویند که از طرف مقامھای امنيتی تھدید شده اند که در صورت باال بردن قيمت ھا یا

 .جواز کار و شغلشان را از دست خواھند داد
 ”.می شود طرح اصالحات اقتصادی ھر چه بيشتر دارد شبيه به عملياتی امنيتی“: در تھران می گوید یک تحليلگر

 وال استریت ژورنال: منبع

  ندکشا ھا را به تعطيلي مي حذف حق فني، داروخانه: رييس کل سازمان نظام پزشکي
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 رييس کل سازمان نظام پزشکي كشور :  آمده است 89 آبان 14 ایلنا در تاریخ –به گزارش خبرگزاری دولتی کار ایران 
اداري مبني بر غيرتشخيصي و غيردرماني بودن فعاليت داروسازھا در  با اجرايي شدن راي ديوان عدالت: گفت

 .ندارد  که در اين صورت موجوديت آنھا لزوميشوند، چرا مراکز به تعطيلي کشيده مي ھا، اين داروخانه
جديد نظام پزشکي شھر اھواز که با حضور  به گزارش ايلنا، سيد شھاب الدين صدر در مراسم بھره برداري از ساختمان

به راي ھيات عمومي ديوان عدالت اداري در مورد حذف حق فني  جمعي از مسئوالن استاني برگزار شد، با اشاره
حذف  اي که بندي از آن در ھيات عمومي ديوان عدالت اداري بحث و بر اساس آن رأي بر نامه آيين:  افزودھا، داروخانه

اي از رئيس  از ھمين رو طي نامه حق فني داروخانه ھا صادر شد، منسوخ شده و تغييرات زيادي در آن ايجاد شده است،
 .ررسي بيشتر رأي را ابالغ نکندکارشناسي و ب ايم تا زمان تشکيل يک گروه قوه قضائيه خواسته
عمومي ديوان عدالت اداري درباره غيرتشخيصي و غير درماني بودن فعاليت داروسازھا  رأي ھيأت: وي در اين باره افزود

تعطيل کرد چرا که در اين صورت  ھا را داروخانه بسيار تعجب برانگيز است و اگر اين راي اجرايي شود بايد داروخانه در
 .ھا لزومي نداردموجوديت آن

 اين قانون يکي از افتخارات نظام است زيرا در جھتي که:  گفت1383نظام پزشکي مصوب سال  صدر با اشاره به قانون
 .دھد مي اند، مشارکت مردم را در تعيين سرنوشت خويش افزايش مقام معظم رھبري تعيين کرده

پيشنھاد دولت : وزارت بھداشت، اظھار كرد ش خصوصي بهوي با اشاره به موضوع واگذاري تعيين تعرفه ھاي درماني بخ
مجلس در حال بررسي است، اتفاق خوبي نبود و اميدواريم با کمک  در اليحه برنامه پنجم توسعه که ھم اکنون در

 اتخاذ شود که با حفظ اختيارات تعرفه گذاري نظام پزشکي نگراني جامعه پزشکي برطرف نمايندگان مجلس تدبيري
 .شود
شود،  ھر سال در دھه فجر اعالم مي  درصد از دستاوردھايي که50س کل سازمان نظام پزشکي با بيان اينکه حدود رئي

در کنار حاکميت بار حوزه سالمت را به دوش کشيده است و  جامعه پزشکي: متعلق به حوزه سالمت است، عنوان کرد
 به عده خاص و معدودي است، البته اين نوع تخلفات تخلفات در جامعه پزشکي محدود برخالف تبليغات برخي رسانه ھا

 .دھد مخدوش ننمايد مي شماري را که جامعه پزشکي به مردم ارائه تمامي صنوف وجود دارد که نبايد خدمات بي در
ھاي بيمه گر در ھفته  رفاه و مديران عامل سازمان وي با اشاره به جلسه مشترک شوراي عالي نظام پزشکي با وزير

ھا به جامعه پزشکي به  ھاي شوراي عالي از ديرکرد پرداخت بدھي بيمه نگراني در اين جلسه:  اظھار کردگذشته،
و ھمين  اي تشکيل شود ابراز شد و بر اساس آن مقرر شد کميسيون مشترکي براي بررسي مشکالت بيمه مدعوين

 .تجديد نظر قرار گيرد سي وھا با جامعه پزشکي نيز توسط اين کميسيون مورد برر طور قراردادھاي بيمه
دستور داد که ضمن پرداخت مطالبات معوقه پرداخت حق بيمه  عالوه بر اين وزير رفاه پس از اين جلسه: وي اضافه کرد

 .روز شود جامعه پزشکي تا حد امکان به
ت به مردم باشد، به حوزه سالمت بايد خدم رئيس کل سازمان نظام پزشکي با اشاره به اينکه انگيزه اصلي ورود افراد

مھري قرار دھند ھم ما بايد  ھاي اجرايي جامعه پزشکي را مورد بي دستگاه حتي اگر گاھي اوقات تعدادي از: گفت
موانع بر سر  ھاي خود خود در مقابل مردم متعھد باشيم و سازمان نظام پزشکي وظيفه دارد با پيگيري نسبت به وظايف

 .راه خدمت به مردم را رفع نمايد
 1359 آبان ماه سال 13انقالب اسالمي و فرزندان رشيدش در : هللا سيزده آبان گفت  در ادامه با گرامي داشت يومصدر

 .اسالمي داده باشد محکمي را به گوش استکبار نواخت تا پاسخ روشني براي فشار و تھديدھا عليه انقالب سيلي
انقالب که امروز با صالبت توسط مقام معظم رھبري  و) هر(ھر زمان که بحث دفاع از حق، آرمان ھاي امام : وي افزود
 .برند ھا حاضر مي شوند و مشکالت را از بين مي با ايمان و اقتدار در صحنه گردد، مردم شود، مطرح مي دنبال مي
فراموش شدني  مقاومت و دالوري مردم خوزستان در مقابل رژيم عراق: سازمان نظام پزشکي تصريح کرد رئيس کل
ھا عليه کشور  اثر ماندن فشارھا و تحريم بي  ايستادگي مردم بر ايمان و اعتقاد انقالبي خود باعث شد عالوه برنيست،

 .در طول دوران دفاع مقدس به شکوفايي برسد خودباوري و اعتماد به نفس بلقوه جوانان
و توسعه کشور ندارد بلکه ملت ما شود نه تنھا تأثير منفي دررشد  بيشتر مي امروز ھر چقدر تھديدات: وي اظھار داشت

بازرگاني از  كند که ھمان طور که طبق گزارش وزارت عنوان فرصتي براي شکوفايي استعدادھا استفاده مي از آن به
تجاري به داخل کشور نسبت به مدت  خردادماه سال جاري و تصويب قطع نامه جديد عليه ايران تبادالت ھيات ھاي

 .ند برابر شده استھاي گذشته چ مشابه در سال
مثبت سازمان نظام  اين مراسم دکتر ممبيني رئيس سازمان نظام پزشکي استان خوزستان نيز با اشاره به تعامل در

بھداشت و درمان کشور در برنامه پنجم  ھاي کشور، درخواست کرد جايگاه پزشکي با وزارت بھداشت و ساير ارگان
بررسي است، وسيع و داراي اولويت ديده شود تا با اختصاص   در حالتوسعه که ھم اکنون در مجلس شوراي اسالمي

 .سالمت حل شود بودجه مناسب مشکالت نظام
ھاي جامعه پزشکي اختيارات تعرفه گذاري  نگراني خواھيم تا با درک از نمايندگان مجلس شوراي اسالمي مي: وي افزود

 .سلب نکنند سازمان نظام پزشکي را از اين سازمان
ھاي زيادي  اگر اجراي اين قانون ھزينه: اظھار داشت ھا  با اشاره به اجراي قريب الوقوع قانون ھدفمند کردن يارانهممبيني

شود که به ھمين علت دولت پايه  ھا وارد مي اضافه نمايد صدمات زيادي به آن را به امور بھداشتي و درماني مردم
 .ببيندھا را تدارک  الزم براي جبران اين ھزينه تمھيدات

 احتمال افزایش مجدد نرخ بيکاری

نرخ   روز از فصل پایيز امسال، تاکنون مرکز آمار ایران45درآستانه گذشت :  آمده است مھرخبر گزاری دولتی به گزارش 
عادل آذر رئيس مرکز  .نيست بيکاری فصل تابستان را اعالم نکرده و فعال زمان انتشار رسمی این گزارش نيز مشخص

تکميل نشدن بررسی ھا برای اعالم نتيجه اشاره  ن در نشست خبری خود در روز ملی آمار در این خصوص بهآمار ایرا
 .به محض تکميل شدن چرخه محاسبه بيکاری خبر داده بود وی ھمچنين از اعالم این نرخ. کرده بود
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 یک فصل وقت برای اعالم نرخ بيکاری

درباره زمان دقيق اعالم نرخ بيکاری   مرکز آمار ایران در گفتگوی کوتاهطه نورالھی مدیرکل جمعيت نيروی کار و سرشماری
نرخ زود است، چون تاکنون بررسی ھا برای تعيين این نرخ نھایی  ھنوز برای اعالم این: فصل تابستان سال جاری گفت

آغاز فصل بعدی  اناین مقام مسئول مرکز آمار ایران ھمچنين تاکيد کرد که برای اعالم این نرخ تا زم .نشده است
 . تا آن زمان این نرخ را اعالم کنيم فرصت داریم و می) زمستان(

 احتمال افزایش دوباره نرخ بيکاری

: بيکاری خبر می دھند و معتقدند این در حالی است که کارشناسان و فعاالن بازار کار از احتمال افزایش دوباره نرخ
درصد 14.6درصد شروع و در بھار امسال به 14.1سال گذشته با   زمستاناحتماال روند افزایشی نرخ بيکاری که از فصل

پی  ميليون نفر بيکار بيشتر را در1در شرایط فعلی ھر یک درصد نرخ بيکاری، آماری حدود .داشت رسيد، ادامه خواھد
فر دیگر نيز به  ميليون ن1حدود  به عبارت دیگر، در صورت افزایش دوباره نرخ بيکاری، ممکن است چيزی.خواھد داشت

فعاالن بازار کار مطرح .اند، افزوده شود بھار سال گذشته بيکار بوده  ميليون نفری که در بھار سالجاری نسبت به3.5حدود 
ازجمله سازمانھای کارگری،کارفرمایی و تامين اجتماعی در  می کنند که غيبت مراکزمرتبط با موضوعات اشتغال وبيکاری

آنان ھمچنين عدم دستيابی به یک .از ضعف ھایی است که در بحث بيکاری وجود دارد  خودزمان محاسبه نرخ بيکاری،
اشتغال،مرکز آمار، نھادھای کارگری و کارفرمایی را یک ضعف  اجماع مناسب بين دستگاھھای مختلف مرتبط با موضوع

فعاالن این بازار .ر صورت نمی گيردعدم ھمکاری، تعامالت سازنده ای در تبادل اطالعات و آما می دانند که در بستر این
برخی استانھا ھم اکنون به سھم تعيين شده  ميليون فرصت شغلی جدید و اینکه گفته می شود1.1درباره ایجاد 

این موارد باید با آدرس دقيق و مشخص بيان شود؛ به این معنی که ھمه  :سالجاری خود دست یافته اند، تاکيد دارند
 .رصت شغلی و در کدام استانھا و به چه نحو ایجاد شده استميزان ف بدانند کجا، چه

اجتماعی می دانند به نحوی که در  ھایی که می توان به آمار آن استناد کرد را تامين آنان ھمچنين یکی از دستگاه
د که در استانھا، باید آمار بيمه شدگان افزایش داشته باش صورت ایجاد فرصتھای جدید شغلی و شاغل شدن کارجویان

 اینگونه نيست

 
 محروم غرب کشور آماده باش نيروھای ضد شورش در مناطق

ھدفمند  در آستانه اجرای طرح:  آبان آمده است 15در تاریخ ” ھرانا“بنابه اطالع گزارشگران خبرگزاری حقوق بشر ایران 
حشت و جلوگيری از ھر گونه و و  کردن یارانه و احتمال افزایش گرانی ھا، نيروھای انتظامی برای ایجاد فضای رعب

 .محرمانه ایی به حال آماده باش درآمده اند اعتراض گسترده مردم در این مناطق طبق بخش نامه ی

ایالم و لرستان نيروھای  در ھمين راستا در طول روزھای ھفته گذشته در مراکز استانھای کردستان ، کرمانشاه ،
این نيروھا که مجھز به باتوم برقی و گاز . کرده اند ام به رژه نظامیضدشورش در مناطق و مراکز اصلی این شھرھا اقد

در روز ھای .سی نفری در مراکز اصلی و پر رفت و آمد اقدام به قدرت نمایی کردند اشک آور بودند به صورت کارونھای
 .حکمفرما کرده اندامنيتی را در این مناطق  گذشته نيرو ھای امنيتی در شھرھای نام برده مستقر شده و جوی کامال

دولت در آستانه اجرای ھدفمند  الزم به ذکر است با توجه به آمار باالی بيکاری و فقر در مناطق کردنشين غرب کشور،
به اعتراض گسترده مردم این مناطق ترسيده و نيروھای  کردن یارانه ھا و احتمال افزاش گرانی به دنبال آن نسبت

  ھر گونه اعتراض مردمی آماده کرده است ضدشورش خویش را برای مقابله با

 
 ورامين مقابل مجلس تجمع بازنشستگان خانه کارگر پاکدشت و

پاکدشت در اعتراض به انتقال بخش  ھای ورامين و ھای کارگر شھرستان  نفر از بازنشستگان خانه٢٠٠صبح امروز حدود 
 .لس شورای اسالمی تجمع کردندبھداشت مقابل مج درمان مستقيم از سازمان تامين اجتماعی به وزارت

بينی شده  برنامه پنجم توسعه پيش عنوان یک پيشنھاد در انتقال درمان از سازمان تامين اجتماعی به وزارت بھداشت به
 .موضوع اعتراض داشتند است که بخش زیادی از کارگران بازنشسته نسبت به این

ری در اعتراض به این موضوع مقابل مجلس تجمع کرده  شھرچھارشنبه نيز بازنشستگان خانه کارگر غرب تھران و  روز
 .بودند

نيز   درصدی دستمزدھا۶کارگرانی که صبح امروز مقابل مجلس تجمع کرده بودند نسبت به افزایش  الزم به ذکر است که
 . درصدی دستمزد خود بودند١۵اعتراض داشتند و خواستار افزایش 

 نابودی صنعت پوشاک در آستانه
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ھای اقتصادی مطرح باشد به  مزیت تواند به عنوان یکی از در حالی که صنعت پوشاک کشور می: علی پاکزاد/ ین خبر آنال
این صنف به قدری تنگ شده است که باید منتظر ورشکستگی  ھای اخير فضا بر توليد کنندگان رسد طی سال نظر می
اند  گرفته می کنندگان ایرانی قرار پيش در جمع صادرباشيم، توليد کنندگانی که تا چندی  برتر پوشاک کشور ھای مارک

 .کنند خودداری می امروز حتی برای جلب مشتری در بازارھای داخلی از تبليغ کردن نيز

کنند در حال حاضر با مشکالت  می برندھای ایرانی مردانه که بخش عمده فعاليت خود را بر روی توليد کت وشوار متمرکز
به مراتب پایين در بازار چنان سھم بازار این توليد کنندگان را  ھستند، اجناس چينی با قيمتیفراوانی دست به گریبان 

ھای  دھک ھای خاص درآمدی در اند که این شرکتھا برای حفظ سھم بازار خود به سمت گروه قرارداده الشعاع تحت
 .شوند درآمدی باال تمایل پيدا کرده و از بازار قشر متوسط جامعه دور می

با سرد شدن ھوا وآغاز : نویسد می یت خبری ام بی ای نيوز در زمينه توقف تبليغات چند برند شناخته شده ایرانیسا
اگر کمی به بازار . درزمينه فروش پوشاک گرم مشاھده شود ای رفت که تبليغات گسترده فروش فصل پایيز انتظار می
 در حالی که ھوا کامال.  تبليغات پوشاک گرم را حس کنيممتمرکز شویم می تواینم سردی تبليغات توجه کنيم و به آن

ای شد تا با  موضوع بھانه این. خورد سرد شده است اما ھيچ تبليغ محيطی یا رسانه ای از این محصوالت به چشم نمی
 .دیمای مواجه ش کننده داشته باشيم اما با پاسخ شوکه گویی و ھای ایرانی در این زمينه گفت یکی از مھمترین برند

شرکت ایکات : ای گفت بی ام ھای نام آشنای پوشاک کشور در پاسخ به خبرنگار مدیر روابط عمومی یکی از شرکت
 .تليغات خود را حذف کرده است گونه تبليغاتی در این فصل ندارد و این شرکت بخش  ھيچ

يغات خود را حذف کرده و به گفته تبل برند ایکات که با ھدف بسط و گسترش در بازار پوشاک وارد بازار شده بود بخش
 .ای برای شناساندن بيشتر نام خود ندارند برنامه مدیر روابط عمومی این شرکت روءسای این شرکت ھيچ

و فروش فعاليت می کند و بسيار  توليد کننده این مارک شناخته شده ایرانی به عنوان یک برند داخلی در زمينه توليد
ایکات که به عنوان یک برند شناخته شده . پوشی کند چشم ع مھمی به نام تبليغاتناراحت کننده است که از موضو

تمام بدون ھيچ تبلياتی به تبليغات گذشته بسنده کرده و این بخش مھم را حذف  داخلی مطرح شده بود با دلسردی
 .است کرده

توليد کننده پوشاک است از زمستان  وهروز رسانی سایت این گر کند عدم به از دیگر نکاتی که صحت این خبر را تائيد می
 . به بعد است٢٠٠٧-٢٠٠۶و پایيز 

شرکت دیگر نيز در این سایت منعکس  ھای تبليغاتی چند البته نکته قابل توجه آنکه در این زمينه خبر تعطيلی برنامه
را در زمينه اندرکاران صنعت پوشاک بارھا مشکالت خود  ھای اخير دست شده است این در حالی است که طی سال

به کشور ابراز کرده بودند ولی در عمل ھيچ دستاوری در این زمينه حاصل نشده است  رویه و قاچاق گسترده واردات بی
چمدانی پوشاک به کشور شده  ھای واردتی نيز تنھا به کاھش واردات رسمی و افزایش قاچاق و واردات افزایش تعرفه و

 .است

شوند به خوبی نشان از زیر  می عضا از طریق ھمين واردات چمدانی و قاچاق تامينھای خانگی که ب البته رونق فروش
دھد صادرات انواع پوشاک از کشور  گمرک ایران نشان می نگاھی با آمارھای. زمينی شدن بازار پوشاک کشور را دارد

 ميليون دالر ٧مين دوره ميليون دالر رسيده است در حالی که ميزان واردات در ھ ٣٧ ماھه نخست سال جاری به ۶طی 
ناشی از ھمان مواردی  با توجه به این تراز مثبت باید شاھد رشد این صنایع در کشور باشيم ولی روند معکوس بوده و

 .بود که به آن اشاره شده است

 ۶افت کرده است آمارھای  البته نباید فراموش کرد که ميزان صادرات پوشاک طی چند سال اخير در ایران به سرعت
خبر از صادراتی ٨٧ ماھه نخست سال ۶آمارھای   ميليون دالر می رسد در حالی که٣٧ماھه نخست سال جاری به 

 ميليون ١١١ ميزان صادرات پوشاک ایران به رقمی معادل ٨٧تا پایان سال  دھد و در عمل  ميليون دالر را می۶٠معادل 
اميوار کننده  اک در مورد ميزان صادرات سال جاری اصالبينی کارشناسان صنعت پوش در حالی که پيش دالر رسيده است

 .نيست

صنعت در کشور دارد، البته نکته  انداز تيره این به ھر شکل آنچه در صنعت پوشاک کشور در حال وقوع است خبر از چشم
در سبد ھای مانند مشکن مجبور به کاھش سھم پوشاک و کفش  ھزینه جالب آنکه خانوارھای ایرانی به دليل افزایش

  سھم پوشاک و کفش در سبد٧٨دھد در سال  به ظوریکه آمارھای بانک مرکزی نشان می اند ھای خود شده ھزینه
 درصد کاھش ۵به رقم  ٨٧  درصد بوده است در حالی که این سھم در سال٨ھای خانوارھای ایرانی چيزی معادل  ھزینه

ھای توليد در  نيز کاھش داشته و در مقابل ھزینه انوارھاپيدا کرده است این روند در شرایطی است که قدرت خرید خ
 ٨٨ تا ٨٣ھای  دھد تنھا طی سال طوریکه آمارھای بانک مرکزی نشان می کشور به شدت افزایش داشته است به

 . درصد رشد داشته است٧٠در بخش پوشاک معادل  ھای توليد ھزینه

ميليارد تومان است را به کاالھای   ھزار٩بعاد مالی آن معادل در حال حاضر می توان گفت متاسفانه بازاری که حداقل ا
نکته جالب آنکه . داخلی نيز در حال رانده شدن از این بازار ھستند دست قاچاقچيان سپرده شده است و توليد کنندگان

نيز   بارصنایع پوشاک نساجی ایران طی تازیخ معاصر ایران چندین بار اتفاق افتاده است و ھر چرخه زمين خوردن
واردات خارجی دليل اصلی این اتفاق  ھای جبران ناپذیری به سرمایه ھای ملی وارد امده است و ھر باز نيز سيل زیان
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نسخه مناسبی برای حمایت از زنجيره صنایع نساجی و پوشاک  توانند بوده و متاسفانه ھنوز مدیران دولتی ما نمی
 .کشور ارایه دھند

صادرات این صنعت حاکم بوده  خوبی در سير نزولی که بر ميزان  به٨٠ کشور طی دھه تصویر حاکم بر صنعت پوشاک
ميليون دالر نزول کرده ٣٧ماھه سال جاری به حدود   در شش٨٢ ميليون دالر در سال ٢٣۵مشخص است روندی که از 

تواند به عنوان  نایع کشور میھا برای بسياری از ص در شرایطی که دفمندسازی یارانه توان اميدوار بود است و البته نمی
 .بيایند چالش جدی مطرح باشد صنایع پوشاک ایران بتوانند به راحتی از این آزمون سر بلند بيرون یک

 در مقابل مجلس” ھوو“داران  تجمع کاميون

ه عدم  در اعتراض ب– شنبه –داران ھوو ظھر امروز  تعدادی از کاميون: آمده است ایسنا به گزارش خبرگزاری دولتی 
 .کردند خودرو دیزل در مقابل مجلس تجمع حکم سازمان تعزیرات حکومتی توسط شرکت ایران اجرای

به بعد به دارندگان این  84 ھای ھوو را در سال این افراد در اعتراض مدعی شدند، شرکت ایران خودرو دیزل کاميون
داران داده است و ایران خودرو از اجرای   این کاميونبه نفع خودروھا گران فروخته است و حاال پس از سه سال دادگاه رای

کميسيون  حدود سه ماه گذشته به«: وگو با خبرنگاران گفت داران در گفت یکی از این کاميون .کند حکم سرپيچی می
حکومتی و نماینده شرکت ایران خودرو  قضایی مجلس اعتراض کردیم و این کميسيون نيز با مسووالن سازمان تعزیرات

 «.به حق خود برسيم شد و نه ما توانستيم زل مذاکراتی داشت اما نتيجه آن نه به ما ابالغدی

 ميليون 66 تا 52مبالغ حدود   ھزار کاميون ھوو را با16شرکت ایران خودرو دیزل در پنج سال گذشته حدود «: وی گفت
 ھزار 800 ميليون و 44واقعی این خودروھا را تعزیرات حکومتی ارزش  تومان به دارندگان این خودروھا فروخته اما سازمان

ليزینگی  تمام خودروھای خریداری شده«: داران ھوو نيز در این زمينه گفت یکی دیگر از کاميون «.است تومان اعالم کرده
 تومان  ميليون30ھا  بازار آزاد این کاميون شود، اما امروز در  ميليون تومان تمام می100است و ھر خودرو برای ما حدود 

 «.ھم ارزش ندارد

  تظاھرات بازنشستگان تأمين اجتماعی در مقابل مجلس 

  
روز شنبه بازنشستگان تأمين اجتماعی در مقابل مجلس تظاھرات کردند، کارگران بازنشسته و برخی کارگران • 

  ...شاغل در این تظاھرات مطالبات خود را مطرح کردند 
  

 صبح بازنشستگان تأمين اجتماعی یک تظاھرات ١٠ از ساعت ٨٩ آبان ١۵روز شنبه :  گزارش دریافتی-اخبار روز 
اعتراضی در مقابل مجلس شورای اسالمی برگزار کردند در این تظاھرات که از شھرری؛ اسالمشھر؛ تھران؛ کرج و 

جمله قزوین حضور یافته بودند کارگران بازنشسته و برخی کارگران شاغل حضور یافته و به طرح مطالبات خود از 
کارگران ھمچنين .  اعالم شده از طرف دولت پرداختند%۶ در مقابل ٨٩ حقوق سال %١۵درخواست افزایش 

مطالباتی دیگر از قبيل برقراری بيمه تکميلی و برخی امتيازات دیگر که در یک اطالعيه منتشره ذکر شده بود و 
به وزارت بھداشت را درخواست کردند و با ھمچنين لغو مصوبه دولت در خصوص انتقال درمان از تأمين اجتماعی 

شعارھای بلند بارھا تالش کردند صدای خود را به گوش نمایندگان مجلس رسانده و آنان را مجبور به پاسخگویی 
کارگران ضمن قرائت قطعنامه خود و تعھد برخی نمایندگان در خصوص اجرای خواست ھای آنان قرار گذاشتند . کنند

نکته ای که . ات آنان رسيدگی نشود در آینده ای نزدیک به تجمعات دیگری اقدام خواھند نموددر صورتيکه به مطالب
جلب توجه می کرد آگاھی آنان از ضرورت ایجاد یک تشکل سراسری از بازنشستگان تأمين اجتماعی و وحدت با 

  . کارگران شاغل بود
 از تظاھر کننده گان منتشر شد که متن آن به یک اطالعيه تشریحی در مورد مطالبات بازنشستگان در بين بسياری

  :قرار زیر است
  

   آبان ماه ١۵متن اطالعيه منتشره در تظاھرات 
  : مطالبات بازنشستگان تأمين اجتماعی

  افزایش حقوق ماھيانه حداقل به ميزان افزایش نظام ھماھنگ خدمات کشوری و با در نظر گرفتن تورم واقعی  -١
برای ھمه بازنشستگان تأمين اجتماعی ؛ زیرا پس از سی سال کارھای سخت و توان " یبيمه تکميل"برقراری  -٢

فرسا و با توجه به باال بودن ھزینه ھای درمان ما قادر به درمان ھای اساسی نبوده و این باعث رشد سریع بيماریھا 
  می شود که فرتوتی زود رس را با خود ھمراه دارد 

  ) ھمانند دیگر بازنشستگان کشوری (افرت ووام تحصيلی فرزندان  تشکيل صندوق رفاھی وام ؛ مس-٣
  تشکيل تعاونی ھای مسکن برای بازنشستگان فاقد مسکن-۴

  
  دوستان بازنشسته تأمين اجتماعی 

ارزشی ندارد و کارگران و حقوق بگيران ؛ " تالش"و " کار"ھمانظور که می دانيد در سرزمين که زندگی می کنيم 
عيت زندگی در ایام جوانی خود نمی توانند حداقل امکانات الزم برای خود و خانواده شان را تھيه حتی در بھترین وض

کنند و تمام بھره مندی ھای زندگی از آن کسانی است که کار نمی کنند ؛ از اینجھت کارگران و حقوق بگيران در 
 زمان بازنشستگی علی رغم سی سال زمان جوانی و توانمندی خود مجبور به انجام دو یا سه کار می شوند و در

و در این مقطع زمانی بجھت بحران ھای .به کار ھای نامناسب و دون شأن خود تن می دھند " کار و آبرو داری اجبارا 
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 و با خيل عظيم جوانان بيکار ؛ کار برای – که به دست دولت و سوء استفاده گران ناشی شده - اقتصادی 
  .بازنشستگان نایاب است 

صل تاریخی می گوید ھر نسلی پا روی دوش نسل قبلی خود می گذارد ؛ این ھمه بنا ھا ؛ شھرھا ؛ کارخانه یک ا
ھا ؛ سد ھا؛ جاده ھا و خيابان ھا و تأمين زندگی دھھا ميليون انسان نسل پس از ما ؛ از زحمت چه کسی ساخته 

 این مملکت کشيده باشند و به اصطالح شده است ؟ دولتمردان و سرمایه داران بدون آنکه کمترین زحمتی برای
سنگ روی سنگ گذاشته باشند امروزه در بھترین و مستحکم ترین بناھا و خود روھایی که ما ساخته ایم و در روی 

بھترین مبلمان ھا لم می دھند و به روی مبارکشان ھم نمی آورند که از قبل دسترنج چه کسانی استفاده می 
رده اند که این کارگران بودند که وقتی با قدرت عظيم خود بطور یکپارچه و متحدانه در کنند ؟ دولتمردان فراموش ک

  . پا به عرصه مبارزه نھادند رژیم گذشته خلع سالح شد ۵٧سال 
 حقوق و مزایای دریافتی ماھيانه از ما کسر و به حساب تأمين اجتماعی ریخته می %٣٠دوستان می دانيم که 

ر چھل یا سی و یا ده سال قبل چه ارزشی داشته است ؛ کافيست با قيمت اقالم مصرفی شود برای اینکه بدانيم د
 تومان بود و از حقوق ٢۵مثل برنج و یا گوشت و یا مسکن و غيرو سنجش کنيم ؛ در سی سال قبل گوشت کيلویی 

 کيلو گوشت ۴٨ با یعنی برابر   )سی در صد بيمه (  تومان بيمه کسر می گردید ١٢٠٠ تومانی ما ۴٠٠٠و مزایای 
 تومان است ؛ برابر با حدود ١٨٠٠٠ماھيانه بيمه پرداخت می کردیم و با قيمت امروزی که حداقل کيلویی 

تومان می گردد ؛ و این مبلغ ماھيانه با معادل سازی ارزش امروزی ؛ در سی سال قبل بعنوان بيمه از     ٠٠٠/٨۶۴
آن سرمایه گذاری شده و بجریان افتاده و طی سال ھا دارای حقوق ما کسر می گردید و مسلم است که بخشی از 

بازده بوده است و نتيجتا از مبلغ ذخيره اوليه نيز افزون شده است ؛ حال پس از سی سال خوبست مسئولين روشن 
 کنند که این پول ھایی که ما پرداخته ایم به کجا رفته است ؟ حاکميت موظف است عدالت را رعایت کند و از اینکه

اگر تورم ایجاد شده ؛ ما که خود . سرمایه ؛ دسترنج و حاصل زندگی ما توسط دیگران بغارت برود جلوگيری نماید 
توليد کننده و عامل کاھش تورم بوده ایم و باید دید چه کسانی باعث ایجاد تورم بوده اند و آیا ثروت آنان در این مدت 

کسی که کار می کند چيزی "  است ؟ مصداق جمله معروف شده ایم کاھش یافته و یا دھھا برابر افزایش پيدا کرده
  "بدست نمی آورد و آنکه چيزی بدست می آورد کار نمی کند 

دوستان ھم اکنون ما یعنی سازندگان تمام نعمات کنونی در ته جدول قرار داریم ھمه چيز را تقسيم می کنند ؛ 
 نيم نگاھی بما کرده و اندکی در نظر می گيرند و اگر نمانده بودجه ھا را تخصيص می دھند و اگر چيزی ته آن ماند

جز حرف و وعده و وعيد    بود که سخنرانی ھای طول و درازی در مورد جبران حقوق ما می کنند اما در درون آن
  .ما صدقه نمی خواھيم ؛ ما حقوق اساسی خود را می خواھيم . توخالی ھيچ چيز نيست 

شيم ؛ با ریختن غم و غصه و اندوه در درون خود ؛ یعنی با از بين بردن خود کاری صورت باید بفکر جدی و اساسی با
سر باال از یک کارمند دون پایه خلع " نه "نخواھد گرفت ؛ با حرکت انفرادی نيز بجایی نمی رسيم و با یک جواب 

د رعد و برق محو می سالح می شویم حرکت ھای موضعی و عصبانی جمعی نيز راه بجایی نخواھد برد و ھمانن
  .شود 

  راھکار ما ایجاد تشکيالت دائمی و سراسری است
اگر متحدانه و در سراسر مملکت خواسته ھای خود را با صدای رسا اعالم کنيم کسی نمی تواند آنرا نشنيده بگيرد 

ید جمع خود را باور ؛ ما جمعيت زیادی ھستيم می توانيم در تصميمات کالن و انتخابات و غيرو اثر گذار باشيم ؛ با
  کنيم ھمانطور که ما سازندگان نعمات موجود ھستيم ؛ اما سئوال اینستکه شورا ھای خود را چگونه تشکيل بدھيم؟ 

در تمامی شھرستان ھا و مراکز استان می توان با تجمع در مقابل سازمان کل تأمين اجتماعی بطور مرتب اول  -١
ومی خود را تشکيل و یک ھيأت موسس شورای نمایندگان با اھداف زیر ھر ماه ضمن بيان خواسته ھا ؛ مجمع عم

  .تشکيل شود
 فراخوان تشکيل مجمع عمومی بازنشستگان ھر شعبه در مسجد محل ؛ پارک منطقه و یا یک مکان عمومی دیگر -

  که بطور مرتب در پانزدھم ھر ماه تشکيل شود و برگزاری انتخابات جھت شورای دائمی ھمان منطقه 
  فرھنگی و انتشارات ؛ روابط عمومی ؛ ھمکاری ھای داوطلبانه ؛ تفریحی و ورزشی :  تشکيل کمسيون ھای -   

   انتشار خبر نامه بازنشستگان تأمين اجتماعی منطقه بطور ماھيانه برای بازنشستگان ھر شعبه -   
  اطق با کميسيون ھای مربوطهتشکيل شوراھای بازنشستگان تأمين اجتماعی شھر ھا متشکل از نمایندگان من -٢
   تشکيل شوراھای استانی از تمایندگان شھرھا و بالخره در سطح کشور از نمایندگان استانھا -٣

ھمانطور که مقامات دولتی وعده دادند که حقوق بازنشستگان تأمين اجتماعی ھمانند بازنشستگان کشوری و 
رداختی ما بسيار بسيار بيشتر از ميزان بيمه پراختی لشگری افزایش خواھد یافت و از طرف دیگر ميزان بيمه پ

  . کشوری و لشگری بوده و قابل مقایسه نمی باشد درخواست تحقق مطالبات بحق موارد ذکر شده را داریم 
  

 جمعی از بازنشستگان تأمين اجتماعی
 

 درگيری ماموران مسلح با روستایيان عرب در اطراف اھواز
 

طی درگيری بين ماموران دولتی و :  آبان آمده است 15در تاریخ  ژادپرستی در ایرانبه گزارش کانون مبارزه با ن
  . آبادان دست کم یک نفر کشته ویک تن زخمی شد- در جاده اھواز " قلعه طرفی " روستایيان عرب در روستای 

رب به این روستا این درگيری ھنگامی به وقوع پيوست که ماموران انتظامی اھواز برای غصب زمين ھای کشاوزان ع
  .یورش بردند که بر اثر شليک ماموران یک زن زخمی شد

  .دردرگيری پيشين در این روستا که چند روز پيش رخ داد یک جوان عرب به ضرب گلوله ماموران کشته شده بود
روستا در قلمرو طرح توسعه نيشکر کارون قرار دارد و بر اساس این طرح، قرار است این " قلعه طرفی " روستای 

  .مانند دھھا روستای دیگر عرب نشين با خاک یکسان شود
کشاورزان روستا به دليل عدم تحقق وعده ھای مسئوالن طرح توسعه نيشکرمبنی بر واگذاری زمين کشاورزی به 
ه آنان در خارج از محدوده طرح یادشده ، بارھا در برابر غصب زمين ھای خود مقاومت کردند، به گونه ای که طی دوازد
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  .سالی که از عمر این طرح می گذرد بيش از سيصد نفر در برخورد با ماموران کشته شده اند
 ھزار ھکتار از زمين ھای حاصلخيز کشاورزان عرب در دو کرانه کارون به ١٢٠بر اساس طرح توسعه نيشکر تاکنون 

  .تملک دولت درآمده است
سالمی بارھا نسبت به ناکارآمد بودن این طرح کارشناسان اقتصادی و نمایندگان اھواز درمجلس شورای ا

  . ھشدارداده بودند
روشنفکران وفعاالن سياسی عرب ھدف از اجرای این طرح را کندن روستایيان عرب از زمين ھایشان در روستاھا و 

  .تغيير بافت جمعيتی استان خوزستان به زیان مردم عرب بومی می دانند
  

 احتمال افزايش مجدد نرخ بيکاری 

فصل پاييز امسال در حالی به نيمه خود رسيد که :  آبان آمده است 15 در تاریخ جرسه نوشته سایت اصالح طلب ب
ھمچنان خبری از اعالم نرخ بيکاری فصل تابستان توسط مرکز آمار ايران نيست و کارشناسان نيز از احتمال افزايش 

  . دھند دوباره نرخ بيکاری خبر مي
 روز از فصل پاييز امسال، تاکنون مرکز آمار ايران نرخ بيکاری فصل تابستان را اعالم 45 گذشت به گزارش مھر، درآستانه

  . نکرده و فعال زمان انتشار رسمی اين گزارش نيز مشخص نيست
عادل آذر رئيس مرکز آمار ايران در نشست خبری خود در روز ملی آمار در اين خصوص به تکميل نشدن بررسی ھا برای 

  . وی ھمچنين از اعالم اين نرخ به محض تکميل شدن چرخه محاسبه بيکاری خبر داده بود. جه اشاره کرده بوداعالم نتي
  يک فصل وقت برای اعالم نرخ بيکاری 

طه نورالھی مديرکل جمعيت نيروی کار و سرشماری مرکز آمار ايران در گفتگوی کوتاه درباره زمان دقيق اعالم نرخ بيکاری 
ھنوز برای اعالم اين نرخ زود است، چون تاکنون بررسی ھا برای تعيين اين نرخ نھايی :  جاری گفتفصل تابستان سال

  . نشده است
فرصت ) زمستان(اين مقام مسئول مرکز آمار ايران ھمچنين تاکيد کرد که برای اعالم اين نرخ تا زمان آغاز فصل بعدی 

  .  تا آن زمان اين نرخ را اعالم کنيم داريم و مي
  مال افزايش دوباره نرخ بيکاری احت

: اين در حالی است که کارشناسان و فعاالن بازار کار از احتمال افزايش دوباره نرخ بيکاری خبر می دھند و معتقدند
درصد 14.6درصد شروع و در بھار امسال به 14.1احتماال روند افزايشی نرخ بيکاری که از فصل زمستان سال گذشته با 

  . د داشترسيد، ادامه خواھ
به عبارت ديگر، .ميليون نفر بيکار بيشتر را در پی خواھد داشت1در شرايط فعلی ھر يک درصد نرخ بيکاري، آماری حدود 

 ميليون نفری که در بھار 3.5 ميليون نفر ديگر نيز به حدود 1در صورت افزايش دوباره نرخ بيکاري، ممکن است چيزی حدود 
  . اند، افزوده شود  بيکار بودهسالجاری نسبت به بھار سال گذشته

فعاالن بازار کار مطرح می کنند که غيبت مراکزمرتبط با موضوعات اشتغال وبيکاری ازجمله سازمانھای کارگري،کارفرمايی 
  . و تامين اجتماعی در زمان محاسبه نرخ بيکاري، خود از ضعف ھايی است که در بحث بيکاری وجود دارد

ه يک اجماع مناسب بين دستگاھھای مختلف مرتبط با موضوع اشتغال،مرکز آمار، نھادھای آنان ھمچنين عدم دستيابی ب
کارگری و کارفرمايی را يک ضعف می دانند که در بستر اين عدم ھمکاري، تعامالت سازنده ای در تبادل اطالعات و آمار 

  . صورت نمی گيرد
و اينکه گفته می شود برخی استانھا ھم اکنون به سھم ميليون فرصت شغلی جديد 1.1فعاالن اين بازار درباره ايجاد 

اين موارد بايد با آدرس دقيق و مشخص بيان شود؛ به اين معنی : تعيين شده سالجاری خود دست يافته اند، تاکيد دارند
  . که ھمه بدانند کجا، چه ميزان فرصت شغلی و در کدام استانھا و به چه نحو ايجاد شده است

ھايی که می توان به آمار آن استناد کرد را تامين اجتماعی می دانند به نحوی که در  از دستگاهآنان ھمچنين يکی 
صورت ايجاد فرصتھای جديد شغلی و شاغل شدن کارجويان در استانھا، بايد آمار بيمه شدگان افزايش داشته باشد که 

   .اينگونه نيست
  

  در آستانه حذف يارانه ھا آماده باش نيروھای ضد شورش در مناطق محروم غرب کشور

 نيروھای يگان و ويژه و ضد شورش نيروی انتظامی در آستانه اجرای طرح : آبان آمده است 15در تاریخ خبرگزاری ھرانا 
شور به حال آماده باش ھدفمند کردن يارانه و جلوگيری از بروز اعتراضات گسترده مردمی در مناطق محروم غرب ک

  . درآمداند
در آستانه اجرای طرح ھدفمند کردن يارانه و احتمال افزايش گرانی ھا، نيروھای انتظامی برای ه است ؛ طی گزارش آمد

ايجاد فضای رعب و و حشت و جلوگيری از ھر گونه اعتراض گسترده مردم در اين مناطق طبق بخش نامه ی محرمانه 
  . ی به حال آماده باش درآمده انداي

فته گذشته در مراکز استانھای کردستان ، کرمانشاه ، ايالم و لرستان نيروھای در ھمين راستا در طول روزھای ھ
اين نيروھا که مجھز به باتوم برقی و گاز . ضدشورش در مناطق و مراکز اصلی اين شھرھا اقدام به رژه نظامی کرده اند

  . قدرت نمايی کردندآمد اقدام به اشک آور بودند به صورت کارونھای سی نفری در مراکز اصلی و پر رفت و 
در اين مناطق حکمفرما در روز ھای گذشته نيرو ھای امنيتی در شھرھای نام برده مستقر شده و جوی کامال امنيتی را 

  . کرده اند
الزم به ذکر است با توجه به آمار باالی بيکاری و فقر در مناطق کردنشين غرب کشور، دولت در آستانه اجرای ھدفمند 

و احتمال افزاش گرانی به دنبال آن نسبت به اعتراض گسترده مردم اين مناطق ترسيده و نيروھای کردن يارانه ھا 
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   .ضدشورش خويش را برای مقابله با ھر گونه اعتراض مردمی آماده کرده است
  

سرکوب و زندان کارگران سيمان درودنشانی از ضعف و استيصال حکومت جمھوری 
 اسالمی 

  
 : آبان آمده است 15 در تاریخ  کميته ھماھنگی برای کمک به ايجاد تشکل ھای کارگريبرطبق اخبار رسيده ازطرف

کارگران سيمان درود واقع در استان لرستان در حا ليکه برای تثبيت قراردادھای موقتشان به قراردادھای رسمی و 
ورد ضرب و شتم مأمورين  دست به اعتراض و اعتصاب زده بودند به طرز وحشيا نه ای م89 آبان 9دائمی درتاريخ 

 و  نفر از کارگران درھمان محل کار دستگير30در اين رابطه .سرکوبگر حکومت سرمايه جمھوری اسالمی قرار گرفتند 
  . روانه زندان شدند

کارگران سيمان درود زمانی دست به اعتراض و اعتصاب زدند که وعده ھای پوچی که رئيس جمھوررژيم به کارگران در 
ثبيت قراردادھای موقت به دائمی به آنھا داده بود نقش بر آب شده و کارگران سيمان درود برای افشاء اين رابطه با ت

  .  حق اشان دست به اين حرکت زدندوعده ھای تو خالی جانيا ن سرمايه و تحقق خواسته ھای بر
 طبقه کارگر ميتواند برای خواسته اعتراض و اعتصاب از حقوق اوليه کارگران است و يکی از مھمترين ابزارھايی است که

ھای طبقاتيش عليه سرمايه بکار گرفته و حکومتھای سرمايه داری را دچار ترس و وحشت نموده و وادار به عقب 
ھر اعتصابی به کارگران ميآموزد تنھا با اتکاء به نيروی ھمبستگی و عمل متحدشان حساب کنند و فقط با . نشينی نمايد

سرمايه . توانند بر عليه سرمايه داران مبارزه کنند و توطئه ھای آنھا را بر عليه کارگران افشاء نماينداين اتحاد است که مي
داران قانونن مجازند که گرد ھم جمع شوند و علنن در مورد راھکارھای پايين آوردن دستمزدھا، قراردادھای موقت کاری 

اما اگر کارگران بخواھند برای مبارزه برای . شترک برسندو بستن کارگاھھا و کارخانجات بحث کنند و به يک نتيجه م
  ! خواسته ھای مشترکشان به يک توافق مشترک برسند مجرم محسوب ميشوند

اعتصاب امروزه کارگران سيمان درود در واقع نتيجه يکی از ھمين توافقھای مشترک است که کارگران ضمن مجرم 
  .  اندب و شتم و زندان روبرو شدهشناخته شدن با ضر

دستگيری و زندانی کردن اين کارگران در حالتی انجام می گيرد که ھنوز تعدادی از فعالين کارگری از قبيل رضا شھابي، 
. منصور اسالو، ابراھيم مددی ، بھنام ابراھيم زاده ونيز صد ھا نفر از ديگرجنبش ھای مترقی در زندان بسر می برند

حسينی نيزدستگير و زندانی  ديگر به نامھای سعيد ترابيان و غالمرضا غالمدرھمين چند روز گذشته دو فعال کارگری
  . شدند

ما فعالين کارگری متشکل در نھاد ھای ھمبستگی با کارگران ايران، اين عمل وحشيانه جمھوری اسالمی را بر عليه 
شده و تمام عزيزانی ھستيم و خواھان ھر چه سريعتر آزادی کارگران دستگير . کارگران سيمان درود محکوم می نماييم

که برای احقاق حقوق خود به مبارزه با حکومت سرکوبگر و جنايتکار جمھوری اسالمی بپا خاسته اند و تا آزادی کامل 
  . اين عزيزان با مبارزه مداوم وپيگير و نيز جلب ھمبستگی جھانی از پای نمی نشينيم

  
  

  !  گردند کارگران زندانی فوراً و بدون قيد وشرط بايد آزاد
  زنده باد ھمبستگی جھانی کارگران 

  
 2010 نوامبر 5
  

  گزارش سازمان ملل درباره نرخ بيکاری در ایران
  

 به رقم 2009 تا 2000گزارش شاخص توسعه انسانی سازمان ملل نشان می دھد نرخ بيكاری در ایران بين سال ھای 
 . درصد رسيده است33

پيشرفت كشورھا محسوب می شود كه ھر ساله از سوی سازمان ملل توسعه انسانی یكی از شاخص ھای رشد و 
شاخص توسعه انسانی نام جدولی است تناسبی که در آن کشورھای جھان بر اساس . متحد منتشر می گردد

مورد ارزیابی و " درآمد سرانه واقعی، نرخ باسوادی، آموزش، بھداشت، تغذیه و نيز اميد به زندگی"فاکتورھایی نظير 
 .ه قرار می گيرندمقایس

 
  اعتراض فدراسيون جھانی کارگران حمل و نقل به بازداشت دو فعال کارگری

 
دو تن از اعضای " سعيد ترابيان و غالمرضا غالمحسينی"بازداشت " آی تی اف"فدراسيون جھانی کارگران حمل و نقل 

 .سندیکای کارگران شرکت واحد تھران را محکوم کرد
حمل و نقل با انتشار اطالعيه ای ضمن اعتراض به بازداشت این دو فعال کارگری، دستگيری فدراسيون جھانی کارگران 

روز . آنان را اقدام تازه رژیم اسالمی برای جلوگيری از فعاليت سندیکای کارگران شرکت واحد ارزیابی کرده است
و غالمرضا غالمحسينی آنان را چھارشنبه ھفته گذشته در شھر کرج ماموران امنيتی ضمن ضرب و شتم سعيد ترابيان 

 .بازداشت و به زندان منتقل کردند
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  پایان موفقيت آميز اعتصاب کارگران الستيک البرز تھران
 

به گزارش اتحاد بين المللی در حمایت از کارگران در ایران، کارگران کارخانه الستيک البرز، در پی تامين مطالبات خود از 
 . یک ماھه خویش پایان دادندروز چھارشنبه گذشته به اعتصاب

بعد از آن که نيمی از دستمزد شھریور ماه کارگران پرداخت گردید و نيز اخذ قول مساعد در خصوص این که بالفاصله پس 
از پرداخت وام به کارخانه، دستمزدھای معوقه کارگران به صورت کامل پرداخت می گردد و ھمچنين فعاليت این کارخانه 

 .مواد اوليه از سر گرفته خواھد شد، کارگران به اعتصاب خود خاتمه دادندبا انتقال تامين 
 

  تداوم برپایی تجمعات اعتراضی بازنشستگان در مقابل مجلس رژیم 
    

 . تن از بازنشستگان سازمان تامين اجتماعی در مقابل مجلس رژیم تجمع اعتراضی برپا داشتند200بيش از 
اعتراض شدید خود به انتقال مسائل درمانی آنان از تامين اجتماعى به وزارت بازنشستگان در جریان تجمع مذکور 

 . درصدی حقوق و دستمزدھا توسط مقامات رژیم اسالمی شدند15بھداشت را ابراز داشته و خواستار افزایش 
 

  افزایش مشکالت معيشتی کارگران لوله سازی خوزستان   
  

و خانواده " لوله سازی خوزستان" وضعيت معيشتی کارگران کارخانه : است  آبان آمده16 در به گزارش آژانس ایران خبر
 .ھای آنان به دنبال عدم دریافت دستمزدھای معوقه به شدت وخيم شده است

 ماه دستمزد دریافت نکرده اند و به رغم اعتراضات و پيگيری ھای مستمر ھيچ مقام و نھاد 17کارگران این کارخانه مدت 
 .البات به حق آنان نيستدولتی پاسخگوی مط

 
  عدم پرداخت دستمزد کارگران یخچال سازی ایران پویا  

  
 ماه است که دستمزد 4مدت " یخچال سازی ایران پویا"به گزارش منتشره ششصد کارگر رسمی و قراردادی کارخانه 

 .دریافت نکرده اند
ستار دریافت دستمزدھای معوقه خود شده اما طی این مدت کارگران بارھا با توقف کار و تجمع در محوطه کارخانه خوا

گفتنی است تا سال گذشته . ھمواره با کارشکنی و تھدید به اخراج کارگران از سوی  کارفرمای مربوطه روبرو شده اند
کار  نفر از این کارگران از کار اخراج و بي400 کارگر در این مرکز صنعتی مشغول به کار بودند اما تا به امروز 1000بيش از 
کارخانه یخچال سازی ایران پویا واقع در جاده مخصوص کرج سازنده انواع یخچال و پروفيل ھای آلومينيومی . شده اند
 .است

 
  اعتراض کارگران معادن استان گلستان

            
تراض به واقع در استان گلستان در اع" رودبار و قشالق مينودشت "بر پایه گزارش منتشره کارگران معادن روستاھای 

 .عدم دریافت دستمزدھای معوقه خود دست به اعتراض زدند
ھمين گزارش می افزاید ھمچنين جمعی از .  ماه گذشته دستمزد دریافت نکرده اند10کارگران معادن این منطقه در 

د دست نيز در ھفته ھای اخير چند روز به دليل عدم دریافت دستمزدھای معوقه خو" البرز شرقی"کارگران زغال سنگ 
 .به اعتصاب زدند و در محل کار خویش حاضر نشدند

 ھزار تن مواد معدنی زغال 179 معدن فعال می باشد که در نيمه نخست سال جاری بيش از 21استان گلستان دارای 
 .سنگ از آنھا توسط کارگران استخراج شده است

  

 نفر را منتقل كنيم  ميليون 5از كل استان تھران حداقل بايد : احمدی نژاد» کوچ اجباری

  
نژاد در ديدار مديران استان   محمود احمدي : آمده است 89 آبان 16 ایلنا در تاریخ –به گزارش خبرگزاری دولتی کار ایران 

جمعه كشور  تھران كه در محل وزارت كشور و با حضور وزير كشور، استاندار تھران و رئيس شوراى سياست گذارى ائمه
  . تر معرفى شود يدوارم آمار پنج ساله بدھيد تا زحماتتان براى مردم شفافام: برگزار شد، افزود

ھمه ملت ايران عالقمند ھستند كه استان تھران از ھر : وى با بيان اينكه استان تھران بايد بھترين باشد، تصريح كرد
  . باشد جھت بھترين باشد چون مركز كشور است و موجب افتخار ملت مي

  . ھا به تھران متوقف شود ه آبادانى ھمه كشور بايد سياست كلى باشد تا مھاجرتالبت: وى تصريح كرد
: ريزى بريا حل آنھا تالش كرد، گفت نژاد با بيان اينكه تھران داراى چند مشكل اساسى است كه بايد با برنامه احمدي

  . اولين مشكل و مھمترين مشكل اين استان جمعيت است
ھاى باالى زندگى ، مشكل تھران است، تصريح  ف وقت و آلودگى ھوا و زمين ، آبد و ھزينهوى با بيان اينكه ترافيك، اتال

شوند كه اين باعث نگرانى  ھايى كه در اين شھر قرار دارند آرام آرام فعال مي تھران در خط زلزله قرار دارد و گسل: كرد 
  . است

 بايد كارى كنيم كه تمركز جمعيت كاھش پيدا كند و برنامه :ريزى كنيم، گفت وى با بيان اينكه بايد به نوعى ديگر برنامه
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  . انتقال تھران را جدى بگيريم و بدانيم كه اين شدنى است
 ميليون نفر را منتقل كنيم كه الاقل بايد سه ميليون آن از شھر 5از كل استان تھران حداقل بايد : جمھور تصريح كرد رئيس

  . تھران باشد
پرسم آيا   درصد از كاركنان را از طريق طرح در خانه مشغول نمود از شما مي40توان  داقل ميح: جمھور تصريح كرد رئيس

  اين عيب دارد؟ 
اخيرا صحبتى با وزير نيرو داشتم و راجع به يك شبكه فاضالب : ھا شد و گفت سازى ھزينه احمدى نژاد خواستار بھينه
  . ھا را فشرده كنند گفتم كه يك مقدار ھزينه

گويم اين آمار وحشتناك است اما  نمي: ھاى دولتى تھران گفت ره به دريافت گزارش خود از تعداد ساختمانوى با اشا
  . تاسف بار است

 ميليارد تومان ھزينه مترو شده كه اگر 5700 تاكنون 66از سال : ھا تصريح كرد جوئى در ھزينه وى با اشاره به لزوم صرفه
  . شد ، مبلغ آن كمتر از اين عدد ميخريدم ھا را از دنيا مي بھترين سيستم
جالب است بدانيد كه بيشتر اين افراد در تھران و :  ھزار نفر در وزارت كشاورزى اشتغال دارند گفت100وى با بيان اينكه 

  . شود كنند پس كشاورزى چه مي ھا فعاليت مي مراكز استان
  . توانيم از خودمان انتقاد كنيم الاقل ميتوانيم انتقاد كنيم  از ديگران كه نمي: نژاد تصريح كرد احمدي

  . ھا را عوض كنند كه البته موفق نشدند و نخواھند شد ھاى بزرگ اين بود كه ذائقه جمھور از خيانت به گفته رئيس
فقط به فكر حل مسائل كالن كشور نباشيد، : احمدى نژاد خواستار توجه مسووالن به مشكالت كوچك مردم شد و گفت

كنند،  شود و نجات پيدا مي  ھزار تومان زندگيشان زيرو رو مي500 ھزار و 300دم زيادى ھستند كه با ھمين االن مر
  . اھميت ندانيد بنابراين اين كارھا را كوچك و بي

شما در آستانه حكومت جھانى ھستيد و در بھترين : جمھور با بيان اينكه قدر فرصت خدمتگذارى را بدانيد،گفت رئيس
  . كنيد گى ميكشور و ملت زند

: ھا سعى كردند برخى افكار پوسيده را ترويج كنند ،تصريح كرد احمدى نژاد با ابراز تاسف از اينكه بعد از انقالب برخي
دانند و به جاى اينكه پاسخ  باعث تاسف است كه برخى افراد اين كار را كردند و با پررويى خود را صاحب ملت مي

  . كنند دھند،سوال مي
بريد جاھل ھستند،چون به ھمان نسبت مردم ھم پاى  گويند چرا توقع مردم را باال مي كسانى كه مي: دوى تصريح كر

  . دھند حكومت جان مي

 به کارگراننامه سرگشاده رئيس ھيات مديره ی سنديکای کارگران نيشکر ھفت تپه 
  

 ! کارگران 
  

يشکر ھفت تپه به نامھای فريدون نيکوفرد،جليل تا به امروز چھار نفر از اعضای ھيات مديره ی سنديکای کارگران ن
دستگاه . احمدي،قربان عليپور و محمد حيدری مھر روانه ی زندان شده اند و ھم اکنون در زندان دزفول محبوس ميباشند

ما برای به دست آوردن حقوق خود و دفاع از . قضايی در چند روز اينده ، دوره ی حبس مرا نيز به من تحميل خواھد کرد
اما ما .مطالبات بر حق کارگران ھفت تپه و به دست اوردن کمترين امکانات معيشت و حقوق انسانی تالش کرده ايم

  . محکوم و زندانی ميشويم
ما در چند روز پيش نيز نامه ای سرگشاده به سازمان جھانی کار نوشتيم و رونوشت آن را به تمام نھاد ھای کارگری و 

  . سال کرديمحقوق بشری و رسانه ھا ، ار
ميدانيم که قرار نيست کسی جز . ما ميدانيم که انھا از بی حقوقی که بر کارگران ايران تحميل ميشود با خبر ھستتند

  اما ما اتمام حجت کرديم و از انان پرسيديم که آيا بيخبريد ؟ آيا اقدامی خواھيد کرد ؟ .خود کارگران به داد ِ خودشان برسد
  . م موثری از سوی انان نخواھد بودميدانيم که نتيجه ،اقدا

در حالی که کارفرماھا آزادانه تشکل دارند . ما ميدانيم که ايجاد تشکل ھای مستقل کارگری حق مسلم کارگران است 
ما اعتقاد داريم به جز تالش . ، کارگرانی که تشکل ھای مستقل کارگری خود را بنا ميکنند محکوم و زندانی ميشوند

 و اتحاد و ھمبستگی ميان انان ، ما کارگران موفق نخواھيم شد به خواسته ھا و مطالبات خود دست ھای خود کارگران
  . من و ديگر ھمکارانم در سنديکای کارگران نيشکر ھفت تپه ، برای مدت شش ماه در زندان محبوس خواھيم بود. يابيم

ارگرانی که عالوه بر حمايت ھای روحی خود ،در حد در مدت ھشت ماه ای که من را از کار اخراج کرده بودند کم نبودند ک
اين کمک ھا اگر چه بسيار کمتر از حقوق دريافتی سابق من بود اما برای من از ھزاران .توانشان کمک ھای مادی کردند

ای ھزار کمک ديگر با ارزش تر بود زيرا نشان از ان داشت که کارگران به درستی ميدانند که من و ديگر ھمکارانشان بر
به ھمين خاطر من بنا بر اعتقادم تنھا کمکی که دريافت کردم کمک از کارگران .دفاع از حقوق انان تالش ميکرده ايم

  . مبلغ ان اگرچه کمتر از حدی بود که حتی سطح زندگی سابق مرا حفظ کند اما ،بسيار با ارزش بود.بود
  .  به ھمکاران کارگر من ميکرداين کمک ھا به جای ھر نھاد و مکان و کسان ديگری مرا مديون

تا روزی که فقط من اخراج شده . اميدواريم که اين امر به شکل يک سنت کارگری در ميان ديگر کارگران رواج پيدا کند
اما امروز عالوه بر من چھار کارگر ديگر نيز از دريافت .بودم ، به ھمان کمک ھای دوستان ِکارگر آشنا با خود بسنده کردم

  . محروم ميشوندحقوق خود 
دوستان زيادی پرسيده اند که کارگرانی که امکان تماس چھره به چھره با خانواده ھای اين پنج کارگر زندانی را ندارند 
  . چگونه ميتوانند برای ھمبستگی کارگری ، کمک ھای مالی خود را برای رساندن به خانواده ھايشان به انان برسانند

انکه دو نفر ديگر از دوستانم به دادگاه و زندان فرستاده شوند ،با اخرين تماس و توافقی  امروز پيش از 11:45در ساعت 
که با انان و ديگر ھمکارانم انجام شد ، قرار بر اين شد که شماره حسابی به نام اينجانب اعالم شود تا کمک ھای مالی 

 شده به خانواده ھای اين پنج کارگر پرداخت ارسالی از سوی کارگران به آن واريز شود و از آن طريق ، مبالغ ِ کمک
  ) که اين شماره حساب متعاقبا اعالم ميشود .(شود
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   .ما ميخواھيم به جای ھر کمک مالی از ھر طريق ، فقط و فقط از حمايت ھای کارگری برخوردار شويم
  ! کارگران 

ارگري، تالش کردند و از سوی کارگران ھفت امروز ، روز حمايت از کارگرانی است که در ھفت تپه برای احقاق مطالبات ک
تپه به نمايندگی در يک تشکل مستقل انتخاب شدند و امروز تنھا به خاطردفاع از حقوق کارگری خود به زندان محکوم 

  . شده اند
  . بدون شک ،فردا و فرداھای بعد که ما در زندان نباشيم ،ما نيز در انجام اين وظيفه ی کارگری سھيم خواھيم بود

پيشاپيش از حمايت ھا و تالش ھای کارگران ھفت تپه و ديگر کارگران تشکر ميکنم و اميدوارم با اتحاد و ھمبستگی ھر 
چه بيشتر در راه ايجاد تشکل ھای مستقل کارگری خود تالش کنيم تا بتوانيم به حقوق و خواسته ھای برحق خود 

  . دست پيدا کنيم
  به اميد اتحاد روزافزون کارگران 

  ی نجاتی عل
  رئيس ھيات مديره ی سنديکای کارگران نيشکر ھفت تپه 

  88 ابان ماه 16شنبه 

  اند كارگران شھرداري شوشتراز ھفت ماه پيش حقوق دريافت نكرده

ماه 7از عدم پرداخت حقوق کارگران شھرداری شوشتر : آمده است  آبان 16ایسنا بتاریخ دولتی خبرگزاری به گزارش 
 گذشته خبرداد

 یکی از اعضای شورای شھر ورئيس شورای اسالمی در گفتگویی با ایسنا ضمن تصریح این خبرتامين حقوق رسولی
حقوق كارگران و برخي كارمندان شھرداري شوشتر به مدت شش تا ھفت ماه :بتعویق افتاده را بدوش مردم انداخت

  .........عقب افتاده

ي معوقه كاركنان شھرداري پيشنھادات و مصوباتي داشته شوراي شھر و شھرداري شوشتر براي پرداخت بدھي حقوق
  .ھا بر دوش مردم است و راه ديگري وجود ندارد است كه به ناچار بخشي از تامين اين ھزينه

عوارض پسماند، عوارض نوسازي منازل، اجراي برنامه مميزي و طرح بقاي خدمات از جمله : وي خاطرنشان كرد 
  .اي درآمدزايي شھرداري تصويب كرده استمصوباتي است كه شواري شھر بر

پس از تصويب اين طرح، مردم در واحدھاي مسكوني بايد ساليانه مبلغ : رسولي در خصوص طرح بقاي خدمات بيان كرد 
ھاي تجاري نيز بر  ديگر واحدھا و ساختمان. ھا توسط كارگران شھرداري، بپردازند آوري زباله  ھزار تومان را در ازاي جمع10

ھا، پزشكان و ديگر  ھا، دانشگاه براي مثال بيمارستان. شوند  توليد زباله نيز موظف به پرداخت اين عوارض ميحسب
  .پردازند واحدھاي تجاري، بھاي متفاوتي را مي

براي اجراي اين طرح، آخرين : ھاي درآمدزا براي شھرداري دانست و افزود رسولي، اجراي برنامه مميزي را از ديگر برنامه 
ضعيت تمامي واحدھاي مسكوني، تجاري، اداري و خدماتي شھرستان شوشتر، از لحاظ مساحت ساخت و تخلفات و

ھا، ھزينه متناسب اضافه بنا از مالكين حقيقي و  شود و در صورت وجود اضافه بنا در ساختمان ساختماني بررسي مي
  شود ھا گرفته مي حقوقي آن

 

  " پاریس-ن ھمبستگی سوسياليستی با کارگران ایرا"

  حمایت از مبارزات طبقه کارگر فرانسه
 ماه کارگران و حقوق بگيران فرانسه به صورت ميليونی با برگزاری تظاھرات و ۶امروز ما شاھد آنيم که به مدت بيشتر از 

ار مبارزه  فی یون ابراز کرده و بواقع به پرچمد-اعتصابات گوناگون مخالفت خود با سياست ھای نوليبرالی دولت سارکوزی 
در تمام این مدت با شرکت فعال در این مبارزات از خواسته " ھمبستگی سوسياليستی. "کارگری در اروپا تبدیل شده اند

ھای کارگران فرانسه دفاع کرده و از ھمه ایرانيان مقيم فرانسه دعوت کرده که در این مبارزه بيکار ننشسته و به وظایف 
ما یاد آور شدیم که شرکت در این مبارزات وظيفه ھمه ایرانيانی .  پاسخ دھند خود در ھمبستگی عملی بين المللی

است که در فرانسه به کار و تحصيل مشغولند و از مطالبات و مبارزات کارگران و زحمتکشان و ھمه ی حقوق بگيران 
تراض در پاریس ، درھمين راستا دیروز رفقای ما ضمن شرکت در ھشتمين روز سراسری اع. معترض، حمایت می کنند

مسوول سندیکای س ژ ت و سخنگوی کارگران " شارل فوالر" بخشی از کمک ھای جمع آوری شده خود را در حضور 
ما از این . که بيش از یک ماه در اعتصاب بودند به خزانه دار این کارگران تحویل دادند" گران پویی"اعتصابی پاالیشگاه 

استقبال . مل خود از این مبارزات کارگران فرانسه را به آنان خاطر نشان کردیمفرصت استفاده کرده و مجددا حمایت کا
صميمانه این رفقای مبارز از این حمایت و این کمک مالی ، ما را باز ھم در عزم خود در حمایت فعال از این جنبش، که با 

  . است، مصمم تر کردحيات خود شده تصویب آن توسط مجلس و سنای فرانسه وارد فاز جدید و دشواری از 
  ! پيروز باد مبارزات طبقه کارگر فرانسه 

  ! د ھمبستگی بين المللی کارگران زده با
   پاریس - ھمبستگی سوسياليستی با کارگران ایران 

   ٢٠١٠ نوامبر ٧
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   درصد در سطح جھانی 17 درصدى حادثه ساختمانى در كشور در مقايسه با46آمار 

 
دبير دومين ھمايش ملى ايمنى ساختمان : آمده است 89 آبان 16 ایلنا در تاریخ – ایران به گزارش خبرگزاری دولتی کار

: سازى در كشور يكى از باالترين آمارھا در سطح جھان است گفت درصدى حوادث ساختمان46ايران با بيان اين كه آمار 
در كشور اتفاق مى افتد و اين آمار اين آمار نشان مى دھد ھر يك روز و نيم يك حادثه گودبردارى و ريزش ساختمان 

  . بسيار نگران كننده است
به گزارش خبرنگار ايلنا، امير حسين خلوتى در نشست خبرى خود به مناسبت برگزارى دومين ھمايش ملى ايمنى 
ساختمان به آمار ھاى سازمان بين المللى كار در خصوص حادثه ھاى مرگبار در كارگاه ھاى ساختمانى اشاره كرد و 

 درصد حادثه مرگبار در كارگاه ھاى ساختمانى در سطح جھان اتفاق مى افتد كه اين آمار در مقايشه 17ھر ساله : گفت
دھد بسيار ناچيز است و بيانگر اين امر است كه آمار حوادث ساختمانى در ايران بسيار  درصدى كه در ايران رخ مي46با 

  . باال است
ھاى   ھزار حادثه منجر به فوت در سايت60ان بين المللى كار ھر سال بر اساس آمارھاى سازم:خلوتى افزود
  . شود  دقيقه يك حادثه منجر به فوت مي10دھد كه ھر  سازى در جھان رخ مي ساختمان

 40 تا 25 درصد نيروى كار در بخش ساختمان سازى مشغول ھستند اما 10 تا 6به گفته وي، در كشورھاى صنعتى بين 
  . دھد ى در اين حوزه رخ ميھاى شغل درصد مرگ

كار نظارت بر رعايت : دبير دومين ھمايش ملى ايمنى ساختمان با بيان اينكه كشور از نظر قوانين مشكلى ندارد، گفت
ايمنى در ساخت و ساز بر عھده شھردارى است اما در حال حاضر ھم وزارت مسكن و وزارت كار خود را مسئول مى 

  . ثه ھيچ نھادى خود را مسئول نمى دانددانند اما در ھنگام وقوع حاد
ورى و منابع انسان   آبان ماه جارى در محل موسسه مطالعات بھره21 و 20دومين ھمايش ملى ايمنى ساختمان 
  .شود سازمان گسترش در تھران برگزار مي

  
 كارگران كارخانه صنايع مخابراتى راه دور ايران تجمع كردند 

  
كارگران صنايع  كه مطالبات معوقه درحالي:  آمده است 89 آبان 16 ایلنا در تاریخ – ایران به گزارش خبرگزاری دولتی کار

 شدن قرار دارد،اين كارگران مدعى ھستند كه كارفرماى موقت آنھا ماھانه  مخابراتى راه دور ايران درآستانه ھشت ماھه
معى از كارگران كارخانه صنايع مخابراتى راه دور ج. كند بابت اداره كارخانه حقوق و مزاياى خود را به موقع دريافت مي

 ماه مطالبات معوق خود و نيز توقف فعاليت كارخانه براى چندمين 8ايران صبح امروزدر اعتراض به پرداخت به پرداخت 
 . مرتبه در محل كارخانه تجمع كردند

  
اند تا از ھرگونه  ادارى استان از آنھا خواستهبرگزارى اين تجمع آرام در حالى صورت گرفته كه به گفته كارگران، مسووالن 

  . كارخانه خوددارى كنند تجمع و يا حركت اعتراضى ديگر در بيرون
كارخانه بطور موقت  ماه انجام شد، اداره جمھور به استان فارس كه در ارديبھشت از بعد سفر رئيس: يكى از كارگران گفت

اندازى مجددكارخانه و يا   اين ھيات بدون آنكه ھيچ اقدامى درجھت راهبه ھياتى مركب از سه نفر محول شد، اما تاكنون
  . پرداخت مطالبات كارگران انجام داده باشد ماھانه حقوق و مزاياى خود را بطوركامل دريافت كرده است

  
 80ھهسازى درسالھاى نخستين د ھاى سوخت فعاليت داشته است از بعد خصوصي  كه در زمينه توليد كارتITIكارخانه 

گويند، چندى پيش ھياتى از اعضاى كميسيون اجتماعى مجلس  كارگران اين كارخانه مي. دچار بحران شده است
  .دربازديد از اين كارخانه به آنھا وعده پيگيرى و رسيدگى داده بودند

  
 مصاحبه با فعال کارگری مقيم سوئد /کارگران ايرانی و نبرد برای تنازع بقا

ی اقتصادي،  بسياری واحدھای صنعتی و خدماتی ايران به دليل شرايط شکننده:  ابان گزار ش داد 16در تاریخ راديوآلمان 
کارگران در اعتراض به موج بيکاری و حقوق معوقه، اعتصاب و تحصن . قادر به پرداخت دستمزد کارکنان خود نيستند

  . کنند، اما پاسخ بيشتر تھديد به اخراج است مي
گويند، تعطيلی واحدھای توليدی يا فعاليت آنھا با کمترين ظرفيت، پيامد  ت و توليد در ايران ميآشنايان به مسائل صنع

فشار خارجی و مديريت ناکارآمد، موجب شده که اين واحدھا يکی . المللی عليه ايران است ھای بين  مستقيم تحريم
برخی از اين . کنان را در پيش گيرندپس از ديگری ورشکست شوند يا برای بقای خود، سياست اخراج و تعديل کار

دھند اما تراز منفی بستانکار وبدھکار خود را با پرداخت نامنظم و چندماه يکبار دستمزد  واحدھا ھمچنان به کار ادامه مي
  . کنند کارکنان و کارگران جبران مي

کارفرمايان . و به ھر قراردادی تن بدھندشرايط کنونی بسياری از کارگران را ناچار کرده که تنھا به حفظ کار خود بينديشند 
گمارند، اما اين حقوق ناچيز نيز با تاخير به آنھا  و با دستمزدھای نازل به کار مي" سفيد امضا"آنھا را با قراردادھای 

کار سر   ماه حقوق معوقه دارند، اما از بيم بيکاری و به اميد بھبود اوضاع باز ھم به٢٠برخی کارگران . شود پرداخت مي
  . روند مي

  شود  کاسه صبر کارگران لبريز مي
ھای محل کار خود را  دھد که کارگران نصب پااليشگاه آبادان در تجمع اعتراضی خود، شيشه گزارش مي" جرس"وبسايت 
  . ماه از حقوق معوقه آنان، دستکم سی تن را اخراج کرده است کارفرما در پی اين اقدام، ضمن پرداخت يک. اند شکسته
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ھا کارگر سازمان فضای سبز شھرداری آبادان در اعتراض به سه ماه حقوق پرداخت نشده نيز بدون پاسخ  دھمايی دهگر
سرپرست شھرداری آبادان، دليل تاخير در پرداخت حقوق و بيمه کارگران را مسدود بودن حساب آن از . مانده است

  . جانب سازمان ماليات بر ارزش افزوده عنوان کرده است
اين واحد توليدی با .  پرداخت نشده است٨٩سازی البرز نيز از تيرماه سال  زد و حق بيمه کارگران الستيکدستم

ای کارگران اين کارخانه  اخبار موجود حاکی از آن است که اعتصاب دو ھفته. مشکالت مالی و تامين مواد اوليه روبروست
  . ن وام به پايان رسيده استدر اعتراض به حقوق معوقه خود، با قول مديريت برای گرفت

اين در حالی . اند  ميدان گازی پارس جنوبی نيز بيش از سه ماه است که حقوق دريافت نکرده١۵ تا ١۴کارگران فازھای 
  .  سپاه پاسداران است١۵ و ١۴است که کارفرمای فازھای 

ه مشکالت مالي، حقوق معوقه و کارگران سيمان دورود، روغن نباتی پارس قو و نساجی مازندران نيز در اعتراض ب
سی نفر از کارگران سيمان دورود که خواستار رسمی شدن . اند شرايط بيمه و قرارداد خود، دست به تجمع و تحصن زده

  . اند اند، به اتھام اغتشاش دستگير شده خود بوده
 پس از راھپيمايی از محل اين ٨٩ آبان ١٢ نفر از کارگران نساجی مازندران، روز ٧۵٠گزارش داده که " فارس"خبرگزاری 

مدير عامل اين کارخانه قول داده که يک ماه از حقوق معوقه . اند شھر تحصن کرده واحد توليدي، مقابل فرمانداری قائم
  .  آبان پرداخت کند٢٣کارگران را تا 

  تالش برای حداقل معاش 
: گويد ان و کارکنان بخش صنعت و توليد در ايران ميفرھاد شعباني، فعال کارگری مقيم سوئد در باره شرايط کنونی کارگر

ھای کارگری در ايران در چند ماه  شناسد، منحنی اعتصاب با وجودی که قانون کار، حق اعتصاب را به رسميت نمي«
 ھا دارند به صنايع کليدی و توان ديد که اعتصاب ھای قبل نيز مي در مقايسه اين دوره با دوره. گذشته باال رفته است

  » .رسند دولتی مي
کند که کارگران در اوضاع کنونی ديگر نه برای حقوق صنفی بلکه برای ادامه حيات و معاش،  فرھاد شعبانی تاکيد مي

در «: گويد ھا مي اين فعال کارگری با ابراز نگرانی از پيامدھای اجرای طرح ھدفمند کردن يارانه. کنند مبارزه و اعتصاب مي
احتمال زيادی ھست که بسياری از واحدھای توليدی به دليل يا بھانه آن که ديگر . تر خواھد شدآينده وضع کارگران بد
  » .کنند، دست به اخراج و تعديل کارکنان خود بزنند کمکی دريافت نمي

  مھيندخت مصباح 
  مصطفی ملکان: تحريريه

  
 كار رشت مقابل استاندارى گيالن   كارگران كنف اعتراضیتجمع

  
كار رشت پيش از ظھر  تعداد زيادى از كارگران كارخانه كنف:  آبان آمده است 16 در تاریخفارس دولتیگزاری خبربه گزارش 

  . امروز با در دست داشتن پالكاردھايى نسبت به عدم پرداخت حقوق و دستمزد خود معترض بودند
ار رابازگشايى كرده و به مشكالت ك خواستند تا كارخانه كنف كارگران حاضر در اين تجمع از مسئوالن استاندارى مي

 . ھا كارگر بال تكليف پايان دھند فراوان اقتصادى و خانوادگى ده
  

. كار نامشخص است ايم و وضعيت بازنشستگان كارخانه كنف پنج سال است حقوق نگرفته: يكى از كارگران اظھار داشت
ھاى استيجارى زندگى  شتر كارگران در خانهبا توجه به شرايط اقتصادي، بي: وى كه خواست نامش فاش نشود افزود

ھا است كه صداى فرياد ما براى  سال: اين كارگر گفت. كنند و براى كسب معيشت خانواده بسيار در تنگنا ھستند مي
اند و ھيچ اقدامى در  كار رشت بلند است اما تا كنون مسئوالن استان فقط وعده داده رسيدگى به وضعيت كارخانه كنف

وى ھزينه زندگى و تحصيل فرزندان دانشجوى كارگران را از مشكالت اساسى عنوان كرد و . صورت نگرفته استاين باره 
خواھيم كارگران را از فالكت و  در اين اوضاع بحراني، از دولت و رئيس جمھور محترم كه حامى كارگران است مي: افزود

در حال حاضر تجمع ھمچنان ادامه دارد و نيروى . نجات دھداند،  بدبختى كه بر اثر تعطيلى اين كارخانه نصيب ما كرده
  .كند انتظامى با حضور در محل، اوضاع را كنترل مي

 
 کشند ای صف می ھا برای نان یارانه شيرازی

 .کرد ای دریافت نخواھند ھای شيراز دیگر آرد یارانه  درصد نانوایی30تا پایان سال 

این را مشتری پير یکی » ...است  برابر کرده3وی نان پاشيده و قيمت آن را کمی سياھدانه و کنجد ر«: ھمشھری آنالین
پرسی چرا از نانوایی چھارراه بعدی که ھمين نان را با قيمت  می وقتی. گوید ھای تافتون مرکز شھر شيراز می از نانوایی
 .کند خری؟ به پاھای خميده خود اشاره می نمی فروشد، سابق می

تا نانوایی بعدی و دیگری ناتوانی  شدن کرایه تاکسی رفت و برگشت یکی اضافه: کند ا یاد آوری می نکته دیگر ر2پيرمرد 
برای گرفتن چند قرص نان حداقل باید نيم ساعت در صف نان ارزان  .برای ایستادن طوالنی مدت در صف طویل نان ارزان

 ھای خالی اعته، بازگشت به خانه با دسترسد و حاصل استقامتی نيم س پخت به پایان می گاھی ھم ساعت. ایستاد
 .است

در شيراز شروع به کار کردند و   تومانی250ھای بربری  از وقتی نانوایی«: گوید یک مشتری پر سر و صدای نانوایی می
 «.کنند که باید مثل آنھا نان خود را گران کنند فکر می ھا ھم اسم نانشان را گذاشتند نان صنعتی، بقيه نانوایی
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 86 قانون بودجه کشور در سال ١۵تبصره  نامه اجرایی بند الف نماید که آیين ھا چنين می و کاو در مصوبات و بخشنامهکند 
شکل انبوه را بخش خصوصی، تعاونی و بخش عمومی غيردولتی با  مقرر کرده بود که واحدھای توليد نان صنعتی به

 .شوند، احداث کنند يل میتجميع واحدھای نان سنتی تشک  از ھایی که اولویت شرکت

ھای  آرد در روز، دارای دستگاه تن٢٠نامه واحدھایی است با ظرفيت حداقل  ھای صنعتی در ھمين آیين منظور از نانوایی
بندی و نيز برخورداری از توان عرضه  نيمه حجيم و حجيم و قابل بسته خودکار و برخوردار از توانایی توليد انواع نان مسطح،

رویه قيمت  بی این طرح نيز بھبود کيفيت، کاھش ضایعات، کاھش ھزینه توليد، جلوگيری از افزایش  اجرایھدف از. نان
 .نان و تامين بھداشت و سالمت مردم عنوان شده است

مدل «ای اعالم کرد  مصاحبه بر این اساس شھپری، رئيس سازمان صنایع و معادن استان فارس نيز چندی پيش در
 نقطه شيراز 3یا2تا چند سال پيش فقط در .«کند صنعتی حمایت می ھا از توليد نان دفمند کردن یارانهاقتصادی در قانون ھ

و فانتزی به پخت بربری » آزادپز«ھای  که نانوایی نرخی بسيار ارزان، تا این شد و آن ھم با نان بربری صنعتی پخت می
شد، به قيمت چندبرابر  می عرضه...  شيرمال، پيراشکی وھای باگت، ھمبرگری، ھا که در کنار نان این نان. آوردند روی

مردم به مزاح از برابر شدن قيمت بربری . کرد خودنمایی می ھای عرضه نان فانتزی بيشتر از بربری روی پيشخوان مغازه
 گوشه وھای عرضه نان فانتزی، در  اما از چند وقت پيش عالوه بر فروشگاه. گفتند سخن می ھا با قيمت کيک در قنادی

ھا  اکنون یکی از این نانوایی. اند آورده  تومان روی250ھای بربری نيز به پخت نان با آرد آزاد و با قيمت  کنار شيراز، نانوایی
خورد و به ھمين ترتيب در حال افزایش  در دروازه کازرون به چشم می آباد، یکی در فلکه فرودگاه و دیگری در عادل
محل کار ما باز شده، با اینکه  از وقتی نانوایی بربری آزادپز در نزدیکی«: گوید زرون مییکی از کسبه دروازه کا.است

ھای آن طرف بازار را  ایستادن در صف اعصاب خردکن نانوایی چون فرصت. کنم نانش گران است گاھی از آن خرید می
 «.ندارم

. کنند ھرچند وقت یک بار از آنجا تھيه می د را مانند او جدید، نان خو داران نزدیک به نانوایی به گفته کشتکار، بيشتر مغازه
 اند که نشان از ھا آویخته ھا ی بربری را به ميخ بينی تعدادی از نان گذری، می می از کنار نانوایی آزادپز دروازه کازرون که

مشتریان یک نانوایی صيفی  سوتر درست وسط بازار ميوه و  متر آن50فراغت شاطر و خلوتی نانوایی دارد، اما ھمزمان 
 .قابل شمارش نيستند اند که به آسانی تافتون باسابقه، چنان ازدحامی ایجاد کرده

تر، یک نانوایی سنگکی  متر پایين 20. »خمير تمام شده است. دیگر کسی توی صف نایستد«: زند ترازو دار یکباره داد می
 .ند که آنھا ھم کم و بيش مشتریان خود را دارندا گرفته سنتی و یک تافتونی دیگر در فاصله کمی از ھم قرار

شود که  یکی، دو ماھی می. است در خيابان مجاور، به تازگی یک نانوایی بربری ماشينی جای نانوایی قدیمی را گرفته
از سر در این نانوایی برداشته » .اطالع ثانوی تعطيل است دليل تخلف بھداشتی تا این مغازه به«ای با مضمون  پارچه

سر چھارراه بعدی، یک نانوایی تافتونی که تا قبل از مھر ماه جلوی .اندازد راه می شده است و مشتریان معدودش را
که خانه  به گفته خانم جھانزاد. سوزن انداختن نبود، اکنون به زحمت چند مشتری در ھر ساعت دارد پيشخوان آن جای

 تومان به 38ابتدای مھرماه قيمت نان آن از  ن نانوایی آن است که ازاو در ھمان محل قرار دارد، دليل از رونق افتادن ای
: گوید ھا می  نانوایی اداره شکایات نان سازمان بازرگانی شيراز درباره این بازرس» . تومان افزایش پيدا کرده است100

 «.سازی بوده است ھا با اجازه و در جھت اجرای قانون خصوصی قيمت نان این نانوایی افزایش«

اند، چون از آن به بعد با آرد آزاد نان  کرده شان را گران ھا از اول مھر قيمت نان این نانوایی«: کند محمد ضيائی تاکيد می
فروشند، شماره تلفن مسئولی  چند نانوایی در شيراز از اول مھر نان آزاد می وی در پاسخ به این پرسش که» .پزند می
 «.این سؤال را از اداره غله بپرسيد«: گوید یدھد و م اداره غله شيراز می را در

بخشنامه قرار است در مھر و آبان  طبق«: گوید کارشناس آرد و نان اداره غله شيراز نيز در این باره به ھمشھری می
اد شھریار صفری تعد« .صورت آزاد بفروشند گرفتند، نان خود را به می ای  نانوایی در شيراز که قبال آرد یارانه50امسال 
 نانوایی در شيراز تبدیل به 27مھر ماه جاری «: افزاید می  واحد اعالم می کند و500ای شيراز را حدود ھای یارانه نانوایی

 ویکمين نشست کار گروه سالمت و ھمچنين در بيست» .شوند دیگر در آبان ماه آزادپز می  نانوایی23آزادپزشدند و 
ھای شھرستان شيراز  نانوایی  درصد30اه امسال مقرر شد تا پایان سال امنيت غذایی فارس، در آخرین روز شھریورم

صورت آزادپز به کار خود ادامه  ھای دیگر استان فارس به شھرستان ھای  درصد نانوایی10 نانوایی و ھمچنين 250شامل 
 .دھند

. داند ای افزایش کيفيت آن میبر  کشور، آزادپز کردن مراکز پخت نان را3مدیرعامل شرکت غله و خدمات بازرگانی منطقه 
وی » .قدیمی کيفيت نان در شيراز، آزادپز کردن مراکز پخت است تنھا راه حل مشکل«: کند پور تاکيد می غفار رضوی

 مجوز تاسيس نان صنعتی در استان فارس صادر شده که در این ميان تنھا یک مجوز به مرحله 96تاکنون «: افزاید می
و از سوی دیگر پاسخگوی   که توسعه نان صنعتی اشتغالزایی فراوان به ھمراه خواھد داشتاجرا رسيده است در حالی

 «.سالیق گوناگون است

برای بسياری از شھروندان نه یک  شود که ھا در حالی مطرح می ھای مسئول دفاع از آزادپز کردن نانوایی اظھارنظر مقام
من کسی را سراغ «: گوید ز کسبه شيراز، به ھمشھری میعلی شھبازی، یکی ا.انتخاب، بلکه تصميمی اجباری است

تر از  دانم اگر بخواھد نان را گران نمی خرد که ای می  ھزار تومان نان یارانه2دليل عائله زیاد و در آمد کم روزی  به دارم که
 «.کم نيستند این قبيل افراد! آید این بخرد چه به روزش می
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اعتراض به گرانی بنزین : اطالعيه شماره ھفت کاما  
 

 
حکومت فاسد کودتاچی ميلياردھا دالر درآمد کشوررا حيف :  آبان آمده است 17به نقل از سایت اخبار روز در تاریخ 

به کودتاچيان اخطارمی شود که . ن گاه با گران کردن کاالھا وخدمات، بارآن را بردوش ملت می گذاردوميل می کند وآ
درصورت گران کردن ھریک ازخدمات وکاالھای دولتی با واکنش سخت مردم مواجه می شوند وتصورنکنند که با تھدید 

. وارعاب می توانند مردم را ازمطالبه حق مسلم اشان بازدارند  
برای این منظورازعموم . به گران کردن قيمت بنزین اولين قدم دراین مرحله ازمقاومت مدنی مردم ایران استاعتراض 

مردم دعوت می شود تا دراولين روزپس ازگران کردن بنزین، ازساعت چھاربعد ازظھربه بعد درتھران وتمامی شھرھای 
نی، حداکثرپنج ليتر بنزین بزنند وبا تداوم روزانه کشوردرصف پمپ ھای بنزین بایستند ولی به عنوان اعتراض به گرا

دارندگان . این کار وتشکيل صف خودروھا ھرروزازساعت چھاربعدازظھر، حکومت راواداربه عقب نشينی نمایند
پياده ھا نيزبا . موتورسيکلت ھم با تشکيل صف روزانه وزدن حداکثریک ليتربنزین می توانند به این اعتراض بپيوندند

کنارصف ھای چندکيلومتری خودروھا وموتورسيکلت ھا می توانند مشارکت دراین حرکت اعتراضی را با تجمع در
. سردادن شعارھای جنبش به انجام برسانند  

وحشت حکومت ازمردم وتجمع واعتراض آنان درحدی است که یا جرئت گران کردن بنزین را نخواھد داشت ویا درمدت 
. دراطالعيه بعدی ترتيب اعتراض درصف نان را به اطالع خواھيم رساند.  شدکوتاھی واداربه عقب نشينی خواھد

. درمراحل بعدی عدم پرداخت ھا وعدم ھمکاری ھای دیگر برای فلج سازی کودتا چيان دردستورقرارخواھند گرفت  
 

 کميته اجرایی مقاومت مدنی مردم ایران 
) کاما(  

 سيزده آبان ھشتادونه 
  

 ف استخدام پرستاران، به خاطر موضع دولت بود حذ: دبيرکل خانه پرستار

دبيرکل خانه پرستار کشور با انتقاد از   : آمده است 89 آبان 17 ایلنا در تاریخ –به گزارش خبرگزاری دولتی کار ایران 
با تصميمات اين چنيني، : تصميم روز گذشته مجلس که به دليل اظھارات غيرکارشناسی نماينده دولت اتخاذ شده گفت

پذير جامعه تمام  ر آسيبکند بلکه به ضرر اقشا اعتمادی روزافزون جامعه پرستاری را فراھم مي نه تنھا موجبات بي
  . شود مي

مقدم با ابراز تاسف از اينکه روز گذشته نمايندگان مجلس و دولت با پيشنھاد لحاظ شدن  به گزارش ايلنا، محمد شريفي
اثرات و تبعات : حه برنامه پنجم توسعه کشور مخالفت کردند خاطر نشان کرداستخدام پرستار به صورت ساالنه در الي
شود و اين تصميم غير کارشناسی شوک مضاعفی بر روی جامعه پرستاری  منفی اين تصميم در آينده مشخص مي

   .کشور وارد آورده است
شته مجلس و دولت ساالنه به ازای ھر با تصميم روز گذ: دبيرکل خانه پرستار کشور با اشاره به استخدام پرستاران گفت

 پرستار بازنشسته، يک نفر حق استخدام دارد در حاليکه با اين شرايط بيشترين خسارت آن متوجه مردم و نيازمندان ٣
پذير جامعه ھستند که تحت ھر شرايطی به خدمات  شود چرا که مردم و اقشار آسيب به خدمات پرستاری در کشور مي

  . رستاری نيازمند ھستندبھداشتی دولتی و پ
توانست در طول  مطابق با برنامه چھارم توسعه کشور وزارت بھداشت مي: او در مورد اين اتفاق به ايلنا خاطر نشان کرد

   . درصد از اين تعداد نيروھای پرستاری بودند۵٠ ھزار نفر نيروی بھداشت و درمان استخدام کند که ١۴اين برنامه ساالنه 
طی بررسی اين قانون در : اعالم اينکه اين قانون در اليحه برنامه پنجم توسعه حذف شد گفتشريفی مقدم با 

کميسيون تلفيق و کميسيون بھداشت مجلس، پيشنھاد داده شد که با توجه به اينکه در حال حاضر ضريب تعداد تخت 
 در ٠/٧ز به آن اضافه شد و اينکه ظريب برسد که با رد اين پيشنھاد، يک پيشنھاد الحاقی ني١/٨ بوده به ٠/٧به پرستار 

 برابر افزايش يافته ٢ برسد و دو برابر شود تا با توجه به نياز مردم، نيروھای موجود پرستاری به ١/٣طی برنامه پنجم به 
  .  ھزار نيروی پرستاری وجود داشته باشد١٠و ساالنه امکان استخدام 

 متاسفانه اين پيشنھاد مناسب با اظھارنظرھای فاقد کارشناسی :او پيشنھاد فوق را مناسب و معقول دانست و گفت
   .يک نماينده دولت در مورد ضريب تعداد تخت به پرستار رد شد و بر روی تصميمات مجلس اثر منفی گذاشت

:  دادجمھور در مورد استخدام پرستاران ادامه ھای تحقق نيافته رئيس دبيرکل خانه پرستار کشور با اشاره به يکی از وعده
 ھزار نيروی پرستاری را داده اما بنا به اعالم وزير بھداشت، اين وعده در صورت تاييد ٢٣جمھور قول استخدام  رئيس

 ھزار نيروی ٢٣شود اما اين نماينده دولتی روز گذشته در اين زمينه اعالم کرد که ساز و کار استخدام  مجلس محقق مي
   .ی به طرح آن در مجلس نيستپرستاری در دولت قابل انجام است و نياز

اگر امکان استخدام : شريفی مقدم از اظھارات دوگانه نماينده دولت و وزير بھداشت ابراز تاسف و انتقاد کرد و ادامه داد
  يروھا را به تاخير انداخته است؟  ماه است که در زمينه تعلل داشته و استخدام ن٧اين نيروھا وجود داشته پس چرا دولت 

امه تصميم روز گذشته نمايندگان مجلس را که با اظھارات نادرست نماينده دولت اتخاذ شد فاقد کار کارشناسی او در اد
نظران استفاده نشد بلکه به وضعيت آمارھای جھاني،  گيری نه تنھا از نظرات صاحب در اين تصميم: دانست و افزود

   .استانداردھا و نيازھای کشور نيز استناد نشد
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  است  قند و شکر، لبنيات و حبوبات، ھمچنان رو به افزایشقيمت برنج،

 
بنابراین گزارش، قيمت برخی محصوالت لبنياتی در برخی برندھا : به گزارش خبرگزاری دولتی فارس آمده است 

ز تکدانه ني ھمچنين قيمت آبميوه ھای یک ليتری. وزارت بازرگانی ھنوز به حالت قبل برنگشته است رغم اولتيماتوم علی
 . درصدی مواجه شده است١٠با افزایش 

این گزارش، تا یک ماه پيش  بر اساس.  درصدی داشته است١٠قيمت قند و شکر نيز نسبت به یک ماه گذشته افزایش 
تومان بود که امروز این دو کاالی استراتژیک به قيمت ١١۵٠  تومان و قيمت ھر کيلو گرم شکر١٣۵٠قيمت ھر کيلوگرم قند 

بنابراین گزارش افزایش قيمت حبوبات ھمچنان سير صعودی .شود ھر کيلوگرم عرضه می  تومان در١۵٠٠ و ١۶٠٠ھای 
 در حال حاضر در بازار. ماه قبل و سال قبل شاھد افزایش قيمت تدریجی کاالھا ھستيم دارد و نسبت به ھفته قبل،

تومان، ھر کيلوگرم لوبيا قرمز  ٢٢۵٠ تا ٢١۵٠ تومان، ھر کيلوگرم عدس ٢٠٠٠ تا ١٨۵٠تھران قيمت ھر کيلو گرم نخود 
 . تومان است ٢۶٠٠ تا ٢۵٠٠ تومان و ھر کيلوگرم عدس٢٨٠٠ تا ٢۶٠٠

اقدام به افزایش قيمت  فعاالن خرده فروشی ھای سطح شھر اعالم کردند که شرکت ھای توليدی در حال حاضر
اه مدت محسوس نيست ولی به مرور زمان و در کوت تدریجی در محصوالت خود کرده اند به نحوی که این افزایش قيمت

ھمچنين علی رغم ادعای وزارت بازرگانی در زمينه کنترل بازار .ای می رسد  ماھه به رقم قابل توجه۶در یک پروسه 
 شد، قيمت این کاالی استراتژیک کاھش پيدا نکرده و ھمچنان به قيمت ھر بينی می که پيش گوشت قرمز، ھمانطور

 تومان عبور ٣٠٠٠مرز  ھمچنين قيمت ھر کيلوگرم گوشت مرغ نيز از. شود  تومان عرضه می١٨۵٠٠ تا ١٧۵٠٠کيلوگرم 
 .کرده است

 بازداشت دو تن از اعضای کميته ھماھنگی در نقده

 آبان صدیق خسروی از اھالی روستای قارنا و ابراھيم اسماعيلی ساکن 17بر اساس خبر دریافتی صبح امروز دوشنبه 
ح در منزل توسط نيروھای لباس شخصی دستگير شده و به مکان نامعلومی برده می شوند و تاکنون  صب7نقده، ساعت 

  .آنھا ندارند خانواده آنھاھيچ گونه اطالعی از وضعيت

ما بازداشت صدیق خسروی و ابراھيم اسماعيلی از اعضای کميته ھماھنگی برای کمک به ایجاد تشکل ھای کارگری را 
  . آزادی آنھا و ھمه فعالين کارگری ھستيممحکوم کرده و خواستار

   کميته ھماھنگی برای کمک به ایجاد تشکل ھای کارگری     
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49Hcom.gmail@hamahangi.komite  

  شرایط فعال سندیکایی ربوده شده ھيچ خبری در دست نيست از وضعيت و 
  
  

فعالين حقوق بشر "بنابه گزارشات رسيده به :  می نویسد٢٠١٠ نوامبر ٨   - ١٣٨٩ آبان ١٧  اخبار روز دوشنبهسایت 
از وضعيت و شرایط فعال سندیکایی ربوده شده آقای غالمرضا غالمحسينی ھيچ خبری در " و دمکراسی در ایران

  . نيستدست
غالمرضا غالمحسينی با یورش مامورین وزارت اطالعات در یکی از خيابانھای کرج پس از ضرب و شتم شدید، 

از زمان . دستگير و به سلولھای انفرادی بند سپاه شکنجه گاه وزارت اطالعات در زندان گوھردشت کرج منتقل شد
  .نيستدستگيری به حال از وضعيت و شرایط او ھيچگونه خبری در دست 

خانواده این فعال سندیکایی در طی این مدت با مراجعات مکرر به مراکز مختلف خواستار مطلع شدن از وضعيت و 
شرایط وی شده اند ولی تا به حال جوابی به این خانواده داده نشده است و این خانواده در نگرانی فزآینده ای بسر 

  .می برد
  

ورشی که به منزل این فعال سندیکایی داشتند بدليل عدم حضور او در منزل، مامورین وزارت اطالعات پيش از این در ی
فرزند وی را بمدت یک روز به گروگان گرفتند آنھا ھمچنين کارت شناسایی، پاسپورت،کارت و دفترچه ھای بانک و 

 مورد نياز برای این مسئله باعث شده است که این خانواده نتوانند از حساب بانکی خود پول.غيره را با خود بردند
خانواده آقای غالمحسينی برای .امرار معاش را برداشت نماید و آنھا را با مشکالت عدیده معيشتی مواجه کرده اند

پس گرفتن مدارک شخصی و کارت بانک به اداره اطالعات کرج مراجعه نمودند ولی پس از مدتی انتظار با برخوردی 
در « :ات مواجه شدند که این خانواده را مورد تھدید قرار داد و به آنھا گفتغيرانسانی یکی از بازجویان وزارت اطالع
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  »صورت دستگيری آقای غالمحسينی پوست او را خواھيم کند
شيوه جدید بازجویان وزارت اطالعات عالوه بر دستور قطع غيرقانونی حقوق کارکنان تعليق شده شرکت واحد ضبط 

 خانواده ھای آنھا نتواند از حساب بانکی خود پول برای امرار معاش برداشت کارت و دفترچه بانکی آنھا می باشد تا
  .نمایند و از این طریق خانواده ھای آنھا را تحت فشار شدید معيشتی قرار می دھند

 آبان ماه بدستور و با نظارت یکی از مسئولين و ١٢ فعال سندیکایی در روز چھارشنبه ٢ضرب و شتم وحشيانه 
  .ارت اطالعات در شھر کرج به نام محبی و بازجوی دیگری بنام رضا عرفانی صورت گرفت سربازجویان وز

 ٨۴ ساله در جریان اعتصابات گسترده کارکنان شرکت واحد تھران در سال ۴۴فعال سندیکایی غالمرضا غالمحسينی 
 ماه پيش ٨او حدودا .  شد سال از کار تعليق۴دستگير وچند ھفته در زندان اوین در بازداشت بسر برد و نزدیگ به 

 مردادماه مجددا با بھانه ھای ٢پس از صدور رای بازگشت به کار، اداره کار توانست به محل کار خود بازگردد ولی 
  .واھی از کار تعليق شد

در حال حاضر عالوه بر غالمرضا غالمحسينی دو تن از رھبران سندیکای و یکی از اعضای ھيئت مدیره سندیکای 
وس رانی تھران و حومه آقایان منصور اسالو و ابراھيم مددی چند سالی است که در زندان بسر می برند شرکت اتوب

  . شکنجه گاه وزارت اطالعات زندانی است٢٠٩ خرداد ماه تاکنون در بند مخوف ٢٢و آقای رضا شھابی از 
  

 تبرئه ی علی نجاتی از یک اتھام تکراری

،علی نجاتی کارگر و عضو ھيات مدیره سندیکای کارگران نيشکر ھفت تپه که  بنابر خبر رسيده به کميته ھماھنگی 
 89 آبانماه 16 ماه زندان محکوم شده و این مدت را نيز در حبس سپری کرده بود در روز یکشنبه 6پيشتر به تحمل 

  .موده است دریافت ن ابالغيه ای رسمی از سوی دادگاه انقالب ،مبنی بر تبرئه از اتھامات وارده به وی را

استناد کرده نيز اشاره شده که ازآنجا که  89/6/30قابل ذکر است که در دادنامه ی ابالغی که به جلسه ی دادگاه مورخ 
علی نجاتی بابت ھمين اتھامات یک بار دیگر و در پرونده ای جداگانه محکوم به تحمل حبس شش ماھه شده است لذا 

بدین .وارد تکراری تبرئه گردیده و قرار توقيف تعقيب عليه وی صادر شده استبرای بار دوم ، وی از ھمان اتھامات و م
ترتيب علی نجاتی که تنھا به دليل دفاع از حقوق و مطالبات کارگری خود و دیگر ھمکارانش بارھا مورد تعقيب و آزار 

ق الذکر از اتھامات نيروھای امنيتی و قضایی و نيز تحمل شش ماه حبس در زندان دزفول شده بود در دادگاه فو
تبليغ عليه نظام از طریق تماس با گروه ھای معاند و مخالف نظام و تبدیل "  ِمطروحه عليه وی که عبارت بودند از تکراری

  .تبرئه گردیده است" خواسته ھای صنفی به جریان عليه نظام و مصاحبه با رادیوھای بيگانه 

رگری ضمن تبریک به علی نجاتی و خانواده ی وی ،خواستار توقف کميته ھماھنگی برای کمک به ایجاد تشکل ھای کا
  .فوری ھرگونه تعقيب قضایی و امنيتی عليه کارگران و فعالين کارگری و آزادی بی قيد و شرط کارگران زندانی می باشد

  کميته ھماھنگی برای کمک به ایجاد تشکل ھای کارگری 

 اند  شش ماه حقوق دریافت نکرده معلمان حق التدريس 
 

 23 ماده 11استناد به بند  نماينده نيشابور در مجلس شوراي اسالمي در تذكري با :  می نویسد آفتاب یزددولتی روزنامه
اين است كه  اينكه در حال حاضر وزير آموزش و پرورش نداريم، خواھش من  با توجه به : نامه داخلي مجلس گفت آيين

:  ادامه داد سيدعلي حسيني به گزارش ايسنا،   .التدريس را بدھد حق رئيس جمھور دستور پرداخت حقوق معلمان 
فروردين و ارديبھشت و بعضا  ھاي  اند و صرفا حقوق ماه  ماه است كه حقوق خود را دريافت نكرده6التدريس  معلمان حق

ذا خواھش من اين نگراني در جامعه فرھنگي ھستيم ل اند و ما شاھد  الحساب دريافت كرده خرداد را به صورت علي
وي ھمچنين در تذكر به وزراي جھاد كشاورزي و   .فرمايند حقوق اين عزيزان پرداخت شود است كه رئيس جمھور دستور 

كشاورزان عزيز به جھت مشكالت خشكسالي دچار مضايق مختلفي ھستند و  :امور اقتصادي و دارايي اظھار كرد
كشاورزان، حداقل وام خرده  ھاي  د، تقاضاي ما اين است كه براي وامدھ پي، آنھا را آزار مي در ھاي پي خشكسالي 

دانه درشت ھستند جدا كنند و درخصوص اين دسته  اند را از كساني كه  ھاي كمتري گرفته مالكان و كساني كه وام
تقاضا  رايم، اصل وام را توانند با بخشيدن كارمزدھا و ج نماينده نيشابور با بيان اينكه مثال مي  .امتيازاتي را قائل شوند

   .اند و مشكالت زيادي دارند افتاده ما تعداد زيادي وام گيرندگان كشاورز خرده مالك را داريم كه به چالش : كنند، افزود

  بخشی ازکارگران اداره راه در کنار زیر گذرھا وزیر پل ھا اسکان یافته اند

تعداد زیادی از کارگران اداره راه استان تھران در :  آمده است 89 آبان 17بر پایه گزارش سایت جنبش کارگری در تاریخ 
فعاليت ھای راه سازی در سطح شھر واستان تھران .حاشيه بزرگ راه ھا ویا در زیر پل ھا وکنارزیر گذرھا اسکان یافته اند

  .کار باشندموجب شده است تا تعداد زیادی از کارگران این بخش در نقاط مختلف شھر و استان تھران مشغول 
زیرا مجبورند در کانتينر وکانکس ھای حمل مواد غذایی ودر حاشيه .این کارگران از نظر بھداشتی در مضيقه قرار گرفته اند

  .بزرگراھھا و یا در کنار زیرگذرھا وزیر پل ھای در حال ساخت ساکن شوند
 از نظر سالمت روحی و روانی برای کارگران اسکان این گونه کارگران در کنار زیر گذرھا ویا زیر پل ھای در حال ساخت

زیرا در بزرگ راه ھای ساخته شده عبور و مرور سریع خودروھا و آلودگی ھای صوتی این آمد وشدھا . خطرناک است
  .آرامش را از این کارگران گرفته است
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 وکاال ھستند وکمتر به خانه از سوی دیگر کانتينرھا ی مورد استفاده برای کارگران به طور کلی ویژه ی حمل ونقل مواد
  .ھای پيش ساخته مشابھت دارند

  

 ابتکار عمل مردمی در مقابله با وام ھای بانکی 
  

 در برخی مناطق: جھرمی در دیدار با امام جمعه شيراز گفت:  آبان گزارش داد17 در تاریخ مرکزی خبر حکومتی واحد
خود را پرداخت نکنند و   جمعی ھم قسم شده اند که بدھیروستایی مردم تسھيالت دریافت کرده اند اما بصورت دسته

 ماھه اول امسال بانک صادرات در استان 6در : مدیرعامل بانک صادرات افزود .این باعث بروز مشکالت شده است
استان به صد و ده  ميليارد تومان ضررکرده و تا پایان شھریور ماه امسال مجموع زیان انباشته این بانک در  30فارس

باید اول  در اجرای این طرح: مدیرعامل بانک صادرات با انتقاد از نحوه تخصيص سھام عدالت گفت.ميليارد تومان رسيد
درصد از سھام بانک صادرات به سھام  40منابع مالی این طرح افزایش می یافت اما اینطور نشد بعنوان مثال حدود 

جھرمی ھمچنين با انتقاد از .يم سرمایه ھا را افزایش دھيمنتوان عدالت اختصاص یافته که این موضوع سبب شده ما
  .برخی از طرحھا دارای توجيه اقتصادی نيست: گفت اجرای برخی از طرحھای عمرانی از دولتھای گذشته تاکنون

  

  كارگران مخابرات راه دور شيراز به دنبال مطالبات خود تجمع 
  

مقامات : "يكي از كارگران گفت , قوق معوقه خود را دريافت نكرده اند كارگران مخابرات راه دور شيراز ھنوز مطالبات و ح
بر خالف وعده وعيدھايي كه از طرف خامنه اي و احمدي نژاد داده شده، نه از مناقصه , ھم مارا دست به سر كرده اند

  ".خبري است و نه قرار است فكري براي پرداخت ماھھا مطالبات معوقه بشود
ر ماه گذشته پس از آنکه اعالم شد نام کارخانه صنايع مخابراتي راه دور ايران از ميان متقاضيان به گزارش ايران كارگ

ھاي وزارت ارتباطات حذف شده است؛ کارگران اين کارخانه حرکتھاي اعتراضي خود را از  شرکت در يکي از پروژه
ات، دفاع و نفت موظف ھستند تا نيازھاي ھاي صنايع، ارتباط براساس مصوبه ھيأت دولت مسئوالن وزارتخانه.سرگرفتند

, تا با راه افتادن مجدد چرخه توليد و كار , الکترونيکي و مخابراتي خود را با سفارش دادن به اين کارخانه تامين کنند
ھر رسد که  نفر مي???تعداد کارگران کارخانه صنايع مخابراتي راه دور ايران به , حقوق كارگران از اين طريق تامين شود 

 .اند ماه قبل حقوق ومزايا دريافت نکرده??کدام حدود 

 

 تابيم  ھا بر نمي کردن يارانه ھيچ اخاللی را دراجرای ھدفمند: رادان

جانشين فرمانده نيروی انتظامی با بيان اينکه با اخاللگران : ابان آمده است 17 در تاریخ ايسنابه گزارش خبرگزاری دولتی 
 گفت پليس تا امروز ھمراھی اکثر صنوف را داشته و روسای اصناف  ھا برخورد کرد، کردن يارانه بايد قبل از اجرای ھدفمند

  . اند نيز بخش نظارتی را راه انداخته
نيروی انتظامی در قانون «: به گزارش ايسنا، سردار احمدرضا رادان درحاشيه سفر به استان ھمدان اظھار کرد

خواھند منافع مردم را در خطر قرار دھند برخورد  تابد و با افرادی که مي  بر نميھا ھيچ اخاللی را کردن يارانه ھدفمند
  » .خواھد کرد

ھای الکترونيکی  امروز دستگاه«: يابد، افزود ھا کاھش مي وی با بيان اينکه قاچاق کاال با اجرای قانون ھدفمند کردن يارانه
کنند،  ھا مردم از اجناس استاندارد استفاده مي فمند شدن يارانهشود که مصرف انرژی بااليی دارد که با ھد وارد بازار مي

ھای کاھش قاچاق کاالست که در اين رابطه کنترل دو مرز آبی در بوشھر  اين در حالی است که کنترل مرزھا از ديگر راه
  » .و ھرمزگان بصورت جدی در دستور کار پليس قرار دارد

دو مرحله عمليات تروريستی در سنندج رخ داد که ھر دو مرحله «: نيز گفترادان درباره عملياتھای تروريستی سنندج 
پيچيدگيھای خاص خود را داشت که در مرحله اول تقريبا اکثر افراد مورد نظر دستگير شدند و اعتراف کردند که بخش از 

  ».ھا بودند که وابستگی به گروھکھايی ھستند که در کردستان وجود دارند آنھا سلفي
  

 کارگراناقدامات اعتراضی  با مقابلهپليس برای مانور 
 

به .اختصاص یافت  روز آخر یک مانور در ساری به نحوه برخورد با کارگران معترض فرضی :آمده است خبر آنالينبه نوشته 
از نمایشی در اعتراض به عدم دریافت مطالبات خود یکی   پایگاه خبری سفير از ساری در این مانور صدھا کارگر گزارش

 در این مانور، و با آتش زدن الستيک خودرو و چوب خواستار دریافت حقوق خود شدند بزرگراه ھای شھر را مسدود کردند
انجاميد که ماموران نيروی  مذاکرات ماموران انتظامی و امنيتی با معترضان بی نتيجه ماند و این تجمع به درگيری

 موفق شدندجاده مسدود   فرضی را بازداشت کردند و شوب گرانانتظامی توانستند ضمن سرکوب اعتراضات تمامی آ
  .شده را باز کنند

 
  
 

 پزشك  ھزار50ھا و بيکاری  کرده افزایش بيکاری در ميان تحصيل
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مجيد ابھری، مشاور کميسيون اجتماعی مجلس، :  آمده است  89 آبان 18به گزارش وبالگ خبری راه کارگر در تاریخ 
  ھزار پزشک اشاره کرد که در صف بيکاران50معضالت ایران دانست و از جمله به  بيکار را یکی ازکرده  تورم نيروی تحصيل

 .قراردارند
التحصيل مقاطع كارشناسی،  تعداد زیادی فارغ کرده که عالوه بر پزشکان بيکاری در ميان قشر تحصيل: ابھری تصریح کرد

ه آنان با مدارک تحصيالت عالی در مشاغلی در سطح دیپلم شود ک سبب می گيرد كارشناسی ارشد و دكترا را در برمی
این است  کرده ارزیابی قابل توجه ابھری در مورد باالتر بودن بيکاری در ميان زنان تحصيل .مشغول شوند دبيرستان به کار

ع غربی گرفته ھا از مناب این رشته“ :اند که التحصيل شده ھای علوم انسانی فارغ کرده در رشته که اغلب زنان تحصيل
ھای  ھای مھارت برقراری رشته“: ی ابھری به گفته. ”ما ندارند شده و ھيچگونه مشابھتی با فرھنگ اسالمی و ایرانی

دارای  تواند به کاھش بيکاری در ميان زنان می” علوم انسانی براساس مبانی اسالمی و ایرانی زندگی و یا تدوین منابع
 .تحصيالت دانشگاھی بيانجامد

  اشت ھمایون جابری در تھران بازد

اتوبوسرانی تھران و حومه روز سه   ھمايون جابری، يکی از اعضای سنديکای کارگران شرکت واحد- خبرگزاری ھرانا 
اطالع از  بر اساس گزارشھا او ھنگامی که ھمراه ھمسر غالمرضا غالمحسينی برای .شنبه در تھران بازداشت شد

 . اطالعات مراجعه کرده بود، بازداشت شدوضعيت اين فعال کارگری به وزارت

ماموران امنيتی پس از بازداشت ھمايون  .غالمحسينی چھارشنبه ھفته گذشته در شھر کرج توسط ماموران امنيتی بازداشت شده بود
صورت عدم ھمکاری   اند درماموران امنيتی به ھمسر آقای جابری گفته. جمله کامپيوترش را با خود بردند جابری، به خانه او رفته و وسايل از

  .ھمسرش، او را برای مدتی نامعلوم در زندان نگه خواھند داشت

وی . الله دستگير شده بود در روز جھانی کارگر در پارک سال گذشته ھمایون جابری عضو شاغل سندیکای شرکت واحد
 پرونده متوجه اعالم ختم رسيدگی برای وبا مراجعه به قاضی  ميليون تومانی آزاد50 روز با قرار کفالت 20بعد از گذشت 

 ھنگامي که بعد از آزادی به محل کار خود مراجعه کرد حراست شرکت واحد از ادامه ولی پرونده اش گرديد، 
شکایت در اداره کار از طریق  وی جلوگيری به عمل آورد و این مسئله باعث شد که نامبرده با تنظيم دادخواست ھمکاری

 د بازگرددقانونی به سر کارخو
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 پنجم خصوصی از مجلس درباره برنامه درخواست بخش ١۵

 روزنامه دنيای اقتصاد

 جایگاه صادرات در برنامه

ھای مثبت اقتصاد  از ظرفيت گيری تواند به طور صرف رویکرد توسعه اقتصاد ملی بدون اتصال و بھره یھيچ کشوری نم
ھا را به یاری  اقتصاد، یکی از عوامل مھمی که ملت جھانی را ترویج یا اجرایی کند، چرا که در پروسه جھانی شدن

کنيم و الزاما ماھيت ملی   آنچه را که صادر میاقتصادی و تجاری است، به ویژه کند، توسعه مبادالت یکدیگر مجاب می
  .با باور و اراده ملی عجين شده است داشته و

برداری  المللی بھره ای و بين منطقه توانيم از صادرات غيرنفتی برای توسعه و ترویج الگوھای ملی خود در سطح پس می
 صادراتی و رشد سرمایه گذاری در کشور و توليد ھای توليد انگيزه کنيم و نتيجه آن قطعا رشد اقتصادی مولد، افزایش

 .خواھد بود پایدار ثروت و رفاه

طی سه دھه گذشته،  تجربه کشورھای در حال توسعه در آسيای جنوب شرقی، آمریکای مرکزی و سایر نقاط جھان
 کشورھای پيشرفته و و فرآیند حصول به موقعيت آشکارا نشان داده است که الزمه دستيابی به توسعه پایدار و یکپارچه

تمرکز شایسته و بایسته در حوزه توسعه صنعتی و گسترش صادرات و به ویژه  برتر صنعتی در تمامی وجوه آن، توجه و
 .کاالھای صنعتی است صادرات

 ھای توسعه صادرات در برنامه

ھای اقتصاد ایران،  ه به ویژگیتوج کنند که با گذاران اقتصادی، این نکته را فراموش می نویسان و سياست معموال برنامه
این ھم در گروی گزینش دو استراتژی جایگزینی واردات و  دستيابی به رشد اقتصادی در سایه تجارت ميسر است و

 .توسعه صادرات خواھد بود

خاب مالی و توليدی کشور داشته و انت ھای پولی، تواند تاثيرات زیادی بر سياست ھا می انتخاب ھر یک از این استراتژی
ھای گذشته، اعتقاد  در طول سال. مثبت و منفی زیادی داشته باشد تواند، آثار و عواقب ھا می ھرکدام از این سياست
باید در  طلبد و لزوما ھای کالن اقتصادی می ھای تجاری، رویکردی فراتر از سياست نگاه به سياست ما این بوده است که
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پولی و مالی، توليدی به صورت  ھای کالن اقتصادی اعم از  سياستسطح استراتژی بلند مدت کشور قرار داشته و
 .تابعی از آن تعریف شوند

گذاران با مقوله تجارت  برخورد سياست اما طی چند دھه گذشته با وجود انتخاب یکی از این دو رویکرد در توسعه کشور،
ری، نگاھی درخور شان و جایگاه صورت نگرفته ھای تجا ای که به سياست گونه به و بازرگانی در حد مورد انتظار نبوده،

 .است

یافته و تصریح شده است که کليه  ھای توسعه، این نگرش اندکی ارتقا ھر چند در رھنمودھا و راھکارھای اجرایی برنامه
گذاری بازرگانی  شوند و سياست صادرات تنظيم و اجرا می  مالی و ارزی در جھت توسعه و جھش ھای پولی، سياست
ھای  عملی این دیدگاه با موانع زیادی مواجه است و ھنوز آنطور که باید سياست شود، اما تحقق  متمرکز میکشور
ھای کالن  گذاری سياست یعنی از بعد. ھای کالن اقتصادی بدل نشده است گذاری کشور به محوریت سياست تجاری

 .نی آن گونه که باید، شکل نگرفته استبازرگا اقتصادی، ھنوز دچار این معضل تاریخی ھستيم که نگاه به بخش

گذاری  بود اما این سياست گذاری رشد صادرات  سال گذشته رخ داد، سياست٢٠ھای توسعه کشور ظرف  آنچه در برنامه
 .بالقوه اقتصاد ایران نبود کم رنگ بود؛ بنابراین نتایجی که حاصل شد، متناسب با توان

ھای اقتصاد رقابتی و اقتصاد آزاد، به  توسعه به دليل توجه به مزیت مه سوم و چھارمالبته رویکرد برنامه نویسان در دو برنا
بر مدار و محور  طراحان برنامه چھارم توسعه، چارچوب و افق سياستی این برنامه را. غيرنفتی پررنگ بود مقوله صادرات

ھای مولد و نوین جھانی و  گذاری  سرمایهدانش و صادرات غيرنفتی با رویکرد تعامل فعال با اقتصاد جھانی و جلب و جذب
  .توسعه دانایی و فناوری تنظيم کردند

 صادرات در برنامه چھارم

خدمات و تسھيالتی به فعاالن  المللی چه برای تحکيم و توسعه اقتصاد صادراتی کشور در سطح ملی و در سطح بين
ھای صادراتی و سایر خدماتی که به  ھا، جوایز و مشوق انهپرداخت یار الواقع ایم و فی اقتصادی و آحاد اجتماع ارائه کرده

تا چه حد  ای کشور به فراخور امکانات و منابع مالی دولت تخصيص یافته است ھای توسعه طول برنامه صادرکنندگان در
ی ھای اجرای است و آیا مکانيسم پاسخگوی نيازھای محقق شدن اھداف رشد اقتصادی ناشی از صادرات غيرنفتی بوده

اھداف اقتصادی بخش بوده است؟ شاید بگویيم افزایش  ھای حمایتی از صادرات غيرنفتی متناسب با توسعه سياست
ھا است که با قبول آن باز  دھنده افزایش حمایت نسبت به ھدف برنامه چھارم نشان  درصدی صادرات غيرنفتی٢٠ تا ١۵

 .وی نياز بخش نبوده استھای حمایتی اجرا شده، جوابگ رسد ھمه بسته نظر می ھم به

 نگاه توسعه صادرات

تواند اقتصاد  افزایش توليد می تدوین استراتژی صنعتی یا در شکلی فراگيرتر، تدوین استراتژی توليد وحرکت به سمت
نویسی  ھایی که به مقوله تجارت و بازرگانی در نظام برنامه توجھی بی کشور را در شرایط مطلوبی قرار دھد، اما به دليل

 ھای تجاری ایم که استراتژی صنعتی و توليد را براساس استراتژی به این سمت حرکت نکرده گاه شده است، ھيچ
بازارگشایی و افزایش صادرات گام  نوشته و ھمچون کشورھای کره، ژاپن، تایوان، ترکيه، چين و حتی سنگاپور، به قصد

 .برداریم

گاه غيرممکن  نویسی دارد و البته ھيچ ھایی، نياز به تحول در برنامه یگذار دانيـــم کـــه چنين استراتژی و سياست می
 .نيست

ھای بازار خارجی صورت  نياز  صنعتی با کمترین توجه به–ھای توليدی  ھای گذشته، فرآیند طراحی واحد در طول سال
ا پس از رفع نياز بازار کنندگان حاکم بوده است که تنھ مصرف گذاران و گرفته و در مجموع این دید در ميان سياست

توان و  نمی رسد تا زمانی که تغيير نگرش جدی صورت نگيرد ، به نظر می. و خدمات صورت گيرد داخلی، باید صادرات کاال
تجارت مکانيزم موثری برای رشد و توسعه  نباید انتظار داشت سھم کشور از بازار و مبادالت جھانی افزایش یابد و

 .اقتصادی تلقی شود

و تغييرات بنيانی در راستای  ت خارجی موفق، مکانيسم بالقوه تسریع فرآیند رشد اقتصادی و ایجادکننده تحوالتتجار
ھای  ھای جھانی باید قابليت و توانمندی اقتصادھای مرتبط با بازار توان ادعا کرد که می. توسعه پایدار اقتصادی است

  .مند باشند  توجھی بھرهپذیری قابل درجه پویایی و انعطاف خاصی داشته و از

ھای کشور  ھا و توانمندی ظرفيت پس حضور در بازار جھانی بدون شک نيازمند تدوین و تنظيم راھبردی مناسب مبتنی بر
نيازمند مطالعه و بررسی اصولی این بخش و شناخت محيط آن  ھمراه با اجرای دقيق و ھوشمندانه آن و بيش از ھر چيز

 .است

 نامه پنجمصادرات در الیحه بر

برای فعاالن حوزه بازرگانی و تجارت   ھمسویی ندارد؛ اما آنچه۴۴روح کلی حاکم بر الیحه برنامه پنجم، با ابالغيه اصل 
نویس ارائه شده، بازھم نسبت به تجارت و نقش آن در توسعه  پيش تواند اھميت داشته باشد این است که در می
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تواند  می تجارت«اند که  ویسان کشور بازھم دچار این فراموشی تاریخی شدهن گرفته و برنامه اقتصادی کم توجھی صورت
  «.موتور محرک توسعه اقتصادی باشد

توجه قرار نگرفته و نگاه به بازرگانی از  ھای قبلی این مھم مورد متاسفانه در الیحه برنامه پنجم توسعه نيز ھمانند برنامه
نگر و تعامل فعال با دنيای خارج، تجارت در خط مقدم  با توجه به رویکرد برون نگاه بخشی فراتر نرفته است؛ اما الزم است

ھای کالن اعم از  سياست ھا در نظر گرفته شود و گذاری این ارتباطات به عنوان یک فرابخش و محوریت سياست برقراری
 .شوند توليدی، پولی و مالی در ذیل آن و به صورت ھماھنگ طراحی

خصوصی به این برنامه  که بخش شود و واقعيت این است  پنجم توسعه انتقادات زیادی مطرح میدر مورد الیحه برنامه
رسد  شود؛ اما به نظر می نظر گرفتن اھداف کمی محقق نمی ھای ميان مدت بدون در اصوال برنامه. نگاه انتقادی دارد

دی مشخصی ندھد، به جزئيات کرده و برای اینکه تن به خط و مرزھای عملکر توجھی دولت به این مقوله بی
 .اشاره نکرده و اھداف را مشخص نکرده است ھا گذاری سياست

ھای در نظر گرفته شده  شاخص طبيعی است که با پایان ھر برنامه توسعه، باید شرایط ارزیابی آن با مقایسه وضعيت
در .  اشتغال یا رشد اقتصادیسازی، تورم ، روند خصوصی به طور مثال اھدافی در مورد تک رقمی شدن. فراھم باشد

در برنامه پنجم توسعه به وضوح شرح داده نشده و به صورت کمی مشخص نشده  صورتی که ھيچ یک از این اھداف
 .نيست ای بدون اھداف کمی باشد، قابل نظارت و رسيدگی کامال طبيعی است که اگر برنامه است و این

خصوص موضوع صادرات،  ھای تجاری به ؛ اما در بخش سياستشود ھای الیحه دیده می چنين نگاھی در ھمه بخش
 .گذاری نشده است گونه ھدف ھيچ

مبحث تجارت در ھر دو برنامه و  دھد که مقامات دولتی معتقدند مقایسه دو الیحه برنامه چھارم و پنجم توسعه نشان می
. است خصوصی توجه شده  نقش ویژه بخشالیحه برنامه پنجم به ھایی یکسان مورد تاکيد قرار گرفته اما در با سياست

 .براساس چه مصداقی مطرح شده است مشخص نيست این ادعا چگونه و

دولتی  فنی، مشارکت بخش غير و غير ای تعرفه ھا حذف تمام موانع غير نگاه برنامه پنجم، مبتنی بر کاھش ميانگين تعرفه
نفتی است؛ اما ھيچ مشخص نيست که دولت  ت غيراز صادرا ھای مربوط و حمایت گذاری ریزی و سياست در برنامه

 .تقویت خواھد کرد براساس چه مکانيزمی این نگاه را

که قابل توجه است؛ مثل  در برنامه پنجم نسبت به برنامه چھارم مواردی ھم در مورد بخش بازرگانی وجود دارد
ندھی واحدھای صنفی بدون پروانه، کشور، ساما ھای جدیدی مانند ساماندھی واحدھای پخش کاال در سراسر موضوع

ھای خارجی از  ، تسھيل تجارت ھمزمان با کنترل دقيق محموله)ایران کد) بندی کاال و خدمات توسعه نظام ملی طبقه
 و احداث منازل) ضابطان قضایی گمرک(درصد از مبادی ورودی و خروجی، ایجاد گارد گمرک ٢٠ طریق کاھش حداقل

شده است؛ اما واقعيت این  بينی ناطق مرزی نيز برای نخستين بار در برنامه پنجم پيشسازمانی کارکنان گمرک در م
 .ما نيست است که ساختن منزل مسکونی برای کارکنان گمرک، مشکل صادرات

گذاری کمی در مورد صادرات  ھدف ھا، از و اما نکته بسيار مھم این است که در الیحه برنامه پنجم، مانند اغلب بخش …
و بستر مناسب فعاليت اقتصادی چشم پوشی شده است؛ ضمن  تی و واردات اجتناب و بيشتر بر ایجاد سازوکارھانف غير

 آوری باال تاکيد شده؛ اما در الیحه پيشنھادی صادرات به ویژه در بخش خدمات با فن اینکه در برنامه چھارم بر توسعه
 .ای به این نکته صورت نگرفته است دولت ھيچ اشاره

 خصوصی رات بخشانتظا

منطقه برسد، باید برنامه پنجم   ایران باید به جایگاه نخست اقتصادی، علمی و فناوری در١۴٠۴انداز  براساس سند چشم
اگر چه در برنامه چھارم بر رشد اقتصادی پيوسته و باثبات .یابد ای تدوین شود که این اھداف در کشور تحقق گونه به

و توسعه  پذیری يد شده، اما تعامل بيشتر با جھان، توسعه پایدار اقتصادی، رقابتانداز تاک چشم متناسب با اھداف
 .تدوین شده بود ھای قبلی تر از برنامه صادرات از نکات مھمی است که در این برنامه کامل

ادرات، تسھيالت صندوق ضمانت ص  جوایز صادراتی، افزایش سازی از دیگر نکات مھم این برنامه تاکيد زیاد بر ھدفمند
ھا  و تجاری است؛ اما با نگاھی دیگر، ارتقای کارآیی بنگاه ھای مالی معافيت برای صادرکنندگان و ھماھنگی با سياست

 . آمده است۴۴مالی و انسانی در برنامه چھارم و اصل  وری بھتر از منابع و بھره

بررسی الیحه برنامه پنجم توسعه  یگر سو،اکنون از یک سو در شرایط ویژه بحران اقتصادی و مالی جھانی ھستيم و از د
خصوصی این است که نگاه برون نگر در  است، خواسته بخش اقتصادی، اجتماعی و فرھنگی در صحن علنی آغاز شده

 :شود برنامه پنجم توسعه تقویت

 .بھبود فضای کسب وکار، شرط الزم برای توسعه صادرات است - ０
خدمات  ریزی برای رونق صنایع دارای مزیت نسبی و محصوالت و امهباید توجه دولت را به برن برنامه پنجم -٢

 .رقابتی جلب کند
 .ھمه جانبه داشته باشد ھای مختلف حمایت از توسعه توليد محصوالت صادراتی بخش -٣
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 .توسعه صادرات را دنبال کند گذاری خارجی با ھدف باید تشویق و حمایت از سرمایه -۴
ونقل دریایی، زمينی، ھوایی و  امر صادرات از قبيل حمل ھای مرتبط با یر ساختریزی برای توسعه ز برنامه -۵

ھا را  و ضمانت صادرات و استقرار نظام رقابتی در استفاده از این زیر ساخت ریلی، خدمات بانکی، خدمات بيمه
 .کار قرار دھد در دستور

 .از آزاد سازی بازار سرمایه و رقابتی کردن آن دفاع کند -۶
 .ھای صادرات کاھش یابد ش کند تا ھزینهتال -٧
ھدفمند به منظور توسعه صادرات و دستيابی به سھم بيشتری از  ھا و تسھيالت ویژه و برقراری مشوق -٨

 .بازارھای جھانی
 .استراتژی جھش صادراتی را دنبال کند -٩
پول و اعتبار گام ھای کارشناسی شورای  تقویت تصميم مدافع بانک مرکزی مستقل باشد و در جھت -١٠

 .بردارد
 .باشد اش ھای اصلی المللی جزو برنامه بازارھای مالی داخلی به بازارھای مالی بين متصل کردن -١١
اھداف توسعه صادرات  ھای ارزی، پولی و مالی کشور با تالش ویژه داشته باشد تا ميان سياست -١٢

 .ھماھنگی ایجاد شود
عنوان شرط الزم برای توسعه  زدایی روابط به سياسی و تنش روابطمتوجه این نکته باشد که توسعه  -١٣

 .است ھای اقتصادی ھمکاری
 .ھای اقتصادی کاھش یابد تالش کند تا ریسک فعاليت -١۴
  .سازمان تجارت جھانی را با جدیت دنبال کند عضویت در -١۵

  افزایش دختران بيکار در کشور 
 

:  درصدی داشته است، گفت15يان اینکه آمار دختران بيکار افزایش مشاور کميسيون اجتماعی مجلس با ب: آفتاب
 . بيکاری نباید باعث شود بعضی از دختران به ھر شغلی مشغول شوند

 ھزار نفر رسيده است یعنی 515 ھزار نفر به 318در حال حاضر تعداد دختران جوان بيکار از : مجيد ابھری اظھار داشت
  . درصد افزایش یافته است5/46 درصد بوده امسال به 8/32، 88 ساله که در سال 25ا  ت16اینکه بيکاری دختران جوان 

ھای نيمی از جمعيت کشور به شمار  ترین دغدغه کرده یکی از مھم با توجه به اینکه بيکاری دختران تحصيل : وی گفت
 اساسی عدم ارزیابی نيازھای  ھزار فرصت شغلی در این زمينه ایجاد شود، مشکل700رود و از طرفی ساالنه باید  می

  .ھای مختلف تحصيلی با تعيين تعداد آنھاست بازار کار به رشته

ھای مختلف  ھا بدون ارزیابی و سنجش بازار کار اقدام به پذیرش دانشجوی دختر در رشته ابھری با بيان اینکه دانشگاه
ھای علوم   مواجه ھستيم به طور مثال در رشتهکرده و بيکار در حال حاضر با تورم نيروی تحصيل: کنند، عنوان کرد می

  .گونه مشابھتی با فرھنگ اسالمی و ایرانی ما ندارند ھا از منابع غربی گرفته شده و ھيچ انسانی مبنای این رشته

شناسی از نيازھای واقعی  ویژه مدیریت، روانشناسی و جامعه ھای علوم انسانی به التحصيالن رشته فارغ: وی تاکيد کرد
  .شود ھای کار و عمل می خبر بوده و ھمين موضوع سبب عدم کارآیی آنھا در ميدان ھای آنھا بی حل ر و راهکشو

شود  سنجش نيازھای بازار کار و پذیرش دانشجو به اندازه آن باعث می: مشاور کميسيون اجتماعی مجلس تصریح کرد
زار پزشک بيکار وجود دارد و تعداد زیادی  ھ50که این مشکالت به وجود نياید ھمچنين در حال حاضر در کشور 

شود بعضی از دارندگان  التحصيل مقاطع کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکترا موجود است که این امر باعث می فارغ
  .مدارک تحصيلی به خاطر نياز یا سایر عوامل حاضر شوند با مدارک تحصيالت عالی با کار دیپلم مشغول به کار شوند

مندان به تحصيالت عاليه را  شود و کاھش عالقه ھای اجتماعی می  بيکاری باعث افسردگی و سرخوردگی:ابھری افزود
ھای زندگی و یا تدوین منابع علوم انسانی براساس مبانی  ھای مھارت به دنبال خواھد داشت ھمچنين برقراری رشته

. کند  در زمينه حرفه و شغل مورد نياز ورزیده میاسالمی و ایرانی باعث کارایی بيشتر دانشجویان شده و اساساً آنھا را
بيکاری نباید باعث شود بعضی از دختران به ھر شغلی مشغول شوند یا بعضی از کارھای مغایر با تحصيالت عالی و 

  فرھنگ اجتماعی را انجام دھند

  کارگران شرکت زرین بنا پنج ماه است که حقوق نگرفته اند

پنج ماه است که حقوق ماھيانه شان به ) پارسيان( ل شده، کارگران شرکت زرین بنا بر اساس خبری که برای ما ارسا
 دھگالن قرار دارد و توليد کننده پروفيل و شيشه – کيلومتری محور سنندج 30این مرکز توليدی در . تعویق افتاده است

  .باشد دوجداره می

 صبح در شرکت 8این کارگران از ساعت . ار دادی ھستند نفر کارگر کار می کنند که ھمگی آنھا قر40در شرکت زرین بنا 
عالوه بر این زمان رفت و برگشت آنھا که .  ساعت کار روزانه انجام می دھند10کارشان را شروع می کنند و بيش از 

 ساعت طول می کشد را به عنوان زمان کاری به حساب نمی آورند و از نظر ساعت کاری، شدیدترین استثمار 2حدود 
برخی از کارگرانی که در بدو ورود کارشان را در شرکت زرین بنا شروع می کنند، ابتدا مدتی به .شود آنان تحميل میبر 

کارگران این . بھانه کار آموزی و دوره کار آزمایشی، بدون حقوق مشخص و ثابتی، مورد بھره کشی قرار می گيرند
  .جھت استفاده تخليه می کنند تریلر مواد شيميائی و مواد اوليه را 3شرکت، روزانه 
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کميته ھماھنگی برای کمک به ایجاد تشکل ھای کارگری، ضمن محکوم کردن تحميل شرایط سخت کاری به کارگران 
  .سنندج، خواستار پرداخت کليه حقوق ھای معوقه ی آنھا و دیگر کارگران ایران است) پارسيان( شرکت زرین بنا 

ک به ایجاد تشکل ھای کارگری  کميته ھماھنگی برای کم              

1389 آبان 18   

51Hwww.khamahangi.com 

52Hcom.gmail@hamahangi.komite  

  شود  از سوی تامين اجماعی ؛ خدمات دارويي گرانقيمت و تخصصي پرداخت مي
  

ارائه خدمات دارويي گرانقيمت و تخصصي از جمله :      آبان آمده است 18 در تاریخ ايلنا – دولتی کار ایران خبرگزاری
  . شود شدگان اين صندوق پرداخت مي اجتماعي است كه به بيمه تسھيالت صندوق تأمين

 نياز به تأييد دفاتر به گزارش ايلنا، به منظور نظارت بر مصرف منطقي داروھا، نسخ دارويي تخصصي و گرانقيمت
ھاي طرف قرارداد صندوق  اسنادپزشكي است كه به منظور سھولت انجام كار سيستم، تأييد نسخ مكانيزه در داروخانه

  . اجتماعي طراحي شده است تأمين
. ي داردبا اين وجود تأييد يك سري از داروھا، نياز به ارائه مدارك و مراجعه بيمار و تشكيل پرونده در دفتر اسنادپزشك

، پيوند كليه و ساير پيوندھا، MSمانند داروھاي تجويز شده براي بيماران خاص شامل ھموفيلي، تاالسمي، دياليز و نيز 
  . است... ھورمون رشد و
اجتماعي مكانيزه است، بيماران اين صندوق  شود، باتوجه به اينكه سيستم تأييد نسخه در صندوق تأمين خاطرنشان مي

  .  قادر به دريافت داروي موردنياز ھستنددر سراسر كشور،
  پايان پيام

  

  بيشتر واحدھاي توليدي تھران مشكل نقدينگي دارند 
  

  

در حال : گويد دبيراجرايي خانه كارگراستان تھران مي:     آبان آمده است 18 در تاریخ ايلنا –خبرگزاری دولتی کار ایران 
  . تامين مواد اوليه خود با مشكل تامين نقدينگي مواجه ھستندحاضر بيشتر واحدھاي توليدي استان تھران براي 

ھاي تھران براي توليد خود به وارد كردن   درصد كارخانه60بيش از : وگو باخبرنگار ايلنا گفت اسماعيل حق پرست درگفت
  . شود مواد اوليه خارجي دارند كه به صورت ماده خام يا كاالي پيش ساخته خريداري مي

عنوان مثال درصنايع لوازم خانگي و صوتي تصويري بخش قابل توجھي از قطعات به صورت پيش  به: وي تصريح كرد
  . شوند ساخته از خارج وارد مي

از مدتي پيش كه تھيه و نقل و : حق پرست با اشاره به اشتغال درصد بااليي ازكارگران در صنعت لوازم خانگي گفت
ھا نيز براي تامين مورد نياز خود دچار دردسر جديدي  ده است اين قبيل كارخانهانتقال ارز براي بازرگانان ايراني مشكل ش

  . اند شده
رويه كاالي خارجي و  ھاي ايراني با مشكالتي چون قاچاق و واردات بي صرفه نظر از اين موضوع كارخانه: وي يادآور شد

  . قوانين سخت و دست و پاگير گمركي مواجه ھستند
است كه وضع موجود باعث شده تا كارخانه دارھا بر مبناي مواد خام و قدرت ارزي خود اقدام ھ به گفته حق پرست سال

  . به جذب نيرو ان ھم و به صورت موقت كنند
  پايان پيام

  

  پاسخ محصولي به اعتراض بازنشستگان تامين اجتماعي
  

آذرماه فرصت : و تامين اجتماعي اعالم كرد  وزير رفاه  :  آبان آمده است 18 در تاریخ ايلنا –خبرگزاری دولتی کار ایران 
دوباره اي به مردم داده مي شود تا افرادي كه براي دريافت يارانه ثبت نام نكرده اند، تغييراتي در خانواده آنھا ايجاد شده 

  . است و يا بخواھند شماره حساب خود را تغيير دھند يا اصالح كنند، دراين زمينه اقدام الزم را انجام دھند
به گزارش ايلنا به نقل از پايگاه اطالع رساني دولت، صادق محصولي درباره اعتراض برخي از بازنشستگان تامين 

ميزان افزايش حقوق بازنشستگان كشوري و تامين اجتماعي :  درصدي حقوق آنھا گفت6اجتماعي نسبت به افزايش 
  .  در صد محاسبه كرده ايم10تماعي را ميانگين مصوبه دولت است كه البته ما افزايش حقوق بازنشستگان تامين اج

 درصد حقوق آنھا را افزايش داديم و براي آنھايي كه بيشتر از 15افرادي كه حداقلي ھا را دريافت مي كنند، : وي افزود
 درصد كمتر از حداقل داشتيم و 65به طور ميانگين . حداقل مي گرفتند، شش درصد افزايش حقوق محاسبه شده است

 10 درصد افزايش پيدا كرده است و در مجموع ميانگين افزايش حقوق بازنشستگان تامين اجتماعي باالي 15 اينھا حقوق
  . درصد است
  پايان پيام
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  اجتماعي ھاي استان گيالن به تامين توجه شركت  بدھي قابل 
  

مديره و  اجتماعي، رئيس ھيأت وق تأمين مديرعامل صند :  آبان آمده است 18 در تاریخ ايلنا –خبرگزاری دولتی کار ایران 
اجتماعي به  جمعي از معاونين، مديران ومسئوالن اين صندوق كه براي برگزاري اجالس سراسري مديران درمان تأمين

  . وگو كردند شھرستان بندرانزلي عزيمت كرده بودند، با قھرماني استاندار گيالن ديدار و گفت
ھاي وظايف و تعھدات  گي ھا و گسترده افظي در اين ديدار به تشريح فعاليتح... ا به گزارش ايلنا، دكتر رحمت

  . اي و درمان پرداخت ھاي اقتصادي، بيمه اجتماعي در حوزه تأمين
اجتماعي از  ھاي و كارخانجات استان گيالن به صندوق تأمين توجه شركت  حافظي در ادامه با اشاره به بدھي قابل

  . ظور وصول اين مطالبات در فضاي مفاھمه اقدام الزم را به عمل آورداستاندار گيالن خواست به من
جاري و به  ھا، پزشكان، دندانپزشكان طرف قرارداد با اين صندوق تا پايان مردادماه سال وي از تسويه مطالبات داروخانه

  . روزشدن مطالبات مؤسسات درماني طرف قرارداد خبر داد
اجتماعي را  اجتماعي اين استان، تأمين يالن نيز ضمن رضايت از عملكرد مديران تأميندر اين ديدار قھرماني استاندار گ

  . ترين حق مردم و تعھدات دولت عنوان كرد ترين و مھم اصلي
واقعيت اين است كه در جامعه توزيع ثروت بايد عادالنه باشد و تالش مسئولين نظام اسالمي ما كه با شعار : وي افزود

ين است كه با ھمت و تالش خود، بيشترين منفعت را به مردم برسانند كه اين امر ضرورت توسعه اند ا عدالت آمده
  . دھد اجتماعي را بيشتر نشان مي تأمين

ھاي اخير و اعتراضات جوامع كارگري در اين كشورھا پرداخت  استاندار گيالن به وضعيت حاكم بر كشورھاي غربي در ماه
  . اي و اساسي پرداخته شود اجتماعي ريشه أمينبايد به مقوله ت: و تأكيد كرد

ھا و كارخانجات استان گيالن به صندوق  وي در پايان بااشاره به آمار ارائه شده از سوي حافظي مبني بر بدھي شركت
ھا به اين صندوق به  اجتماعي و تعيين وضعيت بدھكاري شركت اجتماعي، از ھمكاري در وصول مطالبات تأمين تأمين
  .  كاري استانداري خبردادھاي كي از اولويتعنوان ي
  پايان پيام

  
 اندازد  ھای کار اجباری راه مي پليس ايران اردوگاه

آبادي، رئيس پليس مبارزه با موادمخدر نيروی  حميدرضا حسين:  ابان آمده است 18در مردمک به نوشته سایت 
   .شود اندازی مي شھرھا راه ار اجباری در حاشيه کالنھای ک انتظامي، اعالم کرد که با موافقت وزارت کشور، اردوگاه

شوند، خرده فروشان موادمخدر ھستند که  ھا اعزام مي آبادی گفت که اولين گروھی که به اين اردوگاه حميدرضا حسين
 به يگرھا د شوند تا در ھنگام خروج از اين اردوگاه به سختی و به شدت، به کار گرفته مي«ھای کار اجباری  در اردوگاه

  . »سراغ فروش موادمخدر نروند
گويد برای  اما اين مقام پليس ايران مي. ھا و نحوه فعاليت آنھا داده نشده است توضيح چندانی درباره اين اردوگاه

ھا، پليس  ھای کار اجباري، نھادھايی مانند نيروی انتظامي، وزارت کشور، قوه قضاييه، سازمان زندان اندازی اردوگاه راه
   .اند زه با موادمخدر، سازمان بھزيستی و وزارت بھداشت با يکديگر ھماھنگی داشتهمبار

   .شوند ھا برای اولين بار در ايران احداث مي به گفته رئيس پليس مبارزه با مواد مخدر نيروی انتظامي، اين اردوگاه
شوند که به گفته  ن نگھداری ميدر تھرا» شفق«در كمپ » مکان و کارتن خواب بي«در حال حاضر شماری از معتادان 

   .»ھای نگھداری معتادان است اندازی اردوگاه نمونه موفقی از راه«آبادی  سردار حسين
داری  ھای نگه اردوگاه«مطرح شده است با » ھای کار اجباری اردوگاه«رسد آنچه با عنوان  با اين ھمه به نظر مي

  .  استمتفاوت» معتادان
» محکومان فعال جرايم مواد مخدر«د مبارزه با مواد مخدر پيشتر گفته بود، در اين اردوگاه طه طاھري، از مسئوالن ستا

   .شوند نه معتادان؛ چون اين افراد بايد به چرخه درمان و بازپروری بازگردند داری مي نگه
 احداث 1390ا سال ھا آغاز شده و ت  زير نظر سازمان زندان1380ھا سال  آقای طاھری گفته بود که ساخت اين اردوگاه

  . ھا به پايان خواھد رسيد آن
کشی از زندانيان در شوروي، کره شمالي، ژاپن،  داری و بھره ھای گذشته برای نگه ھای کار اجباری طی دھه اردوگاه

در زمان جنگ جھانی دوم، آلمان نازی . چکسلوواکي، کوبا و کشورھای ديگر رايج بوده و در برخی ھمچنان رايج است
ھای ديگر استفاده  داری يھوديان، روماھا، زندانيان سياسی و گروه  اردوگاه کار اجباری داير کرد که از آن برای نگهچندين
ھايی داشت و بسياری از زندانيان سياسی در آنھا به کار گمارده  اتجاد جماھير شوروی نيز چنين اردوگاه. شد مي
   .خود را از دست دادندھايی جان  شمار بسياری در چنين اردوگاه. شدند مي

شود، اما ھنوز در کشورھايی مانند چين فرستادن مجرمان، معتادان  ھايی ساخته نمي ھرچند در اروپا ديگر چنين اردوگاه
ھای  ھای به ويژه در کشورھايی که سازمان برپايی اين اردوگاه. و زندانيان سياسی به اردوگاه کار اجباری رايج است

   .روست ھا روبه بشر دسترسی چندانی به آنھا ندارند، با نگرانی و انتقاد اين سازمانمدافع و ديدبان حقوق 
ھای  بنابر داده- شود اما در جمھوری خلق چين  ھا در ايران برای بار اول مطرح مي خبرھا در مورد ساختن اين اردوگاه

  .مشغول به کارند بيش از ھفت ميليون نفر در بيشتر از ھزار اردوگاه کار اجباری - سازمان ملل
  

  از ادعا تا عمل 
  وعده وزير كار براي اجراي بيمه كارگران ساختماني 
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وزارت كار مدافع بيمه كارگران ساختماني :  وزير كار گفت:  آبان آمده است 18 در تاریخ ايلنا –خبرگزاری دولتی کار ایران 
ود را براي به ثمر نشستن اين طرح بكار خواھيم است زيرا توجه به حقوق كارگران الزم و ضروري است و تمام تالش خ

  . گرفت
ما يك سري كار را بايد انجام : به گزارش ايلنا، عبدالرضا شيخ االسالمي درباره وضعيت بيمه كارگران ساختماني گفت

دولت مطرح و اين بحث قانوني شد اما بعد  مباحث مختلفي در كميسيون اجتماعي . داديم كه صورت گرفت مي
تعدادي از نمايندگان مجلس نسبت به اين موضوع نكاتي داشتند، اين طرح مجدداً بررسي شد، . تي پيش آمدمشكال

رفاه و تامين اجتماعي و كار وامور اجتماعي مباحث مطرح شده را پيگيري كردند تا  وزارتخانه ھاي مسكن وشھرسازي،  
  . يدا كردمقادير بيمه كارگران ساختماني براي كاھش ھزينه ھا، تقليل پ

طبعا . ما اگر بپذيريم كه بايستي كارگران رابيمه كنيم، به ھر حال بايد از يك محلي منابع آن را تامين كرد: وي تصريح كرد
تامين زندگي و احياناً مخاطرات و مشكالتي   بايد به فكر كارگران ساختماني،  .اي را تحميل مي كند اجراي اين طرح ھزينه
  . نھا پيش مي آيد، باشيمكه در حين كار براي آ
به اعتقاد من بيمه كارگران ساختماني امري ضروري است و بايد آن را دنبال كنيم تا اگر احياناً : شيخ االسالمي افزود

  . مشكالتي ھم در اين زمينه وجود دارد، آنھا را بر طرف كنيم
ھستيم و فكر مي كنيم، كار بسيار الزم و ضروري ما مدافع بيمه كارگران ساختماني : وزير كار و امور اجتماعي تاكيد كرد

حقوق كارگران باالخره در اين ميان بايد در نظر گرفته شود و ھر كاري الزم باشد تا اين كار به نتيجه برسد، انجام . است
  . خواھيم داد
 پايان پيام

  سر کارمند ی تھديدکننده باالی »لولو«، يا»سازمان عالفان«/از بين بردن امنيت شغلی کارمندان

  
نماينده سمنان در مجلس در مخالفت با تشكيل سازمان :   آبان آمده است 18ايلنا در تاریخ  –خبرگزاری دولتی کار ایران 

) عالفان(شود كه دولت يك سازمان  اين نمي: ھاى اجرايي،گفت  خدمات عمومى براى انتقال كارمندان مازاد دستگاه
  .  كارمندان بياوردتاسيس كند و ھر باليى كه خواست سر

  . ھاى اجرايى راى نداد مجلس به تشكيل سازمان خدمات عمومى براى انتقال كارمندان مازاد دستگاه
 ايلنا، در جلسه صبح امروز مجلس و در ادامه بررسى اليحه برنامه پنجم، بند الحاقى يك به  به گزارش خبرنگار پارلماني

شد با استفاده  رد بررسى قرار گرفت كه براساس آن به دولت اجازه داده مي اين اليحه در بخش نظام ادارى مو52ماده 
از امكانات موجود نسبت به ايجاد سازمان خدمات عمومى اقدام كند و كليه كاركنان مازاد بر نياز يا غيرضرورى دستگاه 

 نياز به موافقت كارمند به اجرايى اعم از رسمي، پيمانى و قراردادى ھمراه با پست سازمانى و اعتبارات مربوط بدون
  . شود عمومى منتقل مي سازمان خدمات

ھا و يا انجام خدمات در  در ادامه اين بند آمده بود كه سازمان مذكور از طريق قرار دادن نيروى انسانى در اختيار دستگاه
ھاى مربوط به   فعاليتھاى ملى نظير اخذ آمار، برگزارى انتخابات، غالب قرارداد و نيز ھمكارى مشاركت در برنامه

آورى اطالعات و نظاير آن انجام وظيفه خواھد  ھاى كشاورزي، فن ھاى ترويجى در زمينه بھداشت عمومى و نيز فعاليت
  . كرد

ھا از طريق ماموريت و انتقال كاركنان سازمان خدمات عمومى به دستگاه  ھمچنين نيروى انسانى مورد نياز دستگاه
توانستند با پرداخت اضافه كار يا  ھاى تعاونى و خصوصى مي كه با موفقيت آن سازمان بخش. متقاضى قابل تامين بود

ھمچنين استخدام اين سازمان به ھر . بخشى از حقوق كارمندان سازمان از خدمات آنان در غالب قرارداد استفاده كنند
  . نحو ممنوع بود
جع تشخيص مصاديق نيروھاى مازاد غيرضرورى و چگونگى الحاقى يك شامل چگونگى و مر نامه اجرايى بند ھمچنين آئين

رسيد كه  فعاليت و وظايف و اختيارات نيروھاى سازمان خدمات عمومى با پيشنھاد معاونت به تصويب ھيات وزيران مي
  . اين بند با مخالفت گسترده و اخطار مكرر نمايندگان در مورد آن مواجه شد

شغل افراد از تعرض :  قانون اساسى تاكيد كرد43 و 28ارى مستند به اصول در ھمينه زمينه سيد مھدى صادق در اخط
  . در حاليكه اين بند با اين حق مغاير است. كس بايد شغلى را كه مايل است برگزيند معصوم است و ھر
 در اين بند تاسيس:  قانون اساسي،گفت46 و 43، 36، 33، 26، 22نژاد در اخطارى براساس اصول  ھمچنين كوچكي
بينى شده كه ھدفى براى آن قرار نداده شده است و موجب گسترش دولت و جلوگيرى از آزادى شغل  سازمانى پيش

  . شود افراد مي
 قانون اساسى با اين بند مخالفت كرد كه الريجانى به وى 28 و 43، 22، 3حسن ونايى نيز در اخطارى براساس اصول 
گرچه مثبت و منفى بودن موضوع . م اين بند خالف قانون اساسى استپاسخ داد؛ اين اصول وجاھتى ندارد كه بگوئي

  . ماده بحث ديگرى است
اگر كارمندى مازاد باشد خود دولت :  اظھار داشت28در ادامه مصطفى كواكبيان در اخطار قانون اساسى براساس اصل 

ھر باليى كه خواست سر كارمندان تاسيس كند و ) عالفان(شود كه دولت يك سازمان  بايد شغل ايجاد كند و اين نمي
  . ھا منتقل كند بياورد يا به شھرستان

به : كارگيرى الفاظى مانند عالفان،تصريح كرد رئيس مجلس در پاسخ به وى ضمن درخواست از كواكبيان براى عدم به
يا در راستاى اجراى ھمان توان كرد   تعدادى كارمند مازاد خواھند بود و كار ديگرى ھم نمي44طور مثال بر اثر اجراى اصل 

اى نيست، لذا اخطار شما وارد نيست در عين حال حسن و قبح آن مسئله ديگرى  شوند كه چاره تر مي اصل صنايع كوچك
  . است
كننده   بند الحاقى يك را غيرقانونى و تحميل40زاده نماينده تھران در اخطار قانون اساسى بر اساس اصل  كوچك مھدي

  .  دانست كه الريجانى اين اخطار را وارد ندانستالمال ھزينه و بيت
راد نماينده قائم شھر ھم در مخالفت با بند مذكور و موافقت با حرف آن سخن گفت كه الريجانى  ھمچنين على ابياني



 295

شود،زيرا ھر مديرى كه ببيند كار كوچك شده است  فكر نكنيد با اين كار به كارمندان كمك مي: خطاب به وى گفت
اما دولت در بند الحاقى يك براى اين امر از طريق ايجاد يك سازمان، . ند كاركنان را در اختيار كارگزينى قرار دھدتوا مي

  . اى قرار داده است بنابراين اين بند اضرار به حقوق ديگران نيست واسطه
و باالى سر كارمندان كامران نيز در موافقت با حذف بند الحاقى سازمان خدمات عمومى را مانند لول ھمچنين حسن

  . دانست و بر عدم آواره شدن كارمندان تاكيد كرد
اما محمد دھقانى نماينده طرقبه و كناران در مجلس و عضو ھيات رئيسه در مخالفت با پيشنھاد حرف بند الحاقى يك، 

مات كشورى كه براساس  قانون خد21اين بند در راستاى بند : سازى دانست و يادآور شد  آن را از لوازم خصوصي52ماده 
اما بند الحاقى يك جلوى بازخريد، انتقال و مرخصى بدون حقوق را گرفته و يك . تواند نيروھا را بازخريد كند آن دولت مي

لذا حذف بند الحاقى يك خدمتى به . دھد كه در آن كارمندان در جاى ديگر به كار گرفته شوند سازمان تشكيل مي
  . د مقدمه اجراى قانون مديريت خدمات كشورى استكند و اين بن كارمندان نمي

نژاد در اخطار قانون اساسى براساس اصل سه و چھار قانون اساسى از برخى الفاظ نامناسب كه  ھمچنين مھران نجف
اين الفاظ در شأن مجلس نيست، ھمچنين در : از سوى نمايندگان در مورد سازمان خدمات بيان شد انتقاد كرد و گفت

 براى افرادى كه در آن سازمان مشغول خواھند شد ناراحتى روحى ايجاد 52يب بند الحاقى يك ماده صورت تصو
  . شود مي

  پايان پيام

  
 

  اخراج گروھی کارگران شرکت راھسازی خرمدشت
  

 . کارگر شاغل در این شرکت خبر داد230کارفرمای شرکت راھسازی خرمدشت از اخراج گروھی 
ی عدم حمایت مالی رژیم، افزایش ميزان بدھی و تاثيرات بحران اقتصادی جاری در ایران بر بنا به گفته کارگران اخراج

 .روند ادامه کاری این شرکت تاثير گذاشته و موجب انحالل آن و اخراج گروھی کارگران گردیده است
 

  تبرئه علی نجاتی از یک اتھام تکراری
  

 آبانماه ابالغيه ای رسمی از سوی دستگاه 16روز یکشنبه " یعلی نجات"بنا به گزارش کميته ھماھنگی فعال کارگری 
 .قضایی رژیم مبنی بر تبرئه از اتھامات وارده را دریافت نموده است

گزارش منتشره توسط کميته ھماھنگی برای کمک به ایجاد تشکل ھای کارگری حاکی است بدین ترتيب علی نجاتی 
گری خود و دیگر ھمکارانش بارھا مورد تعقيب و آزار نيروھای امنيتی و که تنھا به دليل دفاع از حقوق و مطالبات کار

 ماه حبس در زندان دزفول قرار گرفته بود در دادگاه فوق الذکر از اتھامات تکراری مطروحه عليه وی 6قضایی و نيز تحمل 
تبدیل خواسته ھای صنفی به تبليغ عليه نظام از طریق تماس با گروه ھای معاند و مخالف نظام و "که عبارت بودند از 

 .تبرئه گردیده است" جریان عليه نظام و مصاحبه با رادیوھای بيگانه 
 

  افزایش نرخ بيکاری زنان در ایران
 

 . درصدی نرخ بيکاری زنان در ایران خبر داد15از افزایش " مجيد ابھری"مشاور کميسيون اجتماعی مجلس رژیم 
 و ھشت دھم درصد بوده است در 32 معادل 1388 سال که در سال 25 تا 16ری زنان بنا به گفته این مقام رژیم آمار بيکا

 ھزار دختر و زن بيکار در رده 515 و پنج دھم درصد، افزایش یافته است و در حال حاضر بيش از 46 ماه سال جاری به 8
 .سنی مذکور در ایران وجود دارند

  
 

  افت مطالبات معوقهپيگيری کارگران مخابرات راه دور شيراز جھت دری
با گذشت ماھھا از عدم پرداخت مطالبات معوقه کارگران مخابرات راه دور شيراز، کارگران معترض بر ادامه مبارزات خود تا 

 .دستيابی به مطالباتشان تاکيد می نمایند
 مطالبات و پرداخت در این راستا گزارش منتشره به نقل از کارگران معترض مخابرات راه دور شيراز از عدم رسيدگی به

 .دستمزدھای معوقه آنان از سوی مقامات رژیم و عدم استخدام آنان در یکی از پروژه ھای وزارت ارتباطات خبر می دھد
 
  تھدید بازنشستگان تامين اجتماعی از سوی وزارت اطالعات 

 
مجلس رژیم، وزارت اطالعات در پی برپایی چندین تجمع اعتراضی از سوی بازنشستگان در مقابل دفتر این سازمان و 

 .اقدام به تھدید بازنشستگان معترض نموده است
وزارت اطالعات رژیم در واکنش به برپایی تجمعات اعتراضی بازنشستگان که اخبار آن در تمامی رسانه ھای داخلی و 

 تامين اجتماعی خارجی در سطح گسترده ای منعکس گردیده است، ضمن ارسال ابالغيه به تمامی مراکز و کانون ھای
در کشور به صورت رسمی اعالم کرده است ھيچ کانون و فرد وابسته به آن حق گفتگو با رسانه ھا و خبرگزاری ھا را 

 .نداشته و در صورت انجام این امر با برخورد جدی مواجه خواھند شد
 

  بی خبری از وضعيت غالمرضا غالمحسينی 
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غالمرضا "ری و عضو سندیکای شرکت واحد اتوبوسرانی تھران با گذشت چندین روز از بازداشت فعال کارگ

 .، اطالعی از وضعيت وی در دست نيست"غالمحسينی
را در یکی از خيابان ھای کرج " غالمرضا غالمحسينی" آبانماه مامورین وزارت اطالعات فعال سندیکایی 12روز چھارشنبه 

انفرادی بند سپاه شکنجه گاه وزارت اطالعات در زندان پس از یورش و ضرب و شتم شدید وی ربوده و به سلول ھای 
از زمان دستگيری نامبرده تا به حال از وضعيت و شرایط وی ھيچگونه خبری در دست . گوھردشت کرج منتقل کردند

 .نيست
ان  ساله در جریان اعتصابات گسترده کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تھر44فعال کارگری دربند غالمرضا غالمحسينی 

 . سال از کار تعليق گردید4 دستگير و چند ھفته در زندان اوین در بازداشت بسر برد و نزدیک به 1384در سال 
 

   بازداشت دو تن از اعضای کميته ھماھنگی در نقده
    

 تن از اعضای این کميته در شھر نقده توسط 2بنا به گزارش کميته ھماھنگی برای کمک به ایجاد تشکل ھای کارگری، 
  .عوامل لباس شخصی رژیم بازداشت شدند

ابراھيم "و " قارنا"از اھالی روستای " صدیق خسروی" آبانماه 17گزارش منتشره حاکی است صبح روز دوشنبه 
 صبح در خانه خود توسط نيروھای لباس شخصی دستگير شده و به مکان 7ساعت " نقده"ساکن شھر " اسماعيلی

 منتشره می افزاید تاکنون اطالعی از وضعيت و محل نگھداری اعضای بازداشتی گزارش. نامعلومی منتقل گردیده اند
  .کميته ھماھنگی در دست نيست

کميته ھماھنگی در پایان بازداشت صدیق خسروی و ابراھيم اسماعيلی را محکوم کرده و خواستار آزادی آنان و تمامی 
  .فعالين کارگری دربند رژیم گردیده است

  2010 نوامبر 09 _ 1389ماه    آبان 18سه شنبه  
 

     ایجاد اردوگاه ھای کار اجباری در ایران
                               

رئيس پليس مبارزه با مواد مخدر نيروی انتظامی رژیم اسالمی اعالم کرد با موافقت وزارت کشور، بزودی اردوگاه ھای 
  .واھد شدکار اجباری در حاشيه کالن شھرھای ایران راه اندازی خ

شوند، خرده فروشان مواد مخدر  این کارگزار رژیم افزوده است اولين گروھی که به اردوگاه ھای کار اجباری اعزام می
  .شوند ھستند که در این اردوگاه ھا به گفته وی به سختی و به شدت به کار گرفته می

   2010 نوامبر 09 _ 1389  آبان ماه  18سه شنبه  
  

  ران پوشينه بافت قزوین    تجمع اعتراضی کارگ
            

قزوین در اعتراض به عدم پرداخت دستمزدھای معوقه خود در " پوشينه بافت" آبانماه کارگران شرکت 18روز سه شنبه 
 .مقابل استانداری قزوین تجمع اعتراضی برپا داشتند

 ماه دستمزد، عيدی و سایر مطالبات معوقه 11کارگران معترض این شرکت با تجمع در مقابل استانداری خواستار دریافت 
  .خود شدند

  2010 نوامبر 09 _ 1389  آبان ماه  18سه شنبه  
  

 اعتصاب رانندگان شرکت اتوبوس رانی زنجان 
  

 در اين سازمان و عدم پاسخگويى به انسانی اتوبوسرانى زنجان در اعتراض به حکم تعديل نيروى  چند خطرانندگان
 ايسنا، جمعى از رانندگان سازمان اتوبوسرانى زنجان در  حکومتیبه گزارش خبرگزارى. ن کردندھاى آنان تحص خواسته

اعتراض به صدور حکم تعديل خود و واگذارى خطوط اتوبوسرانى به بخش خصوصى بدون توجه به حقوق رانندگان، با 
 چه سريعتر به اين موضوع ھاى منتھى به محل ساختمان استاندارى خواستار رسيدگى ھر تحصن در يکى از کوچه
  . توسط مسوولين شدند

  
 قانون اساسى به درستى در اين سازمان اجرا نشده است، 44يکى از رانندگان تجمع كننده با بيان اين مطلب که اصل 

کنند که بخشى از خطوط به بخش خصوصى واگذار شده و اين در حالى است كه طبعا اولويت  آقايان اعالم مي: گفت
ھاى واگذار شده در اختيار رانندگانى به غير از  رانندگان سازمان باشد، اما در حال حاضر بسيارى از اتوبوسبايد با 

ھا را با تسھيالت بانکى خريدارى  در برخى موارد حتى افرادى اتوبوس. اند رانندگان خود سازمان اتوبوسرانى قرار گرفته
  . اند کرده و با سود زياد به افراد غير فروخته

  
اين امر در حالى . اند  نفر از رانندگان سازمان اتوبوسرانى زنجان به خاطر سوء مديريت تعديل شده50: وى تصريح کرد

يکى ديگر از معترضين با بيان اين . ھاى سرسام آور زندگى را نيز بپردازند صورت گرفته است كه اين رانندگان بايد ھزينه
دکتر رئوفى نژاد دستور پيگيرى : ع استاندار زنجان رسيده است، اظھار کردمطلب که پيش از اين مشكالت موجود به اطال

ھاى رانندگان اخراجى را به دفتر ارزشيابى و رسيدگى به شکايات صادر کرده است و اين دفتر  و رسيدگى به درخواست
  .  استاى به مديرعامل سازمان اتوبوسرانى زنجان خواستار رسيدگى و اعالم نتيجه شده نيز طى نامه

  
شھردار زنجان نبايد از خطاھاى اين چنينى چشم : وى شھردارى را مقصر اصلى بروز اين مشکالت دانست و گفت



 297

يكى ديگر از رانندگان معترض نيز با بيان اين مطلب که نماينده . پوشى کند و حق زحمت کشان قراردادى را ناديده بگيرد
تعريف : ، تعديل نيرو مطرح نيست، اظھار کرد44ه است كه در اصل زنجان و طارم در مجلس شوراى اسالمى عنوان کرد

مديرعامل سازمان اتوبوسرانى از خصوصى سازى تعديل نيرو است و حرف کسى را نيز قبول ندارد و اين امر در حالى 
رخورد وى از ب. ھاى زيرمجموعه شھردارى ساماندھى کرد توان رانندگان تعديل نيرو شده را در سازمان است که مي

ھاى خود به گوش اعضاى شورا در  اين رانندگان براى رساندن حرف: برخى اعضاى شوراى شھر زنجان انتقاد كرد و گفت
ھا  محل اين نھاد مردمى حضور يافتند، اما برخى از اين اعضا به جاى رسيدگى به مشكالت، انگ اغتشاشگر را به آن

  .زدند
  

  اعتصاب کردندگاه قديم بندر عباسطرح توسعه پااليشچھارصد و پنچاه کارگر 
  

 حدود چھار صد و پنجاه  کارگر طرح توسعه پااليشگاه قديم بندر عباس در اعتراض به عدم 88 آبانماه 19روز سه شنبه 
 اين کارگران در :آمده است  در این رابطه برپایه گزارشا دریافتی .پرداخت دستمزدھای خود دست به اعتصاب زدند

 سی سی پيمانکار طرح توسعه پااليشگاه قديم بندر عباس ھستند و از شھريور ماه تاکنون استخدام شرکت ئی
بدنبال اعتصاب کارگران طرح توسعه پااليشگاه قديم بندر عباس که سومين اعتصاب آنان در . دستمزدی دريافت نکرده اند

 در محل رستوران شرکت که  بعد از ظھر4طی سه ماه گذشته است دو نفر از مسئولين شرکت ئی سی سی ساعت 
پول شرکت را ) پااليشگاه بندر عباس(کارگران در آنجا تجمع کرده بودند حاضر شدند و با اظھار اينکه کارفرمای اصلی 

پرداخت نکرده است به کارگران اعالم کردند طی پنج روز آينده تمام دستمزدھای معوقه آنان را تسويه خواھند کرد و در 
انجام نشود حتما دستمزد شھريور ماه را پرداخت خواھند نمود و از کارگران خواستند بر سر کارھای صورتی که اين کار 

ھمچنين اين مسئولين از کارگران خواستند از فردا برگ تسويه حسابھای خود را امضا کنند اما کارگران اين . خود بازگردند
  .  کارگران بدون نتيجه پايان گرفتوعده ھا را از سوی کارفرما قبول نکردند و مذاکرات آنان با

  
بنا بر اظھار کارگران، آنان ھمچنين نسبت به سرو پنير و دوغ تاريخ مصرف گذشته در رستوران شرکت معترض ھستند اما 

کارفرما به جای حل اين مسئله اخيرا اقدام به پاک کردن مدت تاريخ مصرف اين مواد کرده است تا کارگران متوجه مدت 
الزم به يادآوری است کارگران طرح توسعه پااليشگاه قديم بندر عباس با قرارداد يکماھه ای .  اين مواد نشوندتاريخ مصرف

که زمان استخدام آن را امضا کرده اند مشغول بکار ھستتند و در حال حاضر عمال بدون قرارداد در شرکت ئی سی سی 
  .کار ميکنند

 دو سانحه کارگری

. سی و نه ساله یک دستگاه ليفتراک  بر اثر واژگون شدن آن ھنگام جا به جایی بار کشته شد راننده 1389 آبان 19روز 
در این حادثه :  آتش نشانی گفت 44سلمان شھبازی رئيس ایستگاه .  جاده مخصوص کرج روی داد 19حادثه در کيلومتر 

اما . ه جک بادی ، ليفتراک را جابه جا کردندآتش نشانان با به کار گيری دستگا. سر راننده در زیر ليفتراک گير کرده بود
 .متاسفانه راننده ليفتراک کشته شده بود

در ھمان روز، یک دستگاه اتوبوس مسافربری برای جلوگيری از برخورد با یک خودرو سواری از مسير اصلی منحرف شد و 
ماموران آتش نشان به محل . مجروح کردبا اتاقک استراحت کارگران در حاشيه خيابان برخورد و پنج نفر از کارگران را 

حادثه واقع در جاده احمد آباد مستوفی بعد از کارخانه ماسه رفتند و متوجه شدند چھار نفر از کارگران مجروح توسط 
کارگر دیگری که در حال استراحت بود زیر چرخ ھای این اتوبوس گير کرده بود که آتش . مردم بيرون کشيده شده اند

 . نجات دادندنشانان او را

سوال این است که چرا کارگران در محل کار و زیست شان امنيت جانی ندارند؟ علت دقيق واژگونی ليفتراک را نمی 
دانيم، اما به سادگی می توان حدس زد که یا زنجير باالبر پاره شده بوده یا حجم بار و بسته بندی آن خارج از ظرفيت و 

، علت فنی ھرچه بوده باشد، سانحه نشان دھنده بی توجھی کارفرما به امنيت به ھر حال. توان ليفتراک بوده است
اما در مورد به اصطالح محل استراحت کارگران، یعنی کنار جاده خطرناک و پررفت و . جانی کارگران در محيط کار است

ما نباید مکان ایمنی را به چرا کارفر. آمد احمدآباد مستوفی، مسئله روشن تر از آن است که نيز به توضيح داشته باشد
محل استراحت کارگران اختصاص دھد؟ ھمه این چراھا برمی گردد به حرص سيری ناپذیر سرمایه داران برای 

سرمایه داران با پایين نگه داشتن ھزینه تمام شده توليد، سود خود را باال می برند حتی اگر این امر به مرگ . سودجویی
گرسنگی، قحطی، جنگ، دامن زدن به اختالفات . ددمنشانه و آدم کشانه سرمایه استاین منطق . کارگران منجر شود

ھمه برای غارت کاالی ارزان قيمت نيروی کار ... قومی و قبيله ای و نژادی و حتی سوءاستفاده از حوادث طبيعی و 
 کارگران است و بس

 بدون شرح

 دعوت از کارگران پيشکوت برای تجمع در روز شنبه

اتحادیه پيشکسوتان جامعه کارگری با صدور اطالعيه ای :  آبان آمده است 19 در تاریخ ايلنا –دولتی کار ایران خبرگزاری 
از اعضای خود دعوت کرد که صبح روز شنبه در تجمعی در ميدان ) سالروز تصویب قانون کار(آبان ماه  ٢٩به مناسبت 
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 ٢٩شکسوتان جامعه کارگری دراطالعيه ای که به مناسبت گزارش ایلنا، اتحادیه پي  به. فردوسی تھران شرکت کنند
آبانماه سالروز تصویب قانون کار صادر کرده است از کليه اعضا خود درخواست نمود تا در مراسمی که به ھمين مناسبت 

 آبانماه در محل ساختمان آموزشی خانه کارگر در ميدان فردوسی خيابان انقالب ٢٩صبح روز شنبه  ٩:٠٠راس ساعت 
این گزارش حاکی است که معموال ھرساله تشکالت کارگری سالروز . کوچه شاھرودی برگزار می شود، حضور یابند

اما امسال به . تصویب قانون کار را با گردھمایی و سخنرانی و صدور قطعنامه در حمایت از قانون مذکور برگزار می کنند
.اقتصادی کشور از اھميت بيشتری برخوردار است- ه سياسیلحاظ گنجاندن اصالح قانون مذکور دربرنامه پنجم توسع  

     
 

   ھزاركارگر قزويني منتظر مصوبات دولت 6بيش از 
   
 

 6گويد بيش از  دبيراجرايي خانه كارگراستان قزوين مي:  آبان آمده است 19 در تاریخ ايلنا –خبرگزاری دولتی کار ایران 
افتاده آنھا درسفر ھيات دولت به استان قزوين حل و  غال و حقوق عقبھزاركارگر منتظرند تا وضعيت بازنشستگي، اشت

  . فصل شود
جامعه كارگري استان قزوين از ھيات دولت انتظار دارد تا در سومين : وگو با خبرنگارايلنا، گفت عيدعلي كريمي درگفت

  . سفر استاني نحوه اجراي مصوبات قبلي را پيگيري كند
 تاكنون ھيات دولت درسفرھاي استاني خود به قزوين درخصوص بازنشستگي، 84 سال به گفته اين فعال كارگري از

 ھزاركارگر مصوباتي داشته 6ايجاد اشتغال و پرداخت مطالبات معوقه و تجديدنظردر واگذاري واحدھاي خصوصي بيش از 
  . است

 كاري براي   سال سابقه29تا  15زده،كارگراني ھستند كه با داشتن  اي بحرانھتنھا در بحث واحد: وي يادآور شد
   .....برند بازنشستگي و از كارافتادگي دربالتكليفي به سر مي

  
  ي توليدي كوچك   ميليون كارگر واحدھا7توجه به 

  
  

به باوردبير اجرايي خانه اردبيل، در شرايط كنوني بايد به :   آبان آمده است 20 در تاریخ ايلنا –خبرگزاری دولتی کار ایران 
  .  توجه بيشتري بشود ھاي كوچك ن شاغل دركارگاهكارگرا

ي توليدي  گذاري در واحدھا درشرايطي ھستيم كه بيشترين حجم سرمايه: سميه حيدري درگفتگو با خبرنگارايلنا گفت
  . گيرد و براي ھمين ضروري است تا برشرايط شغلي حاكم براين واحدھا نظارت بيشتري شود كوچك صورت مي
 ميليون كارگر در واحدھاي كوچك صنعتي و خدماتي و كشاورزي شاغل 7ينكه ھم اكنون نزديك به وي با اشاره به ا
كه در قانون كار نسبت به اداره كارگاھاي كوچك وجود دارد كارگران شاغل در اين  به دليل نوع نگاھي: ھستند،گفت

  . واحدھا نياز به حمايت و نظارت بيشتري دارند
گذشته با محدوديت فعاليت كارآفرينان در بنگاھھاي كوچك  ھاي اقتصادي كه درچند سال توي با اشاره به اجراي سياس

 نفري در واحدھاي كوچك 15 تا 10ھاي  درحال حاضر غالب نيروي كاركشور درگروه: و زوروبازده صورت گرفته است،گفت
  . مشغول به كار ھستند كه بايداز آنھا حمايت بيشتري صورت بگيرد

  پايان پيام
  
   اوم تعقيب و اذيت و آزار فعالين کارگریتد

  نشانه ضعف و ھراس رژيم سرمايه در مقابل نارضايتی عمومی کارگران و گسترش اعتراضات و اعتصابات کارگری 

غالمرضا غالمحسينی . حمالت جمھوری اسالمی به فعالين و تشکالت مستقل کارگری در ايران بدون انقطاع ادامه دارد

 آبان توسط ماموران وزارت اطالعات رژيم ١٢کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تھران وحومه بتاريخ از اعضای سنديکای 

وی ھمراه با سعيد . سرمايه مورد ضرب وشتم قرار گرفت و ربوده شد و ظاھرا به زندان وزارت اطالعات منتقل شده است

در شھر کرج دستگير ميگردند و ھر دو مورد ترابيان عضو ھيئت مديره سنديکای کارگران شرکت واحد در يک کافی نت 

صديق . آقای ترابيان پس از يک روز با قرار وثيقه از زندان رجايی شھر کرج آزاد شد. ضرب و شتم شديد قرار ميگيرند

 آبان ماه ١٧خسروی و ابراھيم اسماعيلی از اعضای کميته ھماھنگی برای کمک به ايجاد تشکل ھای کارگری بتاريخ 

تاکنون به خانواده ھای اين بازداشت . ای لباس شخصی دستگير شدند و به نقطه نامعلومی برده شدندتوسط نيروھ

ھمچنين طبق گزارشات رسيده، ھمايون جابري، يکی از اعضای سنديکای . شدگان اطالعی از آنھا داده نشده است

بر اساس گزارشات موجود . داشت شد آبان ماه باز١٨کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تھران و حومه، روز سه شنبه 

ھمايون جابری ھنگامی که ھمراه با ھمسر غالمرضا غالمحسينی برای اطالع از وضعيت وی به وزارت اطالعات مراجعه 

ماموران امنيتی سپس به منزل ھمايون جابری رفته و پس از تفتيش منزل برخی از وسايل . کرده بود، بازداشت گرديد

  . برندشخصی وی را با خود مي

مھرماه جھت دستگيری غالمرضا غالمحسينی به منزل وی مراجعه کرده بودند اما بدليل عدم ١٩ماموران امنيتی رژيم در 

 ساعت گروگان گرفته و مورد آزار و اذيت قرار ٢۴حضور ايشان بعد از ايجاد جو رعب و وحشت فرزند ايشان را به مدت 
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 مھر ماه تحت پوشش ارائه احضاريه دادگاه به منزل زويا صمدی عروس منصور ٢٨ماموران امنيتی ھمچنين در . داده بودند

اسالو دبير زندانی سنديکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تھران وحومه حمله کردند و بار ديگر موجب آزار ايشان 

احد اتوبوسرانی اين در حاليست که رضا شھابی عضو ديگرھيئت مديره سنديکای کارگران شرکت و. وخانواده شدند

 ميليون تومانی توسط خانواده وی ۶٠تھران وحومه و خزانه دار اين سنديکای کارگری عليرغم حکم قاضی و توديع وثيقه 

مھر ماه، کماکان دربازداشت بسر ميبرد و با وجود افزايش ١٩ بازپرسی اوين بتاريخ ٢و ارسال نامه آزادی از سوی شعبه 

بھنام ابراھيم . انواده ايشان در وضعيت دردآوری کماکان چشم انتظار آزادی وی ھستند ميليون تومان خ١٠٠وثيقه به 

 زندان اوين بسر ٣۵٠زاده عضو کميته پيگيری برای ايجاد تشکل ھای کارگری کماکان در يک حالت بالتکليفی در بند 

  .  آبان ماه بدليل عدم حضور قاضی برگزار نشد١۶ميبرد و دادگاه وی در تاريخ 

 اعمال وحشيانه وسرکوبگرانه بيش از ھر چيز نشانه ضعف و ھراس رژيم سرمايه در مقابل نارضايتی عمومی اين

بايد تالش ھر چه بيشتری نمود . کارگران و گسترش اعتراضات واعتصابات کارگری است که بی قفه رو به گسترش دارند

بايد . ر بر فعالين کارگری و خانواده ھای آنان قطع گرددکه فعالين کارگری فوری وبدون قيد وشرط آزاد گردند و اعمال فشا

  . از مبارزات و اعتصابات کارگری وسيعا حمايت کرد و در سطح بين المللی کارزارھای حمايتی گسترده تری سازمان داد

  اتحاد بين المللی درحمايت از کارگران در ايران 

  

   ١٣٨٩آبان ١٩

  

info@workers-iran.org   
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 ھمايون جابرى يكى ديگر از كارگران شركت واحد دستگير شد 

ھمايون . ھمايون جابرى يكى ديگر از اعضاى سنديكاى شركت واحد دستگير شد)  نوامبر١٠( آبان ١٨روز سه شنبه 
به ھمراه ھمسر غالمرضا غالمحسينى براى كسب اطالع از وضعيت وى به وزارت اطالعات رفته بود، ھمانجا جابرى كه 

. دستگير شد و مامورين اطالعاتى پس از بازداشت وي، به منزل او رفته و وسايل و از جمله كامپيوترش را با خود بردند
نكند، ھمايون را براى مدتى نامعلوم در زندان نگاه خواھند آنھا به ھمسر ھمايون جابرى فشار آورده اند كه اگر ھمكارى 

دستگيرى ھمايون جابرى بخشى از تعرض گسترده اى است كه جمھورى اسالمى به ھمه كارگران و بويژه به . داشت
وران در واقع حكومت با اين تعرضات و دستگيريھا تالش دارد از ف. كارگران واحد و سنديكاى آنھا به جريان انداخته است

نيز ) نوامبر٤( آبان ١٢روز چھارشنبه ھفته گذشته . اعتراض و خشم كارگران واحد براى گرفتن حقوق خود جلوگيرى كند
نيروھاى جمھورى اسالمى به سعيد ترابيان و غالمرضا غالمحسينى حمله بردند، آنھا را زير ضرب و شتم قرار دادند و 

ا با قيد وثيقه آزاد كردند و غالمرضا غالمحسينى ھمچنان در بازداشت سپس سعيد ترابيان ر. آنھا را بازداشت كردند
 سال است در زندان است و ٤ سال زندان محكوم شده بود، ھم اكنون ٥اين درحاليست كه منصور اسانلو كه به . است

داد امسال تا  خر٢٢رضا شھابى عضو ھيئت مديره سنديكاى واحد نيز از . حكم زندان او يكسال نيز افزايش يافته است
كنون در بازداشت بسر ميبرد و ابراھيم مددی يكى ديگر از اعضاى ھيئت مديره سنديكا به سه سال و نيم زندان محكوم 

  . ل است كه در زندان بسر ميبردشده است و ھم اكنون بيش از دو سا
 خرداد تا كنون در زندان ٢٢ق كودك از عالوه بر كارگران شركت واحد، بھنام ابراھيم زاده فعال كارگرى و فعال دفاع از حقو

نيز دو تن از اعضاى کميته )  نوامبر٨( آبان ١٧ھمچنين روز دوشنبه .  اوين بسر ميبرد٣٥٠است و ھم اكنون در بند 
ھماھنگی در نقده به اسامى صديق خسروی از اھالی روستای قارنا و ابراھيم اسماعيلی ساکن نقده، در منزل توسط 

  . صی دستگير شده و به مکان نامعلومی منتقل شدندنيروھای لباس شخ
اين دستگيريھا، اين تھديدات، اين فشار به كارگران بايد با مقابله و تعرض سراسرى كارگران و مردم آزاديخواه پاسخ 

ه ھم اكنون كمپين براى آزادى كارگران زندانى در جريان است و ما تالش داريم بيشترين ھمبستگى جھانى را ب. بگيرد
به ھر شكل كه ميتوانيد با اين . به اين كمپين بپيونديد. حمايت از كارگران زندانى و مبارزات كارگران در ايران جلب كنيم

  . كمپين ھمكارى كنيد
كارگران زنداني، ھمايون جابري، غالمرضا غالمحسيني، منصور اسانلو، ابراھيم مددي، رضا شھابي، بھنام ابراھيم زاده، 

و بدون قيد و شرط آزاد ھمه زندانيان سياسى بايد فورا . براھيم اسماعيلى بايد فورا از زندان آزاد شوندصديق خسروي، ا
  شوند 

 كمپين براى آزادى كارگران زندانى 
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 پخته نژاد برای نانواھا نانی که دولت احمدی

رسمی اعالم نشده ولی شواھد  سوی مراجعدر حالی که ھنوز زمان دقيق آغاز اجرای قانون ھدفمند سازی یارانه ھا از 
اخير اخبار قابل تاملی در مورد شرایط آزادسازی قيمت نان  و قرائن از اجرای قریب الوقوع آن خبر می دھند، طی روزھای
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 مردم و نانوایان دھان به دھان می چرخد که به نظر می رسد مراجع ذیصالح ھر چه سریعتر به صورت گسترده در ميان
  .مورد صحت و سقم آنھا اظھار نظر کنندباید در 

 تومان و برای ھر عدد ۴٠٠بربری  به گزارش آینده، شنيده می شود قيمت تعيين شده از جانب دولت برای ھر عدد نان
از این است که وزن پيشنھادی اتحادیه نانوایان برای خمير ھر  عالوه بر این شنيده ھا حاکی.  تومان است١٢٠نان لواش 
 . گرم کاھش داده است۶۵٠گرم بوده که کارگروه ھدفمندسازی یارانه ھا آن را به  ٧۵٠، به مقدار نان بربری

توجه شرایط اقتصادی کشور بعد  خبر مھم تری که در این راستا از درددلھای نانوایان به گوش می رسد، این است که با
نون، تعداد بسياری از نانوایی ھا ورشکسته اجرای این قا از ھدفمندسازی یارانه ھا، پيش بينی می شود که پس از

 بنابر شنيده ھا در. شنيده می شود که دولت تدابير الزم را در این رابطه اندیشيده است شوند و در ھمين راستا حتی
متضرر شوند، تسھيل خواھد  صورت وقوع این ورشکستگی گسترده، دولت شرایط تغيير شغل را برای نانوایی ھایی که

 .نيز می شود  صحبت از اعطای وام ھای خاصی به این دست افرادنمود و حتی

موجبات نگرانی مردم و علی  با توجه به اینکه این خبر طی چند روز گذشته به طور گسترده دھان به دھان چرخيده و
کش مراجع ذیصالح و رفع دغدغه ھای مردم و قشر زحمت  الخصوص نانوایان را فراھم آورده است، اظھار نظر صریح

 آنکه اگر انتشار این خبر تنھا شایعه بوده باشد، این انتقاد به دولت وارد است که با چه. نانوایان ضروری به نظر می رسد
 .عدم اطالع رسانی شفاف و به موقع، زمينه این شایعه سازی ھا را فراھم آورده است

برای افکار » تغيير شغل سھيل شرایطت«اگر ھم این خبر صحت داشته باشد، تشریح مقصود دقيق دولت از عبارت 
دقيقا چه تسھيالتی در اختيار متضررین قرار  عمومی امری ضروری به نظر می رسد و باید به روشنی مشخص شود که

  خواھد گرفت

   عدم پرداخت مطالبات معوقه در ریسندگی خاور
          

 ماه دستمزدھای معوقه و سایر مطالبات 6 در این شھر،" ریسندگی خاور"از رشت خبر می رسد کارفرمای کارخانه 
  .کارگران این کارخانه را پرداخت نکرده است

کارگران  این کارخانه در اعتراض به عدم پرداخت مطالبات معوقه خود، تاکنون بارھا تجمعات اعتراضی برپا کرده اند اما 
  .ی کنندکارفرما و مقامات رژیم از پاسخگویی و رسيدگی به مشکالت آنان خودداری م

  
     عدم پرداخت دستمزدھای معوقه کارگران شھرداری شوشتر

 
 ماه دستمزدھای معوقه کارگران شاغل در این شھرداری 7از پرداخت " شوشتر"مقامات رژیم در شھرداری شھر 

  .خودداری می ورزند
ود ھزینه و بودجه جاری را در پی اعتراض کارگران به عدم پرداخت دستمزدھای معوقه خود، مقامات رژیم دليل واھی کمب

  .برای عدم پرداخت دستمزدھای معوقه آنان عنوان کرده اند
 

     بناعدم پرداخت دستمزدھای معوقه کارگران کارخانه زرین 
  

 دھگالن، از – جاده سنندج 30واقع در کيلومتر ) پارسيان(بر اساس خبر کميته ھماھنگی کارفرمای کارخانه زرین بنا 
  .مزدھای معوقه کارگران این کارخانه خودداری می ورزد ماه دست5پرداخت 

 کارگر که 40کميته ھماھنگی برای کمک به ایجاد تشکل ھای کارگری در ادامه این خبر می افزاید در کارخانه زرین بنا 
  .ھمگی آنان دارای قرارداد موقت می باشند، مشغول به کار ھستند

  
   موفقيت کارگران اعتصابی راه آھن تھران

                               
ماه کارگران فنی خط و ریل راه آھن بين شھری تھران منطقه اسالم شھر، مقامات   آبان19در پی اعتصاب روز یکشنبه 

  . ماه از دستمزدھای معوقه آنان شدند2رژیم مجبور به پرداخت 
 راه آھن بين شھری تھران منطقه اسالم گزارش منتشره حاکی است در پی اعتصاب یکصد تن از کارگران فنی خط و ریل

 ماه دستمزدھای 3شھر و زمزمه پيوستن کارگران خطوط و بخش ھای دیگر راه آھن به کارگران اعتصابی جھت دریافت 
 ماه دستمزدھای معوقه بيش 2، کارفرما مجبور به پرداخت "راژمان کبير"معوق و پرداخت حق بيمه آنان از سوی شرکت 

  . شاغل در این شرکت گردیداز یکھزار کارگر
  
  

    بازداشت یکی دیگر از اعضای سندیکای کارگران شرکت واحد
 

، يکی دیگر از اعضای "ھمايون جابری" آبانماه ماموران وزارت اطالعات رژیم 18از تھران خبر می رسد روز سه شنبه 
  .سنديکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تھران و حومه را بازداشت کردند

برای اطالع از " غالمرضا غالمحسينی"ایون جابری ھنگامی که ھمراه ھمسر دیگر فعال کارگری و عضو این سندیکا ھم
  .وضعيت نامبرده به وزارت اطالعات مراجعه کرده بود، بازداشت شده است
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امبرده کرده ماموران امنيتی پس از بازداشت ھمايون جابری خانه وی را تفتيش نموده واقدام به ضبط وسایل شخصی ن
  .آنان گفته اند در صورت عدم ھمکاری وی با وزارت اطالعات، او را برای مدتی نامعلوم در زندان نگه خواھند داشت. اند
  

  دارند ھشتاد درصد بازنشستگان تامين اجتماعی، زیر خط فقر قرار

ست که اعتراض دارند و به ھا بازنشستگان تامين اجتماعی اعتراض دارند، سال: به نوشته سایت کلمه آمده است 
دیگر برای خيلی . اند نشنيده اند، جواب  و مزایایشان اعتراض کرده ھایی که نسبت به وضعيت مستمری تمام سال اندازه
ھا مفھوم  دیگر آن. شده است که وعده بشنوند و عمل نبينند ھا سازمان تامين اجتماعی این یک داستان معمولی از آن
 شان آن را با اند و در تمامی روزھای ميانسالی را به خوبی درک کرده» دانی نيست سخن ید، بهبه عمل کار برآ« بيت 

  .اند گوشت و پوستشان لمس کرده

اش را به  دولت بدھکاری چند ميلياردی .دانند سازمان تامين اجتماعی و دولت با ھم اختالف دارند؛ این را دیگر ھمه می
بگيران سازمان تامين  پوشيده است که سر و کارش با مستمری  بر کمتر کسیدھد؛ این ھم دیگر این سازمان نمی
کامل حقوقشان  دیگر بازنشستگان تامين اجتماعی از پرداخت نشدن. ھا کافی نيست اما این دانستن .اجتماعی باشد

 داخل خانه رسيده که دیگر دست از ھا به آنجا این خستگی آن. اند ھا پرداخت نشده، خسته ھاست به آن که مدت
که اعتراضشان را نسبت به این وضعيت ، به دیوان عدالت اداری  اند اند و تصميم گرفته نشستن و غصه خوردن برداشته

  .ببرند برسانند

اعتراضاتشان، به مقابل مجلس رفتند و  تر کردن حتی ھمين چند روز پيش بود که تعدادی از این بازنشستگان برای علنی
ھا به دخالت  اعتراض آن. نگه داشته بودند، به نمایندگان مجلس زدند الکاردھایی که در دستانشانھایشان را با پ حرف

ھا  آن .دادند تامين اجتماعی بود که در جریان بررسی برنامه پنجم توسعه نمایندگان به آن رای مثبت دولت در سازمان
اجتماعی دین خود را نسبت به این  زمان تاميندولت به جای دخالت در امور سا« :روی پالکاردھایشان نوشته بودند

  «.سازمان ادا کند

کارگران اعالم کرد که  درست بعد از گذشتن یک روز از این تجمع، رئيس کانون بازنشستگان جامعه اسالمی
ین در ا. اند اجتماعی به دیوان عدالت شکایت کرده بازنشستگان تامين اجتماعی به دليل بروز برخی تخلفات در تامين

 درصد افزایشی بوده که به حقوق بازنشستگان اضافه شده است ۶شدن تنھا  شکایتنامه بيشتر به وضعيت پرداخت
 درصد ۶گذشته این  گيرد که با اینکه قرار بود تا پایان شھریورماه ھا در حالی صورت می این اعتراض .اعتراض شده است

ماه تاخير و  گویند این مبلغ با یک اجتماعی می ازنشستگان تامينافزایش، به بازنشستگان پرداخت شود، اما آنطور که ب
که بر اساس بخشنامه ای که از سوی سازمان تامين اجتماعی صادر شده  آن ھم به طور ناقص پرداخت شده است چرا

 این از باشد در حالی که ھيچيک… باید ھمراه با در نظرگيری حق مسکن، حق اوالد، بن کارگری و   درصدی۶افزایش 
  .تعھدات به بازنشستگان تامين اجتماعی پرداخت نشده است

مرکز آمار ایران نوعی بی عدالتی  نمایندگان معترض این بازنشستگان این موضوع را با توجه به تورم اعالم شده از سوی
ين اجتماعی و ماده  قانون تام٩۶افتد که ماده  این اتفاق در حالی می .دانند بگيران تامين اجتماعی می در حق مستمری

سال ھزینه و درآمد  خدمات کشوری به صراحت اعالم کرده که به دليل افزایش ھزینه ھا و رشد تورم باید ھر  قانون١٢۵
از سوی دیگر این معترضان معتقدند که  .یابد بازنشستگان محاسبه و بر اساس آن مستمری و حقوق این افراد افزایش

 ھزار ميليارد تومان برای ھمسان سازی حقوق ٢۵اجتماعی باید  ازمان تامين س٨٨ بودجه سال ٣٠بر اساس بند 
رفاه اعالم   ھزار ميليارد تومان تخصيص یافته در حالی که وزیر۶شد که از این اعتبار تنھا  می بازنشستگان در نظر گرفته

  .سازی حقوق کامال اجرا شده است کند ھمسان می

 درصد بازنشستگان ٨٠حقوق   ھزار بازنشسته دارد که حداقل۴٠٠ یک ميليون و در حال حاضر تامين اجتماعی بيش از
 ھزارتومان برای ٨٠٠شرایط کنونی جامعه و اعالم شدن حقوق   ھزار تومان است و بنابراین با توجه به نرخ تورم در٣۵٣

  .بازنشستگان تامين اجتماعی را زیر خط فقر دانست  درصد٨٠خط فقر، باید 

  تگان است، اما تامين اجتماعی بودجه نداردحق با بازنشس

این . خبرآنالین منتشر شده است نصرهللا ترابی، عضو کميسيون اجتماعی مجلس، در این باره یادداشتی نوشته که در
 موضوع شکایت شکایت کانون بازنشستگان جامعه اسالمی کارگران به دیوان عدالت اداری :خوانيد یادداشت را ادامه می

  .باره گرفته نشده است نمایندگان کميسيون اجتماعی مجلس در دست پيگيری است و ھنوز تصميمی در ایناز سوی 

عالی کار سبد ھزینه و نرخ  که شورای  شروع شد یعنی زمانی٨٨مانده از سال  این اعتراضات از آخرین روزھای باقی
 درصد افزایش داد اما مسئوالن سازمان ١۵دید سال ج تورم اعالمی از سوی بانک مرکزی حداقل مزد کارگران را برای

درصد  مصوبه مستمری بيمه شدگان خود را مانند کارمندان دولت به ميزان شش تامين اجتماعی بدون توجه به این
 درصد ۶جاری  چيزی که بازنشستگان می خواھند افزایش حقوق بر اساس تورم است در حاليکه در سال .دادند افزایش

  .فزوده شده استبه حقوق آنھا ا

بازنشستگان، تذکرھا و سواالت  آميز ھای اعتراض  و واکنش٨٩بعد از اعالم شش درصدی حقوق بازنشستگی در سال 
وزارت رفاه و تامين اجتماعی مبنی بر ممانعت غيرقانونی  متعدد نمایندگان مجلس از طریق ھيات رئيسه مجلس به

اما سازمان تامين اجتماعی پاسخ داد که  .ون تامين اجتماعی آغاز شد قان٩۶اجرای ماده  سازمان تامين اجتماعی از
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ھای شاغالن، بازنشستگان، موظفين و  حقوق، مزایا و سایر پرداختی  ھر گونه افرایش٨٩طبق قانون بودجه سال 
  .نھادھای عمومی غير دولتی چون سازمان تامين اجتماعی منوط به مصوبه ھيات وزیران است بگيران مستمری

افزایش حقوق کارکنان و  ٨٩در ادامه پاسخ این سازمان آمده است که مجلس شورای اسالمی در تصویب بودجه سال 
ھا،  نامه ھا و آیين قرار داد و دولت نيز برابر دستورالعمل ھای دولتی و غيردولتی را در اختيار دولت بازنشستگان دستگاه

قانون   مدیره و ھيات امنا و مدیریت اجرایی سازمان موظف ھستند کهھيات. کند را ابالغ می افزایش حقوق بازنشستگان
 ميليارد تومان ٧۴٠ھمچنين سازمان پاسخ داد که ھم اکنون این سازمان ماھيانه  .تصویب شده دولت را اجرایی کنند

 ۶٠حقوق   درصد افزایش۶در حال حاضر ھمين ; به بازنشستگان سازمان تامين اجتماعی پرداخت می کند حقوق
  .تناسب ندارد و این با بودجه کم سازمان. ميليارد تومان دیگر برای سازمان ھزینه در بردارد

گذشته مالک تعيين افزایش حقوق  نامه استخدامی و داخلی سازمان تأمين اجتماعی که در بنابر این با وجودی که آیين
ان با تورم ھر ساله باشد اما در حال حاضر با حقوق بازنشستگ بازنشستگان این سازمان بوده تأکيد دارد که افزایش

  .کند ميزان افزایش حقوق بازنشستگان را تعيين می توجه به مصوبه مجلس، دولت

ای که از سوی  بخشنامه از سوی دیگر در نامه کانون بازنشستگان جامعه اسالمی کارگران امده است که بر اساس
… در نظرگيری حق مسکن، حق اوالد، بن کارگری و دی باید ھمراه با درص۶سازمان تامين اجتماعی صادر شده افزایش 

 ٩۶بازنشستگان با اتکا به ماده  .به بازنشستگان تامين اجتماعی پرداخت نشد باشد در حالی که ھيچيک از این تعھدات
آمد بازنشستگان ھا و رشد تورم باید ھر سال ھزینه و در ھزینه قانون خدمات کشوری که اعالم داشته به دليل افزایش

از طرفی ھمچنين بر  .مستمری و حقوق این افراد افزایش یابد این شکایت را عنوان می کنند محاسبه و بر اساس آن
ميليارد تومان برای ھمسان سازی حقوق   ھزار٢۵ سازمان تامين اجتماعی باید ٨٨ بودجه سال ٣٠اساس بند 

 ھزار ميليارد تومان تخصيص یافته در حالی که وزیر رفاه اعالم ۶ر تنھا اعتبا شد که از این بازنشستگان در نظر گرفته می
  .ھمسان سازی حقوق کامال اجرا شده است کند می

اجتماعی کمبود بودجه را   بندی است که در این شکایت عنوان شده است اما سازمان تامين١٠این موارد از جمله 
  .است بازنشستگانمطرح می کند که مانع تحقق رسيدن به درخواستھای 

آستانه اجرای ھدفمند کردن یارانه ھا   درصدی را با تورم مناسب نمی دانند و در۶ھرچند که نمایندگان ھم این افزایش 
پذیر و کارگران وارد کنيم اما باید توجه داشت که افزایش این  ھستيم و روا نيست که فشار مضاعفی بر اقشار آسيب

درآمدی آن   سازمان مشکالت مالی به ھمراه دارد و در صورت تجدیدنظر ابتدا باید منابعدرآمدی رقم با توجه به شرایط
  .ارتباطی با مجلس ندارد از طرفی ميزان درصد افزایش حقوق بازنشستگان تأمين اجتماعی. تأمين شود

ای بسياری از خانواده ھا و مساله بر دولت باید با ارایه راھکارھایی از بروز چنين مساله ای جلوگيری کند ؛ چرا که این
ھمچنين احقاق  .بار خواھد آورد که بعضا قابل جبران ھم نيستند بازنشستگان بحران ھای جدی مالی و خانوادگی را به

عمر خود را صرف آبادانی این مملکت  حقوق، احترام به کرامت انسانی و تکریم شخصيت بازنشستگانی که سرمایه
باید توجه داشت که مردم انتظاری جز اجرای  .پيگيری قرار خواھد گرفت  است و قطعا موردکرده اند از وظایف نمایندگان

این امر اصرار دارد لذا این مساله با جدیت بسيار زیادی پيگيری می شود چرا که  صحيح قوانين را ندارند و مجلس نيز بر
تازه اقتصادی و اجتماعی  معه و بروز مشکالتفقير شدن دوباره اقشار آسيب پذیر جا اجرای قانون مذکور منجر به  عدم

بازنشستگان را افزایش داد تا  ما حتی معتقدیم اگر بودجه این سازمان افزایش یابد باید بيش از تورم حقوق .خواھد شد
باید یادآور شوم که دولت و مجلس به دنبال ھمسان سازی حقوق بازنشستگان ھستند  .دیگر تورم بر انھا پيشی نگيرد

این ھمسان سازی در  ر حقوق بازنشستگان تامين اجتماعی بيشتر از بازنشستگان لشکری و کشوری افزایش یابداگ و
  .حقوق صورت نمی گيرد

 چھار تن از اعضای ھئيت مدیره کارگران شرکت نيشکر ھفته تپه زندانی شدند 
   

  .محروميت کارگران از حقوق خود، محور سياست سرکوب دولتی در ایران است
از اعضای رھبری سندیکای کارگران   نفر4 کمپين بين المللی حقوق بشر در ایران امروز اعالم کرد که -1388آبان ماه  18

قربان عليپور و محمد حيدری مھر توسط نيروھای امنيتی احضار  مجتمع نيشکر ھفت تپه؛ فریدون نيکوفرد، جليل احمدی،
 علی نجاتی؛ رئيس ھئيت مدیره سندیکا، نيز. زفول منتقل شدندبازداشت و به زندان د و برای گذراندن دوران حبس

 .منتظر است که ھر لحظه حکم زندان او را اجرا کنند
این احکام و بازداشت :"المللی حقوق بشر در ایران در مورد این بازداشت ھا گفت ھادی قائمی؛ سخنگوی کمپين بين

جھانی کار نقض می کند و  ت این کشور را بعنوان عضو سازمانحکایت از این دارد که جمھوری اسالمی ایران الزاما ھا
محروميت کارگران از حقوق خود، سياست "کرد که  ھادی قائمی تاکيد." کارگران را از حقوق خود محروم می سازد

  نفر از5000 در خوزستان و با حضور 1387کارگران مجتمع نيشکر ھفت تپه در سال  سندیکای".سرکوب دولت ایران است
کشاورزی به  این اتحادیه کارگری توسط فدراسيون جھانی کارگران صنایع غذایی و. این مجتمع تشکيل شد کارگران

  .رسميت شناخته شده است
نامه ای از سازمان جھانی کار در مورد محاکمه اعضای سندیکا و نقض  در روز دوم آبان ماه سال جاری، این سندیکا طی

 در این نامه جزئيات فعاليت ھای مسالمت آميز این. ھانی کار، درخواست کمک کردسازمان ج 98 و 87پيمان ھای 
مسئولين دریافت نکرد و بنا  سندیکا در اعتراض به دستمزھای معوقه تشریح شده است که ھيچ پاسخ مثبتی از طرف

ان جھانی کار، این  بعنوان عضو سازم الزامات ایران  شد که بر اساس1387براین منجر به تشکيل سندیکا در سال 
در این نامه به اخراج اعضای سندیکا و محاکمه رھبری این اتحادیه اعتراض . شود سندیکا باید یک واحد قانونی تلقی
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 .کند و از سازمان جھانی کار خواسته شده است که در دفاع از اعضای این سندیکا اقدامی اساسی شده است
ایران، و نه جامعه جھانی نمی تواند این  نه کارگران ومردم:" ایران گفتھادی قائمی در مورد وضعيت کارگران و مردم

حق سازماندھی اتحادیه ھای مستقل کارگری باشند، در حاليکه این یک حق  موضوع را بپذیرد که کارگران در ایران فاقد
افزایش نارضایتی  بهمحاکمه اعضای اتحادیه ھای کارگری به صرف تشکيل اتحادیه، فقط می تواند منجر  .اساسی است

  ".ایران از جامعه بين الملل بشود ھا و ناآرامی ھای اجتماعی در ایران و منزوی شدن جمھوری اسالمی
شود که منصور اسانلو و ابراھيم مددی؛ دو تن از رھبران سندیکای  کمپين بين المللی حقوق بشر در ایران یادآور می

 چنين فرزاد کمانگر، ھاشم خواستار، رسول بداقی و جعفر ابراھيمی ازتھران و حومه، و ھم شرکت واحد اتوبوسرانی
شده در قوانين بين  کانون ھای صنفی معلمان ایران فقط بخاطر فعاليتھای خود برای سازماندھی که حقی حفاظت

 .المللی است، در زندان بسر می برند
کنند   فعاالن و اعضای اتحادیه ھای کارگری را لغودر ایران از مقامات خواست که اتھامات کمپين بين المللی حقوق بشر

  .شده اند، فورا آزاد کنند  به ھمراه ھمه کسانی که صرفا بخاطر حق آزادی بيان و تجمع بازداشت و آنھا را
  

  واحد توليدي استان قزوين پنچاهبحران در 
  

يئت مديره كانون ھماھنگي  رئيس ھ:  آبان آمده است 19ایران در تاریخمھر به گزارش خبر گزاری دولتی 
محمداحمدي  .زده در اين استان خبر داد  واحد بحران50وجود شوراھاي اسالمي كار استان قزوين از

متاسفانه مديران درگذشته توجھي به نوسازي : صنايع استان قزوين افزود بودن با اشاره به قديمي
وي، بوشينه  .ستان بابحران مواجه شودنتيجه آن، امروز باعث شده تا برخي صنايع ا صنايع نكردند و 

خاطر  زده استان قزوين برشمرد و ناز نخ و كارخانه چيني البرز را از جمله واحدھاي بحران بافت،
ھنوز  كنند تا مشكل اين واحدھا مھار شود اما با اين وجود مي مسئوالن سعي : نشان كرد

 .طوركامل حل نشده است مشكالتي وجود دارد و مسئله به
 
 ل سياه شرکت کشت و صنعت ھفت تپهککارگر ني ھزار عتصابا
 
پاداش خود دست به   در اعتراض به عدم دریافت نيگل سياه شرکت صنعت نيشکر ھفت تپهتن از کارگران  1000يش از پ

 آبان 18از روز دوشنبه  این کارگران دراعتراض به عدم پرداخت پاداش ساليانه، به گزارش خبرگزاری ھرانا .اعتصاب زدند
این کارگران که به صورت فصلی و موقت ھر .کردند ماه دست از کار کشيده و در محل کمپ نيگلی این شرکت تجمع

چھار  .برند شوند در شرایط بسيار بد معيشتی به سر می بریدن نی استخدام می ساله در فصل برداشت نيشکر و برای
  .کارگران ندارند گونه مسئوليتی در قبال این ه ھيچکار ھستند و شرکت نيشکر ھفت تپ ماه از سال بی تا شش

 
  

  ناآرامی در شھر اروميه

 ناآرامی در بازار
چھارشنبه نوزدھم آبان ماه بازار و خيابان طالقانی شھر  بنابر این گزارش ھا که در سایت آرازنيوز منعکس شده، ظھر روز

 .ی بوده استاصناف و بازاریان با نيروی انتظام اورميه شاھد درگيری شدید
 تن از عوامل نيروی انتظامی و ستاد مبارزه با کاالی ٢٠ ظھر، قریب به ١٢ساعت  به گفته شاھدان عينی حادثه، حوالی

برداری جھت تفتيش  ستاد تعزیرات حکومتی به فرماندھی سرھنگ ناصر عليزاده، با برخورد ھای تند و فيلم قاچاق و
غيرقانونی عوامل انتظامی موجب اعتراض بازاریان و  برخورد ھای غيرمودبانه ووارد مغازه ھای بازار اورميه می شوند 

 .است بسته شدن مغازه ھا شده
ھای بسته شده و شکستن قفل مغازه ھا  ماموران انتظامی برای مقابله با این اعتراض اقدام به فيلمبرداری از مغازه

نداری آذربایجان غربی تجمع کرده بودند و مورد تھدید نيروھای ساختمان استا بازاریان که برای رفتن به مقابل. کرده اند
مغازه ھای خود با  آن ھا بدون توجه به تھدیدات نيروی انتظامی در اعتراض به شکستن قفل. قرار گرفتند انتظامی

شيشه بازاریان و نيروی انتظامی پدید آمد که  نيروھای انتظامی حاضر در صحنه در گير شده و زد وخوردھایی بين
با دخالت دانشجویان خوابگاه ھای اطراف بازار از داخل بازار به خيابان  درگيری ھا. تعدادی از مغازه ھا شکسته شد

معترض خمشگين  ماموران نيروی انتظامی که در بين مردم و بازاریان. اورميه کشيده و خيابان مسدود شد طالقانی
دست مردم رھایی و با فرار به کوچه ھای  قفل مغازه ھا به زحمت ازگرفتار آمده بودند با بجا گذاردن وسائل شکستن 

ژه انتظامی وارد صحنه  مسدود شدن خيابان، نيروی ھای یگان وی با گسترش درگيری و. اطراف از صحنه خارج شدند
ساعت ھا   کهاین درگيری. نمودند که با باز کردن خيابان به ھر طرق ممکن جو ملتھب را آرام کنند درگيری شده و تالش

رحمانی برای پيگيری متخلفان نيروی  بازار اورميه را تحت تاثير خود گرفته بود با سخنان و قول ھای مساعد سرھنگ
یافت اما اطراف بازار ساعت ھا تحت کنترل نيروھای لباس شخصی بود و  انتظامی و رسيدگی به اعتراضات بازاریان پایان

 .شد وبایل ھای خود فيلمبرداری می کردند موبایل ھایشان توسط پليس گرفتهکه حادثه را با م تعدادی از افرادی
آذربایجان غربی و فرمانداری شھرستان  گفته می شود بازاریان با تنظيم شکایت نامه و تھيه طوماری برای استانداری

 دخالت ھای غيرقانونی و بازرسی نيروی انتظامی خواستار پایان یافتن اورميه و نمایندگان مجلس و بازرسی کل کشور و
 .بازار شدند فشارھای امنيتی در

ایران تاثيرات مستقيم و بسيار محسوسی در  الزم به توضيح است که در ماه ھای گذشته تحریم ھای بين المللی عليه
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شمگين می رکود و تورم کمرشکن و ماليات ھای روز افزون اداره ماليات بسيار خ بازار ھا گذارده و بازاریان و اصناف از
. خود قرار داده است بازار اورميه نيز رکود مالی چنان مشھود است که گردش مالی بانک ھا را نيز تحت تاثير در. باشند

استانداری آذربایجان غربی و مقامات سياسی و امنيتی شدیدا  چند ماه قبل نيز بازاریان اورميه با ارسال طوماری بلند به
 ای نيروی انتظامی اعتراض کرده بودند که به گفته منابع خبری نزدیک به استانداریھ به وضعيت اقتصادی و برخورد

  .واھمه انداخته بود آذربایجان غربی و شورای تامين استان این طومار اعتراضی مقامات سياسی استان را به

  تجمع اعتراضی رانندگان تاکسی در اورميه

 
زد و خورد کسبه و بازاریان با نيروی   تنھا یک روز پس از:ن آمده است  آبا21 سایت آراز نيوز در تاریخ بنا بر گزارش

 ٢پنجشنبه بتدریج صدھا تاکسی در خيابان مافی روبروی ساختمان شماره  انتظامی در اورميه از اولين ساعات صبح روز
 .کردند دانمقابل سازمان تاکسی رانی اورميه وابسته به شھرداری تجمع و اقدام به راه بن دادگستری و در

با توجه به گرانی افسار گسيخته فشار  کمی بيش از سه سال می باشد که نرخ کرایه تاکسی در اورميه ثابت مانده که
آنچه در این تجمع . و مسافرکش ھای شخصی وارد آورده است  مضاعفی را بر رانندگان تاکسی و تاکسی تلفنی ھا

ی رانی و نيروی انتظامی به منظور متفرق کردن معترضين و شخصی ھا، پرسنل تاکس قابل توجه بود حضور لباس
آش به . می آمد  به شدت از تھيه عکس و فيلم جلوگيری به عمل. ھای متعدد لفظی رانندگان با مامورین بود درگيری

 این در پی. و سيما نيز جلوگيری می کردند قدری شور شده بود که مامورین از تھيه عکس و فيلم توسط خبرنگاران صدا
اکنون . درصد افزایش یافت۵٠تا ٣٠در صد و مسيرھای شھری بين  اعتراضات نرخ کرایه تاکسی ھای تلفنی بيست

جدید را  تومان افزایش یافته و رانندگان نرخ ھای١٠٠ تا ۵٠تومان و سایر مسير ھا نيز بين ١۵٠ مسيرھای صد تومانی
 .اعمال می کنند

رکود اقتصادی و تعطيلی ھشتاد . شھر مشاھده شده است نندگان نيز در سطحبرخی درگيری ھا نيز بين مسافرین و را
آذربایجان غربی باعث رشد عددی تاکسی تلفنی ھا و مسافر کش ھای شخصی  درصدی واحد ھای صنعتی استان

ی ھا در تاکس این امر باعث شده تا صف چندین تایی. افراد بيکار شده عموما به این شغل رو آورده اند شده به طوریکه
درآمد حاصل از این کار به سبب زیاد شدن  سر خيابان ھا و چھار راھھا، بيمارستان ھا و ادارات تشکيل شود به طوریکه

  .تاکسی و کمی مسافر بشدت افت کرده است

 ھا  افشای درآمد غيرقانونی دولت از قبل اجرای ھدفمند کردن يارانه

مقدم گزارشی در جلسه  چھارشنبه صبح، غالمرضا مصباحي: ن می نویسد  آبا21در  خبرآنالين به نقل از آفتابسایت 
  . غيرعلنی مجلس ارائه داد که با گذشت سه روز از ان زمان از جزئيات آن خبری مخابره نشده است

مقدم گزارشی در جلسه غيرعلنی مجلس ارائه داد که با گذشت سه روز از  چھارشنبه صبح، غالمرضا مصباحي: آفتاب
  .  مخابره نشده استن از جزئيات آن خبریان زما

رئيس کميسيون ويژه بررسی طرح تحول اقتصادی اين گزارش را به استناد ديداری که با تنی چند از اعضای اين 
گزارشی . کميسيون با وزير اقتصاد، معاون پارلمانی دولت و رئيس کارگروه طرح تحول اقتصادی داشته است، ارائه داده

ھا داشته و طی آن از کسب درآمدی غيرقانونی از سوی  قادی به اجرای مبھم قانون ھدفمند کردن يارانهکه فرازھای انت
  . استدولت در سايه اجرای اين قانون مصوب مجلس، ابراز نگرانی شده 

خانوار ھزار تومانی به ھر 81ارائه يارانه : امين شعبانی نماينده سنندج در تشريح آنچه که در اين جلسه مطرح شد گفت
اين . ھاست  ھزارميليارد تومانی دولت در سال اول اجرای قانون ھدفمند کردن يارانه80برای دوماه، گويای کسب درآمد 

از .  ھزار ميليارد تومان درآمد کسب کند20در حالی است که بر اساس مصوبه مجلس، دولت بايد در سال اول حداکثر 
  . رود وب مجلس به شمار ميانون مصاين رو کسب درآمد بيشتر بر خالف ق

اين در . ھای انرژی است نکته دوم ھم در اين موضوع نھفته است که کسب چنين درآمدی در ازای افزايش قيمت حامل
ھای انرژی پس از اجرای اين قانون را اعالم نکرده است و اين دومين تخلف  حالی است که دولت تا کنون، نرخ حامل

   .دولت است
ينکه دولت در قبال اين سواالت نمايندگان سکوت کرده و در پی اجرای مرحله به مرحله و اطالع رسانی وی با اشاره به ا

ھزر ميليارد تومان ھزينه 60امروز : قطره چکانی است تا به قول خودش مانع از برخی سوء استفاده ھا شود، ادامه داد
ھا اعم   عوض اجرای اين قانون، قيمت ھر يک از اين حاملھای انرژی است و نمايندگان ھنوز نمی دانند که در يارانه حامل

  . شود از نفت و گاز و برق و بنزين چقدر بيشتر مي
ھا به  پاسخ نمايندگان ھم در اين است که با اجرای ھدفمند کردن يارانه به گفته شعباني، يکی ديگر از ابھامات بي

دھند يا  ود؟ آيا به نفر ششم به بعد ھم يارانه مي نه داده مي نفر جمعيت دارند، چگونه يارا5ھايی که بيش از  خانواده
  شود؟ ای حذف مي اينکه مثل خدمات بيمه

  

 درصد بازنشستگان تامين اجتماعی زير خط فقر ھستند 80

 800با توجه به نرخ تورم در شرايط کنونی جامعه و اعالم شدن حقوق :  آبان می نویسد 21در تاریخ خبرآنالين سایت 
  .  دانست درصد بازنشستگان تامين اجتماعی را زير خط فقر80ومان برای خط فقر، بايد ھزارت

ھايی که نسبت به  ھاست که اعتراض دارند و به اندازه تمام سال سال. بازنشستگان تامين اجتماعی اعتراض دارند
ھا سازمان تامين اجتماعی اين   آنديگر برای خيلی از. اند اند، جواب نشنيده  و مزايايشان اعتراض کرده وضعيت مستمري
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به عمل کار برآيد، به « ھا مفھوم بيت  ديگر آن. يک داستان معمولی شده است که وعده بشنوند و عمل نبينند
ا گوشت و پوستشان لمس شان آن را ب اند و در تمامی روزھای ميانسالي را به خوبی درک کرده» دانی نيست سخن
  . اند کرده

اش را  دولت بدھکاری چند ميلياردي. دانيم مان مي اعی و دولت با ھم اختالف دارند؛ اين را ديگر ھمهسازمان تامين اجتم
بگيران سازمان تامين  دھد؛ اين ھم ديگر بر کمتر کسی پوشيده است که سر و کارش با مستمري به اين سازمان نمي

ين اجتماعی از پرداخت نشدن کامل حقوقشان ديگر بازنشستگان تام. ھا کافی نيست اما اين دانستن. اجتماعی باشد
ھا به آنجا رسيده که ديگر دست از داخل خانه  اين خستگی آن. اند ھا پرداخت نشده، خسته ھاست به آن که مدت

اند که اعتراضشان را نسبت به اين وضعيت ، به ديوان عدالت اداری  اند و تصميم گرفته نشستن و غصه خوردن برداشته
   .ببرند برسانند

تر کردن اعتراضاتشان، به مقابل مجلس رفتند و  حتی ھمين چند روز پيش بود که تعدادی از اين بازنشستگان برای علني
ھا به دخالت  اعتراض آن. ھايشان را با پالکاردھايی که در دستانشان نگه داشته بودند، به نمايندگان مجلس زدند حرف

   .ريان بررسی برنامه پنجم توسعه نمايندگان به آن رای مثبت دادنددولت در سازمان تامين اجتماعی بود که در ج
ا نسبت به اين دولت به جای دخالت در امور سازمان تامين اجتماعی دين خود ر« :ھا روی پالکاردھايشان نوشته بودند آن

  » .سازمان ادا کند
المی کارگران اعالم کرد که درست بعد از گذشتن يک روز از اين تجمع، رئيس کانون بازنشستگان جامعه اس

در اين . اند بازنشستگان تامين اجتماعی به دليل بروز برخی تخلفات در تامين اجتماعی به ديوان عدالت شکايت کرده
 اضافه شده است  درصد افزايشی بوده که به حقوق بازنشستگان6شکايتنامه بيشتر به وضعيت پرداخت شدن تنھا 

  . اعتراض شده است
 درصد افزايش، به 6گيرد که با اينکه قرار بود تا پايان شھريورماه گذشته اين  ھا در حالی صورت مي اين اعتراض

ماه تاخير و آن ھم به  گويند اين مبلغ با يک بازنشستگان پرداخت شود، اما آنطور که بازنشستگان تامين اجتماعی مي
 ۶ی سازمان تامين اجتماعی صادر شده افزايش طور ناقص پرداخت شده است چرا که بر اساس بخشنامه ای که از سو
باشد در حالی که ھيچيک از اين تعھدات به ... درصدی بايد ھمراه با در نظرگيری حق مسکن، حق اوالد، بن کارگری و 

نمايندگان معترض اين بازنشستگان اين موضوع را با توجه به تورم . بازنشستگان تامين اجتماعی پرداخت نشده است
   .دانند بگيران تامين اجتماعی مي ه از سوی مرکز آمار ايران نوعی بی عدالتی در حق مستمرياعالم شد

 قانون خدمات کشوری به صراحت اعالم کرده 125 قانون تامين اجتماعی و ماده ٩۶افتد که ماده  اين اتفاق در حالی مي
ازنشستگان محاسبه و بر اساس آن مستمری و که به دليل افزايش ھزينه ھا و رشد تورم بايد ھر سال ھزينه و درآمد ب

   .حقوق اين افراد افزايش يابد
 ھزار ميليارد ٢۵ سازمان تامين اجتماعی بايد ٨٨ بودجه سال ٣٠از سوی ديگر اين معترضان معتقدند که بر اساس بند 

ار ميليارد تومان تخصيص  ھز۶شد که از اين اعتبار تنھا  تومان برای ھمسان سازی حقوق بازنشستگان در نظر گرفته مي
  .  کامال اجرا شده استسازی حقوق کند ھمسان يافته در حالی که وزير رفاه اعالم مي

 درصد بازنشستگان 80 ھزار بازنشسته دارد که حداقل حقوق 400در حال حاضرتامين اجتماعی بيش از يک ميليون و 
 ھزارتومان برای 800يط کنونی جامعه و اعالم شدن حقوق  ھزار تومان است و بنابراين با توجه به نرخ تورم در شرا353

   . درصد بازنشستگان تامين اجتماعی را زير خط فقر دانست80خط فقر، بايد 
ھاست که کارشناسان اجتماعی در مورد وضعيت نابه سامان بازنشستگان تامين اجتماعی و تبعيضی که در حق  سال

تعدادی از جديدترين اين . گويند شود سخن مي وری روا داشته ميآنان در مقايسه با بارنشستگان لشکری و کش
   خوانيد اظھارنظرھا را در جدول مي

  

  :گزارش تکميلی 

  ھشتاد درصد بازنشستگان تامين اجتماعی، زیر خط فقر قرار دارند 
  
  

راض دارند و به ھاست که اعت بازنشستگان تامين اجتماعی اعتراض دارند، سال:  آبان نوشت21 در تاریخ کلمهسایت 
دیگر برای . اند اند، جواب نشنيده  و مزایایشان اعتراض کرده ھایی که نسبت به وضعيت مستمری اندازه تمام سال

دیگر . ھا سازمان تامين اجتماعی این یک داستان معمولی شده است که وعده بشنوند و عمل نبينند خيلی از آن
اند و در تمامی روزھای  را به خوبی درک کرده» دانی نيست نبه عمل کار برآید، به سخ« ھا مفھوم بيت  آن

  . اند  کردهشان آن را با گوشت و پوستشان لمس ميانسالی
اش را  دولت بدھکاری چند ميلياردی. دانند سازمان تامين اجتماعی و دولت با ھم اختالف دارند؛ این را دیگر ھمه می

بگيران سازمان  کسی پوشيده است که سر و کارش با مستمریدھد؛ این ھم دیگر بر کمتر  به این سازمان نمی
   .تامين اجتماعی باشد

دیگر بازنشستگان تامين اجتماعی از پرداخت نشدن کامل حقوقشان که . ھا کافی نيست اما این دانستن
نه ھا به آنجا رسيده که دیگر دست از داخل خا این خستگی آن. اند ھا پرداخت نشده، خسته ھاست به آن مدت

اند که اعتراضشان را نسبت به این وضعيت ، به دیوان عدالت  اند و تصميم گرفته نشستن و غصه خوردن برداشته
  .  برساننداداری ببرند

تر کردن اعتراضاتشان، به مقابل مجلس  حتی ھمين چند روز پيش بود که تعدادی از این بازنشستگان برای علنی
ھا  اعتراض آن. یی که در دستانشان نگه داشته بودند، به نمایندگان مجلس زدندھایشان را با پالکاردھا رفتند و حرف

به دخالت دولت در سازمان تامين اجتماعی بود که در جریان بررسی برنامه پنجم توسعه نمایندگان به آن رای مثبت 
   .دادند
مين اجتماعی دین خود را نسبت به دولت به جای دخالت در امور سازمان تا« :ھا روی پالکاردھایشان نوشته بودند آن
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   ».این سازمان ادا کند
درست بعد از گذشتن یک روز از این تجمع، رئيس کانون بازنشستگان جامعه اسالمی کارگران اعالم کرد که 
در این . اند بازنشستگان تامين اجتماعی به دليل بروز برخی تخلفات در تامين اجتماعی به دیوان عدالت شکایت کرده

 درصد افزایشی بوده که به حقوق بازنشستگان اضافه شده است ۶تنامه بيشتر به وضعيت پرداخت شدن تنھا شکای
   .اعتراض شده است

 درصد افزایش، به ۶گيرد که با اینکه قرار بود تا پایان شھریورماه گذشته این  ھا در حالی صورت می این اعتراض
ماه تاخير و آن ھم به  گویند این مبلغ با یک گان تامين اجتماعی میبازنشستگان پرداخت شود، اما آنطور که بازنشست

طور ناقص پرداخت شده است چرا که بر اساس بخشنامه ای که از سوی سازمان تامين اجتماعی صادر شده 
باشد در حالی که ھيچيک از …  درصدی باید ھمراه با در نظرگيری حق مسکن، حق اوالد، بن کارگری و ۶افزایش 
   .عھدات به بازنشستگان تامين اجتماعی پرداخت نشده استاین ت

نمایندگان معترض این بازنشستگان این موضوع را با توجه به تورم اعالم شده از سوی مرکز آمار ایران نوعی بی 
   .دانند بگيران تامين اجتماعی می عدالتی در حق مستمری
 قانون خدمات کشوری به صراحت اعالم ١٢۵تماعی و ماده  قانون تامين اج٩۶افتد که ماده  این اتفاق در حالی می

کرده که به دليل افزایش ھزینه ھا و رشد تورم باید ھر سال ھزینه و درآمد بازنشستگان محاسبه و بر اساس آن 
   .مستمری و حقوق این افراد افزایش یابد

 ھزار ٢۵ن تامين اجتماعی باید  سازما٨٨ بودجه سال ٣٠از سوی دیگر این معترضان معتقدند که بر اساس بند 
 ھزار ميليارد ۶شد که از این اعتبار تنھا  ميليارد تومان برای ھمسان سازی حقوق بازنشستگان در نظر گرفته می

   .سازی حقوق کامال اجرا شده است کند ھمسان تومان تخصيص یافته در حالی که وزیر رفاه اعالم می
 درصد ٨٠ ھزار بازنشسته دارد که حداقل حقوق ۴٠٠ميليون و در حال حاضر تامين اجتماعی بيش از یک 

 ٨٠٠ ھزار تومان است و بنابراین با توجه به نرخ تورم در شرایط کنونی جامعه و اعالم شدن حقوق ٣۵٣بازنشستگان 
   . درصد بازنشستگان تامين اجتماعی را زیر خط فقر دانست٨٠ھزارتومان برای خط فقر، باید 

    است، اما تامين اجتماعی بودجه نداردحق با بازنشستگان
. نصرهللا ترابی، عضو کميسيون اجتماعی مجلس، در این باره یادداشتی نوشته که در خبرآنالین منتشر شده است

   :خوانيد این یادداشت را ادامه می
یندگان موضوع شکایت شکایت کانون بازنشستگان جامعه اسالمی کارگران به دیوان عدالت اداری از سوی نما

   .کميسيون اجتماعی مجلس در دست پيگيری است و ھنوز تصميمی در این باره گرفته نشده است
که شورای عالی کار سبد ھزینه و نرخ   شروع شد یعنی زمانی٨٨مانده از سال  این اعتراضات از آخرین روزھای باقی

 درصد افزایش داد اما مسئوالن سازمان ١۵ تورم اعالمی از سوی بانک مرکزی حداقل مزد کارگران را برای سال جدید
درصد  تامين اجتماعی بدون توجه به این مصوبه مستمری بيمه شدگان خود را مانند کارمندان دولت به ميزان شش

   .افزایش دادند
 درصد به حقوق ۶چيزی که بازنشستگان می خواھند افزایش حقوق بر اساس تورم است در حاليکه در سال جاری 

  . وده شده است افزآنھا
آميز بازنشستگان، تذکرھا و  ھای اعتراض  و واکنش٨٩بعد از اعالم شش درصدی حقوق بازنشستگی در سال 

سواالت متعدد نمایندگان مجلس از طریق ھيات رئيسه مجلس به وزارت رفاه و تامين اجتماعی مبنی بر ممانعت 
   . تامين اجتماعی آغاز شد قانون٩۶غيرقانونی سازمان تامين اجتماعی از اجرای ماده 

 ھر گونه افرایش حقوق، مزایا و سایر ٨٩اما سازمان تامين اجتماعی پاسخ داد که طبق قانون بودجه سال 
بگيران نھادھای عمومی غير دولتی چون سازمان تامين  ھای شاغالن، بازنشستگان، موظفين و مستمری پرداختی

   .اجتماعی منوط به مصوبه ھيات وزیران است
 افزایش حقوق کارکنان ٨٩ر ادامه پاسخ این سازمان آمده است که مجلس شورای اسالمی در تصویب بودجه سال د

ھا و  ھای دولتی و غيردولتی را در اختيار دولت قرار داد و دولت نيز برابر دستورالعمل و بازنشستگان دستگاه
مدیره و ھيات امنا و مدیریت اجرایی سازمان موظف ھيات . کند ھا، افزایش حقوق بازنشستگان را ابالغ می نامه آیين

   .ھستند که قانون تصویب شده دولت را اجرایی کنند
 ميليارد تومان حقوق به بازنشستگان سازمان ٧۴٠ھمچنين سازمان پاسخ داد که ھم اکنون این سازمان ماھيانه 

 ميليارد تومان دیگر برای سازمان ۶٠ درصد افزایش حقوق ۶در حال حاضر ھمين ; تامين اجتماعی پرداخت می کند
   .و این با بودجه کم سازمان تناسب ندارد. ھزینه در بردارد

نامه استخدامی و داخلی سازمان تأمين اجتماعی که در گذشته مالک تعيين افزایش  بنابر این با وجودی که آیين
ان با تورم ھر ساله باشد اما در حال حقوق بازنشستگان این سازمان بوده تأکيد دارد که افزایش حقوق بازنشستگ

   .کند حاضر با توجه به مصوبه مجلس، دولت ميزان افزایش حقوق بازنشستگان را تعيين می
ای که از سوی  از سوی دیگر در نامه کانون بازنشستگان جامعه اسالمی کارگران امده است که بر اساس بخشنامه

دی باید ھمراه با در نظرگيری حق مسکن، حق اوالد، بن کارگری  درص۶سازمان تامين اجتماعی صادر شده افزایش 
   .باشد در حالی که ھيچيک از این تعھدات به بازنشستگان تامين اجتماعی پرداخت نشد… و

ھا و رشد تورم باید ھر   قانون خدمات کشوری که اعالم داشته به دليل افزایش ھزینه٩۶بازنشستگان با اتکا به ماده 
رآمد بازنشستگان محاسبه و بر اساس آن مستمری و حقوق این افراد افزایش یابد این شکایت را سال ھزینه و د
   .عنوان می کنند

 ھزار ميليارد تومان برای ٢۵ سازمان تامين اجتماعی باید ٨٨ بودجه سال ٣٠از طرفی ھمچنين بر اساس بند 
 ھزار ميليارد تومان تخصيص یافته در ۶بار تنھا شد که از این اعت ھمسان سازی حقوق بازنشستگان در نظر گرفته می

   .کند ھمسان سازی حقوق کامال اجرا شده است حالی که وزیر رفاه اعالم می
 بندی است که در این شکایت عنوان شده است اما سازمان تامين اجتماعی کمبود بودجه را ١٠این موارد از جمله 

   .ی بازنشستگان استمطرح می کند که مانع تحقق رسيدن به درخواستھا
 درصدی را با تورم مناسب نمی دانند و در آستانه اجرای ھدفمند کردن یارانه ۶ھرچند که نمایندگان ھم این افزایش 
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ھا ھستيم و روا نيست که فشار مضاعفی بر اقشار آسيب پذیر و کارگران وارد کنيم اما باید توجه داشت که افزایش 
دی سازمان مشکالت مالی به ھمراه دارد و در صورت تجدیدنظر ابتدا باید منابع این رقم با توجه به شرایط درآم

   .از طرفی ميزان درصد افزایش حقوق بازنشستگان تأمين اجتماعی ارتباطی با مجلس ندارد. درآمدی آن تأمين شود
برای بسياری از خانواده ھا دولت باید با ارایه راھکارھایی از بروز چنين مساله ای جلوگيری کند ؛ چرا که این مساله 

   .و بازنشستگان بحران ھای جدی مالی و خانوادگی را به بار خواھد آورد که بعضا قابل جبران ھم نيستند
ھمچنين احقاق حقوق، احترام به کرامت انسانی و تکریم شخصيت بازنشستگانی که سرمایه عمر خود را صرف 

  .  گرفتگان است و قطعا مورد پيگيری قرار خواھدآبادانی این مملکت کرده اند از وظایف نمایند
باید توجه داشت که مردم انتظاری جز اجرای صحيح قوانين را ندارند و مجلس نيز بر این امر اصرار دارد لذا این مساله 

ر فقير شدن دوباره اقشار آسيب پذی با جدیت بسيار زیادی پيگيری می شود چرا که عدم اجرای قانون مذکور منجر به 
   .جامعه و بروز مشکالت تازه اقتصادی و اجتماعی خواھد شد

ما حتی معتقدیم اگر بودجه این سازمان افزایش یابد باید بيش از تورم حقوق بازنشستگان را افزایش داد تا دیگر تورم 
  . بر انھا پيشی نگيرد

د و اگر حقوق بازنشستگان باید یادآور شوم که دولت و مجلس به دنبال ھمسان سازی حقوق بازنشستگان ھستن
تامين اجتماعی بيشتر از بازنشستگان لشکری و کشوری افزایش یابد این ھمسان سازی در حقوق صورت نمی 

  گيرد
  

 اعتراض کردندكارگران پاالیشگاه نفت آبادان 
 

ران در پي پرداخت نشدن حقوق و مزاياي كارگ: آبان آمده است 21در تاریخ  جرساصالح طلب سایت به نوشته 
كنندگان كه  تجمع .آبادان، جمعي از کارگران این پاالیشگاه روز گذشته دست به تجمع اعتراضي زدند پااليشگاه نفت

روزنامه تھران امروز .اند حقوق دريافت نكرده شود بيش از سه ماه است كه  نفر تخمين زده مي300جمعيت آنان بيش از 
 مسئوالن پااليشگاه نفت آبادان نيز در پاسخ به"نفت آبادان خبر داد کهپاالیشگاه  درباره تجمع اعتراض آميز کارگران

نظر پيمانكار بخش خصوصي  اند كه آنان زير كارگراني كه در فاز سوم اين پااليشگاه مشغول به فعاليت ھستند، گفته
 ".ندارد كنند و حقوق آنھا ارتباطي با پااليشگاه فعاليت مي

 
  

 آید رود، خرج اضافی به وجود می می ی زن سر كاروقت: عضو کميسيون حقوقی مجلس 

 
مشکل بيکاری خواھان وضع   یک راه حل برای  ی موسی قربانی، عضو کميسيون حقوقی و قضائی مجلس، با ارائه

ھا زن، مرد و فرزندان کار  گفته ی وی در برخی از خانواده به. قانونی شد که اشتغال دو نفر از یک خانواده را ممنوع کند
ایران حل  دیگر ھمه بيکارند و اگر از ھر خانواده تنھا یک نفر سر کار برود، مشکل بيکاری در کنند و در خانواده ھایمی 

چرخد،  برود چرخ زندگی نمی اگر فقط یكی سر كار: قربانی در پاسخ این پرسش خبرنگار ایلنا که. می شود
  .اشتباه است چرخد، این تصور شما اتفاقا خيلی خوب چرخ زندگی می " :گفت

رود، آن وقت باید كلی پول كودكستان  می وقتی زن سر كار. آید رود، خرج اضافی به وجود می اتفاقا وقتی زن سر كار می
وی سپس به الگوی عربستان ." بخورند، كه این خودش كلی خرج دارد باید غذای آماده. بدھند برای بچه خانواده
اگر . بينيد نمی روید یك كارمند زن وقتی به عربستان می. ت پيش رفته بودم مكهمن چند وق: "افزود سعودی اشاره کرد و

   ".شود می فقط ھمين مساله را در ایران عملياتی كنيم، بسياری از مشكالت حل
 

  انرژی   حامل7اعالم ناگھانی قيمت 

واريز يارانه نقدی خانوار ايراني، حاال نوبت با اتمام فاز :  آبان آمده است 21ایران در تاریخ مھر به گزارش خبر گزاری دولتی 
 حامل 7ھا رسيد تا مردم در انتظار اعالم ناگھانی قيمتھای جديد  به اصالح قيمتھا در فاز جديد اجرای ھدفمندی يارانه

  . انرژی باقی بمانند
خواھد آورد تا جراحی اقتصاد  روز ديگر به صدا در10ھا را احتماال تا  به گزارش خبرنگار مھر، دولت سوت ھدفمندی يارانه

  . ايران پس از گذشت بيش از سه دھه از پيروزی انقالب اسالمی آغاز شود
نشيني، وارد مترو  روي، حرف از پرداخت يارانه نقدی و اصالح قيمتھا است، در تاکسی مي اين روزھا ھر کجا مي

پرسند  روي، ھمه و ھمه از يکديگر مي  ميشوي، به محل کار کني، سوار اتوبوس مي شوي، به بانکھا مراجعه مي مي
  . حاال که يارانه نقدی واريز شده است، قيمت حامل ھای انرژی چه ميزان تغيير خواھد کرد

با واريز يارانه نقدی استانھای تھران، البرز و سمنان، فاز ديگری از اجرای ھدفمندی يارانه ھا در کشور به اتمام رسيد تا 
  . به مرحله نھايی برسيم

بر اساس . مرحله نھايی اجرای ھدفمندی يارانه ھا که اصالح قيمتھا نام گرفته، احتماال تا اول آذر ماه کليد خواھد خورد
بنزين، گازوئيل، نفت سفيد، نفت .  حامل انرژی را ھمزمان تغيير دھد7اعالم برخی منابع خبري، دولت قصد دارد قيمت 

  . مل انرژی ھستند که قيمتھای آنھا به صورت ھمزمان تغيير خواھند يافت حا7کوره، گاز مايع، گاز طبيعی و برق ؛ 
، افزايش )دوماھه( درصد مشترکان 90 ھزار تومانی قبوض برق برای 4 توماني، افزايش کمتر از 400 حتما -بنزين شايد 

 تاکنون درباره وضعيت بيش از دو برابری قيمت سی ان جی و چند برابر شدن قيمت گازوئيل؛ اخبارھای مختلفی بوده که
  . ھا اعالم شده است جديد قيمت حامل ھای انرژی در شرايط ھدفمندی يارانه
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درعين حال، تنھا .البته براساس اعالم مسئوالن دولتي، قيمت جديد حامل ھای انرژی به طور ناگھانی اعالم خواھد شد
ای که  نقدی ازحسابھا صادرخواھد شد؛ يارانهچند ساعت مانده به آغاز رسمی اصالح قيمتھا، دستور برداشت يارانه 

   . تومان در ماه در نظر گرفته شده است40500برای ھر نفر 

  و نيم ميليون کارگر خباز از حقوق خود محرومند  یک 
  
  

ھای صنفی کارگران  کانون سراسری انجمن:   آبان آمده است 22ایلنا،درتاریخ  -  دولتی کار ایرانبه گزارش خبرنگار  
 وزارت کار و امور اجتماعی و ٨٩ای از احمدی نژاد خواستار اجرای مصوبه دستمزدھای سال  ایيھای ایران در نامهنانو
  . آور شدند مندی از مزایای قانون بازنشستگی مشاغال سخت و زیان بھر

کش جامعه ایران  کارگران خباز یکی از اقشار زحمت: به گزارش خبرنگار ایلنا، در نامه این کانون کارگری آمده است
رسانی به ملت شریف ایران  ھای آتش مشغول خدمت ھستند که قبل از طلوع تا بعد از غروب آفتاب در پای کوره

  . ھستند با این حال خود از مزایا و حقوق قانونی متعلق به کارگران محروم ھستند
عالی کار در  دستمزدھای شورای ھنوز مصوبه ٨٩در ادامه این نامه آمده استکم با و جود گذشت نيمی از سال 

  .  محروم ھستند٨٩ھای سراسر کشور به اجرا درنيامده و این کارگران ھنوز از دریافت حداقل حقوق سال  نانوایی
آور در  ھای ایران ھمچنين از عدم اجرای قانون مشاغل سخت زیان ھای صنفی کارگران نانوایی سراسری انجمن کانون
اند تا باتوجه به سختی کار خود بتوانند از مزایای بازنشستگی زودھنگام  رده و خواستهھای کار خود انتقاد ک محيط

  . استفاده کنند
تنھا در نتيجه این اقدام حق : ھا یادآورشده اند این کارگران ھمچنين با اشاره به اجرای قانون ھدفمند کردن یارانه

یافت که می تواند تھدیدی برای امنيت شغلی و  درافزایش خواھد ٣٠ درصد به ١٠بيمه کارگران ساختمانی از 
  . ای بيش از یک ميليون و پانصد ھزار خانواده خباز در سراسر کشور باشد بيمه

  

  افزایش مھاجرت از روستا به شھر به دليل افزایش فقر در روستاھا
  

نوار شھري در ايران به طور متوسط دو ھزينه ھر خا: آبان آمده است 22ایلنا،درتاریخ  -  دولتی کار ایرانبه گزارش خبرنگار  
ايران نشان  ھاي صورت گرفته توسط مركز آمار به گزارش خبرگزاري ايلنا، آخرين بررسي .است برابر ھر خانوار روستايي

ھا از درآمد روبرو  مشكل بيشتر بودن ھزينه دھد ھر خانوار روستايي در سال گذشته مانند خانوار شھري كماكان با مي
 ھزار تومان كسري بودجه داشت كه اين رقم با توجه 557خانوار روستايي حدود  اين اساس در سال گذشته ھربر  .بود

خاوار شھري نيز با  دھد در سال قبل ھر ھا نشان مي بررسي. پايين درآمد و ھزينه در روستا بسيار باالست به ميزان
اين رقم در روستا با اندكي كاھش . بوده است مواجهھا   ھزار توماني درآمدش نسبت به ھزينه600مشكل كمبود حدود 

  . ھزار تومان رسيده است557به 
 تومان بوده 492ھزار  399 ميليون و 5اساس اين گزارش، ھزينه متوسط يك خانوار روستايي به طور كلي در حدود  بر

  .رسد  تومان مي387 ھزار و 842ميليون و  4در حالي كه متوسط درآمد خانوار روستايي ايراني به . است
ترين نيازھا مانند بيمارستان  عدم برخورداري اغلب روستاھاي ايران از ابتدايي پايين بودن امكانات در روستاھا و ھمچنين

  .نماينگر باال بودن ھزينه زندگي در روستا به نسبت موقعيت است... آب شرب و و پزشك،
به شھرھا از سيري صعودي  ر ھمواره روند مھاجرت روستاييانھاي اخي دھد طي سال آمارھاي استخراج شده نشان مي

اي براي  روستاييان از جمعيت شده بلكه مشكالت عديده برخوردار بوده است و اين معضل نه تنھا سبب كاھش سھم
  .است شھرھاي مھاجرپذير نيز ايجاد كرده

ردرآمدترين روستاھاي كشور در استان پ دھد در سال گذشته آمارھاي ارائه شده توسط مركز آمار ايران نشان مي
درآمدترين  در حالي كه كم.  تومان رسيده است407 ھزار 651ميليون و  7درآمد اين روستاھا به . مازندران قرار داشتند
گذشته به  ميزان درآمد ساالنه اين روستاييان در سال. اند در استان خراسان جنوبي قرار گرفته روستاھاي كشور نيز

 تومان محاسبه شده 400 ھزار و 591ميليون و  2 ھزار تومان رسيده در حالي كه ھزينه آنھا حدود 520ليون و  مي2حدود 
  .است

 ھزينه زندگي در اين روستاھا در. سال گذشته روستاھاي واقع در آذربايجان غربي است ترين روستاي كشور در پرھزينه
روستاييان به طور متوسط يك ميليون و  حال آن كه درآمد اين.  است تومان برآورد شده282 ھزار و 318 ميليون و 7حدود 

  .است  ھزار تومان كمتر از درآمد ساالنه آنھا بوده896
پايين بودن امكانات زندگي و ھمچنين پايين  ھا به ھمراه وجود كسري بودجه و عدم تكافوي درآمدھا براي پرداخت ھزينه

 دھه گذشته ھمواره تعداد 5در طول . شود وستاييان به شھرھا تلقي مير بودن سطح رفاه مھمترين عوامل مھاجرت
  .اند روستاييان راھي شھرھا شده زيادي از

 درصد از جمعيت 7 سال معادل 10 ھر 1335دھد از سال  آمارھا نشان مي .روند تخريب روستاھا در ايران بسيار باالست
  .جمعيت شھر افزوده شده است روستا کاسته و به

 شھر داشتيم، 170ميليون نفر جمعيت شھري و حدود  6  ميليون نفر جمعيت روستايي، حدود13 حدود 1335ال در س
 ميليون جمعيت روستايي، 22 به حدود 85تغيير کرده است و اين تعداد در سال   سال اين ترکيب50اما پس از گذشت 

   شھر رسيده است60جمعيت شھري و حدود يک ھزار و   ميليون48
  

 کردند ران شھرداری خرمشھر اعتصابکارگ
 

کارگران شھرداری خرمشھر در اعتراض به وضعيت بحرانی بھداشت این شھر : آمده استمردمک سایت به نوشته 
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آوری زباله خرمشھر بوده  جمع سایت خبری آینده گزارش داد این اعتصاب در رابطه با بحران عدم.به اعتصاب زدند دست
شرایطی خرمشھر را فرا گرفته است که محمود احمدی نژاد خود  ای بھداشتی این بحران دربحران زباله و پيامدھ.است

جمع   خود در روز سوم خرداد امسال در نژاد در ادامه سفرھای استانی احمدی.کرده است را فرماندار این شھر اعالم
عنوان فرماندار يا معاون فرماندار در  ام که به بنده شخصا امروز در جمع شما تصميم گرفته«مردم معترض شھر اعالم کرد 

 «.تر آن باشيم شدن ھر چه سريع خدمت شما باشم تا شخصا پيگير امور برای اجرايی
اند که تبليغ برای پيشگيری  رو شده مشکالت بھداشتی روبه این در شرایطی است که شھروندان خرمشھر در حالی با

 A نوع ھا و به ویژه بيماری آنفوالنزای بھداشتی برای جلوگيری از بيماریھشدارھا و اقدامات   از ازدیاد ميکروب و توسعه
 .در کشور تشدید شده است

پرداخت نشدن حقوق كاركنان و كارگران شھرداری خرمشھر،  بيستم آذرماه سال گذشته ھم پس از گذشت چھار ماه از
 در برابر شھرداری، خواستار رسيدگی به اين شھر، با دست كشيدن از كار و تجمع شمار زيادی از كارگران شھرداری

رانی و  سازمان اتوبوس اند که رانندگان کارگران شھرداری خرمشھر امسال در شرایطی اعتصاب کرده.خود شدند وضعيت
پرداخت نشدن چھارماه حقوق خود به مدت  حمل و نقل درون شھری خرمشھر پنجم آبان ماه امسال در اعتراض به

  .شيدندچندساعت دست از کار ک
تعطيلی  کار شدن و  مرداد امسال به دليل بي25خرمشھر ھم » بحرکان«سازی  از کارگران شرکت کشتی  نفر350حدود 

  .اوضاع نابسامان خود شدند واحد صنعتی خود، مقابل فرمانداری خرمشھر تجمع کردند و خواستار رسيدگی به
  بحران در خرمشھر

ھای جاری را تحمل و  فاضالب باید آب آشاميدنی را با بشکه بخرند،کنند که  مردم خرمشھر در شھری زندگی می
نژاد در سفر سوم خرداد به خرمشھر که با استقبال سرد  احمدی.کنند ھای ولگرد را به عنوان یک تھدید قلمداد سگ

کرخه به این  زازسوی مردم ھمراه بود، اعالم کرد که پروژه انتقال آب ا» فقط دروغ«حمل پالکاردھای  مردم این شھر و
توانند از این پروژه  خرمشھر چه وقت می ریيس دولت اعالم نکرد که مردم.منطقه با سرعت خوبی در حال انجام است

که برای  ھزار واحد باالتر رفته تا حدی20شھرھای آبادان و خرمشھر از  شوری آب در.برداری کنند رسانی بھره آب
 .کند کن شھری نتوانسته شوری آب این شھرھا را کم ھای آب تصفيه استفاده نيست و دستگاه استحمام ھم قابل

داده بود که بيش از نيمی از مردم  آمار دقيقی از نرخ بيکاری در خرمشھر دردست نيست اما خبرگزاری فارس گزارش
س بر اسا. درصد است27امداد و بھزیستی و نرخ رشد بيکاری   درصد آنھا تحت پوشش کميته45شھر زیر خط فقر، 

ویژه تامين  ھای دولت به و مسكن شھروندان کشور برعھده دولت است و مشخص نيست وعده قانون، تامين شغل، رفاه
 .کند می زده خوزستان چه زمانی تحقق پيدا روبی در استان جنگ آشاميدنی، راه حل فاضالب و مين آب
 

 ى استخدام  نفر از مھندسان مقابل صدا و سيما در اعتراض به بالتکليف4000تجمع 

 نفر از مھندسانى که در سراسر کشور در طرح خودکفايى طرح 4000تعداد :  می نویسد 89 آبان 23در آتى نيوز سایت 
  . گندم نقش به سزايى داشتند در شرايط بالتکليفى استخدام بسر مى برند

  ر طرح گندم در به گزارش خبرنگار شبكه خبرى آتى نيوز، يکى از اين افراد كه در تجمع مھندسان ناظ
ھشت سال است که مسئوالن به : مقابل ورودى مرکز ھمايش ھاى صدا و سيما سخن مى گفت، اظھار داشت

 وزارت جھاد مھندسان ناظر طرح گندم وعده جذب و استخدام داده اند اما با گذشت اين مدت از استخدام و جذب در
  . کشاورزى خبرى نيست

وزارت جھادکشاورزى به ھمه وعده استخدام در اين وزارتخانه را داده بودند در حالى که با از آغاز به کار در : وى ادامه داد
  . ستورکار مسئوالن خارج شده استگذشت چند سال اين موضوع به شکل عملى از د

ه وى خواسته اصلى تجمع کنندگان را تغيير وضع استخدام از شرکتى به استخدام در وزارت جھاد کشاورزى اعالم و اضاف
وقتى با گذشت پنج شش سال از ھمکارى در اين وزارتخانه به ما گفتند که بايد شرکتى شويد در حالى که بعد از : کرد

  . روھاى شرکتى حقوق ما کاھش يافتجذب به عنوان ني
بسيارى از مھندسان ناظر مدرک کارشناسى و کارشناسى ارشد و : يكى ديگر از مھندسان حاضر در اين تجمع گفت

  . اورزى را در کارنامه خود دارندات فراوانى در زمينه خودکفايى گندم و ھمچنين افزايش توليد در ديگر محصوالت کشتجربي
وى تاکيد کرد در اين سال ھا حقوق کم را تحمل کرديم اما از رئيس جمھور عدالتخواه انتظار داريم به اين موضوع 

  . رسيدگى کند
 

  انرژی   حامل7اعالم ناگھانی قيمت 

با اتمام فاز واريز يارانه نقدی خانوار ايراني، حاال نوبت به اصالح :  آبان می نویسد 23ایران در تاریخ مھر خبرگزاری دولتی 
 حامل انرژی باقی 7ھا رسيد تا مردم در انتظار اعالم ناگھانی قيمتھای جديد  قيمتھا در فاز جديد اجرای ھدفمندی يارانه

  . بمانند
 روز ديگر به صدا درخواھد آورد تا جراحی اقتصاد 10ھا را احتماال تا  مھر، دولت سوت ھدفمندی يارانهبه گزارش خبرنگار 

  . پيروزی انقالب اسالمی آغاز شودايران پس از گذشت بيش از سه دھه از 
ترو نشيني، وارد م روي، حرف از پرداخت يارانه نقدی و اصالح قيمتھا است، در تاکسی مي اين روزھا ھر کجا مي

پرسند  روي، ھمه و ھمه از يکديگر مي شوي، به محل کار مي کني، سوار اتوبوس مي شوي، به بانکھا مراجعه مي مي
  . ر خواھد کردحاال که يارانه نقدی واريز شده است، قيمت حامل ھای انرژی چه ميزان تغيي

 رسيد تا ی ھدفمندی يارانه ھا در کشور به اتمامبا واريز يارانه نقدی استانھای تھران، البرز و سمنان، فاز ديگری از اجرا
  . به مرحله نھايی برسيم
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بر اساس . مرحله نھايی اجرای ھدفمندی يارانه ھا که اصالح قيمتھا نام گرفته، احتماال تا اول آذر ماه کليد خواھد خورد
نزين، گازوئيل، نفت سفيد، نفت ب.  حامل انرژی را ھمزمان تغيير دھد7اعالم برخی منابع خبري، دولت قصد دارد قيمت 

  . صورت ھمزمان تغيير خواھند يافت حامل انرژی ھستند که قيمتھای آنھا به 7کوره، گاز مايع، گاز طبيعی و برق ؛ 
، افزايش )دوماھه( درصد مشترکان 90 ھزار تومانی قبوض برق برای 4 توماني، افزايش کمتر از 400 حتما -بنزين شايد 

قيمت سی ان جی و چند برابر شدن قيمت گازوئيل؛ اخبارھای مختلفی بوده که تاکنون درباره وضعيت بيش از دو برابری 
  . ھا اعالم شده است فمندی يارانهجديد قيمت حامل ھای انرژی در شرايط ھد

تنھا درعين حال، .البته براساس اعالم مسئوالن دولتي، قيمت جديد حامل ھای انرژی به طور ناگھانی اعالم خواھد شد
ای که  چند ساعت مانده به آغاز رسمی اصالح قيمتھا، دستور برداشت يارانه نقدی ازحسابھا صادرخواھد شد؛ يارانه

  .  تومان در ماه در نظر گرفته شده است40500برای ھر نفر 

  ونيم ميليون كارگر خباز از حقوق خود محرومند  يك
  

ھاى صنفى كارگران   كانون سراسرى انجمن : آبان آمده است 23اریخ  ایلنا در ت–به گزارش خبرگزاری دولتی کار ایران 
 وزارت كار و امور اجتماعى و 89اى از رياست جمھورى خواستار اجراى مصوبه دستمزدھاى سال  نانواييھاى ايران در نامه

  . ر شدندآو مندى از مزاياى قانون بازنشستگى مشاغال سخت و زيان بھر
كش جامعه ايران  كارگران خباز يكى از اقشار زحمت:  در نامه اين كانون كارگرى آمده استبه گزارش خبرنگار ايلنا،

رسانى به ملت شريف ايران ھستند  ھاى آتش مشغول خدمت ھستند كه قبل از طلوع تا بعد از غروب آفتاب در پاى كوره
  . متعلق به كارگران محروم ھستندبا اين حال خود از مزايا و حقوق قانونى 

عالى كار در   ھنوز مصوبه دستمزدھاى شوراي89 ادامه اين نامه آمده استكم با و جود گذشت نيمى از سال در
  .  محروم ھستند89حداقل حقوق سال ھاى سراسر كشور به اجرا درنيامده و اين كارگران ھنوز از دريافت  نانوايي
آور در   از عدم اجراى قانون مشاغل سخت زيانھاى ايران ھمچنين ھاى صنفى كارگران نانوايي سراسرى انجمن كانون
زنشستگى زودھنگام اند تا باتوجه به سختى كار خود بتوانند از مزاياى با ھاى كار خود انتقاد كرده و خواسته محيط

  . استفاده كنند
ين اقدام حق بيمه تنھا در نتيجه ا: ھا يادآورشده اند اين كارگران ھمچنين با اشاره به اجراى قانون ھدفمند كردن يارنه

اى بيش از   درافزايش خواھد يافت كه مى تواند تھديدى براى امنيت شغلى و بيمه30 درصد به 10كارگران ساختمانى از 
  .يك ميليون و پانصد ھزار خانواده خباز در سراسر كشور باشد 

  سازي غيرضابطه مند بود  بيكاري كارگران حاصل خصوصي
 

: دبيركل حزب اسالمي رفاه ايران گفت:   آبان آمده است 23 ایلنا در تاریخ –ر ایران به گزارش خبرگزاری دولتی کا
  . گيري است  مناسبي درحال شكل ھا به شيوه سياستھاي كلي درخصوص ھدفمندي يارانه

نات البته نبايد غافل شويم چون دشمنان با بسيج ھمه امكا: وگو با خبرنگار ايلنا افزود حسن هللا وردي نژاد درگفت
  . خواھند اين طرح با مشكل روبرو شود اماحذف تبعيض و نابرابري دراقتصاد خواست ھمگان است مي

جانبه  ھاي ھمه اجراي تحريم:  ماده اي مقام معظم رھبري در مبارزه با مفاسد اقتصادي اظھارداشت8معاون ستاد فرمان 
ھا را به شيوه بسيار مثبت به  سال تحريم 30ونه كه برعليه ايران مشكل دشمنان راحل نخواھدكرد و به طور حتم ھمانگ

  . فرصت و خودكفايي تبديل نموديم امروز نيز بايد دشمنان را با ياس و نااميدي روبرو سازيم
تحريم كنندگان خود نيز از نتيجه . ھا يك ضرورت است اجراي تغييرات مورد لزوم جھت مقابله با تحريم: او تاكيد كرد

ھاي  اي براي آنھا دربرندارد و بخاطرھمين تمايالت كشورھاي مختلف جھت ھمكاري در زمينه كه نتيجهھا باخبرند  تحريم
  . گوناگون با ايران دوچندان شده است
 رساندن به اتقصاد روبه رشد كشور  ھدف نھايي غرب از تحريم عليه ايران آسيب: دبيركل حزب اسالمي رفاه ايران گفت

يان نتيجه معكوس براي آنھا ببار خواھد آورد چون ما با دفاع تاكتيكي عليه آنھا پيشگام كه البته اين ترفند عر. است
  . خواھيم بود

مبارزه با فقر و فساد و تبعيض و بطوركلي مفاسد اقتصادي ،اجراي دقيق عدالت را در : هللا وردي نژاد اظھار داشت 
گشايي بسياري از   جدي با اين پديده شوم گرهطلبد كه منويات مقام معظم رھبري در راستاي مقابله جامعه مي

  . نگرند مشكالت بوده است و مردم نيز در كنار رھبري به آينده روشني مي
سازي غيرضابطه مند مشكالت فراواني را ببار آورد كه حاصل آن بيكاري كارگران بود و صدمات  خصوصي: او اظھار داشت

  . گر تحميل نمودجبران ناپذيري را در حق قشر ضعيف و طبقه كار
ھاي سازمان صنايع ملي و وزارت صنايع و معادن و فلزات با  سازي شركت فسادگسترده درخصوصي: هللا وردي نژاد گفت

  . كه در اين خصوص پيگيريھاي الزم درحال اجرا است. باشد داليل و شواھد قابل اثبات مي
ھاي  متاسفانه در پرداخت وام: مفاسد اقتصادي گفت ماده اي مقام معظم رھبري در مبارزه با 8معاون ستاد فرمان 

ھا، صدمات جدي  ھاي غيرواقعي و كارشناسي غيرقابل قبول در ارزش گذاري وثيقه حساب و كتاب و پذيرش وثيقه بي
المال روا شده است و ھمانگونه كه مسئوالن اعالم نمودند قصوركامال دربحث معوقات بانكي قابل  درحق بانكھا و بيت

  . گيري معوقات بانكي اقدامات الزم درحال اجرا است است كه البته برخورد الزم صورت گرفته و ھم اكنون در واپسرويت 
 نفر دركشور قرار دارد اما با پيگيري و اطالع رساني در اين زمينه درآينده 43معوقات بانكي دراختيار : هللا وردي نژاد گفت

  . يم بودنزديك شاھد اقدامات خوب قوه قضائيه خواھ
  پايان پيام

  درصد از متوسط كشوري بيشتر است6بيكاري در گيالن 
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جوانان بيشتر بيکارھستند و حتی به خاطر این :  آبان آمده است 23 ایلنا در تاریخ –به گزارش خبرگزاری دولتی کار ایران 
  .... موضوع افراد ازدواج نکرده ویا متاھل بوده ودر نزد خانواده خود شرمنده اند 

وقتی این افراد به برخی از نمایندگان محترم مردم شریف این استان در مجلس شورای اسالمی برای اشتغال و بکار 
گيریشان در نھادھای دولتی و سازمانھا و کارخانجات مختلف مراجعه می کنند با جواب نه مواجه می شوند ودر پاره ای 

اگر جایی سراغ داری که نامه،تلفن « اش معموال با این جمله کهاز مواقع نماینده شھرش برای ابراز محبت و دلگرمی 
او را برای لحظه ای از رنج بيکاری به مسيری دیگر » وسایر موارد از سوی ما نياز باشد از ھيچ کوششی دریغ نمی کنيم

  ... ھدایت می کند
به منزله ثروت ملی آن کشور نيروی انسانی یکی از مھمترین عوامل موثر در توسعه ھر کشور و جمعيت می باشد و 

محسوب می شود کشور ایران نيز با دارابودن جمعيت جوان می تواند از این مھم به نحو چشمگيری در فرآیند توسعه 
  . بھره مند شود

اما در استان گيالن ھستند بی شمار نيروی جوانی که تشنه کار وحجم بيکاری وچگونگی رفع معظل آن و اشتغال 
  . ین دغدغه مسووالن کشور و گيالن در طی بعد از پيروزی شکوھمند انقالب اسالمی بوده و ھستمھم تر, جوانان 

دولت ھای بعد از انقالب در قالب برنامه ھای دوم،سوم و چھارم توسعه اقتصادی کشور با اجرای طرحھای اشتغالزایی 
ا ی صورت گرفته متاسفانه بيشتر سعی در رفع مشکل بيکاری در کشور و استان گيالن نمودند که با ھمه تالشھ

نيروھای جوان این استان ھمچنان بيکارو بر تعداد آن افزوده می شود ، به طوری که حتی نمایندگان این استان در پاسخ 
  . به مراجعين خود نمی توانند پاسخی مناسب به درخواستھا داده و سکوت در رفع حاجت را پذیرایند

  بيکاران متاھل گيالنی ؛ شرمنده خانواده شان ھستند : تانه اشرفيه سيد مھدی صادق نماینده مردم آس
سيد مھدی صادق نماینده مردم آستانه اشرفيه در مجلس شورای اسالمی معتقد است نرخ بيکاری درگيالن بيش از 

  . درصد می باشد،بيشتر است١۵درصد از نرخ متوسط بيکاری در کشور که ۶
 بيکارھستندو حتی به خاطر این موضوع افرادازدواج نکرده ویا متاھل بوده ودر نزد در گيالن جوانان بيشتر: وی افزود

خانواده خود شرمنده و وقتی این افراد به برخی از نمایندگان محترم مردم شریف این استان در مجلس شورای اسالمی 
له که اگر جایی سراغ داری که برای بکار گيریشان در نھاد دولتی مراجعه می کنند با جواب نه ولی توام با این جم

  . نامه،تلفن وسایر موارد از سوی ما نياز باشد از ھيچ کوششی دریغ نمی کنيم
  پسرم بيکاراست : دلخوش دیگر نماینده گيالنی 

جالب است بدانيد که وقتی مردم به سيد کاظم دلخوش نماینده مردم صومعه سرا ونایب ریيس اول کميسيون اقتصادی 
اریشان مراجعه می کنند وی در جواب تاکيد می کند پسر من ھم به مانند بسياری از جوانان گيالنی ؛ مجلس برای بيک

  . در حال حاضر بيکار و مسافر كش است 
وقتی یک نماینده مجلس به صراحت سخن از بيکار بودن فرزندش سخن می گوید و گله مند بيکاری اوست اینک باید از 

ای ذیربط در گيالن پرسيد که چه وقتی نرخ بيکاری در این استان کاھش پيداميکند تا دولت وھمچنين مسوالن دستگاھھ
  شاھد اینگونه اظھار نظرھا از سوی نمایندگان خود نباشيم و نماینده ای تا این حد نگوید که فرزند من نيز بيکار است؟ 

عف وکار مضاعف نام گذاری شده انتظار می رود سال جاری که از سوی مقام معظم رھبری به عنوان سال ھمت مضا
  . دولت و نيزمسووالن گيالن توجه ویژه ای به جوانان نجيب وبيکار استان داشته باشند

  خليل اخوان اصغری 
 پايان پيام

 

 تجمع كارگران يكى از شركت ھاى تحت پوشش بانك ملى

عتى پيش جمعى از كارگران كفش بال با سا:  آبان آمده است 23 ایلنا در تاریخ –به گزارش خبرگزاری دولتی کار ایران 
 .اعتراض خود را نسبت به عملكرد مديريت كنونى اين مجموعه اعالم كردند تجمع در مقابل دفتر مركزى اين شركت

مديريت اين شركت نسبت به   ماه گذشته6خبرنگار ايلنا، در اين تجمع كارگران كفش بال با انتقاد از عملكرد  گزارش به
 .د ابراز نگرانى كردندآينده شغلى خو

 280نزديك به : انجمن اسالمى و بسيج كارگرى شركت كفش بال درخصوص اين تجمع ايلنا گفت مھرعلى طالبي، رييس
 .خود را از دست بدھند ھاى اشتباه كنونى شغل و آتيه كارگر شركت نگران آن ھستند تا در نتيجه ادامه سياست

 ميليون تومان دچار 570دھد كه شركت نزديك به  مي  مديريت كنونى نشان ماه گذشته و6از يكسو عملكرد : وى گفت
 ھا و نيز نحوه تعامل با ھاى شركت بال به ويژه فروشگاه با فروش امالك و دارايي زيان شده است و از سوى ديگر مديريت

 .كنندگان كفش اعتبار مجموعه را زير سوال برده است توليد
 كنندگان داخلى و عرضه كت كفش بال از طريق دادن سفارش اجرتى كفش به توليدحاضر شر به گفته طالبى در حال

كنندگان  به فعاليت توليد كند و از اين طريق با ايجاد اشتغال  فروشگاه خود فعاليت مي150محصوالت توليد شده در 
 .كند داخلى نيز كمك مي

  اقدام به عزل و نصب واخراج و جايگزينى مسووالن وكنونى بدون توجه ضوابط و قانون متاسفانه مديريت: وى تصريح كرد
 .كاسته شده است كارگران شركت نموده كه در نتيجه اين اقدامات از اعتبار وكيفيت محصوالت كفش بال

تا با نظارت برعملكرد ھيات مديره به وضع موجود  عنوان سھامدار و مالك كارخانه كفش بال خواست وى از بانك ملى به
 .خاتمه دھند

تعھد دھند  كارگران كفش بال براى حفظ اشتغال خود و پا بر جا بودن كارخانه و شركت حاضر ھستند تا به گفته طالبى
 .را بھبود ببخشند كه در صورت نظارت يك مديركار آمد و دلسوز به امور شركت وضع توليد و فروش

ھر چند در حال :  كنونى شركت گفتوضع ھمچنين رضا نژاد مسوول شوراى اسالمى كار شركت كفش بال در مورد
ندارند اما مطلع ھستيم كه در برخى مواقع مديريت با تصميم خود از  حاضر كارگران از نظر دريافت مطالبات خود مشكلى

 .كند مي حقوق كارگران كسر
ه بندى مشاغل كه به دليل اجراى طرح طبق عنوان مثال در حالى به: وى با بيان اينكه اين اقدام غير قانونى است گفت
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كنيم كه مديريت بدون توجه به احكام  معينى كمتر باشد اما مشاھده مي  كارگر بال نبايد از حد280مطالبات مزدى 
 .كند كميته طبقه بندى مشاغل در مطالبات مزدى كارگران اعمال نفوذ مي شغلى كارگران و

سالخورده و از كار  لسوز كفش بال با بازنشستگانرضانژاد در حالى شاھد جايگزين شدن كارگران كار آمد و د به گفته
كنندگان داخلى زمينه اشتغال را براى كارگران  توليد افتاده غير كارگر ھستيم كه طبق گفته مسووالن بايد با حمايت از

  . فراھم كنيم

 فعال کارگری در سنندج دستگير شد 
  

 بعد از ظھر تجمعی با 5 ابان ماه حدود ساعت 23طبق اخرين خبر رسيده روز پنجشنبه : شبکه ھمبستگی کارگری 
فراخوان نھاد ھای حقوق بشری در اعتراض به حکم اعدام شھروندان در خيابان فردوسی سنندج صورت گرفت که با 

در ھمين موقع نيز نيروھای امنيتی در . ھجوم نيروھای امنيتی روبرو شد و تعدادی از تجمع کنندگان نيز دستگير شدند 
يگر از خيابان و بدون ھيچ دليلی پدرام نصرالھی از فعالين کارگری و عضو کميته ھماھنگی برای کمک به ايجاد نقطه ای د

تشکل ھای کارگری با يورش نيروھای سرکوب گر مواجه شد و به طرز وحشيانه ای مورد ضرب و شتم قرار گرفت و در 
شتگاه اداره اطالعات بسر ميبرد و قرار است روز شنبه برای بنا به اخبار رسيده نامبرده در بازدا. ھمان موقع دستگيرشد 

ما به عنوان فعالين کارگری ھرگونه ارتباط نامرده را با تجمع مذکور رد کرده و . بررسی پرونده به دادگاه ارجاع داده شود 
  بازداشت وی را به عنوان حربه ای برای فشار برفعالين کارگری ميدانيم 

 

54Hاست   ماه پرداخت نشده٢٧کارگران نساجی کاشان  حقوق  
  

پرداخت حقوق معوقه   گرانمايه پور نماينده کاشان، آران وبيدگل به احمدی نژاد درباره: بر پایه گزارش رسيده آمده است 

 .است ساجی کاشان تذکرداده ماھه کارگران شرکت ريسندگي، بافندگی و ن٢٧

شبکه سوم سيمای ايران پخش  روز گذشته نيز جام جم آنالين ضمن پخش فيلم کوتاھی از اعتراضات اين کارگران که از
ھای  نبودن نظارت کافی بر بعضی از شرکت ھای خصوصی در حق کارگران، اجحاف برخی شرکت: شده بود نوشت

 توان از کارخانه نساجی کاشان نام برد به عنوان نمونه مي. نرسند وقشانخصوصی باعث شده تا کارگران به حق و حق

 
 شدند کارگر معدن بافت زخمی ٢٢

حامل کارگران به دره و زخمی  جابجایی غير اصولی کارگران معدن کروميت بافت منجر به سقوط کاميون: جام جم آنالین
سقوط به دره   کارگر در٢٢ده ی ناشی موجب مجروح شدن جاده غيراستاندارد، کاميون فرسوده و رانن . نفر شد٢٢شدن 
 … شدند

 نفر ٢٢کاميون حامل کارگران به دره و زخمی شدن  جابجایی غير اصولی کارگران معدن کروميت بافت منجر به سقوط
  .شد

کرمان که جابجایی غير اصولی کارگران معدن کروميت شھرستان بافت در غرب استان  به گزارش مھر از کرمان، بر اثر
 . کارگر معدن بر اثر سقوط به یک دره عميق به شدت زخمی شدند٢٢دوشنبه روی داد  عصر
به محل کار در معدن کروميت  حادثه زمانی رخ داد که کارگران با استفاده از یک کاميون فرسوده قصد داشتند خود را این

 . و عدم مھارت راننده کاميون به دره سقوط کردندبودن جاده بافت برسانند که به دليل فرسودگی کاميون، صعب العبور
پرت کرده  راننده این خودرو که فاقد گواھينامه رانندگی بوده است خود را از کاميون به بيرون قبل از سقوط این کاميون

 .است
د اما نکات  کارگر کار می کنن٢۵کروميت بافت  در معدن: یکی از کارگران این معدن در این خصوص به خبرنگار مھر گفت

 .رعایت نمی شود ایمنی برای امنيت کارگان معدن به خوبی
که طی ماھھای اخير بارھا موجب بروز سوانح   وسيله انتقال کارگران به معدن یک کاميون فرسوده بود :وی افزود

 .است رانندگی در مسير کوھستانی معدن شده
منتھی به معدن به دليل سرعت باال و  یکی از پيچھای گردنهدیروز نيز کاميون در  : این کارگر معدن کروميت بافت گفت

جاده منحرف شد و بعد از اینکه راننده خود را به بيرون پرت کرد کاميون به  عدم توانایی راننده در کنترل کاميون به بيرون از
 .سقوط کرد و ھم اکنون ھم حال چند نفر از کارگان وخيم است قعر دره

 .الن به وضعيت کارگران معدن کروميت بافت شدمسئو وی خواستار رسيدگی
استان کرمان جاده منتھی به معدن کروميت بافت غير استاندارد است و عدم مھارت  به گفته کارشناسان پليس راه

  .نيز یکی از مھمترین دالیل وقوع این حادثه است راننده

 دارد  صنعت چرم در آستانه تعطيلی قرار

 .نگرانی کرد  سازان رضوی از وضعيت صنعت چرم در خراسان رضوی ابرازمدیر عامل شرکت تعاونی چرم
سری از  شود که یک توليد کند پس مجبور می  قادر نيست به گزارش فارس، با این شرایط و با این قيمت، توليد کننده
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ورم سود کند و توليدش نگه دارد که به ضرر کشور است تا بتواند در مقابل ت کاالھایی که در پروسه توليد است را ارزان
  .صرفه شود مقرون به

فصول مختلف سال از شرق  سازان رضوی با اشاره به قاچاق پوست در ھادی ایزدپرست مدیر عامل شرکت تعاونی چرم
شود که اگر پوست این  راس دام در کشور کشتار می  ميليون٢٢ھر ساله : به پاکستان و از غرب به ترکيه اظھار داشت

وی با تاکيد بر اینکه .بيشتری را در زمينه توليد و صادرات چرم خواھيم داشت  نشود مطمئنا ارز آوریحيوانات قاچاق
مشھد قطب : گفت شود،  تعطيلی این صنعت در کشور می قاچاق چرم و تعرفه اندک واردات منسوجات چرمی منجر به

 .قطب چرم سنگين کشور است چرم سبک کشور و تبریز وتھران نيز

نيز از تبریز و تھران به خارج از   ميليون دالر٨ ميليون دالر منسوجات چرمی از مشھد و ٢٠سال گذشته : ایدافز وی می
به صرفه  وی ھمچنين با بيان اینکه واقعی نبودن نرخ ارز، توليد را برای توليدکننده مقرون.کشور صادر شده است

ھزار تومان است که این  و امسال یک  تومان٧۵٠ال پيش توجه به این نکته ضروری است که نرخ ارز س: کند، افزود نمی
 قادر نيست توليد کند پس  شرایط و با این قيمت، توليد کننده با این.  درصدی آن است٢۵موضوع نشان دھنده رشد 

در  از کاالھایی که در پروسه توليد است را ارزان نگه دارد که به ضرر کشور است تا بتواند شود که یک سری مجبور می
 .مقابل تورم سود کند و توليدش مقرون به صرفه شود

نرخ ارز : توليدکننده داخلی، اضافه کرد مدیر عامل شرکت تعاونی چرم سازان رضوی با اشاره به نقش دولت در حمایت از
 صحنه کم از داشتن نرخ ارز باعث شده که توليد کننده کم مصنوعی نگه  ھزار تومان است که با ثابت و٢واقعی باالی 

ایجاد  عبارتی با شرایط موجود بھشتی برای واردکننده کاالی وارداتی و جھنمی برای صادرکننده رقابت محو شود، به
نيز دیگر مشکل سد راه  بيگانه بودن با مد روز و به روز نکردن توليدات با ذائقه مردم: ایزدپرست افزود  .شده است
مشھد در  با توجه به جایگاه: ندازی رشته چرم در تنکابن خبر داده و گفتا وی ھمچنين از راه.گان چرم است توليدکنند

 .توليد چرم، نھادینه کردن این رشته تحصيلی را در این شھرستان خواستاریم

 ایران ھا از صدای افغان اخراج بی

حتمال قطع شده و ھر آن ا ھا پيش آغاز ھا از مدت در حالی که شمارش معکوس برای اجرای طرح ھدفمندی یارانه
 ميليون نفر از شھروندان افغانی ٢دارد، نگرانی قریب به  ھای کاالھای مصرفی وجود ھای سوختی و دیگر یارانه یارانه

   .ھای دولتی ھستند، روز افزون شده است تاثير پذیری از قطع یارانه ساکن ایران که در خط مقدم

پيش آغاز شده و ھر آن  ھا ھا از مدت دفمندی یارانه در حالی که شمارش معکوس برای اجرای طرح ھ–عصر ایران 
 ميليون نفر از ٢وجود دارد، نگرانی قریب به  ھای کاالھای مصرفی ھای سوختی و دیگر یارانه احتمال قطع یارانه

 .ھای دولتی ھستند، روز افزون شده است مقدم تاثير پذیری از قطع یارانه شھروندان افغانی ساکن ایران که در خط

گوید که وی به  کند، می می کارگر افغانی بخش مسکن که در ساختمانی در حال ساخت در شرق تھران کار” مداح“
افزاید که این تنھا او نيست که از  وی می.در ایران است ھا روی زندگی خود شدت نگران تاثيرات طرح ھدفمندی یارانه

  او که در ایران مشغول به کار ھستند ھمين نگرانی او راتقریبا تمامی ھم ميھنان ھای دولتی نگران است و قطع یارانه
 .دارند

گوید که طرح ھدفمندی  او می. ای دارد بدبينانه در تھران نظر)  افغانی–ایرانی (دانشجوی افغانی دو رگه ” بھروز” البته 
ان را به خاطر اجرای یک کسی دولت ایر” : گوید  وی می.ھای ساکن در ایران است افغان ھا نوعی اخراج بی صدای یارانه

 تواند بيش از ھر روش یا شيوه پليسی یا امنيتی دیگری زندگی را برای اما این طرح می کند، طرح اقتصادی مالمت نمی
 .“ صدھا ھزار افغان ساکن در ایران غير ممکن سازد و آنھا را مجبور به کوچ کند

ھزاران نفر از مرزھای شرقی  نيست، چه آنکه ھمه روزهبرآورد دقيق تعداد شھروندان افغانی ساکن در ایران ممکن 
مليون افغانی ساکن ایران ھستند که از این ميزان بيش  ٢ شود قریب به شوند، اما گفته می کشورمان وارد یا خارج می

 .صورت غير قانونی در ایران ھستند  ميليون نفر از آنھا به١از 

ھا مورد  شود، در طرح ھدفمندی یارانه می  ميليون نفر برآورد1آنھا قریب به با این حال اتباع مجاز افغانی نيز که جمعيت 
 .ای پرداخت کند بنا ندارد به این افراد یارانه توجه قرار نگرفته اند و ظاھرا دولت ایران

دارند مشخص است و این  البته بدیھی است که وضعيت شھروندان افغان که به صورت غير مجاز در کشورمان اقامت
ھا برخوردار شوند،  حمایتی دولت در اجرای طرح ھدفمندی یارانه ھای نقدی و یا دیگر تمھيدات راد نه تنھا نباید از یارانهاف

زندگی  ھای کسانی که به طور قانونی در کشور اما نگرانی. باید دستگير و از کشور اخراج شوند بلکه از نظر قانونی
 .در حد مقدورات دیده شود  و طاقت فرسا را بر دوش دارند، بایدکنند و اتفاقاً بسياری از کارھای سخت می

ھا داشته  موضوع ھدفمندی یارانه از سوی دیگر باید توجه داشت که به ھر حال اگر دولتيان نگاھی مصلحت جویانه به
عا تبعات اجرای در ایران ضرورتی انکار ناپذیر است، چه آنکه قط ھای ساکن باشند، مورد توجه قرار دادن وضعيت افغانی

را به رفتارھای  تواند برخی افراد من جمله اتباع افغان ھای زندگی بالقوه می باال رفتن یکباره ھزینه ھا و ھدفمندی یارانه
 .پرخطر و بر ھم زننده امنيت اجتماعی سوق دھد
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وعی جدی است، چه ایران موض استيصال اقتصادی و عدم تامين معاش برای قشر بزرگی از اتباع مجاز به سکونت در
 .گذرانند درآمدھای ناچيز کارگری روزگار می آنکه عموماً این قشر از جمعيت ساکن در کشورمان با

”  ميھمانی–ميزبانی “بازگردند تا رابطه  البته در این که باید روزی مھمانان افغانی، ایران را ترک کنند و به وطن خویش
تبدیل شود، شکی نيست و در این مسير در گام اول باید با اقتدار،  ”ھمسایگی“شان با ایران به رابطه معقول تر 

کنند، باید  می را از کشور اخراج کرد، اما درباره مھاجرانی که با اجازه رسمی در ایران زندگی و کار ”مھاجران غيرقانونی
کشند، از حداقل حقوق   که میکنند و زحمتی می ًای اندیشيد که اوال این افراد در قبال کاری که تمھيدات را به گونه

را طوری چيد که در صورت عدم دخل و خرج اقتصادی، بازگشت به افغانستان،  معيشتی برخوردار باشند و ثانياً زمينه
 .باشد به صرفه تر از زندگی در ایران با دست یازیدن به اقدامات غيرقانونی برای کسب پول برایشان مقرون

ایران خواھد ساخت و بخشی که  ھا را ناگزیر از ترک ھا در گام اول، بخشی از افغان خالصه آن که، ھدفمندی یارانه
تواند بر روی رفتارھای اجتماعی این مھاجران به  جدی نيز می ماند، متأثر از وضعيت جدید خواھد بود ؛ این وضعيت می

 .ت استایجاد ناامنی توسط برخی از آنان، از جمله این تأثيرا طور ملموس مؤثر باشد که

محترم، در این باره و تدابيری  رسد بدان توجه خاصی نشده است و جا دارد مسووالن ای است که به نطر می این نکته
 دھند که راجع به این موضوع احياناً اندیيشيده اند، توضيح

  روزه پرستاران به دولت 20مھلت 

 روزه 20رئيس شورای عالی نظام پرستاری از مھلت  :  آبان آمده است23 ایران در تاریخ مھربه گزارش خبرگزاری دولتی 
در اين مدت خواستار :  ھزار پرستار خبر داد و گفت23جامعه پرستاری به دولت برای تجديد نظر در مخالفت با استخدام 

  . تمالقات با رئيس جمھوری و وزير بھداشت ھستيم و اگر انتظارات ما نتيجه نداد راھکارھای ديگری بکار خواھيم بس
  

شمس الدين شمس در خصوص نتايج جلسه اضطراری شورای عالی نظام پرستاری که روز گذشته برگزار شد به 
ر  ھزا23ما تصميم گرفتيم با صدور بيانيه ای موضع جامعه پرستاری نسبت به مخالفت با استخدام : خبرنگار مھر گفت

بيانيه شورای عالی نظام پرستاری خطاب ما در وھله اول وی با عنوان اين مطلب که در . نيروی پرستاری را اعالم کنيم
ما معتقديم با پرداخت اضافه کار نمی توان مشکالت جامعه پرستاری را : دولت و سپس نمايندگان مجلس است افزود

ان حل و فصل کرد و تنھا با اجرای قانون ارتقای بھره وری نيروھای بالينی نظام سالمت وضعيت کنونی پرستاران از بحر
  . خارج می شود

  
ھدف از تصويب قانون ارتقای بھره وری دادن اضافه کار به پرستاران نبوده : رئيس شورای عالی نظام پرستاری گفت

است بلکه ما می خواستيم با اجرای اين قانون فرصت بيشتری برای استراحت به پرستار اختصاص دھيم تا سر حال بر 
م می دھند و ست که بسياری از پرستاران ما به صورت اجباری اضافه کار انجابالين بيمار حاضر شود اين در حالی ا

در اين : شمس با اشاره به بيانيه ای که تا ساعاتی ديگر در اختيار رسانه ھا قرار خواھد گرفت افزود. داوطلب آن نيستند
ضمن اينکه خواستار . ضع کنند روزه ای به دولت داده ايم که در خصوص استخدام پرستاران اعالم مو20بيانيه مھلت 

مالقات با رئيس جمھوری و معاون نظارت راھبردی و برنامه ريزی رياست جمھوری و ھمچنين وزير بھداشت و معاونان اين 
  .وزارتخانه شده ايم

 فعال کارگری عضوی ھئيت مدیره سندیکای کارگران نيشکر ھفته تپه دستگير شد 
  

 علی نجاتی در دادگاه شوش دستگير و روانه ی زندان دزفول شد تا 88 ابان 23ھر ِ ظ: کميته دفاع از کارگران ھفت تپه 
کميته ی دفاع از کارگران ھفت تپه ، بنا بر دليل  . در کنار ديگر ياران خود دوره ی حبس شش ماھه ی خود را اغاز نمايد

شکر ھفت تپه آقايان فريدون نيکوفرد ، ايجاد ِ خود ھم اکنون که پنج تن از اعضای ھيات مديره ی سنديکای کارگران ني
علی نجاتی ، جليل احمدی ، قربان عليپور و محمد حيدری مھر ،در زندان به سر ميبرند بر خود وظيفه ميداند که از اين 

پس با پشتوانه ی افراد و تشکل ھای حامی و عضو خود با تمام امکانات برای دفاع از اين کارگران زندانی و مطالبات 
  . ن ھفت تپه تالش نمايدکارگرا

  
ما ضمن محکوم کردن اين اقدام دولت ايران خواستار ازادی بی قيد و شرط و فوری اين کارگران و ديگر کارگران دربند 

ھستيم و از تمامی کارگران و تشکل ھای کارگری در ايران و سراسر جھان ميخواھيم از ھر اقدام ممکن برای محکوم 
  .  دولت ايران و برای حمايت از اين کارگران و خانواده ھايشان دريغ نکنندکردن اين اقدام ضد کارگری

  
 مطابق اعالم علی نجاتی که - کارگر زندانی ھستند 5ھمچنين کارگرانی که مايل به حمايت مالی از خانواده ھای اين 

انکی ، به شماره  ميتوانند کمک ھای مالی خود را به حساب ب-با توافق ديگر ھمکاران ايشان انجام گرفته 
کميته دفاع از  .  به نام علی نجاتی ، واريز نمايند6579 بانک ملی ايران شعبه ھفت تپه کد- سيبا0302895180008

کارگران ھفت تپه ، به ھر گونه اقدام الزم برای حمايت از اين کارگران زندانی دست خواھد زد و در اين راه از ھمه ی 
 .ت به پشتيبانی و اتحاد مينمايدکارگران و تشکل ھای کارگری ،دعو

 ) سوئد( گوتنبرگ -گزارش خبری کانون ھمبستگی با کارگران ايران
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   سوئد - از مراسم شب ھمبستگی برای آزادی ھمه زندانيان سياسی و فعاالن کارگر زندانی در شھر گوتنبرگ 

  
  با درود بر شما خوانندگان عزيز 

" کانون ھمبسگی با کارگران ايران " ھمه زندانيان سياسی ، توسط فعالين برنامه شب ھمبستگی با کارگران زندانی و 
سالن انباشته از عکس ھای مبارزات کارگران و .  ابان در اين شھربرگزار شد21 نوامبر برابر12در جمعه " سوئد " گوتنبرگ 

 تجمعات - معلمان - پرستاران - دانشجويان - ھمه فعاالن جنبش ھای اجتماعی ايران اعم از زنان ، مادران پارک الله 
  . خانواده ھای زندانيان سياسی و مبارزات کارگران ايران بوده است 

برنامه توسط يکی ازسخنگويان کانون گشايش يافت ودرآغازبا ياد ھمه جان باختگان راه آزادی ودمکراسی وبرابری 
دراازدست داده اند، يک دقيقه سکوت اعالم درايران که طی بيش ازسی سال حاکميت نظام سرمايه داری ايران، جان خو

  . شد 
برنامه ھای شب ھمبستگی معرفی شد که ازجمله آنان دريافت پيام ھايی ازفعاالن کارگری رفقا مريم محسنی ازچھره 

 معلمان - ھای شناخته شده فعال کارگری وزنان وازدستگير شده پارک الله تھران ونويسنده دھھا مقاله دررابطه با زنان 
کميته ی ھماھنگی برای " مشکالت کارگران درون کشور، بھروزخبازازفعاالن کارگری داخل ايران و سخنگوی پيشين و

 گوتنبرگ و ھمچنين -وپيام تلفنی محمود صالحی به مراسم شب ھمبستگی " کمک به ايجاد تشکل ھای کارگری
اين پيام ھا :  مجری برنامه اعالم داشت.معرفی گرديد...گفتگوی امير جواھری يکی ازسخنگويان کانون ھمبستگی 

  . تماما درجريان برنامه به اطالع حاضرين خواھد رسيد 
شعرخوانی رفيق فرخ قھرمانی اززندانيان سابق رژيم جمھوری اسالمی وفعالين کانون ھمبستگی ،معرفی ليست 

ود رحيمي، درفرصتی مناسب درسايت فيلم فراھم آمده توسط رفيق مان داو. زندانيان سياسی که ازايران دريافت گرديد
بعد ازانتراکت ، دربخش دوم برنامه ابتداء پيام مريم محسنی توسط فرخ قھرمانی قرائت شد که . کانون جا خواھد گرفت 

  با استقبال 
  . حاضرين روبرو شد و آنگاه رفيق عسکر شيرين بالغی پيام دريافتی رفيق بھروزخبازرا قرائت کرد 

محمود صالحی دراين پيام .محمود صالحی چھره شناخته شده جنبش کارگری داخل کشور،پخش شدآنگاه پيام تلفنی 
ازنظرمن زندان سياسی :" محمود صالحی ياد آورشد. تاکيد داشتند" زندانی سياسی"کوتاه بيش ازھرچيزی برمضمون 
ايران ودرنزد زندانبانان رژيم ، درقبال عدم پذيرفته شدن مفھوم زندانی سياسی در: گفتند. درکشورما تعريف نشده است

درحالی که اينھا زندانی سياسی اند . می گويند " امنيتی " را بکارمی گرفتد وامروزبه آنان " ضد انقالب "  واژه 60دردھه 
زندانی سياسي، کسی است که به حاکميتی که امروزداردحکم صادرمی کند، :" محمود صالحی دراين پيام ياد آورشد . 

زندانی . می گويد؛ من به معضالت وبه مشکالتی که درسطح جامعه است ، من به آن معترضم . ن معترضم می گويد؛ م
بچه ھايی . سياسی دردل ھمين جامعه پيدا شده است ودردل ھمين جامعه فکرمی کند و به اين وضعيت معترض است

ابطه با زندانيان سياسی صحبت می نشستند ودارند درر) مراسم شب ھمبستگی با زندانيان سياسی (که امروزآنجا 
کنند ، بايد اينرا درنظرداشته باشند که اين فرھنگ رابرجسته کنيم که زندانيان سياسی به اين اشخاص معترض اطالق 

  . حاضرين با دريافت اين پيام کوتاه،با شعوروشعف ئست زدند" می گردد
 گوتنبرگ،گفتاری را با -مبستگی باکارگران ايران در بخش پايانی مراسم ، امير جواھری يکی ازسخنگويان کانون ھ

با حاضرين به بحث " چرا شب ھمبستگی با کارگران زندانی به ھمراه ديگر زندانيان سياسی رابرپا می داريم؟: " عنوان
  . گذاشت

  : در بخشی از اين گفتار آمده است
ان کارگر را در نشست ھای کانون ما به ميان از آن تاريخ که ايده برپايی شب ھمبستگی با زندانيان سياسی و زنداني

انجام . از آن تاريخ تا به امروز بيش از يکماھی می گذرد. کشيديم ، ھمه فعاالن کانون، خود را با اين ايده ھمراه ديدند
مانع ازبرپايی .  اجتماعی درشھرکه توسط گروھبندی ھای گوناگون برگزارشد- فرھنگی -دھھا برنامه مختلف سياسی 

  . با اين ھمه خوشحاليم ازاين که امشب گرد ھم می آييم تا گپی با ھم داشته باشيم . د تراين برنامه گرديد زو
پيام ھای دريافتی و بويژه تاکيد رفيق محمود صالحی برمضمون زندانی سياسی وتفکيک جوھری آن اززندانی عادی با 

 مسئوليت ما را - ربانيان ھمين نظام درجامعه ما ھستندھرنوع جرم تراشيده شده برای آنان  که خود بيش ازھرچيزی ق
صفوف خود را به ھم "....برشماری عناصربحث رفيق مريم محسنی بويژه آنجا که تاکيد می دارد؛.بيشترمی گرداند

جنبش .برپراکندگی ميان خود غلبه کنيم وازھرنوع اقدامی که درميان ما شکاف ايجاد می کند بپرھيزيم . فشرده ترکنيم 
جنبش کارگری ،جنبش ورزم پرشکوه ميليونھا انسان برای محو نظامی است که .کارگری جنبش تک ستاره ھا نيست 

کانون ھمبستگی با " من به رفقای : " وآنجا که رفيق بھروزخبازمی گويد..." ھيچ بودگان ھرچيزگردند"درآن قراراست 
 خسته نباشيد می گويم و به تک تک فعالينی که بی دريغ از برای تدارک و برگزاری اين مراسم"  گوتنبرگ- کارگران ايران

مبارزات کارگران و پيشگامان کارگری حمايت کرده و تشکل ھای کارگری ديگر کشورھا را به حمايت از جنبش مستقل 
ون کان" برای ما فعاالن ." کارگری ايران فرا می خوانند صميمانه درود می فرستم و دست شان را به گرمی می فشارم

و نھاد ھای ھمبستگی با کارگران درسراسراروپا ، کانادا و آمريکا ، جای ترديد را باقی نمی " ھمبستگی با کارگران ايران 
  . گذارد که وظايف توامانی را دربرابرخود داشته و داريم 

ندانی سياسی و جرم يکم اينکه؛ ازمضمون و جوھره زندانی سياسی در برابر رژيم زندان و شکنجه دفاع کنيم و تعريف ز
  . ناميدن زندانی سياسی خلع سالح نماييم " ضد انقالب " ، " خرابکار " ، " امنيتی " را جا بيندازيم ورژيم را دربرابراتھام 

دوم اينکه ؛ از تک ستاره کردن جنبش کارگری بپرھيزيم بلکه مبارزات ھمه جانبه کارگران ايران را،جنبش ورزم پرشکوه 
  .  برای محو نظام سرمايه داری ايران بشناسيم ميليونھا انسان

وديگرکشورھارابه حمايت ازجنبش مستقل کارگری ايران ) سوئد( سوم اينکه ؛تشکل ھای کارگری جامعه ميزبان
  . فرابخوانيم ودرانجام اين راه ازھيچ چيزدريغ نورزيم 

ھمگامی با ديگرنھادھای کارگری موازی خود ، تا به امروزدر"  گوتنبرگ - کانون ھمبستگی با کارگران ايران " فعاالن 
ولی مضمون پيام ھا ی رسيده از جانب فعاالن شناخته شده کارگری به نشست . درھمين راستا گام برداشته است
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  . امشب ،ما را بيش ازپيش درتعقيب اين وظايف رھنمون و راغب تر می سازد
 ، برای اولين بار، بطورجدی زمينه ی ايجاد ھمبستگی طبقاتی و بايد اضافه کنم ؛امروزدرايران ودرنبرد بين کاروسرمايه
اکنون آن اکثريت عظيمی که زير خط فقر زندگی می کنند و زير . مطالباتی ميان زحمتکشان جامعه ايجاد شده است

ند و با فشار قرداد ھای موقت ھرروزدربرابر اخراج ھا وبيکارسازی ھا ويا عدم دريافت حقوق ھای معوقه، به صف می شو
بتدريج درمی يابند . سياست دزديده شدن نان شب شان ازسفره ھای خود،توسط حاکمان سرمايه داری روبرو شده اند

که حکومت اسالمی نه تنھا آزادی ھای اجتماعی و سياسی شان را گرفته بلکه درصدد است تا لقمه ی نانشان را ھم 
 عمومی دردل مبارزه مردمان ايران با خواست ھای بيواسطه حاال ديگر خواست ھای آزاديخواھانه سياسی ـ. بگيرد

  . مطالباتی درکنارھم قرارگرفته اند و زمينه ی اتحاد طبقاتی اردوی کار و زحمت را فراھم آورده است
اگربپرسيد اھميت اين جنبش مطالباتی درشرايط حاضردرچيست؟ می توان گفت؛ بيش ازھرچيز،جنبش مطالباتی جاری 

،غليرغم "حذف سوبسيد ھا يا ھدفمند کردن يارانه ھا" رين شوک تراپی تاريخ معاصرايران، تحت نام شبدرمتن بزرگ ت
حذف يارانه ھا شبح شورش نان را درسراسرکشور، توده . اينکه ھدفمندی ای درکارنيست ، درحال شکل گيری است

ازشروع حذف يارانه ھا، سازماندھی ھرچند رژيم جمھوری اسالمی حتی قبل . وسيع خط فقر رابه حرکت درآورده است
. برای مقابله با خطرشورش محالت مختلف کل شھرتھران آماده ساخته است" امنيت محله محور" ويژه ای تحت عنوان 

شکل گيری جنبش مطالباتی درواحدھای توليدی بزرگ ازيکطرف، دربخش ھای خدماتی شھرداری ھا وکارکنان 
يگربخش ھا ودرميان معلمان، پرستاران، وبازنشستگان می تواند درچنين بيمارستان ھا و سرويس ھای شھری ود

بسترمساعدی به سرعت سراسری شده و با جنبش تھيدستان شھر و روستا؛ با جنبش توده ھای حاشيه توليد پيوند 
رگری با قوام جنبش مطالباتی کا. يافته و به جنبش مطالباتی عموم اردوی کاروزحمت دربرابر سرمايه داری حاکم فرارويد

بخشيدن به شورش ھای تھيدستان شھروروستا، ھمچنين مانع از آن خواھد شد که اين شورش ھا به طغيان ھای 
طغيان ھائی که ھدف خشونت بارترين سرکوب ھای رژيم اسالمی قرارگرفته و ديرو يا زود دچار . کوروموقتی مبدل شوند

  . افول خواھند شد
ست بلندی ازدستگيری فعاالن کارگری ، زندانی شدن آنان ، آزادی با وثيقه چند صد دردل اين ھمه حوادث، ما با لي

. فرصت اينکه ھمه آنان را بر زبان آوريم نيست. ميليونی ، وپرونده پشت پرونده آنان روبرو ھستيم که ھمچنان باز است
 فراھم آورديم در کنار - موثق اندک آنانرا  ليست -ياد آور گرديم؛ درکنارليست دھھا ، صد ھا و صد ھا زندانی که کانون ما 

ھم می نھيم و نام ھمه آنھا را گرامی می داريم وخواھان آزادی بی قيد و شرط ھمه آنان بعنوان فعاالن زندانی 
  . سياسی می باشيم 

  : جھت اطالع اسامی و تعداد زندانيان کارگر را اعالم می داريم
که از بچه ھای ...  ھمايون جابری-5... غالمرضا غالم حسينی-4ا شھابی رض-3 ابراھيم مددی -2... منصوراسالو- 1

 سالم -9 ابراھيم اسماعيلی- 8 خسرو صديقی-7 اسعد مولود زاده -6سنديکای شرکت واحد تھران و حومه ھستند
  مھدی فراخی- 11 بھنام ابراھيم زاده - 10قادری از کميته ی ھماھنگی برای کمک به ايجاد تشکل ھای کارگری 

 عمراسماعيل -13 صديق خسروي، - 13 ابراھيم اسماعيل پور-12شانديزازکميته ی پيگيری ايجاد تشکل ھای کارگری 
  پور 

 نفرازاعضای کميته ی ھماھنگی دارای پرونده ی قضايی می باشند که بعضی از آنان 90جدا ازاين درحال حاضر بيش از 
ي، از کميته پيگيری تمامی اعضای آن نيز دارای پرونده ی امنيتی و با حکم وثيقه آزاد ھستند و بعضی نيز با حکم تعليق

  . قضايی ھستند
  

فواد کيسخروي، جوانمير مرادی و طاھا آزادی دارای پرونده ی قضايی : درمورد اتحاديه ی آزاد کارگران بايد گفت که 
رونده می باشند که ھردوبه قيد وثيقه ھستند، درمورد کانون مدافعان حقوق کارگر عليرضا اخوان و عليرضا ثقفی دارای پ

  آزاد می باشند 
  
  

  درزير 
   :پيام ھای رسيده به مراسم را به اطالع شما ميرسانيم

  

  پيام مريم محسنی 
   فعال کارگری ايران

  
   گوتنبرگ - "شب ھمبستگی برای آزادی ھمه ی زندانيان سياسی وفعاالن کارگری" به مراسم 

  
  ا درود رفقا ،دوستان ، حضار محترم ب

حدود يک سال ونيم است ، از جنبش عظيم ضد استبدادی وبه خيابان آمدن ميليونی مردم در ايران می گذرد جنبشی 
که زمين را زير پای حاکمان جمھوری اسالمی به لرزه در آورد ه ودرکشتی امن وآسوده خيالی آنان برای ساليان دراز 

ی که اکنون می کوشند با شنا کردن دردريای خون ،خود را به کشتی شکستگان. حکومت وخالفت ترک انداخته است 
  . . ساحل نجات برسانند

جنبش کارگری ايران نيزھمواره در مبارزات دموکراتيک وضد استبدادی برعليه حکومت جمھوری اسالمی شرکت داشته 
 سنديکای شرکت که تشکيل.است واکنون پس از سه دھه تالش وجانفشانی به قله ھای بلندی دست يافته است 

جنبش کارگری ايران طی .اما بدست آوردن اين پيروزی ھا آسان نبوده است .واحد وسنديکای ھفت تپه ،ازآن جمله اند 
سه دھه گذشته ،ياران بسياری را از دست داده است وھم اکنون نيز بسيار يارانش درزندانھا وشکنجه گاھھا بسر می 

از آن ... غالمرضا غالمحسينی وھمايون جابری و- بھنام ابراھيم زاده -رضا شھابی  - ابراھيم مددی -برند منصور اسانلو 
 ودرسياه ترين دوران شکنجه واعدام ، جان عزيزشان 60چه بسيارشيرزنان شجاع و دالورمردانی نيزکه دردھه .جمله اند

ست يابی به موفقيت ھای کنونی ما در مقابل اين فداکاری ھا وجانفشانی ھا که د.را نثار آزادی طبقه کارگر کردند 
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درجنبش کارگری بدون اين فداکاری ھا ميسروممکن نمی بودسرتعظيم فرود می آوريم و،با آن ھا پيمان می بنديم که از 
  . آرمانھای آنان که محوھرنوع نظام سلطه وستم واستثمار وسرمايه واستبداداست ، پاسداری خواھيم کرد 

  
  رفقا ،ياران جنبش کارگری 

ون که صدای ترک وشکستن استخوانھا ی نظام خالفتی اسالمی ،از جای جای جامعه از دانشگاه گرفته تا کارخانه اکن
وفرياد حق طلبی را امروز در ھمه جا از ميان کارگران سيمان درود ،نساجی قائم شھر ، از .وخيابان به گوش می رسد 

 سال 30می شنويم ، بيش از ھرزمان در...دمتی ،پرستاران وميان بازنشستگان تامين اجتماعی ، از ميان معلمان خريدخ
چه ، آنجا که ديگر نانوايی ھا ھم ، نان قرضی " طرحی نو " گذشته زمينه مساعدی فراھم شده است ،برای درافکندن

به کارگران ندھند ،چاره ای جزدرھم شکستن بنای سرمايه ساالری نيست واراده ای را يارای مقابله با جنبش حق 
از اين . واھی شکم گرسنگان نخواھد بود حتا اگرآن اراده ،اراده ی نظام تجاوز وزندان واعدام حاکميت اسالمی باشد خ

برپراکندگی ميان خود غلبه کنيم واز ھرنوع اقدامی که درميان ما . صفوف خود را به ھم فشرده تر کنيم .روالزم است 
جنبش کارگری ،جنبش ورزم پرشکوه . تک ستاره ھا نيست جنبش کارگری جنبش.شکاف ايجاد می کند بپرھيزيم 

  ".!!! ھيچ بودگان ھرچيزگردند "ميليونھا انسان برای محو نظامی است که درآن قراراست 
  

طبقه کارگرايران کاخ حاکمان اسالمی را ويران خواھد کرد ودير نخواھد .اگرطبقه کارگرفرانسه خيابان ھا را تسخير کرد 
نظام خالفتی سرمايه داری اسالمی بر سرآنان ويران گردد وطوما راين نظام زوروظلم ،ستم واستبداد بود آن روزکه کاخ 

  ،شکنجه واعدام درھم پيچيده شود آنروز دير مباد به اميد آن روز 
  مريم محسنی 

   2010 نوامبر 10 برابر 1389 آبان 19
  
  

  پيام بھروز خباز 
   فعال کارگری ايران

  
  " گی برای آزادی ھمه ی زندانيان سياسی و فعاالن کارگریشب ھمبست" به مراسم 

  
  با سالم خدمت رفقا و عزيزان حاضر در مراسم؛ 

امروز جنبش کارگری ايران در شرايط بسيار بغرنجی به سر می برد، کارگران بيش از پيش قدرت خريد خود را از دست 
يت اين است که حاکميت سرمايه داری ايران، تھاجم داده و از امنيت شغلی تنھا نامی بيش باقی نمانده است، واقع

خود را به سفره خالی کارگران بيش از پيش وسعت داده و تحرکات کارگری را به عقب رانده است، به طوری که مبارزات 
کارگری در ايران عمدتاً حول پرداخت حقوق ھا که ماه ھا و گاه چند سال به تعويق افتاده دور می زند، اين به عقب 

سرمايه داران با . راندگی در حدی ست که کارگران خواھان پرداخت به موقع ھمين دستمزد ھای بخور و نمير ھستند
اتکاء به نيروی کار ارزان، بيش از پيش اقدام به اخراج کارگران کرده و به رقابت در بين کارگران برای به دست آوردن کار 

اين . و به تدريج قراردادھای سفيد امضاء را جايگزين قراردادھای موقت کرده اندآنان به اين نيز اکتفا نکرده . دامن می زنند
وضعيت در کارگاه ھای زير ده نفر که از شمول قانون کار خارج گشته اند، بسيار ھولناک تر است، در اين کارگاه ھا، ما 

زندگی کارگران را نمی دھد، نيز  روز از 10 ھزار تومان که کفاف حتی 303ابداً شاھد پرداخت ھمين حداقل دستمزد 
  . نيستيم

بلی عزيزان، امروز در ايران فقر بيداد می کند، کارگران به مشاغل دوم و سوم روی آورده اند، تعداد کودکان کار، مدام رو 
به افزايش است، ميليون ھا کارگر خانگی که اينان را عمدتاً زنان و کودکان تشکيل می دھند، در قبال دريافت 

  . زدھای باور نکردني، بخش عمده ای از مونتاژ توليدات در ايران را برعھده گرفته انددستم
در چنين وضعيت اسف باري، رزمندگان کارگری با جان فشانی در کنار اين ھم طبقه ای ھای شريف و زحمت کش قرار 

 رسالت خويش در اين موقعيت، دارند، آنان به رغم سرکوب ھای بی امان، زندان و شکنجه ی حکومت سرمايه داران، بر
مبنی بر انتقال آگاھي، حمايت بی دريغ و ترغيب و کمک به سازمان يابی توده ای کارگران پای فشرده و با قرار گرفتن در 

کنار کارگرانی که زير تيغ سرکوب حکومت قرار دارند، مبارزات توده ھای کارگر را گام به گام ھمراھی نموده، مصائب و 
ان را به جھانيان انعکاس می دھند، آنان طبقه ی کارگر جھانی را برای پيشبرد مبارزات کارگری به کمک زندگی کارگر

  . طلبيده و آرزومند برپايی انترناسيونال کارگری ھستند
برای تدارک و برگزاری اين مراسم خسته نباشيد می گويم "  گوتنبرگ- کانون ھمبستگی با کارگران ايران" من به رفقای 

 تک تک فعالينی که بی دريغ از مبارزات کارگران و پيشگامان کارگری حمايت کرده و تشکل ھای کارگری ديگر و به
کشورھا را به حمايت از جنبش مستقل کارگری ايران فرا می خوانند صميمانه درود می فرستم و دست شان را به 

  . گرمی می فشارم
  زنده باد جنبش مستقل کارگری 

  بھروز خباز 
   2010مبر  نوا9

  

  پيام تلفنی محمود صالحی 
   فعال کارگری ايران

  به مراسم شب ھمبستگی با کارگران زندانی و زندانيان سياسی ايران در شھر گوتنبرگ 
  

  . سالم دوستان ، خسته نباشيد و سرحال باشيد 
که دراين راستا فعال درسازماندھی اين امربه تمام بچه ھايی . ازاينکه می شنوم چنين برنامه ای است خوشحالم 
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  . بودند،تشکرمی کنم وازحضارمحترم ھم تشکر می کنم که دراين شب ھمبستگی شرکت کردند 
ازمن ھم می خواھند . دوستان خوب ازآنجايی که پيداست شب ھمبستگی با زندانيان سياسی وکارگران زندانی است 

. اما می خواھم ، دوستان به اين موضوع توجه کنند.من نياز به سخنرانی ندارم . چند کلمه دراين رابطه حرف بزنم 
بايد حتما روی اين موضوع متمرکز بشوند که آيا زندانيان سياسی . دوستانی که می آيند پشت تريبون صحبت کنند 

چون که زندانی سياسی درکشورما . واصال زندانی سياسی درکشورما تعريف شده است ؟ من می گويم ؛ نه
اگرما به عقب برگرديم به دھه شصت . حتی فرھنگ زندانی سياسی درکشورما اصال نيست . ھنوزتعريف نشده است 

را به آنھا می چسپاندند، حاال ديگرازآرم " ضد انقالب"ھمه آرم . کسانی که درزندان ھا بودند) 60(، دردھه شصت )60(
" است، اصال زندانيان سياسی درواقع می گويند که اين خيلی خطرناک " امنيتی " خارج شده وبه اينھا " ضد انقالب "

زندانی سياسی يعنی کسی استکه به . زندانيان سياسي، خودشان اسمشان مشخص است . نيستند " امنيتی 
می گويد؛ من به معضالت وبه مشکالتی که . حاکميتی که امروزداره حکم صادرمی کند، می گويد؛ من معترضم 

ندانی سياسی دردل ھمين جامعه پيدا شده است ودردل ھمين جامعه ز. درسطح جامعه است ، من به آن معترضم 
چند . زنند" امنيتی " تعريف کنند و به اوآرم " امنيتی " نه اينکه اورا با انگ . فکرمی کند و به اين وضعيت معترض است

،يک طرف "امنيتیزندانی " سال پيش با زندانيان سياسی دردرون زندان ھا حرف می زدم، می گفتند به ما می گويند 
،ھمانی که " امنيتی " ديگرھم زندانيان عادی دسته بندی می شوند وزندانيان سياسی اسم خودشان را گداشته اند 

آنھا زندانيان . آنھايی که درزندانند، امنيتی نيستند. اما ما زندانيان امنيتی نيستيم . درپرونده شان نوشته شده است 
اھم ؛ آنھايی که پشت تريبون صحبت می کنند ، روی اين فکرکنند ،ما بايد من ازدوستان می خو.سياسی ھستند

. اين برای ما ھم است . زندان سياسی چی است و به چه کسی می گويند.فرھنگ زندانی سياسی را زنده کنيم 
ی است؟ دوستانی که آنجا ھستند وآنجا نشستند بايد روی اين متمرکزشوند واين رابزرگ کنند، که زندانی سياسی چ

اگراالن ازدل پرونده ھای که برای زندانيان سياسی تشکيل !نداريم ما نه بمب گذاريم ونه ھيچی" امنيتی " ما زندانی 
. کسی که تخريب می کند .اکثرآنھا به شديد ترين مجازات اسالمی محکوم می شوند. شده است ، نگاھی بندازيم

" امنيتی " يعني،ھمين ھا را درذھنيت مردم کردند که اينھا کسی که آتش می زند وکسی که خانه راخراب می کند 
نشستند ودارند دررابطه با ) مراسم شب ھمبستگی با زندانيان سياسی (باری بچه ھايی که امروزآنجا . ھستند

زندانيان سياسی صحبت می کنند ، بايد اينرا درنظرداشته باشند که اين فرھنگ رابرجسته کنيم که زندانيان سياسی 
  . ه اين اشخاص معترض می گويندب

مشخصا . اما دررابطه با دستگيری ھا؛ ديروزو پريروزدوستانی خبردادند که يک سری ازبچه ما درشھرنقده دستگيرشدند
ابراھيم اسماعيل پور، صديق خسروي، ديروزبعدازظھرعمراسماعيل پورھم دستگيرشده است وخليل شريفيان چند 

بھرحال ما زندانيان سياسی داريم که االن درزندان . به قيد ضمانت آزاده شده است ساعتی بازداشت بود ولی امروز 
اينھا ھمه زيرتيغ محاکمه ھستند و دارند محاکمه می . مثل بچه ھای کامياران،مريوان و جاھای ديگرداريم . ھستند

  . شوند ولی فعال به قيد ضمانت آزاد شدند
  موفق وپيروزباشيد 

  محمود صالحی 
   2010 نوامبر12 برابر 1398  آبان21

  . يادآورگرديم ؛ که لينک صوتی رفيق محمود صالحی درسايت کانون گذاشته می شود
55 Hse.hambastegibakargaran.www://http   

kanounhambastegi@gmail.com  

  
  يژه يارانه ھا  ساعته و24راه اندازي مركز پاسخگويي تلفني 

  
  

: سازمان ھدفمندسازي يارانه ھا اعالم كرد :  آبان آمده است 23 ایلنا در تاریخ –به گزارش خبرگزاری دولتی کار ایران 
 ازامروز پاسخگوي سواالت ھموطنان در خصوص مسائل مختلف 09620مركز پاسخگويي تلفني اين سازمان با شماره 

  . دمربوط به حوزه يارانه ھا خواھد بو
به گزارش ايلنا ، مردم از سراسر كشور مي توانند با تلفن ثابت شھري ، روستايي و تلفن ھمراه با اين شماره به صورت 

  . رايگان تماس بگيرند و سواالت خود را مطرح كنند 
  . د ساعته پاسخگوي سواالت مردم دراين زمينه خواھند بو24كارشناسان سازمان ھدفمندسازي يارانه ھا به صورت 

الزم به يادآوري است كه سازمان ھدفمند كردن يارانه ھا چند روزي است كه صاحب ساختماني درحوالي خيابان جردن 
  . تھران شده است

  پايان پيام
 

 تجمع اعتراضی کارمندان استانداری اردبيل 

  
 امروز صبح به دليل قطع  کارکنان استانداری اردبيل- :  ابان آمده است 24بر پایه نوشت سایت اصالح طلب جرس در 

به گزارش جرس، کارکنان استانداری اردبيل صبح امروز نسبت به . ه تجمع اعتراضی زدندکمک ھزينه ھايشان دست ب
  . قطع کمک ھزينه ھايشان در محل استانداری دست به تجمع زدند

  
 ھزينه ھا از جمله حق عايله مندی و بنا بر اين گزارش، اين کارمندان خواستار احقاق حقوق خود، ارايه پاداش ھا و کمک
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  . اھار خود شدندفرزند و ن
ھم اکنون دولت در حال اجای طرح ھدفمند کردن يارانه ھا است : يکی از کارمندان در اين خصوص به خبرنگار جرس گفت

ر ادارات  شاھد کاھش آن دو ما با افزايش قيمت ھا روبرو ھستيم به جای اينکه به حقوق کارمندان اضافه شود، ما
  ."  خواستار احقاق حقوقشان ھستندکارمندان تنھا: وی اين تجمع را صنفی دانست و گفت. ھستيم

  . گفتنی است در ماھھای اخير کارگران و کارمندان بيش از گذشته از احقاق نشدن حقوقشان ناراضی ھستند

  
  تاالب در فھرست سايتھاى تخريب شده 7

 برابر جنگلھا و 10متخصصان محيط زيست ارزش اکولوژيک تاالبھا را : مده است  ابان آ24 در ايرنبه نوشته سایت 
 تاالب ثبت شده ايران در فھرست کنوانسيون 33دويست برابر زمينھاى زراعى برآورد مى کنند اين در حالى است که از 

   .جھانى رامسر ھفت سايت به دليل تنشھاى شديد اکولوژيک سر از ليست مونترو درآورده اند
به گزارش خبرنگار مھر، تاالبھا و درياچه ھاى ايران مانند اروميه، انزلي، گاوخوني، پريشان، ھامون، چغاخور، شادگان، 

در واقع وضعيت تاالبھاى ايران در . يا خشک شده اند و يا با بحران کم آبى مواجه اند... طشک، گندمان، ھورالعظيم و
ط زيست کشور شده که در آستانه برگزارى چھلمين سال شکل گيرى حالى موجب نگرانى بسيارى از حاميان محي

کنوانسيون رامسر در ھمين شھر، تعدادى از تاالبھاى ايران در حال خارج شدن از ليست کنوانسيون و تعدادى در حال 
  . ورود به اين ليست ھستند

   تاالب در ليست کنوانسيون رامسر 33
 تاالب در ليست 33: يعى سازمان محيط زيست در گفتگو با خبرنگار مھر گفتکارشناس امور تاالبھاى معاونت محيط طب

 عنوان ثبت شده اند به طورى که گاھى سه تاالب با يک عنوان ثبت شده که مى توان به 22کنوانسيون رامسر با 
  . تاالبھاى اقمارى يادگارلو، درگه سنگى و حسنلو در حاشيه درياچه اروميه اشاره کرد

ھامون "و " ھامون صابرى"، "ھامون پوزک"اده کريمى با اشاره به تاالبھايى سيستان و بلوچستان مانند مسعود باقرز
، "آالگل"اين سه تاالب با دو عنوان ثبت شده اند و از اين نمونه ھا مى توان به تاالبھاى سه گانه : تاکيد کرد" ھيرمند

  . در گلستان اشاره کرد" آجى گل"و " آلماگل "
 عنوان سايت ثبت 22از :  ميليون ھکتار است، اضافه کرد1.5يد بر اينکه مساحت کل تاالبھاى ثبت شده ايران وى با تاک

تاالبھاى تخريب شده  (Montreuxشده ھفت تاالب به دليل تغييرات شديد اکولوژيک، متاسفانه ھمچنان در ليست مونترو 
  . کنوانسيون رامسر قرار دارند) 

کشورھاى دنيا که تاالبھاى با ارزشى دارند اما به دليل : ره به اھميت ليست مونترو تاکيد کردباقرزاداه کريمى با اشا
شرايط خاص اقليمى و مشکالت اکولوژيک تخريب شده اند تصميم گرفتند تاالبھاى با ارزش جھانى را در اين ليست قرار 

  . دھند تا در صورت احيا مجدد به ليست اصلى کنوانسيون رامسر برگردند
  ورود و خروج از ليست مونترو 

يکى از اين ھفت عنوان تاالب ايرانى که در ليست مونترو قرار داشت سال گذشته : اين کارشناس امور تاالبھا اضافه کرد
در استان گلستان است به طورى که " آجى گل"و " آلماگل "، "آالگل"از ليست خارج شد که شامل سه تاالب اقمارى 

ھمچنين تالش مى کنيم با خارج کردن يک تاالب ديگر تعداد تاالبھاى ايران . کارکرد خود را پيدا کرده انداکنون اين تاالبھا 
  . در ليست مونترو را به پنج تاالب کاھش دھيم

وى ابراز اميدورى کرد که در اسفند ماه امسال ھمزمان با برگزارى چھلمين سالگرد شکل گيرى کنوانسيون رامسر در 
. نوان تازه به سايتھاى رامسر اضافه کنيم و تاالب کانى برازان را در لسيت اين کنوانسيون بگنجانيمھمين شھر يک ع

تاالب کانى برازان در اروميه از مھمترين سايتھاى پرنه نگرى ايران است که توسط جوامع محلى به خوبى مديريت مى 
  . شود

دستان به ليست سايتھاى کنوانسيون رامسر اشاره کرد و وى به فراھم نشدن شرايط براى پيوستن تاالب زريوار در کر
تاالب چغاخور در چھارمحال و بختيارى تمامى شرايط براى پيوستن به ليست را دارد و در طول برگزارى چھلمين : گفت

  . سالگرد کنوانسيون اين اقدام انجام مى شود
ه گانه يادگارلو، حسنلو، درگه سنگى را از ليست تا آخر سال تالش مى شود يکى ديگر از تاالبھاى س: وى اظھار داشت

  . مونترو خارج کنيم و تعداد سايتھاى خارج شده را به پنج عنوان کاھش دھيم
 ھامون   تاالب شادگان و خورموسى در خوزستان، يادگارلو و درگه سنگى در آذربايجان غربي، تاالبھاى سه گانه شورگل، 

تاالب  آلماگل و آجى گل در گلستان،   تاالبھاى سه گانه آالگل،  ستان و بلوچستان و ھامون پوزک در سي ھيرمند و صابري،
سايت ايرانى در فھرست مونترو ثبت شده ?? نيريز، بختگان، در فارس و تاالب انزلي، ھفت سايتى ھستند که از مجموع 

  . است
شور نوزدھم به سبب ثبت تعداد سايتھا است  کشورھاى عضو، ک158ايران به عنوان بنيانگذار کنوانسيون رامسر از ميان 

از سوى ديگر اما . که در اين فھرست بيشترين تاالبھاى ثبت شده به ترتيب متعلق به انگليس، مکزيک و استراليا است
  . ايران بعد از يونان بيشترين تاالب در معرض تغيرات شديد اکولوژيک را براى خروج از ليست کنوانسيون دارد

  ومان اعتبار براى تاالبھا  ميليارد ت90
 ميليارد 90با اين حال ايران طبق آنچه رئيس سازمان محيط زيست در گفتگو با خبرنگار مھر عنوان کرده اعتبارى معادل 

 ميليارد تومان آن در سال جارى ھزينه مى شود و اين اعتبار 2/7 سال به تاالبھا اختصاص داده شده که 10تومان براى 
سازى تاالب و ايجاد فرصتھاى مناسب  ھاى نى براى تنفس و باز زنده شھايى از تاالب، کاھش حجم تودهبراى اليروبى بخ

  . در نظر گرفته شده است) ھا اين امکان را کاھش داده است در حال حاضر انبوھى ني(براى النه گزينى پرندگان مھاجر 
  امسال برخى تاالبھا از ليست مونترو خارج مى شوند 

 گزارشى از وضعيت تاالبھاى hoدر دسامبر امسال ايران: ح حفاظت از تاالبھاى ايران به خبرنگار مھر گفتمديرملى طر
خود ارائه مى دھد تا بتواند تعدادى از تاالبھا که وضعيت آسيب ديده آنھا ترميم شده است از ليست مونترو خارج و به 
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  . ليست کنوانسيون رامسر برگرداند
فرم اين بررسى تھيه و طى يکى دو ماه آينده بررسى ھاى نھايى براى مذاکره با دبير : ردعلى نظرى دوست اضافه ک

ھمچنين نماينده دفتر کنوانسيون در سوئيس در بازديدى که از تاالبھاى ايران داشت با . خانه کنوانسيون انجام مى شود
  . اين فرايند ھمراھى کرد

  آخرين وضعيت شادگان، اروميه و پريشان 
آخرين وضعيت تاالبھاى اروميه، پريشان و شادگان که تحت مديريت طرح حفاظت از تاالبھاى ايران است اشاره کرد وى به 
ھفته گذشته با سازمان آب خوزستان تشکيل . شادگان وضعيت خوبى دارد و برنامه مديريت آن تصويب شد: و افزود

  . مھندسى آن گوشزد شدجلسه داديم و تمامى مراحل روند آبدھى تاالب بررسى و مسائل 
در تاالب پريشان با اينکه به تازگى بارندگى نسبتا خوبى داشته ايم ولى ھيچ تاثيرى در آبھاى زيرزمينى نداشت چرا که 

ولى آبگير کوچکى که براى حفظ حداقل تنوع زيستى . پريشان از کاھش سطح سفره ھاى زير زمينى آسيب ديده است
پريشان وجود دارد توانسته انواع پرندگان، ماھيان و گونه ھاى گياھى را حفظ کند که موجود در بستر خشکيده درياچه 

  . اين کار با کمک جوامع محلى و سازمانھاى غير دولتى در حال مديريت است
درياچه اروميه با برنامه ريزى ھاى انجام شده در کميته ملى نجات درياچه، به زمانى پنج ساله در : وى اظھار داشت

  . اجراى دقيق مصوبات نياز دارد که به سمت کنترل وضعيت و بدتر نشدن موقعيت اکولوژيک پيش برودصورت 
  المللى است  کنوانسيون رامسر معاھده بين
 در شھر رامسر به امضا 1349 برابر با بھمن ماه 1971المللى است که در فوريه سال  کنوانسيون رامسر، معاھده بين
 سال با تخريب 40اتفاقى که بعد از . ھاى تاالبى در سطح دنيا بود فاده عقاليى از زيستگاهرسيد و ھدف آن، ترويج است

  . گسترده تاالبھاى ايران نشانى از مديريت عقالنى بر تاالبھاى ايران در آن ديده نمى شود
 و به آن تاالب ھاى تاالبى خود را که بنا بر معيارھاى استاندارد تدوين شده کشورھاى عضو اين کنوانسيون، سايت

المللى را ھمواره در  ھاى مھم بين المللى اطالق مى شود، به کنوانسيون معرفى و اين کنوانسيون نيز نام تاالب بين
  . فھرست خود و بر تارنماى رسمى اش منتشر مى کند

   ميليون ھکتار 570وسعت تاالبھاى جھان 
 درصد مساحت 6 ميليون ھکتار است که تقريبا 570ن مرکز نظارت و پايش محيط زيست جھانى وسعت تاالب ھاى جھا

  . کره زمين را تشکيل مى دھند
تاالب ھاى "، " دريايى-تاالب ھاى ساحلى " تيپ تاالب در سه دسته اصلى 42طبق تقسيم بندى کنوانسيون رامسر 

يت بين المللى شناسايى  تاالب با اھم84در جھان وجود دارد و در ايران بيش از " تاالب ھاى مصنوعى"و " داخل خشکى
 ھکتار در 147 ھزار و 481 عنوان با مساحت يک ميليون و 22 تاالب در قالب 33شده است که از بين آنھا تا کنون 
  . کنوانسيون رامسر ثبت شده اند

به گفته کارشناسان تغييرات کاربرى اراضى تاالبي، عدم رعايت حق آبه طبيعى محيط ھاى طبيعى از سوى مجريان 
لف طرح ھاى آبي، عدم مالحظات زيست محيطى در پروژه عمرانى ورود آالينده ھاى مختلف بيولوژيکي، شيميايى و مخت

فيزيکى به محيط ھاى تاالبي، شکار و صيد غيرمجاز، بى رويه و قاچاق، خشکسالى ھاى پى در پى که قطعا بخشى از 
بھره بردارى بى رويه از منابع آبى زيرزمينى در اطراف تاالبھا آن به داليل تغييرات اقليم در سطح جھانى تاثير مى گذارد و 

  . و نجات تاالب ھايى مانند اروميه نيازمند عزمى جدى در تمامى بخش ھاست

  
  ميليونی اين شرکت ۵٧٠تجمع کارگران کفش بال در اعتراض به زيان 

جمعی از کارگران کفش بال با تجمع در مقابل  :  آبان آمده است24 ایلنا در تاریخ –به گزارش خبرگزاری دولتی کار ایران 
  .  کنونی اين مجموعه اعالم کردنددفتر مرکزی اين شرکت اعتراض خود را نسبت به عملکرد مديريت
ه  ماه گذشته مديريت اين شرکت نسبت به آيند۶به گزارش ايلنا، در اين تجمع کارگران کفش بال با انتقاد از عملکرد 

  . نی کردندشغلی خود ابراز نگرا
 ٢٨٠نزديک به : مھرعلی طالبي، رييس انجمن اسالمی و بسيج کارگری شرکت کفش بال درخصوص اين تجمع ايلنا گفت

  . غل و آتيه خود را از دست بدھندھای اشتباه کنونی ش کارگر شرکت نگران آن ھستند تا در نتيجه ادامه سياست
 ميليون تومان دچار ۵٧٠دھد که شرکت نزديک به  ونی نشان مي ماه گذشته و مديريت کن۶از يکسو عملکرد : وی گفت

ھا و نيز نحوه تعامل با  ھای شرکت بال به ويژه فروشگاه زيان شده است و از سوی ديگر مديريت با فروش امالک و دارايي
  . ر مجموعه را زير سوال برده استکنندگان کفش اعتبا توليد

کنندگان داخلی و عرضه   از طريق دادن سفارش اجرتی کفش به توليدبه گفته طالبی در حال حاضر شرکت کفش بال
کنندگان  کند و از اين طريق با ايجاد اشتغال به فعاليت توليد  فروشگاه خود فعاليت مي١۵٠محصوالت توليد شده در 

  . کند داخلی نيز کمک مي
ه عزل و نصب واخراج و جايگزينی مسووالن و متاسفانه مديريت کنونی بدون توجه ضوابط و قانون اقدام ب: وی تصريح کرد

  . محصوالت کفش بال کاسته شده استکارگران شرکت نموده که در نتيجه اين اقدامات از اعتبار کيفيت 
مديره به وضع موجود عنوان سھامدار و مالک کارخانه کفش بال خواست تا با نظارت برعملکرد ھيات  وی از بانک ملی به

  . خاتمه دھند
ه طالبی کارگران کفش بال برای حفظ اشتغال خود و پا بر جا بودن کارخانه و شرکت حاضر ھستند تا تعھد دھند به گفت

  .  توليد و فروش را بھبود ببخشندکه در صورت نظارت يک مديرکار آمد و دلسوز به امور شرکت وضع
ھر چند در حال :  شرکت گفتھمچنين رضا نژاد مسوول شورای اسالمی کار شرکت کفش بال در مورد وضع کنونی

ود از حاضر کارگران از نظر دريافت مطالبات خود مشکلی ندارند اما مطلع ھستيم که در برخی مواقع مديريت با تصميم خ
  . کند حقوق کارگران کسر مي

ی مشاغل عنوان مثال در حالی که به دليل اجرای طرح طبقه بند به: وی با بيان اينکه اين اقدام غير قانونی است گفت
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کنيم که مديريت بدون توجه به احکام   کارگر بال نبايد از حد معينی کمتر باشد اما مشاھده مي٢٨٠مطالبات مزدی 
  . کند زدی کارگران اعمال نفوذ ميشغلی کارگران و کميته طبقه بندی مشاغل در مطالبات م

 کفش بال با بازنشستگان سالخورده و از کار به گفته رضانژاد در حالی شاھد جايگزين شدن کارگران کار آمد و دلسوز
کنندگان داخلی زمينه اشتغال را برای کارگران  افتاده غير کارگر ھستيم که طبق گفته مسووالن بايد با حمايت از توليد

 . فراھم کنيم
 
  گذشته کشته و زخمي شدن چھار کاسبکار کرد طي چھار روز 
  

چھار روز گذشته دست کم چھار تن بر اثر تيراندازي نيروھاي نظامي  يدر ادامه کشتار کاسبکاران در کردستان ط
  .خود را از دست دادند جمھوري اسالمي جان

سردشت ھدف تيراندازي " وزين"کاسبکاران کرد در منطقه   آبان ماه شماري از25به گزارش روا نيوز، شامگاه دوشنبه 
 "مصطفي بابکر"فرزند " ريباز"ر نتيجه آن يک کاسبکار به نام اسالمي قرار گرفته و د مستقيم نيروھاي نظامي جمھوري

  .جان خود را از دست داد
فرزند رسول مورد اصابت گلوله قرار گرفته و زخمي " حاجي احمد ئاوات"در جريان اين تيراندازي، کاسبکار ديگري به نام 

  .گرديد
در پيرانشھر و  واقع" تياني?ت ق?ق"کاران در مناطق منبع خبري از توقيف پانزده اتومبيل متعلق به کاسب ھمچنين اين

  .در شھرستان سردشت خبر داد" کو?چ"
  .نيروھاي امنيتي ضبط شده است اموال اين کاسبکاران از سوي

مربوط به کشته شدن دو کاسبکار کرد را منتشر نمودند که در آن به  ت اخبار?پيشتر نيز خبرگزاري ھاي ھرانا و رووداون
  .ساله و فرد ديگري از اھالي روستاي سرخبان جوانرود اشاره شده بود 18ک جوان کشته شدن ي
مرزي ئوزالپ   ساله، در حين بازگشت به محل سکونت خود، در منطقه18" نيار?سک?مراد ئ"از عيد قربان  در اولين روز

 اثر تيراندازي اين نيروھا جان خود گرفته و بر واقع در استان وان در کمين ماموران سپاه پاسداران جمھوري اسالمي قرار
  .را از دست داد

جمھوري  آبان ماه نيز جمعي از کاسبکاران کرد در منطقه مرزي نوسود در کمين نيروھاي نظامي 24 صبح روز دوشنبه،
ت روستاي سرخبان جوانرود مورد اصاب فرزند يونس اھل" شاھو بابايي"اسالمي گرفتار آمده و يکي از کولبران به نام 

   .باخت گلوله اين ماموران مسلح قرار گرفته و دردم جان
  

 طرفداران محيط زيست وبحث ھدفمندی يارانه ھا 

اين يای نسبت بعد از ھدفمند (طرح ھدفمندی يارانه ھا: ناصر کرمی : آبان آمده است 24 در تاریخ ايرنبه نوشته سایت 
مناقشه برانگيزترين موضوع امروزين )  را ھم بعد از آن بياوريمدال بر انجام فعل ھم ھست و لزومی ندارد فعل زائد کردن

  . رسانه ھا است
ھمچون ھر چيز ديگر موضوع سخت به سياست آغشته است و گفتن اينکه بايد بشود يا نشود ظاھراً نعل به نعل ما به 

ره ھم شايد ناشی از سکوت کارشناسان و نويسندگان محيط زيست در اين با. ازای زنده باد اين است و مرگ برآن
اما به ھر حال ھدفمندی يارانه ھا از ديد زيست محيطی . محظوريت آنھا برای درآغشتن با ھمين حال و ھواھا باشد

کاالھای . روح طرح اين است که مردم ناچار شوند ھزينه واقعی کاالھای اساسی را بپردازند. مقوله بسيار مھمی است
ژی بگير تا نان که   مستقيم ھمان منابع طبيعی ھستند، از انواع حامل ھای انراساسی ھم در اينجا مستقيم يا غير

حاصل شدنش وابسته به خاک رو به قھقرای کشور است و آب روز به روز ته نشين شده تر و يا آب، بله آب، که مفت 
 کننده شھری ھفت مرحله تصفيه می شود نوعاً خنک می شود و طبقه بيستم می رسد به دست بانوی محترم مصرف

که ھرگز يک بار در عمرش زن بختياری را نديده است که برای يک باديه آب سه کيلومتر توی کوه و کمربايد طی طريق 
حتی اندکی از مصرف مواد مرتبط با منابع  بله،  صد سال نصيحت و پند و اندرز باعث نشده است که مردم اندکي، . کند

چه اروميه دارد خشک می شود به خاطر نوزده سدی که مثل شمر راه بر حقابه آن می گوييم دريا. تجديد نا پذيربکاھند
اين نوزده سد مفت بر پا نشده اند، برپايشان داشته اند تا مردم عزيز و گرامی بتوانند توی يک ھال بيست . بسته اند

روشن .. لويزيون و ضبط ومتری پنجاه المپ روشن کنند و ھم زمان که دارند دوش می گيرندھمه المپ ھای خانه و ت
طفلکی ھای ديگر دشت . می گويند قيمت برق باال برود به مردم فشار وارد می شود، طفلکی ھا گناه دارند. باشند

ھای تفتيده فارس ھستند و درياچه ھای آن که يک به يک خشک می شوند و پليکانھا و درناھايی که ديگر ھرگز نمی 
  . ی که برگ و بارش را از دست داده استآيند و خاکی که شسته شده وسرزمين

ممکن است بگويند اين موش برای رضای خدا صيد نشده و واضعان طرح شايد آخرين چيزی که به آن فکر می کرده اند 
اما اين طرح به ھرحال اثرگذارترين فعاليت دولت در حوزه محيط زيست است و جانمايه . شايد. محيط زيست بوده است 

 کارشناسان محيط زيست سالھا برای تحقق آن پای فشرده اند و روزنامه نگاران و نويسندگان محيط آن ھدفی است که
  . زيست درباره آن قلمفرسايی کرده اند

جای اين نگرانی وجود دارد که فشارھای دماگوژيک دولت را براند به سمت رفتارھای  مثل ھر طرح فراگير ديگري، 
آنچه را که از طرح اتفاقاً مفيدتر بوده وابگذارد و با تدوام ھزينه از محيط زيست  ني، عوامگرايانه و در ھنگامه عقب نشي

به ھمين خاطر . نکته ھمين است. صرف نظر کند  ًفعال از بخش ھايی که اجرای آنھا قدری رياضت عمومی می طلبيده ،
دفمندی يارانه ھا را برکشانند مھم است که دلمشغوالن محيط زيست فعالترو موثرتر جنبه ھای زيست محيطی طرح ھ

به عرصه عمومی و با قدری فاصله گرفتن از رفتارھای سانتيمانتاليستی احساسگرايانه از خاطر نبرند که اھميت اين 
اما  ھمه حرف ھمين نبود که در اين آخر گفته شد ،.طرح کمتر از قطع چند درخت دست کاشت دريک باغ دولتی نيست
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  . جان حرف ھمين بود
  دکتر ناصر کرمی : نده نويس

  
56Hکار  پرستاران بيمارستان طالقانی چالوس به افزایش ساعات 

   ساعت در ماه افزایش یافت191ساعت کار پرستاران بيمارستان طالقانی چالوس به 
در پی اقدام برخی دانشگاه ھای علوم پزشکی کشور برای افزایش ساعت کار پرستاران، ساعت کار پرسنل بيمارستان 

  . ساعت افزایش یافته است191 ساعت به 176آیت هللا طالقانی چالوس نيز از 
رمانی شاغل در بيمارستان آیت هللا طالقانی به گزارش سالمت نيوز به نقل از نظام پرستاری، جمعی از پرسنل د

  .چالوس در نامه ای به سازمان نظام پرستاری پيگيری رفع مشکل افزایش ساعت کار خود را خواستار شده اند
در این نامه با اشاره به بندھای قانون ارتقای بھره وری نيروھای بالينی نظام سالمت در خصوص در نظر گرفتن ضریب 

این در حالی است که نه فقط این قانون اجرا نمی : ی شيفت ھای شب و ایام تعطيل تأکيد شده است برابری برا5/1
 ساعت و از شيفت عصر یک ساعت کسر شده و به جای آن شيفت اضافه برای کادر 5/1شود بلکه از شيفت شب 
  .پرستاری تعيين شده است

 15شيفت ھای موظفی پرسنل دارای سابقه کمتر از  شيفت به تعداد 4بر این اساس از آبان امسال مقرر شده که 
  .سال افزوده و در صورت کمبود شيفت از مرخصی استحقاقی آنان کسر شود

 ساعت افزایش یافته 191 شيفت یعنی 28 سال به 15بر اساس این گزارش ساعت کار پرستاران دارای سابقه کمتر از 
  .است

 در این بيمارستان در حالی صورت گرفته که ساعت کاری  ساعتی شيفت شب و یک ساعتی شيفت عصر5/1کاھش 
  .پرسنل تغييری نکرده و این موضوع فقط در محاسبه ساعت ھای کاری کسر می شود

این تصميم موجب اعتراض پرستاران شاغل در این بيمارستان شده که برنامه چندین بخش این بيمارستان نيز به وزارت 
  .سال شده استبھداشت و سازمان نظام پرستاری ار

به اساس این گزارش بيمارستان آیت هللا طالقانی چالوس زیر نظر دانشگاه علوم پزشکی مازندران قرار دارد اما این 
  .تصميم بر اساس بخشنامه داخلی مدیران بيمارستان و بدون اطالع این دانشگاه صادر شده است

  89آبان 24سالمت نيوز ـ 

  ماني انجام شد؛  ميليون تو570در اعتراض به زيان 

  تجمع كارگران يكى از شركت ھاى تحت پوشش بانك ملى 

  
  ساعتى پيش جمعى از كارگران كفش بال با :  آبان آمده است 24 ایلنا در تاریخ –به گزارش خبرگزاری دولتی کار ایران 

  . موعه اعالم كردندتجمع در مقابل دفتر مركزى اين شركت اعتراض خود را نسبت به عملكرد مديريت كنونى اين مج
 ماه گذشته مديريت اين شركت نسبت به 6گزارش خبرنگار ايلنا، در اين تجمع كارگران كفش بال با انتقاد از عملكرد  به

  . آينده شغلى خود ابراز نگرانى كردند
 280ه نزديك ب: مھرعلى طالبي، رييس انجمن اسالمى و بسيج كارگرى شركت كفش بال درخصوص اين تجمع ايلنا گفت

  . ھاى اشتباه كنونى شغل و آتيه خود را از دست بدھند كارگر شركت نگران آن ھستند تا در نتيجه ادامه سياست
 ميليون تومان دچار 570دھد كه شركت نزديك به   ماه گذشته و مديريت كنونى نشان مي6از يكسو عملكرد : وى گفت

ھا و نيز نحوه تعامل با  ھاى شركت بال به ويژه فروشگاه  داراييزيان شده است و از سوى ديگر مديريت با فروش امالك و
  . كنندگان كفش اعتبار مجموعه را زير سوال برده است توليد

كنندگان داخلى و عرضه  به گفته طالبى در حال حاضر شركت كفش بال از طريق دادن سفارش اجرتى كفش به توليد
كنندگان  كند و از اين طريق با ايجاد اشتغال به فعاليت توليد  مي فروشگاه خود فعاليت150محصوالت توليد شده در 

  . كند داخلى نيز كمك مي
متاسفانه مديريت كنونى بدون توجه ضوابط و قانون اقدام به عزل و نصب واخراج و جايگزينى مسووالن و : وى تصريح كرد

  . الت كفش بال كاسته شده استكارگران شركت نموده كه در نتيجه اين اقدامات از اعتبار وكيفيت محصو
عنوان سھامدار و مالك كارخانه كفش بال خواست تا با نظارت برعملكرد ھيات مديره به وضع موجود  وى از بانك ملى به

  . خاتمه دھند
به گفته طالبى كارگران كفش بال براى حفظ اشتغال خود و پا بر جا بودن كارخانه و شركت حاضر ھستند تا تعھد دھند 

  . ر صورت نظارت يك مديركار آمد و دلسوز به امور شركت وضع توليد و فروش را بھبود ببخشندكه د
ھر چند در حال : ھمچنين رضا نژاد مسوول شوراى اسالمى كار شركت كفش بال در مورد وضع كنونى شركت گفت

مواقع مديريت با تصميم خود از حاضر كارگران از نظر دريافت مطالبات خود مشكلى ندارند اما مطلع ھستيم كه در برخى 
  . كند حقوق كارگران كسر مي

عنوان مثال در حالى كه به دليل اجراى طرح طبقه بندى مشاغل  به: وى با بيان اينكه اين اقدام غير قانونى است گفت
ه احكام كنيم كه مديريت بدون توجه ب  كارگر بال نبايد از حد معينى كمتر باشد اما مشاھده مي280مطالبات مزدى 

  . كند شغلى كارگران و كميته طبقه بندى مشاغل در مطالبات مزدى كارگران اعمال نفوذ مي
به گفته رضانژاد در حالى شاھد جايگزين شدن كارگران كار آمد و دلسوز كفش بال با بازنشستگان سالخورده و از كار 

كنندگان داخلى زمينه اشتغال را براى كارگران  ليدافتاده غير كارگر ھستيم كه طبق گفته مسووالن بايد با حمايت از تو
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  . فراھم كنيم
    

  تابلوی بسيج کارخانه را پایئن کشيدند ارگران كارخانه آلومينوم سازى اراكک
  
ندادن افزايش توليد كه باعث  ارگران كارخانه آلومينوم سازى اراك در اعتراض به پرداخت نشدن حقوق عقب افتاده وک

به گزارش آژانس .تابلوى بسيج كارخانه را پايين كشيدند اين تجمع ارگران مى شود، تجمع كرده ودرقطع اضافه كارى ك
كارخانه آلومينيوم سازى اراك ھفته گذشته نيز دست از كار كشيدند و در محل  تن از كارگران400 بيش از  ايران خبر،
قبلى آن دارد و پرداخت   اين كارخانه را از صاحبانبسيج ضدمردمى اراك قصد خريد. تجمع اعتراضى برگزار كردند كارخانه

  .موضوع معترضند حقوق عقب افتاده كارگران را نمى پذيرد وكارگران نسبت به اين

  
   خبری از معلم بازداشت شده بوکانی با گذشت يک ھفته بي

 
دبير " سليم آروم"اشت  با گذشت يک ھفته از بازد:  ابان آمده است 24 در بان حقوق بشر کردستان به گزارش ديده

  .  با منزل نداشته استھاى بوكان، توسط نيروھاى امنيتي، وی ھيچگونه تماسى دبيرستان
بان حقوق بشر کردستان، خانواده اين فعال فرھنگى با اظھار نگرانى نسبت به بيخبرى از وضعيت اين  به گزارش ديده

دانيم كه  شت وى ھيچگونه تماسى با منزل نداشته و نميپس از گذشت يك ھفته از بازدا: فعال فرھنگی اعالم کردند
شود يا مھاباد؟ خانواده ى سليم آروم اظھار اميدوارى كردند كه ھر چه زودتر  آيا در بازداشتگاه امنيتى بوكان نگھدارى مي

  . سط مسئوالن امنيتى با خبر شونداز محل نگھدارى و وضعيت وى تو
 .فارسى در مناطق كردنشين كشور است-ر بسيارى از نشريات كردىسليم آروم فعال فرھنگى وادبى وھمكا

 

 فعال کارگری در کامياران به زندان محکوم شد 

دادگاه تجديد نظر استان کردستان حکم زندان يک فعال کارگری در کامياران به : گزارش می دھد آژانس خبری موکريان 
  . نام آزاد منيرنيا را تاييد نمود

ذشته نامبرده به دادگاه احضار و پس از مراجعه به دادگاه، به وی اعالم شد که حکم چھار ماه گفته می شود روز گ
  . حبس تعزيری وی از طرف دادگاه تجديد نظر استان کردستان تاييد گرديده است

  . اتھام اين فعال کارگری عضو کميته ھماھنگی ، تبليغ عليه نظام عنوان شده است 
منيرينيا در شھريور ماه سال گذشته از سوی نيروھای امنيتی دستگير و پس از مدتی با قرار الزم به ذکر است که آزاد 
 .وثيقه از زندان آزاد شد

 
 صنایع اراک کنف کار رشت و کارگران شرکتاعتراضی کارگران تحصن 

  
ر اعتراض به عدم خانواده ھای خود د  اراک امروز به ھمراه  شرکت صنایع به گزارش گسترش آنالین از اراک کارکنان

 نفر می باشند با حمل ۶٠کارگران شرکت مذکور که حدود .زدند دریافت حقوق در مقابل استانداری دست به تجمع
دومين بار  این . ماھه خود ھستند که به گفته آنان تاکنون پرداخت نشده است۶دریافت حقوق  پالکارد ھایی خواستار

از کارگران کمسيون صنعت ھفته  به گفته یکی.اعتراضی می زننداست که کارکنان شرکت صنایع دست به تجمع 
گذشته تشکيل جلسه داده بود اما تاکنون نتيجه اقدامات این  گذشته برای حل مشکل پرداخت حقوق این کارگران ھفته

 .نشده است کمسيون برای حل مشکل اعالم
 

خبر به ھمراه خانواده ھای خود در تجمعی آرام به  ه این در زمان مخابر به گزارش خبرنگار گسترش آنالین از اراک کارگران
در اعتراض به ) یک شنبه(کارکنان شرکت کنف کار رشت امروز . ادامه می دھند اراک اعتراض خود در مقابل استانداری

  .مقابل استانداری گيالن تجمع کردند پرداخت حقوق خود در عدم 
تن از پرسنل این شرکت با حمل پالکاردھایی اعالم کردند که حدود  ٨٠ به گزارش خبرنگار گسترش آنالین از رشت حدود

ھزار تومان  ٣۶٠آنان به طور کامل پرداخت نشده و در این ایام تنھا در سه نوبت به ھر یک از آنان  سال است که حقوق ۵
 دست به اعتراض می دومين بار در ماه جاری بر اساس این گزارش کارکنان شرکت کنف کار که برای.پرداخت شده است

به گفته  .استانداری به اعتراض خود در مقابل سازمان صنایع در رشت ادامه دھند زنند قرار است بعد از تجمع در مقابل
  .است کارگران صحبت ھای آنان با مقامات برای رفع این مشکل تاکنون نتيجه ای نداده این

  
 داستان زندگی تراژیک کودکان زباله گرد 

  
  :   عطائيانسميه جاھد

پسربچه چشم عسلي آن چنان سياه و   :  آبان آمده است 25 ایلنا در تاریخ – خبرگزاری دولتی کار ایران نوشتهبه 
اش  تر از اندازه اصلي فروش است،شلوارش كه حداقل سه سايز بزرگ ذغال كند دودي شده كه ھر كس نداند گمان مي
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روز را به تمام مخازن  اصغر تمام .ھاي زانو رسيده يراھن بلندش ھم تا نزديكيھا خورده و پ بزرگ از پاچه زند، چند تاي مي
ھاي  لپ ھاي شانسي و لپ مرغ حكم ھمان تخم زند، مخازن خاكستري رنگ زباله براي او  خيابان شھر سرمي زباله

شود، خدا خدا  ديك مياز دور به چند متري مخازن زباله كه نز. شده است رنگارنگ را دارد كه با محتوايات كثيفي پر
بيشتر، چه  اش تر باشد روزي جنس ھر چه سنگين .با ارزش از پالستيك يا آلومينيوم گيرش بيايد كند كه جنس مي

   ....اھميت دارد كه چقدر وزنش زياد باشد
 

ن كند ولي گوني سنگي گويد ھم سن و سالش است، با كنجكاوي نگاه مي اش مي دروني اي كه احساس به ھر پسربچه
ھر عابري كه از  به .دھد كه حس كنجكاوي و يا حسرتش بيش از اينھا تحريك شود ھايش، اجازه نمي شانه بر روي

ترين و  است، محكوم به كار، آن ھم از كثيف او محكوم «ام آرزو است كودكي«: گويد شود در دل مي كنارش رد مي
   .... ترين اشكال كار خطرناك

 
باارزش زباله را از  ھايش پسماندھاي يدون درست در محدوده خيابان انقالب و كوچه پس كوچهخبرنگار ايلنا، فر به گزارش

ھر چند وقت يك بار طرح مبارزه با موش و  اي كه شھرداري ھمان محدوده .كند آوري مي مخازن شھرداري جمع
   .شود  زباله يافت ميھا و مخازن ھا در جوي آب اغلب جنازه موش ھاي آب اجرا كرده و گذاري را در جوي طعمه

 
: گويد مي كني ماسكي ھم به صورت ندارد و در جواب اين سئوال كه چرا حداقل دستكش دست نمي كش ندارد او دست

فريدون مدرسه  «توماني بخرم؟ 1500 كش دانيد بايد چند كيلو پالستيك و ضايعات بفروشم تا بتوانم يك دست مي«
   .رساند بار سنگين زباله به صبح مي كند و شب را ھم با كوله شروع مي  زبالهرود، تفريحي ھم ندارد، صبح را با نمي

 
   زباله كودكان قد كوتاه، دو پا در ھوا درون مخازن پر از

 
كودكان «خبرنگار ايلنا، خواستار تغيير عنوان  وگو با مريم پناھي عضو كانون فرھنگي ـ حمايتي كودكان كار در گفت

ھاي روزانه مردم  كند بايد استفاده از اين عنوانين در محاوره كار شده و تاكيد مي بر روي كودكان» گرد دزد و زباله زباله
او با بيان  .كنند، دارد كار مي آميزي بر روي كودكاني كه از روي فقر بر سر ناچاري شود چرا كه اين عناوين بار تحقير حذف

تري  ھا كار سنگين ھايي ھستند كه شب اين كودكان گروه: افزايد گرد مي زباله  ھستند نه »بازيافتي«اينكه اين كودكان 
 شب 9ساعت   ھستند، طبق قوانين شھرداري شھروندان بايد راس در ساعتي از روز ھم به دنبال زباله دارند و
ود چرخه آوري زباله توسط شھرداري و با وج جمع به ھمين دليل قبل از. ھايشان را به بيرون از منزل انتقال دھند زباله

   .كاري كودكان بازيافتي ھمين ساعات است ناقص و معيوب تفكيك زباله، اوج ساعت
 

 30اگر تنھا ده دقيقه عرض يك خيابان منتظر بمانيد، حدود : دھد ادامه مي عضو كانون فرھنگي ـ حمايتي كودكان كار
بند بسته و فرم مخصوص  دھان ش دارند و نهزنند كه نه دستك ھاي گوناگون به اين مخازن سر مي گرد در وھله زباله كودك

تا كمر داخل مخازن زباله فرو روند به طوري كه با عبور از  اند؛ اغلب آنھا ھم قدھاي كوتاھي دارند كه مجبورند پوشيده
  .دو پا در ھوا ھستيم كنار برخي از مخازن شاھد

ترين و بدترين نوع كار در  عاش از راه فروش آنھا كثيفامرار م آوري زباله از مخازن و گردي و جمع به اعتقاد پناھي زباله
  .تر است ھا، خطرناك ھا، كارخانه و كارگاه راه كار كودك در سر چھار كودكان است كه از ميان

 
   گرد زباله منع بدترين اشكال كار براي كودكان يك شوخي بزرگ با كودكان

 
يا مسئولي مسئوليت مستقيم حمايت از اين كودكان و   ھيچ نھادبه گزارش خبرنگار ايلنا، شايد به جرات بتوان گفت كه

به طوري كه . آنھا را نپذيرفته و شغل سخت آنھا را به حساب نياورده است رسيدگي به مشكالت و خطرات در كمين
عنوان ايلنا  ديدگان اجتماعي بھزيستي كشور در اين ارتباط به خبرنگار چلك مديركل دفتر امور آسيب سيد حسن موسوي

براي كودكان است اما بھزيستي در برابر آنھا  ترين انواع كار ترين و خطرناك گردي از سخت كند كه اگرچه شغل زباله مي
   .است اي ندارد و وزارت كار مسئول آنھا وظيفه

 
ترين اجسام  سرنگ و انواع و اقسام كثيف از كاندوم تا سوزن و: گويد عضو كانون فرھنگي ـ حمايتي كودكان كار نيز مي

او  .ھايي ھمچون ايدز، ھپاتيت، وبا و غيره ھستند كودكان در معرض بيماري درون مخازن زباله موجود است و اغلب اين
توان با  اگرچه نمي ھاي حمايتي كه در زمينه كودكان فعال ھستند اين بوده كه حرف ھميشگي انجمن: دھد مي ادامه

به علت شرايط كاري مجبور به كار ھستند پس بايد  ما حال كه برخي از كودكانكاركودك مبارزه و آن را به صفر رساند ا
 تا به اين وسيله به كودكان.  رسيده و آنھا را از حق كودكي محروم نكرد حداقل كاري كرد تا ضررھاي ناشي از شغل به

   .پذير فرصت دھيم تا در سن اوج كودكي به نيازھاي خود برسند آسيب
 

در يادگيري و كسب  در ميان كودكان بازيافتي، كودكان و نوجواناني وجود دارند كه استعداد بااليي: ندك مي پناھي اضافه
آنھا سنجيده شود؛ اگر شھرداري به جاي استفاده  گرد شناسايي و ميزان توانايي علم دارند، بھتر است تا كودكان زباله
توان با آموزش و حمايت  ان به اين كودكان اختصاص دھد، ميپذير تھر مناطق آسيب از كار اين كودكان مراكز خاصي را در

مردم در كودكان به  ھاي حمايتي و ياري ھاي ناشي از اين كار را به كمك انجمن دسته كودكان، خطرات و آسيب از اين
  .حداقل رساند

 
   گرد كمين كودكان زباله خطر اعتياد در

 
كند و به   درصد برآورد مي100گرايش اين دسته از كودكان را باالي  عضو كانون فرھنگي ـ حمايتي كودكان كار احتمال
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پنجم از سوي  كنند اما روز كنند، سه روز ديگر ھم تحمل مي كودكان بازيافتي دو روز سختي را تحمل مي :گويد ايلنا مي
دھد به  ي ترجيح ميطوري كه كودك بازيافت شوند به افراد سودجو يا باندھاي كمين كرده مورد سوء استفاده واقع مي

سود كم، دو مثقال ھروئين را جابجا كرده و از شر كيسه بدبوي زباله  آور زباله و جاي حمل يك كيسه سنگين و چندش
  .خالص شود

خانه و ساير  داد صاحب گفته پناھي حتي اگر بوي نامطبوع زباله ھم كودك را وسوسه نكند به طور حتم مريضي پدر، به
   .شود عث تن دادن به ھزار خطر ديگر ميفشارھاي اقتصادي با

 
گردھا حاصل  اكثر زباله : كند تاكيد مي وگو با ايلنا زاده عضو كميته ھماھنگي شبكه ياري كودكان ايران نيز درگفت قاسم
  .شوند ھم در دام اعتياد گرفتار مي ھاي معتاد بوده كه متاسفانه خود آنھا خانواده

جھاني كار در مورد منع بدترين اشكال كار براي كودكان كه به امضاي  نامه سازمان هبر حسب مقاول: دھد او ادامه مي
رود،  به شمار مي زا براي كودكان و نوجوانان گردي كه از مشاغل پرخطر و آسيب بايد كودكان را از زباله ايران نيز رسيده،

   . بسيار زياد شده استمعلوم ھاي ھا و البالي زباله منع كرد اما تعداد اين كودكان در خيابان
 

گرد تھراني وجود ندارد و اين دسته از كودكان ميان  كودكان زباله ھيچ مرجعي براي رسيدگي به: كند زاده اضافه مي قاسم
   .شوند شھرداري و وزارت بھداشت پاسكاري مي وزارت كار، بھزيستي،

 
ماس گرفتيم اما شھرداري به راحتي اين مسئله را اين معضل با شھرداري تھران ت بارھا براي بررسي: دھد او ادامه مي

ھا و  اندازند اما عكس مي كرده و با اعالم اينكه اين كودكان ارتباطي با شھرداري ندارند موضوع را پشت گوش انكار
كرده و اغلب كودكان و نوجوانان با برخي از  دھد شھرداري در اين زمينه طمع مداركي موجود است كه نشان مي

ھاي چاپ شده بر روي لباس  اين زمينه قرارداد دارند؛ به طوري كه آرم ي خصوصي و پيمانكاران شھرداري درھا شركت
   .خوبي گوياي تخلف پيمانكاران شھرداري در اين زمينه است اين كودكان به

 
اين معضل  رده اند اماقول انجمن ھاي حمايتي ، كودكان بازيافتي ، به بوي نامطبوع زباله عادت ك كودكان زباله گرد يا به

بھداشت ، سازمان بھزيستي يا شھرداري ،  به معناي آن نيست كه مسئوالن ، حال مي خواھد وزارت كار باشد يا وزارت
   . دشوار اين كودكان بزنند با پاسكاري آن ھا مھر تائيدي بر روي كار

  

  ماه پرداخت نشده است ٢٧حقوق کارگران نساجی کاشان 

 ماھه کارگران ٢٧ گرانمايه پور نماينده کاشان، آران وبيدگل به احمدی نژاد درباره پرداخت حقوق معوقه -خبرگزاری ھرانا 
  . گی و نساجی کاشان تذکرداده استشرکت ريسندگي، بافند

روز گذشته نيز جام جم آنالين ضمن پخش فيلم کوتاھی از اعتراضات اين کارگران که از شبکه سوم سيمای ايران پخش 
ھای  ھای خصوصی در حق کارگران، نبودن نظارت کافی بر بعضی از شرکت اجحاف برخی شرکت: د نوشتشده بو

  . توان از کارخانه نساجی کاشان نام برد به عنوان نمونه مي. خصوصی باعث شده تا کارگران به حق و حقوقشان نرسند

 تجمع اعتراضی کارگران چينی حميد در قم 
  

كارگران كارخانه چيني حميد قم بار ديگر براي دستيابي به :  آمده است 25 در تاریخ رسفا دولتیخبرگزاری به گزارش 
جمعي از كارگران معترض كارخانه چيني حميد قم كه چند سالي است .به تجمع اعتراض آميز زدند مطالبات خود دست
كنند، اين  مي ا از مسئوالن طلبدر جلوي درب استانداري قم تجمع كرده و حقوق از دست رفته خود ر ھر چند روز يكبار

بر اساس اين گزارش، پيش از ظھر امروز تعدادي از كارگران زن و .بار به شكل جدي تري اين اعتراض خود را بيان كردند
و ) استانداري قم روي خيابان روبه( متري رضوي 45ھاي خود با تجمع در خيابان  حميد بعضا با خانواده مرد كارخانه چيني

  . خيابان ترافيك سنگيني را ايجاد كردندبند آوردن
  

خشونت ھمراه بود، نيروھاي  پس از گذشت حدود يك ساعت از اين اعتراضات كه خوشبختانه به صورت آرام و بدون
 .خيابان ھدايت كردند ھاي انتظامي با حضور در محل تجمع كنندگان را به كناره

نداشته و در زندگي شخصي   حتي پيش از آن ھيچ نوع دريافتي و85كارگران اخراج شده كارخانه چيني حميد از سال 
 ھاي انجام شده قرار بود اين كارگران پس از اخراج زيرپوشش بيمه بر اساس پيگيري.اند خود دچار مشكالت فراواني شده

  .شوند تأمين اجتماعي قرار گرفته و تعداد زيادي از آنان كه سابقه طوالني دارند بازنشسته
  

  : مطرح كردوزارت كار 
   ھزار نفر از نيروھای شرکتی قراردادی شدند 100

  
تعداد : وزارت کار و امور اجتماعی اعالم کرد  :  آبان آمده است 25 ایلنا در تاریخ –به گزارش خبرگزاری دولتی کار ایران 

دراین راستا .  شرکت متخلف نيز لغو شده است14 شرکت خدماتی تاکنون مورد بازرسی قرار گرفته و صالحيت 2154
ھا برای انعقاد  ھایی که از طریق شرکت  نفر و تعداد نيرو48517نيروھایی که از طریق دستگاه مستقيما جذب شده اند 

  .  نفر می باشد52455اند تعداد  ھا معرفی شده قرارداد مستقيم به دستگاه
مان دھی نيروھای خدماتی طرف قرارداد به گزارش ايلنا ، وزارت کار و امور اجتماعی در خصوص آخرین وضعيت طرح سا
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به منظور ساماندھی نيروھای خدماتی طرف قرارداد با دستگاه : اعالم کرد) نيروھای شرکتی( با دستگاه ھای دولتی
ای را صادر کرده است که   ، تصویب نامه15/12/84ھای اجرایی یا به اصطالح شرکتی ھيئت وزیران محترم دولت در 

ھای کارشناسی و کمک کارشناسی و تخصصی  ری نيروی انسانی برای انجام وظایف و فعاليتبراساس آن به کارگي
  . ھا در اولویت استخدام قرار گيرند  ممنوع است و افراد مذکور باید از محل مجوز

گی فرھن بھداشتی درمانی ، سرایداری ، ماشين نویسی ، نگھبانی ، این گونه مشاغل مانند مسئول دفتر، امور دفتری ،
فنی و عمرانی باید به صورت قرارداد انجام کار معين صورت گيرند و مواردی از جمله طبخ و توزیع غذا، امور  آموزشی ، ،

خدمات فضای سبز، تعمير و نگھداری ساختمانی باید از طریق شرکت ھای خدماتی دارای رتبه بندی و  حمل و نقل ،
  . ھای پيمانکاری انجام پذیرد امور اجتماعی در قالب تنظيم قراردادطرح طبقه بندی مشاغل مورد تایيد وزارت کار و 

برای آگاھی از اقدامات وزارت کار و امور اجتماعی در این خصوص به اطالع : در بخش دیگری از این گزارش آمده است
جام بازرسی بر ھای خدماتی در طول سال نيز با ان می رساند که این وزارتخانه عالوه بر زمان صدور مجوز به شرکت

  . وضعيت کارگران شاغل در این گونه واحدھا نظارت می کند
براساس مصوبه دولت وزارت کار و امور اجتماعی در خصوص ساماندھی نيروھای خدماتی طرف قرارداد با دستگاه ھای 

الزم را انجام داده و ھا و نظارت بر نحوه اجرای مصوبه اقدامات  اجرایی تاکنون به صورت مستمر نسبت به انجام بازرسی
  . ھای مختلفی به مقامات مسئول ارائه داده است گزارش

 دستگاه ستادی و اجرایی دولتی 1294برای مثال در شش ماھه اول سال جاری تعداد : در ادامه این گزارش آمده است
اند و از این  رسی قرار گرفتهھای دولتی و عمومی توسط بازرسان وزارت کار و امور اجتماعی مورد باز ھا و نھاد و سازمان

ھا حسب وظایف محوله در چارچوب مصوبه ھيئت محترم دولت نظارت  حيث بر وضعيت نيروی کار شاغل در آن دستگاه
  . شده است

دراین .  شرکت مختلف نيز لغو شده است14 شرکت خدماتی مورد بازرسی قرار گرفته و صالحيت 2154ھمچنين تعداد 
ھا برای  ھایی که از طریق شرکت  نفر و تعداد نيرو48517طریق دستگاه مستقيما جذب شده اند راستا نيروھایی که از 

  .  نفر می باشد52455اند تعداد  ھا معرفی شده انعقاد قرارداد مستقيم به دستگاه
 و امور ھای اجرایی است و وزارت کار نکته قابل توجه این است که موضوع اجرای مصوبه در حيطه وظایف تمامی دستگاه

  . اجتماعی به عنوان ناظر بر اجرای مصوبه نظارتی خود برابر مقررات عمل کرده است 
به انجام بازرسی و رسيدگی به نحوه  ھای مستند ، وزارت کار و امور اجتماعی ھمچنان آماده است براساس گزارش

  . ھا اقدام کند فعاليت این گونه شرکت
  پايان پيام

  
  ایران وخامت وضعيت کارگران در

 
امنيتی احمدی نژاد وضعيت کارگران ایران را روز به روز بدتر  – سياست ھای اقتصادی جمھوری اسالمی و دولت نظامی

ابتدائی  رژیم تقریباً ھمه روزه به دستگيری و سرکوب کارگرانی می پردازند که برای حقوق نيروھای سرکوبگر. می کند
 .خود مبارزه می کنند

خبر داد که روز پنج شنبه گذشته عمر اسماعيل پور که از  ھای کارگری  کمک به ایجاد تشکلکميته ھماھنگی برای
 روز ھفدھم مھر دو تن دیگر از. دستگير شده و به مکان نامعلومی منتقل گردیده است اعضای این کميته در نقده است

آنان در زندان مرکزی نقده به  .ير شدندکارگران عضو این کميته به نام ھای صدیق خسروی و ابراھيم اسماعيل پور دستگ
آبان آزاد منيرنيا، یکی دیگر از اعضای کميته به شعبه دوم  ھمين کميته خبر داد که روز بيست و سوم. سر می برند

 .حکم چھار ماه زندان تعزیری خود را دریافت کند دادگاه سنندج احضار شد تا
 کفش بال که تحت پوشش بانک ملی ست در مقابل دفتر مرکزی شرکت آبان، کارگران به گزارش ایلنا روز بيست و چھارم

تجمع دویست و . است آنان به عملکرد مدیریت اعتراض دارند که آینده ی شغلی اشان را به خطر انداخته. کردند تجمع
 تذکری در نماینده ی تفت و ميبد فقط به دادن ھشتاد نفری کارگران کفش بال در حالی برگزار شد که روز پيش از آن

کارگران این کارخانه . پرداخت حقوق کارگران کارخانه فوالد ميبد بسنده کرد مجلس شورای اسالمی در رابطه با عدم
فرمانداری ميبد ھيچ  ماه حقوق طلبکارند و تجمعات گوناگونشان به ویژه روز سه خرداد گذشته در برابر بيش از ھشت

 .نتيجه ای به دنبال نداشته است
این . رھاسازان در طی چند روز بيش از سی تن از کارگران را اخراج کرده است یگر در کرمانشاه شرکتاز سوی د

کارفرمایان . کرده است بيش از دو سوم نود کارگری را که در آن به توليد قطعات می پرداختند از کار بيکار شرکت اکنون
داشتن ابتدائی ترین مزایای کاری محروم می کند به راحتی  این شرکت با استفاده از قراردادھای موقت که کارگران را از

 .پردازد به اخراج کارگران می
توجھی می کنند، دستگاه ھای  کارگران بی جمھوری اسالمی و مسئوالن آن به تجمعات مسالمت آميز و قانونی

ه و تالش می کنند و قوانين ایجاد تشکل ھای مستقل خود مبارز سرکوبگر آن به بازداشت کارگرانی می پردازند که برای
خواستند  کارفرمایان اجازه می دھند که ھر گونه می خواھند با کارگران رفتار کنند و ھر وقت جاری جمھوری اسالمی به
کارگران، ایران را به ميدان تاخت و تاز  جمھوری اسالمی با مجموعه ی اقداماتش عليه. آنان را استخدام و اخراج کنند

  .دستمزد کارگران پرداخت نمی شود دیل کرده است که در آن حتاسرمایه داران تب
 

 اعتصاب کارگران و رانندگان سنندجی
   

باشند ، دست به اعتصاب   نفر می250کارگران و رانندگان شرکت جھاد نصر تحت پوشش پروژه مسکن مھر سنندج که 
ته اند تصميم گرفتند که در دفاع از مطالبات خود نگرف  ماه است که حقوق خود را4کارگران به دليل اینکه مدت .زده اند

  . آبان دست به اعتصاب زده اند20این کارگران از روز چھارشنبه .کنند این اعتصاب را سازماندھی
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جمع کارگران حاضر شده و  آژانس ايران خبر، کار فرمایان در روزھاي قبل در پی تھدید کارگران برای اعتصاب در به گزارش

 تا 7کار فرما به وعده خود عمل نکرده بود ، کارگران از ساعت  اما چون.که مطالبات آنان پرداخت خواھد شدتعھد دادند 
کارگران را  پس از اعتصاب ، نمایند گان کار فر ما ، در جمع اعتصاب کنندگان حاضر شده و. زدند  صبح دست به اعتصاب10

تطميع و پيشنھاد پرداخت دستمزد کارگران  تن در صفوف آنھا باتھدید به اخراج نمودند و می خواستند با تفرقه انداخ
دیگر کارگران در دیگر پروژه ھا مر بوط به ھمين شرکت ، امتناع نمایند که  حاضر در مسکن مھر ، از پرداخت حقوق معوقه

  .مخالفت کارگران رو برو شدند با مقاومت و
 

 22و زخمی شدن جابجايی کارگران معدن کرميت بافت با کاميون فرسوده 
 کارگردرسقوط به دره 

  
جابجايی غير اصولی کارگران معدن کروميت بافت منجر به سقوط کاميون :  آبان آمده است26 در آفتاببه نوشته سایت 

   . نفر شد22حامل کارگران به دره و زخمی شدن 
 22ان که عصر دوشنبه روی داد بر اثر جابجايی غير اصولی کارگران معدن کروميت شھرستان بافت در غرب استان کرم

  .  شدندکارگر معدن بر اثر سقوط به يک دره عميق به شدت زخمی
اين حادثه زمانی رخ داد که کارگران با استفاده از يک کاميون فرسوده قصد داشتند خود را به محل کار در معدن کروميت 

. ننده کاميون به دره سقوط کردند عدم مھارت راالعبور بودن جاده و بافت برسانند که به دليل فرسودگی کاميون، صعب
کاميون به بيرون پرت کرده قبل از سقوط اين کاميون راننده اين خودرو که فاقد گواھينامه رانندگی بوده است خود را از 

  . است
 برای امنيت کنند اما نکات ايمنی  کارگر کار مي25در معدن کروميت بافت : يکی از کارگران اين معدن در اين خصوص گفت

   .شود کارگان معدن به خوبی رعايت نمي
ھای اخير بارھا موجب بروز سوانح   وسيله انتقال کارگران به معدن يک کاميون فرسوده بود که طی ماه :وی افزود

   .رانندگی در مسير کوھستانی معدن شده است
ی گردنه منتھی به معدن به دليل سرعت باال و ھا ديروز نيز کاميون در يکی از پيچ : اين کارگر معدن کروميت بافت گفت

عدم توانايی راننده در کنترل کاميون به بيرون از جاده منحرف شد و بعد از اينکه راننده خود را به بيرون پرت کرد کاميون به 
ت وی خواستار رسيدگی مسئوالن به وضعي. تقعر دره سقوط کرد و ھم اکنون ھم حال چند نفر از کارگران وخيم اس

  .  شدکارگران معدن کروميت بافت
به گفته کارشناسان پليس راه استان کرمان جاده منتھی به معدن کروميت بافت غير استاندارد است و عدم مھارت 

  .راننده نيز يکی از مھمترين داليل وقوع اين حادثه است
  

  ھا در اعتراض به تخلفات مالی نماينده مجلس تجمع الرستاني

تعدادی از اھالی الرستان در اعتراض به آنچه تخلفات مالی نماينده اين :  آبان آمده است26 در فتابآبه نوشته سایت 
  . دند، در مقابل مجلس تجمع کردندشھر خوان

ھای مذھبی و اصناف و ساير اقشار اين  نيوز، حدود صد نفر از روحانيون، کسبه، نمايندگان ھيأت به گزارش آتي
 اصغر حسنی نماينده الرستان و خنج در خانه ملت خواندند، مقابل ه تخلفات مالی عليشھرستان در اعتراض به آنچ

  . مجلس شورای اسالمی تجمع کردند
ميلياردھا تومان به سپرده " برگ سبز مطھر"گويند حسنی با تاسيس شرکتی ھرمی به نام شرکت  تجمع كنندگان مي
مزبور بوده که پس از انتخاب شدن به عنوان نماينده مجلس از ابتدا وی رييس ھيأت مديره شرکت ! گذاران بدھکار است

  . اداره اين شرکت عھده دار ھستندگيری کرده است اما خانواده اين نماينده کماکان نقش اصلی را در  رياست آن کناره
ی الر  در شعبه ويژه بازپرسی دادسرای عموم87/813براساس اظھارات تجمع کنندگان پرونده ای به شماره کالسه 

  . ت و اين نماينده تشکيل شده استبرای رسيدگی به تخلفات اين شرک
جواد جھانگيرزاده نماينده مردم اروميه و عضو کميسيون امنيت ملی مجلس شوراى اسالمی حضور يافت و با نمايندگان 

  . وگو کرد جتماع کنندگان گفتا
جردی رييس کميسيون امنيت ملی و سياست خارجی مجلس اين افراد با امضای توماری حمايت خود را از عالء الدين برو

  . دادند يی در حمايت از وی سر مياعالم و شعارھا
نكته جالب توجه و معنادار اين تجمع اين است كه چند ھفته پيش تعدادی از اھالی شھر گراش در اعتراض به نحوه 

اين اقدام در مقابل مجلس تجمع کرده و تقسيمات جغرافيايی شھر مورد نظر در استان فارس و نقش بروجردی در 
شعارھايی عليه اين نماينده سر داده بودند که تجمع امروز به نحوی تجمع ھواداران بروجردی در مقابل تجمع قبلی نيز 

 رود به شمار مي
 

 ! روز جھانی مبارزه با خشونت و آزار کودکان گرامی باد

اين مناسبت برای دوستداران و مدافعان . ا کودک آزاری ناميده می شود آبان روز جھانی مبارزه ب28 نوامبر برابر با 19
حقوق کودکان و بويژه فعاالن جنبش لغو کار کودک، روز اعتراض سراسری به ھمه ی اشکال خشونت و آزار کودکان 
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   .ی شودخوانده م" کار کودک"بدترين اشکال آزار و سوء استفاده و خشونت عليه کودکان که با نام " خصوصا. است
 19 روز 2000در اجالس جھانی زنان در سال " مقابله با آزار و خشونت عليه کودکان"اين مناسبت به پيشنھاد فعاالن 

اين موضوع سال ھا در . نوامبر تعيين شد زيرا مقارن با بيستم نوامبر روز تصويب کنوانسيون جھانی حقوق کودک بود
در تقويم مناسبت ھا و مبارزات بساری از "  مستقيما2000ار داشت و از سال دستور مبارزات زنان پيشرو در اين عرصه قر

   .بخش ھای فعال اجتماعی قرار گرفت
اين روز برای فعاالن جنبش لغو کار کودکان و نيز ھمه ی دوستداران و مدافعان حقوق کودکان؛ مناسبتی است برای ابراز 

 آشکار و پنھان که از زوايا و اجزاء مختلف روابط و ساختار حاکم بر انزجار و اعتراض به تمامی جنبه ھای آزار و خشونت
   .جھان و عناصر و ابزارھای رسمی و غير رسمی اش به کودکان تحميل می شود

کميته روابط عمومی جمعيت دفاع، ضمن گراميداشت اين روز؛ تالش و مبارزات فعاالن اين عرصه و بويژه داوطلبين و 
   .رج نھاده و دستان يکايک دوستان را به گرمی می فشارداعضاء جمعيت دفاع را ا

  شونت و آزار کودکان با آرزوی لغو کار و بھره کشی از کودکان و باميد محو ھرگونه خ
   کميته روابط عمومی جمعيت دفاع از کودکان کار و خيابان

   18/ 11/ 2010،  پنجشنبه 
   تکثيراز جھانگير محبی

   فرھنگی-اقتصادی- اجتماعی-گوگل،شخصيتھای سياسیاعضای گروه ياھو،: ارسال به
   ھنري،سازمانھا،احزاب،نشريات،راديوھا،تلويزيونھا،انجمنھای

  روزنامه نگاران -معلمان-ش آموزاندان-دانشجويان- زنان
   نويسندگان،سنديکاھای کارگری-وبالگ نويسان

 و سايت ھا در داخل و خارج از کشور
 

  ال رفتبا یارانه ھا ھدفمند شد، قيمت ھا
 

کردن یارانه ھا، بھای کاالھا به سرعت سير صعودی خود را آغاز  ھمانگونه که انتظار می رفت پس از اجرای طرح ھدفمند
اوليه  و طال که ھفته ی پيش در رادیو دمکراسی شورایی از آن سخن رفت با افزایش بھای اقالم افزایش بھای گاز. کردند

 .مورد نياز مردم ھمراه گردید
فارس اکتفا کنيم بھای تخم مرغ، برنج داخلی و تایلندی، سبزی ھای  تنھا به گزارش خبرگزاری ھای دولتی ھمچوناگر 

 .و نيم تا سی درصد افزایش داشته است تازه، حبوبات از یک
ند انرژی گفته است که افزایش چھار ھزار تومانی قبوض در جریان ھدفم از سوی دیگر معاون وزیر نيرو در امور برق و

 .اعمال خواھد شد کردن یارانه ھا
و نقل عمومی پس از اجرای قانون ھدفمند کردن  معاون وزیر کشور نيز روز بيست و یکم آبان گفت که نرخ کرایه حمل

ھمو بدون ھيچ توضيحی روز بيست و . انرژی چھار تا ھجده درصد افزاش می یابد یارانه ھا و آزادسازی قيمت حامل ھای
 !یابند م کرد که با اجرای قانون مذکور قيمت ھا در حمل و نقل عمومی افزایش نمیاعال چھارم آبان

مورد نياز مردم چه در بخش خصوصی و چه  با این حساب با اجرای قانون ھدفمند کردن یارانه ھا بھای کاالھا و خدمات
فزایش دستمزدھای واقعی وضعيت توجه به انجماد دستمزدھا و عدم ا بدیھی ست که با. دولتی باال و باالتر می روند
و به ویژه کارگران و دیگر زحمتکشانی که در بخش ھای دولتی و خصوصی کار می کنند با  معيشتی توده ھای مردم

     .اجرای قانون مذکور و اکنون افزایش قيمت ھا وخيم تر از گذشته خواھد شد

 داز کار خودکشی کرایران خودرو بعد از اخراج  لطف هللا نظرزاده کارگر ریخته گری

 رامين کوھياری                                                                  

کارگرانی که دارای . مدتی قبل پنجاه نفر از کارگران پيمانی که سوابق کاری باالیی داشتند از کار برکنار می شوند
ًمدیریت می گوید فعال شما بروید منزل . نه اعتراض می کنندسوابق کاری تا ھجده سال بودند به این عمل مدیریت کارخا

. بعد از مدتی به اکثریت کارگران جھت بازگشت به کار تلفن می شود. ھاتان برای برگشت به کار به شما تلفن می زنيم
ه جمع شده طبق گفته کارگرانی که جلو اعالميه فوت او در کارخان. در این ميان به لطف هللا نظرزاده تلفن نمی شود

وی به . بودند وی پس از اطالع از عدم امکان بازگشت به کار خود به کارخانه می رود و علت اخراج خود را جویا می شود
اعتراض می گوید تا آنجایی که من می دانم به بيشتر ھمکارانم تلفن کرده اید که به کار برگردند، دليل اش چيست که 

لطف هللا نظرزاده با اندوه به خانه . وی می گویند که سابقه کارش کم بوده استمن بایستی اخراج شوم؟ در جواب به 
 . خودکشی می کند-آبان  ٢۴ -وی فردای آن روز... . بازمی گردد

 در حاشيه خبر

 رامين کوھياری

 بھانه است که«یکی می گفت . در جمع کارگرانی که اعالميه فوت ھمکارشان را می خواندند، ھر کس چيزی می گفت
مگر عبدهللا نبود . اوضاع بحرانی است و ھر کسی را به بھانه ای اخراج می کنند. می گویند سابقه کارش کم بوده است

کاش می « دیگری می گفت » که به خاطر مریض بودن خانم اش گفت نمی توانم شب کاری بمانم و اخراجش کردند؟
این قدر کنترل بر کارخانه را زیاد کرده اند که «جواب گفت یکی دیگر در » .آمد اینجا داد و بيداد و اعتراضی می کرد
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وضعيتی برایمان به وجود آورده اند که بایستی یا مرگ تدریجی را . ھيچکدام از ماھا جرأت حمایت از او را نداشتيم
ری به این حرف درست است، کا«: یکی دیگر وسط حرف قبلی پرید» .انتخاب کنيم یا کاری را بکنيم که لطف هللا کرد

اما با این وجود چاره کار خودکشی نيست و . اند که حمایت و ھمبستگی کارگری را فراموش کرده ایم-روزمان آورده
این را گفت و سر را پایين انداخت به سرعت در حالی که اشک در چشمانش حلقه زده بود جمع » ... ایستادگی است

 .را ترک کرد

را اخراج می کنند و موقعی که اعتراض می کنيم مورد ھجوم قرار می گيریم و واقعيت این است که گروه گروه کارگران 
 سرگردانی ھایمان برای - جلوی نشر اخبارمان . رسانه ای ھم نداریم. عرصه را بر ما ترک کرده اند. زندانی مان می کنند

اوضاعمان تا حدی وخيم است . دتجمع می کنيم سرکوبمان می کنن.  را می گيرند- کار، پایين بودن دستمزدھا، اخراج ھا 
این راھی . راه برخورد خودکشی نيست: ولی یک چيز مسلم است. که به ھر تصميمی برایمان می گيرند تن می دھيم

لطف هللا نظرزاده در بھترین سال ھای عمرش برای . است که دولت سرمایه داری جمھوری اسالمی می خواھد
. و در نھایت ھم، زمانی که وجودش برایشان اضافی بود، پس زده شدجمھوری سرمایه توليد ارزش اضافی کرد، 

تنھا راه مقابله با سرمایه که باعث و بانی فقر و فالکت، خودکشی، . جمھوری اسالمی از اعتراض کارگران وحشت دارد
.فحشا و اعتياد است متشکل شدن ھمگانی بر ضد آن است  

 
مانی و روحی بسيار نامناسبی در زندان جس کارگر زندانی، ایوب قنبرپوریان در وضعيت

 بسر ميبرد

 
ایوب قنبرپوریان یکی از زندانيان حوادث پس از انتخابات ،وضعيت : آبان آمده است 26به گزارش سایت کلمه، در تاریخ 

مخالفت می  بسيار نامناسبی دارد اما با این حال دادستان تھران و مسووالن زندان با مرخصی او جسمانی و روحی
 . تعزیری محکوم شد  به پنج سال حبس٢٠٩ و ٣۵٠نند ایوب پس از ماه ھا بالتکليفی و زندانی بودن در بند ک

خانواده و بستگان خود مالقات کند، چرا که خانواده اش در  او که بيش از یک سال در زندان است تنھا چند بار توانسته با
  .ن را پيدا می کنندسختی امکان سفر به تھرا شھرستان زندگی می کنند و به

تھران به عنوان کارگر ساختمان   ساله و اھل یکی از روستاھای کوه دشت لرستان است که در٢٠ایوب قنبرپوریان ، 
 ١٣٨٨ خرداد ٢٢آميز مردم در اعتراض به نتيجه انتخابات  او در تظاھرات ھای مسالمت. مشغول به کار بوده است 

قنبرپوریان به دليل از دست دادن پدرش، سرپرست . و روانه زندان شده استبازداشت  شرکت داشته و به ھمين دليل
 .گذشته ،خانواده او با مشکالت مالی فراوان دست به گریبان بوده اند خانواده بوده و در تمام ماھھای

ر پوریان و ھم خانواده قنب. می برد  زندان اوین به ھمراه بسياری دیگر زندانيان سياسی به سر٣۵٠وی ھم اکنون در بند 
اظھار نگرانی می کنند تا جایی که ھر روز چند نفر از  بندی ھای او نسبت به وضعيت جسمی و روحی او به شدت

  .مراقبت از او را در زندان به عھده می گيرند زندانيان سياسی این بند مسئوليت

  .فعال کارگری داود صالحی پس از طی محکوميت غير قانونی خود آزاد شد
  

فعال کارگری زندانی پس از طی یکسال محکوميت غير انسانی شب گذشته :  آمده است  ایراناز گزارشات رسيده بنابه
 سال محکوميت غيرانسانی و غير 1داود صالحی رئيس انجمن صنفی کارگران فنی ایران پس از طی . از زندان آزاد شد

در حالی که او به یک سال زندان محکوم .ج آزادشد زندان گوھردشت کر3 آبان ماه از بند 25قانونی سه شنبه غروب 
او در طی این مدت تحت فشارھا و شرایط . روز بيشتر وی را در زندان نگه داشتند3 سال زندان 1شده بود ولی عالوه بر 

آقای .قرون وسطایی قرار داشت و ھمچنين در طی مدت بازداشتش فقط یک بار توانست با خانواده اش مالقات کند
فعال .  ماه معرفی ماھيانۀ خود به دادگاه انقالب است1 سال و 3 سال زندان ھمچنين محکوم به 1عالوه بر صالحی 

 سال پيش از کار 8کارگری داود صالحی رئيس انجمن صنفی کارگران فنی ایران است و به خاطر دفاع از حقوق کارگران 
آقای صالحی خود یکی از . يشتی رنج می بردنداخراج شد و در طی این مدت او و خانواده اش از شرایط سخت مع

 کارگران فنی کارآزموده بود و در حيطۀ کاریش از مھارتھای باالی برخوردار بود

  وضعيت وخيم کارگر زندانی ایوب قنبرپوریان   

بسر می در وضعيت جسمانی و روحی بسيار نامناسبی در زندان " ایوب قنبرپوریان"بر پایه گزارش منتشره کارگر زندانی 
 .برد

ساله و اھل یکی از روستاھای کوھدشت لرستان است که در تھران به عنوان کارگر ساختمانی  ٢٠ایوب قنبرپوریان، 
زندان اوین به پنج سال حبس تعزیری  ٢٠٩و  ٣۵٠او پس از ماھھا بالتکليفی در بندھای . مشغول به کار بوده است

کومتی بعد از نمایش انتخابات ریاست جمھوری رژیم در تھران بازداشت این کارگر در جریان اعتراضات ضد ح.محکوم شد 
  و به زندان منتقل گردید
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 ميدان گازی در دريای شمال به خاطر تحريم ايران تعطيل شد 

متعلق به شرکت نفتی بريتيش پتروليوم ) Rhum(» رام «ميدان گازی : آبان آمده است 26در مردمک به نوشته سایت 
 اروپا عليه ايران، يا که در دريای شمال قرار دارد، فعاليت توليدی خود را در پيروی از قانون تحريم اتحاديهبريتان) پی.بی(

  . متوقف کرد
 کيلومتری شھر ابردين در سواحل اسکاتلند در کنار دريای شمال 400که در» رام«سي، ميدان گازی . بي.به گزارش بی

 بين شرکت نفت ايران و غول نفتی بريتانياست که سابقه آن به دوران رژيم )پنجاه پنجاه(قرار دارد، يک پروژه مشترک 
  . گردد مي  بازشاه و قبل از انقالب اسالمی در ايران

 بودند که به احتمال زياد، فعاليت مشترک در ميدان گازی رام در  ھای دولت انگليس اعالم کرده چھارم مھرماه، مقام
   .، متوقف خواھد شد»شرکت نفت ايران که در بريتانيا ثبت شده«ا ھمکاری ای در شمال شرقی اسکاتلند ب جزيره

 ميليون متر مکعب است که تنھا بخش کوچکی از توليدات شرکت بی 5.9ظرفيت گاز توليدی اين ميدان گازي، روزانه، 
   .پی را تشکيل می دھد

پی از شکستن قوانين تحريم .کت بیبر اساس اين گزارش، دليل بسته شدن اين ميدان گازي، نگرانی مسئوالن شر
  .  استاتحاديه اروپا عليه ايران بوده

از ھايی که در ماه گذشته از طرف اتحاديه اروپا عليه ايران تصويب شده،  پی درصدد است که در مورد دامنه تحريم.بی
  . دولت بريتانيا توضيح بخواھد

ھای اقتصادی و تجاری ايران به ويژه در حوزه نفت و  يه فعاليتای را عل ھای جداگانه  اکتبر، تحريم27اتحاديه اروپا روز 
   .انرژي، تصويب کرده است

ای اين کشور است که به گمان کشورھای  ھا، کشاندن ايران پای ميز مذاکره بر سر برنامه ھسته ھدف از اين تحريم
گويد که قصد ساختن بمب اتمی  ان ميشود در صورتی که اير ای دنبال مي عضو اتحاديه اروپا با ھدف توليد سالح ھسته

  . آميز دارد  کامال جنبه صلحای اش ھای ھسته را ندارد و فعاليت
مصوبه تحريم اتحاديه اروپا، اگرچه شديدتر از قطعنامه شورای امنيت سازمان ملل در ماه ژوئن است اما برخالف قانون 

  . کند  مجاز اعالم ميھا را  و مبادالت مالی مربوط به آنمصوب کنگره آمريکا، واردات و صادرات محصوالت نفتی به ايران
با اين حال در مقررات اتحاديه اروپا، محدوديت شديدی بر فروش وسايل و تجھيزات در زمينه صنعت نفت و گاز و 

   .ھا و نيز منع کمک تخصصی در اين زمينه اعمال شده است گذاری در اين حوزه سرمايه
المللی  ھای بين کند بلکه فشار خود را روی شرکت را که به ايران بنزين بفروشند، مجازات ميھايی  آمريکا نه تنھا شرکت
 .ھا در سطح دنيا افزايش داده است تا قراردادھای خود را با ايران لغو کنند نفتی و پااليشگاه

 
 سه کارگر افغانی به طرز دلخراشی در قير مذاب سوختند

  
سه کارگر در اتفاقی دلخراش در یک واحد توليد قير در شھرک صنعتی : آمده است  ایسنادولتیخبرگزاری به گزارش  
به گزارش ایسنا، حسن حبيبی فرمانده عمليات امداد و نجات ایستگاه .در قير مذاب افتادند و جان باختند» سلفچگان«

در تشریح این حادثه شماره شش آتش نشانی قم که در این حادثه نيز فرماندھی عمليات را بر عھده داشته است، 
 از وقوع این حادثه در شھرک 110 آبان ماه از طریق مرکز فوریت ھای پليسی 17دلخراش گفت؛ صبح روز یکشنبه 

  . صنعتی سلفچگان مطلع و بالفاصله با اکيپ کامل عازم محل حادثه شدیم
  

ک که سه تا چھار متر عمق وی تاکيد کرد؛ طبق اظھارات شاھدان حين فعاليت کارگران یک جسم خارجی داخل چاھ
داشت ، افتاد و در ابتدا یکی از کارگران برای خارج کردن آن شیء بدون رعایت نکات ایمنی از چاه پایين رفت اما به دليل 

حبيبی با اشاره به اینکه بعد از این اتفاق . وجود گازھای سمی درون چاه دچار گازگرفتگی شد و به ته چاه سقوط کرد
ر برای نجات فرد سقوط کرده به درون چاه دست به کار شدند، اما آنھا نيز به سرنوشت نافرجام نيز دو نفر دیگ

ھمکارشان دچار شدند، افزود؛ بعد از وقوع این حادثه دلخراش ابتدا افراد حاضر در محل این کارخانه با نصب یک فن خنک 
 آنھا بی نتيجه ماند و در نھایت این حادثه را به پليس کننده در چاه برای نجات افراد حادثه دیده اقدام کردند، اما تالش

حبيبی اضافه کرد؛ با اعزام تيم مجھز عملياتی آتش نشانی از ایستگاه شش قم به . و آتش نشانی گزارش کردند110
محل حادثه و مشاھده اقداماتی از جمله نصب فن خنک کننده از سوی حاضران، کار برای نيروھای عملياتی به دليل 

با تقسيم کار صورت گرفته ابتدا دو تن از آتش . ود گازھای متصاعد شده از چاه بسيار سنگين و طاقت فرسا بودوج
  .نشانان با تجھيزات کامل وارد چاھک قير شدند، اما گازھای موجود در چاه کار را برای آنھا دشوار کرده بود

  
 سيلندر تنفسی کردیم، تا اندکی ھوا و جو سنگين وی تاکيد کرد؛ با سخت تر شدن عمليات، درخواست چھار دستگاه

فرمانده عمليات امداد و نجات ایستگاه . داخل چاه فروکش کند و پس از آن اقدام به خروج اجساد از عمق چاه کردیم
شماره شش آتش نشانی قم ادامه داد؛ زمانی که آتش نشانان به درون چاه رفتند، مشاھده کردند یکی از کارگران با 

ھمچنين کارگر دیگری ھم که با پھلو روی قيرھا افتاده بود،  . روی قيرھا افتاده و تمام مغز و صورتش سوخته استصورت
  . تمام ریه ھایش دچار پختگی شده و از بينی، دھان و ھمه جای بدنش خونابه بيرون زده است

  
حادثه اظھار کرد؛ کارگران کشته مھندس جواد حجت پور سرپرست شھرک صنعتی سلفچگان نيز در تشریح جزیيات این 

شده که ھر سه تبعه افغان بودند در یک کارخانه بازیافت پسماندھای روغنی و قير مشغول فعاليت بودند که با افتادن 
یک گونی درون چاھک قير با بی احتياطی کامل اقدام به ورود به چاه و رفع مشکل کرده بودند، اما متاسفانه به دليل 

  .در چاه دچار گازگرفتگی شده و به درون چاه سقوط کردندگازھای متصاعد 
  
وی که از نزدیک شاھد ماجرای مرگ دلخراش سه کارگر تبعه افغان بود، در تشریح عمليات امداد و نجات گفت؛ این  
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ً معموال حاضر کارگران خارجی باید مجوز کار از وزارت کار و امور اجتماعی داشته باشند و با توجه به اینکه کارگران ایرانی
  .نمی شوند کارھای سخت انجام دھند، بيشتر اتباع خارجی برای انجام چنين کارھایی به کار گرفته می شوند

  
مھندس ابراھيمی مدیر شھرک ھا و نواحی صنعتی قم نيز با ابراز بی اطالعی از جزیيات این حادثه دلخراش به طور 

 افزود؛ کارفرما حتماً باید صالحيت کارگران را بررسی و تایيد می کرد و تلویحی کارفرما را در این حادثه مقصر دانست و
وی در عين حال تصریح کرد؛ اکثر قریب به اتفاق کارگران مشاغل . نکات ایمنی و آموزشی را به آنھا متذکر می شد

  .در استان قم تبعه افغانستان ھستند... سخت از قبيل حفاری و
 

فوروم مادران صلح « مناسبت سومين سالروز تاسيس بيانيه مادران صلح به:آبان 27
 » ايران

مادران صلح ايران مفتخرند که سومين سالروز تاسيس فوروم شان را در دوران ساز ترين تاريخ اين سرزمين کھنسال 
دم حوادث يکسال اخير بيانگر اين حقيقت است که ما در زمانه ای زندگی می کنيم که روان جمعی مر. برگزار می کنند

ايران بر اساس تجارب ذيقيمتی که در جريان انقالب و جنگ در سی و دو سال گذشته کسب کرده واقع بينانه به اين 
نتيجه رسيده است که برای عبور از ايستايی و عقب ماندگی ھای تحميلی و گام نھادن در مسير توسعه و بالندگی 

 ھای تاريخی دست بشويد و چون ديگر ملل رشد و خويش ،می بايست از عصبيت ، قومداری و خود مطلق انگاری
توسعه يافته،با نقد رفتار و تفکرات و سنت ھای نا کار امد خويش ،به سمت پذيرش تفاوت در انديشه و نگرش و سبک 

  . زندگی ،بر اساس گفتگو و احترام متقابل و رفتار مداراگرانه حرکت کند
  

ديگری در تاريخ و جغرافيای سر زمين اش جوانان تحصيل کرده و در حال خوشبختانه کشور ايران امروز بيش از ھر زمان 
دختران و پسران ايرانی در پرتو اموزش علم و ادب از احساس اعتماد به نفس درونی سرشار و از . علم اندوزی دارد 

 آگاھی و سوءظن ازين رو انھا توانسته اند خود را اززندان اضطراب مزمن ناشی از نا.استقالل شخصيت بر خوردارند
  . دائمی به غير خودی و بيگانه و ذھنيت منفعل توطئه گرانه برھانند

  
پندار نيک و گفتار و رفتار نيک جوانان بيانگر اين نکته است که نسل جوان ايرانی بيش از والدين انقالبی شان برای تحقق 

در چارچوب قانون پايبند است و در اين آزادی ھای مدنی وحقوق شھروندی از طريق رفتار مسالمت جويانه و گفتگو 
  . مسير از تقسيم جھان به دو قطب خودی و غير خودی و سياه و سفيد پرھيز دارد

  
آنچه اين نسل را متفاوت و دوست داشتنی تر از نسل ھای پيشين می کند اين است که آنھا برغم مشاھده رفتارھای 

بان قدرت ،که به آنھا بد و بيراه می گويند و برچسب ھای توھين آميز و نا بخردانه و توھين آميز از برخی بزرگتر ھاو صاح
تحقير کننده می زنند و بعضا انان را ترور شخصيت می کنند و از حق تحصيل و ساير حقوق مدنی و شھر وندی شان باز 

ونت پای می فشارد و اصرا می دارند، اين نسل آگاه و سر افراز ھمچنان بر پايبندی به قانون و مدارا گری و پرھيز از خش
  . دارد

  
ما متاسفيم از اينکه می بينيم صاحبان قدرت و ثروت مملکت که ثروت و قدرت و اعتبارشان را مديون اين سر زمين و ھم 
وطننانشان ھستندبا فرزندان صلح جوو خشونت پرھيزو قانونمدار ما اينگونه خشونتگرانه رفتار می کنند، در حالی که اين 

ل جوان اش شايسته برخورداری از تمامی احترامات حمايت ھای الزم برای يک ملت در حال رشد است و ملت و نس
حق دارد آن را از صاحبان قدرت طلب کند به ويژه در شرايطی که قدرتمندان جنگ طلب بر طبل شوم جنگ در منطقه می 

فشار اقتصادی و گرانی کمر شکن تکافوی تامين کوبند و کشور را با تحريم ھای گسترده مواجه ساخته اند،ودر حالی که 
حداقل ھای زندگی متعارف انسانی را حتی از طبقه متوسط دريغ می دارد،بازھم اين مردم نجيب و بخشنده را می 

بينيم که در صف ھای طويل کمک ھای نوعدوستانه به صف می شوند تا داوطلبانه به ياری گرسنگان و در راه ماندگان 
  . بشتابند

  
نھا با احساس رضايت خاطر کامل از نيکو کاری ھمسايه و ھمشھری کم درامد تر از خويش رادرغذا ودرآمداندک خود آ

شريک می کنند ،زيرا نمی توانند ببينند که ھموطن اآنھا گرسنه و بيمار و به راه مانده باشد و آنھا دست روی دست 
اين ملت و به ويژه دختران و پسران .ريف و بلند طبعی را دانستالبته که بايد قدر چنين ملت ش.بگذارند و تما شا کنند

جوان ايرانی که پيشگامان عرصه صلح خواھی و قانونمداری و علم اندوزی در ايران شده اند ،نشان داده اند که 
د، به شايستگی و آمادگی برقراری روايط دموکراتيک و محترمانه انسانی را در عرصه حيات فردی و اجتماعی شان دارن

  . شرطی که انحصار طلبان بگذارند
  

ما دستان ياری دھنده و بخشنده اين مردم را می فشاريم و بوسه ھای مادرانه مان را نثار پيشانی ھای بلند وسر ھای 
آری ما به شايستگی ھا و بالندگی ملت . سبز و سر شار از انديشه ھای صلح دوستانه وآزاديخواھانه جوانان می نماييم

  . ازمان از صمصيم قلب باور داريم و احترام می گذاريمسر افر
  

ما با تکيه بر تفکرات و انگيزه ھای صلح دوستانه مان برای برقراری صلح و امنيت پايدار وبرای خشکاندن ريشه ھای 
خشونت گری که به باور ما فقر و جھل و جباريت است ھمگام و ھمراه ملت بزرگ ايران تالش و کو شش می 

  . شد تا نھال صلحی که کاشته ايم بيش از پيش سبز و بارور شودبا.کنيم
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  مادران صلح ايران 
       1389آبانماه 

  
57Hآخرین خبرھا از وضعيت کارگران زندانی شرکت واحد   

 غالم حسينی از اعضای سندیکای شرکت واحد تھران، پس از ضرب و شتم در به گزارش کميته ھماھنگی، غالمرضا
 زندان رجایی شھر کرج و بدون اعالم ھيچ گونه اتھامی و در شرایط غير انسانی محبوس می ٨بازجویی اکنون در بند 

ع انتظامی و ھم چنين ھمایون جابری به دليل ھمراھی کردن خانواده غالم حسينی در رفت و آمدشان به مراج.باشد
 زندان رجایی شھر کرج بسر می برد و مقام ھای قضایی برای ۴قضایی، توسط مامورین امنيتی دستگير شد و در بند 

جابری و خانواده اش اعالم نموده اند که تھيه ی این وثيقه از عھده . اند  ميليون تومانی صادر کرده٣٠آزادی وی وثيقه ی 
  . ی آنھا خارج است

 زندان اوین بسر ٢٠٩ست که رضا شھابی کارگر شرکت واحد، کماکان در وضعيت بالتکليفی در بند امنيتی این در حالی ا
ھای زندان  او عالوه بر ناراحتی ھای کمر و گردن و کتف، دچار ناراحتی ھای عفونی در لثه و دھان شده و مقام. می برد

 ۶٠پيشتر دادیاری ویژه امنيت برای آزادی رضا وثيقه ی الزم به یادآوری است که .از نظر درمانی به او توجھی ندارند
شھابی در تماس با خانواده اعالم . ميليون تومانی صادر کرده بود که خانواده ی وی تودیع وثيقه نمودند، اما او آزاد نشد

ده بودند، در اثر  ميليون تومانی خبر کر۶٠ مھرماه که خانواده ی وی را برای تودیع وثيقه ١٩کرده است که درست در روز 
 ميليون تومانی به طور کتبی به اطالع اش ١٠٠اعتراض بازجو به کم بودن مبلغ وثيقه، ابالغيه ی لزوم تودیع وثيقه ی 

  .رسيده است

از سوی دیگر دادیاری ویژه ی امنيت در اوین اعالم کرده که مدت ھاست پرونده ی رضا شھابی را به دادگاه انقالب در 
به نظر می . ال کرده، در حالی که دادگاه انقالب از وجود چنين پرونده ای، اعالم بی خبری می کندخيابان معلم ارس

رسد این اقدام ھا در راستای سرگردان نمودن رضا و خانواده اش و اعمال فشار بيشتر بر او و قبول اتھامات واھی 
با این وجود، رضا از روحيه ی بسيار باالیی . اردبر اساس گفته ی خانواده ی رضا شھابی، او نياز فوری به درمان د.است

برخوردار بوده و خواستار پيگيری خانواده، وکيل اش و کارگران و فعاالن کارگری برای فشار ھرچه بيشتر بر مقامات 
  .قضایی وامنيتی برای آزادی فوری خود شده است

دی با خانواده اعضای زندانی سندیکای واحد ھای کارگری ضمن اعالم ھمدر کميته ھماھنگی برای کمک به ایجاد تشکل
  .ی کارگران زندانی می باشد تھران، بار دیگر خواھان آزادی ھمه

 کميته ھماھنگی برای کمک به ایجاد تشکل ھای کارگری

        1389آبان  27

اوين در باره کودکان کار ٣۵٠يادداشت يک کارگر زندانی از بند   

 ٣۵٠ن نوشته ی کوتاه را بھنام ابراھيم زاده کارگر زندانی و فعال حقوق کودکان از بند اي:به نوشته سھام نيوز آمده است 
بھنام که نتوانسته دغدغه ھای خود را فراموش کند در کنج زندان نيز . زندان اوين نوشته و به بيرون ارسال کرده است 

بان نيز ھست، بارھا پای درد دل کودکان کار او که عضو انجمن کودکان کار و خيا. به کودکان کار و خيابان می انديشد 
برگزاری . خرداد ماه امسال بازداشت شده ، ھمچنان در بالتکليفی کامل به سر می برد  ٢٢وی که . نشسته است

 .دادگاه اين فعال مدنی نيز بارھا به تعويق افتاده است

  نوشته بھنام ابراھيم زاده را می خوانيد

ند که در چھار راه ھا گل و فال می فروشند يا در زباله دانھا دنبال اشيای ارزشمند می کودکان کار فقط آنھايی نيست
بعضی ھا در کارگاه ھای سياه و نمور و بعضی در خانه ھا . گردند و يا اسپند دود کنان از ميان ماشينھا رد می شوند 

در کارگاه ھايی در شرايط بسيار بعضی ھا ھم . ميخ صاف می کنند و برای ھر کيلو مبلغ کمی دريافت می کنند 
عروسک سر ھم يا گلدوزی می کنند.نامناسب شغلی کيف تعمير می کنند  . 

کودکان کار با خانواده ھايی که عموما مشاغل کاذب دارند در حومه شھرھای بزرگ زندگی می کنند و وقت تحصيل و 
بی سوادند يا ھيچ مھارتی ندارند ،موضوعی آنھا بيشترشان يا . کودکی شان توسط خانواده ھايشان گرفته می شود 

آنھا بارھا و بارھا به ھمين داليل طعمه قاچاقچيان شده اند و در کيف يا .که آنھا را در معرض خطرات زيادی قرار می دھد 
  عروسک ھايشان مواد مخدر جاسازی شده است

او به ھمراه سه خواھرش دردھای .ديده بودم او را بارھا در انجمن کودکان کار و خيابان . مھری دختری ده ساله است 
آنھا کارشان را در کارگاه لباس دوزی . مادرشان را شنيدند و تصميم گرفتند که از کودکی کار کنند تا کمک خرجش باشند 

آغاز کردند اما مھری بارھا برايم تعريف کرد که کارگاه محيط سالمی ندارد و بعضی سرکار گرھا و صاحب کارھا شيشه و 
 . ترياک مصرف می کردند و حرکاتی نا به جا از آنھا سر می زد
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از ما می خواستند برای شان مواد جابه جا کنيم، آنھا مواد را توی عروسکھا می گذاشتند و به ما «: مھری می گفت 
برايم تعريف می کرد او .می گفتند به جای کار زياد و پول کم در کارگاه، عروسک برای مان جابه جا کنيد و پول زياد بگيريد 

 «. که اين آدمھا خودشان به راحتی پول در می آورند و الزم نيست خيلی زحمت بکشند

نيز  ٣۵٠اين نمونه کوچکی از خطراتی است که مھری ھا را تھديد می کند نمی دانم چرا اين روزھا در گوشه تاريک بند 
آنھا اين روزھا در نبود انجمن کودکان کار و خيابان .شود تصوير مھری و خواھر و بردارانش و از جلوی چشمانم دور نمی 

چه می کنند؟ آيا کسی ھست تا تا درد دلشان را بشنود و نکته ای به آنھا بياموزد ؟آنھا اين روزھا چگونه روزگار می 
 گذارانند ؟

 بھنام ابراھيم زاده

  زندان اوین٣۵٠ بند -٨٩پایيز 

 تعویق مطالبات کارگران چوالب رشت

شرکت . کارگر در آن مشغول به کارند300در حال حاضر . شرکت پروژه ای راه سازی وابسته به بخش خصوصی استاین 
کارگران قراردادی اند و سابقه . دارای کارگاه ھایی در ھشتپر، انزلی، رودبار و ساوه است که  آسفالت کاری می کنند

 ماه ریالی بابت دستمزد 4 سرجمع 89اه تابستان و مھرماه  م3کارگران در طول .  سال است20کارشان از یک تا بيش از 
 - بسته به فصل کار مانند تابستان و بھار که روزھا طوالنی است -  ساعت 12 تا 8کارگران روزانه بين . دریافت نکرده اند

فته شده ھمان طور که می دانيد و در گزارش ھای قبل گ. شرکت بيشتر طرف قرارداد اداره راه است. کار می کنند
گفتنی .  نفر را از اداره کار دریافت می کند 150 کارگر در کارگاه حق نھار و بيمه و لباس حدود 50 الی 40شرکت در ازای 

درروزھای جمعه نيز اضافه کاری . کارگران سرویس رفت و آمد دارند.  تومان است1000است که حق نھار برای ھر کارگر 
 نفر در 210کارگران این شرکت آن است که آن ھا یک صندوق ھمياری دارند که حدود از نکات گفتنی در مورد . می کنند

 ھزار تومان در آن پس انداز دارد که در شرایط اضطراری مانند بيماری ، حوادث 200آن عضو ھستند و ھر عضوی در حدود 
د این گونه صندوق ھا به ویژه در ایجا. به کمک ھم طبقه ای ھایشان می شتابند... ، خانه سازی یا مشکالت مالی دیگر

 .شرایط کنونی الزم است و با توجه به تشدید فشار به کارگران می تواند به آنان کمک کند

حال آن که . دیرکرد پرداخت مطالبات را به گردن کارفرما یعنی اداره راه می اندازند.. مالکان شرکت از جمله دکتر نيکویه و 
ند چنين چيزی واقعيت ندارند و شرکت با استفاده از ابزار بيکارسازی و تھدید در این راه کارگران با تحقيق متوجه شده ا

ازجمله موارد اخراج یکی این بود که با پایان یافتن کار کارگاه رودبار کارگران زیادی . سعی در مھار اعتراضات کارگری دارد
) اداره حفظ منافع سرمایه ( راساس مصوبه اداره کاردستمزد کارگران ب. اخراج و یا به کارگاه ھای دیگر منتقل شدند

 .است

 شرکت شعاع شرق، کارگاه فراورده ھای بتونی

این حاجی . این شرکت متعلق به فردی به نام ھادی شعاع شرق است که کارگران وی را حاجی خطاب می کنند
شرکت در . فرت می کندھرسال به مدت چند ماه جھت خوش گذرانی به کشورھای اروپایی غربی و شرقی مسا

 کارگر است که ھمه آن 120این شرکت در حال حاضر دارای .  پيربازار در منطقه تخته پل قرار دارد– جاده رشت 3کيلومتر 
عده ای . در این ميان، برخی کارگران که بيمه ھم نيستند روزمزد بوده و یا ھفتگی  مزد می گيرند. ھا قراردادی ھستند

کارگاه دیگر این شرکت در جاده تھران در . ار می کنند یعنی قطعه سازی را کنترات می کنندھم به شکل کارمزدی ک
کارگاه دیگر .  نفر در آن  کارمی کنند و ھمگی قراردادی ھستند6زمينه توليد فراورده ھای بتونی مشغول به کار است که 

محل فروش محصوالت کارگاه ھای دیگر تبدیل شده ًشعاع شرق در جاده شفت قراردارد که فعال توليد ندارد و به انبار و 
این دو نفر ھم طبق معمول قراردادی .  کارگر، یکی فروشنده و دیگری نگھبان، کار می کنند2در این کارگاه . است

محصوالت شعاع شرق شامل فراورده ھای بتونی، فرغون آھنی، یونوليت مصرفی در ساختمان، فراورده ھای . ھستند
البته مشتری دایم شعاع شرق  شھرداری . ز و نيمکت و دست شویی سيار جھت نصب در پارک ھا استآھنی مانند مي

رشت است که این شرکت با زد و بند و پرداخت رشوه به آن حتی موزائيک پياده روھای شھر را، حتی اگر سالم ھم 
 دستگاه وسيله نقليه 30 از جمله شرکت دارای ماشين آالت مختلف. باشند، تخریب و دوباره موزائيک کاری می کند 

دستمزدھا طبق معمول بر اساس مصوبه اداره کار است و اضافه کاری برای کارگران . سنگين و جرثقيل و لودر است
کارگاه . بيشتر کارگران اضافه کاری می کنند . تومان است1700 و برای کارگران فنی ساعتی 1500ساده ساعتی 

  .  نداردسرویس ایاب و ذھاب و غذاخوری

  اوين در باره کودکان کار ٣۵٠يادداشت يک کارگر زندانی از بند 

اين نوشته ی کوتاه را بھنام ابراھيم زاده کارگر زندانی و فعال حقوق : آبان آمده است 27در سحام نيوز به نوشته سایت 
سته دغدغه ھای خود را فراموش کند بھنام که نتوان.  زندان اوين نوشته و به بيرون ارسال کرده است ٣۵٠کودکان از بند 

او که عضو انجمن کودکان کار و خيابان نيز ھست، بارھا پای درد . در کنج زندان نيز به کودکان کار و خيابان می انديشد 
 خرداد ماه امسال بازداشت شده ، ھمچنان در بالتکليفی کامل به سر می برد ٢٢وی که . دل کودکان کار نشسته است
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   .ادگاه اين فعال مدنی نيز بارھا به تعويق افتاده استبرگزاری د. 
   :نوشته بھنام ابراھيم زاده را می خوانيد 

کودکان کار فقط آنھايی نيستند که در چھار راه ھا گل و فال می فروشند يا در زباله دانھا دنبال اشيای ارزشمند می 
عضی ھا در کارگاه ھای سياه و نمور و بعضی در خانه ھا ب. گردند و يا اسپند دود کنان از ميان ماشينھا رد می شوند 

بعضی ھا ھم در کارگاه ھايی در شرايط بسيار . ميخ صاف می کنند و برای ھر کيلو مبلغ کمی دريافت می کنند 
   .عروسک سر ھم يا گلدوزی می کنند.نامناسب شغلی کيف تعمير می کنند 

اذب دارند در حومه شھرھای بزرگ زندگی می کنند و وقت تحصيل و کودکان کار با خانواده ھايی که عموما مشاغل ک
آنھا بيشترشان يا بی سوادند يا ھيچ مھارتی ندارند ،موضوعی . کودکی شان توسط خانواده ھايشان گرفته می شود 

ند و در کيف يا آنھا بارھا و بارھا به ھمين داليل طعمه قاچاقچيان شده ا.که آنھا را در معرض خطرات زيادی قرار می دھد 
  .  است عروسک ھايشان مواد مخدر جاسازی شده

او به ھمراه سه خواھرش دردھای .او را بارھا در انجمن کودکان کار و خيابان ديده بودم . مھری دختری ده ساله است 
رگاه لباس دوزی آنھا کارشان را در کا. مادرشان را شنيدند و تصميم گرفتند که از کودکی کار کنند تا کمک خرجش باشند 

آغاز کردند اما مھری بارھا برايم تعريف کرد که کارگاه محيط سالمی ندارد و بعضی سرکار گرھا و صاحب کارھا شيشه و 
   .ترياک مصرف می کردند و حرکاتی نا به جا از آنھا سر می زد 

 عروسکھا می گذاشتند و به ما از ما می خواستند برای شان مواد جابه جا کنيم، آنھا مواد را توی«: مھری می گفت 
او برايم تعريف می کرد .می گفتند به جای کار زياد و پول کم در کارگاه، عروسک برای مان جابه جا کنيد و پول زياد بگيريد 

   ».که اين آدمھا خودشان به راحتی پول در می آورند و الزم نيست خيلی زحمت بکشند 
 نيز ٣۵٠ ھا را تھديد می کند نمی دانم چرا اين روزھا در گوشه تاريک بند اين نمونه کوچکی از خطراتی است که مھری

آنھا اين روزھا در نبود انجمن کودکان کار و خيابان .تصوير مھری و خواھر و بردارانش و از جلوی چشمانم دور نمی شود 
ھا اين روزھا چگونه روزگار می چه می کنند؟ آيا کسی ھست تا تا درد دلشان را بشنود و نکته ای به آنھا بياموزد ؟آن

  گذارانند ؟ 
  

  بھنام ابراھيم زاده 
  

    زندان اوين٣۵٠بند  -٨٩پاييز 
  

  ھا  ھای به تعویق افتادن دوباره ھدفمند کردن یارانه زمزمه
  
  

 ھرچند بر اساس قانون مصوب مجلس، دولت باید از آغاز : می نویسد ١٣٨٩ آبان ٢٧  شنبه پنجاریخ تدر کلمه سایت 
ھای پياپی دولت، تاکنون چند بار  کرد، اما اجرای این قانون با وجود وعده ھا را اجرا می  طرح ھدفمندی یارانه١٣٨٩ل سا

  . رسد ھا به گوش می ھا و آزادسازی قيمت ھای به تعویق افتادن دوباره ھدفمند شدن یارانه به تاخير افتاده و اکنون زمزمه
سان معتقدند که در نھایت دولت احمدی نژاد در سال جاری زیر بار اجرای این به گزارش خبرنگار کلمه، برخی کارشنا

ھای مختلف این تعھد را به تاخير خواھد انداخت، اما برخی   به بھانه٩٠طرح پرسروصدا نخواھد رفت و تا شب عيد سال 
ھای   دولت پروژه پرداخت یارانهبه عقيده این گروه، اگرچه. ای جز اجرای قانون مصوب ندارد دیگر معتقدند که دولت چاره

ھا  نقدی را بيش از یک ماه کش داد، اما با عبور از این مرحله، توجيھی برای به تعویق انداختن ھدفمند کردن یارانه
  . نخواھد داشت

ه اما با آنکه مجلس بودجه اجرای این طرح را ب. شد  اجرایی می٨٩کند که این طرح باید از آغاز سال  قانون تصریح می
اندازه یک سال در قانون بودجه امسال تصویب کرده و در اختيار دولت قرار داده بود، در نيمه اول سال، دولت از اجرای 

خواھد با اجرای طرح از نيمه دوم سال، عمال بودجه  قانون شانه خالی کرد و باعث شد برخی نمایندگان بگویند دولت می
  . ھا و نقاط ضعف این طرح را در مرحله اجرا، بپوشاند یک ساله را در شش ماه خرج کند تا کاستی

ای دولت،  ھای شعاری جبھه رسانه ھا و خبرپراکنی با این حال از اول مھرماه ھم وضعيت تغييری نکرد و غير از مصاحبه
غاتی به ای و تبلي از نيمه مھرماه ھم حمالت گسترده رسانه. ھا نيفتاد ھيچ اتفاق جدیدی در عرصه ھدفمند شدن یارانه

ھا ایجاد شود، اما باز ھم این  سازی به نام فتنه اقتصادی آغاز شد تا فضای روانی برای افزایش قيمت دشمن دست
ماه  اتفاق نيفتاد، به طوری که در نيمه دوم مھرماه، نمایندگان مجلس از قطعی شدن موعد اجرای طرح ھدفمندی در آبان

  . خبر دادند
ھایی که نه تنھا قابل برداشت نيستند، بلکه منشأ و  ھا گذشت؛ یارانه ذره مبالغ اسمی یارانهآبان ماه اما به پرداخت ذره 

  . ھا، خالف قانون است محل تأمين آنھا ھم مشخص نيست و به عقيده مجلسيان، پرداخت آنھا قبل از افزایش قيمت
ول داد، به طوری که ھم اکنون در ھای از قبل بلوکه شده را نيز یک ماه ط اما دولت ھمين نمایش عددی و پرداخت

بگذریم از اینکه ھنوز . ھا در دستور قرار نگرفته است ھا و حذف یارانه آستانه پایان ماه آبان قرار داریم و ھنوز تغيير قيمت
ھا  ھای متعددی از شوک به بازار و افزایش غيررسمی اما واقعی قيمت ھا صورت نگرفته، گزارش تغيير رسمی در قيمت

  . شود ھای مختلف منتشر می زهدر حو
ھا  در چنين شرایطی، و در حالی که دولت از پاسخگویی و اطالع رسانی شفاف در خصوص زمان ھدفمند شدن یارانه

ھای  دھد که احتماال برنامه ھای دو نماینده عضو کميسيون اقتصادی مجلس نشان می کند، مصاحبه خودداری می
  . و بلکه چندباره در اجرای این قانون در دستور کار دولت قرار گرفته استای برای تاخير دوباره  نشده اعالم

یکی از این دو مورد، مصاحبه عبدالرضا ترابی، نماینده گرمسار، با ھفته نامه کویر است که در خبرگزاری خانه ملت 
ًھا عمال آغاز نشده  هکند که ھدفمندی یاران این عضو کميسيون اقتصادی در مصاحبه خود تاکيد می. منعکس شده است

 – یعنی یک ماه دیگر –ھا، به اواخر آذرماه  کند که اجرایی شدن قانون مذکور و آزادسازی قيمت بينی می است، و پيش
  . موکول شود
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مورد بعدی، مصاحبه کاظم دلخوش نماینده صومعه سرا با باشگاه خبرنگاران جوان است که او نيز زمان اجرای طرح 
  . کند ا را یک ماه دیگر و شروع فصل زمستان اعالم میھ ھدفمندی یارانه

ای بدون حضور  ھای تاخير به خصوص از آن جھت حائز اھميت است که دولت و مجلس به تازگی جلسه این زمزمه
  . اند که در آن بحثھای زیادی درباره طرح ھدفمندی صورت گرفته است خبرنگاران داشته

ھا درز کرده و مشخص شده که در جلسه  اشته که جزئيات آن به رسانهای غيرعلنی د ھمچنين مجلس نيز جلسه
مذکور، مصباحی مقدم، رئيس کميسيون ویژه بررسی طرح تحول اقتصادی، به دیدار خود و چند عضو دیگر این کميسيون 

دولت در : است کهبا وزیر اقتصاد، معاون پارلمانی احمدی نژاد و رئيس کارگروه طرح تحول اقتصادی اشاره و تصریح کرده 
قبال سواالت نمایندگان سکوت کرده و در پی اجرای مرحله به مرحله و اطالع رسانی قطره چکانی است تا به قول 

  . خودش مانع از برخی سوء استفاده ھا شود
ه ھا پرد مصباحی مقدم در این جلسه از کسب درآمد غيرقانونی از سوی دولت به بھانه اجرای قانون ھدفمندی یارانه

ھزار تومانی به ھر خانوار برای دوماه، گویای کسب درآمد ٨١ارائه یارانه : برداشته و به نمایندگان گزارش داده شده است
این در حالی است که بر اساس . ھاست  ھزارميليارد تومانی دولت در سال اول اجرای قانون ھدفمند کردن یارانه٨٠

از این رو کسب درآمد بيشتر بر .  ھزار ميليارد تومان درآمد کسب کند٢٠مصوبه مجلس، دولت باید در سال اول حداکثر 
  . رود خالف قانون مصوب مجلس به شمار می

این در حالی است که . ھای انرژی است کسب چنين درآمدی در ازای افزایش قيمت حامل: وی ھمچنين گفته است
  . اعالم نکرده است و این دومين تخلف دولت استھای انرژی پس از اجرای این قانون را  دولت تا کنون، نرخ حامل
ھا در ابتدای فصل زمستان ھم اجرا  دھد که بدین ترتيب حتی اگر طرح ھدفمند شدن یارانه خبرنگار کلمه گزارش می

شود، معنایی جز این ندارد که دولت بودجه یک ساله این طرح را برای سه ماه خرج خواھد کرد و با افزایش چھار برابری 
ھا و  کند ناکارآمدی ابع و نيز کسب درآمدھای غيرقانونی، آنطور که در گزارش به مجلس اشاره شده، سعی میمن

  . مشکالت طرح را بپوشاند
ھا و تاخيرھا برای امسال و این چند ماه ممکن است، و از این رو این  اما واضح است ھمه این زمان خریدن ھا و تعویق

نگری خود، در  ھای بدون آینده ریزی بينی و برنامه دار نزدیک ، فارغ از رویه کلی و سابقهشود که آیا دولت سوال مطرح می
دھنده اقتصادی، برای سال  ھا و دیگر ابعاد این طرح تکان ھای نقدی و مھار قيمت زمينه طرح ھدفمندی و پرداخت یارانه

  بعد و سالھای بعد ھم فکری کرده است؟
  

ضو سنديکای کارگران شرکت نيشکر ھفت تپه به شش به اتھام توھين به رھبری؛سه ع
  ماه زندان محکوم شدند

 از ايران حاکيست که سه عضو سنديکای کارگران شرکت نيشکر ھفت تپه روز چھارشنبه از ی رسيدهگزارش ھابر پایه 
 . شدندسوی دادگاه تجديدنظراھواز به شش ماه زندان محکوم 

ھمچنين  .، عليرضا سعيدی و بھروز مالزاده نام دارند، توھين به رھبری بوده استاتھام اين سه کارگر که بھروز نيکوفرد
رضا رخشان، رئيس ھيئت مديره سنديکای کارگران شرکت نيشکر ھفت تپه، پس از نوشتن مقاله ای به خاطر دومين 

  .سالگرد راه اندازی اين تشکل کارگری تحت فشارھای امنيتی و قضايی قرار گرفته است

س اين گزارش ھا، دادگاه تجديد نظر اھواز به آقای رخشان گفته است که در حکم تبرئه وی در پرونده رھبران بر اسا
سنديکای کارگران شرکت نيشکر ھفت تپه تجديد نظر خواھد شد و او بايد در انتظار تائيد حکم زندان صادره عليه سه 

 کارگر ھفت تپه در دادگاه تجدید نظر رژیم تایيد 3 بنا به گزارش منتشره حکم زندان صادره عليه کارگر ھفت تپه
ماه زندان تعزیری صادره عليه ھر یک از کارگران شرکت کشت و 6دادگاه تجدید نظر رژیم در شھر اھواز حکم .گردید

 را که به اتھام توھين به خامنه ای صادر گردیده است،" بھروز نيکو فرد، عليرضا سعيدی و بھروز مالزاده"صنعت ھفت تپه 
 ميليون تومانی از زندان آزاد شدند، پس از برگزاری جلسه 70کارگران نامبرده که پس از بازداشت با وثيقه .تایيد کرد

 . ماه زندان تعزیری محکوم شده بودند6محاکمه به 

 عدم رسيدگی به خواست و مطالبات کارگران ریسندگی خاور رشت  

 ماه دستمزدھای معوقه 8" خاور رشت"ن، کارگران کارخانه ریسندگی عليرغم وعده ھای مقامات رژیم در استان گيال
.خود را دریافت نکرده اند  مھرماه سالجاری در مقابل 3در پی آخرین تجمع کارگران کارخانه ریسندگی خاور رشت در تاریخ 

يالن پرداخت استانداری گيالن در اعتراض به عدم پرداخت دستمزدھای معوقه خود، مقامات رژیم در استانداری گ
 .دستمزدھای معوقه کارگران را وعده داده بودند که تاکنون عملی نگردیده است

 
  مسدود کردن یک بلوار در بافق کردند ھای قربانيان ترافيکی اقدام به خانواده

بانيان حوادث ھای قر خانوادهمردم و جمعی از :  آبان آمده است 28 ایلنا در تاریخ –به گزارش خبرگزاری دولتی کار ایران 
ھای قربانيان  ه  بنا بر اعالم فرمانداری بافق، جمعی از مردم و خانواد .مسدود کردند ترافيکی بلوار انقالب شھر بافق را

بلوار نسبت به مسدود  ھای حمل بار سنگ آھن از این ترافيکی اخير بلوار انقالب، در اعتراض به عبور کاميون حوادث
 .کردن آن اقدام کردند
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طبق مصوبه : امنيت اظھار داشت ی این اتفاق، فرماندار بافق با حضور در محل ضمن دعوت مردم به آرامش و حفظدر پ
مقرر شده که تا دو ماه آینده مسير کمربندی سنگ آھن تا  شورای ترافيک و جلسات متعدد با شرکت سنگ آھن مرکزی

شرکت  طبق مصوبه تا ماه آینده فرصت اجرای طرح مذکور را بهما : ای افزود اله خواجه ذبيح .گردد ميدان غدیر آماده تردد
 .کنيم وسایط نقليه سنگين ممنوع می ھا و ھای این مسير را از ماه آینده برای تردد کليه کاميون سنگ آھن داده و راه

   آبان 29برنامه اتحادیه پيشکسوتان جامعه کارگری براي گراميداشت 
 
 

 اتحادیه پيشکسوتان جامعه کارگری اطالعيه :  آبان آمده است 28 ایلنا در تاریخ –یران به گزارش خبرگزاری دولتی کار ا
  . صادرکرد) سالروز تصویب قانون کار(  آبان ماه٢٩ای به مناسبت 

 آبانماه سالروز تصویب قانون کار ٢٩گزارش ايلنا، اتحادیه پيشکسوتان جامعه کارگری دراطالعيه ای که به مناسبت   به
 صبح روز ٩:٠٠ده است از کليه اعضا خود درخواست نمود تا در مراسمی که به ھمين مناسبت راس ساعت صادر کر
 آبانماه درمحل ساختمان آموزشی خانه کارگردرميدان فردوسی خيابان انقالب کوچه شاھرودی برگزارمی گردد ٢٩شنبه 

  . حضور پيدا نمایند
ون کار را با گردھمایی و سخنرانی و صدور قطعنامه در حمایت از معموال ھرساله تشکالت کارگری سالروز تصویب قان

اقتصادی - قانون مذکوربرگزار می نمایند که امسال به لحاظ گنجاندن اصالح قانون مذکور دربرنامه پنجم توسعه سياسی
  . کشورازاھميت بيشتری برخورداراست

  پايان پيام
  

  بدون شرح
  عملكرد مجلس كارگري در چند سال گذشته 

 و به دنبال 86ماه سال    روز چھارشنبه دوم آبان:  آبان آمده است 28 ایلنا در تاریخ –ه گزارش خبرگزاری دولتی کار ایران ب
كارگر جمھوري اسالمي ايران نخسيتن مجلس كارگري كشور با حضور جمعي از  برگزاري كنگره ساالنه تشكيالت خانه

ختمان قديم مجلس شوراي اسالمي برگزار شد تا تشكلي ديگري ھاي سياسي و فعاالن كارگري در محل سا شخصيت
  . به جمع نھادھاي مدافع حقوق صنفي كارگران ايران افزوده شود

 قانون اساسي و قانون برنامه 44 ساله، ابالغيه اصل 20انداز  اين مجلس درشرايطي تشكيل شد كه موضوع چشم
  . ر آثاري را از خود برجاي گذاشته بودندتوسعه تا حدودي بر زندگي روزمره جامعه كارگري كشو

ھاي  جمعي تمامي نھاد به گفته برگزار كنندگان مجلس كارگري، ھدف از برگزاي اين مجلس ايجاد زمينه مشاركت دسته
  . است ھاي صنفي و حقوقي جامعه كارگري ايران بوده كارگري و ھمكاري نزديك براي پيگيري خواسته

اسالمي ايران، كانون بازنشستگان  كارگر جمھوري و غير رسمي چون تشكيالت خانهھايي رسمي  از اين تشكل پيش
عالي شوراھاي اسالمي  كار، حزب اسالمي رفاه ايران، جامعه اسالمي كارگران، كانون تامين اجتماعي، حزب اسالمي

يندگان كارگري و فعالن ھا، نما اسالمي كارگران كارخانه ھاي صنفي كارگري، بسيج كارگري، انجمن كار كشور، انجمن
  . كردند كارگري سنديكايي خود در زمينه دفاع از حقوق صنفي كارگران شاغل و بازنشسته فعاليت مي

در اين روز و به دنبال تشكيل نخستين مجلس كارگري، اعضاي اين مجلس با ھاشمي رفسنجاني ديدار كردند كه در آن 
ھاي كارگري ضامن دفاع  تشكل: اي صنفي كارگري تاكيد كردرئيس مجمع تشخيص مصلحت نظام در خصوص فعاليت ھ

ھا در  توانند ار حقوق خويش دفاع كنند بنابراين اين تشكلل از حقوق كارگران ھستند و چون كارگران بصورت انفرادي نمي
  . شوند راستاي احقاق حقوق كارگران تشكيل مي

ھا و جريان كارگري به  حركت: اه عيب نبوده است؛ عنوان كردگ وي در ادامه سخنان خود با با بيان اينكه گرفتن حق ھيچ
ھاي كارگري بايد با جلب آراي قاطبه كارگران آرمان  ھاي خارج از حق نيست و تشكل ھيچ عنوان براي طرح درخواست
  . ھاي واقعي آنھا را نمايندگي كنند

ان در جريان پيروزي انقلب اسالمي رئيس مجمع تشخيص مصلحت نظام ھمچنين، با اشاره به نقش پرنگي كه كارگر
ھمه بايد تالش كنند كه تا كارگران به اشتغال و سھمي كه در توليد :  داشتند؛ گفته بود ساله برعھده ايران و جنگ ھشت
  . دارند دست پيدا كنند

   افق فعاليت مجلس كارگري
جمع روحانيون مبارز كه در برگزاري حجت االسالم والمسلمين مجيد انصاري، عضو مجمع تشخيص مصلحت نظام و دبير م

نخستين مجلس كارگري حضور داشت به عنوان سخنران آغازين تشكيل مجلس كارگري را به جامعه كارگري ايران تبريك 
  . كارگر براي تشكيل اين مجلس تقدير كرد گفت و از ھمت واالي تشكيالت خانه
از سوي مجمع تشخيص مصلحت نظام براي شكوفايي ھايي كه در آن زمان  وي درسخنراني خود با اشاره به افق

در حالي كه براي دستيابي :  ساله كشور در نظر گرفته شده بود؛ گفت20اقتصادي و صنعتي ايران در سند چشم انداز 
تواند ايران به قدرت اول اقتصاد منطقه تبديل  ھا، جامعه كارگري ھمان چرخ مرحك اقتصاد پويايي است كه مي به اين افق

  . شود مھري مي ھا بي شنويم كه به جامعه كارگري به ويژه در بخش ساماندھي تشكل د؛ در كمال تاسف ميكن
مخالفت با ساماندھي : ھاي موجود در كشور به چشم ھمكار نگاه شود؛ افزود انصاري بابين اينكه بايد به تشكل

ھمانا دفاع از انديشه ھرج و مرج اجتماعي و ھاي اجتماعي باديده مزاحم و رقيب  ھاي اجتماعي و نگاه به تشكل نھاد
  . ھاي سياسي در جامعه است كه با فرھنگ قرآني سنخيتي ندارد ناھنجاري

سخنان انصاري اشاره اي غيرمستقيم به رويه وزارت كار و امور اجتماعي دولت نھم بود كه در آن سالھا با رويكرد حذف 
  . كرد ھاي كارگري تازه تاسيس فعاليت مي ھاي كارگري وقت و جايگزيني آنھا با نھاد تشكل

عليرضا محجوب دبيركل خانه كارگر و رئيس فراكسيون كارگري مجلس ھفتم نيز به عنوان دبگر سخنران اين مجلس 
كارگر جمھوري اسالمي ايران و به نام  نام خانه اين مجلس به نام فراكسيون كارگري مجلس شوراي اسالمي و به: گفت
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  . حركت ھاي كارگري، مردان و زنان كارآزموده عرصه كارگري تشكيل مي شودھا و  ھمه جريان
گير  اين مجلس قصد دارد و مي خواھد جريان آزاد ھمه: ھمچنين وي درتوجيه ھدف تشكيل مجلس كارگري گفت

 كنار وجدان ھاي كارگري را متبلور سازد و بنابراين اميدورايم كه بتوانيم در اين مجلس وجدان حق طلبي را در انديشه
  . كاري تقويت كنيم

در اين سخنراني محجوب خطاب به ھمه كساني كه به نام كارگر قصد ايجاد تغيير در قوانين بنياديني چون قانون كار را 
ھا پايه گزاري  بدايند كه مجلس كارگري به عنوان كانون خرد و انديشه براي پايان دادن به تمامي اجحاف: دارند گفت
  . شده است

با توجه به اينكه اقدامات : دھند؛ گفت اكنون غالب كارگران كشور را افراد حداقل بگير تشكيل مي با شاره به اينكه ھموي 
است اميدورايم كه بتوانيم در  غير كارشناسي و بدون پشتوانه باعث خدشه دار شدن زندگي اقتصادي كارگران شده

  . عه كارگري را به مجلس شوراي اسالمي منتقل كنيممجلس كارگري حداقل سالي يكبار چكيده ديدگاھاي جام
از : دبيركل خانه كارگر در اين سخنراني با تصريح اينكه مجلس كارگري به يك فكر و انديشه خاص اختصاص ندارد؛ گفت

 ھاي كاري  نظران را در محيط  و كنار كشور صاحب تھمت گستاخان نمي ھراسيم و بنا داريم تا بكوشيم از تمامي گوشه
  . ھا مرتبط شويم بشناسيم و با آن

سھيال جلودار زاده، نماينده و عضو وقت فراكسيون كارگري مجلس ھفتم شوراي اسالمي نيز در سخناني مھمترين 
ھدف تشكيل مجلس كارگري را مراجعه به آراي عمومي جامعه كارگري و پركردن خال حضور جريان تصميم سازي براي 

  . كشور دانست
در حالي كه روز به روز شرايط حضور : ھاي پارلمان و ھيات دولت گفت ه سھم كوچك كارگران از كرسيوي با اشاره ب

شود مجلس كارگري به تمامي  كارگران در مراجع تصميم گيري و تصميم سازي روز به روز كمرنگ تر و سخت تر مي
ھايشان را در  نمايندگان خود ديدگاهھاي صنفي، احزاب و گروه ھاي سياسي اين امكان را مي دھد تا از طريق  تشكل

  . رابطه با مسائل مختلف به گوش مسووالن نظام برسانند
   پايان نخستين مجلس

اي به فعاليت خود پايان داد كه در  نخستين مجلس كارگري سرانجام در بعدازظھر اولين روز تشكيل خود با صدور قطعنامه
ي كارگري كشور؛ كه به فضل الھي با حضور نمايندگان  ز بطن جامعهمجلس كارگري نھادي است برخاسته ا: آن آمده بود

مجلس كارگري بنا بر وظايف خود مكلف به دفاع . كارگري و مسووالن تشكالت كارگري سراسر كشور تشكيل شده است
ھاي مختلفي كه سرنوشت  ھاي سياسي بدانند در زمان تصدي آنھا در سمت از حقوق صنفي كارگران است و گروه

شود، ايستادگي خواھد كرد؛ پاسداري از قوانين  زنند در مقابل اقداماتي كه عليه كارگران انجام مي رگران را رقم ميكا
از وظايف تمامي مسووالن ) ره(مترقي جمھوري اسالمي به ويژه قانون كار اين يادگار ارزشمند حضرت امام خميني 

ھمت گمارند و از اقداماتي براي تغيير آن عليه كارگران به ويژه اخراج ذيربط است و انتظار دارد مجدانه در اجراي مفاد آن 
  . گيرد، جدا پرھيز كنند گرايي خارج و در اختيار كارفرمايان قرار مي كارگران كه از حالت سه جانبه

ن انتقاد به نحوه خصوصي سازي واحدھاي توليدي، اعتراض به برخي سياست ھاي مسووالن وقت در ارتباط با سازما
ھاي موقت كار و پيمانكاري، پايين بودن مطالبات مزدي كارگران، رسيدگي به  تامين اجتماعي، ساماندھي قرار داد

رويه و قاچاق كاالھاي خارجي و گاليه از كمرنگ شدن  وضعيت كارگران واحدھاي بحراني، پايان دادن به واردات بي
  . قطعنامه بودھاي سه جانبه از جمله موضواع مطرح شده در اين  گفتگو

   مجلس دوم كارگري
گذشت؛   و در حالي كه بيشتر از يك سال از آغاز كار نخستين مجلس كارگري مي87ماه سال  وسوم دي در روز بيست

ھاي  دومين مجلس كارگري با حضور جمعي فراكسيون كارگري مجلس ھشتم شوراي اسالمي و جمعي از نماينده
  . قديم مجلس شوراي اسالمي تشكيل شدكارگران سراسركشور در محل ساختمان 

دومين جلسه مجلس كارگري در حالي فعاليت خود را آغاز كرد كه از مدتي قبل دولت و مجلس سرگرم بررسي قانون 
  . ھا بودند ھدفمند سازي يارانه

براي موضوع مھم مجلس كارگري، مسئله ھدفمند سازي يارنه است كه اليحه آن : در اين جلسه عليرضا محجوب گفت
  . تصويب با قيد فوريت از طرف دولت به مجلس ارجاع شده است

ھاي سوم و چھارم توسعه نيز مطرح  ھا مسئله اي است كه از برنامه مند سازي يارانه وي در آنزمان باباين اينكه ھدف
لتي و  اين اليحه است كه در صورت تصويب به كارفرمايان دو13مھمترين مسئله موضوع ماده : بوده است؛ گفت

  . دھد خصوصي اجازه عدم افزايش مزدي را براي ھميشه مي
 اين اليحه بر تثبيت و عدم افزايش مطالبات مزدي كارگران و 13در آن زمان به باور اين فعال كارگري، در حالي در ماده 

ھاي زندگي تاكيد  ساير مزدبگيران تاكيد شده است كه ساير مواد اين اليحه با رويكردي متناقض بر شناور شدن ھزينه
  . داشتند

گاه تصويب نشد اما دبيركل خانه  ھا ھيچ ھرچند اين ماده قانوني در ادامه رسيدگي مجلس به اليحه ھدفمند سازي يارانه
عادت شده است كه براي ھر : ھا انتقاد كرد و گفت كارگر در ادامه سخنان خود از محتواي اليحه ھدفمند سازي يارانه

  . مربوط يك پوشش و ظاھر زيبا و جذاب طراحي كنندمحتواي مربوط يا نا
ھا بسيار جذاب است و البته در قانون برنامه سوم و چھارم مساله ھدفمندسازي  نام ھدفمندسازي يارانه: وي گفت

اما اخيرا اين ھدفمندسازي قالب و شكل جديدي به خود . شد ھاي انرژي، آب، برق و گاز مربوط نمي ھا به حامل يارانه
  . ته و فقط به موضوعاتي مربوط است كه در گذشته ھدفمندسازي به آنھا مربوط نبودگرف

ظاھر مطالب حكايت از دلسوزي براي منابع اصلي كشور و جلوگيري از ھدررفتن آنھا و گرفتن : محجوب در آن زمان گفت
ده و ھستند و قصدشان منابع از كساني كه تمكين مالي دارند است؛ شكي نيست كه ھمه مسووالن كشور دلسوز بو

ھاي اقتصادي را  اعتالي اقتصاد كشور است اما حذف محاسبات اوليه به دنبال اخذ اين سلسله تصميمات اولين تكان
 درصد 40 درصدي سوخت و حمل و نقل در حداقل معشيت خانوار كارگري تا نزديك به 10شود تا سھم كمتر از  سبب مي
  . افزوده شود

ھاي  ين كمالي، از مسووالن ارشد حزب اسالمي كار و وزير كارو امور اجتماعي در دولتدر ادامه اين جلسه حس
سازندگي و اصالحات از رويكرد وقت سياست اقتصادي كشور در قبال بنگاه ھاي زودبازده كه در آن زمان توسط وزير كار و 
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  . شد انتقاد كرد امور اجتماعي دولت نھم دنبال مي
ي زودبازده پول نفت و مردم كشور بوده و با اين طرح پول مردم فقير را در توليد به كار گرفته ھا اعتبار بنگاه: وي گفت

  . شود نمي
به باور كمالي حتي اگر اعتبارات نفتي به ھمان شيوه زودبازده در توليد مصرف شده باشد باز ھم مطلوب نيست زيرا 

  . كند برابر مي 10اقتصاد كشور شرايط مناسبي ندارد و اين موضوع مشكل را 
كمالي در آن زمان و در دومين مجلس كارگري بابيان اينكه كل سياست اقتصادي كشور از ابتدا بر پايه غلط بنا شده 

ھاي اخير نيز ادامه  اين روال غلط طي سال: شود؛ گفت ھاي بعد از انقالب نيز مربوط نمي است و به دولت نھم و سال
  . شود اقتصاد كشور درست نميداشته و تا اين سياست برقرار است 

  . در حقيقت ھيچ وقت به اين فكر نشده كه چه چيزھايي بايد توليد شود و چه چيزھايي نبايد توليد شود: وي گفت
ھمچينين در ادامه دومين مجلس كارگري انتقادھايي از سوي پرويز احمدي پنجكي و عباس كاربخش دبيراجرايي خانه 

   قانون نوسازي و بازسازي صنايع 9 كارگران در خصوص اخراج كارگران از طريق ماده كارگر كرمان به احتمال اخراج
  . و تغيير اساسنامه سازمان تامين اجتماعي وارد شد

   پايان دومين مجلس كارگري
دومين مجلس كارگري نيز سرانجام مانند مجلس نخستين در ھمان روز برگزاري به فعاليت خود پايان داد، در پايان اين 

اي چون بازپرداخت مطالبات سازمان تامين اجتماعي،  ھاي صنفي جلس كارگران عالوه بر تاكيد بر پيگري خواستهم
اعتراض به تغيير اساسنامه اين سازمان و اعاده امين شغلي و معيشتي كارگران اين حمايت خود را از ملت مظلوم غزه 

  .داشتند اعالم كردندكه درآن زمان زير حمالت شديد نيروي ھاي اسرائيلي قرار 

سال فعاليت اين نھاد صنفي بود تشكيل جلسه نداد اما به نظر   كه مصادف با سومين88كارگري در سال  گرچه مجلس
ھا بر زندگي مردم به ويژه جامعه  ھاي اقتصادي دولت و آثار مھمي كه اين سياست رسد با توجه به اھميت سياست مي

  .لسه مضوع گيري خود را بصورت آشكار و علني اعالم كندكارگري دارد بايد مجلس با تشكيل ج
  پايان پيام

 ! را آزاد کنيداعضای سندیکای کارگران نيشکر ھفت تپه 
  

سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوس رانی تھران و حومه، با انتشار بيانيه ای خواھان آزادی اعضای سندیکای کارگران 
  .دفاع از حقوق کارگران به زندان افتاده انداتھام ین سندیکا به پنج تن از اعضای ا. نيشکر ھفت تپه شد

  
  :متن بيانيه

  
فریدون نيکوفرد، جليل احمدی، قربان عليپور، . باری دیگر شاھد زندانی شدن پنج تن از کارگران این مرز و بوم ھستيم

 دادگاه ١م صادره از طرف شعبه علی نجاتی و محمد حيدری مھر از فعاالن سندیکای کارگران نيشکر ھفت تپه طی احکا
  .  ماه راھی زندان شدند۶ دادگاه انقالب اھواز برای مدت ١٣دزفول و تایيد این حکم توسط شعبه 

  
سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوس رانی تھران و حومه ضمن محکوم کردن احکام زندان نامبردگان، برای دفعات مکرر 

حقاق حقوق خود به زندان افکنده شده اند، فریاد بر می آورد و این گونه اعمال را به مظلوميت کارگران را که در راستای ا
سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوس رانی تھران و حومه با اعتقاد به بی گناھی افراد فوق . شدت محکوم می کند

يد و شرط ھمه ی کارگران زندانی الذکر و نيز دو تن از یاران خود؛ ابراھيم مددی و منصور اسالو خواھان آزادی بی ق
  . است

  
  با اميد به گسترش صلح و عدالت در ھمه جھان 

  سندیکای کارگران شرکت واحد 
  اتوبوسرانی تھران و حومه 

  
   ١٣٨٨آبان 

 

نگرفته اند، در مقابل   ماه است حقوق18کارگران خانه نشين لوله سازی خوزستان که 
 استانداری خوزستان تجمع کردند

و ریاضت اقتصادی  سه دھه گذشته جور» شرعی« خانمانسوز ھورى اسالمى ھيچ راه حلی بجز پيشنھادسران جم
در بھترین حالت ھميشه به منبر .ندارند برای حل مشگل ویرانگر بيکاری و تھيدستی، فقر و گرسنگی و فحشا کشيدن

انواده اشان را به فقر و فالکت عادت دھند و خواسته اند که کارگران و خ  رفته و با پوزخندی قصابانه و دشنه ای در دست
 برای خالصی از این حکومت و وظائف.و جان کندن تدریجی را وظيفه شریعی قلمداد کنند  گرسنگی کشيدن

 .شرعيش،باید کارگران و زخمتکشان از این رژیم گذر کنند
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ماه كامل است كه حقوق 18كارخانه  ينكه كارگران ا سازي خوزستان با اشاره به اين عضو شوراي كارگري كارخانه لوله
 .كارخانه ھستيم اندازي مجدد ما خواھان راه:  اند، گفت نگرفته

سازي   لوله كارگران كارخانه بيشتر: وگو با ايسنا، در خوزستان با بيان اين مطلب اظھار كرد غدير سواعدي در گفت
 .ھمه خانه نشينندحاضر   كار دارند ولي در حال  سال سابقه30 تا 20خوزستان بين 

به دليل : كرد گذشته است، خاطرنشان نفر از كارگران اين كارخانه100كه از زمان بازنشستگي حدود  وي با اشاره به اين
تامين اجتماعي، اين سازمان كارگر را از بازنشستگي محروم كرده  پرداخت نكردن سھم چھار درصدي كارفرما به سازمان

شده است،   ماه وارد18 كارگران اين كارخانه طي اين  خانواده600مام اين فشارھا كه بر وجود ت با: سواعدي گفت. است
  از ما انتظار دارند ھيچ فريادي نزنيم

  ھا، محلی شدن قيمت نان و تداوم سردرگمی بنزینی احتمال تعویق دوباره حذف یارانه
  

ھا بار دیگر به تاخير افتاده، روزنامه جھان صنعت در  نهدر حالی که روزنامه دنيای اقتصاد خبر داده که اجرای طرح حذف یارا
  .شود می» محلی«ھا  است که قيمت نان پس از حذف یارانه شماره شنبه از قول وزیر بازرگانی نوشته

به گزارش روزنامه دنيای اقتصاد، کاظم دلخوش نایب رئيس کميسيون اقتصادی مجلس ھشتم اقدامات چند ماه اخير 
جراحی اقتصادی کشور که تمام مراحل «است  ھا توصيف کرده و گفته اجرای حذف یارانه» مقدماتیمراحل «دولت را 

مردم باید با آمادگی و یاری دولت برای استقبال از «و » شود مقدماتی خود را سپری کرده با آغاز فصل زمستان اجرا می
  ».این طرح بزرگ اقتصادی آماده شوند

 به ٨٩ولت محمود احمدی نژاد و تصویب مجلس شورای اسالمی قرار بود از اول فروردین ھا بنابر پيشنھاد د حذف یارانه
  . ماھه از مجلس اول مھر ماه را زمان آغاز آن اعالم کرد۶اجرا در آید، اما دولت ابتدا با کسب مھلتی 

 نيز ٨٩یعنی ابتدای دی ماه » آغاز فصل زمستان«از آن پس، ابتدای آبان ماه، تاریخ بعدی و ابتدای آذر ماه و این بار ھم 
  .است ھا اعالم شده به عنوان زمان احتمالی اجرای طرح حذف یارانه

از محلی شدن نرخ نان با اجرای «روزنامه جھان صنعت نيز در شماره شنبه خود از قول مھدی غضنفری وزیر بازرگانی 
ای نداریم و نبود  ھا دیگر نانوایی آزادپز و یارانه ارانهبا اجرای قانون ھدفمندی ی«خبر داده و نوشته » ھا ھدفمندکردن یارانه

بندی و آغاز رقابت رخدادی دیگر بعد از اجرای قانون ھدفمندی در حوزه آرد و نان است که دولت از نانوایانی که از  سھميه
  ».ھای الزم را خواھد کرد صحنه رقابت جامانده و توان ماندگاری در بازار را ندارند، حمایت

 سال ٢سال است که شھروندان منتظر تعيين تکليف قيمت نان ھستند ھر چند طی  روزنامه نوشته که بيشتر از یکاین 
ھا صنف نانوا را در  سر گذاشته اما بحث ھدفمندی یارانه ھای بسياری را پشت  بار افزایش یافته و چالش٣اخير قيمت نان 

ھا  روز ملی نان با اعالم محلی شدن قيمت نان پس از حذف یارانهدر «و وزیر بازرگانی » انتظار رویداد بزرگی گذاشته
  ».است ھا را روشن کرده تکليف وضعيت نان و قوت اصلی ایرانی

شب با  خبر داده که قرار است شنبه» سردرگمی بنزینی در اوج«روزنامه جھان صنعت ھمچنين در گزارشی با عنوان 
ای در قالب سھميه ماھانه آذر یا   آخرین وضعيت اختصاص بنزین یارانهدرباره«ھای دولتی  حضور مدیران ارشد دستگاه

 تومان در ھر ليتر ۴٠٠ای  یارانه ًنرخی و احتماال با قيمت نيمه آزادسازی قيمت این فرآورده نفتی به صورت بنزین تک
 ».گيری شود تصميم

 
  »احتمال افزایش سرقت گاز خانگی پس از آزادسازی قيمت گاز«
  

ھا خبر داده و از قول جواد اوجی نوشته  پس از حذف یارانه» احتمال افزایش سرقت گاز خانگی«م جم نيز از روزنامه جا
انشعابات غيرمجاز و «که در صورت آزادسازی قيمت گاز خانگی احتمال افزایش سرقت گاز خانگی یا مواردی چون 

  .وجود دارد» دستکاری کنتورھای گاز
اینک  برای برخورد با چنين مواردی تشکيل شده و ھم» ھای ویژه نظارت و بازرسی گروه«گوید  این مقام دولتی می

که » ھای ویژه بازرسی ھم تشکيل شده ھای مختلف، گروه عالوه بر ماموران گازبان شرکت ملی گاز در سطح استان«
 .ھای نظارت و بازرسی گاز نيز افزایش خواھد یافت ھا فعاليت این گروه پس از حذف یارانه

 
 انتظامی آماده باش مترو، شرکت واحد اتوبوسرانی و نيروی

 بنا به گزارش منابع خبری، در آستانه فاز اجرایی طرح ھدفمندی یارانه : آمده استجرسسایت اصالح طلب به گزارش 
ده ھا و رھا سازی قيمت ھا، پرسنل شرکت واحد اتوبوسرانی، مترو و ھمچنين نيروھای انتظامی پایتخت، به حالت آما

پرسنل نيروی انتظامی، به کارکنان مترو  در جھت کنترل روند اجرای طرح ھدفمند کردن یارانه ھا، عالوه بر. باش درآمدند
اعالم شده و ابالغ گردیده است که تا اطالع ثانوی ھيچگونه مرخصی به  و شرکت واحد اتوبوسرانی نيز حالت آماده باش

س این گزارش، مسئوالن این سه بخش حتی به کسانی که در مرخصی بر اسا. داده نمی شود پرسنل این سه بخش
 .مراجعه کنند بردند، اعالم کرده اند که لغو مرخصی شده اند و ھر چه سریع تر به محل کار ھای خود به سر می

ل از بينی می شود که استقبا پس از ھدفمند کردن یارانه ھا پيش:" یک منبع آگاه در این باره به خبرنگار جرس گفت
ھمين دليل تمامی اتوبوسھای اسقاطی برای حمل و نقل  اتوبوس و مترو به دليل افزایش قيمت تاکسی افزایش یابد به

 متروی تھران نيز درصدد است که ھر چه سریع تر خطوط ناقص را: " وی ھمچنين افزود."مردم در دست تعمير است
تکميل باشد ، مسئوالن به راه   قطارھای خط کالھدوز در متروتکميل کند به ھمين دليل بدون اینکه پله برقی و تعداد

ھدفمند  نيروی انتظامی نيز از اوایل آبان ماه طرح ویژه حضور در محالت را در راستای طرح .اندازی این خط اقدام کرده اند
  .ناميده است" محله محور"کردن یارانه ھا در دستور کار قرار داده و آنرا 
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  بدون شرح 
  ع پيشكسوتان كارگري در مراسم بزرگداشت قانون كار؛ رئيس مجم

  كار ھستند   سوداگران مانع اجراي قانون
  

 صبح امروز مراسم بزرگداشت بيست و يكمين سالروز تصويب :  آبان نوشت 29 ایلنا در تاریخ –خبرگزاری دولتی کار ایران 
شھرري در محل تشكيالت خانه كارگر جمھوري قانون كار با حضور جمعي از كارگران مشاغل و بازنشسته تھران و 

  . اسالمي ايران در تھران برگزار شد
به گزارش خبرنگار ايلنا در اين مراسم حسن صادقي، معاون دبير كل خانه كارگر با بيان اينكه در نتيجه نفوذ و سلطه 

: اند گفت  به اجرا در نيامده69سرمايه داري تجاري بسياري از بخشھاي قانون كار از بعد تصويب اين قانون در سال 
 سال گذشته نام صيانت از 20ھواداران سرمايه داري تجاري كه به لحاظ تفكري مخالف توسعه صنعتي كشور ھستند در 

ھاي كشاورزي، قاليبافي و   نفره، بنگاه10 و 5ھاي كوچك زير  ھاي مرزي، كارگاه سرمايه و توسعه و ايجاد اشتغال بازارچه
  . اند  شمول بخشي از مقررات حمايتي قانون كار خارج كردهخانوادگي را از

 سال از اين اقدامات به اصطالح دلسوزانه و خيرخواھانه نه 20رئيس مجمع پيشكسوتان كارگري با بيان اينكه با گذشت 
 قاچاق تنھا به نرخ بيكاري افزوده شده است بلكه به دليل بازشدن مرزھاي رسمي و غير رسمي كشور به روي كاالھاي

  . اند ھاي صنعتي و واحدھاي توليدي كشور تعطيل شده و وارداتي خارجي، تمامي شھرك
 ھزار كارگر اخراجي كه 500 ميليون كارگر بيكار و بالتكليفي 5 درصدي نرخ بيكاري، سرگرداني 15به باور صادقي افزايش 

 تحت تاثير و نفوذ باورھاي اقتصادي ھاي اشتباه مسووالني است كه شود نتيجه اتخاذ سياست امروز مشاھده مي
  . سوداگران حجره نشين باعث معكوس شدن روند شكوفايي صنعتي كشور شدند

ھاي قانون كار ھيچ گاه حاضر به ارائه آمار مستند و شفاف از آثار اجراي  وي با بيان اينكه مدافعان حذف و تعديل حمايت
 قانون 191 و 189تفكري آماري مثبت اما شفاف از تبعات اجراي مواد اگر مدافعان چنين : اند؛ گفت پيشنھادات خود نشده

  . كار ارائه كنند جامعه كارگري ايراني تمامي ادعاھاي خود را در خصوص صيانت از قانون كار پس خواھد گرفت
: دآور شدرئيس مجمع پيشكسوتان كارگري با بيان اينكه قانون پس از قانون اساسي و مھمترين قانون ھر كشور است يا

 وقتي قانون كنوني كار در قالب اليحه پيشنھادي دولت وقت براي تصويب به مجلس شوراي اسالمي ارسال 67در سال 
  .  گروه با آن مخالفت كردند2شد 

گروه نخست سرمايه داراني صنعتي بودند كه در مورد نحوه تعديل و اخراج كارگر نسبت به اليحه :  صادقي افزود
  . شد با گفت وگو و مذاكره آن را حل و فصل كرد ھايي داشت كه در نوع خود قابل تامل بود و مي پيشنھادي اعتراض

در كنار اين گروه سرمايه داران تجاري سنتي بازار نيز كه از اصل و ريشه با ھرگونه حمايت از كارگر مخالف بوده : وي گفت
  . نھادي كار برخواستندو معتقد به تكريم سرمايه ھستند نيز به مخالفت با قانون پيش

ھا بر سر  ھر چند استدالل گروه دوم غير قابل قبول بود اما به دليل نفوذ اين تفكر مدت: معاون دبيركل خانه كارگر افزود
اي از حضرت امام خميني  تصويب قانون كار ميان مجلس و در شوراي نگھبان كشمكش بود تا اينكه وزير كار وقت در نامه

  .  كار كسب تكليف كردبراي تصويب قانون
قانون كنوني كار به تصويب مجمع تشخيص مصلحت ) ره(به گفته صادقي ھرچند با ورود منطقي و حكيمانه امام خميني

ھاي خود مانع اجراي كامل  نظام رسيد اما از ھمان روزھاي نخستين ھواداران سرمايه داري تجاري با كار شكني
  . بخشھاي اين قانون شدند

ھاي خود  خالفان قانون كار حتي با دستاويز قراردادن پيشنيه كارگري وزير كار دوره سازندگي بر شدت ھجمهم: وي افزود
به قانون كار افزودند و اين درحالي است كه در زمان ھمين وزير و با اجراي قانون كنوني توسعه صنعتي در ايران رقم 

  .  درصد كاھش يافت9 درصد به 14خورد و نرخ بيكاري از 
ادقي با طرح اين ادعا كه از زمان روي كار آمدن وزير كار تكنو كرات كابينه دوم اصالحات، مخالفان حجره نشين بازاري به ص

ھاي كارگري وقت از  در اين زمان تشكل: خواسته خود رسيدند و تو انستند در روند اجراي قانون كار كارشكني كنند گفت
تا براي روشن شدن صحت ادعاي مخالفان قانون كار در قالب اجراي مواد طريق شوراي سه جانبه كار ملي مجبور شد 

ھاي كوچك، خانوادگي، كشاورزي، قاليبافي و   قانون كار باخروج آزمايشي بيش از سه ميليون كارگر كارگاه191 و 189
  . مناطق مرزي موافقت كند

 قانون كار نشان داد كه مشكل اشتغال و توسعه 191 و 189كارگر با بيان اينكه اجراي آزمايشي مواد  معاون دبيركل خانه
ھاي  با اين حال مسووالن نه تنھا حاظر به بيان حقيقت نشدند كه حتي در دولت: اقتصادي كشور قانون كار نيست؛ گفت

  . بعد توافق آزمايشي صورت گرفته دوباره بدون توافق شركاي اجتماعي توسط دولت تاييد شد
ل اقتصاد ايران تسلط سرمايه داري تجاري بر درآمدھاي نفتي است كه باعث شده در حال حاضر مشك: وي گفت

ھاي مرزي كه ابتدا با ھدف صادرات محصوالت ايراني  مرزھاي كشور به روي كاالھاي خارجي گشوده شوند و بازارچه
  . تشكيل شده بودند به عامل تعطيلي واحدھاي صنعتي كشور تبديل شدند

ھاست كه مقام معظم رھبري در ديدار با  سال: كننده گفت سووالن بايد نسبت به اين مساله توجهصادقي با بيان اينكه م
كنند و بر اين نكته تاكيد دارند كه كارگران  ھاي حمايتي قانون كار صحبت مي مسووالن و كارگران از ضرورت تقويت جنبه

  . پذير نيازمند توجه بيشتر ھستند عنوان گروه آسيب به
توجه  كنيم كه مسووالن مربوط نسبت به كارگران ھمچنان بي با اين حال مشاھده مي: كارگر افزود كل خانهمعاون دبير

ھاي كارگران   ماه گذشته از افزايش قانوني مستمري8كنيم سازمان تامين اجتماعي در  ھستند چنانچه مشاھده مي
  . بازنشسته خودداري كرده است

 مستمري بازنشستگان را براساس مصوبه 89امين اجتماعي بايد از ابتداي سال به گفته صادقي طبق قانون، سازمان ت
  . داد  درصد افزايش مي15شوراي عالي كار 

اي درست باشد  ھاي به مبني تورم نقطه حتي اگر ادعاي مسووالن سازمان مبني بر محاسبه مستمري: وي افزود
بودند و اين در حالي است كه سازمان تنھا  ھاي خود مي  درصدي مستمري8/10كارگران بازنشسته بايد شاھد افزايش 

  . ھا افزوده است  درصد بر حداقل مستمري6به ميزان 
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تجربه  : صادقي با بيان اينكه ھوشياري و آگاھي كارگران ھرگز اجازه تعرض به حقوق قانوني آنھا را نخواھد داد گفت
ا خروج اداره مراكز درماني ملكي سازمان تامين اجتماعي در ھاي اخير كارگران در مقابل مجلس كه در ارتباط ب اعتراض

چارچوب قانون برنامه پنجم توسعه صورت گرفت نشان داد كه ھر زمان كارگران بيدار و ھوشيارانه عمل كنند مسووالن 
  . كند متوجه مساله شده و از تضييع حقوق آنھا جلوگيري مي

  پايان پيام
  

  : كارگر ساوه دبيراجرايي خانه
  تر شود ايت از نيروي كار پررنگ حم

كه دولت  درشرايطي: گويد كارگر ساوه مي دبيراجرايي خانه: آبان نوشت 29 ایلنا در تاریخ –خبرگزاری دولتی کار ایران 
  . ھاي قانوني به كارگران تاكيد شود ھا و آزادسازي اقتصادي را دارد بايد برحمايت قصد ھدفمندسازي يارانه

اسالمي ايران وارد بيست ودومين  در شرايطي قانون كار جمھوري: گفتگو با خبرنگار ايلنا، گفتمحمدنوري زماني در
  . تر از گذشته شده است كارگردان سخت سالگرد تاسيس خود شده كه به دليل سخت شدن شرايط اقتصادي زندگي

 سختر شدن وضع معشيتي قانون كار سمبل حمايت و توجه نيروي كار است و در شرايطي كه شاھد: وي يادآور شد
  . آحاد جامعه ھستيم بايد مسووالن در اجراي اين قانون جديت بيشتري به خرج دھند

رود كه حمايت از نيروي كار  شود، اين انتظار مي در اين شرايط وقتي موضوع اصالح قانون كار مطرح مي: وي افزود
يندگان باعث ايجاد نگراني در ميان جامعه كارگر شده تر شود اما متاسفانه اقدامات سال گذشته مسووالن و نما پررنگ
  . است

ھاي موقت و پيماني، خروج كارآمدي كوچك از شمول قانون كار و عدم  به رسميت شناختن استخدام: زماني تصريح كرد
  . افزايش قانوني دستمزھا باعث شده تا كارگران از اصالح اين قانون بترسند

  پاپان پيام
  

 کند  اي، جان بيماران سرطانی را تھديد مي هتحريم داروھای ھست

خبرگزاری آسوشيتدپرس در گزارشی به پيامدھای انسانی تحريم : آبان گزارش کرده است 29سایت مردمک در تاریخ 
ھای  غرب عليه ايران پرداخت و تاثير آن را بر وضعيت بيماران سرطانی ايران که برای معالجه و درمان، نيازمند ايزوتوپ

  . اکتيو ھستند، ويرانگر ارزيابی کردراديو
گويد سوخت موجود برای ادامه کار رآکتور   آبان منتشر شد، ايران مي27به نوشته اين گزارش آسوشيتدپرس که 

تحقيقاتی تھران که برای توليد ايزوتوپ ساخته شده است، تا شھريور سال آينده به پايان خواھد رسيد و بعد از آن مواد 
  .  ھزار بيمار مبتال به سرطان در سراسر کشور نخواھد داشت850شخيص بيماری و معالجه حدود الزم را برای ت

پروراند اما ايران اين  کنند که به طور مخفيانه سودای توليد بمب اتمی را در سر مي کشورھای غربی ايران را متھم مي
ايران از جمله با اشاره به نيازش به . آميز است حاش صل اي اتھام را رد کرده و ھمواره تاکيد کرده است که برنامه ھسته

  . کند اش اصرار مي اي ھای ھسته ھای پزشکي، بر لزوم تداوم فعاليت ايزوتوپ
. شود ھای متحد اين کشور، احتماال اواخر ماه جاری يا اوايل ماه آينده برگزار مي مذاکرات بين ايران، آمريکا و دولت
ران به خارج از کشور و تامين سوخت مورد نياز رآکتور تحقيقاتی تھران که به تازگی ای اي پيشنھاد انتقال سوخت ھسته

  . از سوی آمريکا مطرح شده است از جمله مواردی است که در اين مذاکرات طرح خواھد شد
  » آورم من از سياست سر در نمي«

است برای معالجه غده سرطانی ھ آسوشيتدپرس، به نقل از يکی از بيماران سرطانی بيمارستان شريعتی که ھفته
اي، جان  او نگران است که مبادا اختالف ايران با غرب بر سر مسائل ھسته: آيد، نوشت تيروئيدش به اين بيمارستان مي

  . او را به خطر بيندازد
سياست ام و با  من يک روستايي:  ساله از جنوب غربی ايران به آسوشيتدپرس گفت50هللا قالوند، بيمار سرطانی  قدرت

مسائل . دانم که ندادن سوخت به ايران کار اشتباھی است و جان مرا به خطر می اندازد آشنايی ندارم، فقط مي
  . انسانی از سياست جداست

آورم نه از مسائل  من نه از سياست سر در مي: منيژه شھري، يکی ديگر از بيماران سرطانی اين بيمارستان ھم گفت
  . ه ماندن به راديوتراپی ايزوتوپ نيازمندماي، من تنھا برای زند ھسته

به . آيد  درصدی به دست مي20شود که از اورانيوم غنی شده  ھايی تامين مي ای تھران از ميله سوخت رآکتور ھسته
ھايی برای درمان سرطان تيروئيد از   سال قبل به منظور توليد ايزوتوپ10ھا را  گزارش آسوشيتدپرس، ايران اين ميله

  . ن وارد کرده استآرژانتي
ھای اعمال شده از سوی غرب،  کرد اما به تازگی به دليل تحريم ھای آماده را از خارج وارد مي پيش از اين، ايران ايزوتوپ

  . شود و با محدوديت بسياری مواجه است خريد آن برای ايران بسيار گران تمام مي
ن گونه تجھيزات پزشکی به ايران را ممنوع نکرده است اما ھا، به طور مستقيم فروش اي به نوشته آسوشيتدپرس، تحريم

ھای گزاف در اختيار ايران قرار  ديگر فروشندگان نيز آن را با قيمت. فروشندگان اين اقالم، از تامين آن برای ايران اکراه دارند
  . می دھند

  خريد به دو برابر قيمت از ترکيه 
 99قيمت ايزوتوپ تکنوتيوم  تی تھران، با اشاره به خريد يک محموله گرانمحمدرضا رمضاني، از مسئوالن بيمارستان شريع

برای وارد کردن اين : گويد ترين نوع ايزوتوپ مورد استفاده برای تشخيص بيماری سرطان است، مي از ترکيه که معمول
  . اقالم از ترکيه، بايد دو برابر قيمت واقعی آن بپردازيم

سازی  گويد ھدفش از غني ايران مي. ای است دال ايران و غرب بر سر مسائل ھستهسازی اورانيوم محور اصلی ج غني
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ای برای توليد برق  تواند به عنوان سوخت رآکتور ھسته  درصدی است که مي3.5اورانيوم، توليد اورانيوم غنی شده 
توان برای ساخت  د، مي درصد غنی شو90استفاده شود اما به گفته کارشناسان مسائل اتمي، اگر اورانيوم تا حدود 

  . ای از آن استفاده کرد ھای ھسته کالھک
دھد اما سازمان ملل از دولت  ايران سال ھاست که به غنی سازی اورانيوم و توليد اورانيوم کمتر غنی شده ادامه مي

ستند که مبادا ھای غربی ديگر، نگران ھ سازی اورانيوم را متوقف کند زيرا آمريکا و دولت ايران خواسته است که غني
  . ايران بخواھد، اين کار را تا توليد بمب اتمی ادامه دھد

  کنيم  خودمان توليد مي: ايران
علی اکبر صالحي، رئيس سازمان انرژی اتمی ايران به تازگی گفته است که ايران بعد از تمام شدن ذخيره سوخت 

  . د اين سوخت را آغاز خواھد کردوارداتی رآکتور اتمی تھران در ماه شھريور سال آينده، خود تولي
ای تھران، برای اطمينان  بان اتمی سازمان ملل، مبادله اوليه سوخت ھسته به گفته گالين ديويس، سفير آمريکا در ديده

يافتن از ادامه فعاليت رآکتور اتمی تھران و توليد ايزوتوپ، الزم بود اما به گفته او، بعد از رد اين مبادله از سوی ايران، 
  . کند سازی را برای اھداف ديگر دنبال مي توان حدس زد که ايران غني اکنون مي

اين مراکز به . ای دارد  مرکز پزشکی ھسته120ای ايران، اين کشور  ھای باالی ھسته به گفته محمد قندي، يکی از مقام
  . کنند ای مداوا مي ھای ھسته  بيمار مبتال به سرطان تيروئيد را با استفاده از ايزوتوپ200طور ھفتگی نزديک به 

در آن .  بر سر مبادله سوخت انجام شد2009ای بين ايران و شش قدرت جھاني، اکتبر سال  آخرين دور از مذاکرات ھسته
شده خود   کيلوگرمی اورانيوم کمتر غني1200 پيشنھاد کرده بودند که ايران محموله 5+1دوره مذاکرات، کشورھای گروه 

 درصد برای استفاده در رآکتور اتمی تھران 20 کيلوگرم اورانيوم با غنای 120يل دھد و در مقابل به ميزان را به فرانسه تحو
  . اما دو طرف در اين زمينه به توافق نرسيدند. دريافت کند

به  ارديبھشت گذشته، ترکيه و برزيل، در تھران به توافقی در زمينه مبادله سوخت با واسطه ترکيه دست يافتند که 27
 کيلوگرم اورانيوم با غنای سه و نيم درصد خود را نزد 1200طبق اين توافق قرار شد ايران . مشھور شد» بيانيه تھران«

 5+1اما کشورھای .  کيلوگرم سوخت الزم برای رآکتور اتمی تھران را دريافت کند120ترکيه به امانت بگذارد و در مقابل 
 .چھارمين قطعنامه تحريم عليه ايران در شورای امنيت سازمان ملل تصويب شداين پيشنھاد را نپذيرفتند و در نھايت 

 تایيد حکم زندان افشين ندیمی

 برای کمک کميته ھماھنگی   و یکی از اعضای  فعال کارگری شھرستان کاميارن  افشين ندیمی   89/8/24دوشنبه  روز  
. ماه زندان تعزیری محکوم شد 4 به  ج احضار و به شعبه دوم دادگاه انقالب سنند به ایجاد تشکل ھای کارگری  

عضویت در کومه له و اقدام عليه امنيت ملی از  که از طرف اداره اطالعات کامياران به   طبق این گزارش افشين ندیمی 
به دليل   اما،از اتھام عضویت در کومه له تبرئه  انقالب سنندج   به دادگاه ، با مراجعهطریق نوشتن مقاله متھم شده بود 

 چھار ماه حبس تعزیری 4 اقدام عليه امنيت ملی از طریق نوشتن مقاله به  یبرای پروندهدفاع از مقاالت و نظرات خود 
  .گردید محکوم 

اعضای کميته ھماھنگی برای کمک به ایجاد تشکل ھای کارگری حکم صادره برای این فعال کارگری ،افشين ندیمی 
 بدون قيد و شرط تمامی کارگران و فعالين کارگری در   کوم کرده و ھمچنين خواھان آزادی را مح  عضو کميته ھماھنگی ،

 آنان را از پيگيری خواست   فعالين کارگری  احضار، بازداشت و محاکمه  بار دیگر اعالم ميداریم که ما  .  بند می باشيم
  . بازنخواھد داشت  ھا و مطالبات برحق کارگران

کمک به ایجاد تشکل ھای کارگری کميته ھماھنگی برای   

1389 آبان 29  

  

  : و گو با ايلنا كارگر درگفت معاون دبيركل خانه
  است  كار كاسته شده  ھاي قانوني از نيروي حمايت

  

در برنامه پنجم توسعه : گويد كارگرمي معاون دبيركل خانه:    آبان نوشت 29 ایلنا در تاریخ –خبرگزاری دولتی کار ایران 
  . است وع جديدي در خصوص تنظيم  روابط كارگنجانده نشدهھيچ موض

ھاي سوم و چھارم  وگو با خبرنگار ايلنا با بيان اينكه به دليل عدم تحقق اھداف موردنظردربرنامه حسن صادقي درگفت
نجم توسعه ھيچ دراليحه برنامه پ: اند،گفت توسعه كليه مفاد مربوط به تنظيم روابط كار در برنامه پنجم دوباره تكرار شده

ھاي اجتماعي كارگران و كارفرمايان صورت نگرفته است بلكه نمايندگان مجلس و  حركت جديدي در جھت تحقق گفتگو
  . اند ھاي پنج ساله پيشين را تكراركرده دولتمردان با بازي واژگان اھداف موردنظربرنامه

 ناتواني دولت در اجراي اين قوانين باعث شده تا ھاي توسعه سوم و چھارم و گفته صادقي عدم تحقق اھداف برنامه به
وگوھاي اجتماعي كارگران وكارفرمايان صورت نگيردوافق شركاي كارگري و  ھاي گذشته ھيچ تحولي جديد درگفت در سال

  . ھاي پيشين ثابت بماند كارفرمايي درحد قوانين اجرا نشده برنامه
يس كميسيون تلفيق مجلس شوراي اسالمي كه از توافق مثبت وي ھمچنين درخصوص اظھارات اخيرمحمدرضا باھنر ري

رسد مقامات  به نظر مي: مجلس با دولت و كارگران براي اصالح قانون كار در طول برنامه پنجم سخن گفته بود،گفت
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  . ھاي رخ داده ندارند مسئول اطالع صحيحي از اتفاق
 بر سر اصالح قانون كار و بھبود شرايط جذب نيروي كار به گفته صادقي، رييس كميسيون تلفيق مجلس درحالي از توافق

 قانون كار 189 و 191ھاست با موافقت مجلس شوراي اسالمي دولت مواد  دركارآمدي سخن گفته است كه سال
ھاي خانوادگي، قاليبافي، كوچك زير  شود و بر ھمين اساس كارگران شاغل در كارگاه ھاي كوچك كار اجرا نمي درمحيط

  . ز برخي حقوق قانوني و مسلم خود محروم ھستند نفر ا10
رييس پيشين كانون عالي شوراھاي اسالمي كاركشور با بيان اينكه مشكل بازاركار و اقتصاد ايران استخدام شاگرد 

 قانون كار ھيچ فرصت 191 و 189اند كه درنتيجه اجراي مواد  كرده مدعيان اين طرزتفكر فراموش: مغازه نيست،گفت
  . نده و پايداري در كشور ايجاد نشدشغلي ساز

داري آزاد تجاري بر ساختار  داري چھره ھاي سنتي و سرمايه وي با بيان اينكه مشكل اشتغال كشور برتري تفكر سرمايه
ھاي كوچك باشد به  ھاي كارگاه اقتصاد ايران درشرايط كنوني بيش از آنكه نيازمند معافيت: اقتصادي ايران است، گفت

  . دار مولد صنعتي نياز دارد رمايهحمايت از س
 تاكنون ھمواره با نگاه حمايتي به توليدو صنعت مخالفت كرده 60ھاي دھه  صادقي با بيان اينكه تفكر سوداگرانه از سال

است و به موازات  ھاي قانوني از نيروي كار كاسته شده در نتيجه نفوذ ھمين تفكر به تدريج گستره حمايت: است،گفت
  . رويه محصوالت خارجي افزايش يافته است ھا، واردات و قاچاق بي خانهتعطيلي كار

ھاي   به جنبه69 و ھم درقانون كار مصوب سال 37اين فعال كارگري با يادآوري اينكه ھم درقانون كار مصوب سال 
 حمايت جديد نيازي به گنجاندن: ھاي قانوني كارگران اشاره شده است، گفت حمايتي از نيروي كار به ويژه اعتراض

اي به تعھدات  داري حجره ازكارگر در برنامه پنجم توسعه نيست بلكه تنھا كافي است مسووالن به دور از تفكر سرمايه
  . قانوني خود عمل كنند

داري تجاري  از موضوعات مورد عالقه سرمايه) WTO( صادقي با بيان اينكه حتي پيوستن ايران به سازمان تجارت جھاني
 يعني گشودن رسمي درھاي كشور به روي واردات كاالھاي خارجي و WTOپيوستن ايران به : است،گفتو ضد توليد 

  . اين به معني انحالل توليد درايران است
ھاي  اكنون نيز به واسطه واردات كنند كه ھم آل خود دفاع مي  در حالي از ايدهWTOھواداران پيوستن ايران به : وي گفت

  . اند ھاي بسياري تعطيل شده  كاال كارخانهرويه و قاچاق گسترده بي
  پايان پيام

  

   اجازه نمي دھيم استخدام پرستاران مشمول مرور زمان شود

جامعه پرستاري به دقت و شدت موضوع استخدام و اجراي قانون ارتقاي بھره وري نيروھاي باليني نظام سالمت را تا 
   مرور زمان شودحصول نتيجه پيگيري مي کند و اجازه نمي دھد مشمول

محمد شريفي مقدم با اشاره به مواضع انتقادي پرستاران در قبال اجرايي نشدن قانون ارتقاي بھره وري نيروھاي باليني 
 ھزار پرستار مصوبه دولت و مجلس را دارد و بنابراين از پشتوانه کامل 23استخدام : نظام سالمت به خبرنگار مھر گفت

 ھزار پرستاران يکي از 23تاکيد بر مبناي کارشناسي بسيار قوي اين قانون که استخدام وي با .قانوني برخوردار است
دليلي براي اجرا نشدن اين مصوبه وجود ندارد و تنھا مسئله اي که در اين بين مانع است، عدم : بندھاي آن است، افزود

 و معاونتھاي نظارت راھبردي و برنامه اراده و عزم بر اجراي قانون از طريق مسير دولت است که شامل وزارت بھداشت
 .ريزي و نيروي انساني رياست جمھوري مي شود

وزير بھداشت ھر وقت صحبت استخدام پرستاران مي شد آن را منوط به تاييد و تصويب مجلس : شريفي مقدم ادامه داد
دولت آماده است و نيازي به مي دانست اما زماني که مجلس اعالم آمادگي کرد نماينده دولت گفت که اين موضوع در 

ھم اکنون توپ در زمين دولت است و بھانه اي وجود ندارد که بخواھد : دبيرکل خانه پرستار تاکيد کرد.مصوبه مجلس ندارد
در : وي افزود.اين استخدام را به تاخير بيندازد مگر اينکه تفکري در دولت بخواھد فراتر از نظر رئيس جمھوري تصميم بگيرد

امعه پرستاري به دقت و شدت موضوع استخدام و اجراي قانون ارتقاي بھره وري نيروھاي باليني نظام ھر حال ج
 سالمت را تا حصول نتيجه پيگيري مي کند و اجازه نمي دھد مشمول مرور زمان شود

58H فریاد ھای مرگ بر ظالمان کارگران خشمگين لوله سازی خوزستان درمقابل , خبرفوری
  استانداری

 ماه حقوق ١٨ نفر از کارگران لوله سازی خوزستان بخاطر٢۵٠ بيش از ٨٩٫٨٫٢٩از ابتدای صبح روز شنبه 
ين به منظور اعتراض به وعده ھای عمل نشده مقامات در رابطه با راه اندازی شرکت معوقه خود و ھمچن

 کماکان ھيچگونه ٠٩٣٠به گزارش ایران کارگر تا ساعت, مقابل استانداری خوزستان در اھواز تجمع کرده اند
 کارگران خشمگين شعار می دھند. پاسخی به مطالبات واعتراضات برحق آنھا داده نشده است 

 ندار استاندار حمایت حمایتاستا
 مرگ بر ظالمين, مرگ بر ظالمين 

 این تجمع ھمچنان ادامه دارد
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  : دبير اجرايي خانه كارگر قزوين
   كرده است  ھا قانون كار را ناكارآمد بخشنامه

 
ھاي گذشته  ر سال د؛گويد دبيراجرايي خانه كارگرقزوين مي:    آبان نوشت 29 ایلنا در تاریخ –خبرگزاری دولتی کار ایران 

  . كرده است ھاي غيركارشناسي، قانون كار را به قانوني ناكارآمد تبديل ھا و دستورالعمل صدور بخشنامه
ھاي وزارت  ھاي قراردادي و پيمان در حال حاضر به دليل رواج استخدام: وگو با خبرنگار ايلنا گفت عيد علي كريمي درگفت

از دست داده است وبيشتركارگران مجبورھستند تا براي حفظ شغل خود تمامي كار نقش نظارتي خود بر روابط كار را 
  . ھا را تحمل كنند ناماليمت

ھاي  درحال حاضر اين برنامه: گفت اين فعال كارگري با اشاره به اقدامات دولت درخصوص ساماندھي مشاغل پيماني
  . داشته استھا و لوايح نمايندگان مجلس نتيجه خاصي در پي ن حمايتي مانند طرح

دھد كه اين  تجربه نشان مي: وي با يادآوري اينكه قانون كاردر زمان شكوفايي صنعتي ايران تصويب و اجرا شده گفت
  . شود قانون به ھيچ وجه مانعي براي توليد و اشتغال محسوب نمي

  . دھد ا به خود اختصاص مي درصد از ھزينه تمام شده توليد ر15به گفته عيد علي كريمي در حالي كه نيروي كار تنھا 
وي با يادآوري اينكه قانون كار در زمان حيات بنيانگذار جمھوري اسالمي و به منظور صنعتي كردن ايران اسالمي تصويب 

  . كند ھاي اقتصادي ايران در جھت عكس صنعتي شدن حركت مي در حال حاضر سياست: شد،گفت
حاكميت تفكر اقتصاد سوداگرانه بر چرخه اقتصاد است كه باعث شده مشكل اقتصاد و بازار كار ايران : وي تاكيد كرد

  . واردات قاچاق به جاي توليد پايدار تبديل به ارزش شود
  پايان پيام

  کارگران لوله سازی خوزستان در یک تجمع اعتراضی خيابان را مسدود کردند 

سازی خوزستان منجر به مسدود شدن  له تجمع کارگران شرکت لو : نوشت آبان29تاریخ  فارس در دولتیخبرگزاری 
 ماه پيش ١٨سازی خوزستان در اعتراض به پرداخت نشدن حقوق آنان از   کارگران لوله .خيابان فلسطين اھواز شد

آميز در مقابل استانداری  ھای اخير اقدام بھبرپایی تجمع اعتراض تاکنون، صبح امروز برای چندمين بار در طول ماه
ھای مسئوالن از حدود دو سال پيش تاکنون  به گفته این کارگران، وعده.يابان فلسطين اھواز کردندخوزستان واقع در خ

ما اوباش نيستيم و مشکالت : گویند تجمع کنندگان می.برای حل مشکل آنان و پرداختحقوق معوقه محقق نشده است
روه خواستار حل مشکل خود دراسرع وقت این گ.خانوادگيمتعددی از بابت پرداخت نکردن حقوق برای ما ایجاد شده است

نفر ميرسد چند ساالست که با مشکل عدم پرداخت ۶٠٠کارگران کارخانه لوله سازی خوزستان که تعدادشان به .شدند
حقوقشان مواجه ھستند وطی این سالھا بارھا دست به تجمع وراھپيمایی زده اندوھرباربا وعده مسئوالن استان 

 ١٨ مواجه گشته انداما تا به امروزکماکان مشکلشان پابرجاست و  رسيدگی بھمشکالتشانونمایندگان مجلس مبنی بر
  .ماه است که حقوقشان پرداخت نشده است

  
استاندار خوزستان پس از چندسال وعده و وعيد، در ادامه سردواندن کارگران ، شکایت کارگران از ) شنبه(تا اینکه امروز  

 کارگران لوله  )شنبه( دررابطه با تجمع امروز  وی.مشکالت کارگران پيشنھاد کرد صاحب کارخانه راجھت برطرف کردن 
  :سازی خوزستان به خبر نگار فارس گفت

. ھای ممکن برای رفع این مشکل را طی کرده اما تاکنون این مشکل برطرف نشده است مدیریت کالن استان تمام راه
سازی  ران از آنھا است، اما تاکنون شکایتی از سوی کارگران کارخانه لولهتنھا راه برخورد با صاحبان کارخانه، شکایت کارگ
  خوزستان به مراجع قضایی ارائه نشده است

 جلوگيری از واريز يارانه ھا به حساب زندانيان سياسی و خانواه ھايشان 

پرست خانواده ھا ريخته در حالی که مبلغ يارانه ھای نقدی که به حساب سر:  آبان نوشت 30در تاریخخبرگزاری ھرانا 
شده، ھنوز قابل برداشت نيست و اين موضوع برای مردم در ھاله ابھام قرار دارد، دولت از واريز ھمين وجه نيز به حساب 

  .  سياسی جلوگيری کرده استخانواده زندانيان
يان سياسي، از ثبت نام به گزارش خبرنگار تحول سبز، دولت برای جلوگيری از واريز يارانه ھای نقدی به حساب زندان

کسانی که پيش از اين به عنوان زندانی سياسی بازداشت بوده اند در طرح ھدفمندی يارانه ھا برای دريافت يارانه 
نقدی جلوگيری کرده و از طرفي، زندانيانی که خانواده ھايشان از طرف آنھا ثبت نام کرده اند نيز پس مراجعه به بانک 

  . به حسابشان واريز نشده استلغی متوجه شده اند که مب
به اين ترتيب دولت در اقدامی غيرقانونی با تصور ايجاد فشار به زندانيان سياسی و خانواده ھايشان از واريزمبلغ يارانه 

  .ھای نقدی به حساب خانواده آنھا جلوگيری کرده است
 

 رک الله يکی از مادران پا.من حتی به ديکتاتوری نظامی برمه غبطه می خورم.آبان30

  مادران پارک الله 
  

ای که در پابان به افتخاری برای ملت و دولت  گذرد، حادثه  کارگر معدن در شيلی مي33حدود يک ماھی از نجات جان 
رسيد چرا که ھيچ راھی برای ورود  معدنی مسدود شد و نجات جان کارگران غير ممکن به نظر مي: شيلی انجاميد
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اند، ا ين خبر با خوشحالی به سراسر  د نداشت، پس از چندين روز دريافتند معدنچيان زندهامدادگران به داخل معدن وجو
ھای امداد و نجات و مسئوالن حکومت بسيج شدند و به کمک شتافتند، ابتدا  دنيا مخابره شد و پس از آن تمامی گروه

ا اطراق کردند تا ھر مشکلی زير نظر باشد، ھا در آن ج راھی برای رساندن غذا تعبيه شد، امدادگران و پزشکان و خانواده
تمامی امکانات و فناوری از امداد و آتش نشانی گرفته و حتی ناسا به کار گرفته شد و در نھايت حوصله و دقت عمليات 

ھمان شيلی که زمانی نه چندان دور ديکتاتوری . نجات پس از تقريبا دو ماه با موفقيتی به خاطر ماندنی پايان يافت
کرد که زبانزد دنياست و کمتربن ارزشی برای زندگی و زندگان قائل نبود و کشور را به مثابه  ی در آن خدايی مينظام

راند اما امروز  جزيره آرزوھای خود فرض کرده، با سرکوب و کشتارھای ھولناک، کشتی مراد خود را بر دريايی از خون مي
شود،  شود، تمامی امکانات و تجھيزات به کار گرفته مي و فکر ميبرای نجات جان کارگران معدن چندماه برنامه ريزی 

ھا و ساير  خواب و خيال مسئولين و مردم نجات جان آنان گشته و ھنگام عمليات نھائی رئيس جمھور در بين خانواده
 کشورمان اين حادثه را در کنار دو حادثه در پايتخت.مردم است تا در شادی و جشن نجات انسان ھا شخصا حضور يابد

شود، درحالی که  چندی پيش در جريان نزاع بين دو نفر در ميدان کاج سعادت آباد شخصی مجروح مي: قرار می دھم
ھا  گيری از اعتراضات احتمالی خيابانی به دليل حذف يارانه دانيم حاکميت و دولت مدتی است برای پيش ھمگان مي

 اين که سر ھر ميدان چه کوچک و چه بزرگ از جمله ميدان کاج تدابير وسيع و ھزينه بسياری صرف نموده، از جمله
چندين نفر از نيروھای انتظامی و يا بسيج مستقر شدند تا کمترين تحرکی از چشمان تيزبينشان دور نماند و بالفاصله 

گيرد   ميبينم درست جلوی چشمان ماموران حفظ نظم و امنيت درگيری تا انجا باال در اين شرايط مي. وارد عمل شوند
دھد، در حالی که  شوند و مجروح سر فرصت و ذره ذره جان مي ھا وارد عمل نمي شود و باز آن که يک نفر مجروح مي

شتابد و وقتی باالخره پس از مدتھا او را با  بيمارستانی در ھمان حوالی ميدان وجود دارد کسی برای نجاتش نمي
ماموران .ميرد نند خيلی دير شده بود و به ھمين سادگی يک نفر ميرسا برانکارد و نه آمبوالنس به بيمارستان مي

شود و بعد از  انتظامی تنھا زمانی جلو می آيند که ضارب، وقوع جرم را خود تشخيص داده و چاقو را انداخته و تسليم مي
دھند تا بقيه  ئی تحويل ميو به طبع او را به دستگاه قضا! کنند آيند و با موفقيت او را دستگير مي تسليم او ماموران مي

بدين ترتيب در حالی که . عمليات را تکميل نمايد و با کمک حکم قصاص قتل بعدی را دستگاه فضائی به انجام رساند
در . رود شد دو نفر را از مرگ نجات داد در اثر تعلل و سھل انگاری يکی کشته شده و ديگری به پای چوبه دار مي مي

ادی بودند که فيلم بگيرند، اين خبر سريعا به سراسر دنيا مخابره شد و بنابراين اذھان حاکمان زمان حادثه چون افراد زي
درست به فاصله چند روز از اين حادثه روی يکی از ! مشوش شد که چرا ماموران فرصت مخابره خبر را به مردم دادند؟

کند و باز ھم کسی برای کمک  د را حلقه آويز ميھا در بزرگراه آزادگان شخص ديگری نا اميد از زندگی حوالی ظھر خو پل
ھايی که از جسد آويران  شوند و تمامی موبايل تر وارد عمل مي شود، اين بار اما نيروھای موتور سوار سريع يافت نمي

شده از پل عکس و فيلم گرفتند را جمع کرده و جلو ارسال و انعکاس خبر را گرفته و بدين ترتيب اذھان حاکميت از 
رسد و باالخره جسد را از پل  ماند، ده تا پانزده دقيقه پس از موتور سواران تيم آتش نشانی سر مي ويش مصون ميتش

من به ارزانی و حتی مفت بودن جان انسان ھا در کشورم افسوس و به شکوه زندگی در شيلی غبطه . آورند پايين مي
سوچی رھبر حزب اتحاد ملی و دمکراسی  سان آنگ:  يافتهباز ھمين روزھا خبر ديگری در تمام دنيا انعکاس.خورم مي

بينم اين است که با اين که حاکميت برمه  آن چه مي.  سال زندان و حبس خانگی آزاد شد20مردم برمه پس از تحمل 
بينند و  ديکتاتوری آن ھم از نوع نظاميش ھست اما حزب مطبوع خانم سان سوچی استقبال وسيع از او را تدارک مي

در جريان اين . کند يابد و سخنرانی مي م نيز قادرند در جشن آزادی او حضور يابند، او در ميان مردم حضور ميمرد
ھای نظاميان له شود، بازداشت شود و يا حتی  استقبال پرشور نديدم يا نشنيدم به کسی شليک شود، زير خودرو

کند تا با انقالب نرم  سوچی گفت تالش مي نسا سرش به جسمی سخت در دست ماموران اصابت کند ولی شنيدم آنگ
: او چند روز بعد در سخنانش گفت.به دمکراسی برسند و پس از آن ھم نشنيدم حکومت نظاميان او را تھديد کرده باشد

نبايد آزادی او را به مثابه نرمش حکومت ديکتاتوری نظامی برمه تلقی نمود بلکه چون مدت قرار بازداشتش به سر آمده 
با اين که اين سخنان او قطعا . حاکميت به دليل آن که بھانه ای ديگر برای اسارت او نداشت به ناچار آزادش ساخت بود و

 مذھبی آن –درست است و ما بھتر از ساير مردم دنيا ديکتاتورھا را از انواع پادشاھی و نظامی گرفته تا نوع نظامی
کشم ولی چون حکومت نظامی برمه  اگر چه خجالت ميشناسيم و با پوست و گوشتمان لمسش کرديم و من  مي

کنم که حتی به ديکتاتوری فقط نظامی برمه نيز غبطه  حداقل به قوانين خودش پابند است، اعتراف مي
شوم و بھتر است بيش از اين حوادث را کنار  ھای بعدی خود مي راستش را بخواھيد ديگر نگران غبطه خوردن.خورم مي

ھای ايدئولوژيک کره شمالی و يا حتی ديکتاتوری دينی قرون   ھم نکنم چرا که بيم دارم ازديکتاتوريھم قرار ندھم و فکر
 يکی از مادران پارک الله.وسطی سر در بياورم

  

 جلوگيری از واريز يارانه ھا به حساب زندانيان سياسی و خانواه ھايشان 

ارانه ھای نقدی که به حساب سرپرست خانواده ھا ريخته در حالی که مبلغ ي:  آبان نوشت 30در تاریخخبرگزاری ھرانا 
شده، ھنوز قابل برداشت نيست و اين موضوع برای مردم در ھاله ابھام قرار دارد، دولت از واريز ھمين وجه نيز به حساب 

  . دانيان سياسی جلوگيری کرده استخانواده زن
ارانه ھای نقدی به حساب زندانيان سياسي، از ثبت نام به گزارش خبرنگار تحول سبز، دولت برای جلوگيری از واريز ي

کسانی که پيش از اين به عنوان زندانی سياسی بازداشت بوده اند در طرح ھدفمندی يارانه ھا برای دريافت يارانه 
بانک نقدی جلوگيری کرده و از طرفي، زندانيانی که خانواده ھايشان از طرف آنھا ثبت نام کرده اند نيز پس مراجعه به 

  . لغی به حسابشان واريز نشده استمتوجه شده اند که مب
به اين ترتيب دولت در اقدامی غيرقانونی با تصور ايجاد فشار به زندانيان سياسی و خانواده ھايشان از واريزمبلغ يارانه 

  .ھای نقدی به حساب خانواده آنھا جلوگيری کرده است
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   جلوگيری از آزادی عضو سنديکای اتوبوسرانی
  

عالرغم صدور قرار کفالت برای ھمايون جابری فعال :  ابان نوشت 30 د رتاریخ کميته دانشجويی دفاع از زندانيان سياسی
  . کارگری اما او ھمچنان در زندان به سر می برد

ز به گزارش کميته دانشجويی دفاع از زندانيان سياسی ، ھمايون جابری عضو سنديکای کارگران شرکت واحد که در رو
 آيان ھنگامی که ھمراه ھمسر غالمرضا غالمحسينی برای اطالع از وضعيت اين فعال کارگری به وزارت 19سه شنبه 

 زندان رجايی شھر کرج به سر می 3 روز قبل با قرار کفالت در بند 4اطالعات مراجعه کرده بود، بازداشت شده است، از 
  . برد

 بدون دليل بازداشت کردند، به منزل او مراجعه کرده و وسايل شخصی از ماموران امنيتی پس از آنکه ھمايون جابری را
  . جمله کامپيوترش را با خود بردند

 روز با ٢٠ھمايون جابری سال گذشته نيز در روز جھانی کارگر در مراسم پارک الله تھران دستگير شده و پس از گذشت 
   . ميليون تومانی آزاد شده بود۵٠قرار کفالت 

  
com.edefakomit.www  

 خودداری پزشکی قانوني، بيمارستان ھا و حتی مراکزآمار از ثبت اطالعات :کودک آزاری

  
روز جھانى مبارزه با خشونت عليه زنان و كودكان ( نوامبر 19:  آبان نوشت 30 ایلنا در تاریخ –خبرگزاری دولتی کار ایران 

شود و  بدن نحيف و پر حرارت كودكانى در ايران داغ ميدر ايران ، در پيچ و خم تعطيالت اخير سپرى شد اما ھنوز )
ھا در ايران ھنوز  چھار ديوارى خانه“،آخر  آورند كه علت كبودى و جاى زخم چه بوده اطرافيان كودك به روى خودشان نمي

ار گر است، اين اعتقاد به مراكز آموزشى ھم نفوذ كرده و كالس ھاى درس مدارس ھم براى برخى معلمان آز” اختيارى
به يك چھار ديوارى اختيارى تبديل شده است؛ اگر چه اين روز سپرى شد اما تبعات گسترده كودك آزارى در كشور قابل 

  ! پوشى نيست چشم
نامه حمايت از حقوق  پيمان“ براى مناسبت بيستم نوامبر به روز تصويب 2000 نوامبرسال 19به پيشنھاد اجالسى در

كنوانسيون خواسته شده كه به اين معضل توجه كنند و كشورھاى عضو نيز بر روى از كشورھاى عضو اين ” كودكان
  . اند توافق كرده” آزارى جھانى پيشگيرى از كودك“  نوامبر به عنوان روز19نامگذارى روز 

” ى رنگ ربان آب“ھاى مادرش از دست داده، يك تنه با يك  ى خرد سالش را در اثر شكنجه در اين روز يك مادر بزرگ كه نوه
رسانى در مورد تبعات  رسانى در اين روز كرده و اولين اطالع كه نماد كبودى بدن كودكان آزارديده است،اقدام به اطالع

است كه براى اين روز جھانى در ايران صدايى بلند نشد و مفاد  آزارى توسط يك مادر بزرگ انجام شد،اين در حالي كودك
  . ه صفحاتى آرشيوى در كشوى مسئوالن و مديران تبديل شده استنامه حقوق كودك مثل ھميشه ب پيمان

  المللى  تاخير ايران در ارائه گزارش به مراجع بين
اند از طريق دبيركل سازمان ملل متحد  نامه حقوق كودك، كشورھاى عضو متعھد، شده  پيمان44مطابق با ماده 

اند و  نامه انجام داده يت شناخته شده در پيمانگزارشاتى در مورد اقداماتى كه به منظور تحقق حقوق به رسم
نامه براى  االجرا شدن پيمان ھايى كه در برخوردارى از اين حقوق صورت گرفته را ابتدا ظرف دو سال از تاريخ الزم پيشرفت

ى الملل كشور عضو مربوطه و سپس ھرپنج سال يكبار ارايه دھد كه ايران در ارايه گزارشات خود به اين مرجع بين
  . ھايى را داشته است كاستي

ثريا عزيزپناه عضو ھيات مديره انجمن حمايت از حقوق كودكان دريك نشست خبرى با اشاره به اين ماده از كنوانسيون 
نامه در سراسر  اى در ژنو كه براى نظارت بر حقوق كودك و پيشرفت پيمان كميته ويژه: حمايت از حقوق كودكان تاكيد كرد

ھاى سوم و چھارم خود را در مورد وضعيت عمل به   است از كشور ايران خواسته كه گزارشجھان تدوين شده
 آبان ارايه شود اما ايران ھنوز 12ھا تا   ارسال كند كه قرار بوده اين گزارش2010كنوانسيون به صورت توأمان تا يازده فوريه 

  . گزارشى ارايه نكرده است
ر مورد اين كنوانسيون و شرايط كودكان طى سنوات گذشته ارايه داده بود نيز مورد اطالعاتى كه كشورمان د: او ادامه داد

آورى اطالعات در مورد كودكان در سطح  المللي، ناقص بودن سيستم جمع انتقاد واقع شده و نحوه عمل به قوانين بين
 چرا با وجود جمعيت آمارى گسترده ھاى ايران بوده و اعالم شده كه المللى به گزارش كالن از جمله انتقادات مراجع بين

  . ھا وجود ندارد اى در مورد كودكان و شرايط آن كودك و نوجوان در كشور، بانك اطالعاتى جامع و گسترده
  آزارى در كشور  رسانى با وجود حجم باالى كودك عدم اطالع

اند كه به طور گسترده و به  ھد شدهنامه حقوق كودك كشورھاى عضو متع  پيمان42به گزارش خبرنگار ايلنا براساس ماده 
◌ٍساالن و كودكان برسانند اين درحالى   نامه را به نحوى يكسان به اطالع بزرگ طريقى مناسب و فعال، اصول و مفاد پيمان

رسانى پيرامون مفاد  است كه فعاالن حقوق كودك ھمچنان نسبت به كاستى دولت ايران نسبت به عدم اطالع
  . ندكنوانسيون انتقاد دار

گذارى    نوامبر كه به روز مبازه عليه خشونت زنان و كودكان نام19عزيزپناه، فعال حقوق كودك در ادامه با اشاره به روز 
اگر ايران از امضاءكنندگان كنوانسيون حمايت از حقوق كودكان بوده و اين روز جھانى را پذيرفته بايد در : شده تاكيد كرد

آزارى در كشور ھمچنان باال است، اما دولت  رايى نيز داشته باشد؛ با وجود آنكه حجم كودككنار امضاى آن، ساز و كار اج
نامه عمل نكرده  رسانى در مورد مفاد پيمان نامه به قدركفايت براى ترويج و اطالع ايران باوجود پذيرش و امضاى پيمان

  . است
م اينكه مشكالت موجود در باورھا، فرھنگ و قوانين عضو ھيات مديره انجمن حمايت از حقوق كودكان در ادامه با اعال

با وجود آنكه تعريف مشخصى براى : كشور، دست افراد را براى اعمال خشونت بر روى كودكان باز گذاشته است گفت
رغم آنكه خانواده نھادى مقدس است  تنبيه متعارف وجود ندارد اما قوانين تنبيه متعارف كودكان را مجاز دانسته و علي
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  . شود ھا در درون خانواده و بر روى فرزندان اعمال مي تاسفانه عمده خشونتم
  جاى خالى يك نھاد قابل اعتماد براى حمايت از كودك آزار ديده 

ھاى  او با طرح اين مطالب كه سطوح پيشگيرى از كودك آزارى در كشور معيوب بوده و به تبع آن در مراحل بعدى ھم خالء
نه در امر پيشگيرى از كودك آزارى و نه در مراحل بعد از اعمال آزار بر روى كودكان ،ساز و : ان كردبسيارى داريم خاطر نش

داند  ھاى موجود نمي  حمايت از حقوق كودكان ھم با وجود خالء كار مشخص و موثرى وجود ندارد به طوريكه حتى انجمن
آزار ديده در  ان نھاد قابل اعتمادى براى حمايت از كودكتواند از حقوق كودك حمايت كند و ھمچن كه با چه ساز و كارى مي

  . كشور وجود ندارد
ھاى جنسى در ايران اختصاص داشت يادآور  عزيز پناه در پاسخ به سوالى كه چقدر از آمار به شرايط فعلى كودك آزاري

ان در ايران بسيار قابل آورى اطالعات اين چنينى در ايران ناقص است و با وجود آنكه جمعيت كودك سيستم جمع: شد
  . گيرى درستى ھم در اين زمينه وجود ندارد توجه است اما با نبود آمار و اطالعات، مبناى تصميم

  زنگ خطر به صدا در آمده؛ اليحه حمايت از كودكان در مجلس تصويب شود 
گوى حجم  ، اين قانون را پاسخ81سال  آزارى مصوب اى پيشگيرى از كودك  ماده9اين فعال حقوق كودك با اشاره به قانون 

حمايت از كودكان و «تر اليحه  ھاى وارد آمده بر روى كودكان ندانست و خواستار بررسى ھر چه سريع عظيم خشونت
قانون فوق به پيشنھاد و ھمت انجمن كودكان در مجلس ششم تصويب شد اما الزم است : شد و ادامه داد» نوجوانان

نيز اقدام كند اما ظاھراً » حمايت از حقوق كودكان و نوجوانان«بررسى و تصويب اليحه كه مجلس شوراى اسالمى براى 
گذاشته در حالى كه اين » مجدد ازدواج«و » ازدواج موقت«مجلس تمام ھم و غم خود را براى تصويب قوانين مربوط به 

  . ارى در كشور استھا، خالف جھت حمايت از منافع كودكان بوده و از مصاديق بارز كودك آز قبيل طرح
  خانه براى كودكان  لزوم تشكيل يك وزارت

خانه براى رصد كردن و بررسى   حمايت از حقوق كودكان ھمچنين به جاى خالى وجود يك وزارت ثريا عزيزپناه عضو انجمن
سايل آنھا يك الزم است كه در مورد كودكان و براى حمايت از م: تخصصى شرايط كودكان در كشور اشاره كرد و ادامه داد

خانه تشكيل شود و يا حتى يك كميسيون ويژه در اين ارتباط فعال شود تا به منافع كودكان در  مرجع در حد يك وزارت
  . گذارى نيز توجه شود مباحث قانون

 در شرايطى كه: كننده دانست و افزود ھاى جنسى بر روى كودكان را نگران اين فعال حقوق كودك در ادامه اعمال آزاري
ھايى كه به انجمن  مانند، آزارھاى جنسى نيز ھمچنان پنھان مانده و خانواده آزارھاى جسمى در كشور مخفى مي
خواھند از اعمال آزار جنسى بر  كنند و حتى پرونده پزشك قانونى دارند باز ھم نمي حمايت از حقوق كودكان مراجعه مي

  . روى كودكان صحبت كنند
شوند كودكان كار و خيابان ھم در معرض  كانى كه در خانواده مورد آزار و خشونت واقع ميبه گفته عزيزپناه به جز كود

  . انواع آزارھا قرار دارند
  ترس پزشكان و پرستاران از درمان كودكان آزار ديده 

تظار اين به گزارش خبرنگار ايلنا، ليال ارشد عضو ھيات مديره انجمن حمايت از حقوق كودكان ھمچنين با اعالم اينكه ان
متاسفانه حمايت طلبى در قبال كودكان به سختى انجام : است كه نگاه قوانين به نفع كودكان تغيير كند تاكيد كرد

ھا از عواقب حمايت از كودكان آزار ديده واھمه دارند و اين  شود به عنوان نمونه پزشكان، پرستاران و كادر بيمارستان مي
  . كند درحاليكه قوانين بايد به نفع كودكان تغيير كند تر مي سختموانع راه بھبود مسايل كودكان را 
درحال حاضر پزشك قانوني، : دھى مناسب در مورد كودكان اشاره كرد و ادامه داد او به جاى خالى سيستم گزارش

كنند  ازى نميس  آزارى خوددارى كرده و دراين زمينه شفاف ھا و حتى مركز آمار، از ارايه و ثبت موارد كودك بيمارستان
  . شود ھا ارجاع داده مي  سال به بيمارستان18اى از اعمال خشونت برروى كودكان زير  درحاليكه موارد گسترده

ھاى  به گزارش خبرنگار ايلنا جاويدسبحانى عضو ھيات مديره انجمن حمايت از حقوق كودكان به پايين بودن شاخص
اى به نام سالمت و بھداشت روانى كه كودك باوجود آن  گزينه: دامه دادبھداشتى و روانى درميان كودكان اشاره كرد و ا

ھا، اعتياد و ساير مشكالت قرار  احساس امنيت كند وجود ندارد و سالمت كودك تحت تاثير فشار اقتصادى خانواده
  . گيرد مي

ن در فضاھاى شھرى كشور نيز امنيت كودكا: او با بيان اينكه احساس امنيت در كودكان در سنين رشد وجود ندارد افزود
  . شود به چشم نيامده و كودك در اين فضاھا نيز احساس امنيت ندارد و مورد تھديد واقع مي

ھاى فرھنگى را عامل موثر در اعمال خشونت بر روى كودكان دانست و  ھا و نيز ريشه سبحانى فشار اقتصادى خانواده
كند، اثرات  تبعيت مي» آميز و اجبار تحكم«بر الگوھاى » حمايت«جاى ھايى كه به  الگوھاى تربيتى خانواده:تصريح كرد

  . منفى جسمى و روانى زيادى بر روى فرزندان دارند
  آزارى  موانع مددكاران در اثبات موارد كودك

كودك به گزارش خبرنگار ايلنا، سبحانى فعال حقوق كودك با اشاره به موانع گسترده، مددكاران اجتماعى در اثبات موارد 
ھا و مددكاران اجتماعى در  نامه حقوق كودك نھادھا، انجمن رغم پذيرش پيمان متاسفانه علي: آزادى در كشور تصريح كرد

  . ھا كشيده شود توانند وقوع آزار بر روى كودكان را اثبات كنند مگرآنكه اين آزار به عرصه رسانه اكثر موارد نمي
مجلس شوراى اسالمى با : آزارى در كشور اشاره كرد و افزود  حجم وسيع كودكاو در ادامه به خالءھاى آمارى مربوط به
الزم است كه يك كارگروه ويژه نيز براى كودكان ” ھاى مجلس مركز پژوھش“ داشتن يك نھاد برنامه ريزى تحت عنوان
  .  برروى كودكان، كارشناسى شود داشته باشد تا تبعات ھر طرح و برنامه

ر انجمن حمايت از حقوق كودكان نيزنسبت به نبود يك نھاد قوى براى حمايت از كودكان آسيب طاھره پژوھش عضو ديگ
كند  متاسفانه كودك آزار ديده با وجود آنكه زندگى نباتى را تجربه مي: ديده و در معرض آسيب انتقاد كرده و تصريح كرد

  . كند ھاى ديگرى ادامه پيدا مي ه شكلھا و اعمال خشونت ب گردانند و آسيب ھمچنان به ھمان خانواده باز مي
 درصد از 70گردد كه بھزيستى اعالم كرده  درحالى كودك آزارديده مجدد به ھمان خانواده باز مي: او ادامه داد

  . دھد ھا در درون خانواده رخ مي آزاري كودك
  لزوم مھار شدن اصل خشونت در جامعه 
 استاد دانشگاه و عضو انجمن حمايت از حقوق كودكان تنبيه در چھارچوب آبادى به گزارش خبرنگار ايلنا دكتر شيوا دولت

توان با آزار دادن كودك او را تربيت  اين موضوع ثابت شده كه نمي: اعالم كرد و افزود» منسوخ«تاديب كودكان را يك شيوه 
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يه باشد اما يادگيرى تا جايى ادامه كرد؛ اگرچه شايد آخرين راه براى به وجود آوردن رفتارھاى مثبت پايدار در كودكان تنب
گونه اثر پايدار و مثبت براى تغيير رفتار نداشته و تنھا  دارد كه كودك در دسترس آزارگر قرار دارد و اين نوع تربيت ھيچ

  . كند اى از آزارھا تداعى مي اى از رفتارھا با پاره پاره
غفلت والدين در انجام وظايفشان در قبال : ادامه داداين استاد دانشگاه مصاديق كودك آزارى را گسترده دانست و 

از مصاديق كودك آزارى بوده كه اثرات ... كودكان، ايجاد موانع براى رشد سالم كودك، محروم كردن آنھا از اطالعات و 
  . ناپذيرى بر روى كودكان دارد جبران

مھار شدن اصل خشونت نياز : رھاى مختلف افزوداو با اعالم اينكه اصل خشونت بايد مھار شود، نه تظاھرات آن در رفتا
ھا  آزارى نيز از غفلت تا تنبيه روانى و ساير خشونت به تغيير نگرش دارد چرا كه با مھار شدن اصل خشونت، انواع كودك

  . شود مھار مي
  كودك آزارى بدنى در صدر موارد منعكس شده 

به اينكه تمام آمارھا و استنادات مربوط به كودك آزارى از سوى آبادى عضو انجمن حمايت از حقوق كودكان با اشاره  دولت
آورى شده در اين مركز بيشترين ميزان  براساس اطالعات جمع: گردد گفت بر مي» صداى يارا«اعضاى انجمن به اطالعات 

  . آيد مي آزارى در دنيا نيز به حساب  ترين نوع كودك كودك آزارى مربوط به تنبيه بدنى بوده و البته متداول
آثار كبودي، زخم سوختگى و ساير : دولت آبادى موارد منعكس شده را مربوط به آزار بدنى كودكان دانست و تصريح كرد

  . پذير نيست عالئم آزار جسمى قابل مشاھده است اما اثبات آزار جنسى كودكان امكان
اين معضل بيشترين : عالم كرد و گفتعمده مشكل كودكان آزار ديده و در معرض خشونت ا» احساس امنيت«او عدم 

عوارض را بر روى شخصيت كودكان داشته و بر روى آينده فرد اثرات منفى دارد به طوريكه به برقرارى رابطه گرم فردى و 
  .  زده و بر روى نسل آينده خود نيز اثرگذار ھستند اجتماعى و برقرارى روابط زناشويى آنھا درآينده آسيب

  طائيانسميه جاھدع: گزارش
  

  بيمه کارگران ساختمانی به ھر قيمتی باید اجرا شود 
  
  

پيشكسوتان جامعه كارگري در پايان گردھمايي خود به   : نوشت آبان30 ایلنا در تاریخ –خبرگزاری دولتی کار ایران 
  . مناسبت سالروز تصويب قانون كار بيانيه اي صادر كردند

  : رح ذيل استبه گزارش ايلنا متن كامل اين بيانيه به ش
امروز سالروز تصویب قانونی است که به اعتقاد بسياری از اقتصادیون یک دست آورد ارزشمند اتقالب است دست آوردی 

از حاميان و پشتيبانان آن بود بی جھت نبود که امام از این قانون ممارست ) ره(که رھبر و بنيانگذار انقالب حضرت امام 
. ان محرومان و مظلومان بود چه قشری مظلومتر از کارگران ميتواند وجود داشته باشدميکرد چرا که وی ھمواره پشتيب

تاریخ مبارزات کارگران جھان سراسر حکایت از تالش برای بدست آوردن حقوق اوليه دارد مکرراً کارگران برای حفظ دست 
حق داشتن ساعات کار . واه ایستاده اندآوردھای خود سينه خود را سپر کرده و در مقابل تازیانه سرمایه داری تماميت خ

حق داشتن _حق داشتن آزادی تشکل و مذاکره _رفع تبعيض _حق داشتن حداقل حقوق برای تأمين معيشت _عادالنه 
امنيت شغلی و ھمچنين حق داشتن تأمين اجتماعی و شغلی از حقوق اوليه ای است که کارگران سراسر جھان 

ی را متحمل شده اند متأسفانه یک تبعيض آشکار بين سرمایه و نيروی کار سبب ھمواره برای آن ھزینه ھای سنگين
شده است که نيروی کار در بسياری از نقاط جھان ھمچنان مورد استثمار قرار گرفته و ميگيرد در حال حاضرسرمایه آزاد 

ن حقی برای نيروی کار است که به ھر مکان خواست برود و ھر کجا سودش بيشتر بود به آنجا مھاجرت کند ولی چني
وجود ندارد و این تبعيض آشکار و نابرابری سبب می شود در بسياری نقاط بدليل عدم تعادل در عرضه و تقاضا نيروی کار، 

  . تن به ارزانی بدھد و از بسياری از حقوق اوليه محروم شود
زادی و دموکراسی ميکنند تا شرایط را برای امروز بسياری دولتھا در خدمت سرمایه داری قرار دارند حتی آنھا که ادعای آ

استفاده عادالنه کارگران سختر ميکنند و این مبارزه ای مستمر و طوالنی است که کارگران باید منسجم و متحد در 
 بالفاصله پس از اجرا مورد تاخت و تاز معاندین آن قرار گرفت 1369قانون کار ایران از سال . سراسر جھان ادامه دھند

 و بارھا شاھد بودیم گروه ھای بزرگی از کارگران از حمایت ھای این قانون و قانون تامين اجتماعی جدا بارھا
 نفره و قاليبافان گرو ھای عظيمی از کارگران بودند که قربانی افزون خواھی سرمایه 10 نفره و بعد 5کارگاھای .کردند

انين مثل قانون رفع موانع توليد ھم نيروی کار مورد تھدید واقع داری شدند بعدھا به این ھم اکتفا نشد و در قالب سایر قو
شد و دادن حق یکطرفه فسخ قرارداد به کارفرما تير خالصی بود که بر بدن نيمه جان کارگران زد، داشتن حق اخراج 

 و اصالحيه قانون دسته جمعی ھم جزء حقوقی بود که به کارفرمایان داده شد متأسفانه امروز قرار است از این فراتر روند
را در کليه بخشھا در نظر دارند تا از مسير مجلس عبور دھند بدون آنکه کارگران بدانند و بتوانند در سرنوشت خود 
کوچکترین دخالتی داشته باشند فراموش نکنيم آنچه در خصوص افزایش سنوات پرداخت حق بيمه و افزایش سن 

ف مجلس محترم مورد قبول واقع نشد و ھمچنين جدا کردن درمان ملکی بازنشستگی برای کارگران نوشته بودند به لط
کارگران ایران . و مستقيم کارگران از بدنه سازمان تأمين اجتماعی اقداماتی بود که روح کارگران تقریباً از آن خبر نداشت

رث گذاشته که ھمانا نپذیرفتن باید در سایه نظام جمھوری اسالمی با استعانت از آنچه رھبر کبير انقالب برای آنان به ا
ظلم به ھر شکلی و از ھر شخص و یا گروھی و مبارزه با آن ھوشيارانه از دست آورد ھای بدست آمده در سایه انقالب 
اسالمی و نظرات بی بدیل رھبری معظم انقالب دفاع کنند و تالش نمایند تا آنرا برای بھتر کردن شاخصھای اقتصادی و 

ر و بھتر کنند لذا ما امروز ضمن گراميداشت یاد امام و شھدا و بزرگداشت حاصل خون آنان که قانون رفاھی کارگران بيشت
کار جمھوری اسالمی ایران یکی از نمادھای آن است مجدداً ھم پيمان ميشویم تا با بکار بردن بند ھای مشروحه ذیل 

 نظام مقدس جمھوری اسالمی است تاکيد به خواسته ھای مشروح خود که بخشی از دست آوردھا کارگران در سایه
  : نمایند

خامنه ای ... نيروی کار ایران وفاداری خود را به نظام انقالب و خون و آرمان شھدا و رھبری معظم انقالب حضرت آیت ا
  . اعالم می دارند

ه و اجازه تعدی به حقوق پيمان می بندیم تا قانون کار ایران را که یکی از یادگارھای حضرت امام و انقالب است حفظ کرد
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  . کارگران را به ھيچ کس ندھيم
بازنشستگان و بيمه شدگان است ما به _سازمان تأمين اجتماعی یک صندوق متعلق به کارگران و در خدمت کارگران 

راج ھيچ کس اجازه نمی دھيم دست تعرض به آن دراز کند و در قالب الفاظ فریبنده دارائی ھا و سرمایه ھای آن را به تا
  . ببرد لذا اجازه دست اندازی بيشتر از این را نخواھيم داد

درمان مستقيم از افتخارات جامعه کارگری است و این درمان به ھيچ وجه از بدنه سازمان تامين اجتماعی جدا شدنی 
  . واھد ماندنيست حتی اگر برای آن نيز قانون وضع کنند لذا جامعه کارگر در دفاع از قانون الزام راسخ و مقاوم خ

قانون و آئين نامه بيمه کارگران . کارگران ساختمانی نماد یکصد سال مظلوميت فارغ از ھرچه پوشش حمایتی ھستند 
ساختمانی به ھر قيمتی باید اجرا شود که این عين عدالت و قسط اسالمی است و مورد نظر و حمایت جامعه کارگری 

  . کشور می باشد 
رگران شرکتھا و تأمين نيروی انسانی که وسيله ای برای به برده گرفتن کارگران و صلب حقوق قراردادھای موقت کار و کا

اوليه آنان است ھرچه زودتر باید ساماندھی شوند تا بساط دالالن نيروی انسانی محو و نابود شود مجلس محترم و 
ست از دولت محترم بخاطر تالشھای دولت کریمه در این خصوص باید ھمکاری جدی تری داشته باشند در اینجا الزم ا

انجام شده قدردانی گردد ولی واقعاً این حمایتھا کافی نيست و باید دولت در این زمينه مسئوالنه تر برخورد کند چرا که 
و از دولت مصرانه .ریشه بسياری از فساد مذکور ریشه در شرکتھای دولتی و پيمان ھای داده شده از سوی آنان دارد

  . لت جدیتر در اجرای ساماندھی شرکتھای مذکور می باشيمخواستار دخا
سه جانبه گرائی یک اصل پذیرفته شده در دنياست چرا دولت ھای محترم در گذشته و حال حاضر نبوده و نيست آنطور 

که شایسته است گروھای اجتماعی را به رسميت شناخته و آنان را حداقل در حوزه تصميمات مربوط به خودشان دخيل 
ند؟ ما جداً انتظار داریم دولت بخصوص وزرات کار در این خصوص مسئوالنه تر و بيطرفانه تر عمل کند فراموش نکنيم ک

  . استقالل شرط موفقيت در چنين تعامالتی است
بيکاری ام الفساد جامعه است علی رغم تالشھای صورت گرفته نرخ بيکاری از ابتدای برنامه چھارم ھم فراتر رفته که 

 از عدم توفيق سياستھا و توزیع نامناسب منابع دارد ما جداً از دولت می خواھيم با ھمکاری گروه کارگران و نشان
کارفرمایان و مدیران و صاحب نظران اقتصادی شرایطی را فراھم کند که یکبار استراتژی اشتغال در این کشور با توجه به 

متولی مشخص تعریف شود تا بيش از این منابع کمياب مالی را در استعدادھا ، مزیتھا وشعارھا نوشته شود و برای آن 
  . گردونه آزمون و خطا و سليقه ھای فردی گرفتار نکنيم

در پایان اعالم ميکنيم کارگران ایران ضمن اعالم مجدد وفاداری به نظام اسالمی و انقالب به ھيچ وجه از حقوق حتمی 
والن محترم آن را با مسائل سياسی و امثالھم آلوده نکنند چرا که ما اعالم خود کوتاه نخواھند آمد و انتظار دارند مسئ

  . می کنيم در صورت نياز از انواع روشھای مذاکره برای استيفا و حفظ حقوق خود بھره خواھيم گرفت
 پايان پيام

 
 گفتگو با فعال کارگری پيرامون قانون کار 

 
یک فعال . لروز تصویب قانون کار، مراسمی در تھران برگزار کرده استاتحادیه پيشکسوتان جامعه کارگری به مناسبت سا

 . درصد نيروی کار کنونی، زیر چتر آن قرار ندارند٨٠معناست، زیرا  گوید جشن گرفتن برای این قانون بی کارگری می
ومين قانون فراگير  به تصویب رسيده و به نظر برخی ناظران، د١٣۶٩ ماه سال   آبان٢٩ قانون کار جمھوری اسالمی در 

 ادامه یافت، به ۶٩ تا ۵٨ھایی که از سال  ھای متعدد و چرخش نویس این قانون پس از پيش. رود شمار می کشور به
 .تصویب مجلس سوم و مجمع تشخيص مصلحت نظام رسيد

 در حالی است که این. گذارد  این قانون، دست کارفرمایان را برای قراردادھای موقت و بدون مرز زمانی باز می٧ماده 
، ٩ماده " ج" این قانون و بند ٧۶ماده .  دھد یک از طرفين نمی جانبه قرارداد کار را به ھيچ   آن امکان فسخ یک٢۵ و ١١مواد 

 بر بازرسی کار تاکيد ٩۶ماده . داند  سال را ممنوع کرده و مزایای مقرر در قانون را متعلق به آنان نمی١۵اشتغال افراد زیر 
وجود . کند ھای بيمه، تامين اجتماعی، شرایط بھداشتی و ایمنی کار را تضمين می حسن اجرای قانون در زمينهدارد که 

 بازرس برای دو ميليون کارگاه، موجب شده که بسياری کارفرمایان، قانون را دور بزنند و حقوق کارگران را نادیده ۵٠٠تنھا 
 .بگيرند

طور نمونه، حق شيردھی و زایمان تنھا  به. امتيازھای محدود قانون کار را دارندمندی از  تنھا کارگران رسمی امکان بھره
 این قانون و با استفاده از نياز متقاضيان کار، ٧بسياری کارفرمایان با اتکاء به ماده . گيرد به کارگران زن رسمی تعلق می

وله  حادیه آزاد کارگران ایران، به دویچهپروین محمدی، عضو ات. گيرند آنھا را به صورتی شکننده و موقت به کار می
صورت پيمانکاری و سفيد امضا قرارداد   درصد نيروی کار ما به٨٠ھای این قانون باعث شده که  نقطه ضعف«: گوید می

ھای بزرگ  قدیمی نيز به دليل یا بھانه مشکالت  اند، شرکت ھای زیر ده نفر از شمول قانون کار خارج شده کارگاه. ببندند
 ».ھا در بستر ھمان قانون بوده است دھند و این تصادی، دیگر سود کارگاه نمیاق

ھایی چون  دھد، اما کارفرمایان با توسل به بھانه  قانون کار، اجازه اخراج کارگران رسمی را به کارفرما نمی٢٧ ماده 
پروین محمدی .  دھند  از کار قرار میگيری داوطلبانه ورشکستگی یا لزوم تغيير محل کارخانه، کارکنان را در شرایط کناره

ھمين موجب شده که . اند صورت صوری خود را به جای دیگری منتقل کرده ھا ھستند که به خيلی شرکت«: گوید می
. بسياری که قرارداد رسمی ھم دارند، نتوانند به محل جدید بروند و با سنوات کم، خود را بازخرید یا بازنشسته کنند

اند و این کارفرماھا را به صرافت انداخته که خطوط توليد و کارکرد را  ه نفر از شمول قانون کار خارج شدهھای زیر د کارگاه
 » .دارند مثال کارھا را به پيمانکاران توزیع کنند و تنھا چند نفر را در کارگاه نگاه . تغيير دھند

ھای کارگری را نيز تنھا در سه  این قانون، تشکل. اند اعتصابات کارگری در قانون کار ایران ممنوع و غيرقانونی اعالم شده
.  شناسد ھای کمتر از سی نفر به رسميت می صورت انجمن صنفی، شورای اسالمی کار و نمایندگی کارگران در شرکت

وقتی کارگران با حقوق معوقه چند ماھه یا خطر تعدیل و . اعتصاب آخرین حربه کارگر است «: گوید پروین محمدی می
شناسد و مزد روز اعتصاب کارگر  زنند، اما کارفرما ھمين را نيز غيرقانونی می شوند، دست به اعتصاب می اج روبرو میاخر

 دھد را نمی
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بسياری فعاالن کارگری بيم دارند که . ھای مربوط به برنامه پنجم توسعه اصالح شود قرار است قانون کار کنونی در بحث
ھای  گاه گذاران، به سود کارفرمایان تغيير کند و  تکيه گذاری و جذب سرمایه شویق سرمایهنکات مثبت این قانون به بھانه ت

 حقوقی کارگران، محدودتر از پيش شوند
 

 مھيندخت مصباح
 

 کيواندخت قھاری: تحریریه
 
  
  

  : كارگران از مجلس و دولت خواسته
  كار را در چارچوب حقوق اساسي اصالح كنيد  ن قانو

  
  

يكمين سالروز تصويب قانون كار ، زحمتكشان  و در بيست  : نوشت آبان30 ایلنا در تاریخ – کار ایران خبرگزاری دولتی
ايراني خواھان بازنگري در قانون كار ھستند؛ خواسته آنھا اجرايي شدن اصول قانون اساسي كه در آن بر حقوق 

  . زحمتكشان شده است
گذاري و پايداري آن به آسان شدن  انون كار در جھت ايجاد سرمايهحال معاونان وزير كار بارھا از اصالح ق با اين 
گذاري و كاھش قيمت تمام شده كاالھا و احياي نظام استاد شاگردي نام  ھاي سرمايه هنگذاري، كاھش ھزي سرمايه
  . اند برده

 است و فقط اطالعات امروز متاسفانه بررسي اصالحيه قانون كار در سكوت كامل و دور از چشم كارگران در حال تدوين
  . اي از كارگران در تدوين اين اصالحيه دخالت داده نشده است شود چنانچه ھيچ نماينده ھا منتشر مي كمي در رسانه

  : شايد بتوان اھم نگراني كارگران را بطور خالصه در موارد زير بيان كرد
 برنامه توسعه چھارم 101جه به اجرا نشدن ماده با تو. ترين نگراني كارگران از اصالح فصل ششم قانون كار است ـ مھم1

ھاي كارگري، آيا اين ماده در اصالحيه لحاظ خواھد شد   و آزادي تشكل98 و 87ھاي  نامه در رابطه با اجرايي شدن مقاوله
زوان  خواھند ديد و امكان بكارگيري با قانون اساسي را به چشم26 سال، اجرايي شدن اصل 30و زحمتكشان پس از 

  رايي خود را خواھند داشت؟ اج
ھا از طرف كارفرما، معضلي است كه  ھا و گاه سال ـ دغدغه پرداخت نشدن ھمين حقوق ناچيز و به عقب افتادن ماه2

  . اي در قانون كار براي پرداخت حقوق آنھا در صورت فرار كارفرمايان نگردد كارگران خواستار گنجاندن ماده
 قانون كار قديم و 33در ماده مكرر . در دنيا و ايران حق اعتصاب و اعتراض قانوني استـ يكي از دستاوردھاي كارگران 3

   قانون اساسي به آن اشاره شده است، آيا در اصالحيه اين اصل از قانون اساسي گنجانده خواھد شد؟ 27اصل 
آيا در اصالحيه كاھش مبلغ ـ ھر چند در تدوين برنامه پنجم توسعه، افزايش سن بازنشستگي به بعد موكول شد، ولي 4

ھا و ھمچنين حق بيمه شدن كارگران از روز اول كار و در يك كالم  بيمه بيكاري و مدت پرداخت آن، كاھش مبلغ مستمري
   قانون اساسي زير پا گذاشته نشده است؟ 29اصل 

 اساسي در نظر گرفته شده است تا  قانون43 از اصل 3 و 2 و 1 و بند 3 از اصل 12ـ آيا در تدوين اصالحيه قانون كار بند 5
ھاي كمرشكن مقابله كرده وقت آن را داشته باشند تا به امور معنوي  كارگران با دستمزد مناسب بتوانند با گراني و ھزيه

  ھم فكر كنند؟ ... و
ن براي رفع كنندگا كشند در اين اصالحيه چه نقشي دارند؟ تدوين ـ زنان زحمتكش كه بار امور داخلي خانه را بدوش مي6

ھا،  اند؟ آيا كماكان شيرخوارگاه اي را گنجانده تبعيض از زنان در محل كار و داشتن حق دستمزد مساوي با مردان چه ماده
اند؟ و عدم حق اخراج به دليل  ھا، حق مرخصي دوران بارداري و بعد از بارداري در اصالحيه باز تعريف شده مھد كودك

   قانون اساسي در موردشان در اين قانون اجرايي خواھد شد؟ 21 و 20ه است؟ و اصول بارداري از كارفرمايان سلب شد
 آيا در اين اصالحيه ھمچنان كه در قانون كار قديم، فعالين كارگري از اخراج و تعرض مصون بودند، بازھم مصون خواھند – 7

  ماند؟ 
ت و آيا در اين اصالحيه دستارودھاي طبقه كارگر ده اسمتوليد شده صحبت به ميان آای  بارھا از كاھش قيمت كاالھ– 8

ران، نھار، شير، چاي، لباس كار، كفش، بھداشت وايمني حمل رفاھي افزايش خواھد يافت يا رستودر زمينه مسايل 
ھنوردي، مسابقات وھاي ك ، تعطيالت تابستاني و زمستاني، كميته8كار، رختكن، حمام، صابون، تعطيلي روز جمعه

   قانون اساسي ناديده گرفته خواھد شد؟ 43بر بودن براي كارفرما در اصالحيه حذف و اصل  ھزينهورزشي بدليل 
 باتوجه به برداشتن شموليت قانون كار از كارگاھھاي ده نفر و ھمچنين مناطق ويژه تجاري، جھت آسان كردن – 9

 از 8 و 4لم درحق طبقه كارگر و نقض بند قانوني و ظ داران براي اعمال ھر بي گذاري و بازگذاشتن دست سرمايه سرمايه
السيون است،  د كشور و ھمچنين زنده شدن كاپيتاكشي وسلطه بيگانگان براقتصا  قانون اساسي كه باعث بھره44اصل 

   خواھند شد؟ وھاي ضدكارگري و ضدملي لغ نامه در اين اصالحيه اين بخش
امروزي كه در حال سپري كردن ايام سالخوردگي ھستند و  بازنشستگان و مستمري بگيران اين سازندگان جامعه – 10
اند؟ و حقوقي  مھري قرار نگرفته بايد ازكرامت انساني در جامعه و خانواده برخوردار باشند در اين اصالحيه مورد بي مي

  برابر با ديگر بازنشستگان دريافت خواھند كرد؟ 
 و كارگاھھا ماھيت شغلي دايم دارند، ولي طبقه كارگر با  درحالي كه ھمه كارگران استخدام شده در كارخانجات– 11

قراردادھاي موقت چند ماھه، روزانه كنترات مواجه ھستند و حتي شركتھاي پيمانكاري با گرفتن سفته و قراردادھاي 
ري را به اند و رنج و گرسنگي بيشت ان، از دادن حقوق و مزاياي مندرج در قانون كارشانه خالي كردهگررسفيد امضا از كا

داري نوين لغو  آيا در اين اصالحيه شركتھاي پيمانكاري حذف و قراردادھاي موقت نظام برده. كنند زحمتكشان تحميل مي
  .  قانون اساسي خواھيم بود43ھاي كارگري بازخواھد گشت و ما شاھد اجراي اصل  خواھد شد و آرامش به خانواده
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   كار  فعال كارگري فلز-مازيار گيالني نژاد
  پايان پيام

  
 اوليائی فرد خواستار حمایت اتحادیه ھای کارگری از کارگران زندانی ھفت تپه شد

 
شرکت  فرد، وکيل مدافع اعضای ھيئت مدیره سندیکای کارگران محمد اوليایی: آمده است دویچه وله به گزارش رادیو 

حمایت آنان از حقوق موکالن خود   خواستاری جھانی کارگری ای به سه اتحادیه  تپه، در نامه وصنعت نيشکر ھفت کشت
 .برند سرمی اکنون در زندان به ھم تپه  عضو سندیکای کارگران نيشکر ھفت۵. شده است

  
 فریدون نيکوفر، جليل  ھمکار دیگر خود تپه، به ھمراه سه کارگران نيشکر ھفت علی نجاتی رئيس ھيئت مدیره سندیکای

حبس تعزیری محکوم   ماه۶ ماه حبس تعليقی و ۶ھر یک به ) ١٣٨٨ آبان ۴(ماه  پور، اوایل آبان قربان علی احمدی و
 ماه حبس ٨ ماه حبس تعزیری و ۴تپه نيز به  ھفت مھر، عضو دیگر ھيأت مدیره سندیکای کارگران محمد حيدری. شدند

  .برند سر می در زندان به اکنون  نفر ھم۵این . تعليقی محکوم شد
  

ی ھيئت  شده مدافع اعضای بازداشت فرد، وکيل اعالم شده است، اما محمد اوليایی» يه نظامتبليغ عل«اتھام این عده 
المللی مدافع حقوق کارگران، کنفدارسيون  به سه نھاد بين ی خود تپه در نامه مدیره سندیکای کارگران نيشکر ھفت

این  (IUF) المللی کارگران مواد غذایی ی بين و اتحادیه (ILO) ، سازمان جھانی کار(ITUC) ھای کارگری جھانی اتحادیه
 .کند  را رد می اتھام

  
طبق ھيچ ضوابط قانونی موکلين  دارم که اینجانب با قاطعيت اعالم می«: ی خود نوشته است فرد در نامه آقای اوليایی

وده و در کمال برای موکلين اساسا مغایر با موازین حقوقی ب من اقدام به تبليغ عليه نظام ننمودند و احکام صادره
 .صادر شده است» معيارھای امنيتی عدالتی و صرفا براساس بی
" ضدانقالبی"کارگری را اقدامی  تپه برای احيای سندیکای ھای قضایی ایران تالش کارگران شرکت نيشکر ھفت مقام

ر قالب سندیکاھا، ھم ھای مستقل کارگری د فرد، ایجاد تشکل اوليایی ی محمد گفته در حالی که به. اند ارزیابی کرده
قانون  ٢۶ی آنھاست و ھم مطابق اصل  المللی است که جمھوری اسالمی ایران نيز امضاکننده بين ھای موافق مقاوله

 .داند ھایی را مجاز می اساسی ایران است که ایجاد چنين تشکل
  

شورای " جدی  م از اقدا اتپه برای احيای سندیکای مستقل زمانی آغاز شد که آنھ ھای کارگران نيشکر ھفت تالش
ھاست که با بحران مالی و  ت تپه مد نيشکر ھفت  شرکت. برای دفاع از حقوق صنفی خود نااميد شدند" اسالمی کار

ی خود تاکنون به جایی نرسيده  این شرکت برای دریافت دستمزدھای معوقه  ھزار کارگر۴مدیریتی روبروست و تالش 
 .است

  
واگذار شد، اما از آن   قانون اساسی به بخش خصوصی۴۴ اصل   در چارچوپ١٣٨۶ سال تپه در کارخانه نيشکر ھفت

ی کارگران سرباز زده  ھای مختلف از پرداخت دستمزد معوقه بھانه موقع مدیریت این شرکت عمال با بحران روبرو بوده و به
 . خارج بوده استرویه شکر از از دالیل اصلی بحران این شرکت، واردات بی شود یکی گفته می. است

  
ی  شده وضعيت موکلين بازداشت  نگرانی از  المللی کارگری، ضمن ی خود به نھادھای بين فرد، در نامه محمد اوليایی

ھایشان را یادآور شده و از مسئولين این نھادھا خواسته است از  خانواده  و وضعيت دشوار خود، خطر اخراج آنھا از کار
 .ھا حمایت کنندوی تا آزادی آن حقوق موکلين

 
  

  : سازي خوزستان كارگران لوله
  است توليد نداريم  ھفت ماه

  
 

به دليل ناتواني : گويند كارگران لوله سازي خوزستان مي  : نوشت آبان30 ایلنا در تاریخ –خبرگزاری دولتی کار ایران 
  .  ماه حقوق طلبكار ھستند18مديريت خصوصي دراداره كارخانه 

يلنا، جمعي از كارگران كارخانه لوله سازي خوزستان در تماس تلفني اعالم كردند كه به دليل عملكرد به گزارش خبرنگار ا
نامطلوب مديران خصوصي، فعاليت كارخانه از ارديبھشت ماه تاكنون به دليل اتمام مواد اوليه فعاليت كارخانه متوقف 

  . است شده
 صورت گرفت؛ 81لوله سازي خوزستان به بخش خصوصي كه در سال تا پيش از واگذاري كارخانه : گويند اين كارگران مي

 70ھاي فلزي فعاليت چشمگيري داشت بطوري كه در سالھاي دھه   اين واحد توليدي يكي از در زمينه توليد انواع لوله
  . كردند حدود ھزار و ھفتصد كارگر در اين كارخانه كار مي

صرفه : است؛ افزودند  نفر كاھش يافته600كارگران لوله سازي خوزستان به اين كارگران بايان اينكه در حال حاضر تعداد 
نظر از عدم پرداخت حقوق و نبود مواد اوليه مديرت خصوصي ار پرداخت به موقع حقو بيمه كارگران به سازمان تامين 

  . داري كرده است اجتماعي نيز خود
كارگران  بود سازمان تامين اجتماعي تاكنون از تمديد دفترچه بيمهكارگران بابيان اينكه اگر مداخله مسووالن اداري استان ن

  . است به تازگي معادل سه ماه از مطالبات معوقه آنھا توسط يك فرد خير پرداخت شده: بود؛ افزودند خود دراي كرده
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  . كارگران لوله سازي اھواز خواستار رسيدگي مسووالن كشوري به وضع خود ھستند
  پايان پيام

59Hhttp://www.ilna.ir/newstext.aspx?ID=163096 

 

      ممانعت از آزادی عضو سندیکای اتوبوسرانی تھران

فعال کارگری اما " ھمایون جابری"به گزارش کميته دانشجویی دفاع از زندانيان سياسی، عليرغم صدور قرار کفالت برای 
  .ھمچنان در زندان به سر می برداو 

غالمرضا " آبانماه ھنگامی که ھمراه ھمسر 19ھمایون جابری عضو سندیکای کارگران شرکت واحد که در روز سه شنبه 
برای اطالع از وضعيت این فعال کارگری به وزارت اطالعات مراجعه کرده بود، بازداشت شد، عليرغم " غالمحسينی

ھمایون جابری سال گذشته نيز در .  زندان رجایی شھر کرج به سر می برد3ر روز قبل در بند گذاشتن قرار کفالت از چھا
  ميليون تومانی آزاد گردید ۵٠روز با قرار کفالت  ٢٠مراسم روز جھانی کارگر در پارک الله تھران دستگير و پس از گذشت 

   آزادی ھمایون جابری

ماه در کرج بازداشت شده    آبان18د اتوبوس رانی تھران، که  روز ھمایون جابری، عضو سندیکای کارگران شرکت  واح
  3بود، ساعت  ھفت و سی دقيقه یکشنبه شب  با وثيقه  ای 

 .ميليون تومانی از زندان رجایی  شھر کرج آزاد شد

ودند که توانایی  اعالم کرده ب  گفتنيست  این مبلغ وثيقه برای این فعال  کارگری ھفته پيش صادر  شد، اما  خانواده اش
شایان  ذکر است آقای جابری ھنگامی که با  ھمسر غالمرضا غالم  حسينی، عضو  .پرداخت این مبلغ را  ندارند

رفته بود تا جویای  شده سندیکای کارگران شرکت واحد  اتوبوس رانی تھران، به  اداره  اطالعات شھر  کرج  بازداشت
 . شده  بودوضعيت این  فعال کارگری شود،  بازداشت

با ضرب شتم بازداشت شده  به  گزارش ندای سبز آزادی، آقای غالم حسينی  که چند  روز قبل از آن در کرج و  ھمراه
در حال حاضر، عالوه بر آقایان غالم  حسينی،  منصور اسانلو،  .بود، در بند  ھشت  زندان رجایی شھر زندانی  است

 ت مدیره  سندیکای  کارگران شرکت واحد  اتوبوس رانی  تھران، زندانیشھابی، سه عضو ھيئ ابراھيم مددی و  رضا
این برخوردھا، .است در ساليان اخير، برخوردھای امنيتی و قضایی با فعاالن و تشکل ھای کارگری شدت گرفته. ھستند

 .تانتقادھای شدید تشکل و سازمان ھای کارگری و حقوق بشری در ایران و جھان را به دنبال داشته اس

 
مرگ : كارگران لوله سازي در دومين روز تجمع اعتراضي مقابل استانداري شعار ميدھند 

زندگي و معيشت حق مسلم ماست, بر ظالمين   
 

1389/8/30ايران كارگر   
 نفر از كارگران لوله سازي خوزستان در مقابل استاانداري خوزستان تجمع كرده و 200بيش از -  متعاقب خبر قبلي - اھواز 

:آنھا شعار ميدھند , اعتراضات روز گذشته خود ادامه دادند به   
 زندگي و معيشت حق مسلم ماست

اينھمه شرمندگي, مرگ بر اين زندگي   
بيست ماه حقوق كارگر پرداخت بايد گردد كارگران معترض در ادامه تا فرمانداري اھواز با سر دادن شعار ھاي فوق 

ابل فرمانداري بصورت پيوسته شعار ميدادند مرگ بر ظالمين مرگ بر ظالمينكارگران خشمگين در مق, تظاھرات كردند   
در ادامه به سمت استانداري مجددا راپيمايي كردند نماينده دادستاني براي آرام كردن كارگران و سخنراني آمده و در 

 حال سخنراني است كه با بي اعتنايي كارگران مواجه گرديد
 

 ان سد ژاوه کارگرنفر از80 بيش از اخراج

به گفته ینده نيز آ و در ماھھای شدند  از کار اخراج  شرکت ژاوه نفر از کارگران80بيش از طبق گزارش ارسال شده ،  
 - كامياران  قابل ذکر است که کارگران سد ژاوه واقع درجاده .خواھند کرد  کارگر دیگر را اخراج 150قریب به  کارفرمایان 

 توسط كارفرما چندین بار دست به تجمع زده و در آخرین تجمع در تاریخ   حقوق خودسنندج به دليل پرداخت نشدن
 اعالم کردند که در صورت رسيدگی   روز به طول انجاميد12   نفر می رسيد و700 که تعدادشان به بيش از 89/4/29

 با یورش نيرو ھای امنيتی و   روز اعتصاب12 پس از   به اعتصاب ادامه خواھند داد سرانجام نکردن به خواست ھایشان
  . ضرب و شتم و دستگيری کارگران ،این اعتصاب به پایان رسيد 
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  کميته ھماھنگی برای کمک به ایجاد تشکل ھای کارگری 

  1389 آبان 30

 

 

جنبش کارگری ومروری براعتصابات 
!واعتراضات کارگران درايران  

 ١٣٨٩سال   ماهآذر کارگریروزشمار
- ٢٠١٠   

 

 گران سنديکای شرکت واحد اتوبوسرانی تھران و حومه آزاد شد يکی از کار

 ھمايون جابري، عضو سنديکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تھران و :بر پایه خبر دریافتی در اول آذر آمده است 
ماه، آقای جابری ھجدھم آبان. حومه، يکشنبه شب با وثيقه سی ميليون تومانی از زندان رجايی شھر کرج آزاد شد

ھنگامی که برای اطالع از وضعيت غالمرضا غالمحسيني، عضو زندانی اين تشکل کارگری به اداره اطالعات کرج مراجعه 
در حال حاضر چھار تن از اعضای سنديکای شرکت واحد اتوبوسرانی تھران و حومه، به نام ھای . کرده بود، بازداشت شد

  .مرضا غالمحسينی زندانی ھستندمنصور اصانلو، ابراھيم مددي، رضا شھابی و غال
  

  اتحادیه واردکنندگان گوشت مورد تائيد نيست/ یابد قيمت گوشت قرمز کاھش می

گروھی که روز گذشته در رسانه ھا با عنوان : گفت89حسن رادمرد در گفتگو با خبرگزاری دولتی مھر در تاریخ اول آذر
، مورد تائيد وزارت بازرگانی نيست؛ چراکه عليرغم درخواست مجمع واردکنندگان گوشت قرمز و مرغ اعالم رسميت کردند

 ماه گذشته از سوی متقاضيان راه اندازی آن، ھيچ گزارش کار 6این وزارتخانه برای ارایه پرتفوی واردات مواد پروتئينی در 
  .مثبتی ارایه نشد

 کنترل بازار، اتحادیه واردکنندگان اقالم بر اساس مصوبه کارگروه: رئيس مرکز اصناف و بازرگانان وزارت بازرگانی افزود
 نفر از افراد فعال و صاحب تجربه در حوزه مواد پروتئينی، این 35پروتئينی باید تشکيل شود که بر این اساس، با ھمکاری 

ی با و. با مجوز رسمی وزارت بازرگانی تشکيل شده است و تا چند روز آینده، انتخابات خود را برگزار خواھد کرد اتحادیه
ساماندھی واردکنندگان اقالم پروتئينی می تواند به : بيان اینکه قيمت گوشت قرمز کاھش خواھد یافت، تصریح کرد

کنترل قيمت در بازار کمک کند، اما افرادی که این ساماندھی را به عھده می گيرند، به طور قطع باید صاحب تجربه 
وزارت بازرگانی به دنبال تشکيل : رادمرد تاکيد کرد. وسانات نجات دھندباشند تا به موقع وارد عمل شده و بازار را از ن

  .اتحادیه ھای وارداتی با حضور افراد متخصص و کاردان است که در رشته تخصصی خود، صاحب نام و با تجربه ھستند

  
  ھا كسي مشكلي براي خوراك و تحصيل ندارد  كردن يارانه رئيس جمھور؛با ھدفمند

  
  

ھا   انشاءهللا با اجراي ھدفمندي يارانه؛جمھورتصريح كرد رئيس:  آذر نوشت 1 ایلنا در تاریخ –ی کار ایران خبرگزاری دولت
كسي براي خوراك، بھداشت و تحصيل مشكلي نخواھد داشت و انشاءهللا از اين به بعد كسي كه نتواند خود را اداره 

  . كند در كشور پيدا نشود
ساز بھزيستي كه در محل سالن اجالس سران  نژاد در ھمايش خيرين مسكن احمديبه گزارش خبرنگار ايلنا، محمود 

  . ھاي كمال وجود دارد ايثار است تنھا راھي كه براي رسيدن به قله: برگزار شد، گفت
  . رسد خدا راھي جز اين قرار نداده است ھاي انساني ايثار است و به نظر مي به گفته وي راه رسيدن به ارزش

ھاي  اگر بناست ارزش: ماند، تصريح كرد  با بيان اينكه اگر ايثار نبود ھيچ خوبي و كمالي در عالم باقي نميرئيس جمھور
  . را درك كنيم راه اصلي آن ايثار است

  . كنم كه در فرھنگ شما بخاطر تربيت اھل بيت بسياري از ارزشھا نھادينه شده است خدا را شكر مي: وي گفت
شان ملت : شويم ،خاطرنشان كرد ھا تبديل مي ه ما ملتي ھستيم كه به سرعت به الگوي ملتنژاد با بيان اينك احمدي
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  . ھا الگو شود ايران اين است كه در ھمه زمينه
ًدر كشور الگو نبايد فقيري باشد، اما اگر بخواھيم اين مھم را به عھده دولت بگذاريم احتماال : رئيس جمھور تاكيد كرد

  . كشد چون كار دولت سنگين است  ميشدني است، اما خيلي طول
ھا كسي براي خوراك، بھداشت و تحصيل مشكلي نخواھد  انشاءهللا با اجراي ھدفمندي يارانه: جمھور تصريح كرد رئيس

  . داشت و انشاءهللا از اين به بعد كسي كه نتواند خود را اداره كند در كشور پيدا نشود
  . خوابند  ميليون نفر در آمريكا كنار خيابان مي4 به شما بگويم كه ھمين االن :وي با اشاره به سفر خود به نيويورك گفت

اي كه ھمه از خود  جامعه: ساز بوديم ،تصريح كرد نژاد با بيان اينكه اي كاش ما ھم عضو مجمع خيرين مسكن احمدي
  .  باشند چقدر زيباست عبور كرده

  پيام پايان
  

  ه حقوق طلب دارند ما27كارگران كارخانه ريسندگي كا شان 
  

 1100 کارگر نساجي داشت اكنون تنھا 7000در كارخانه ريسندگي كاشان كه زماني بيش از :  نوشت ايران كارگر سایت 
 به 89.8.30 ماه حقوق معوقه خود را طلب د ارند يكي از كارگران روز يكشنبه 27نفر به کار مشغول ھستند اين كارگران 

 ھزارتومان 200 ھزار تومان يعني در ماه 50يگيري ھا و اعتراضات به ھر كارگر بصورت ھفته اي در ا ثر پ: خبر نگار ما گفت
اما از . پرداخت ميشد كه نصف حقوق يك كارگر بود و نيمه باقيمانده اين حقوق به مجموعه حقوق معوقه اضافه ميشد 

فشار خيلي زيادي به كارگران و خانواده ھاي  ھزار تومان حقوق را نيز قطع كرده اند و 50سه ھفته قبل ھمين ھفته اي 
  .آنھا وارد ميشود 

الزم به ياد آوري است كه مجموعه ريسندگي سالن يك و دو تعطيل شده ودر حال حاضر تنھا مجموعه شماره سوم کار 
  ميکند

  .و كارگران اين كارخانه در وضعيت معيشتي اسفناكي به سر ميبرند 
  

  جباري مقابل مجلس تجمع كردند كارگران ساختماني براي بيمه ا
  
  

 در ادامه بررسي و تصويب مواد اليحه برنامه پنجم توسعه صبح :  آذر نوشت 1 ایلنا در تاریخ –خبرگزاری دولتی کار ایران 
امروز جمعي از كارگران ساختماني با حضور در مقابل ساختمان مجلس شوراي اسالمي تجمع كردند تا از تعليق اجراي 

  .  اجباري كارگران ساختمان در پنج سال آينده جلوگيري كنندقانون بيمه
به گزارش خبرنگار ايلنا اين تجمع چند صد نفري به نمايندگي از كارگران ساختماني سراسر كشور برگزار شد تا از 

  .  قانون برنامه پنجم توسعه به شيوه پيشنھادي كميسيون تلفيق جلوگيري شود156تصويب ماده 
 قانون برنامه پنجم توسعه كه احتمال دارد براي تصويب نھايي امروز در صحن علني مجلس مطرح و به 156براساس ماده 

 ساله برنامه پنجم قانون بيمه اجباري كارگران ساختماني را اجرا نخواھد كرد 5راي گذاشته شود دولت در طول مدت 
بت بيمه كارگران ساختمان وصول كرده است به وسازمان تامين اجتماعي موظف است تا تمامي پولي را كه تاكنون با

  . صاحبان آن بازگرداند
شود نمايندگان عضو كميسيون تلفيق تحت جو رواني ايجاد شده از سوي شھرداران اعضاي شوراي  گفته مي

  . اند هاسالمشھر و انبوه سازان موضوع تلفيق قانون بيمه اجباري كارگران ساختماني را در اليحه پينشھادي دولت گنجاند
چند ماه پيش جمعي از شھرداران كشور و اعضاي شوراي اسالمي شھر تھران با اين استدالل كه بيمه اجباري كارگران 

  . بودند ساختماني به ركود صنعت و بازار ساختمان دامن خواھدزد؛ خواستار توقف اين قانون مصوب شده
كنندگان وعده داد تا از طريق رايزني و گفت وگو با  ور جمع تجمععليرضا محجوب نماينده تھران و دبير كل خانه كارگر با حض

  .  انجام دھد156ساير نمايندگان حاضر در صحن علني مجلس تالش خود را براي اصالح ماده 
اميدوارم :  گه از نقاط مختلف كشور در مقابل ساختمان مجلس حاضر شده بودند؛ گفت وي خطاب به كارگران ساختماني

  .  توجيه شده باشند156زه انتخابيه از قبل در مورد اھميت بيمه اجباري كارگران ساختماني و موضوع ماده نمايندگان حو
 سال گذشته از اين 100دبير كل خانه كارگر با بيان اينكه بيمه اجباري كارگران ساختماني حق مسلمي است كه در 

ھا را روشن  اني صريح و شفاف حقوق و مسووليتقانون بيمه اجباري كارگران ساختم: كارگران دريغ شده است گفت
كرده است اما برخي نمايندگان تحت تاثير جو رواني ايجاد شده موضوع تعليق اين قانون در طول برنامه پنجم مطرح 

  . كردند
س از پ:  به خواسته خود خواھند رسيد؛ گفت156محجوب با ابراز اميدواري از اينكه جامعه كارگري امروز با اصالح ماده 

رسد تا با سازمان تامين  محرض شدن اجراي قانون بيمه اجباري كارگران ساختماني در طول برنامه پنجم نوبت آن مي
  . ھا مذاكره كنيم ھا و كارشكني اجتماعي در خصوص برخي مخالفت

تماعي با دستاويز در حالي كه دولت ھيچ مخالفتي با اجراي اين قانون ندارد مسووالن سازمان تامين اج: وي يادآور شد
  . كنند قراردادن كارت مھارت فني از عمل به قانون خودداري مي

مطابق قانون و بخشنامه آن تمامي كارگران ساختماني داراي كارت مھارت فني معتبر بايد از مزاياي : محجوب تاكيد كرد
  . بيمه اجباري بھره مند شوند

كنندگان نمايندگي از كارگران ساختماني كشور وارد ساختمان  جمعبه دنبال اظھارات اين نماينده مجلس پنج نفر از ت
 قانون برنامه 156مجلس شدند تا در آخرين لحظات باقي مانده از طريق رايزني و گفت وگو با نمايندگان مانع تصويب ماده 

  . پنجم شوند
  پايان پيام

  
  متال از وضع موجود ناراضي ھستند  كارگران پارس
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  درحالي كه به موجب مصوبه دستمزدھاي شوراي عالي كار در :  آذر نوشت 1 ایلنا در تاریخ –ار ایران خبرگزاری دولتی ک
 دستمزد يك كارگر ساده نبايد از سيصد و سه ھزار تومان كمتر باشد، كارگران كارخانه پروفيل پارس از دريافت 89سال 

  . د خبري دھن89 ھزار تومان به عنوان دستمزد در سال 200ماھانه 
از ابتداي سال جاري، كارفرماي شركت بدون درنظر گرفتن مصوبه حداقل : گويند به گزارش خبرنگار ايلنا، اين كارگران مي

  .  ھزار تومان تعيين كرده است50اي  مزد شوراي عالي كار حقوق ھركارگر را ھفته
 ھر كارگر برمبناي مصوبه وقت شوراي  متوسط دريافتي ماھانه88اين درحالي است كه به گفته ھمين كارگران در سال 

  .  ھزار تومان بوده است600عالي كار حداقل 
 سال آماده به كار ھستند 20 تا 18 كارگر با سابقه 384به گفته كارگران پارس متال، ھم اكنون دراين كارخانه نزديك به 

  . له و محصوالت فلزي كاھش يافته است تن لو15ريزي سھم توليد روزانه كارخانه به روزانه  كه به دليل نبود برنامه
 88كارگران پارس متال ھمچنين از تاخير چندين ماه كارفرما در مورد پرداخت عيدي بن كارگري و پاداش بھروري سال 

  . انتقاد دارند
ا وجود اند و ب براي وصول مطالبات خود تاكنون چند بار به مجلس و نھاد رياست جمھوري مراجعه كرده: گويند كارگران مي

  . اند انجام مكاتبات اداري ھنوز به خواسته خود نرسيده
كارگران با يادآوري اينكه حتي كارگران بازنشسته اين شركت از چندسال گذشته تاكنون موفق به وصول سنوات پايان 

خت حقوق تاكنون شكايات بسياري از سوي كارگران شاغل و بازنشسته در مورد عدم پردا: اند، افزود خدمت خود نشده
  . اند و سنوات در مراجع قانوني طرح شده و برخي از شاكيان حكم توقيف اموال را نيز دريافت كرده

كارگران پارس متال با بيان اينكه مديريت به جاي رسيدگي به مشكالت كارگران اقدام به اخراج رئيس شوراي اسالمي 
ا با شناسايي كارگران معترض براي آنھا مشكل تراشي حتي در يك مورد كارفرم: كار كارخانه نيز كرده است، افزود

  . است كرده
آور بودن كار و ممانعت كارفرما از تھيه لباس و   و زيان اين درحالي است كه به دليل ماھيت سخت: گويند اين كارگران مي

  . ر قرار دارندزا ناشي از كا ابزار كار مناسب بسياري از كارگران شاغل و بازنشسته درمعرض ابتدا به بيماري
اين اظھارات كارگران پارس متال درحاليستكه به گفته يك مقام آگاه در دورن كارخانه وضعيت كنوني كارخانه در مقايسه 

  . با وامھاي نخستين سال جاري بھبود يافته است
 كارگران برخالف قانون و در ابتداي سال جاري مطالبات: وگو با ايلنا با قبول ادعاي كارگران افزود اين مقام آگاه در گفت

  . ترين سطح رسيده بود عرف رايج كارگاه به پايين
اما از سه ماه پيش تاكنون كه مديريت كارخانه براي چندمين بار تغيير كرد؛ مديرعامل جديد با كارگران براي : وي گفت

  . جمعي پيمان بست بھبود شرايط كارخانه به طور دسته
 ھزار تومان دريافت كنند تا 250الحساب ماھانه  ار شد تا كارگران تا سه ماه بصورت عليبراساس اين توافق قر: وي افزود

كارفرما در اين مدت با پرداخت بدھي سازمان تامين اجتماعي و انعقاد قرارداد سفارش توليد زمينه را طوري فراھم كند تا 
  . راي عالي كار و ساير قوانين پرداخت شودمطالبات مزدي كارگران از ماه چھارم به بعد مطابق مصبه دستمزدھاي شو

 سال گذشت، كمبود 20ھاي انباشته شده كارخانه در  اين مقام آگاه با بيان اينكه مشكل كنوني كارخانه از بدھي
اين درحالي است كه رقيبان داخلي وضع بھتري نسبت به : شود؛ گفت نقدينگي و ساختار فرسوده خط توليد ناشي مي

  . پارس متال دارند
مديريت جديد در راستاي توافق انجام شده تاكنون نسبت به پرداخت مطالبات سازمان تامين اجتماعي و : وي افزود

اندازي كرده و  انعقاد قرارداد سفارش توليد اقدام كرده است و در اين مدت تعاوني مصرف كارخانه را با تسھيالت دوباره راه
  . اي نقدي موردي نيز پرداخت كرده استھ ھمچنين در برخي موارد به كارگردان كمك

باتوجه به بازار مطلوب : وي با اشاره به آغاز ھمكاري نزديك ميان كارخانه پارس متال با شركت و قطعات فوالدي؛ گفت
  . قطعات فوالدي اميد دايم از طريق توسعه ھمكاري با شركت قطعات فوالدي بتوانيم از اين وضع خارج شويم

 پايان پيام
 

  در گچساران٪٢٠بيکاري باالي آمار 
  

شھرداري : رمضان عباسي، شھردار گچساران گفتاز قول  به نقل از آفتاب و89به گزارش سایت باال ترین در اول آذر 
اند مواجه است و ھميشه   نفر مراجعه کننده جوياي کار و تعداد زيادي زن که براي کمک آمده٢٠٠گچساران روزانه با 

  .باشد نگونه افراد پر ميسيستم شھرداري از اي
 نفر مراجعه کننده جوياي کار و تعداد ٢٠٠شھرداري گچساران روزانه با : رمضان عباسي، شھردار گچساران گفت: آفتاب

  . باشد اند مواجه است و ھميشه سيستم شھرداري از اينگونه افراد پر مي زيادي زن که براي کمک آمده
ه اندازه گچساران جوان بيکار ندارد و شھرداري گچساران تا به حال از سه چھار جاي ايران ب عباسي با بيان اينکه ھيچ

 نفر نيرو ۶٠٠شھرداري : نويسي کرده است، اظھار داشت اند نام ھزار نفر بيکار که از فرمانداري و شوراي شھر نامه آورده
  اسفانه ھزينهکنيم بايد مت ھا جذب مي دارد و بسياري ازاعتباراتي را که از ادارات و ارگان

نويسي کرده  اند نام شھرداري گچساران تا به حال از سه چھار ھزار نفر بيکار که از فرمانداري و شوراي شھر نامه آورده” 
  “. است

  . آوريم باز ھم فشار بر روي شھرداري است پرسنل کنيم و ھرچقدر ھم به سمت آينده و کارھاي عمراني روي مي
 و بويراحمد، فشارھاي وارده را از سوي مسئوالن سياسي، اجتماعي، مذھبي و شھردار گچساران در کھگيلويه

. ادره کار و اداره تعاون مسئول پيگيري مشکالت بيکاران است نه شھرداري: ھاي گدا دانست و اضافه کرد ھمچنين زن
 درصد ١٢لسات آمار بيکاري از در تمام ج: اي در قبال کار ندارد، يادآور شد عباسي با تاکيد براينکه شھرداري ھيچ وظيفه

  .  درصد است٢٠گويم آمار بيکاري در گچساران بيشتر از  شود که من مي  درصد گزارش داده مي١٨تا 
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....  
اندازي شود در صورتي که بازھم افراد غيربومي را نياورند شايد  اگر کارخانه پتروشيمي، پااليشگاه و سد چم شير راه

  . ودبيکاري شھرستان گچساران کم ش
اين کار آنھا به : ھاي مراجعه کننده به شھرداري اشاره و خاطرنشان کرد شھردار گچساران در ادامه به تعداد زياد زن

  .دھند که برويد شھرداري گدايي مدرن تبديل شده و بيشتر مسئوالن براي فرار از بار مسئوليت خود به آنھا نامه مي
 داريم که مخصوص افراد مسافر ھست که پول خود را ١٧زيرا ما يک تبصره توانيم به آنھا کمک کنيم  ما نمي: وي گفت
  .اند ھايي ھستند که بر زمين مانده ه اند و يا مرد گم کرده

اين زنھا آنقدر گير : دھنده را استانداري، فرمانداري و شوراي شھر دانست و اظھار داشت ھاي نامه عباسي عمده ارگان
  . ود ھم آرامش نداريمو پيله ھستند که ما در خانه خ

خواھيم تا آنھا را سامان دھند زيرا ما نه  از بھزيستي و کميته امداد و ديگر مسئوالن مي: شھردار گچساران افزود
  . اند توانيم به آنھا دست بزنيم و نه آنھا را از اداره بيرون بندازيم و روزانه سيستم اداره را نيز پر کرده نمي

  .برد درصد نفت کشور ھمچنان از مشکل بيکاري جوانان رنج مي٢٠ه و بويراحمد با توليد شھرستان گچساران کھگيلوي

 
  اجراي عدالت كار مشكلي بوده و ھست 

  
  

جمھور با  از اينكه رييس: وزيررفاه تامين اجتماعي اظھارداشت:  آذر نوشت 1 ایلنا در تاریخ –خبرگزاری دولتی کار ایران 
  . كنم ساز بھزيستي حاضر شده است تشكرمي يرين مسكنھاي كاري درجمع خ وجودگرفتاري

ساز بھزيستي كه در محل سالن اجالس سران و با  گزارش خبرنگارايلنا، صادق محصولي درھمايش خيرين مسكن به
اجراي عدالت و خدمت ) ع ( شاكريم خدا را كه دولت نھم و دھم به تاسي از علي: جمھور برگزار شد،افزود حضور رييس

  . به مردم را ھدف اصلي خود قرار داده استمنت  بي
بنده نه فقط به عنوان وزير رفاه و عضوكابينه بلكه به عنوان يك : تر گفت وي با اظھار اميدواري براي انجام كارھاي بزرگ

  . ام كه اين دولت عزم جدي در جھت حل مشكالت محرومان و مستضعفان را دارد شھروند شاھد بوده
جمھور توجه و حمايت الزم را  كه مربوط به كمك به مددجويان باشداما رئيس موردي سراغ ندارم: محصولي تصريح كرد

  . نكرده باشدكه اين جاي افتخار است
ھا را دردست اجرا دارد باز ھم ھدف از اجراي اين  درحال حاضر ھم كه دولت اجراي قانون ھدفمندسازي يارانه: او گفت

  . طرح عدالت گستري است
عدالتي است اما  كنندكه اين مصداق بي ھاي كشوراستفاده مي  درصد يارانه70 درصد از مردم از 30حصولي گفته م به

  . عدالتي را مرتفع كند ھا اين بي عزم دولت براين است كه با ھدفمندسازي يارانه
دجويان است، تصريح ھا براي محرومان، مستضعفان و مد وزيررفاه با اشاره به اينكه بيشترين سود ھدفمندسازي يارانه

  . يابد ھا به تامين اجتماعي اختصاص مي ھاي آينده منابع بيشتري از محل اجراي طرح ھدفمندي يارانه درسال: كرد
ھاي گذشته براجراي طرح  چون اجراي عدالت كار مشكلي بوده و ھست و با وجودي كه دولت: محصولي اظھار داشت

  . اند اين كار را انجام دھند نتوانستهاند اما  ھا اذعان داشته ھدفمندي يارانه
اين طرح با ھمكاري دولت و مجلس : كند،گفت ھا مراحل عملياتي خود را طي مي وي با بيان اينكه طرح ھدفمندي يارانه

  . شود جمھور اجرايي مي و شخص رييس
 مددجويان از طريق اعطاي توانمندسازي معلوالن و: محصولي با اشاره به عملكرد وزارت رفاه در دولت نھم و دھم گفت

ھاي اجتماعي براي كارگران ساختماني، بيمه تامين اجتماعي براي زنان سرپرست خانوار،  وام اشتغال و مسكن، بيمه
  .  ھزار نفر از عشاير از جمله عملكردھاي وزارت رفاه است800برقراري پوشش بيمه اجتماعي براي 

 ميليون خانواده، 6 ميليون نفر، توزيع سھام عدالت بين 22ه درماني رايگان براي  ميليون نفر، بيم5/2او بيمه ايرانيان براي 
 ھزار واحد مسكوني براي مددجويان بھزيستي و 344 ميليون نفر به صورت ساالنه، تامين 9ھاي غيرنقدي براي  توزيع بن
ه براي آنان را از ديگر اقدامات  ھزار فقره جھيزي200 درصدي مستمري مددجويان بھزيستي و اھداي 400 تا 240افزايش 

  . وزارت رفاه در دولت نھم و دھم برشمرد
 پايان پيام

 
  

 ادامه بحران طالفروشان با دولت و تھديد بيکاري ھزاران کارگر اين صنف

صورت در ,  بنا به گفته منابع مختلف که کارگاه طالکاري و طالکوبي در بازار دارند-تھران :  می نویسد ايران كارگر سایت 
در ھزاران کارگر و توليد کننده اين صنف , ادامه بحران طالفروشان با دولت و حل و فصل نشدن موضوع ماليات سه درصد 

  .ماھھاي آينده بي کار خواھند شد
  .در حال حاضر کار در کارگاھھاي کوچک طالکاري بشدت افت کرده و سفارشات به ندرت به کارگاھھا داده مي شود

يكي از . اني بخصوص در حوزه مصرف برق فشار زيادي روي صاحبان کارگاھھاي توليدي آورده است از سوي ديگر گر
 ھزار تومان براي ھزينه مصرف برق پرداخت مي کرده است ولي يکباره از 100تا دوماه پيش : بازاريان در اين رابطه گفت

 بايستي پرداخت کند که با اين وضعيت از عھده  ھزار تومان پول برق300ماه گذشته سه برابر گران شده و در اين ماه 
 .کارگاه بر نمي آيد و بزودي بايستي کارگاه را تعطيل کند

 
 عدم پرداخت حقوق کارگران پيمانکاري تحت پوشش شھرداري منطقه يک آبادان
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اين , ا پرداخت نشد  ماه گذشته كا رگران شھرداي آبادان به آنھ5 ھنوز حقوقھاي معوقه : می نویسد ايران كارگر سایت 
د دست به تجمع اعتراضي زده اند اما حل نشدن مشكل آنھا بيانگر بي توجھي وكارگران بارھا براي مطالبا ت معوقه خ

كه زيانھاي جبران ناپذير ي براي خانوادھاي کارگران به لحاظ امرار معاش، پرداخت کرايه خانه؛ . به اين كا رگران ميباشد 
، پرداخت قبوض آب، برق و غيره در پي داشته است در ا ين رابطه كارگران بارھا بخاطر عدم ھزينه تحصيلي فرزندان

  .پرداخت حقوق و بيمه خود از سوي پيمانکار مربوطه دست به تجمع زدند
 نفر ميباشند400الزم به ياد آوري است كه تعداد کارگران تحت پوشش پيمانکاري مربوط به شھرداري 

60Hhttp://www.irankargar.com/index.php?option=com_content&view=article&id=3%1403A-11 -07-02 -09-1389
35&catid=3%5A34-51-17-16-03 -2010&Itemid=35 

 
براي سومين روز متوالي تجمع كارگران لوله سازي خوزستان مقابل استانداري ادامه 

 داشت
 

 مقابل استانداري 0900كا رگران لوله سازي خوزستان از ساعت , به گزارش دريافتي از اھواز براي سومين روز متوالي 
,  ماه حقوق معوقه خود و راه اندازي شركت لوله سازي ھستند 20اين استان در اھواز تجمع كردند اين كارگران خواھان 

الزم به ياد آوري است كه روز گذشته بعد از صحبت ھاي دادستاني اھواز با كارگران وعده ھايي براي حل مشكالت مد 
ان روي اين اما كارگر, نظر كارگران به آنھا داده شد و در ھمين رابطه تا روز چھارشنبه مھلت خواسته شد كه حل شود 

   نفر از آنھا مقابل استانداري تجمع كردند40وعده ھا حسابي باز نكرده ومجددا امروز حدود 
  

  سرب داغ بر بدن کارگران بي حقوق لوله سازي
  

کارگران لوله سازي اھواز در طي سالھاي اخير بارھا دست به تجمعات اعتراضي : در اول اذر می نویسدخبرگزاري ھرانا 
ي که عدم تجمع اين کارگران يک امر غير عادي است و مردم اھواز ھمواره شاھد تجمعات مختلف کارگران زده اند بطور

اما در اين بين براي کارگران بي حقوقي و ريختن سرب داغ بر بدن ھمکارانشان نيز يک موضوع . اين کارخانه بوده اند
 پيراھن او را باال زده بودند و نشان مي دادند که عادي است، کمال نعامي از کارگران اين کارخانه است که دوستانش

سرتاسر کمر ، دست ، شکم و پاھايش تاول ھاي بزرگ و زخم ھاي عفوني . چگونه سرب داغ تنش را سوزانده است
و  ماه حقوقش را ندادند بلکه ھزينه درمانش را نيز نمي دھند 7 نکته پنھان در اين تصوير اين است که نه تنھا  گرفته اند و

او شش فرزند دارد و شرايط .  ھزار تومان گرو مانده است400شناسنامه اش در بيمارستان تھران بدليل عدم پرداخت 
  .سختي را مي گذراند

نابودی  درآستانه اجرای قانون ھدفمندسازی یارانه ھا دامپروری وکشاورزی کشورمان درمعرض
ومنجمد سبب  ام زنده وگوشت قرمزگرمواردات بی رویه د:مھر16قرارگرفته اند خبرگزاری فارس 

درعرصه توليد زیتون .قراربگيرند درصد دامپروری ھای ورامين درآستانه تعطيلی50شده بيش از
درمورد برنج .درصد کاھش یافته است20وپياز درصد40توليد پنبه .درصدی ھستيم75شاھد کاھش 

این ازاولين نتایج توصيه .استدست به نابودیش زده  ھيچ نمی گویيم که سرمایه داری انگل تجاری
ازھم اکنون سایه سياه فقربر فراز .تجارت جھانی است ھای صندوق بين المللی پول وسازمان
 .ھای دھقانان زحمتکش زیربارفقرھر روزخميده ترمی شود روستاھای ایران بال گشوده وشانه

 .را عرضه وتقاضا تعيين می کند نرخ ارز:ریيس کل بانک مرکزی*
ماه است 18 کارگراین کارخانه 600:استانداری گران شرکت لوله سازی خوزستان مقابلتجمع کار*

کارخانه به سن بازنشستگی رسيده اند ولی بدليل  نفرازکارگران این100حقوق نگرفته اند و
تامين اجتماعی،این سازمان کارگران راازبازنشستگی  پرداخت نشدن سھم چھارصدی کارفرما به

  .اندازی این کارخانه ھستند گران خواھان راهکار.محروم کرده است

  درگراميداشت بيستمين سالگرد تصویب قانون کاردرسمنان

رویه اجناس دست سوم چينی  آنچه مانع توليد است واردات بی:: آمده است 89 آذر 1به نوشته روزنامه کار و کارگر در 
  .است انين در جھانقو قانون کارپس ازقانون اساسی ازمترقی ترین.است نه قانون کار

 ساله به علت نبود حفاظ ایمنی در نخستين روز کارش ١٨مرگ فجيع یک کارگر 
  

ریسی  ای که روز اول کاری خود را در کارگاه نخ ساله18کارگر : آمده است89به گزارش خبرگزاری دولتی ایسنا در اول آذر 
نشانان پس از  به گزرش ایسنا آتش.خود را از دست دادزنی کارگاه گير کرد و جان  دستگاه کمپرس قم آغاز کرده بود، در

ھای سنگين دستگاه با برش بعضی از  این جوان را از بين غلطک  دقيقه عمليات بسيار دشوار و دلخراش، جنازه38
 استخوان، ھای شاستی دستگاه بيرون آوردند و بقایای جامانده از ھيدروليک و باز کردن پيچ و مھره وسيله فک قطعات به

انتظامی پاسگاه جمکران تحویل عوامل  آوری کرده و ھمراه با جنازه با حضور نيروی گوشت و پوست قربانی را جمع
  .سازمان بھشت معصومه دادند
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ھای  اقدام به انتقال پنبه زمانی که این کارگر جوان با دست: نشانی قم نيز گفت مدیر روابط عمومی سازمان آتش 
ریسی  نکته قابل توجه این است که متاسفانه دستگاه نخ ه بود، این حادثه برایش رخ داد واضافی به داخل دستگاه کرد
  ساله در دستگاه18جوان .نبوده به شکلی که این دستگاه فاقد حفاظ ایمنی بوده است مذکور از ایمنی الزم برخوردار

کرده بود، این  ی اضافی به داخل دستگاهھا زمانی که این کارگر جوان با دست اقدام به انتقال پنبه ریسی خرد شد نخ
ریسی مذکور از ایمنی الزم برخوردار نبوده به  نخ حادثه برایش رخ داد و نکته قابل توجه این است که متاسفانه دستگاه

  .بوده است شکلی که این دستگاه فاقد حفاظ ایمنی

  بحث قانون کار

  : آمده است 89 آذر 2به گزارش روزنامه کار و کارگر در 
 .ساختمانی جلوگيری خواھدشد برنامه توسعه پنجم ازاجرای قانون بيمه اجباری کارگران156با تصویب ماده *
 .وپرورش ممنوع است ھرگونه استخدام جدید درآموزش:وزیرآموزش وپرورش*
 .نمی شود حداقل ھای ظرفيت قانون کاراجرا:دبيراجرایی خانه کارگرھمدان*
 .وسرمایه داری است تغييرقانون کاردرراستای منافع مادی:ندبيراجرایی خانه کارگر کاشا*
تدابيرامنيتی ندارد واستفاده ازتعابيری مانند مانورتعزیراتی معنایی  طرح ھدفمندی یارانه ھانيازبه:ریيس اتاق بازرگانی*

 .ندارد
رعدم اجرای قانون بيمه ب برنامه توسعه پنجم مبنی156تجمع کارگران ساختمانی درمقابل مجلس واعتراض به ماده  با*

سال آینده جلوگيری 5تا ازتعليق اجرای این مصوبه در اجباری کارگران ساختمانی،بااعتراض کارگران ساختمانی روبروشد
                      کنند

 ھفتاد ھزار کودک افغانی در ایران اجازه تحصيل نيافته اند  
  

آمار ھای ارایه شده از سوی سازمان ملل متحد در امور :  نویسد آذر می2 در  وابسته به موسویسایت جنبش راه سبز
 ھزار مھاجر افعانی جویای تحصيل در ایران وجود دارد که از این تعداد تنھا 328پناھندگان نشان می دھد که اكنون حدود 

گزارشھای درباره مسئوالن آموزش و پرورش ایران .  ھزار نفر موفق به ثبت نام در مدارس و دانشگاه ھا شده اند255
اخراج مھاجران افغان از مدارس طی سال جدید تحصيلی را رد کرده اند ولی ھم زمان خبرھایی به گوش می رسد که 
نشان می دھد دشواری ھای ادامه تحصيل مھاجران افغان در ایران به ویژه در شھرھایی مانند مشھد و تھران از بين 

 در اختيار نداشتن کارت تردد، شرایط نامناسب مالی ،عدم تطابق سن مجموعه ای از عوامل از جمله. نرفته است
کودکان مھاجر با ترتيب سني آموزشي ايران و نداشتن گواھی سالمت اصلی ترین دالیل مدارس برای ممانعت از ثبت 

رخواست امسال نيز برخی مدارس دالیلی از این دست را در رد د. نام مھاجران افغان طی سالھای گذشته بوده است
     .مھاجران برای تحصيل مطرح کرده اند

كار رشت به دنبال احقاق طلب پنج ساله خود مقابل سازمان صنايع  كارگران شركت كنف
  معادن گيالن تجمع كردند و

كار رشت  صبح دیروز تعداد زيادي از كارگران كنف: از رشت آمده است   آذر 2فارس در تاریخ دولتی به گزارش خبرگزاري 
 اين كارگران خواستار طلب .حقوق خود مقابل سازمان صنايع و معادن گيالن تجمع كردند  ديگر براي گرفتن حق وبار

خبرنگار فارس در رشت اظھار  وگو با يكي از كارگران به نمايندگي از ديگران در گفت .معوقه و بازنشستگي خود شدند
 .ايم فرمانداري و يا سازمان صنايع تجمع كنيم، خسته شده از اينكه ھر چند ماه يكبار در مقابل استانداري،: داشت

بازنشستگي ما نيز معلوم  پنج سال است كه حقوق معوقه داريم و: اين كارگر كه نخواست نامش فاش شود افزود 
ز توانم بگويم كه بسياري ا ھستند و حتي به جرأت مي نيست و تعداد زيادي از كارگران با مشكالت بسيار زيادي مواجه

 ھاي استيجاري زندگي تعداد زيادي از كارگران در خانه: وي اضافه كرد  .معطل ھستند آنھا در تھيه مايحتاج روزانه خود
اين كارگر   .را در خيابان بريزد ھاي معوقه دارند و ھمين روزھاست كه صاحبخانه اسباب و اثاثيه آنھا كنند كه كرايه مي

به خدا قسم ديگر خسته شديم و ھيچ راھي : گفت جمع شده بود،درمانده كه ھنگام صحبت اشك در چشمانش 
بنده دختر و پسر : وي ادامه داد .دھيم، شايد دل مسئوالن به حال ما بسوزد مي ھا را ادامه نداريم به ناچار اين تجمع

با ھر : اظھار داشتھمچنين  اين كارگر .كنم زمين مرا ببلعد دارم كه با ھر بار درخواست آنھا براي پول آرزو مي دانشجو
رود و ھيچ اقدامي  پس از چند ماه يادشان مي دھند و بار تجمع كارگران مسئوالن قول و قرارھايي به ما مي

كار رشت به دليل  شركت كنف .كار برسد خواست تا به داد كارگران كنف وي از رئيس جمھوري كشورمان .كنند نمي
اوايل  ، از83 خسارت جزئي وارده به آن بر اثر بارش سنگين برف سال  و82خصوصي از اواخر سال   واگذاري آن به بخش

كارخانه  .اين كارخانه دوباره آغاز شد گذار جديد، فعاليت از حدود سه سال قبل نيز با ورود سرمايه . تعطيل شد84سال 
رھا در اعتراض به وضعيت منسوجات كنفي در گيالن است كه كارگران آن با كار تنھا واحد توليدكننده گوني، كيسه و كنف

 .كردند مطالبات خود مقابل استانداري، سازمان صنايع و معادن گيالن و فرمانداري رشت تجمع كار و عدم وصول

  دستگيری کارگر سندیکای شر کت واحد تھران و حومه 
  

 د از مراجعت به دادگاه کمساری عضو سندیکا واحد امروز بع مرتضی آذر ، 2بر پایه ایميل دریافتی از ایران در تاریخ 
 دستگير شد
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در دادگاه ایشان دستگير شده است و  امروز  روز پيش ایشان را خواسته بود برای جواب دادن به چند سوال که٣دادگاه 
  است به زندان انتقال داده شده

 
 شد  روز تعطيل۵اقتصاد ايران : اسدهللا عسگراوالدى

با : به دليل آلودگى ھوا، گفت به اعالم تعطيلى روز چھارشنبه در تھرانرئيس كميسيون صادرات اتاق ايران با اشاره 
 روز اقتصاد ايران به ۵شود،  كه در بازارھاى جھانى انجام مى تعطيلى سه روز آخر ھفته جارى و دو روز ابتداى ھفته آتى

 .ستاست، البته به طور قطع تعطيلى فردا به دليل مراعات حال مردم ا خصوص در پايتخت تعطيل

 اسدهللا عسگراوالدى امروز سه شنبه در اولين ھم انديشى:  آذرمی نویسد 2 در تاریخ مھردولتی به گزارش خبرنگار 
امور را به عھده گرفته و  تجربه نشان داده است كه اگر تشكلھا زمام: سراسرى تشكلھاى اقتصادى كشور اظھارداشت

 .تضمين خواھد شد تصادىبا دولت ھم انديشى داشته باشند رونق و پيشرفت اق
ھم جمع و منسجم شوند و دو اصل را نيز در  وى از تشكلھاى اقتصادى درخواست كرد به دور از حب و بغض صنفى دور

 .منافع صنفى و منافع صنفى را بر منافع شخصى ارجحيت دھند نظر گيرند؛ به اين معنى كه منافع ملى را بر
خود   داشت كه اين دو اصل را رعايت كرده و در رفع مشكالت با ھم صنفانتشكلى دوام خواھد به گفته عسگر اوالدى،

 . گذاشت ھم انديشى داشته باشد، چرا كه به خاطر منافع ملى بايد رقابتھاى صنفى را كنار
شدند ھمه اعضا بايد به حمايت از وى  اگر برخى خواستار تضييع حقوق يكى از اعضاى تشكلھاى صنفى: وى ادامه داد

ديده نيز بايد ساير اعضا را از اين كالھبردارى آگاه سازد نه اينكه منتظر  ق حقوق او بپردازند، ضمن اينكه فرد ضررو احقا
 .كند فرد كالھبردار از ديگر ھمكاران او سوء استفاده و در نھايت پول وى را پرداخت باشد تا

نداريم كه تنھا با كمكھاى مالى تشكلھا  ت توقعاز دول: عسگراوالدى سپس به بيان توقعات خود از دولت پرداخت و گفت
ھاى بازدارنده امر تجارت و توليد را از سر راه برداشته و در تصميم  ايستگاه را پشتيبانى كند بلكه توقع ما اين است كه

 .تشكلھا تبادل نظر داشته باشند گيرى با
اين روزھا ضعف مديريت در سازمان توسعه : فتانتقاد كرد و گ وى سپس از تغيير مديريت سازمان توسعه تجارت ايران

و بر ھمين اساس، از وزير بازرگانى درخواست مى كنيم در شرايط فعلى كشور كه  تجارت ايران احساس مى شود
رئيس سازمان توسعه تجارت  تحريم و نارسايى مسائل ارزى به گونه اى در اقتصاد خال ايجاد كرده است، از تغيير شالق

 .دست بردارد
رئيس سازمان توسعه تجارت نيست چرا كه فرد جديد تا با سيستم خو  ھم اكنون وقت تغيير: سگراوالدى ادامه دادع

 .صادركنندگان و تشكلھاى اقتصادى را درك كند زمان ارزشمندى از دست مى رود گرفته و رفتارھاى
اندازد تا زحماتى كه در چند  ت را به تاخيركميسيون صادرات اتاق ايران از وزير بازرگانى درخواست كرد تا تغييرا رئيس

 .شده است، عقيم نماند سال اخير براى ارتقاى وضعيت صادرات كشور به دوش كشيده
صادرات را درك كرده اند و اگر رئيس سازمان تغيير يابد  سازمان توسعه تجارت معاونانى دارد كه توسعه: وى اظھار داشت

 .كنند آنھا نيز بايد جاى خود را عوض
با حمايتھاى دولت نھم و دھم صادرات  :عضو ھيئت نمايندگان اتاق بازرگانى و صنايع و معادن ايران خاطر نشان كرد

 .مديريتى مى تواند در تداوم رشد آن آسيب ايجاد كند  ميليارد دالر ارتقا يافته است و خال٢٨كشور به 
 دولت در: انى با ساير كشورھا اشاره و تصريح كردساختارى رقابت صادر كنندگان اير عسگراوالدى سپس به مشكالت

 .كند كميسيونھاى مشترك حضور بخش خصوصى را پذيرفته است اما به توصيه ھاى آن عمل نمى
اگر چه يك ضرورت به شمار مى رود ولى  اجراى اين قانون: وى در خصوص تاثير اجراى قانون ھدفمند كردن يارانه ھا گفت

براى جبران اثرات احتمالى فكرى بكنيم، اين در حالى است كه ھم اكنون نرخ   بود؛ بنابراين بايددر قيمتھا اثرگذار خواھد
عسگراوالدى  .نيست و ھمين موضوع سبب ارزان تمام شدن واردات و آسيب پذيرى صادرات كشور مى شود ارز واقعى

   ميليون دالر اشتغال را به ھمراه دارد۵توليد براى صادرات : گفت

 كارگران نساجي مازندران راضی اعتتجمع 
 

كارگران واحد نساجي مازندران پيش از ظھر امروز به دليل :  آذر آمده است2 در تاریخ  فارس دولتیخبرگزاریبه گزارش 
به گزارش فارس كارخانه نساجي مازندران داراي .به برگزاري تجمع در مقابل اين شركت كردند عدم دريافت حقوق اقدام

  .از اين افراد پيش از ظھر امروز در اين تجمع حضور داشتند است كه تنھا تعدادي نفر كارگر 900
  

  . است عدم دريافت حقوق اين كارگران در آذر ماه وارد ماه چھارم شده
  

اين واحد به داخل شركت  كارگران نساجي مازندران پس از ساعاتي حضور در مقابل اين شركت به وسيله مديران
شود اما به گفته كارگران مديران اين واحدھا با تھديد   دفتر مديران به مشكالت اين افراد رسيدگيراھنمايي شدند تا در

مديران اين شركت تھديد كردند در صورت ادامه اعتراضات كارگران .ادامه اعتراض منع كردند كارگران به اخراج آنھا را از
نساجي  . كارگر قراردادي مشغول به كار ھستند300در نساجي مازندران حدود .شوند اخراج مي قراردادي اين شركت

سوء مديريت و عدم عوامل اقتصادي در  رود به داليل ھاي بزرگ نساجي در كشور به شمار مي مازندران يكي از كارخانه
 . سال گذشته دچار بحران شده است20طي 

 

 ھا  حال و ھوای پليسی برای اجرای طرح ھدفمندکردن يارانه
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جانشين فرمانده نيروی انتظامی جمھوری اسالمي، يک بار ديگر به مردم :  اذر آمده است 2 در ردمکمبه نوشته سایت 
ھا آمادگی کامل دارد و در اجرای اين قانون ھيچ  اطمينان داده است که پليس برای اجرای قانون ھدفمند کردن يارانه

   .وجود نخواھد آمد مشکلی امنيتی و انتظامی به
ھا در کشور تاکيد کرده و  ھای امنيتی برای ھدفمندسازی يارانه دان پيش از اين نيز بر وجود آمادگيسردار احمد رضا را

. تابد ايستد و ھيچ اخاللی را بر نمي ھا کنار دولت مي نيروی انتظامی در ھدفمندسازی يارانه«ھشدار داده بود که 
   .»د برخورد خواھد کردخواھند منافع مردم را در خطر قرار دھن ھمچنين با افرادی که مي

. گويد ھا سخن مي آقای رادان تنھا مقام مسئول در کشور نيست که با رويکرد امنيتی از اجرای قانون ھدفمند کردن يارانه
اي، سخنگوی قوه قضائيه نيز از آمادگی دستگاه قضائی برای برخورد با  اژه سه ھفته پيش غالمحسين محسني

   .ھا خبر داده بود  يارانهاخاللگران در اجرای ھدفمندسازی
کند، اعتقاد دارد که برخی اخاللگران  ھا را يک جراحی بزرگ اقتصادی قلمداد مي دولت در حالی که ھدفمندسازی يارانه

   .ھا ميان مردم کار شکنی کنند در صدد ھستند تا جلوی اجرای اين طرح بزرگ را بگيرند و در توزيع يارانه
 ماه در کميسيون امنيت ملی مجلس شورای اسالمی حاضر شده و در جمع اعضای اين وزير اطالعات، ھفته اول مھر

   .ھا نقش دارد  کميسيون اعالم کرده بود که جريان فتنه در ايجاد اخالل در اجرای ھدفمند کردن يارانه
 بر ايجاد ھايی در داخل و خارج کشور مبنی حيدر مصلحی در کميسيون امنيت ملی مجلس اعالم کرده بود که سرنخ

   .دھد که جريان فتنه قصد دارد تا مردم از اجرای اين قانون بترساند ھا وجود دارد و نشان مي اخالل در ھدفمند کردن يارانه
   طرح اقتصادی که امنيتی شد

 ھا خبر ھای امنيتی و قضائی در کشور از ايجاد فضای امنيتی برای اجرای ھدفمند سازی يارانه ھرچند مسئوالن دستگاه
کنند، اما در مقابل محمد نھاونديان، رئيس اتاق بازرگاني، صنايع و  دھند و اعتقاد دارند که با اخاللگران برخورد مي مي

   .معادن ايران معتقد است که اجرای اين طرح نياز به تدابير امنيتی ندارد
ايران، تاکيد کرد که ھدفمندسازی آقای نھاونديان روز دوشنبه اول آذر، در سی و نھمين نشست ھيئت نمايندگان اتاق 

   .ھا کامال ابعاد اقتصادی دارد که اجرای آن به مانور تعزيراتی يا تدابير امنيتی نياز ندارد  يارانه
ھا، مانوری را به وسيله سازمان تعزيرات حکومتی برگزار کرد تا از  دولت با ورود به فاز اجرايی قانون ھدفمندسازی يارانه

  .  شدندگان متخلف ھشدار دھد که در صورت گران فروشی با آنھا برخورد خواھداين طريق به فروش
ھا، بسيج نيز وارد ميدان شد و تقريبا از يک   ھمچنين به منظور ايجاد آمادگی کامل امنيتی برای ھدفمند کردن يارانه

سيج ادارات به امضا رسيد، کار کنندگان و توليدکنندگان و ب ای که ميان سازمان حمايت مصرف نامه ھفته پيش در تفاھم
  . رت بر اصناف به بسيج واگذار شدنظا

   وحشت مردم از گرانی
ھا سخن  ھا در زمان ھدفمند سازی يارانه بيشتر اقتصاددانان بر اين باور ھستند که با وجود آنکه بارھا از کنترل قيمت

   .ھا توام خواھد بود ترديد با جھش ناگھانی در قيمت گفته شده است، اما اجرای اين طرح بي
ھا در کشور  قيمت» جھش ناگھانی«يحيی آل اسحاق، رئيس اتاق بازرگانی و صنايع و معادن تھران، ھفته پيش درباره 

ر کشور را ھا د المللی افزايش ناگھانی قيمت ھای بين ھا در کنار تحريم ھشدار داده و تاکيد کرد که ھدفمندسازی يارانه
  . به دنبال خواھد داشت

   .ھا در کشور آغاز شده است ھا روند افزايش قيمت از ھمين روزھای نخستين اجرای ھدفمندسازی يارانه
شود و اين موضوع بر  اين در حالی است که افزايش قيمت برخی از کاالھا و خدمات نيز رسما از سوی دولت اعالم مي

  .  افزوده استھا جو روانی جامعه اثر گذاشته و بر ھراس مردم از ھدفمندسازی يارانه
 درصد 265ھا قيمت برق  به طور مثال، بر اساس اعالم کار گروه تحول اقتصادی قرار است ھمزمان با ھدفمندسازی يارانه

   . لایر برسد430 لایر به 162افزايش يافته و از کيلو وات ساعتی 
ه و آرد را متناسب با قيمت جھانی آن عرضه ھمچنين دولت قصد دارد در اجرای اين قانون يارانه آرد و نان را نيز حذف کرد

شود اين اقدام نيز منجر به افزايش قيمت نان شود؛ ھر چند که دولت مدعی است قيمت نان پس  بينی مي کند که پيش
  .  خواھد شدھای آزاد پز ارزانتر از ھدفمندسازی از قيمت فعلی نان در نانوائي
 نشان  ھا را به صورت تدريجی آغاز کند اما تجربه د روند افزايش قيمتباوجودی که دولت اعالم کرده است که قصد دار

   .ھايی را به دنبال داشته باشد تواند ناآرامي داده که اجرای اين قانون مي
بندی بنزين که بيش از سه ساله پيش يک شبه اعالم شد نشان داده است که چنين اقداماتی از سوی  تجربه سھميه

   .ت مردمی را به دنبال داشته باشدتواند اعتراضا دولت مي
بندی بنزين، خبر اجرای آن را از طريق راديو و تلويزيون   دولت چند ساعت قبل از اجرای طرح سھميه1386تيرماه سال 

  .  کرداعالم
نين ھمچ. ھا ھجوم بردند ای خود به پمپ بنزين در پی اعالم اين خبر بسياری از مردم برای تھيه آخرين بنزين غير سھميه

ھای خودپرداز را به  ھا و برخی دستگاه در اعتراض به اين اقدام دولت، مردم در تھران و بسياری از نقاط ايران پمپ بنزين
  .آتش کشيدند

   در شھر نقده   آزادی اعضای کميته ھماھنگی

 ميليون 15 وثيقه  صدیق خسروی و ابراھيم اسماعيل پوربا قرار1389  آذرماه 2بر اساس خبر دریافتی امروز سه شنبه 
  ميليون تومانی از زندان آزاد شدند 30تومانی و عمر اسماعيل پور با قرار وثيقه 

 در روز پنج شنبه   کميته ھماھنگی برای کمک به ایجاد تشکلھای کارگری قابل ذکر است ،عمر اسماعيل پور از اعضای
 صدیق خسروی و ابراھيم اسماعيل پور دو تن    و ھمچنين  از طرف حفاظت سپاه پاسداران احضار و بازداشت89/8/20

 به زندان مرکزی 89/8/20 در روز پنج شنبه    بازداشت و   مھر ماه17 در روز دوشنبه   دیگر از اعضای کميته ھماھنگی
  .نقده منتقل شدند 
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  کميته ھماھنگی برای کمک به ایجاد تشکل ھای کارگری 

    1389آذر 2 

 اند ود در اثر ابتال به سرطان آزبستود جان باخته کارگر کارخانه فارسيت دور67

 نفر از کارگران کارخانه فارسيت دورود در اثر 67تاکنون بيش از :  آمده است 89 آذر 2به گزارش وبالک لرنا نيوز در تاریخ  
ه ھاي سيمان اعتراضات پی در پی شھروندان دورودی از وضعيت آلودگی کارخان. ابتال به سرطان آزبستود جان باخته اند

و فارسيت این شھر و وجود معضالت و سھل انگاریھای متعدد در کارخانه فارسيت و آلودگيھای زیست محيطی 
     .مي آيد… وآسيبھاي جاني كارگران این کارخانه، گزارشی است كه در ادامه از زبان مردم ، کارگران ، مسئولين و 

  : منبع
  را براي لرنا ارسال نمودند  ئول اين نشريه كه گزارش زيربا تشكر از خانم آذر ساالرروند مدير مس

 نفر از کارگران 67به گفته تعدادی از کارگران کارخانه فارسيت دورود، با استناد به مدارک پزشکی قانونی تاکنون بيش از  
  .این کارخانه در اثر ابتال به سرطان آزبستود جان باخته اند 

ی از وضعيت آلودگی کارخانه ھاي سيمان و فارسيت این شھر و وجود معضالت و اعتراضات پی در پی شھروندان دورود
سھل انگاریھای متعدد در کارخانه فارسيت و آلودگيھای زیست محيطی وآسيبھاي جاني كارگران این کارخانه، گزارشی 

  .مي آيد… است كه در ادامه از زبان مردم ، کارگران ، مسئولين و 

  : فارسيتفرزند يك قرباني كارخانه

  نفر از بازنشتگان فارسيت به سرطان آزبستودمبتال وفوت كرده اند67تاكنون 

ساالروند كه فرزند شفيع ساالروند ،كارگر بازنشسته كارخانه فارسيت دورود وازجمله قربانيان اين كارخانه است در 
فعاليت خود را در كارخانه 53از سال پدرم :گفتگو با خبرنگارتبلورانديشه با اشاره به حوادث رخ داده براي پدرش گفت

حدود . بدليل تنگي نفس به بيمارستان مراجعه كردند 76درتيرماه. نيز بازنشسته شدند71فارسيت آغاز كرد وسال
  .چھره وپوست صورتشان كبود شده بود وحال خوبي نداشتند.يكسال از تنگي نفس رنج ميبردند

پدرم را به تھران منتقل و در بيمارستان . آب آوردن ريه تشخيص داده بودند دكتر گيلكي در دورود علت بيماري را:وي افزود
سه بار در آزمايشگاه .  نتيجه سرطان ريه را نشان داد پس از نمونه برداري از آب ريه.بستري كرديم ) ره(امام خميني 

فوق 14رونده بيماري پدرم را به پ. پاتوبيولوژي مورد تست قرار گرفت وھرسه بار سرطان آزبستود مورد تاييد قرار گرفت
تخصص در داخل وخارج از كشور نشان دادم حتي براي پزشك ايراني مقيم آمريكا كه توانسته بود ريه گوساله را به ريه 

  .اما ھمه قطع اميد كرده بودند.انسان پيوند بزند فرستادم

قطع اميد كرده بودند وبه ما اعالم كرده بودند  به جراحي گرفتند ،ھر چنداز بھبودي  پزشكان تصميم: ساالروندادامه داد
جراحي روي پدرم انجام شد ولي بدليل اينكه ريه كامال سرطاني .در صورت جراحي نيز تنھا يكسال زنده خواھند بود

 بودند نتيجه اي بدنبال نداشت وپس از مدتي كوتاه ريه سمت راست نيز دچار مشكل  شده وغدد لنفاوي نيز درگير شده
  .جلسه شيمي درماني پدرم در گذشتند9 از شد وپس

در خصوص بيماري پدرم …وي با اعالم اينكه كليه مدارك ومستندات الزم ازبيمارستان ،پزشكان معالج ،پزشكي قانوني و
 سال مي تواند در 35مقاالتي از كشورھاي مختلف به دست من رسيده كه نشان مي دھد آزبست تا:موجود است گفت
پس احتمال اينكه افراد بيشتري حتي از شھروندان . .كيلومتري كارخانه را تحت تاثير قرار دھد5تا شعاع بدن نھفته بماندو

  .دورودي به اين بيماري مبتال باشند وجود دارد

وي در پاسخ به صحت مدعايش به چند مورد اتفاق افتاده از كارگران بازنشسته ،افراد ساكن حوالي كارخانه وھمسران 
  .ان اشاره ميكند كه در اثر ابتال به سرطان ريه در گذشته اندبرخي از كارگر

بدليل مشكلي كه براي خانواده خودم پيش آمد اين موضوع را سالھاست كه پيگيري ميكنم وتاكنون :ساالروند تاكيدكرد
  .نفر را كه به سرطان ريه از نوع آزبستود مبتال شده اند يادداشت كرده ام 67اسامي 

  :برادر يك قرباني

  تا چند سال گذشته به ھيچ وجه مسائل ايمني رعايت نميشد

سال در كارخانه 30برادرم حسن :ھمچنين در اين رابطه غالمرضا لك نيز كه برادرش را در اين راه از دست داده است گفت
  .سالگي درگذشتند52فعاليت كرد كه بدليل آلوده شدن به مواد سرطاني آزبست در سن 
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 به خانواده اش 86ميليون تومان در سال 26پزشكي وي موجود است ودادگاه بر اساس آنھا تاييديه ھاي :وي افزود
  .پرداخت كرد

تا چند سال گذشته به ھيچ وجه مسائل ايمني : سال در كارخانه فعاليت داشته است مي گويد20لك كه خود نيز 
  .االن نمي دانم در چه وضعيتي است .رعايت نميشد 

  .دي كه در كارخانه يا در اطراف آن بودند دچار بيماريھاي ريوي وتنفسي بودنداغلب افرا:وي تصريح كرد

  .تا بحال مشكلي نداشته ام شايد بخاطر اينست كه روزانه ورزش ميكنم:لك در خصوص وضعيت جسمي خود گفت

وت كردند برخيھا نيز ماھه دوام نياوردند وف6انسانھا در مقابله با بيماريھا شبيه ھم نيستند چرا برخي افراد :وي افزود
   .سالھابا مشكا دست وپنجه نرم ميكنند

  : یک کارگراخراج شده کارخانه فارسيت دورود  

  بدليل روابط خاص ، ھر اقدامی در جھت احقاق حق كارگران از ابتدا محکوم به شکست است

رخانه سيمان و فارسيت در متاسفانه وجود دو کا:  گ با انتقاد شدید از وضعيت کارخانه فارسيت اظھار داشت -علی
شھر دورود باعث ایجاد مشکالت و آلودگيھای زیاد شده و بی توجھی و سھل انگاری مدیران این کارخانجات طي 

  .سالھای گذشته نيز به این مشکالت افزوده است 

و حق و در کارخانه فارسيت به ھيچ وجه به مسائل بھداشتی و ایمنی کارگران ، مسائل زیست محيطی : وی گفت  
  .حقوق کارگران توجھی نمی شود و ھمواره آلودگی ھای حاصل از آن تاثيرات منفی را در چھره شھر ایجاد کرده است 

وی استفاده از مواد سمی آزبست ، حمل این مواد توسط کارگران، رھا سازی فاضالب حاوي این مواد به رودخانه ماربره  
اشتی به کارگران ، وجود شرکتھای پيمانکاری در کارخانه و نادیده شمردن ، ندادن ماسک و سایر امکانات ایمنی و بھد

را از . …حقوق و مزایای کارگران توسط اين شركتھا ، تھدید کارگران به عدم اعتراض در خصوص وضعيت خود و کارخانه و 
  .بيان کرد86مھم ترین مشکالت موجود در کارخانه فارسيت دورود در سال 

علی رغم پيشرفت علوم :  فارسيت در ادامه با اشاره به مشکالت زیست محيطی این کارخانه افزود این کارگركارخانه 
 تا کنون از مواد سمی آزبست در چرخه توليد 47در بخشھای مختلف متاسفانه این کارخانه اززمان تاسيس آن در سال 

  .ین مواد نداشته اند استفاده می کند ومديران شركت ھيچگونه توجھی به آلودگی و اثرات منفی ا

 نفر از کارگران و بازنشستگان این کارخانه در اثر ابتال به سرطان 52بر اساس آمار موجود تا کنون تعداد: وی یادآور شد  
  . نفر نيز دچار مشکالت تنفسی و ریوی ھستند 30آزبست فوت کرده اند و قریب 

 و شرکتھای پيمانکاری آن اقدام به گرفتن امضاء و تعھد از متاسفانه مدیریتھای قبلی این کارخانه: وي اذعان داشت  
کارگر ان داشته اند و پس از بوجودآمدن اینگونه مسائل و تبعات آن کارخانه از ھر گونه مسئوليتی در قبال کارگران سر باز 

  .می زده است 

ن تفر یح و شنا کردند تعداد زیادی کمی یا يينتر از محل رھا سازی فاضالب آزبست در رودخانه مکا:  گ متذکر شد - علی 
از کودکان و جوانان دورودی است و بر سر راه این رودخانه نيز روستاھای زیادی وجود دارد که در معرض آلودگی این مواد 

  .قرار دارند 

 تماس کارگران اين كارخانه در سالھاي گذشته بدليل اینکه: این کارگر کارخانه فارسيت دورود در ادامه تصریح کرد  
با بدن و . …مستقيم با مواد آزبست داشته اند وعدم استفاده از امکاناتی از قبيل حمام ، ماسک ، لباسھای مخصوص و 

  .لباسھای آلوده به آزبست وارد شھر و منزل خود می شده و دیگران را نيز در خطر آلودگی به این مواد قرار داده اند 

مانکار با کارگر امضاء می کند کليه حق و حقوق کارگران ذکر شده است ولی در در قراردادی که پي: وی خاطر نشان کرد 
  .حين انجام کار از عمل به مفاد این قرارداد خودداری می شود 

ضرورت دارد دادستان شھرستان دورود بعنوان نماینده مدعی العموم با اعزام نمایندگان خود به کارخانه :  یادآور شد  وي 
ا بررسی کند و ھنگام عقد قرارداد کارگران با پيمانکاران نماینده ایی از دادستان در کميسيون مسائل و مشکالت ر

  .معامالت حضور داشته باشد 

ھر اقدامی در جھت احقاق حق یا پيگيری مشکالت : وی با انتقاد شدید از عملکرد دستگاھھا در شھر دورود متذکر شد  
را ھمواره ارتباطي بين مدیران کارخانه با مسئولين برخی دستگاھھا وجود کارخانه از ابتدا محکوم به شکست است زی

  .دارد 
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نظر مردم شھر دورود اینست که کارخانه فارسيت شھر را آلوده کرده است و ھيچگونه کار عام المنفعه ایی : وی گفت 
  .نيز انجام نداده است و اکثر مدیران و کارگران آن نيز غير بومی ھستند 

سود این کارخانه به دفتر مرکزی آن در تھران می رود و تنھا مشکالتش نصيب دورود :  دورودی عنوان داشت این شھروند
  .شده است 

شعاری را که این کارخانه باعث اشتغال در شھر دورود شده است ، کذب محض است چرا که اکثر کارگران : وی گفت 
  .دست و پنجه نرم می کنند و از حداقل حقوق و مزایا برخوردارند ناراضيند و ھمه به نوعی با بيماریھای ناشی از آزبست 

  :  س ، کارگر کارخانه فارسيت دورود -ع

  کارگران کارخانه فارسيت در واقع بھاي خونشان را ھر ماھه دریافت می کنند

يط کارخانه فارسيت مح:  س ، کارگر کارخانه فارسيت دورود نيز با تائيد موارد ذکر شده وبا اعالم مطلب فوق افزود -ع
آلوده است و ھمواره طی سالھای گذشته و تا کنون شاھد مرگ تعداد زیادی از بازنشستگان این کارخانه در اثر سرطان 

  .آزبست بوده ایم 

تعداد زیادی از کارگران این کارخانه بيمار ھستند و دارو مصرف می کنند و ھر ماھه شاھد : علی سعيدی اضافه کرد 
  .د نفر از آنھا در بيمارستانھای استانھای ھمجوار یا تھران ھستيم بستری شدن چن

  .کارگران این کارخانه حقوق نمی گيرند بلکه بھای خون و جانشان را ھر ماھه دریافت می کنند : وی افزود  

دادن به شرایط بدليل باال بودن آمار بيکاری و نبود کار در شھر مجبور به کار در این کارخانه و تن : وی یادآور شد  
  .نامناسب کاری و حقوقی ھستيم 

کارگران ھيچ وقت به حق و حقوق خود نرسيده اند و ھمواره حقوق آنھا : این کارگر جوان کارخانه فارسيت اظھار داشت  
  .توسط شرکتھای پيمانکاری نادیده گرفته می شود و پيمانکاران یک نوع بھره کشی را از کارگران انجام مي دھند 

مسئولين تنھا چند لحظه به وضعيت کارگران کارخانه : طاب به مسئولين خصوصاً وزیر کار و امور اجتماعی افزود وی خ
فارسيت فکر کنند که آیا با این ميزان حقوق کم و آلودگی زیاد چطور می توان از پس ھزینه ھای سرسام آور زندگی 

  .برآمد 

ر دورود وجود دارد ولی تنھا ،آلودگی این واحدھا نصيب این شھر شده عليرغم اینکه چند واحد صنعتی د: وی یادآور شد 
  .است و بدليل غير بومی بودن نير وھای کاری این واحدھا ، اکثر جوانان دورود بيکار ھستند 

 س از مسئولين کشوری و استانی خواستار رسيدگی به وضعيت کارخانه فارسيت و وضعيت اشتغال کارگران آن شد -ع 
.  

  :گر بازنشسته کارخانه فارسيت دورود یک کار

  اکثر کارگران ھم دوره ای ام مبتال به بيماریھای ناشی ازآزبست ھستند

استفاده از مواد : غالمعباس آسترکی با انتقاد شدید از بی توجھی مسئولين به وضعيت کارخانه سيمان اظھار داشت 
ن بين المللی نفی شده است ولی متاسفانه شاھد نه تنھا آزبست بدليل خطرناک بودن آن از طرف اکثر کشور ھا و قانو

  .شاھد وجود این مواد در کارخانه بلکه شاھد حمل آن توسط کارگران بوسيله دست ھستيم 

اکثر کارگران ھم دوره :  در قسمتھای مختلف کارخانه فارسيت مشغول به کار بوده یادآور شد 72 تا 48وی که از سال  
یھای ناشی از آزبست ھستند و ھمواره شاھد بستری شدن آنھا در بيمارستان بقيه هللا تھران ای ام مبتال به بيمار

  .ھستم 

 نفر از کارگران این کارخانه در اثر ابتال به 45تا کنون بيش از : این کارگر بازنشسته کارخانه فارسيت در ادامه تاکيد کرد 
از انتقادات آنان اقدام به اشتغال فرزندان آنھا در کارخانه كرده سرطان آزبست فوت کرده اند که کارخانه بدليل جلوگيری 

  .است 

  .معتقدم کليه افرادی که در کارخانه فارسيت مشغول بکار ھستند بيمارند : وی افزود  

ھر چند فعاليت برخی کارگران این کارخانه جزو مشاغل سخت وز یان آور است ولی : غالمعباس آسترکی اظھار داشت  
  .ه حقوق و مزایای آنھا چه در حين کار و چه پس از بازنشستگی بر اساس آن برآورد نمی شود متاسفان
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وی عدم پرداخت سنوات خدمت ، حق مسکن ، حق اوالد ، پرداخت حداقل حق بيمه ، ندادن سھميه شير و بن کارگری  
را از مھم ترین مشکالت کارگران این … و به کارگران ، یک ماھه بودن مدت قرارداد کارگران ، پرداخت حداقل دستمزد کار 

  .کارخانه بيان کرد 

مواد آزبست توسط کاميون با : ھمچنين احمد یاراحمدی ، یک کارگر بازنشسته کارخانه فارسيت در این رابطه گفت 
 بسته بندی ھاي مطابق با استانداردھای بين المللی وارد شھر می شوند ولی متاسفانه این مواد در محل محوطه

  .کارخانه فارسيت ریخته می شوند و توسط کارگران به قسمتھای توليدی کارخانه انتقال مي يابند 

فاضالب این مواد از طریق دو آب رو از مقابل کارخانه دفع می شوند که تنھا یکی از آنھا به استخرھا ریخته : وی گفت 
  .می شود و دیگری مستقيم در رودخانه رھا می شود 

زمان اشتغال بکار ، عضو شورای کارگران کارخانه فارسيت بوده ام و بارھا مکاتباتی را با دستگاھھاي در : وی افزود
  .مختلف جھت رسيدگی به این مشکالت داشته ایم ولی متاسفانه ھيچگاه این معضالت پيگيری نشد 

متاسفانه پس از : ور شد ھمچنين یک شھروند دورودی نيز با اشاره به آلودگيھای زیست محيطی در شھر دورود یادآ
گذشت سالھا از وجود کارخانه سيمان و فارسيت در شھر دورود نه تنھا شھر پيشرفتی نداشته است بلکه ھر ساله 

  .چھره شھر نيز آلوده تر می شود 

دیگری اگر از چند کيلومتری اطراف شھر به دورود نگاه شود متاسفانه جز ھاله ایی از دود و آلودگی چيز : وی متذکر شد 
  .دیده نمی شود 

رودخانه در ھر شھری مکانی جھت تفریح و زیبایی شھر است در صورتی که در شھر دورود بدليل ریخته : وی گفت 
  .شدن فاضالب واحدھای صنعتی به مکانی بدبو ، بدرنگ و کثيف تبدیل شده است 

بنی بر خرید و نصب فيلتر در این واحدھا عليرغم ادعاھایی که مسئولين کارخانه م: این شھروند دورودی عنوان داشت 
مي كنند، ولی نه تنھا شاھد کاھش آلودگی نيستيم بلکه در ساعات شب و اوایل صبح شاھد اوج آلودگی در شھر 

  .توسط این دو کارخانه ھستيم 

  .تفاوت نباشند اميد می رود این انتقادات به گوش مسئولين برسد و آنھا نيز در مقابل این مسئله بی : وی تاکيد کرد 

اين دو كارخانه بيش از :ھمچنين در اين رابطه فرماندار دورود با اشاره به آلودگي دو كارخانه سيمان و فارسيت گفت
از خود بجاي گذاشته … آلودگي محيط ،سالمت كاركنان وشھروندان و سال قدمت دارندوتاكنون خسارتھاي زيادي را در50
  .اند

ه مسئولين شھر تاكنون داشته اند وضعيت آلودگي اين دوكارخانه تا حدودي بھتر شده با دغدغه ھايي ك:رشنو افزود
  .ولي ھمچنان نياز است كه مديران اين واحدھا توجه جدي تري را داشته باشند

شھر دورود بدليل كوھستاني بودن ومحصور بودن در بين چند كوه در صورت وجود آلودگي وضعيت بدتري :وي ياد آور شد
 ميكند واگر طبق مصوبه سفر دوم ھيات دولت اين دو واحد به خارج از شھر منتقل شوند قطعا در آينده گردشگري را پيدا

  .شھر تاثير گذار خواھد بود

 جي آر پي با قيمت  كارخانه فارسيت دورود در حال حاضر با مشكل بازاريابي بدليل وارد شدن لوله ھاي:رشنو افزود
 وبه حالت نيمه تعطيل درآمده است و جھت برون رفت از اين مشكل در ساختمان جديد اين ارزانتر در بازار مواجه است

خرم آباد قصد تغيير وضعيت توليد خود را داردكه اين طرح با پيشرفت خوبي در حال انجام – محور دورود 14طرح در كيلومتر 
  .است

  :مسئول بھداشت محيط دورود

   مبتال به سرطان را شنيده ام50تا آمار

دورود بدون شك از آلوده ترين شھرھاي كشور است :مسئول بھداشت محيط دورود نيز با اشاره آلودگي شھر دورود گفت
كه وجود واحدھاي صنعتي در مركز آن وبي توجھي مديران اين واحدھا به رفع آلودگي باعث بوجود آمدن چھره اي 

  .نامطلوب در شھر شده است

ايي كه در اثر آلودگي به شھر دورود وارد شده است مستلزم شاھنامه اي است كه بيان خسارتھ: شيرويه اظھار داشت
  .در اين مجال نمي گنجد و دستگاھھاي مسئول بايد به وظائف خود در قبال شھر بيشتر توجه كنند

 سرطان  به  كارگر كارخانه فارسيت كه در اثر ابتال52وي در ادامه در پاسخ به اين سوال كه چرا مسئولين در قبال 
ولي در ھر . نفر را از زبان شما ميشنوم 52نفر را شنيده ام ولي 50تا آمار:آزبست درگذشته اند بي تفاوت ھستند گفت

  .صورت مقابله با اينگونه موارد نيازمند ھمكاري جمعي وبين دستگاھي است
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مشكل آلودگي كارخانه با دغدغه ھايي كه شخص خودم طي سالھاي گذشته تاكنون داشته ام : شيرويه تصريح كرد
  .فارسيت كاھش يافته است

سال آينده ممكن 30نفر فوت كرده انددر 50 سال گذشته 50با اين اقدامات اگر بطور مثال تاكنون ظرف : اضافه كرد وي
  .نفر به اين بال دچار شوند10است تنھا 

كيسه اي ،كاھش استفاده از مسئول بھداشت محيط دورود در ادامه حصاركشي حوضچه ھاي ترسيب، نصب فيلترھاي 
را از اقدامات انجام شده … مواد سمي آزبست، ساماندھي ضايعات فارسيت ،سرپوش گذاري كانالھاي انتقال فاضالب و

اين اقدامات كافي نيست وبايد ھمت بيشتري از طرف كليه :در جھت كاھش آلودگي كارخانه فارسيت برشمردوگفت
  .دستگاھھا وجود داشته باشد

مكاني كه فاضالبھاي فارسيت طي سالھاي گذشته در آن ريخته مي شده شايد سالھا زمان :دامه متذكر شدوي در ا
  .ببرد تا مشكالت زيست محيطي آن رفع گردد

  :رئيس اداره محيط زيست دورود

  احتمال وارد شدن آزبست به رودخانه وجود دارد

چند سالي است كه استفاده از :  اظھار داشت ود نيزھمچنين در اين رابطه قائدرحمتي ،رئيس اداره محيط زيست دور
در صورتي كه در كارخانه فارسيت دورود ھمچنان . آزبست از چرخه توليد اغلب كشورھاي جھان كنار گذاشته شده است

  .از اين مواد سمي استفاده مي شود

  .گونه اتفاقاتي نباشيممسئولين كشوري بايد جلوي واردات اين مواد را بگيرند تا شاھد اين:وي عنوان داشت

از موادي كه از طريق كارخانه فارسيت به رودخانه ريخته مي شوند چندين بار نمونه برداري : قائدرحمتي تصريح كرد
  . مشكل خاصي را نشان نداده اند  كه آزمايشات شده

ل موجود نبودن تجھيزات احتمال ريخته شدن آزبست در رودخانه ھمواره وجود دارد وتست اين موضوع بدلي:وي تاكيد كرد
  .آزمايشگاھي در استان براي ما امكانپذير نيست

  .در حال حاضر از آزبست كم خطر در كارخانه استفاده ميشود :وي گفت

در سالھاي گذشته اين كارخانه فاقد انبار، ھواكش، حوضچه ترسيب، اسيدزني، سيستم تھويه، :وي ادامه داد
  .ھاي صورت گرفته اين اقدامات انجام شده استبوده است ولي با پيگيري… حصاركشي و

  .پرونده كارخانه فارسيت در دادگستري ھمچنان مفتوح است :وي عنوان داشت

  متاسفيم كه توجيه جان انسانھا ،اشتغال شده است: شھردار دورود 

حيطي جان در دنياي امروز جاي بسي تاسف است كه بخاطر مسائل زيست م:شھردار دورود نيز در اين رابطه گفت
  .انسانھا در خطر مي افتد وتوجيه اين موضوع اشتغال شده است

بعنوان شھردار دورود نسبت به اين موضوع انتقاد دارم وخواستار توجه جدي تر مسئولين :منوچھر حاجيوند اضافه كرد
  .ذيربط ھستم

وھر چه سريعتر بايد اين  در ھيچ جاي دنيا مطرح نيست  در حال حاضر بحث استفاده از آزبست: وي عنوان داشت
  .كارخانه به خارج از شھر منتقل شود

  موافقت نكردن با ورود خبرنگار تبلور انديشه به درون كارخانه

الزم به ذكر است عليرغم پيگريھاي متعدد از شبكه بھداشت دورود وكارخانه فارسيت موفق به كسب اطالعات بيشتر 
مدير : پيگيري جھت مصاحبه با مديرعامل كارخانه ،مسئول دفتر وي گفتپس از.دراين خصوص وورود به كارخانه نشديم 

  .عامل در ماه تنھا يك روز در استان حضور مي يابند

پس از سماجت ما مبني برپاسخگويي مسئولين كارخانه در قبال مسائل موجود ، قرار بر اين شد با مدير داخلي 
كارخانه با اين مسئله كه وي در غياب مديرعامل ھيچ صحبتي صحبتھايي را داشته باشيم كه علي رغم حضور در محل 

  . اجازه ورود نيز به ما ندادند نخواھد داشت روبرو شديم كه حتي

      عدم پاسخگويي مدير شبكه بھداشت دورود
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 با وجود دغدغه اين ھفته نامه در بررسي اين مشكل حاد در شھر دورود متاسفانه با برخورد نامناسب سعدي ساالروند
،مدير شبكه بھداشت اين شھر در پاسخگويي به مشكالت موجود مواجه شديم كه علي رغم حضور در اين اداره وانجام 
نامه نگاري واز اين اتاق به آن اتاق رفتن وگاھي نيز ساعتھا پشت درھاي بسته معطل شدن ،در نھايت موفق به گرفتن 

وسط اين مدير وساير كاركنان آن نشديم كه ما را از وجود اينطور حتي يك خط صحبت يا انتقاد بر عليه مسائل پيش آمده ت
اميد ميرود مسئولين بر مسندي كه به حرمت خدمت رساني به مردم .  در استانمان مايوس كرد مديران بي تفاوت

 جدي تر خصوصا مردم واليت مدار لرستان وشھرستان دورود بر آن تكيه زده اند بيشتر به فكر فرو رفته ووظيفه خود را
  بگيرند 

 بھره کشی سرمایه داری، جان یک فعال کارگری را گرفت

   
مختار فرجی از اعضای اتحادیه آزاد کارگران ایران و کارگر خدماتی شرکت آرمان فراز  : بر پایه گزارش دریافتی آمده است 

  . شب جان باخت9 ساعت 88 آبانماه 26پيمان پس از سه سال مقاومت در برابر بيماری سرطان خون روز سه شنبه 
مختار تنھا سی سال داشت و از سن ده سالگی با واکس زدن کفشھای عابرین در خيابان سر سبز جنوبی تھران تن 
نحيف خود را به کار سپرد و تمام دوران کودکی و جوانی اش را با درد و رنج و بدون لحظه ای احساس خوشبختی 

  . سرطان خون خود و خانواده اش در مصيبتی جانگاه تر فرو رفتند و از سه سال پيش با ابتال به زندگی کرد
   

 سالگی شيره جان مختار را مکيده بود در دوران بيماری وی نيز امکان درمانھای 10نظام ضد انسانی سرمایه داری که از 
  .موثرتر را از مختار سلب کرد و مختار با حداقل امکانات با بيماری خود روبرو شد

از پيوند مغز استخوان به مختار اعالم کرده بودند باید به مدت یک سال در قرنطينه زندگی کند، اما چنين پزشکان پس  
 دو اطاقه و تنگ به ھمراه پدر و مادر و ھمسر و فرزندش  شرایطی برای مختار فراھم نبود و وی ناچار بود در خانه ای
زگردد و ھمين ھا کافی بود تا مختار به فاصله کمی پس از زندگی کند و پس از یکماه از عمل جراحی اش بر سر کار با

  .پيوند مغز استخوان با بازگشت بيماری اش مواجه شود، بازگشتی که مجال زندگی را برای ھميشه از وی سلب کرد
 آمادگی مختار از زمان تاسيس اتحادیه آزاد کارگران ایران خود را عضو این اتحادیه ميدانست و عليرغم تن رنجورش بارھا 

خود را برای فعاليت دخالتگرانه در امور اتحادیه اعالم کرده بود با این حال بيماری مختار بطور مداوم این فرصت را از او 
دریغ ميکرد، اما زمانی که مختار از نياز کارگران دستگير شده در اول ماه مه تھران برای سپردن قرار کفالت در دادگاه 

گ و عليرغم ضعف جسمانی شدید که امکان تحرک را از وی سلب ميکرد بالفاصله خود را مطلع شد بدون لحظه ای درن
  .به مقابل دادگاه انقالب رساند تا با سپردن قرار کفالت ھم طبقه ای ھای خود را از زندان بيرون بکشد
ی را در مقابل دادگاه از ما در اتحادیه ميدانستيم مختار مریض است و قدرت تحرک ندارد به ھمين دليل وقتی خبر حضور و

  .داخل زندان شنيدیم اشک شوق در چشمانمان حلقه زد
فوت مختار برای ما در اتحادیه آزاد کارگران ایران دردی غير قابل التيام است، مختار برای ما و تمامی کسانی که از نزدیک 

  .وی را می شناختند انسانی بسيار عزیز بود
 محمد فرجی و تمامی اعضای خانواده و   عزیزمان وست داشتنی را به رفيقما فوت مختار این انسان شریف و د

  .دوستانش صميمانه تسليت ميگوئيم و یاد این انسان عزیز را برای ھميشه گرامی خواھيم داشت
   

  یادش گرامی باد
  

 بيانيه ی مشترک دو سندیکای کارگری اصالح قانون کار نابودی دستاوردھای
 است زحمتکشان

 شرکت واحد و ھيات بازگشایی سندیکای کارگران فلزکار بيانيه ای پيرامونسندیکای 
  اصالح قانون کار منتشر کردند

  
  زحمتکشان است اصالح قانون کار نابودی دستاوردھای

منتشر می شود حاکی از ھجوم به دستاوردھای زحمتکشان  اخباری که این روزھا از فرانسه و کشورھای دیگر اروپایی
 سال را ریيس جمھوری مردم ستيز و دوستدار سرمایه ۶٢ سال به ۶٠بازنشستگی از  افزایش سن. استاین کشورھ

گسترده و فلج  طبقه کارگر فرانسه با اعتصاب. فرانسه به مجلس این کشور برای تصویب پيشنھاد کرده است داری
یه داری جھانی این ھجوم را پاسخ داده سرما کردن اقتصاد سرمایه داری فرانسه و ضرر و زیان صدھا ميليون یورویی به

سازمان تجارت جھانی که برای استثمار ھر چه بيشتر زحمتکشان دنيا به  نسخه ھای صندوق بين المللی پول و. است
سارکوزی ریيس  از سخنرانی. ارایه گشته ،این روزھا به دروازه ھای ميھن عزیزمان ایران رسيده است نفع عده ای قليل

تحمل کنند تا کسب و کار و سرمایه گذاری  که اعالم می کند زحمتکشان فرانسه باید ریاضت اقتصادی راجمھور فرانسه 
که تشویق سرمایه گذاری و بھبود فضای کسب و کار از رویکردھای الیحه  در فرانسه رونق بگيرد با این سخنان وزیر کار

 است، چه تفاوتی می کند؟ اصالح قانون کار
کارگر و زحمتکشان باشد زیرا سرمایه داران با دارا بودن امکانات   قانون کار می باید در حمایت از طبقهاز نظر ما کارگران،

 نان کارگران در دستان اینان می باشد از ھر حربه ای برای تعدی به حقوق و دستاوردھای کهمسئله مالی و این 
امکان دیگری برای مقابله با   قانون اساسی ھيچزحمتکشان ابایی ندارند، پس کارگران جز با توسل به قانون کار و

کارگران به نسخه ھای خانمان برانداز صندوق بين المللی پول و  به ھمين خاطر، ما. زورگویی کارفرمایان نخواھند داشت
داخلی  نابودی اقتصاد ملی و غارت ثروت ملی امان را با ھم دستی سرمایه داری انگل تجاری سازمان تجارت جھانی که

 .نشانه رفته است، مخالف ھستيم
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اطالع دیگر زحمتکشان برسانيم، بررسی مخفيانه اصالح قانون کار در کمسيون  آنچه ما را بر آن داشت تا این بيانيه را به
 :ما اعالم می کنيم .مجلس است

تی که در ماده کارگری به ميان نيامده است، در صور در اصالحيه قانون کار، فصل ششم ھيچ اسمی از سندیکاھای -١
 و آزادی تشکيل سازمان ھای مستقل کارگری به ٩٨ و ٨٧با مقاوله نامه ھای   برنامه توسعه چھارم و در رابطه١٠١

اسالمی به یک نماد  در این اصالحيه حتی شوراھای. المللی کار قول اجرایی شدن این ماده داده شده بود سازمان بين
 قانون کار ٣٣گردیده و طراحان این اصالحيه، ماده  ن حقوق کارگران است بدلبی خاصيت که تنھا نظاره گر پایمال شد

زنده کرده و به کارفرمایان حقوقی بيشتر از زمان ستم شاھی برای اخراج بی قيد و  ضدکارگری محمدرضاشاه را دوباره
می  شانداده است، که این نقض آشکار مقدمه قانون اساسی بخصوص سپردن سرنوشت مردم بدست خود شرط
 .باشد

کارگران با کارفرمایان صحبت به ميان آمده  در اصالحيه قانون کار برای کاھش ھزینه ھای سرمایه گذاری از توافق -٢
امکانات و طبقه کارگر بدون امکانات و حتی سندیکاھای کارگری چگونه می توانند  آیا کارفرمایان با دارا بودن ھمه. است
پيمان ھای دست  فق بکنند آن ھم در مورد دستمزد، بيمه و سایر مسایل رفاھی؟ حذفشرایط مساوی با ھم توا در یک

 از اصل سوم قانون ١٢زیرپا گذاشتن بند  جمعی و حداقل حقوق از دیگر اصالحات قانون کار است و این به معنای
 .اساسی است

 سال و ٢مدت بيمه بيکاری به کاھش قيمت تمام شده کاالھا و خدمات از کاھش  در اصالحيه قانون کار، جھت -٣
مقدمه حذف  آیا این. بيمه بيکاری به نصف و حتی حذف بيمه اجباری کارگران سخن به ميان آمده است کاھش مبلغ

  قانون اساسی نيست؟٢٩اصل 
ت طبقه کارگر می گوید که قراردادھای موق. قراردادھای موقت نام برده شده است در اصالحيه قانون کار، از بھسازی -۴

ساعتی و کنترات ھم نام برده  در اصالحيه پا را از این ھم فراتر گذاشته از روزمزدی و حتی کار. شود نه بھسازی باید لغو
تدوین کنندگان این اصالحيه حتی . ميالدی است ١٨ شده است که این به معنای برده گی کامل و برگشت به قرن

 .نداخته و این اصل را عمدا نادیده گرفته انداساسی نيا  اصل چھل سوم قانون٢ و ١نظری به بند 
این  که.  نفر از مشموليت قانون خارج خواھند گردید٢٠٠شدن سرمایه گذاری، کارگاه ھای تا  در اصالحيه، برای آسان -۵

قانون است که در آن زمان بيش   نفر از مشموليت۵ وزارت کار و خروج کارگاھھای زیر ١٠/١٢/٧٨کاملتر شدن بخش نامه 
خارج شدن مناطق ویژه تجاری از مشموليت قانون کار را   نفر از قوانين حمایتی محروم شدند و ھمچنين٢٨٠٠٠٠٠از 

 قانون اساسی است و این عاملی خواھد بود تا بخش ٢٠ و ١٩فراموشی سپردن اصول  باعث گردید که این نيز به
زحمتکشان را در سراسر  آنچه اعتراض. یان اعمال نشودوزارت کار منحل و دیگر ھيچ نظارتی بر عملکرد کارفرما بازرسی

المللی پول به دولت ھاست که از ھر قانونی که به  دنيا برانگيخته است، توصيه سازمان تجارت جھانی و صندوق بين
شود در کشور ما نيز برای آنکه خيال کارفرمایان و سرمایه داری انگل تجاری راحت  .نفع طبقه کارگر باشد جلوگيری شود

رویه، نابودی  انحالل سازمان تامين اجتماعی، تعاونی ھای مصرف و مسکن به گوش می رسد و با واردات بی زمزمه
خصوص در ایران این رویکردھای ضدکارگری را  زحمتکشان در سراسر دنيا و به. زیرساخت ھای کشور را نشانه گرفته اند

ن، اعتصاب و تظاھرات در رسانه ھای کشورمان بدل به یک بی عدالتی انگلستا اگر در فرانسه، یونان،. قبول نخواھند کرد
رانی، کارگران  این کشورھا تلقی می گردد، متاسفانه در کشورمان اعتراضات کارگران شرکت واحد اتوبوس در حق مردم

واب داده شده نيشکر ھفت تپه با ضرب و شتم ج کارخانه فرش بابلسر، کارگران کارخانه الستيک سازی البرز، کارگران
را به جرم حق خواھی، اعتراض به عقب افتادن ماه ھا دستمزدھایشان و  دوستان سندیکایی ما و کارگران مبارز. است

زندانی  دستاوردھایشان و نادیده انگاشتن موادی از قانون اساسی که مربوط به زحمتکشان است، اعتراض به نابودی
  .کرده اند

 !برادران و خواھران زحمتکش
مبارزات خونين پدرانمان است با توصيه ھای سرمایه داری جھانی و  ا نخواھيم گذاشت آنچه دستاوردھای یکصدسالهم

 سی سال نادیده انگاشتن حقوق زحمتکشان و قانون اساسی. انگل تجاری داخلی، از بين برود تھاجم سرمایه داری
 .کافی است

ریشه کن شدن فقر و محروميت، امکانات  يق تامين اجتماعی،داشتن قانون مترقی و حامی زحمتکشان، گسترش و تعم
کافی برای خودسازی معنوی و سياسی و اجتماعی، شرکت فعال  الزم برای تشکيل خانواده برای ھمه، فرصت و توان

 ، از حقوق مسلم و قانونی)اصول قانون اساسی(” سلطه اقتصادی بيگانه بر اقتصاد کشور در رھبری کشور، جلوگيری از
  .ماست و خواستار اجرایی شدنش ھستيم

 دوستان کارگر
تصميم . درخشان پيشکسوتان کارگری پيش روی ماست بی تردید خواست ما آسان نيست، اما اتحاد و عزم ما و تجربه

  .تصميم ما راھگشاست. فرزندانمان رابه ارمغان خواھد آورد و اراده ما آینده ای روشن برای

 حد اتوبوسرانی تھران و حومهسندیکای کارگران شرکت وا
 کارگران فلزکار مکانيک ھيات بازگشایی سندیکای

 ١٣٨٩آذر 

 ! کماکان در بازداشت پليس يونان" محمد اشرفی

محمد اشرفی از فعالين شناخته شده و باسابقه :  آذر آمده است 3بر پایه گزارش رسيده به روز شمار کارگری در تاریخ 
 ماه است که به ھمراه چند 3اکنون بيش از " يگيری برای ايجاد تشکل ھای آزاد کارگریکميته پ"جنبش کارگری و عضو 

  . تن ديگر از پناھجويان ھم سفرش، در بازداشت پليس يونان به سر می برد
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 بازداشت شده بود، بابت ٨٨وی که پيش تر در پی مراسم بزرگداشت روز جھانی کارگر در پارک الله در ارديبھشت سال 
 نيز با 88 بھمن 20ام به تحمل يکسال حبس تعزيری از سوی دادگاه انقالب شھر تھران محکوم گرديد و در تاريخ اين اتھ

محمد اشرفی پس از اين . يورش مامورين امنيتی به منزل ايشان، مجددا دستگير شد که مدت زيادی به طول نيانجاميد
 دادگاه انقالب احضار شد تا خود را روز سه شنبه اول  بازپرسی٣ به صورت تلفنی به شعبه 89 خرداد ماه 31که در 

تيرماه به شعبه فوق معرفی نمايد، به دليل اتھامات واھی اخيری که به وی نسبت داده شده بود و سنگينی مجازات 
  . ھای متعاقب آن، ايران را ترک نمود و در مسير سفر خود توسط پليس مرزی يونان دستگير و روانه بازداشتگاه شد

ظام سرمايه داری در ھر شکل و در ھر نقطه ای از جھان به طريقی کارگران، زحمتکشان و فرودستان را تحت تھديد، ن
در کشوری چون ايران فعالين کارگری به دليل اعتراض . آزار و فشارھای طاقت فرسای اقتصادی و سياسی قرار می دھد

شان و به جھت پيگيری خواست تشکل ھای خود، عليه شرايط معيشتی و اقتصادی وحشتناک کارگران و زحمتک
بازداشت، شکنجه و روانه زندان می شوند و وقتی برای حفظ جان خود به کشوری ديگر پناھنده می شوند، شرايط 
  . مشقّت بار و دشواری ھای متعددی از سوی دولت ھای فاشيست و حامی سرمايه بر سر پناھجويان بار می شود

جويان در آتن در روزھای اخير، پيروزی ھمه فرودستان عليه فرادستان و حاميان نظم ضد بشری کمپين موفقيت آميز پناھ
اکنون محمد اشرفی و بسياری ديگر در بی خبری و سکوت در چنگال پاسداران سرمايه در يونان اسيرند و . سرمايه بود

اين وظيفه مبرم ھمه انسان ھای شريف و . ھيچ فرياد رسی جز ھم طبقه ای ھا و رفقايشان در اقصی نقاط دنيا ندارند
انسان ھای ديگر مبارزه نموده و برای نجات اين عزيزان " زيستن در امنيتِ"آزادی خواه است که برای آزادی و حق مسلم 

  .که عمر خود را صرف مبارزه و حق طلبی کرده اند از ھيچ تالشی دريغ نکنند
  
  

 ی کننديت م آذز حما16کارگران انقالبى از دانشجويان و 
  

دانشجووھمچنين با گراميداشت خاطره  روز,  آذر16تقدير وگراميداشت روز ...  برگى از جنايتھاى رژيم ستم شاھى32آذر 
بزرگ نيا ,شھداي گرانقدرشريعت رضوي , استبداد سلطنتي  درمبارزه عليه1332شھيدان دانشجودرآذرماه سال 

 كه ھمواره نقش پيشتاز در مبارزات آزاديخواھانه مردم, با دانشجويان اعالم ھمبستگي  ماكارگران ايران ضمن, وقندچي
اعالم ميداريم واقعيت اين است  ,به اين وسيله حمايت كامل خودمان را از تظاھرات و جنبش دانشجويان, ايران داشته اند

و . بوده » گر آزاديسن«ونشان دادند كه ھميشه دانشگاه  پيشتاز مبارزات ملت ما ھستند, كه دانشجويان ميھن ما
  .وسركوبھاي افسار گسيخته عليه ملت ايران است بھترين پاسخ به استبداد

تقدير و گراميداشت تالشھاي ھمه دانشجوياني كه درتالش براي كسب آزادي   انجمن ھمبستگي با كارگران ايران ضمن
دانشجوياني كه رنج  ھمچنين, .... ه ھا و امير و ندا ھا و تران, سھراب ھا , شھيد شدند مانند كيانوش ھا ودراين راه

ميكنند و نيزدانشجويان دلير و مبارزي كه در ھر دانشگاه وھر  زندان را در اين مسير به جان خريده اند ودر زندانھا مقاومت
 ھمه, اين قشر آگاه را بر عليه بي عدالتي و ستم و سركوب خروشش طنين افكن ميكنند  كوي وبرزن ميھنمان فرياد

ما بويژه . دلير فرا ميخوانيم  مان در ھر كارخانه در ھمه شھرھا را به ھمبستگي با دانشجوياندم بويژه ياران كارگرمر
جھاني كارگر درسال گذشته در دانشگاه تھران با جامعه كارگري  اعتراضات و خروش آزادي خواھي اين عزيزان را در روز

وياورما براي  قين داريم كه ھمين قشر آگاه است كه بيش از ھمه متحد ويارنخواھيم برد و اكنون نيز ي ايران ھرگز ازيا د
  .ميباشد  بدست آوردن آزادي و برابري و حقوق حقه ماوساير اقشار تحت ظلم وستم

 1389آذر 3 انجمن ھمبستگي باكارگران ايران 

   
 به مناسبت ماه آذر) عزادار(بيانيه ی مادران پارک الله 

  !بسپاریم، رازھایی در خود داردآذرماه را به خاطر 
  
  

از سال ھا پيش، زمانی که به ماه آذر نزدیک می شدیم و حرفی از مبارزات مردم به ميان می آمد، اولين چيزی که یادآور 
" روزی که دانشجویان در اعتراض به پادگانی شدن دانشگاه و با شعار.  آذر و مبارزات دانشجویی بود١۶می شدیم، روز 

در مقابل رژیم ستم شاھی وابسته به قدرت ھای بزرگ جھان ایستادند و سه تن از آنھا به نام " ارزه، پيروزیاتحاد، مب
ھای قندچی، بزرگ نيا و شریعت رضوی جان خود را بر سر آرمان شان دادند و تعداد زیادی روانه زندان ھا شدند و برخی 

   .نيز از تحصيل محروم گشتند
ردم مبارز، این روز را گرامی می دارند و در گرامی داشت یاد و خاطره کشته شدگان، به از آن سال، دانشجویان و م

اشکال مختلف صدای اعتراض شان را به گوش جھانيان می رسانند و این صدای اعتراض ھمواره با زندان و شکنجه و 
   .کشتار و محروميت ھمراه بوده است

 آذر نيست که در خاطره ھا نقش می بندد و دل ھا را می آزارد، ١۶ھا اما امروز که از آذرماه حرف می زنيم، دیگر تن
حوادث بسياری است که ھر کدام رازھایی را در خود دارد و انسان ھای بيشماری را درگير کرده است و به این اميدند 

خانه و شھر و کشور و رازھایی که در گوشه و کنار این خانه و آن . که روزی پرده ھا کنار رود و این رازھا آشکار شود
رازھایی که با . تمامی دنيا گسترانيده شده و ھر کسی به شيوه خود آن را برمال و در زنده نگاه داشتن آن می کوشد

   .ھيچ زور سر نيزه ای نمی توان آن را به دست فراموشی سپرد
   ...، اعتراض ھای دانشجویی و، اوج گيری مبارزات مردم برای بيرون کردن شاه و خالصی از ستم شاھی١٣۵٧آذر سال 
   ...، باز ھم مبارزات دانشجویی و١٣۵٨آذر سال 
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      .، مبارزات دانشجویان در اعتراض به انقالب فرھنگی و بستن دانشگاه ھا١٣۵٩آذر سال 
، روزھایی که پس از کشتار ١٣۶٧ و سال ھای سرکوب و سکوت و به دنبال آن آذر سال ۶٢ و ۶١ و ۶٠آذرماه سال ھای 

تحویل ساک ھای زندانيان . گروھی ھزاران زندانی سياسی صفحه ای دیگر از جنایات حکومت را برویمان گشود
کشتاری که .  کشته شده بودند١٣۶٧سياسی در روزھای اوليه آذرماه مربوط به زندانيانی که در مرداد و شھریور سال 

ھر . بر قبول این جنایت به زبان نياورده استھنوز پس از گذشت بيست و دو سال، ھيچ ارگان رسمی پاسخی مبنی 
کشتاری که سه ماه و اندی خانواده ھا را در بی خبری مطلق نگاه داشتند . یک می گوید دیگری بوده و ما بی خبر بودیم

نيست و با پایداری و پيگيری خانواده ھا به این جا و آن جا، باالخره به این واقعيت تلخ رسيدند که عزیزانشان را سر به 
ولی ھنوز برخی باور نداشتند، تا اینکه خانواده ھا را به صورت تک تک، خبر کردند و به ھر کدام ساک ھایی . کرده اند

ساک ھایی که نه . تحویل ساک ھا بيشتر در کميته ھا صورت می گرفت و برای برخی نيز در لونا پارک بود. تحویل دادند
برخی از خانواده ھا تا بدان روز ھنوز . عی از کشته شدگان و نحوه کشته شدنوصيت نامه ای در آن بود و نه نشانی واق

شاید در ميان کشته شدگان نباشد، شاید در گوشه ای در بند باشد و . اميد داشتند که شاید عزیزشان به خانه بازگردد
ا، انتظارھا به سر آمد و ھزاران شاید دیگر که خانواده ھا را در حالت انتظار نگاه می داشت ولی با تحویل ساک ھ

فقط می دانستند که . گورستان ھایی که نه نشانی داشت و نه سندی و مدرکی. خانواده ھا راھی گورستان ھا شدند
رفتند ولی . جستند ولی نيافتند. عزیزشان کشته شده است و در گوشه ای بی خبر به خاک سپرده شده است

رست و نادرست، خاوران را به عنوان محل دفن دسته جمعی عزیزانشان نرسيدند و با حدس و گمان و برخی اطالعات د
می روند و باالخره . ولی ھمچنان می روند و می پویند و می بویند، تا بدان جایی که می خواھند برسند. پذیرفتند

 سال ھای روزی بایستی روشن شود، چرا و به چه دليلی، کسانی که در زندان بودند و حکم داشتند و. خواھند رسيد
بودند به جوخه ! یعنی در مرحله آزادی" ملی کش"بسياری از محکوميت شان سپری شده بود و حتی برخی به عنوان 

وقتی کشتند، چرا آنھا را به خانواده ھایشان تحویل ندادند، چرا وصيت نامه . ھای آتش و یا به طناب دار سپرده شدند
انواده ھا به سراغ ھم می رفتند و سرکوب می شدند، مراسم بر پا می خ. شان را تحویل ندادند و ھزاران چرای دیگر

داشتند و به دیدار ھم می رفتند باز سرکوب می شدند، به ھم دلداری می دادند و به خاوران می رفتند و باز سرکوب 
   .می شدند ولی باز در کنار ھم بودند و ھستند و خواھند بود، ھر چند در ظاھر تعدادشان اندک شود

، قتل ھای زنجيره ای با کشتار خونين پروانه و داریوش فروھر، محمد مختاری و جعفر پوینده شروع شد و ١٣٧٧آذر سال 
از آن روز خانواده ھای آنھا تالش می کنند که . انسان ھای شریف دیگری را نيز به وحشيانه ترین شکل ممکن کشتند

خانواده ھا مراسم . زندان افتادند و سال ھا زندان را تحمل کردندعلت و علل این جنایات را روشن کنند، وکالیشان به 
تعداد زیادی را دستگير و تھدید کردند و ھنوز که . به سر خاک شان رفتند و سرکوب شدند. گرفتند و سرکوب شدند

 جنایت را دوازده سال از آن جنایات می گذرد، تنھا اعتراف ارگان رسمی حاکميت این بوده است که گروھی خودسر این
انجام داده اند و با این اوصاف ھنوز خانواده شان اجازه ندارند که حتی در خانه شخصی شان مراسمی در خور این 

   .عزیزان بر پا دارند و یادشان را گرامی بدارند
علم پس از سال ھای سکوت، دیگر نه فقط دانشجویان که مردم به تنگ آمده در مقابل بی عدالتی ھا ایستادند و قد 

 به اوج خود رسيد و تعداد زیادی از جوانان و زنان و مردان برومندمان در خيابان ھا ١٣٨٨این مبارزات در خرداد سال . کردند
در گذشته شاید این دانشجویان بودند که مبارزات شان به مبارزه ای بی امان تبدیل می شد، . و زندان ھا کشته شدند

   .تند و ایستادند و با دست خالی پایداری کردندولی این بار مردم پا به صحنه گذاش
سال گذشته مبارزات مردم از خرداد شروع شد و تعداد زیادی از انسان ھا را به جرم شرکت در یک حرکت مدنی و برای 
دفاع از حقوق شھروندی شان به طرزی بسيار خشونت بار مورد سرکوب و زندان و شکنجه و تجاوز قرار دادند و تعدادی 

این خشونت ھا و بخصوص گرفتن این جان ھای عزیز، نه تنھا صدای مادران و خانواده ھاشان را بلکه . نيز کشتندرا 
در . صدای تمامی مردم ایران و جھان را به صدا در آورد و اعتراض ھای گسترده ای را به دنبال داشت و ھمچنان دارد

عتراض شان را با شمع ھایی در دست و عکس ھای ششم تيرماه، مادران در پارک الله تجمع کردند و صدای ا
   .عزیزانشان در یک حرکت آرام نشان دادند

، نيروھای انتظامی به مادرانی که در سکوت کنار ھم راه می رفتند، حمله کرده و سی و یک نفر ١٣٨٨ آذر سال ١۴در 
رش، پليس و لباس شخصی در جلوی  آذر ھمان سال در حاليکه سدی از گارد ضد شو١۶اما در . شان را دستگير کردند

درب دانشگاه تھران و سایر دانشگاه ھا به وجود آورده بودند تا از ورود و خروج دانشجویان جلوگيری شود، دانشجویان در 
داخل دانشگاه این روز را گرامی داشتند و مردم نيز در بيرون از دانشگاه آن چنان حمایتی از آنان نمودند که در تاریخ ایران 

دراین روز اما ابعاد دستگيری چنان وسيع بود که مسئولين زندان ھا مجبور شدند برای جا باز کردن برای . ی نظير بودب
   .دستگيری شده ھا، تعدادی از زندانيان از جمله مادران را آزاد سازند

 بسياری از مردم عادی  آذر ھمان سال، عليرغم سرکوب و دستگيری تعداد زیادی از دانشجویان، دستگيری١۶باز ھم در 
دانشجوھای بسياری ستاره دار شدند و از تحصيل محروم و بسياری . و مادران و دیگر زنان کشورمان را نيز شاھد بودیم

حمله نيروھای انتظامی به دانشگاه ھا و بخصوص کوی دانشگاه، بدنه دانشجویی و . ھم چنان در زندان ھا در بندند
   ."دانشگاه پادگان نيست: " آورد و دانشجویان در دانشگاه شعار دادندمبارزات مردم را به حرکت در 

 نوامبر، روز جھانی مبارزه عليه خشونت و تبعيض، در سال ھای ٢۵روز ششم آذر امسال نيز مصادف است با روز 
دادند که با گذشته، زنان مبارز در اعتراض به خشونت و به منظور رفع ھر گونه تبعيض حرکت ھایی اعتراضی را ترتيب 

بعد از این ھمه . سرکوب نيروھای امنيتی روبرو شدند و بسياری از این حرکات به زندان و حبس و محروميت منجر شد
سال مبارزه برای رفع خشونت و جلوگيری از تبعيض و کشتار و تجاوز و بند و زندان، ھنوز که ھنوز است ھر روز شاھد 

 می کشند، به آنھا تھمت می زنند، دخترانشان را نيز دستگير و با ھزاران مادرانی را به بند. خشونتی دیگر ھستيم
در روز روشن انسان ھا ھمدیگر را تکه پاره می کنند و نيروی انتظامی قدم . ترفند و اعتراف به عمل ناکرده، آزاد می کنند

از نيروھای امنيتی و لباس ولی کافی است کسی حرفی بزند که آقایان را خوش نياید، موجی . از قدم بر نمی دارد
   ...شخصی و غيرو بر سرش ھوار می شوند و دست و پایش را به بند می کشند و

که در ) مادر حسام ترمسی(و ژیال مھدویان ) مادر سعيد زینالی(ھم اینک نيز دو تن از مادران به نام ھای اکرم نقابی 
 مالقاتی با خانواده ھاشان داشته باشند، ھمچنان در بندند  مھرماه در منزل شان دستگير شده اند، بدون اینکه١٧تاریخ 

      .و خبری از آزادی شان نيست
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   راستی برای خالصی از این خشونت ھا چه باید کرد؟
، ضمن محکوم کردن ھر نوع خشونت و تبعيض، خواستار آزادی فوری و بدون قيد و شرط )عزادار(ما مادران پارک الله 

   : ھمچنان بر سه خواسته اصلی خود به ترتيب زیر پای می فشاریممادران در بند ھستيم و
  
   محاکمه عادالنه و علنی آمرین و عاملين کشتارھای سی و یک سال گذشته؛ .١
   لغو مجازات اعدام؛ .٢
   .آزادی کليه زندانيان سياسی و عقيدتی .٣
  

   .ما مادران تا تحقق خواسته ھایمان ھمچنان ایستاده ایم
  

  )عزادار(ک الله مادران پار
  ١٣٨٩ سوم آذر

 ھا بيشتر شود  دعا کنيم که ھر روز تحريم:رئيس سازمان بسيج 

خدا : "محمدرضا نقدي، رئيس سازمان بسيج مستضعفين ايران گفت: آذر آمده است 3 در بى بى سىبه گزارش سایت 
  ." ر شودھا بيشت وز تحريمدعا کنيم که ھر ر. کنم که کشورمان در تحريم است را شکر مي

فعاليت ھای "با تاکيد بر تاثير تحريم ھا بر تقويت )  نوامبر٢۴( آذر ٣به گزارش خبرگزاری دولتی ايرنا، آقای نقدی امروز 
ھا به نفع ما  ھای بااليی برسند، اين تحريم ھای کشورمان از نظر علمی به پيشرفت اگر دانشگاه: "افزود" توليدی داخلی

  ." دخواھد بو
اضع متفاوتی را اتخاذ کرده متی ايران تاکنون در مورد تاثير تحريم ھای بين المللی بر وضعيت کشور، مومقام ھای حکو

  . اند
محمود احمدی نژاد، در گذشته بارھا تحريم ھای بين المللی را کم تاثير بر وضعيت اقتصادی کشور دانسته و حتی اين 

  . تشبيه کرده است" کاغذپاره" به  عليه تھران راو قطعنامه ھای شورای امنيت" نيش پشه"تحريم ھا را به 
اکبر ھاشمی رفسنجانی رئيس مجمع خبرگان، از جمله مقام ھايی بوده که در اين مورد ديدگاھی کامال متفاوت با 

  " .شوخی نگيرند"خواسته است که تحريم ھا را " ھمه مسئوالن"رئيس دولت داشته و حتی دو ماه پيش، از 
يت هللا خامنه ای رھبر جمھوری اسالمی ايران، چندی پيش در سخنانی در جمع فعاالن اقتصادی تاکيد در ھمين ارتباط، آ

  ". ناکام می گذارد"و " ور می زندبدون ترديد تحريم ھا را د"کرد که ايران 
دانست و " خسته کردن مردم از جمھوری اسالمی"وی در عين حال ھدف از اعمال تحريم و فشار اقتصادی عليه ايران را 

  . در کشور شد" صاد مقاومتی واقعیيک اقت"خواستار ايجاد 
رابرت گيتس وزير دفاع آمريکا، ھفته پيش گفت که تحريم ھای وضع شده عليه ايران ممکن است باعث ايجاد شکاف 

  . يت هللا علی خامنه ای شده باشدميان محمود احمدی نژاد و آ
شان می دھد رھبر جمھوری اسالمی به تدريج دچار ترديد می شود که وجود دارد که ن" شواھدی"آقای گيتس افزود 

او توضيح . گفته باشد" دروغ"شايد رئيس جمھوری اين کشور در مورد ميزان تاثير تحريم ھا بر اقتصاد ايران، به او 
  . مورد اشاره خود نداد" شواھد"د بيشتری در مور

ست دولت اوباما در مورد برنامه ھسته ای ايران بيان کرد که مبتنی بر وزير دفاع آمريکا اين اظھارات را در دفاع از سيا
  . جديد نظر در سياست ھای خود استاستفاده از فشار اقتصادي، به جای تھديد نظامي، برای متقاعد کردن تھران به ت

: دانست و تاکيد کردمحمدرضا نقدی در سخنان امروز خود، مجموعه اقدامات دشمنان حکومت ايران عليه آن را بی تاثير 
ھای حياتی دنيا در  بخش اعظم انرژی جھان زير پای پيروان حضرت آيت هللا خامنه اي، ولی امر مسلمين و شاھرگ"

  ." دست پيروان واليت است
  

 » بار است وضعيت زنان فاجعه«در ايران 

برد خشونت عليه زنان، نھادھا و المللی اعتراض به کار به مناسبت روز بين: اذر می نویسد 4در صدای آلمان رادیو 
در کشورھای بسياری زنان ھمچنان دستخوش . کنند ھای مدنی ھمگان را به حمايت از زنان و دختران دعوت مي جمعيت

  . ھاست يران يکی از بدترين نمونها. ستم و خشونت ھستند
بدين .  عليه زنان تعيين شده استاز سوی سازمان ملل متحد به عنوان روز مقابله با خشونت)  آذر۴( نوامبر ٢۵روز 

  . بار عليه زنان فرا خواندند نتالمللی جھانيان را به مقابله با فشارھای خشو مناسبت چندين سازمان بين
 ھرزگوين -ای توجه افکار عمومی را به فشارھای ھولناکی توجه کرده است که در بوسنی   در بيانيهCareسازمان امداد 
: دھد ه گفته اين نھاد مدني، در قرن بيست و يکم و در مرکز اروپا فجايعی باورنکردنی روی ميب. آيد بر زنان وارد مي

برند و  ربايند و با خود به بوسنی مي دالالن انسان، دختران جوان را از کشورھای ھمسايه مانند صربستان و کرواسی مي
  . دکنن آنھا را در شرايطی وحشيانه به تن فروشی وادار مي

  
در ايران زنان تنھا قربانی فشارھای . اند توصيف کرده» بار فاجعه«المللی وضعيت زنان را در ايران  ازمان بينچندين س

واقعيت تلخ اين است که قوانين جمھوری اسالمي، که بر پايه شريعت استوار است، تبعيض بر زنان . غيرقانونی نيستند
در ايران نه تنھا زنان به خاطر . ی زنان با مردان اعتقاد ندارندکند و مقامات اين حکومت به برابری حقوق را توجيه مي

ھايی بيرحمانه مانند  شوند، بلکه اين امر با شيوه ھای شديد مانند مرگ محکوم مي به مجازات" ناموسی"ھای  جرم
  . شود سنگسار اعمال مي
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  زنان، ھمچنان قربانی تجاوز 

  
نظاميان تجاوز به زنان را به سادگی به عنوان يک حربه جنگی به ) ب سودانجنو(در برخی از مناطق مانند برمه يا دارفور 

جامعه . دختران و زنان جوان در برابر اين تعرض وحشيانه و غيرانسانی ھيچ افزاری برای دفاع از خود ندارند. برند کار مي
  . دھا را برای اين عمل شنيع در نظر بگير جھانی بايد شديدترين مجازات

  
در برمه نيز سربازان رژيم نظامی در سرکوب . است" مغلوب"ای رايج برای تحقير زنان قوم   تجاوز جنسي، شيوهدر دارفور
  . کنند  جنسی به زنان استفاده ميھای قومی از تجاوز اقليت

  
ن و در اين کشور آفريقايی زنان در ھر س. اند ھای مدافع حقوق زنان از مواردی ھولناک در کنگو گزارش داده سازمان

 ۴٩المللی به بيش از  ھای امداد بين در کنگو سازمان. سالي، از سه تا ھفتاد سالگی در معرض تجاوز جنسی قرار دارند
  .اند ھزار نفر از زنان و دختران خدمات پرستاری و درمانی عرضه کرده

  
 اساتيد دانشگاھھا  و بازنشسه کردن  تشکيل کميته ھائی برای اخراج

   
 که در آستانه شانزده آذر جمع کثيری از  در حالی: وابسته به موسوی گزارش می دھد  سایت جنبش راه سبز

ھای  اند ، یکی از سایتھای اصالح طلب خبر از تشکيل کميته ھای انفرادی شده ھا و سلول گاه دانشجویان راھی بازادشت
ه کردن اجباری و اخراج اساتيد داده ھا برای بازنشست  با ھمکاری وزارت علوم و مسووالن دولت در ھمه دانشگاه ویژه
  .است

شود  به زودی موج جدید اخراج و بازنشستگی اجباری اساتيد آغاز می: موج سبز آزادی به نقل از منابع خود می نویسد
فعالين . و فعالين دانشجویی نيز در واکنش به این جریان در حال آماده شدن برای برخورد با این مساله ھستند

ھای  ھای دانشجویی دانشگاه ھا موج اعتصاب و تحصن ھا و بازنشستگی اند که با شروع اخراج ار دادهدانشجویی ھشد
  سراسر کشور را فرا خواھد گرفت

 خط فقر کجاست؟ 

درست زير پای . ای ھم با ما ندارد فاصله. خط فقر دقيقا ھمين جاست:  اذر آمده است 4 در آفتاببه نوشته سایت 
جمعی ناگھان از باالی آن . زير آن خوابيدن و از آن عبور کردن. ضی است مابين بتن يک پلخط فقر، خطی فر. ماست
   .حساب ھم نيايند  مانند و شايد اصال به ھا پنھان مي روند و جمعی زير آن از چشم مي
  

اما . يمکن کنيم و آمارھا را نگاه مي قدمی ما و ما عابری گذران، فقط گذر مي درست در يک! خط فقر ھمين جاست
  خط فقر ھمين جاست. گيرد واقعيت، در زير ھمين پل شکل مي

  
  دانشجویان فریاد ميزنند 

 !کنيم اساتيدمان را اخراج کنيد، تحصن و اعتصاب می
   

که در آستانه شانزده آذر جمع کثيری از  در حالی:  آمده است وابسته به موسوی موج سبز آزادیبه نوشته سایت 
ای در  ارعاب گسترده اند و کودتاگران قصد به راه انداختن موج ھای انفرادی شده ھا و سلول گاه شتبازاد دانشجویان راھی

ای با ھمکاری وزارت  ھای ویژه سبز آزادی، كميته ميان دانشگاھيان دارند، بر اساس اخبار موثق دریافتی خبرنگار موج
در . كردن اجباری و اخراج اساتيد تشکيل شده استھا برای بازنشسته  دانشگاه علوم و مسووالن دولت کودتا در ھمه

گزارش خبرنگار  به. شود شنيده شده که به زودی موج جدید اخراج و بازنشستگی اجباری اساتيد آغاز می ھمين رابطه
. آماده شدن برای برخورد با این مساله ھستند موج سبز آزادی فعالين دانشجویی نيز در واکنش به این جریان در حال

ھای دانشجویی  ھا موج اعتصاب و تحصن ھا و بازنشستگی شروع اخراج اند که با لين دانشجویی ھشدار دادهفعا
  .کشور را فرا خواھد گرفت ھای سراسر دانشگاه

   
طرحی که . فرھنگی آغاز شده بود ھای نخست انقالب و با طرح انقالب داستان اخراج استادان دانشگاه از ھمان سال

ھا بود که صندلی بسياری از  کشاند و بعد از بازگشایی دانشگاه ای مدتی نسبتا طوالنی به تعطيلیھا را بر دانشگاه
پس از انقالب فرھنگی ھم این سير تصفيه کمابيش ادامه داشت . برای ھميشه خالی ماند اساتيد باسابقه و محبوب

این اساتيد که در سه دھه  کر است که بيشترالزم به ذ. نمود نشين کردن اجباری اساتيد رخ می گاه در شکل خانه گاه و
  .اند بوده ھای علوم انسانی اند اساتيد رشته اخير تصفيه شده

   
. تری پی گرفته شد شکل جدی  به٨۵کفایت نھم و در سال  اما سير تصفيه اساتيد علوم انسانی در دوران دولت بی

: نجالی در جمع دانشجویان برگزیده کشور گفتج نژاد، در دور اول ریاست جمھوری خود و طی نطقی محمود احمدی
ھا حضور  جمھوری فریاد بزند که چرا استاد ليبرال و سکوالر در دانشگاه ریيس دانشجو باید امروز در دانشگاه بر سر"

اساتيد برجسته  نژاد بود که زمينه برای اخراج و بازنشستگی بسياری از گيری صریح احمدی از این موضع پس". دارد
ھای ھمه جانبه رھبر کشور و حلقه مصباح  حمایت ای محکم و نژاد با پشتوانه البته محمود احمدی. فراھم شدکشور 

سه سال بعد از آن . زد ای درباره سرنوشت دانشگاھيان می افراطی ھای گيری یزدی بود که دست به چنين موضع
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از این  زنگری در علوم انسانی تاکيد کرد و پسنژاد، رھبری طی سخنانی بر مساله ضرورت با احمدی گيری افراطی موضع
  .سخنان بود که مجددا دور جدیدی از تصفيه اساتيد آغاز شد

   
ابوالفضل شكوری، ھاشم  پس از ایراد این سخنان اساتيدی ھمچون سعيد حجاریان، محسن كدیور، محمدتقی احمدی،

ھا  ھمچنين اساتيد سایر دانشکده. التدریس شدند ممنوع آقاجری، مسعود غفاری، حاتم قادری در دانشگاه تربيت مدرس
آبادی،   زاده و علی و حقوق و علوم سياسی چون محمد مجتھد شبستری، عالم از جمله دانشکده الھيات، ادبيات

علی درودیان، حسين بشيریه، ھادی سمتی، احمد ساعی صفایی،  آزمایش، حسن آشوری، سيدعلی
اساتيدی . شدند اجبارا بازنشسته(!)  "غيرممتاز"ی و عراقی نيز با عنوان اساتيد طوس کزازی، رضا ریيس الدین ميرجالل

گر به  متھم شدند و انگ توطئه» مخملی انقالب«ھای  چون دکتر حسين بشيریه به نقش داشتن در اشاعه تئوری
  .شد برچسبی برای خالصی از دست اساتيد باسابقه تبدیل

   
مسند قدرت، موج سوم تصفيه اساتيد  نشگاه و دانشگاھيان دارد از بدو ورود خود بهاما دولت کودتا که ترس عجيبی از دا

ھای نخستين عمر دولت مستعجل کودتا دکتر محمدرضا ضياء  ماه جرس پيش از این نوشته بود که در. را آغاز کرده است
 سياسی دانشگاه عالمه و الملل در ایران و ریيس سابق دانشکده حقوق و علوم حقوق بين بيگدل از استاد برجسته

. التدریس شد ممنوع ھای کشور با حکم بازنشستگی اجباری مواجه و پس از آن ھای برجسته در سطح دانشگاه چھره از
المللی و دکتر حسين  حقوق جزا و کيفر بين التدریس شدن دکتر علی آزمایش استاد ھمچنين پيش از این خبر ممنوع

این در . ھا منتشر شده بود دانشگاه عالمه طباطبایی توسط سایت ق بشر درشریفی طرازکوھی، استاد رشته حقو
نيز دکتر محمد محمدی گرگانی، ریيس گروه حقوق بشر و دکتر مرتضی مردیھا،  حالی است که سال گذشته

  .استاددانشکده حقوق و علوم سياسی دانشگاه طباطبایی از تدریس منع شده بودند
   

سوی برخی منابع آگاه به موج  سازی و تصفيه اساتيد دانشگاه در این ایام در حالی ازھشدار در مورد این مشی پاک
از . خشونتی عریان به مصاف مردم و دانشجویان آمدند سبز آزادی منتقل شده است که کودتاگران در سيزده آبان با

عاالن دانشجویی دست زدند اساس طرحی از پيش طراحی شده به بازداشت گسترده ف سيزدھم آبان تا به امروز ھم بر
فتح دانشگاه به  ھا را برای بزرگداشت روز دانشجو از فعاالن دانشجویی خالی کنند و بعد از خود دانشگاه تا به خيال

ھای رسمی را  و تصفيه صدای مخالف از جایگاه ترین سنگر، کودتاگران آخرین پرده از سناریوی حذف عنوان آخرین و اصلی
اند و  ھایی تشکيل داده کودتاگران برای این کار کميته. از دانشگاه بيرون برانند منتقدین را برای ھميشهبه اجرا بگذارند و 

را نيز دریافت » خواھند می ھر آنکه«سازی علوم انسانی، مجوز حذف  سخنرانی اخير رھبری مبنی بر لزوم اسالمی با
  .اند کرده

   
مرتکب شده بودند و آن این  شوند که در برخورد با فعاالن سياسی اما این بار ھم صاحبان قدرت مرتکب اشتباھی می

این بار بدنه مستقل دانشجویان سراسر . سکوت واداشت شود بدنه را به ھا می گمان غلط است که با گرفتن سرشاخه
. اند  کردهجدی با کودتاگرانی که سعی در حذف و تصفيه اساتيد داشته باشند منتشر کشور خبرھایی را مبنی بر برخورد

ھایی به این  ریزی برنامه ھای سراسری و آزاد اساس اطالع خبرنگار موج سبز آزادی، بدنه دانشجویی در دانشگاه بر
ھای سراسر کشور آغاز  ھا در دانشگاه اعتصابات گسترده و تحصن اند و در صورت وقوع این اتفاق، موج منظور انجام داده

  .خواھد شد
ھا آمدند تا رایشان را  که به خيابان بودند» مردم«این . و پنجم خرداد و پس از آن نيز رخ داداین اتفاقی است که بيست 

ھای دولت کودتایی  نخواھند گذاشت اساتيدشان قربانی سياست ھستند که» دانشجویان«حاال ھم این . پس بگيرند
تاثيری  د دستگيری فعاالن دانشجویی ھمتر از ھميشه در صحنه خواھند بود تا نشان دھن پررنگ ھا آن. نژاد شود احمدی

سياسی باعث نشد جنبش سبز  بر بدنه جنبش دانشجویی نخواھد داشت، ھمانطور که حبس و تبعيد و شکنجه فعاالن
  به محاق رود

  
  

61Hجاده  استان بوشھر و بستننفر ازکارگران شرکت دیلم ١٧٠٠ اعتصاب 

 ماه حقوق ٨ پرداخت نشدن  کشور، در پی بنا به اخبار دریافتی از فعالين کارگری داخل :گزارش می دھد  سايت اشتراك
مناطق نفت خيز جنوب در شھرستان دیلم در استان بوشھر از روز  معوقه توسط کارفرمایان شرکت جھان فارس در

گسترده  ین شرکت که اکثرا از شھر دیلم و روستاھای اطراف ميباشند دست به اعتصابکارگران ا  نفر از١٧٠٠گذشته 
چھار راه سياه مکان را به روی تمام   حکيمه و  بی چھار راه بی…سه راه گناوه…ھای چھار راه دیلم زده اند و مسير

  .ھا بستند ھای شرکت و دیگر خودرو ماشين

 انكارگران كارخانه گوشت زيار تجمع اعتراضی
   

كارگران كارخانه گوشت زياران در اعتراض به آنچه عدم پرداخت حقوق  : آمده است ایسنادولتی خبرگزاری به گزارش 
به گزارش خبرنگار كار و اشتغال .مي خواندند، امروز جلوي سازمان خصوصي سازي تجمع كردند ھشت ماه گذشته

 بودند   نفر بودند، در حالي به عدم دريافت حقوق خود معترض150حدود  ، اين عده كه)ايسنا(خبرگزاري دانشجويان ايران
ناصر .است  توسط سازمان خصوصي سازي به بخش خصوصي واگذار شده1385از اول مرداد ماه سال  كه اين كارخانه

ري از ارديبھشت ماه سال جا: ما گفت خدادادي، مدير امور اداري كارخانه كه در ميان تجمع كنندگان بود، به خبرنگار
  .اند وكارخانه را با بيش از سه ميليارد تومان بدھي به حال خود رھا كرده اند مديران كارخانه در محل كار خود حاضر نشده
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توليد به سمت تعطيلي برود،  وي با بيان اينكه پس از واگذاري كارخانه به بخش خصوصي، مشكالت مديريت باعث شد
در حال حاضر : او ادامه داد.است برق و گاز كارخانه قطع شده  تعطيل شده و آب واز اول مرداد ماه امسال كارخانه: افزود

كارخانه گوشت زياران در .و بقيه به صورت رسمي استخدام ھستند اند نفر آنھا قراردادي140 كارگر دارد كه 260كارخانه 
  .ھاي كشور است كشتارگاه  كيلومتري شھرستان قزوين واقع شده و از بزرگترين45
ھا پس از  ھا و شركت كارخانه  ھمين زمينه يكي از مسووالن سازمان خصوصي سازي با بيان اينكه مسووليت ادارهدر

سازمان خصوصي سازي مسووليتي درباره شركت گوشت  :واگذاريبه بخش خصوصي با مسووالن جديد آن است، گفت
 چنين مشكالتي پس از خصوصي سازي برخي متاسفانه: او به خبرنگار ايسنا گفت.ھاي مشابه ندارد زياران و شركت

  ايجاد شده كه بايد با تالش مديران آنھا حل و فصل شود شركت ھا

 

 درمان  درصد مردم به زیرخط فقر در صورت مدیریت نشدن ھزینه4سقوط 

 
اگر : دنایب رئيس انجمن پزشکان عمومی ایران تاکيد کر:  آذر آمده است 5در تاریخ مھر به گزارش خبرگزاری دولتی 

در  ھدفمندی، یارانه سالمت خوب مدیریت نشود بيماریھا پنھان می ماند و ھزینه ھای درمان ھمزمان با اجرای قانون
 .سقوط می کنند  درصد مردم به زیر خط فقر4سه سال آینده سرسام آور خواھد شد به طوری که بيش از 

قانون : سالمت پرداخت و گفت  یارانه ھا در حوزهدکتر مسعود مسلمی فرد به تشریح نتایج اجرای قانون ھدفمندی
وی با اشاره به وجود .به نفع مردم یا به ضررشان باشد ھدفمندی به خودی خود خوب است اما روش اجرای آن می تواند

قطعا این مراکز با اجرای ھدفمندی یارانه ھا : دارند گفت مراکز درمانی بخش خصوصی که مراجعات زیادی از بيماران را
 .برود داشته باشند تا بتوانند ادامه حيات بدھند چون قرار است قيمت حاملھای انرژی باال باید افزایش قيمت در خدمات

درستی مدیریت نشود بسياری از  این وضعيت نشان می دھد اگر یارانه ھا در حوزه سالمت به: مسلمی فرد ادامه داد
وی با .مشکالت عدیده ای در بحث درمان بيماریھا خواھند شد چارمردم کشورمان که وضعيت اقتصادی مناسبی ندارند د

عمل جراحی ساده به زیر خط فقر  عنوان این مطلب که سه تا چھار درصد از جمعيت کشور با یک بار بستری برای
ز مدیریت نشود در نتيجه شاھد کاھش تقاضا برای مراقبت ا اگر قرار باشد ھزینه ھای درمان: سقوط می کنند افزود

 .در موارد اورژانسی به پزشک مراجعه می کنند سالمت خواھيم بود و مردم تنھا

ماندگاری “و درمان باعث  بروز چنين وضعيتی در بخش بھداشت: نایب رئيس انجمن پزشکان عمومی ایران تاکيد کرد
اھيم کرد به مراتب بابت سالمت مردم پرداخت خو خواھد شد و در نتيجه در سه سال آینده ھزینه ھایی که” بيماری

 بيشتر از وضعيت موجود خواھد بود

 نقده آزادی سه فعال کارگری شھر

گذشته صدیق خسروی، ابراھيم اسماعيل پور و   براساس اخبار دریافتی روز :گزارش می دھد  آژانس خبری موکریان
 آژانس خبری موکریان، خسروی و به گزارش خبرنگار. از زندان آزاد شدند  عمر اسماعيل پور سه فعال کارگری اھل نقده

. تومانی از زندان آزاد شدند  ميليون30 ميليونی و عمر اسماعيل پور با قرار وثيقه 15اسماعيل پور با قرار وثيقه  ابراھيم
اعضای کميته ھماھنگی برای کمک به ایجاد تشکلھای  یادآور می گردد صدیق خسروی و ابراھيم اسماعيل پور که از

 آبان ماه سال جاری توسط 20و عمر اسماعيل پور عضو دیگر این کميته روز  ند، روز ھفدھم مھرماهکارگری می باش
 امنيتی احضار و بازداشت شده بودند نھادھای

 وارونه نمايی حقيقت توسط سنديکاھای واحد و فلزکارمکانيک 

 سرمايه خود را فقط در اين واقعيت تلخ فروماندگی کارگران ايران در مقابل. بدبختی طبقه کارگر ايران يکی دو تا نيست
نشان نمی دھد که آنان در طول تاريخ خود به سرمايه داران و دولت آن ھا اجازه داده اند تسمه از گرده شان بکشند بی 

عجز طبقه . آن که توانسته باشند مُھر خود را، حتی به گونه ای کمرنگ، بر رابطه سرمايه و قوانين مربوط به آن بکوبند
رگر ايران در برابر سرمايه فقط در ناتوانی او در بيرون کشيدن دستمزدھای معوقه اش از حلقوم سرمايه داران خالصه کا

بيچارگی کارگران ايران خود را فقط در تن دادن به سرکوب و پايمال شدن ابتدايی ترين حقوق شان توسط . نمی شود
ان ايران خود را فقط در اين حقيقت ذلت بار آشکار نمی کند که آنان ناتوانی کارگر. دولت سرمايه داران نمايان نمی سازد

ضعف طبقه کارگر ايران در . نتوانسته اند حتی نمايندگان و فعاالن زندانی و دربند خود را از چنگ دولت سرمايه رھا سازند
در . مايه داری اش نيستمقابل سرمايه فقط پراکندگی مزمن و ناتوانی اسف بار او از ايجاد سازمان طبقاتی و ضدسر

کنار تمام اين ھا و ده ھا مصيبت و بدبختی ديگر، يکی از ضعف ھا و سستی ھای کارگران ايران اين بوده و کماکان اين 
است که اجازه داده اند جريان ھای سياسی رفرميست و تشکل ھای کارگری وابسته به اين جريان ھا واقعيت زندگی و 

به نکات زير از بيانيه اخير سنديکاھای شرکت واحد و . را تحريف کنند و وارونه نشان دھندمبارزه طبقه کارگر را آشکا
دقت کنيد تا ) 1389به تاريخ آذر » اصالح قانون کار نابودی دستاوردھای زحمتکشان است«تحت عنوان (فلزکارمکانيک 

. تشکل رفرميستی را دريابيدعمق رقت بار و تاسف انگيز تحريف زندگی و مبارزه طبقه کارگر توسط اين دو   
 

 مبارزه ای که اغلب با ھزينه ھای -  يک واقعيت قاطع و بی چون و چرای مبارزه طبقه کارگر در طول تاريخ موجوديت اش-1
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 اين است که حتی ناچيزترين و پيش پاافتاده ترين -سنگينی چون اخراج و زندان و کشتار و اعدام توام بوده است 
در مقياس جھانی و چه در سطح کشوري، فقط و فقط با مبارزه متحد و متشکل عليه سرمايه و دستاوردھای او، چه 

حال ببينيد سنديکاھای واحد و فلزکارمکانيک اين واقعيت را چگونه . دولت سرمايه داری و قوانين آن به دست آمده است
کان ديگری برای مقابله با زورگويی کارگران جز با توسل به قانون کار و قانون اساسی ھيچ ام«: نشان می دھند 

» .کارفرمايان نخواھند داشت  
 

ما برای نشان دادن اين که سنديکاليست ھای ما با اين گفته تا چه حد حقيقت زندگی و مبارزه طبقه کارگر را تحريف 
خن نمی گوييم که با به از قرن ھا مبارزه بی امان طبقه جھانی کارگر س. کرده و وارونه نشان داده اند، راه دور نمی رويم
و از قضا درست در مقابل قوانين » توسل به قانون کار و قانون اساسی«کارگيری امکان ھای بيشمار وبدون ھيچ گونه 

 سخن نمی گوييم که در جريان آن 1871از کمون پاريس در سال . مقابله کرده اند» زورگويی کارفرمايان«سرمايه با 
ن و مسلحانه با طبقه سرمايه دار و قوانين کارگرستيز آن حکومت سرمايه را سرنگون کردند کارگران فرانسه در نبرد خوني

 در روسيه سخن نمی گوييم که در جريان آن 1917ما از انقالب سال . و به جای آن دولت کارگری را مستقر ساختند
 بدين سان نشان دادند که کارگران کارگران ابتدا حکومت تزار و سپس دولت سرمايه داری کرنسکی را به زير کشيدند و

نه تنھا ھيچ نيازی به قوانين سرمايه داری اعم از قانون اساسی و قانون کار ندارند بلکه فقط با به زيرکشيدن اين قوانين 
ما حتی در مورد . و دولت تصويب کننده آن ھا می توانند به سوی رھايی از سرمايه و ھرگونه ستم طبقاتی پيش روند

بارزه طبقه کارگر ايران از طريق به کارگيری تمام امکان ھا و راھکارھای مبارزه طبقاتی راه دور نمی رويم و فقط يک قرن م
تحريف وارونه پردازانه سنديکاليست ھا چنان . به چند فراز از مبارزه طبقه کارگر ايران در سال ھای اخير اشاره می کنيم

. س اجمالی و اندک برای نشان دادن آن کفايت می کندآشکار و عيان است که حتی ھمين نمونه ھای ب  
 

، که در اعتراض به اخراج صورت گرفت، 1382آيا مبارزه کارگران مجتمع مس خاتون آباد در شھربابک کرمان در سال. اول
م گرفت؟ آيا انجا» با توسل به قانون کار و قانون اساسی«نبود و » ھيچ امکان ديگری برای مقابله با زورگويی کارفرمايان«

بود؟ کجای » توسل به قانون کار و قانون اساسی« کرمان توسط اين کارگران و خانواده ھای آنان -بستن جاده شھربابک 
قانون کار و قانون اساسی جمھوری اسالمی حق کارگران برای بستن جاده به عنوان يکی از راه ھای دستيابی به 

ھرات خيابانی و يورش دالورانه کارگران اخراجی خاتون آباد به فرمانداری مطالبات را به رسميت شناخته است؟ آيا تظا
نبود و » ھيچ امکان ديگری برای مقابله با زورگويی کارفرمايان« تن از آنان به خون غلتيدند، 4شھربابک، که در جريان آن 

سی از حق يورش کارگران به صورت پذيرفت؟ کجای قانون کار و قانون اسا» با توسل به قانون کار و قانون اساسی«
آيا اقدام جسورانه کارگران شھر سقز برای برگزاری مراسم اول ماه مه . نھادھای سرمايه داری سخن گفته است؟ دوم

» با توسل به قانون کار و قانون اساسی«نبود و » ھيچ امکان ديگری برای مقابله با زورگويی کارفرمايان «1383در سال 
 کار يا قانون اساسی به حق برگزاری مراسم روز جھانی کارگر توسط کارگران اشاره کرده است؟ انجام شد؟ کجای قانون

ھيچ امکان ديگری برای مقابله با  «1384آيا اعتصاب بی باکانه کارگران شرکت واحد اتوبوس رانی تھران در سال . سوم
ورت گرفت؟ کجای قانون کار يا قانون اساسی از ص» با توسل به قانون کار و قانون اساسی«نبود و » زورگويی کارفرمايان

آيا کارگران مجتمع نيشکر ھفت تپه برای جلوگيری از زورگويی کارفرما . حق اعتصاب کارگران سخن گفته است؟ چھارم
توسل به قانون کار «در مورد تعطيل اين مجتمع نه از راه ھايی چون تجمع و تظاھرات و راه پيمايی و بستن جاده بلکه با 

آيا کارگران الستيک البرز برای جلوگيری از تعطيل کارخانه و گرفتن حقوق معوقه . مبارزه کردند؟ پنجم» و قانون اساسی
می توان اين شمارش را ادامه داد و ! بستند؟» توسل به قانون کار و قانون اساسی« تھران را با - خود جاده اسالمشھر

 را مثال آورد که کارگران در آن ھا نه تنھا به قانون کار و قانون اساسی متوسل ھزاران نمونه ديگر از مبارزه واقعی کارگران
اما ھمين قدر کافی است و ھر کارگر بی غرض و مرضی می . نشده اند بلکه اتفاقا عليه خود اين قوانين مبارزه کرده اند

ھر ضدسرمايه داری اين مبارزه پی تواند به وارونه نمايی حقيقت مبارزه کارگری توسط سنديکاليست ھا برای گرفتن ز
ھر کارگری که تنه اش به تنه رفرميست نخورده باشد می داند که سنديکاليست ھا با پرده انداختن بر مبارزه . ببرد

کارگران عليه سرمايه می خواھند به آن ھا بقبوالنند که جز توسل به قانون کار و قانون اساسی ھيچ امکان ديگری برای 
. مبارزه ندارند  

 
 يک تحريف ديگر سنديکاليست ھا ارائه تصوير وارونه از ريشه مصائب و بدبختی ھای کارگران با ھدف پرده انداختن بر -2

. رابطه اجتماعی سرمايه به عنوان ام الخبائث و علت العلل تمام سيه روزی ھای کارگران و انسان به طور کلی است
 و سازمان تجارت جھانی که برای استثمار ھر چه بيشتر زحمتکشان نسخه ھای صندوق بين المللی پول«: دقت کنيد 

پيش از پرداختن به » .دنيا به نفع عده ای قليل ارائه گشته، اين روزھا به دروازه ھای ميھن عزيزمان ايران رسيده است
ا نمی توان از کنار اين ھم اشاره ای بکنيم، زير» ميھن عزيزمان ايران«وارونه پردازی سنديکاليست ھا، الزم است به اين 

الزم است به کارگران بگوييم که اين . ناسيوناليسم سرمايه دارانه منحط رد شد اما به بوی گند و متعفن آن اعتراض نکرد
ميھن سرمايه داران است و قلب واقعيت و جازدن آن به عنوان ميھن کارگران ھيچ نيست جز تزريق سمِّ » ميھن عزيز«

بايد از سنديکاليست ھا پرسيد کجای اين ميھن به . بش کارگری برای خدمت به سرمايه دارانملی گرايی به درون جن
کارگران تعلق دارد؟ از کارخانه و کوچه و خيابان و بازار و مدرسه و مھد کودک و بيمارستان و رفاه و آزادی آن گرفته تا کوه 

 سرمايه داران و دولت آن ھاست و نصيب کارگران از و در و دشت و طبيعت و آب و ھوا و زمين و آسمانش ھمه متعلق به
چيزی جز جان کندن و محروميت کشيدن و رنج و بدبختی و فقر و گرسنگی و تن فروشی و اعتياد و » ميھن عزيز«اين 

اگر کارگران از کوھساران عظيم و سر به فلک کشيده . بيماری و بی مسکنی و بی حقوقی و سرکوب و زندان نيست
ميھن «خود بنامند؟ » ميھن عزيز«رای اين ميھن توليد کرده اند کوچک ترين سھمی ندارند، چرا بايد آن را ثروتی که ب

سرمايه داران و دولت آن ھا ھستند که می خواھند . حرف کارگران نيست؛ حرف سرمايه داران و دولت آن ھاست» عزيز
 ميھنی دفاع نکند او را وطن فروش و خائن و جاسوس خود بنامند و اگر کسی از چنين» ميھن عزيز«کارگران، ايران را 

می دانيد چرا؟ برای آن که کارگران، چه در مراکز کار و توليد چه در کوچه و خيابان و چه در جبھه ھای جنگ . می خوانند
ای خون ھم طبقه ای ھ» مقدسات عزيز«و ديگر » اسالم عزيز«و » ميھن عزيز«دولت ھای سرمايه داري، برای دفاع از 

. خود را بريزند  
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سنديکاليست ھا رسيده و آن را در معرض خطر قرار داده » اين روزھا به دروازه ھای ميھن عزيز«حال ببينيم آنچه که 

يا يک کارگر » سرمايه دار ملی«فقط يک . نسخه ھای صندوق بين المللی پول و سازمان تجارت جھانی: است، چيست 
يا يک کارگر مدافع » سرمايه دار ملی«فقط يک . د مسئله را اين گونه نگاه کندمی توان» سرمايه داری ملی«مدافع 

می تواند اين گونه نگاه طبقه کارگر برای يافتن عامل بدبختی اش را به آن سوی دروازه ھای ايران » سرمايه داری ملی«
اند برای شناساندن عامل می تو» سرمايه داری ملی«يا يک کارگر مدافع » سرمايه دار ملی«فقط يک . معطوف کند

را نبيند و » ملی«انگشت خود را به فراسوی مرزھا نشانه رود و سرمايه داخلی يا » استثمار ھرچه بيشتر زحمتکشان«
» سرمايه داری انگل تجاری داخلی«تازه آن گاه ھم که می خواھد از عامل داخلی استثمار کارگران نام ببرد صرفا به 

جامعه نيست و فقط نوع » انگل«اری به طور کلی اعم از توليدی و تجاری و خارجی و داخلی اشاره کند، گويی سرمايه د
بی ترديد، نھادھای سرمايه دارانه ای چون صندوق بين المللی پول و سازمان تجارت . آن انگل است» تجاری داخلی«

اما اين . گر قرار گيرند و نابود شوندجھانی و بانک جھانی و نيز سرمايه داری تجاری داخلی بايد ھدف مبارزه طبقه کار
نھادھا و اين سرمايه داری فقط و فقط در زمين رابطه خريد و فروش نيروی کار در اعماق جامعه و اطراف و اکناف جھان 

نھادھای بين المللی سرمايه و سرمايه داری تجاری داخلی ميوه ھای تلخ و . روئيده اند و از اين رابطه تغذيه می کنند
بنابراين، نابودی .  و مھلک بذری ھستند که خود ھزاران بار از اين ميوه ھا تلخ تر و مسموم تر و مھلک تر استمسموم

اين ميوه ھای کشنده در گرو نابودی بذر آن ھا يعنی خريد و فروش نيروی کار و توليد ارزش اضافی است و تا زمانی که 
در غير اين صورت، يعنی جز در صورت .  و مھلک خود ادامه می دھنداين بذر وجود دارد اين ميوه ھا نيز به حيات مسموم

و » ملی«مبارزه کارگران با نفس رابطه سرمايه، تمام جان فشانی ھا و فداکاری ھای کارگران چيزی جز مبارزه 
ر نخواھد بود، ھمان سياھی لشک» ملی«و تبديل شدن آن ھا به سياھی لشکر بورژوازی داخلی و » ضدامپرياليستی«

سنديکاليست » مخالفت«. شدنی که ھمچون بختک روی تاريخ مبارزه طبقه کارگر ايران افتاده است و او را رھا نمی کند
نسخه ھای خانمان برانداز صندوق بين المللی پول و سازمان تجارت جھانی که نابودی «ھای واحد و فلزکارمکانيک با 

در راستای » رمايه داری انگل تجاری داخلی نشانه رفته استاقتصاد ملی و غارت ثروت ملی مان را با ھمدستی س
 در - » ملی« سرمايه داران توليدی و -حفظ ھمين بختک و در خدمت دفاع از منافع يک بخش از طبقه سرمايه دار ايران 

ليدی و سرمايه داری ايران با تکيه بر بخش تو» اصالح«ديدگاه . مقابل بخش ديگر آن يعنی سرمايه داران تجاری است
ما . است، نخ نماتر از آن است که به نقد نياز داشته باشد» دموکراتيک«و » ملی«صنعتی آن، که گويا به لحاظ سياسی 

در نوشته ھای گوناگون توھم زايی و سراب گونگی اين ديدگاه را نشان داده ايم و در اينجا لزومی به تکرارمضمون آن 
 که بگوييم که اوال اين ديدگاه که توليد در سرمايه داری را در توليد خوراک و ھمين قدر کافی است. نوشته ھا نمی بينيم

) يا می داند و خود را به نادانی می زند(پوشاک و رفاه خالصه می کند به سرمايه داری سخت متوھم است و نمی داند 
ثانيا، .  و مواد مخدر نيز ھستکه توليد سرمايه داری در عين حال توليد جنايت و آدم کشی و اعتياد و فحشا و اسلحه

در »دموکراتيک«و » ملی«حتی اگر به فرض محال بتوانيم در سطح نظری مطلوبيت گسترش سرمايه داری توليدی 
مثال از اين نظر که گويا سرمايه داری توليدی اشتغال زاست و (تجاری را نشان دھيم » انگل«مقابل سرمايه داری 

حال آن که سرمايه داری تجاری چنين نيست، ديدگاه نادرستی که بيکاری را نه با بيکاری کارگران را کاھش می دھد 
ذات رابطه سرمايه و کاھش اجتناب ناپذير نيروی کار زنده در سرمايه داری بلکه با غيرتوليدی بودن اقتصاد توضيح می 

به ھمين . ی ايران نشان دھيمبازھم قادر نخواھيم بود که مبنای مادی و عينی چنين تحولی را در سرمايه دار) دھد
 فقط و فقط - مستقل از حسن نيت يا سوء نيت مدافعان آن -دليل، نتيجه تبليغ و ترويج چنين ديدگاھی در ميان کارگران 

استناد و تکيه سنديکاليست ھای واحد و . متوھم ساختن و گمراه کردن کارگران و فرستادن آنان پی نخود سياه است
ون کار و قانون اساسی جمھوری اسالمي، به رغم ھر نيتی که در پس آن نھفته باشد، در خدمت فلزکارمکانيک به قان

. اين ھدف است  
 

.  بحث بر سر اين نيست که گويا قانون کار يا قانون اساسی جمھوری اسالمی نجس است و نبايد به آن نزديک شد-3
که اين خود حتما محصول مبارزه (ان وجود داشته باشد بی گمان، اگر در ھر قانون سرمايه داری ماده ای به سود کارگر

و استناد به آن بتواند به افزايش توان مادی و فکری کارگران برای مبارزه با سرمايه ) کارگران عليه سرمايه داری است
يا قوانينی به عبارت ديگر، بحث بر سر اين نيست که گو. داری منجر شود، بايد به آن استناد کرد و خواھان اجرای آن شد

به سود کارگران وجود دارد و کارگران می توانند يا می خواھند به آن ھا استناد کنند اما کسانی يا جريان ھايی در 
بحث اين است که اساسا چنين قوانينی وجود ندارند يا اگر ھم . جنبش کارگری وجود دارند که مانع اين امر می شوند

ھستند که به ھيچ وجه تماميت و کليت ارتجاعی و سرمايه دارانه قوانين را زير وجود داشته باشند چنان نادر و کمياب 
بحث اين است که طبقه کارگر ايران، برخالف طبقه کارگر اروپا و تا حدودی آمريکا، نتوانسته است مُھر . سئوال نمی برند

 ھای واحد و فلزکارمکانيک آن را نيز و اين از جمله مواردی است که سنديکاليست. خود را بر قوانين سرمايه داری بکوبد
اينان برای تبليغ رفرميسم و ناسيوناليسم خود حتی حاضرند قوانين سرمايه . تحريف می کنند و وارونه نشان می دھند

. کدام اند» دستاوردھا«ببينيم اين . بنامند» دستاوردھای زحمتکشان«را بزک کنند و آن ھا را حاوی   
 

يکاليست ھای ما در باره اصالح قانون کار به فصل ششم قانون کار يعنی فصل به اصطالح نخستين نکته انتقادی سند
می دانيم که اين فصل از قانون کار تشکل ھای کارگری را در سه تشکل . تشکل ھای کارگری مربوط می شود

 مرکز کار و توليدی نمايندگی کارگران، شوراھای اسالمی کار و انجمن ھای صنفی خالصه می کند، به طوری که در ھر
ماھيت يکسره سرمايه دارانه، دولتی و ضدکارگری اين به . فقط يکی از اين تشکل ھا می تواند وجود داشته باشد

 سی ساله آن ھا و ھم با استناد به آيين نامه - اصطالح تشکل ھای کارگری را می توان ھم با رجوع به پراتيک بيست 
ه وضوح نشان داد، آيين نامه ھا و اساسنامه ھايی که مصوب وزارت کارمزدی ھای اجرايی و اساسنامه ھای آن ھا ب

جمھوری اسالمی اند و، درست به ھمين دليل، کوچک ترين نشانی از ماھيت کارگری در اين تشکل ھا نمی توان 
 سنديکاھای ھيچ اسمی از«انتقاد سنديکاليست ھا به اين مورد از اصالح قانون کار اين است که اين اصالحيه . جست

در اين اصالحيه حتی شوراھای اسالمی به يک نماد بی «آنان ھمچنين معترض اند که . »کارگری به ميان نياورده است
و اين نقض آشکار مقدمه قانون اساسی ... خاصيت که تنھا نظاره گر پايمال شدن حقوق کارگران است بدل گرديده 
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به سخن صريح تر، سنديکاليست ھای واحد و » .دبخصوص سپردن سرنوشت مردم بدست خودشان می باش
دانسته » دستاوردھای زحمتکشان«فلزکارمکانيک بی آن که به زبان بياورند اين تشکل ھای دولتی و سرمايه دارانه را 

اند و انتقادشان به اصالحيه قانون کار يکی اين است که شوراھای اسالمی را به يک نماد بی خاصيت و نظاره گر پايمال 
به عبارت ديگر، از نظر سنديکاليست ھای ما، تا پيش از طرح اصالحيه قانون کار . دن حقوق کارگران تبديل می کندش

گويا فراموش کرده اند . و معترض به پايمال شدن حقوق کارگران بوده اند» با خاصيت«شوراھای اسالمی تشکل ھايی 
ان و چاقوکشانش را برای درھم کوفتن دفتر سنديکای که اتفاقا ھمين شورای اسالمی شرکت واحد بود که قمه کش

با «آيا منظور سنديکاليست ھای واحد و فلزکارمکانيک از . واحد و بريدن زبان منصور اسانلو به حسن آباد فرستاد
ھمين است؟ انتقاد ديگر » پايمال شدن حقوق کارگران«بودن شوراھای اسالمی و اعتراض آن ھا به » خاصيت

چرا فقط سنديکا؟ آيا .  اين است که اصالحيه قانون کار ھيچ نامی از سنديکای کارگری نبرده استسنديکاليست ھا
اشکال ندارد که اين اصالحيه از انواع ديگر تشکل ھای مستقل کارگری از جمله شورا ھا و کميته ھای کارگری سخن 

 اين ترتيب سنديکاليست ھای شرکت نگفته است؟ اشکال اش فقط اين است که از سنديکا سخن نگفته است؟ آيا به
تشکل ھای مستقل «واحد و فلزکارمکانيک حتی از مقاوله نامه ھای يکسره سرمايه دارانه سازمان جھانی کار، که از 

سخن به ميان آورده اند، عقب نمانده اند؟ انتقاد ديگر سنديکاليست ھا به اصالحيه قانون کار اين است که » کارگری
راستش ما ھر چه . را نقض می کند» ی به خصوص سپردن سرنوشت مردم به دست خودشانمقدمه قانون اساس«

گشتيم که ببينيم کجای مقدمه قانون اساسی سرنوشت مردم را به دست خودشان سپرده است نه تنھا ھيچ چيزی 
ايد ما از اين نکته ش. در اين مورد نيافتيم بلکه ھر چه خوانديم در منقبت تعيين سرنوشت مردم توسط واليت فقيه بود

. خوب است دوستان سنديکاليست در اين مورد ما را ارشاد کنند و از ناآگاھی بيرون آورند. ناآگاھيم  
 

 از اصل 12دومين بند بيانيه سنديکاليست ھا در اعتراض به اصالحيه قانون کار حاوی اين نکته است که اين اصالحيه بند 
» پی ريزی اقتصاد صحيح برطبق ضوابط اسالمی« اين بند از قانون اساسی از .سوم قانون اساسی را زير پا می گذارد

. ھستند» پی ريزی اقتصاد صحيح بر طبق ضوابط اسالمی«به عبارت ديگر، سنديکاليست ھا خواھان . سخن می گويد
طبق ضوابط پی ريزی اقتصاد صحيح بر«در اين مورد نيز خوب است که سنديکاليست روشن کنند که اگر معنای خواست 

دفاع شرمگينانه از سرمايه داری اسالمی نيست، پس چيست؟ » اسالمی  
 

اين اصل در باره تامين .  قانون اساسی است29بند سوم بيانيه سنديکاليست ھا حاوی نگرانی آنان از حذف اصل 
ساسی حذف نشود بايد گفت که چه نيازی به حذف اين اصل است؟ آيا اگر اين اصل از قانون ا. اجتماعی مردم است

مردم از تامين اجتماعی برخوردار می شوند؟ آيا ھم اکنون و با آن که اين اصل از قانون اساسی حذف نشده، تامين 
اجتماعی در عمل و به طور واقعی از زندگی مردم حذف نشده است؟ آيا مردم ايران واقعا و عمال از نظر اجتماعی تامين 

ون صوری درباره تامين اجتماعی نيز غنيمت است و اين مورد از جمله موارد ھستند؟ البته حتی نفس وجود يک قان
در اين مورد، اين نگرانی سنديکاليست ھا قابل درک است که بی . بسيار نادری است که می توان به قانون استناد کرد

آيا وجود . حفظ کنيماما گيريم توانستيم اين اصل را . تامينی مردم ممکن است حتی شکل قانونی ھم به خود بگيرد
چنين اصلی در قانون و به شکل صوری می تواند مانع عملکرد واقعيت اجتماعی سرمايه گردد؟ اين آن پرسش اساسی 

اين پرسش در باره بند چھارم بيانيه سنديکاليست ھا . است که رفرميست ھا و سنديکاليست ھا بايد به آن پاسخ دھند
. آن، که در اصالحيه قانون کار آمده، صادق است» بھسازی«وقت به جای نيز يعنی خواست الغای قراردادھای م  

 
و باالخره سنديکاليست ھا در بند پنجم بيانيه خود از به فراموشی سپرده شدن اصل بيستم در اصالحيه قانون کارسخن 

ايت موازين اسالم کرده اين اصل، حمايت قانون از ھمه افراد ملت اعم از زن و مرد را آشکارا مشروط به رع. گفته اند
رعايت «سنديکاليست ھا به جای آن که خواھان حذف عبارت . است و اين ھيچ نيست جز قانونی کردن تبعيض عقيدتی

در اين اصل شوند و به اين ترتيب نشان دھند که خواستار حذف ھرگونه شرط از جمله شرط عقيدتی در » موازين اسالم
. تند، ازوجود تبعيض در قانون دفاع کرده اندمورد حمايت قانون از آحاد مردم ھس  

 
جا بزنند و » دستاوردھای زحمتکشان«بدين سان، دو سنديکای واحد و فلزکارمکانيک کوشيده اند چيزھايی را به عنوان 

تالش سنديکاليست ھا برای . به خورد کارگران بدھند که نه تنھا دستاوردھای کارگری نيستند بلکه کامال ضدکارگری اند
جزء ديگری از ھمان » دستاوردھای زحمتکشان«نشان دادن قانون کار و قانون اساسی جمھوری اسالمی به عنوان 

. وارونه پردازی سرمايه پسندانه آنان برای تحريف حقيقت زندگی و مبارزه طبقه کارگر است که مقاله را با آن آغاز کرديم  
 

 کميته ھماھنگی برای ايجاد تشکل کارگری 
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 ایران  ھا بر زندگی مردم تاثير آشکار تحریم
 

ھای اقتصادی و زندگی روزمره  فعاليت المللی اثری بر ھای بين کنند که تحریم رھبران سياسی ایران ھمواره تاکيد می
 .شود ھا، بازار و چھره مردم ھر روز آشکارتر می کارخانه ھای بحران در اما نشانه. مردم نداشته است

 : يچه ولهدو
اند  در ایران به عھده دارد که دھھا سال پيش تاسيس شده ھای خصوصی را مھندس کاظمی، مدیریت گروھی از شرکت

از  وگویی با دویچه وله، تصویری روشن وی در گفت. اند شماری را از سر گذرانده فرودھای بی و در سه دھه اخير، فراز و
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 درصد، ۵٠کار و ظرفيتی کمتر از  نيروی دھد که اکنون با تعدیل ان ارائه میھا توليدی و خدماتی ایر ھای شرکت دشواری
  :دھند کار ادامه می زیر فشار بھره سنگين تسھيالت بانکی به سختی به

ای  آن در چه زمينه ھای اقتصادی آقای مھندس کاظمی شرکت شما در چه سالی تأسيس شد، فعاليت: دویچه وله
  ھست؟

 که در مملکت ما ٣٠و  ٢٠ی  گردد به دھه شان برمی  ست که سابقه ھایی ن بخش از شرکتھای ما آ شرکت: کاظمی
  جریان انقالب مشکلی پيش آمد که برای مدتی فعاليت در. شدند تأسيس شدند و به صورت بازرگانی و توليدی اداره می

 جایی که من اطالع دارم، اکثر اینولی متأسفانه تا آن. اختيار دولت قرار گرفتند ھا متوقف شد و سپس در این شرکت
مرحوم نوربخش، که  بعدھا ریاست جمھور وقت و. ھا یا ناموفق و ورشکسته و یا به تعطيلی کشانده شدند شرکت

گذاران صنعت ایران  گذاران و بنيان داران و سرمایه سھام رئيس کل بانک مرکزی بودند، در سفری که به آمریکا داشتند، از
  .ایران بيایند و کار کنند دداً بهدعوت کردند که مج

  چند شرکت تحت مدیریت شما ھستند؟

ھا را داشتند که  سھام بانک شدند و ھا ھم می حتی شامل بخشی از بانک.  شرکت توليدی و بازرگانی و مالی٣٣حدود 
 و حتی در بخش کردند حتی الکترونيکی را توليد می ـ تصویری، لوازم خانگی و ای از صنعت لوازم صوتی بخش عمده
 .الکترویکی

  ھا چه تعدادی کارمند و کارگر دارند؟ این شرکت

تعداد ھمکاران در . فعاليت کردند ھا آمدند و دوباره شکل گرفتند و شروع به  این شرکت٧٠ی  ھمان طور که گفتم، از دھه
ل داشتند که بعد به دليل  چيزی حدود ھزار نفر پرسن٧٠ی  دھه برای نمونه در ابتدای. مقاطع مختلف متفاوت بود

ھا  شرکت اعمال شد، باز ما با یک افت شدید پرسنل مواجه شدیم و برای این که بتوانيم ١٣٧۴ ھایی که از سال تحریم
پس از آن .  درصد ریزش داشتند٧٠ـ ٨٠ یعنی چيزی حدود.  نفر کاھش دادیم٣٠٠ تا ٢٠٠را حفظ کنيم، این پرسنل را به 

 باز به ھزار ٨٠ی  تر کردند و ما در دھه شان را بيش ھا مجددا فعاليت ھا  را انتخاب کرد، شرکتھای بازی که دولت سياست
برخی  ١٣٨٨ از سال. ١٣٨٨ادامه داشت تا سال ) روند(رسيدیم و ھمين طور رو به رشد بودیم و این  ای پرسنل و خرده

ھا در حال حاضر  که اعمال شد، این شرکت ھایی تاما به دليل محدودی.  ھمکار داشتند٢۵٠ تا ١٧٠ ما بين  ھای از شرکت
شان ادامه دھند، مجبورند با  و برای این که بتوانند به حيات و فعاليت شوند  نفر پرسنل اداره می٧٠ـ ٨٠با چيزی حدود 

 .ھا را کنترل کنند کارشان ادامه دھند و ھزینه حداقل پرسنل به

 ھای شما داشته؟ شرکت ھا روی کار ص چه تأثيری این تحریمبه طور مشخ. ھا اشاره کردید شما به نقش تحریم

یعنی فعاليت ما حداقل . کنند کار می  ظرفيت۴٠ تا ٣٠ھا با  االن شرکت. کردیم  درصد ظرفيت توليد کار می٨٠ تا ٧٠ما با 
. شود مام میمان بسيار گران ت  و تأمين مالی کاھش پيدا کرده منابع انسانی ما و درآمدمان به شدت. نصف شده است

درصد  ٢٧ تا ٢۴االن بھره تامين مالی حدود .  درصد بود١٠ـ ١١نھم، ھزینه تأمين مالی ما  در بدو کار دولت ھشتم و
ھای کار ما اثر بدی  ی جنبه ھمه ھا دو تا سه برابر و درآمدھا نصف شده و این روی شود گفت که ھزینه یعنی می. است
  .گذارد می

  ھا را توضيح بدھيد؟ این دشواریممکن است چند نمونه از 

برای مثال، دو روز پيش ما . انجام بدھيم ھامان را به صورت نقدی االن ما به دليل نوسانات نرخ ارز، مجبوریم که پرداخت
برای یک مبلغ مشخص شش ميليون و پانصد ھزارتومان تفاوت نرخ بين  .خواستيم پولی را به دوبی حواله کنيم می

عظيم  حاال شما تصور کنيد که وقتی این قدر در یک شرکت بازرگانی نوسان وجود دارد، در سطح .ود ب١١ تا ١٠ساعت 
 !به چه ترتيب است

 دالر به ١٨۵بایست  کند، می خواست در کنفرانسی در دھلی شرکت مان که می برای یکی از عزیزان: یک نمونه دیگر
سيستم بانکی شھرستان که مطمئنا و مطلقا . ردیمک می ھای دھلی حواله حساب یک دانشگاه در یکی از بانک

 .دھد نتوانست این کار را انجام

پس . توانيم، چون تحریم ھستيم نمی ھای دولتی گفتند ما آمدیم از طریق سيستم بانکی تھران انجام دھيم، سيستم
کت کند و خودش را با خواھد در سميناری شر یک دکتر که می یکی از اثرات تحریم این است که یک استاد دانشگاه،

سيستم بانکی خصوصی نيز . به سيستم بانکی خصوصی مراجعه کردیم. محدودیتی دارد علم روز دنيا مجھز کند، چنين
گفتند ما برای یک  ھای خارج از ایران، تواند مستقيم حواله کند و باید متوسل شود به یکی از بانک نمی چون خودش

 دالر باید به ١٨۵! شما تصور کنيد. خواھيم کارمزد می  دالر١۵٠شگاه خاص در دھلی  دالری از ایران به دان١٨۵ حواله 
پس ببينيد، برای یک کار ساده . کارمزد خواسته است که ما ھمان را ھم نتوانستيم  دالر١۵٠حساب آن دانشگاه برود، 

گذاشتند و چندین  فر وقتتوانست ظرف نيم ساعت یا یکساعت انجام شود، چندین نفر معطل شدند، چندین ن می که
 .وقت و زندگی کشور است ھا ھا وقت و زندگی مردم است، این این. نفر در حقيقت ھزینه کردند
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  اند؟ ھای توليدی چه تاثيری داشته ھا بر روی کارخانه تحریم

ه آن ھم به البت. داشته باشيد  ھستند مشکل در گذشته ممکن بود که شما صرفاً برای تأمين کاالھایی که آمریکایی
ھایی در آمریکا بودند که  حتی شرکت. غيره قابل تأمين بود صورت دست دوم و از طریق کشورھای اروپایی و آسيایی و

. اند گذاشته بين ولی االن طوری شده که ھمه چيز را زیر ذره. دادند شان به ایران می چشم دولت  کاالھا را به دور از این
کنند، مشکالت زیادی  ای فعاليت می غيرھسته ی غير نظامی و  ھستند و در زمينهھایی که توليدی حتی االن شرکت

  .دارند

  چه مشکالتی؟

اند، نيروی  ھا داده به این شان را به روز کنند، کشورھایی که مجوز و تکنولوژی خواھند نيروی انسانی وقتی می
از سوی دیگر، . مشکالت و مسائلی دارندانسانی  ی پس از نظر جنبه. پذیرند شان را برای آموزش نمی انسانی
ی مورد نياز  مواد اوليه مشکالت بسيار زیادی دارند و مجبورند از مواد اوليه ھای توليدی در ارتباط با تأمين شرکت
موقع ھم به دستشان  تر ھستند و به ای را بگيرند که کيفيت الزم را ندارد، بسيار گران کنند و مواد اوليه پوشی چشم
ھا داشته باشيم و  توانيم کنترل زیادی روی آن نمی ھایی که ھزینه. ھای ثابت وجود دارد درنتيجه ھزینه. ندرس نمی

آن وقت عدد باال که عدد ثابتی است، تقسيم . آید آن طرف ھم حجم توليد پایين می درحالی که از. ناپذیر ھستند اجتناب
از یارانه دولت، باز ھم   واقعا باال است و حتی در صورت استفادهی ما در نتيجه قيمت تمام شده. شود کوچکتر می بر عدد

روی کيفيت کاالھا اثر گذاشته و ھم روی قيمت و ھم  ھم) ھا تحریم(به این ترتيب، . مشکالت و مسائل خاصی داریم
  .برابری و برادری را داشته باشند توانند واقعا آن نقش این که نمی

  است؟ ھا به چه صورت ھا با بانک ھا و رابطه آن مالی شرکتآقای مھندس کاظمی وضعيت تأمين 

در ارتباط با مسائل تأمين مالی . داخلی ست و دیگری منابع یکی تأمين منابع ارزی و خارجی. ما دو نوع تأمين مالی داریم
 داشته رغم این که شاید مملکت ارز کافی و پول کافی خارجی علی .خارجی که االن خيلی مشکل و مسئله داریم

 یعنی اگر شما فردا فرض کنيد بخواھيد پولی را حواله کنيد یا کاری انجام. مشکل دارد باشد، ولی خود گشایشش
این شامل کسانی یا  تازه. تان دارید، برای خرید ارز خارجی کلی مشکل دارید دھيد، با این که ریال در حساب

ھزار دالر باشيد برای حواله به خارج، شاید  ۵٠٠ر خواھان به فرض اگ. ست که در آنور آب کسی را دارند ھایی شرکت
 شد، حاال دادید و کارتان راحت انجام می قبال این کار را توسط یک صراف انجام می اگر. تر گيرتان نياید  ھزاردالر بيش١٠٠

ی که نيستند و مجبورند ھای حاال آن . ھزار دالر به خارج از کشور، به چندین صراف مراجعه کنيد۵٠٠مجبورید برای ارسال 
ھای مختلف دولتی کشور که اکثراً تحت تحریم ھستند و در  به بانک کنند از طریق گشایش اعتبار اقدام کنند، مراجعه می

ھای  شرکت بنابراین اگر شما بخواھيد گشایش اعتبار کنيد، آن ھم برای بعضی از کشورھا و. دارند ليست سياه قرار
ای  رفاه کارگران انجام دھيد و پروسه ھای تخصصی و غيرتجاری مثل بانک کشاورزی و  بانکخاص، باید بروید از طریق

  .طوالنی را طی کنيد

  ھای زودبازده چطور است؟ وضع بنگاه

ھایی که با تسھيالت زودبازده  کارگاه ھا و بسياری از کارخانه. ھای زودبازده، یک طرح بدون مطالعه بود طرح کارگاه
ساختمانی را معطل کردند و ماشين و تجھيزاتی به کار بردند، به اميد آن  دند زمينی را گرفتند، مصالحتأسيس شدند، آم

ھا را داشته  ی این ھمه بعضی از قطعات و ماشين آالت را ندارند یا اساساً ممکن است. االن مواد ندارند. کنند که توليد
ھا و  ی این کارخانه در نتيجه االن ھمه. با رابطه ایجاد شدند ھا ھم تر این چون بيش. باشند، اما آن مدیریت الزم را ندارند

شده  ای از پول در جریان مملکت معطل دھند و خب، بخش عمده ھا را نمی پول دولت و پول بانک اند و ھا معطل کارگاه
 .باشد آالت، بدون آن که بازدھی الزم را داشته است تحت عنوان زمين، ساختمان و ماشين

 اند نيستند؟ ھائی که داده ھا قادر به بازپس گرفتن وام انکیعنی ب

کنيم و فالن تسھيالت را  کار را می بخشيم یا فالن ھا را می دولت و بانک مرکزی ترفندھای زیادی زدند و گفتند ما جریمه
ھا  ا و این کارگاهھ خواھند بکنيد؟ وقتی این کارخانه چيزی را می ولی وقتی در کف دستی مو نيست، چه. شویم قائل می

باشند؟ واقعيت  خواھند درآمدزا شان ادامه دھند، و گردش اقتصادی و توليد داشته باشند، چطور می حيات توانند به نمی
آید  ی رکود دولت می تمام دنيا در دوره برای این که در. شود این است که رکود بسيار خاصی در مملکت احساس می

. تواند این کار را بکند کند که متأسفانه دولت ما به دو دليل نمی می  به سيستم تزریقکند، پول اضافه تزریق مالی می
. تزریق کند تواند پول خواھد به ھرشکل شاخص تورمش را پایين نگه دارد، نمی دولت چون می. از تورم اول به دليل ترس

کننده و برای ھمه مشکل  تجار، توليد ،ھا، دولت اما وقتی پول تزریق نکند، یعنی تأمين مالی برای مردم، کارخانه
ای را بگویم، من دیروز  و باز نکته. قبال تزریق شد، معطل مانده است دليل دوم این که بخشی از پولی ھم که. شود می

کارش گردش مالی  کردم و این که االن بياید تسھيالتی بگيرد و به اش صحبت می در ارتباط با کارخانه با یکی از بزرگان
  شود؟ می ای که االن دارد اعمال ھای بھره گفت آقا با نرخ. ری بدھدبيشت

  ھا خيلی باال است؟ یعنی بھره تامين مالی کارخانه



 379

درصد ٢٧خصوصی ھم باالی  ھای بانک. کنند  درصد طلب می٢٣ و ٢٢ و ٢١ھای دولتی ھستند که  بعضی از بانک. بله
چرخ اقتصادش را بچرخاند و حقوق کارمندان و کارگرانش  ف بتواند ھمکنند و این قدر بازدھی وجود ندارد که طر عمل می

من  گوید آقا در نتيجه اگرھم بخواھد کار کند، می.  خودش را ھم اداره کند بدھد و زندگی را بپردازد و ھم بھره بانک را
مرکزی و بانک مرکزی ھم به بانک  ھا به در چنين جوی، چون این تصور ھم وجود دارد که بانک. کنم ھا کار می برای بانک

شود  ھمين باعث می. گيرند، پس ندھند ھا می دولت یا بانک کنند اگر پولی ھم از ی نفت وابسته است، سعی می لوله
  .ھا، چه در بخش خصوصی و چه در بخش دولتی، ایجاد شود ھا و این شرکت کارخانه که محدودیتی در تأمين مالی

  این مشکالت دارند؟ھا ھم از  صنایع بزرگ چطور؟ آن

ھای نفت و پتروشيمی و ساخت  زمينه ھایی که در ھای بھمن و غيره و حتی کارخانه ایران خودرو، سایپا یا گروه. بله
. ھا دارند ھا مطالبات بسيار سنگينی از این بدھکار ھستند و بانک کنند، ھمه ھای دیگر فعاليت می قطعات خودرو و زمينه

را مصادره کند و  شان جواب دھد، بستانکار باید برود فالن کارخانه  و بعد ھم اگر بخواھد وثيقهدھد نمی شان جواب وثيقه
  ھزار کارگر و کارمند را چه کار کنند؟٢. بفروشد

  ھا را بر زندگی روزمره مردم ھم می شود دید؟ تاثير تحریم

ی مردم وعملکرد جاری  ببينيد که روی چھره ھا را تحریمتوانيد اثر  ھا نگاه کنيد، می شما اگر حتی به بازار بروید و به قيافه
حقيقت آن نشاط و شادابی که باید در اقتصاد و در مردم باشد، االن دیگر وجود  در. توانيد ببينيد ھا ھم می و یوميه آن

 .توانيد ببينيد شما نمی ندارد و

  محمود صالحی: گر مصاحبه

  دو خبر از روزنامه کار و کارگر

 .شد فه کاربه کارمندان مشروط به انجام کاراضافهپرداخت اضا*
کارخانه جابن سازنده تابلوھای  با تحریم اقتصادی ایران توسط شرکتھای فرانسوی وتامين نشدن فيوزھای فرانسوی*

کارگری که دراوایل سال درآنجا مشغول بکاربوده اند تنھا 600واز صنعتی برق این کارخانه به تعدیل نيرو دست زده
  .حاضرشاغل ھستند این کارخانه درشھرک صنعتی بھارستان کرج واقع شده است رگردرحالکا250

  اخراج کارگران شھرک صنعتی بھارستان کرج

 
اخراج کرده است  نفرازکارگران خودرا15پایا سيستم که توليد کننده قفسه ودکوراداری است طی یکماه اخير کارخانه*

 .است  واقع شدهاین کارخانه درشھرک صنعتی بھارستان کرج
                                                                                             

  بازداشت مرتضی کمساری 

 
اتوبوسرانی شرکت واحد روند دستگيری اعضای  با احضاروبازداشت مرتضا کمساری ازاعضای سندیکای کارگران*

ما با اعالم ھمدردی با خانواده ھای ھمه فعالين .واحد نگران کننده است انی شرکتوفعالين سندیکای کارگران اتوبوسر
  کنيم احضار،بازداشت،زندانی شده اند این گونه حرکات را محکوم می کارگری که

 
  بحث دستمزد ھا شکل می گيرد 

 :  آذر آمده است 6به نوشته روز نامه کارو کارگر در 
به گفته وی درحال حاضرطبق قانون .کارگران  کارگری درتعيين حداقل مزدتاثيرحضورتشکل ھای مختلف:وزیرکار*
،کانون عالی )انجمن ھای اسالمی(کار،مجمع عالی نمایندگان کارگری  تشکل کانون عالی شوراھای اسالمی3کار

 .کارگران دراین جلسات شرکت می کنند انجمن ھای صنفی
علی خانی با اشاره به اذعان .امين اجتماعی واگذارمی شودبه ت کارخانه ھای زیان ده:نماینده قزوین درمجلس*

  ھزارميليارد تومانی دولت به این سازمان خاطرنشان کرد که حافظی دراین19به بدھی  مدیرعامل تامين اجتماعی
راحل این واحدھا نه تنھا مشکلی  واگذاری. دیدارھمچنين ازواگذاری کارخانه ھای زیان ده دولتی به تامين اجتماعی داد

  .افزاید نمی کند بلکه برمشکلالت تامين اجتماعی نيزمی

 تجمع اعتراضی خريداران کاميون نيسان در مقابل مجلس 
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 از شرکت 300-جمعی از خريداران کاميون نيسان تی:  آذر آمده است 6در تاریخ مھر به گزارش خبرگزاری دولتی 
استاندارد بودن اين خودروھا در مقابل مجلس شورای خودروسازی سايپاديزل در تجمع اعتراض آميز نسبت به غير

  . به اعتراض آنھا توجه کنداسالمی از رئيس مجلس خواستند تا 
ھای فروخته  داران امروز شنبه در اعتراض به غيراستاندارد بودن کاميون به گزارش خبرنگار پارلمانی مھر، جمعی از کاميون
  . يز در مقابل مجلس گرد ھم آمدندال اين خودروھا در تجمع اعتراض آمشده به آنان و عدم پاسخگويی مسئوالن در قب

دانستند در گفتگو با خبرنگار مھر اظھار  ھايی خود را قربانيان شرکت سايپا ديزل مي داران که با پارچه نوشته اين کاميون
  . گان نيست به رانند300-نيسان تیھای  داشتند که ھيچکس پاسخگوی غير استاندارد بودن اين کاميون
دھد و خواستند تا نسبت به اعتراضات آنھا واکنشی نشان  اين معترضان در شعارھای خود از الريجانی رئيس مجلس مي

  . به اين موضع رسيدگی کنند
  ". ايپا ديزل افتضاحست، افتضاحستآقای الريجاني، س"زدند  داران در شعارھای خود فرياد مي کاميون

شود و مونتاژ آن توسط شرکت سايپا ديزل   از کشور چين وارد مي300 - ھای نيسان تی ونشود که قطعات کامي گفته مي
  .شود انجام مي

  

حتی وارد کننده ھا نيز به ايران / ميليون دالر الستيک چينی به بازار ايران50ورود 
 ! ميکنند» صادر«

دات الستيک به ايران را از تمامی کشورھای ھا گوی سبقت وار چيني:  آذر می نویسد 6 در نيوز رانه، یاخبرآنالين سایت 
 ميليون و 50سال گذشته، چين با صادرات . صادرکننده ربوده و در رتبه نخست جدول صادرکنندگان الستيک ايستادند

 دالر انواع تاير خودروھای سواري، اتوبوس، موتورسيکلت، دوچرخه و ھواپيما باالترين ميزان صادرات تاير 537 ھزار و 866
  . ايران را از آن خود کردبه 
  

 789 ھزار و 960 ميليون و 42بر اساس آمار گمرکات کشور، بيشترين مقدار اين واردات به تاير خودروھای سواری با مقدار 
 دالر بود که در 832 ھزار و 25 ميليون و 291 کشور دنيا به ارزش 44کل واردات تاير در سال گذشته و از . دالر تعلق دارد

  . ھا در راس صادرکنندگان تاير قرار گرفته اند چينياين بين 
  

در جمع کشورھای . در اين ليست کشورھای ھمچون عراق، کويت، اندونزي، عمان، سريالنکا و ترکيه نيز حضور دارند
صادرکننده الستيک به کشور، نام کشورھايی به چشم می خورد که نه تنھا توليدکننده الستيک نيستند بلکه در زمره 

  . ردکنندگان اين محصول قرار می گيرند، اما برای ايران نقش صادرکننده را داشته و واسطه واردات می شوندوا
  

بخش قابل توجھی از واردات الستيک به کشور، ھمچون ساير محصوالت وارداتی به امارات متحده عربی تعلق دارد و اين 
د، اين ميزان صادرات با چند دست واسطه به ايران صادر می در حاليست که در اين کشور کارخانه تاير سازی وجود ندار

  . ای از دامپينگ باشد تواند نشانه شود که مي
  

 ميليون دالری الستيک به کشور در حالی رقم می خورد که صنف فروشندگان و توليدکنندگان الستيک و روغن 50واردات 
  .نی دارند، انتقاد کرده استتھران بارھا نسبت به ورود تايرھايی که استانداردھای پايي

  

 تجمع اعتراضی شماری از کارگران کارخانه مخابرات راه دور در شيراز 

  
دور ايران، در   شماری از کارگران کارخانه مخابرات راه :  آذر آمده است 6 ایلنا در –به گزارش خبرگزارش دولتی کار ایران 

  . اين واحد توليدی تجمع کرده اندته خود در محل  ماه گذش١٧شيراز در اعتراض به پرداخت نشدن دستمزد 
دور ايران نوشت که  رئيس شورای اسالمی کار در کارخانه مخابرات راه  خبرگزاری ايلنا به نقل از ھاشم شمشيري، نايب 

رخانه کارگران اين کا. مصوبات دولت برای راه اندازی دوباره اين واحد و خروج آن از بحران مالی ھنوز اجرا نشده است
قه و پرداخت حق  ماه حقوق معو١٧خواستار اجرای کامل مصوبات ھيئت دولت، حل مشکالت بازنشستگي، دريافت 

  . بيمه خود ھستند
در ساليان گذشته، گزارش ھای بسياری در مورد عدم پرداخت دستمزد کارگران در شماری از کارخانه ھا در ايران انتشار 

 .يافته است
 

 مجلس ران مقابلدا تجمع مجدد کاميون

مقابل مجلس تجمع  T300 ھای برای دومين روز پياپی خريداران كاميون:  آذر آمده است 7بر پایه خبر دریافتی در تاریخ 
پياپی در تجمعی  از شركت خودروسازی سايپا ديزل برای دومين روز T300 ھای جمعی از خريداران كاميون .كردند

ھايی را در  نوشته كنندگان پارچه تجمع .كردند ودن اين خودروھا مقابل مجلس تجمعآميز نسبت به غيراستاندارد ب اعتراض
اين عده روز گذشته نيز مقابل مجلس حضور  .مقابل مجلس نصب كردند ھا اعتراض به غيراستاندارد بودن اين كاميون

  .داشتند
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 افزایش کودکان کار
   

 عضو ھيات رئيسه انجمن حمايت از حقوق كودك  : آمده است  آذر 6 ایلنا در –به گزارش خبرگزارش دولتی کار ایران 
ھاي ناشناخته و فقير در جامعه، تعداد كودكان  ھا و وارد آمدن شوك به دھك يارانه با اجراي طرح ھدفمند كردن: گفت
تمالي طرح ديگري از پيامدھاي اح وگو با خبرنگار ايلنا، به ابعاد جاويد سبحاني در گفت .شود و خيابان زياد مي كار

طرح تغييرات اجتماعي و اقتصادي در طبقات پايين جامعه كه مقاومت  با اين: ھا پرداخت و تاكيد كرد ھدفمند كردن يارانه
شوك آنچنان شديد  اين: او افزود .شود تغييرات ندارند، ايجاد شده و شوك مضاعفي به آنھا وارد مي الزم را براي اين

مقابله با اين تغيير و تورم را ندارند، بسيار خطرناك  پايين جامعه كه مھارت الزم برايھاي فقير و  است كه بر روي دھك
  .است

 
ھاي گذشته در  ھاي گوناگوني كه در سال از حقوق كودك با اشاره به اجراي سياست اين عضو انجمن حمايت

ھا  بر خانواده  اعمال شدهھاي حمايتي در دھه قبل و در دوران جنگ، با سياست: اعمال شده خاطرنشان كرد كشور
اي  ادامه با شروع جنگ و تغييرات صد و ھشتاد درجه ھاي با درآمد پايين بوديم كه در شاھد افزايش زاد و ولد در خانواده

معيشتي شديم كه حتي با فشار آمدن اين بار مضاعف، كودكان نيز با آمدن به  ھا، دچار تورم شديد ومشكالت برنامه
ھاي ھفت ـ  كه در خانواده با تشديد كار كودكاني: سبحاني تصريح كرد .ھا مشغول شدند بر سر چھارراهبه كار  ھا خيابان

اگر پيامدھاي طرح : او ادامه داد .شوند نيز دچار مي ھاي اجتماعي ديگر كنند، به انواع آسيب ھشت نفري زندگي مي
شود به طوري كه  ر زندگي كودكان ايجاد ميبيني نشود يك نقص ساختاري د و پيش ھا بررسي ھدفمند كردن يارانه

  طرح در دھه گذشته تبعات زيادي به دنبال داشت نمونه اين
 

 جاده  نفر ازکارگران شرکت ديلم استان بوشھر و بستن١٧٠٠اعتصاب 

به گزارش اشتراک، در  .زدند کارگر شرکت جھان فارس به دليل عدم دريافت حقوق ماھيانه خود دست به اعتصاب 1700
حقوق معوقه توسط کارفرمايان شرکت جھان فارس در مناطق نفت خيز جنوب در شھرستان   ماه٨ پرداخت نشدن  يپ

ديلم و روستاھای اطراف   نفر از کارگران اين شرکت که اکثرا از شھر١٧٠٠در استان بوشھر از روز چھار شنبه  ديلم
 حکيمه و چھار راه   بي چھار راه بي"سه راه گناوه“ ديلم ھای چھار راه ميباشند دست به اعتصاب گسترده زده اند و مسير

 الزم به ذکر است در ماھای گذشته چندين ھزار. ھا بستند ھای شرکت و ديگر خودرو ماشين سياه مکان را به روی تمام
  .کارگر به علت عدم دريافت حقوق ماھيانه خود دست به اعتصاب و اعتراض زده اند

 بھزاد سھرابی : سخنران/  آنجنبش کارگری و چشم انداز

   :کنند نھادھای ھمبستگی با جنبش کارگری درايران برگزار می
  بھزاد سھرابی: سخنران/ جنبش کارگری و چشم انداز آن

  
  از سری تجارب کارگری 

   جنبش کارگری و چشم انداز آن - 8
  بھزاد سھرابی : سخنران
Paltalk   

Otage: Iran  - Tajarobe Kargari   
Category: Asia, Subcategory: Iran   

   بوقت اروپای مرکزی 18.00 ساعت 2010 دسامبر 4شنبه 
نھادھای ھمبستگی به برگزاری يک سلسله جلسات عمومی با فعالين کارگری و يا عضو تشکلھا و نھادھای کارگری در 

اين جلسات ھر بار با شرکت . تھا در دورۀ حاضر خواھد پرداخ دورۀ گذشته، برای انتقال تجربه و کمک به ايجاد تشکل
  . يک و يا چند تن برگزار خواھد شد
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   isask@comhem.seبستگی کارگران ايران و سوئد  کميته ھم-
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63) آلمان( ايالت نورد راين وستفالن -کانون ھمبستگی با کارگران در ايران  Hcom.googlemail@labor.solidarity 
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 ليه موج دستگيری فعاالن کارگری فراخوان تظاھرات در لندن ع

  
رژيم سرکوب گر و ضد انسانی جمھوری اسالمی در ادامه تالش ھای خود برای تشديد فضای ترس و وحشت بر جامعه، 

رژيم حاکم در ايران، در . به دستگيری گسترده فعاالن کارگری و اذيت و آزار خانواده ھای کارگران زندانی رو آورده است
 و نگران - به ويژه در آستانه اجرای قانون قطع يارانه ھای دولتی - ی اعتراض ھا و اعتصاب ھای کارگری ھراس از اوج گير

از خيزش دوباره و گسترش اعتراض ھا نسبت به اين قانون ضد مردمي، قصد دارد که با سرکوب و دستگيری فعاالن 
  . کارگري، مانع دخالت موثر آنان در سامان دھی اين اعتراض ھا گردد

از اين روي، در اعتراض به دستگيری فعاالن کارگری و ديگر فعاالن اجتماعی و سياسي، و خواست آزادی بدون قيد 
وشرط و فوري، و ھمبستگی با ھمه زندانيان سياسي، تظاھرات ايستاده ای در برابر ساختمان تلويزيون فارسی بی بی 

  . سی برگزار می گردد 
ن ھا، نھادھا و انسان ھای مترقی و آزدای خواه تقاضا می شود که با شرکت در اين بدين وسيله از ھمه احزاب، سازما

  . تظاھرات، اعتراض خود را نسبت به اين رژيم ارتجاعی و سرکوبگر، و حمايت از کارگران زندانی نشان دھيد
   بعد از ظھر 5 تا 3 از ساعت 2010 دسامبر 4شنبه : زمان 
  : مکان

  
BBC  

Broadcasting House,   
2-22 Portland Place ,  

London W1A 1AA ,  
   Oxford Circus: نزديکترين ايستگاه قطار زيرزمينی

  واحد بريتانيا-اتحاد بين المللی در حمايت از کارگران در ايران 
 

شرکت ھای يک روزه و / ھزارميليارد تومانی با شرکت صدھزار تومانی5عواقب قرارداد 
 !  ميليارد دالری21قرارداد 

 ميليارد 21نژاد شاھد امضای قرارداد  در حالی كه شش ماه قبل دكتراحمدي:  آذر می نویسد 7در آينده نيوز ایت س
ھای شبه خصوصی جايگزين شركتھای نفتی  دالری توسعه پارس جنوبی بود كه در آن قرارگاه خاتم و برخی شركت

درصد پيشرفت می 15ژه كه تاكنون بايد دست كم  روز اعالم شد اين پرو165المللی شدند، امروز پس از گذشت  بين
  .  از نيم درصد پيشرفت داشته استداشت، در برخی موارد كمتر

 ھزار ميليارد تومانی با شركت تازه تاسيسی با سرمايه صدھزار 5به گزارش سرويس اقتصادی آينده؛ انعقاد قرارداد 
اما اصرار دولت بر اين . فقيت پروژه را قابل پيش بينی كرده بودتومان، از ھمان ابتدا ابھام آميزبودن اين تصميم و عدم مو

  . وت منتقدان برای حصول نتيجه شداقدام، موجب سك
رويه ارز  با توجه به اتكای كشور به درآمدھای نفتی و مصرف بي: گفت» آينده«يك كارشناس اقتصادی در اين باره به 

 تر از ساير موارد پيگيری كود و عقب ماندن پروژه ھای نفتی را جدیحاصل از صدور ارز، جناب آقای احمدی نژاد بايد ر
  . كنند

 ميليارد دالر درآمد از 340 سال فعاليت دولت نھم و دھم بيش از 5بنابر آمار بانك مركزي، در طول : اين كارشناس افزود
مكان پرداخت برخی ھزينه صدور نفت و محصوالت پتروشيمی عايد دولت شده است، اما دولت باز ھم اعالم می كند ا

ھا به عنوان مثال يك ميليارد دالر بودجه مصوب مجلس برای مترو را از موجودی حساب ذخيره ارزی ندارد و آيا اين جز به 
   سال گذشته است؟ 5 ھنگفت ارز طی معنای ھزينه شدن اين مقدار

اما . منابع ارزی حاصل از نفت بيشتر ھم خواھد شدھا احتماال نياز دولت به  با اجرای طرح ھدفمندی يارانه: وی ادامه داد
شاھد ھستيم بنابر اعالم بانك مركزی در سال گذشته توليد نفت كاھش يافته است و از سوی ديگر پارس جنوبی 

  . می برد درصد صادرات به اصطالح غيرنفتی ھستند، ھم در ركود و تاخير به سر 70وعسلويه نيز كه منشا بيش از 
در اين شرايط بايد اولويت دولت بر افزايش ظرفيت صنعت نفت و گاز كشور بخصوص در منابع : ادامه داداين كارشناس 

اما مشاھده می كنيم با تصميمی عجيب شركتھای تازه تاسيس و بدون تجربه، . مشترك با ساير كشورھا قرار گيرد
بين المللی می شوند تا پروژه ھای نفتی و تجھيزات و دانش كافی و دارای سرمايه حداقلی جايگزين شركتھای بزرگ و 

  .  و منابع كشور بر جا نمی گذاردگازی را به اتمام برسانند كه نتيجه ای جز تاخير در پروژه و اتالف فرصت
: كه تكميل فازھای پارس جنوبی پيشرفت چندانی نداشته است، گفت در اين حال حميدرضا كاتوزيان با بيان اين

ربط  مسئوالن ذير مورد وضعيت پيشرفت فازھای جنوبی گزارشی را تھيه خواھد كرد و به كميسيون انرژی مجلس د
  . دھد ارائه مي

 ماه از آغاز 5 ماه به اتمام برسد كه اكنون با گذشت ٣۵قرار بود تكميل فازھای پارس جنوبی در طول : وی ادامه داد
كه با رصدھای انجام شده از سوی كميسيون مشاھده  اين فازھا تكميل شود ٣۵ به 5اجرای اين پروژه، بايستی نسبت 

نيم درصد نيز پيشرفت اندازه  شده، نه تنھا تكميل اين فازھا پيشرفت چندانی نداشته، بلكه حتی بعضی از فازھا به
  . نكرده است
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الب چند  ماه صورت می پذيرد و از اين رو در ق35اين در حالی است كه خرداد ماه اعالم شد توسعه پارس جنوبی در 
اين در حالی است كه بھترين ركورد ثبت . ميليارد دالري، پروژه به شركتھای ايرانی و قرارگاه خاتم واگذار شد 21قرارداد 

 ماه است و لذا مسئولين نفتی اين اقدام خود را انقالب نفتی می 54شده در اجرای پروژه ھای پارس جنوبی در ايران 
ديران سابق نفتی اين موضوع را محال می دانند، اما در دو روز گذشته گزارشی در ھرچند اكثر كارشناسان و م. دانند

  .  اين انقالب نفتی را آشكار كردسايت ھای اصولگرا منتشر شد كه زوايای تازه ای از
با حضور رئيس جمھور در عسلويه، قرارداد طرح «:  گزارش داد1389 خرداد 25پايگاه اطالع رسانی دولت، سه شنبه 

 ميليون مترمكعب 200با ظرفيت توليد روزانه ) 24 و 23، 22 و فازھای 19، فاز 14 و 13فازھای ( فاز پارس جنوبی 6عه توس
  . ھای ايرانی امضا شد ان و شركت ميليارد دالر، ميان شركت ملی نفت اير21گذاری حدود  گاز و سرمايه

ت قراردادھای جديد وضعيت پارس جنوبی را به نقل از  خرداد جزئيا29در ادامه ھمين خبر پايگاه خبری رسمی ، شنبه 
گذاری ھشت  مديرعامل شركت نفت و گاز پارس سرمايه: علی وكيلي، مديرعامل شركت نفت و گاز پارس منتشر نمود

 گذاری ھر يك از چھار قرارداد امضا شده، حدود پنج سرمايه«:  ميليارد دالر برآورد و تصريح كرد21فاز ياد شده را حدود 
به . ، گروه مپنا و شركت صدرا واگذار شد"پترو پايدار ايرانيان" به مشاركت شركت 13فاز : وی افزود. ميليارد دالر است

به گفته وي، . كنند و شركت صدرا اجرا مي" پتروسينا آريا" را نيز كنسرسيوم 24 تا 22گفته وكيلی طرح توسعه فازھای 
ورو اوراق مشاركت ارزی و سه ھزار ميليارد تومان اوراق مشاركت ريالی بر اساس مصوبه مجلس، امسال سه ميليارد ي

ھا،  شود؛ بر اين اساس ھشت فازی كه قرارداد آنھا به تازگی امضا شده است نيز متناسب با اولويت منتشر و عرضه مي
اجعه به سوابق دو شركت با مر. »شوند مند مي نيازھا و پيشرفت عمليات اجرايی از منابع حاصل از فروش اين اوراق بھره

  . شور، نكات جالبی به دست می آيد ميليارد دالری در سايت روزنامه رسمی ك21حاضر در اين اين قرارداد عظيم 
كه در كنسرسيوم پنج ميليارد دالری "  سھامی خاص–پترو پايدار ايرانيان "شركت «: جھان نيز دراين باره نوشته بود

با سرمايه اوليه يك ميليون لایر ) 25/03/1389يعنی ( در ھمان روز امضای قرارداد  حضور دارد، دقيقا13توسعه فاز 
طبق .  در اداره ثبت شركتھا به ثبت رسيده است10320271640 و شناسه ملی 377800تاسيس شده، تحت شماره 

 89/32ث/8986ماره به ش!)  روز پس از امضای قرارداد18يعنی  (1389 تيرماه 12آگھی تاسيس اين شركت كه در تاريخ 
مديره، آقای  در روزنامه رسمی منتشر شده است، اولين مديران شركت آقايان عرفان الجوردی به سمت رئيس ھيئت

مديره می  يكتا به سمت عضو ھيئت مديره و مديرعامل و آقای ھادی اشرفي  بيگلر به سمت نائب رئيس ھيئت صحيب
تنھا ده روز . لی نيز به عنوان بازرس اصلی و علی البدل انتخاب شده اندزاده و داريوش جال آقايان حسين يعقوب. باشند

 تيرماه، ھيات مديره تشكيل جلسه می دھد و ظاھرا پس از اطمينان از حضور 22پس از انتشار آگھی تاسيس، در تاريخ 
 به سمت –رد  مديرعامل سابق شركت صدرا كه در اين طرح مشاركت دا–در كنسرسيوم مذكور، آقای حبيب جديدی 

 به شماره 11/05/1389مديرعاملی اين شركت نوپا منصوب می شود؛ آگھی تغييرات اين شركت در تاريخ 
  » .ر روزنامه رسمی منتشر شده است د89/32ت/13653

نيز كه در كنسرسيوم پنج ميليارد دالری توسعه "  سھامی خاص-شركت نفت و گاز پترو سينا آريا "از سوی ديگر شركت 
با سرمايه اوليه يك ميليون لایر تاسيس ) 24/03/1389يعنی ( حضور دارد، يك روز قبل از امضای قرارداد 24 تا 22ی فازھا

طبق آگھی .  در اداره ثبت شركتھا به ثبت رسيده است10320271046 و شناسه ملی 377660شده، تحت شماره 
 در 89/32ث/8716به شماره !) ز امضای قرارداد روز پس ا13يعنی  (1389 تيرماه 7تاسيس اين شركت كه در تاريخ 

مديره و  روزنامه رسمی منتشر شده است، اولين مديران شركت آقايان عرفان الجوردی به سمت رئيس ھيئت
مديره  ئتزاده به سمت عضو ھي مديره و آقای حسين يعقوب  بيگلر به سمت نائب رئيس ھيئت مديرعامل، آقای صحيب

  . می باشند
 روز پس از 17تنھا . يكتا و داريوش جاللی نيز به عنوان بازرس اصلی و علی البدل انتخاب شده اند  اشرفيآقايان ھادی

 تيرماه، ھيات مديره تشكيل جلسه می دھد و بازھم ظاھرا پس از اطمينان از حضور 24انتشار آگھی تاسيس، در تاريخ 
ات مديره شركت نوآوران مس تھران كه يكی از  رئيس ھي–آبادی عسگری  در كنسرسيوم مذكور، آقای حسين شريف

 به سمت مديرعاملی اين شركت نوپا منصوب –ھای وابسته به شركت سرمايه گذاری مس سرچشمه است  شركت
 شده  در روزنامه رسمی منتشر89/32ت/14838 به شماره 19/05/1389می شود؛ آگھی تغييرات اين شركت در تاريخ 

  . است
 كه اين قرارداد در حضور – ابھام وسوال اساسی و جدی از مديران وزارت نفت و رياست دولت از منظر كارشناسان اين
 مطرح است كه چگونه، چرا و با كدام مجوز قانوني، دو شركت يك ميليون ريالی با مديران و - ايشان به امضا رسيده 

اركت داده می شوند و از منابع حاصل از سھامداران كامال يكسان در روز تولد خود، در طرحھای چند ميليارد دالری مش
  سه ميليارد يورو اوراق مشاركت ارزی و سه ھزار ميليارد تومان اوراق مشاركت ريالی بھره مند می شوند؟ 

  سرمايه گذاری تاكنون 
ل كه در طول ھفت سا به طوري.  نيز از آھنگ خوبی برخوردار بود84 تا 76ھای  گذاری در پارس جنوبی در سال سرمايه

 درصد آن بدون تعھد دولت و از طريق 65گذاری شد كه بيش از   ميليارد دالر در صنعت نفت سرمايه50نزديك به 
ھای نفت و گاز تامين شد كه از اين ميزان  قراردادھای بيع متقابل و فاينانس خودگردان و مابقی از منابع داخلی شركت

ھای بيع   ميليارد دالر در طرح15يارد دالر در صنعت پتروشيمی و ميل18ميليارد دالر در صنعت گاز، 16سرمايه گذاری 
    . ای توليد نفت خام شد ون بشكهمتقابل نفت خام سرمايه گذاری شد كه منجر به افزايش بيش از يك ميلي

 584 ميليارد و 172 معادل 84 تا 76گذاری در حالی صورت گرفته است كه درآمد نفت در ھشت سال  اين ميزان سرمايه
 و در نھايت با ثبت ركوردی دست 88 تا 84ميليون دالر بوده است كه اين ميزان با رشد قيمت جھانی نفت در سال ھای 

    .  دارد88 تا 84سال 5يران در  درصدی درآمد نفتی ا57.7 ميليارد دالر رسيد كه نشان از رشد 342 به 88نيافتنی در سال 
  شود؟   ماه شكسته مي54ركورد 

 ماه برای اتمام عمليات فازھای جديد در حالی صورت گرفته است كه پيش از اين ھيچ گاه چنين ركورد 35 تعيين زمان
كمترين زمانی كه برای توسعه فازھای پارس جنوبی سپری شده است، . زمانی در توسعه فازھا به دست نيامده است

بر اساس اين گزارش . ه يافت و به توليد رسيدماه توسع54 است كه توسط شركت ايتاليايی انی در 5 و 4مربوط به فاز 
كار . به پايان رسيد 1383آغاز شد و در آبان ماه سال 1376عمليات توسعه فاز يك پارس جنوبی در بھمن ماه سال 

 1381 كليد خورد و در سال 1376 نيز كه توسط توتال و پتروپارس و گازپروم صورت گرفت در مھر 3 و 2توسعه فازھای 
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 به بھره برداری رسيد 1384 توسط انی ، پتروپارس و نيكو آغاز شد و فروردين 1379 سال 5 و 4ھمچنين فاز . ت پايان ياف
 به بھره برداری رسيد اما ھنوز حتی در سايت شركت نفت و 1387 آغاز شد و در اسفند 1381 نيز شھريور 10 و 9فاز . 

  . ح در حال اتمام معرفی شده است گاز پارس به عنوان طر
سال 11برداری رسيده و به گفته مسئوالن، ايران   فاز به بھره10سال از آغاز توسعه پارس جنوبی 12امروز پس از گذشت 

 35آيا بھتر نبود به جای وعده توسعه « : كارشناسان نفتی از اين رو می پرسند. از رقيب قطری خود عقب افتاده است
 ماه بعد به 35شد تا  ھای نيمه كاره مي و فنی موجود صرف اتمام پروژه فاز باقيمانده پارس جنوبي، توان مالی 19ماھه

     » ايران از شريك قطری نباشيم؟دنبال چرايی عقب ماندگی بيش از پيش برداشت
 ماه توسعه پيدا كردند ولی ديگر اجازه نخواھيم داد كه 70 تا 60فازھای قبلی در مدت زمان : البته وزير نفت معتقد است 

 ماه آينده خواھيم 35در وژه ھای با تاخير مواجه شود و اگر منطقی حركت كنيم، قطعا توليد زودھنگامی را اجرای پر
    . داشت

بر اساس زمان سنجی و محاسبه زمان :  ماه گفت35وزير نفت در باره امكان توسعه فازھای پارس جنوبی در مدت 
جرای ھمزمان و موازی عمليات مختلف توسعه ھر فاز استاندارد برای توسعه فازھا اين مدت زمان مشخص شده و ا

    . زھا به طور ھمزمان اجرا شودای فا تواند تاثير بسيار زيادی در كاھش زمان داشته باشد و قرار شد عمليات توسعه مي
ر بشكه  ھزا40 ميليون مترمكعب گاز شيرين، 25به گفته وزير نفت ھر فاز ميدان گازی پارس جنوبی ظرفيت توليد روزانه 

    . . ھزار تن اتان را دارد550و جی .پی. ھزار تن ال500ميعانات گازی و ساليانه 
بازگشت سرمايه در ھر فاز پارس :  ميليارد تومان اعالم و تصريح كرد600وزير نفت درآمد ماھانه ھر فاز پارس جنوبی را 

    .ماه انجام خواھد شد10 تا 9ود جنوبی كمتر از يك سال و در حد
من با يك حساب سرانگشتی نشان می دھم كه چرا اين كار نشدنی «:اكبر تركان در گفت گو با خبر آنالين ميگويداما 

 روز در نظر 75اگر زمان مورد نياز برای حفر ھر حلقه چاه را .  حلقه چاه حفاری شود12بايد بر روی ھر سكو . است
 ماه 6. زمانی ھم برای نصب سكوی دريايی مورد نياز استبه ھر حال .  روز برای حفاری زمان الزم داريم900بگيريم 

به اين .  روز1200تعداد روزھا را می رساند به ...  ماه زمان برای نصب عرشه و راه اندازی و 6زمان برای نصب سكو و 
 ضمن مفيد فرمايش وزير. حاال اشكال ندارند.  سال زمان نياز داريم4... ترتيب فقط برای حفاری دريايی و نصب سكو و 

 سال ھم به ثمر برسد باز ھم اتفاق بزرگی در كشور رخ 4اما اگر اين عمليات توسعه ای در . بودن، اما قابل اجرا نيست
  » .اصال اين را فراموش نكنيد. داده است

  
 كنند مي درصد كار۴٠صنايع با ظرفيت كمتر از  صنایع ایران در حال نابودی است؛

 
 نماينده اصفھان در مجلس ھشتم با تاكيد بر اينكه :  آذر آمده است 7 ایلنا در –ار ایران به گزارش خبرگزارش دولتی ک
اينكه آمارسازي بشود يا مطلبي : صنعت كشور آن است كه وجود مشكل را بپذيريم گفت اولين گام براي حل مشكالت

تا بتوانيم آن را حل  ا بپذيريمكند بلكه در وھله اول بايد مشكل ر خالف واقع منعكس كنيم دردي را دوا نمي را
يك وقت : نمايي كرده باشم گفت نا اميد كنم يا سياه خواھم ھمه را حميدرضا فوالدگر با تاكيد بر اينكه نمي.كنيم
گوييم بياييد با ھمكاري يكديگر مشكالت را حل كنيم اما  كنيم و سپس مي ھم مي گوييم صنعت مشكل دارد و قبول مي
اگر : دانست و گفت وي گناه مشكالت صنايع را متوجه دولت و مجلس.يم كار درستي نيستمنكر مشكل بشو اينكه

شويم دنبال حل مشكل ھم  منكر مي داريم اما وقتي قبول كنيم صنعت مشكل دارد گام بعدي را بھتر برمي
: د گفتكساني كه مدعي نبود مشكل در صنايع كشور ھستن عضو كميسيون صنايع مجلس ھشتم خطاب به.رويم نمي

تاكيد بر  وي با   .كنند  درصد ظرفيت كار مي40برويم و ببينيم كه صنايع كشور با كمتر از  بياييد با ھم به نزد صنعتگران
ماه اول سال تعديل نيرو آن ھم 6بار در  اولين امسال براي: ھاي صنعتي كشور نيمه فعال ھستند، گفت اينكه اكثر شھرك

  افتد ھاي آخر سال اتفاق مي تعديل نيرو به طور معمول در ماه  كهايم در حالي در مجمع باال داشته
  
  

  مرد بيكار فرزندش را فروخت
  

اش را فروخته   ماھه8مرد بيكار كه براي فرار از مشكالت مالي پسر :  آذر آمده است 7به نوشته سایت بيطرف در تاریخ 
 حضور در شعبه دوم دادياري دادسراي جنايي اوايل ھفته گذشته زن جواني با. بود با شكايت ھمسرش دستگير شد

 5عصر ديروز ھمراه شوھر و دو فرزند : داد به قاضي سليماني گفت اش خبر مي  ماھه8تھران در حالي كه از ربودن پسر 
اي شديم اما شوھرم بيرون  در بين راه ھمراه دخترم وارد داروخانه. ام براي خريد از خانه بيرون رفتيم  ماھه8 و  ساله

دقايقي بعد با شنيدن صداي فريادھاي ھمسرم . پسر كوچولويمان نيز داخل كالسكه و در كنار پدرش بود. منتظر ماند
  ! »بچه را دزديدند«زد  وحشتزده بيرون دويده و ھمان موقع شوھرم را ديدم كه فرياد مي

زماني كه سرگرم : فتھمان موقع با ديدن كالسكه خالي پسرم از ھوش رفتم و وقتي به ھوش آمدم شوھرم گ
به دنبال اين حادثه . ھا بوده مردي بچه را بغل كرده و سوار بر خودرويي با سرعت گريخته است تماشاي ويترين مغازه

  . خواھم كمكم كنيد حاال ھم عاجزانه از شما مي. خود را به كالنتري رسانده و شكايت كرديم
  . ر كارآگاھان اداره يازدھم پليس آگاھي قرار گرفتپس از شكايت زن جوان پرونده براي رسيدگي در اختيا

با شروع تحقيقات مشخص شد پدر نوزاد از مدتي قبل بيكار بوده و به ھمين خاطر نيز درگيري خانوادگي شديدي با 
ھاي وي شده بودند براي كشف سرنخ به  گويي ھا متوجه تناقض كارآگاھان كه در بازجويي. ھمسرش داشته است

  . جوان پرداختندتحقيق از زن 
كه مشكالت مالي ما بيشتر شده بود ھمسرم  از مدتي قبل ھمزمان با تولد پسر كوچولويمان به دليل اين: وي گفت

لرزيد و وحشت  ھا بدنم مي اما من با شنيدن اين حرف. زد بارھا از فروش فرزندمان به يك خانواده ثروتمند حرف مي
  ! مولي حاال به شوھرم مظنون ھست. كردم مي
  . ترتيب قاضي پرونده دستور بازداشت مرد جوان را صادر كرد بدين
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ھا ھمچنان منكر اطالع از سرنوشت فرزندش بود سرانجام پس از يك ھفته لب به   كه در بازجويي– ساله 35 –بھنام 
  . اي به خاطر مشكالت شديد مالي فروخته است شده پسرش را طي نقشه حساب: اعتراف گشود و گفت

كه عاشق فرزندانم ھستم اما به خاطر بيكاري و  ضمن اين. مجبور به اين كار بودم«:  بشدت پشيمان بود گفتوي كه
به ھمين خاطر به فكر . ام نبودم ھاي زندگي و نگھداري از خانواده پولي بشدت درمانده بودم و قادر به تأمين ھزينه بي

ه ثروتمند كه فرزندي نداشته و خواھان خريد نوزاد بودند تصميم به پس از مدتي با پيدا كردن يك خانواد. فروش بچه افتادم
 ميليون تومان پول نقد 11كردم با اين كار آينده بچه نيز تضمين خواھد شد بنابراين با دريافت  فكر مي. فروش پسرم گرفتم

تم كه ھمسرم متوجه ماجرا ريخ اي مي بچه را فروختم اما از آنجا كه ھمسرم بشدت با اين موضوع مخالف بود بايد نقشه
  » .اند به ناچار سناريوي تحويل بچه را طوري طراحي كردم كه ھمسرم فكر كند بچه را از من دزديده. نشود

  .متھم پس از اعترافات ھولناكش بازداشت شد و تحقيقات براي شناسايي خريدار نوزاد ھمچنان ادامه دارد
 

64Hhttp://www.bitaraf.com/showlink.php?id=1394062 
  

  اطالعيه وبالگ کارگران فلز کار ميکانيک 
 محترم بازدید کنندگان عزیز و

 
   فلترینک وبالگ فلز کار ميکانيک

 بازدیدکنندگان عزیز                                     
صفحه اینترنت حذف  ھده نموده اید، وبالگ کارگران فلزکارمکانيک برای دومين بار ازطی چند روز اخير مشا ھمانطور که
. اطالع رسانی در محيط وبالگ نويسي است آنچه مورد اعتراض و تاسف ماست، تحدید آزادی بيان و. گردیده است

ھيچگونه مطالب خالف غير قانونی زده اند و این درحاليست که  مسوولين این شبکه دست به اقدام غير حرفه ای و
 .درج نگردیده بود که تھدیدی برای مسوولين وبالگ محسوب گردد قانون اساسی در این وبالگ

ودوستداران می رسانيم که از این پس  بدین وسيله به اطالع ھمه بازدیدکنندگان
  .منتظر ما باشيد. می باشد رسانه خبری کارگران فلزکارمکانيک H65   /com.gfablo.3felezkar://httpآدرس

 8/9/89فلزکارمکانيک کارگران                     
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  چند خبر از روزنامه کار و کارگر 
  
به دليل پرداخت نشدن مطالبات معوقه سازمان تامين  راتی راه دورایران گفتندجمعی ازکارگران کارخانه صنایع مخاب*

ماه 17حداقل در.مستمری کارگرانی که درتابستان بازنشسته شدند خودداری می کند اجتماعی،این سازمان ازبرقراری
  .رخانه بدھکاراستکا کارگراین700کارفرما بابت دستمزد وسنوات خدمت تمامی کارگران شاغل وبازنشسته به  گذشته

 
  هھزاربازنشست50 کارشکنی بيمه ایران برای بيمه تکميلی*

 
       8/9/89    کاروکارگر  .می کنيم ھدفمندی یارانه ھا راقطعا درتعيين حداقل دستمزد لحاظ:وزیرکار*

 مديردولتی  اختالس صدميلياردتومانی يك

 سال است مسئوليت 5مجتمع پتروشيمی ايالم كه نزديك مدير عامل : آذر گزارش می دھد 9 در تاریخ مشرقروز نامه 
  . س در زندان اوين به سر می برداين مجتمع را عھده دار است اين روزھا به اتھام اختال

به گزارش مشرق، شنيده ھا حاكی است كه مدير عامل مجتمع پتروشيمی ايالم در حدود يكصد ميليارد تومان در اين 
  .  كرده استاختالس و سوء استفادهپروژه 

 كيلومتری شمال غربی مركز استان ايالم واقع شده است و به عنوان يكی از نقاط اميد 26اين مجتمع پتروشيمی در 
  . وسعه صنعتی استان محسوب می شودت

متاسفانه چنين مسئله ای :يكی از نمايندگان استان ايالم در گفت و گو با خبرنگار مشرق با تاييد اين مسئله تصريح كرد
  .  اختالس در بازداشت بسر می بردمدير عامل پتروشيمی ايالم به اتھام)ف.د(رخ داده است و آقای 
اين اتفاق سبب ركورد ھرچه بيشتر در ساخت اين مجتمع پتروشيمی شده است و سبب : وی در ادامه می افزايد

  .  مردم استان را فراھم كرده استناراحتی كارگران شاغل در اين مجتمع و
به زودی جلسه ای با حضور مدير عامل شركت ملی پتروشيمی و مجمع نمايندگان : ماينده استان ايالم تصريح كرداين ن

  . ت گرفته در اين مجتمع روشن شوداين استان برگزار خواھد شد، تا جنبه ھای مختلف اين مسئله و ميزان اختالس صور
ونی در خصوص ميزان اختالس صورت گرفته مطرح شده عدد ھای گوناگ: وی درباره ميزان اختالس صورت گرفته گفت

  .  ميليارد تومان است100م مشھور است كه يكی از ارقا
 سال پيش آغاز شد وبه علت تحريم ھا ومشكل نقدينگی اين طرح تنھا 6بنابر اين گزارش، طراحی وساخت اين مجتمع 

  . ت فيزيكی دارد ونيمه تعطيل است درصد پيشرف30حدود 
د تاكنون ھفت ھزار ميليارد لایر اعتبار وسرمايه گذاری ارزی وريالی برای اجرای اين مجتمع ھزينه شده گفته می شو

  است
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  :خبرھای تکميلی 
  

 سال است مسئوليت این مجتمع راعھده دار 5مدیر عامل مجتمع پتروشيمی ایالم كه نزدیك : جرسبه نوشته سایت 
به گزارش مشرق ، شنيده ھا حاكی است كه مدیر  .وین به سر می برداست این روزھا به اتھام اختالس در زندان ا

این مجتمع  .عامل مجتمع پتروشيمی ایالم در حدودیكصد ميليارد تومان در این پروژه اختالس و سوء استفاده كرده است
 توسعه صنعتی  كيلومتری شمال غربی مركز استان ایالم واقع شده است وبه عنوان یكی از نقاط اميد26پتروشيمی در 

  .استان محسوب می شود
  

متاسفانه چنين مسئله ای :تصریح كرد یكی از نمایندگان استان ایالم در گفت و گو با خبرنگار مشرق با تایيد این مسئله
وی در ادامه می .ایالم به اتھام اختالس در بازداشت بسر می برد مدیر عامل پتروشيمی)ف.د(رخ داده است و آقای 

پتروشيمی شده است و سبب ناراحتی كارگران  ین اتفاق سبب ركورد ھرچه بيشتر در ساخت این مجتمعا: افزاید
به زودی جلسه ای با : این نماینده استان ایالم تصریح كرد .فراھم كرده است شاغل در این مجتمع و مردم استان را

این  ر خواھد شد، تا جنبه ھای مختلفملی پتروشيمی و مجمع نمایندگان این استان برگزا حضور مدیر عامل شركت
 .مسئله و ميزان اختالس صورت گرفته در این مجتمع روشن شود

  
صورت گرفته مطرح شده  عدد ھای گوناگونی در خصوص ميزان اختالس: وی درباره ميزان اختالس صورت گرفته گفت

 سال پيش آغاز 6احی وساخت این مجتمع بنابر این گزارش، طر . ميليارد تومان است100است كه یكی از ارقام مشھور 
گفته . درصد پيشرفت فيزیكی دارد ونيمه تعطيل است30ومشكل نقدینگی این طرح تنھا حدود  شد وبه علت تحریم ھا

  .برای اجرای این مجتمع ھزینه شده است می شود تاكنون ھفت ھزار ميليارد ریال اعتبار وسرمایه گذاری ارزی وریالی

  زفعالين سنديکايی شرکت واحد تھران به دادسرای زندان اوين احضار يکی ديگر ا
  

 فعال سنديکايی شرکت اتوبوس رانی تھران و حومه آقای علی اکبر نظری :  آذر آمده است 9بر پایه گزارش دریافتی در
  .  مستقر در زندان اوين احضار شدبه دادسرای انقالب

او طی تماس تلفنی توسط فردی . می باشد) بی آر تی( تندرو 1ط  ساله وراننده خ34فعال سنديکايی علی اکبر نظری 
 بازپرسی مستقر در زندان اوين معرفی می کرد از وی خواست که روز دوشنبه راس 2بنام امجد که خود را از شعبه 

ال احضار اکثرا فعالين و وکاليی که به دادسرای اوين تا به ح. خود را به دادسرای زندان اوين معرفی کند09:00ساعت 
  . ی آقای مرتضی کمساری می باشدشده اند منجر به دستگيری آنھا گرديده است که آخرين آن فعال سنديکاي

 سال سابقه کار است و در 10به گزارش فعالين حقوق بشر، فعال سنديکايی شرکت واحد آقای علی اکبر نظری دارای 
 دستگير و مدتی را در زندان اوين بسر برد او سپس به 1384جريان اعتصابات و اعتراضات کارکنان شرکت واحد در سال 

 سال پيگيری وضعيت 4آقای نظری در طی اين .  سال از کار تعليق شد و از حقوق و مزايا کاری محروم بود4مدت 
از آن  و  ماه پيش اداره کار رای بر بازگشت بکار وی را صادر نمود1حقوقی خود جھت بازگشت بکار بود تا اينکه در حدود 

  . زمان مشغول به کار شد
 زندان 8 ساعت بازداشت در قرنطينه زندان اوين به بند 48از طرفی ديگر فعال سنديکايی زندانی مرتضی کمساری بعد 

اما در آخرين لحظات .او قرار بود که شب گذشته آزاد شود و وثيقه الزم برای وی قرار داده شده بود.اوين منتقل گرديد
  . اشت غير قانونی خود نگه داشتنداطالعات از آزادی او ممانعت به عمل آوردند و او را در بازدبازجويان وزارت 

در ماه ھای اخير به صورت مستمر فعالين سنديکايی شرکت واحد اتوبوس رانی تھران با يورش مامورين وزارت اطالعات 
  .منتقل می کنند زندان اوين و يا بند سپاه زندان گوھردشت کرج 209بازداشت و به بند 

   برای چندمين بار مقابل استانداری تجمع کردند كارخانه صنايع مخابراتي راه دور کارگران
  

كارخانه صنايع مخابراتي راه دور  جمعي از كارگران:  آذر آمده است 9 ایلنا در –به گزارش خبرگزاری دولتی کار ایران 
اين .خود براي چندمين بار در مقابل استانداري فارس تجمع كردند يھا  صبح امروز به منظور پيگيري خواسته (ITI) ايران

مطالبات معوقه و   ماه11با گروه كارگري خبرگزاري كارايران، اعالم كردند كه ھدف از اين تجمع پيگيري  كارگران در تماس
  .مشخص شدن وضع كارخانه است

 
 20آور كارگران داراي  با اجراي قانون مشاغل سخت و زيانوعده داده شده است تا  گويند در حالي كه به آنھا كارگران مي

  .كند سابقه بازنشسته شوند؛ ادراه تامين اجتماعي استان فارس با اين موضوع مخالفتمي سال
 
گران صنايع مخابراتي راه دور ايران با بازنشسته  كا  نفر از300گفته كارگران در صورت اجراي اين قانون حداقل تكليف  به

اخير اين چندمين بار است كه كارگران صنايع مخابراتي راه دور ايران در اعتراض  ھاي درماه.ص خواھد شدشدن مشخ
اين درحالي است كه پيشتر .كنند مي تعطيلي كارخانه و دريافت نكردن مطالبات خود در مقابل استانداري تجمع به

ھاي كارگري ھشدارھايي داده  به برگزاري تجمعدور ايران نسبت  مسووالن استاني به كارگران صنايع مخابراتي راه
  .بودند

  
 دویست و ھفتاد تاالب ایران به دليل سوء مدیریت سه وزارتخانه خشک شدند

   
ھاى   تاالب ایران بر اثر فعاليت270: معاون محيط طبيعى سازمان محيط زیست گفت: گزارش می دھد حياتدولتیسایت 

نفت، راه و محمدباقر صدوق در گفتگو با خبرنگار حيات، با انتقاد شدید از وزارت .است    تبدیل به نمک زار شده  وزارتخانه3



 387

اند که این   تاالب کشور خشک شده270ھا  ھاى این وزارتخانه متاسفانه به دليل فعاليت: ترابرى و وزارت نيرو اظھار داشت
 زیست مربوط به سدسازى است که راه ھاى محيط یکى از عمده تخریب: وی در ادامه افزود.براى کشور فاجعه است

وزارت : وی گفت.ھاى کشور شده است ھا و تاالبھا نداده و منجر به تخریب گسترده رودخانه و تاالب به دریاچه ورود آب 
نفت ھم ھر جا که صالح دانسته خط لوله عبور داده است در حالى که قبال سازمان محيط زیست مناطق حفاظت شده 

  .ا اعالم کرده استو حساس را به آنھ
   

 به آنھا فروختند را به نام ژاپني چيني  ھای رانندگاني كه كاميون اعتراضی تجمع
   

در روز روشن کاميون چينی را به اسم نيسان ژاپنی به :  آذر آمده است 9 ایلنا در –به گزارش خبرگزاری دولتی کار ایران 
بخريم   ميليون تومان بدید یک پيکان10پول داديم مال خودتون، حاال سایپايي بگویيد ھر چه  به آقایون/ اند ما قالب كرده

کيفيت  این کاالھای بی کاالھای چينی بر ھمه جھان سایه افکنده و ایران بيشترین آسيب را از واردات.مسافرکشی كنيم
نگی را نابود کردند را به بحران کشيدند؛ لوازم خا ل کردند؛ نساجیعطيتا دیروز صنعت کفش کشور را ت. شود متحمل می

ھای  در جاده» نيسان ژاپنی«ھای  نيست اما امروز شاھد تردد کاميون چيني با نام و بسياری موارد دیگر که قابل طرح
ھا آسيب  این کاميون ھستيم اما این بار ھم چين به کاالیی یک بار مصرف تبدیل شده واز ھمه بيشتر رانندگان کشور
بودند تا صداي اعتراض خود را به گوش نمايندگان  ز در مقابل در شمالي مجلس جمع شدهرانندگاني كه ديرو. اند دیده

بين رانندگان معترض حضور داشتند تا اين اعتراض از حد اعتدال خارج نشود؛  ماموران نيروی انتظامی در. برسانند
جناب سروان، به خدا، » :گوید بوسد و می گيرد صورتش را می ازرانندگان سرگرد نيروی انتظامی را در آغوش می یکی

 بعدازظھر از اون سر شھر بيایم جلوی مجلس به 5تا  جون به لبم رسيده، دیوونه که نيستم توی این سوز سرما از صبح
سرگرد نيروی انتظامی که گویا عادت کرده به او جناب . »ھيچ کس نمی رسه خدا بدبخت شديم و صدامون ھم به گوش

 .فھم اما شماھم مراقب رفتارتان باشيد د من ھم میدھ پاسخ می سروان بگویند
رود  می عضو کميسيون صنایع و معادن مجلس در حالی که با چند تن از رانندگان به داخل مجلس علی اصغر یوسف نژاد

روشن کاميون چينی را به اسم نيسان  داران گزارش تھيه کنيد که در روز از این کاميون: گوید خطاب به خبرنگاران می
 .رسد اند وھيچکس ھم به فریادشان نمی شده اند ببينيد اینھا بدبخت ژاپنی قالبشان کرده

 قسط بدھکار است 30 کاميونش را تحویل گرفته و با وجودی که ھنوز 85فروردین  اسد زنگنه یکی از افرادی است که در
 .کار افتاده است ماشينش از

گوید کلی پول  دھد می حالی که مدارکش را نشان می ت کرده است و دروی با اعالم اینکه در کرمانشاه به دادگاه شکای
اعالم شد که این خودرو کشنده نيست بلکه از رده خارج است » وانگ دانگ«کاميون  به کارشناس دادیم و پس از بازدید

قدرت ندارد و اسب ھم  30 اسب بخار قدرت دارد در حالی که 300گویند  می. ای ایران نيست جوابگوی شرایط جاده و
 .کارشناس اعالم رسمی کرده که وانگ دانگ در حد یک کاميونت است

ھم گيربکس تعمير کردم که ھر بار   بار2: گوید  بار موتور کاميونش را تعمير کرده است می2اميدزارعی که در یک سال 
اگر شما پول : گوید ن مبالغ را بپردازد میاعالم این که قرار بوده گارانتی ای وی با .ام یک ميليون تومان ھزینه پرداخت کرده

و مجبور شدم واتر  کند، یک بار تو اصفھان خراب شد ھا بدمصب چينی که خبر نمی این کاميون. ما ھم دیدیدم دیدید
 .به یکدیگر ارتباط ندارد ھای دیگر را عوض کنم در حالی که ھيچکدام پمپ، پمپ باد وکلی دستگاه

سيم گاز کاميون پاره شد رفتم عوض کنم مکانيک : گوید است می ر سوپر کاميون را عوض کرده با2زارعی با اعالم اینکه 
   .داری شده است آخه این چه وضع کاميون. بخر بيار برات عوض کنم گفته سيم گاز موتور سيکلت

 21گوید  می ردهھای کثيراالنتشار ثبت نام ک قبل برای خرید کاميون نيسان دیزل از طریق روزنامه  سال4حميدی که 
 .دانگ تحویلمان دادند ميليون تومان پول دادم که نيسان دیزل را از سایپا تحویل بگيرم اما وانگ

ام ھمان سرویس اول که   مرتبه موتور تعمير کرده3حال   تا به84وقتی شروع به کار کردیم دیدیم کشش ندارد واز سال 
ام به خاطر سيم کشی یک   بار گيربکس تعمير کرده8 به حاال را عوض کردم و تا کاميون را تحویل گرفتم گيربکس

 .گيرد کاميون خوابيده ھر روز یک جای سيم کشی آتش می سال
 ميليون 12کارشناس قيمت وانگ دانگ را : گوید است؛ می ميليون تومان خريده 86 وی با اعالم اینکه ماشين را

 . کنيم فردا خراب استاعالم کرده و حق ھم دارد چون امروز که تعمير تومان
قول من به  آقا به اینجام رسيده از: زند که دستش را زیر گلویش گذاشته در بين رانندگان فریاد می حميدی در حالی

بدید یک پيکان بخرم برم مسافرکشی،   ميليون تومان10آقایون سایپايي بگویيد ھر چه پول دادم مال خودتون، حاال 
 . نخواستيمکاميون سواری را به برکت شما

در برگه معرفی به  کارخانه سایپا: گوید دھد و می گذاری و نامه سایپا را نشان می تقی مسکين برگه شماره محمدی
 ماه بعد که کارت خودرو در 2گذاری و  شماره گذاری کاميون را نيسان دیزل ژاپن معرفی کرده اما وقتی رفتيم شماره

 .کاميون وانگ دانگ کارخانه ھایمان آمد رویش نوشته شده بود
 تن و راھنمایی رانندگی 45سایپا دیزل حق بارگيری را  :گوید  تن است می15وی با اعالم اینکه حق بارگيری وانگ دانگ 

فوق به دادگاه شکایت کردیم و پس از ارایه مدارک یک جمله به ما گفتند، این   تن اعالم کرده است به دالیل40
 . رای را به نفع ما دادندبارز کاله برداری است و مصداق

ھر کس در : کنيد قرارداد خريد پژو سواری ببندید اما پژو آردی تحویل بگيريد گفت مسکينی با اعالم این که تصور
به ویژه آنکه این قرارداد از  داند ای را نه تنھا انسانی بلکه شرعی و اخالقی نيز نمی مقامی که باشد چنين معامله ھر

 .یک کاالیی را نام برد و کاالی دیگری را تحویل داد توان زیرا براساس عقود اسالمی نمیبيخ و بن باطل است 
را  اند که وانگ دانگ ما را مجبور کرده: گوید اند و می مان کرده زند که بيچاره فریاد می ولی مشيری اھل انزلی است و

اند اما جالب اینجاست که  به ھمين مبلغگرفته چک 7 ھزار تومان بيمه کنيم و برای این مساله 800سالی یک ميليون و 
 .خواھند کنند تازه تضمين ھم نمی ای که اراده کنيم بيمه می بيمه  ھزار تومان در ھر600ھمين کاميون را با قيمت 

ميليون  68 اینکه برای تضمين بيمه که ھر سال به ھمين شرکت طرف قرارداد خاص مراجعه کنيم یک چک وی با اعالم
کنيم به تھران بيایيم و از  زندگی می ھر سال مجبور ھستيم از ھرگوشه ایران که: گوید اند، می مانت گرفتهتومانی ض
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نيست چه کسی در این معامله صاحب نفع است و چه قدرتی دارد  ھمين شرکت خاصی کارت بيمه را بگيریم و معلوم
  .شاندک را از سراسر کشور به یک دفتر خاص می که ھزاران راننده کاميون

 بار 5ام که   بار موتور تعمير کرده7ام و  سال است کاميون را تحویل گرفته سه: یکی دیگر از رانندگان می گوید
ام چندین بار  خرج کرده  ھزار تومان800 ميليون و 2 بار ھم آزاد تعمير کرده و ھر بار حدود 2گارانتی شده و  شامل
به یک باره توی سر و صورت راننده پاشيده  ھای آن شکند و تکه کشی ماشين آتش گرفته است شيشه جلو می سيم
ھمانجا ثابت بماند اتاق کاميون زنگ زده زیرا بدون آستر و زیر کار رنگ  شود درحالی که اگر شيشه شکست باید می
  .ایم ایم و سرطان خریده گيربکس با موتور ھمخوانی ندارد و خالصه کالم پول داده اند، زده

دھد و از  آباد غرب را نشان می  رانندگان که حاضر نيست نامش را بياوریم نامه کارشناسی دادگاه اسالمیکی دیگر از
دانگ چينی برای اولين بار در ایران عرضه شده ساخت چين و  کاميون وانگ: خواند روی اظھار نظر کارشناسی چنين می

ای است و در سطح کشور  ی فاقد استاندارد جادهالملل ایران شده است از نظر بين از طریق گمرک بندرعباس وارد
  .شود خودروھای حادثه خير شناخته می جزو

 ميالدی در آمریکا توليد به دليل کيفيت پایين 1975 تا 1965ھای دانگ در سال کاربرد این خودرو کشنده نيست موتور وانگ
 .را کاھش داده است ی ارتقای سطح کيفيت آنخارج شده است تا اینکه کشور چين آن را خریداری کرده و به جا از رده

را به روی اتاق جدید  ن دليل کارآیی پایين این موتور، آ کشور چين به: در ادامه گزارش دادسرای اسالم آباد آمده است
 .گذاشته و برای اولين بار به ایران صادر کرده است T 300 نصب و نام آن را وانگ دانگ
کرده و  وارد کننده ایرانی ، وانگ دانگ را با نام و آرم جعل وارد: م آباد غرب آمده استاسال در ادامه گزارش دادسرای

 .ھاي معتبر است فروخته که این مصداق عوامفریبی و استفاده از آرم شرکت
و انگ دانگ در جاده ھای  مصرف سوخت: گوید یکی دیگر ازمالکان خودرو که وی نيز مایل نيست نامش برده شود می

 ليتر است درصورتی که 70گازوئيل و در سرباالیی ھا   ليتر50 کيلومتر 100 و در اصطالح کفی به ازای ھر معمولی
 .سوخت مصرف می کنند  تابعه ليتر27ھای دیگر  کاميون

ھایش پنجر شده و این برای  رسد که الستيک وبه نظر می وانگ دانگ در جاده تعادل ندارد: گوید راننده دیگری نيز می
 .گی بسيار خطرناک استرانند

شود و برای اولين بار که خواستم  نمی ھا باز پيچ این چرخ: گوید  پيج دارد می20وی با اعالم این که ھر چرخ وانگ دانگ 
 .دستگاه جوش بياورم تا پيچ را حرارت داده و بتوانيم باز کنيم الستيک را عوض کنم مجبور شدم به شھر بروم و

کشند  خود می ھا راننده که ھر یک به انداز یک مثنوی درددل دارند ھر لحطه مرا به طرف دهام  شده مثل گوشت قربانی
یا اینکه در ميان حرف یکدیگر وارد نشوند جر و  تا از دردھایشان بگویند گاھی با یکدیگر بر سر اینکه کدام اول صحبت کند

قول ھستند و آن اینکه کاميون وانگ دانگ ال اما ھمه در یک معنا متفق ھا تکراری شده کنند دیگر حرف بحث می
  .است شان کرده بدبخت

مان کرده است ھر چه در  وانگ دانگ بدبخت :گوید گيرم از جمع رانندگان بيرون بيایم که یکی از رانندگان می تصميم می
ون صفر کيلومتر فروشيم و خرج کامي ایم که وسایل خانه را می معتاد شده ھای کنيم مثل آدم آوریم خرج خودش می می

   .مان را ھم از دست بدھيم ھمين مانده که زندگی می کنيم، فقط
  گزارش از کورش شرفشاھی

  دستمزد

   خبر از روزنامه کارو کارگریک

دراستان تھران افزایش حداقل دستمزد  دراولين نشست رسمی بررسی حداقل دستمزد سال آینده کارگران*
 .شد ن پيشنھادھزارتوما500ھزارتومان به بيش از303از

                                                                            

 آلودگی ھوا اصفھان را نيز به تعطيلی کشاند 

استان اصفھان به دليل : استاندار اصفھان اعالم کرد:  آذر آمده است 9 ایلنا در –به گزارش خبرگزاری دولتی کار ایران 
  . توزھای چھار شنبه و پنج شنبه تعطيل اسآلودگی ھوا در ر

به گزارش خبرنگار ايلنا از اصفھان، استانداری اصفھان بعد از ظھر سه شنبه پس از تشکيل جلسه ستاد مديريت بحران 
بر اساس نظرات کارشناسان مختلف به اين نتيجه رسيديم که آلودگی ھوای اصفھان از مرز : استان اصفھان اعالم کرد

آسيب ھای جدی به آنان وارد ھای مختلف جامعه و فضای باز ممکن است   کرده و حضور مردم در عرصهھشدار گذر
  . شود

ميزان آاليندگيھای ھوا در اصفھان حجم بااليی دارد و متاسفانه دامنه آن نيز : استاندار اصفھان نيز در اين ارتباط گفت
ته آينده  نيز بر اين بوده است که اين وضعيت تا نيمه ھفمرتب در حال افزايش است و پيش بينی اداره کل ھواشناسی

  . نيز ادامه خواھد داشت
بر ھمين اساس و طبق تصميم شورای بحران استان اصفھان، قرار است تمامی ارگانھای دولتی و مراکز آموزشی به جز 

  . مراکز خدمات رسان نظير بانکھا و مراکز بھداشتی و درمانی تعطيل است
  .به دليل آلودگی ھوا و وارونگی دمايی تعطيل بود) روز سه شنبه(فھان امروز ھمگفتنی است اص
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 تن از کارگران معدن طالی آغ دره آذربايجان و تجمع کارگران در برابر 370اخراج 

 فرمانداری تکاب 

 دره آذربايجان از  تن از کارگران معدن طالی آغ370با فرا رسيدن فصل سرما، :  آذر اعالم داشت 10 در ندای سبز آزادی
اين کارگران روز سه شنبه در برابر ساختمان فرمانداری شھرستان تکاب تجمع کرده و خواستار . کار اخراج شدند

. رسيدگی به وضعيت نابسامان کارگران اين معدن شدند  
اج کارگران را ندارد،  رئيس معدن آغ دره، حق اخر فرماندار جديد تکاب نيز با ذکر اين مطلب که حاج عباس نيري،" داعی"

. قول مساعد داد که در اسرع وقت به وضعيت کارگران رسيدگی كند  
با وجود اين وعده، وضعيت اخراج فصلی کارگران اين معدن برای چندمين سال متوالی است که تکرار می شود وھر 

آواره شده و برای يافتن کار، رھسپار  تن از کارگران معدن و کارخانه طالی آغ دره از شھر و ديار خود 400ساله نزديک به 
. می شوند و کسی در اين باره پاسخگوی حقوق پايمال شده کارگران نيست... شھرھای تھران و کرج و  

 30پ ام در جنوب آذربايجان غربی و . پ۴٨/٢معدن طالی آغ دره با ھفت ميليون تن کانسنگ طال با عيار متوسط
. کيلومتری شھرستان تکاب واقع شده است  

طال ) چھار تن( کيلوگرم 4000دره تکاب قادر است ساالنه  کارخانه استحصال و فرآوری پويا زرکان معدن طالی آغ 
داران   ميليارد تومان برای سھام١٢٠ی معادل   استحصال شده، سود استخراج کند،که بدون در نظرگرفتن نقره و جيوه

. شرکت دارد  
. معدن بزرگ طالی خاورميانه محسوب می شود آذربايجان، دومين  معدن طالی آغ دره  

حاج عباس احمدی نيری مديرعامل فعلی کارخانه، است و برادران او ھمراه با مھندس کالھدوز، معاون وزير صنايع 
.ومعادن و فلزات در دولت ھاى سابق، از سھامداران اصلی شرکت ھستند  

  تومان ٧٠٠اعالم قيمت جديد بنزين، ھر ليتر 

در حالی که برخی کارشناسان و نمايندگان مجلس، دولت را به عدم : آذر آمده است 10 در کلمهایت به نوشته س
کنند، وزير اقتصاد  شفافيت و پاسخگو نبودن و در مواردی تناقض گويی در خصوص طرح ھدفمند شدن يارانه ھا متھم مي

 ٧٠٠ران شود، پرده برداشت و از تعيين قيمت دولت احمدی نژاد باالخره از قيمت يکی از اقالم سوختی که قرار است گ
. ھا خبر داد فمند شدن يارانهتومان برای ھر ليتر بنزين پس از ھد  

ھای پيش از اين، حاکی از  زني شود که گمانه  تومان در حالی برای بنزين اعالم مي٧٠٠به گزارش کلمه، قيمت ليتری 
ای نيز  ای بود و قيمت بنزين نيمه يارانه دو قيمت آزاد و نيمه يارانهھا با  عرضه بنزين در مرحله اول ھدفمند شدن يارانه

. بينی شده بود ان پيش توم۴٠٠  
 خود گزارش داد که حسيني، وزير امور اقتصادی و دارايي، که ھمزمان ٣در صفحه ) دھم آذرماه(اما روزنامه کيھان امروز 

نکابن رفته بود، با حضور در جلسه شورای اداری اين با دور سوم سفرھای استانی ھيئت دولت به مازندران، به ت
. ھدفمند کردن يارانه ھا خبر داد تومانی ھمراه با اجرای قانون ٧٠٠شھرستان، از بنزين   

 درصد افزايش را به خود خواھد ديد و ھفت ۶٠٠ھا، قيمت بنزين به طور ناگھانی  بيني بدين ترتيب، برخالف ھمه پيش
. سمی قيمت اين فرآورده نفتی استھا نکته ابھام، زمان افزايش رحال تن. برابر خواھد شد  

بندی بنزين، به طور ناگھانی افزايش قيمت را اعالم خواھد کرد  بايد ديد دولت، اين بار ھم مانند زمان اجرای طرح سھميه
.يا آنکه از قبل، فرصت آمادگی برای اين افزايش قيمت را به مردم خواھد داد  

 در آتش سوخت " دنا"گلھای  ھکتار از جن20

ارمحال و  ھکتار از جنگل ھای دنا در مرز بين کھگيلويه و بويراحمد و چھ20:  آذر می نویسد 10در تاریخ خبر آنالين 
 بختياری طعمه حريق شد

رخت ديگر نيز آسيب جدی  د750 اصله درخت بلوط بطور کامل در آتش سوخت و به سه ھزار و 250در اين حادثه بيش از 
. وارد شد  

و ستاد " فالرد"از توابع بخش " قره"و " رستم بيک"اين آتش سوزی شب گذشته توسط نيروھای مردمی روستاھای 
ھنوز علت اين حادثه آتش سوزی از سوی کارشناسان مربوطه اعالم نشده است؛ . حوادث شھرستان لردگان اطفا شد
نگل ھا را يه وبويراحمد است که ساالنه بخش زيادی از اين جپايان جنگل ھای کھگيلو با اين حال آتش سوزی تراژدی بي

. به کام مرگ می کشاند  
 درصد از 85 درصد از جنگل ھای زاگرس در کھگيلويه و بويراحمد است و 20حدود ھشت درصد از جنگل ھای کشور و 

.مساحت اين استان را جنگل و مرتع تشکيل داده است  
 

80 67 H دھند  سال تشکيل می١٨درصد متکدیان را نوجوانان زیر  
 

 سال تشکيل می ١٨افراد زیر   درصد از متکدیان این شھر را٨٠بيش از : گوید معاون خدمات شھری شھرداری اروميه می
متکدیان : تارپور تصریح می کندس. اروميه می شوند دھند که توسط شھرداری جمع آوری و تحویل سازمان بھزیستی

وی . جمع آوری و با توجه به قانون به مراجع قضایی معرفی می شوند  سال از طریق مراجع انتظامی١٨باالی 
 مجتمعی برای اسکان موقت متکدیان در اروميه ایجاد می شود که اعتبار آن توسط شھرداری :خاطرنشان می کند

 ١٨اکثر متکدیان را نوجوانان زیر  با توجه به این که: او می گوید. تامين می شوداروميه و استانداری آذربایجان غربی 
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اقدام به دستفروشی می کنند و شھرداری مسئول جمع آوری  سال تشکيل می دھند، عمده این نوجوانان سر چھارراه
 ماه ۵در : وی افزود  .نيست و طبق قانون این امر وظيفه سازمان بھزیستی است و نگھداری این گروه از متکدیان

  آوری شدند  سال در اروميه جمع١٨ نفر از متکدیان زیر ١٨۵نخست سال جاری 

  شرکت مرتبط با ايران را تحريم کرد ١٠آمريکا 

 شرکت خارجی را در اروپا و آسيا ١٠داری اياالت متحده آمريکا  وزارت خزانه: آذر آمده است 10 در کلمهبه نوشته سایت 
  . ھای خود قرار داده است ت تحريمھای ايرانی در ليس آنھا با طرفدليل ارتباط  به

 شرکت ديگر را به دليل ١٠شنبه اعالم کرد،  داری اياالت متحده آمريکا روز سه  وزارت خزانه به گزارش خبرگزاری فرانسه،
  .  استھای خود قرار داده ھای ايرانی در ليست تحريم ارتباط با طرف

ھا را با داشتن ارتباط با بانک ملت و نيز شرکت  داری اياالت متحده اين شرکت ارت خزانهبر اساس اين گزارش، وز
  . ی جمھوری اسالمی متھم کرده استران کشتي
ھای آمريکا قرار گرفته است، ھشت شرکت در جزيره مَن بريتانيا و يک شرکت در   شرکتی که در ليست تحريم١٠از ميان 

  .  مستقر است شرکت ديگر در مالزیسوييس و يک
مرتبط با » شرکت صوری «٣٧داری آمريکا اعالم کرده بود،   وزارت خزانه در اوايل آبان ماه سال جاری خورشيدی نيز،

  . ھای خود قرار داده است ت تحريمشرکت کشتيرانی جمھوری اسالمی را در ليس
ھای  ای پيچيده از شرکت شبکه«ھای خود را در پشت  ت ايران فعالي داری آمريکا در اين باره آمده بود،  وزارت خزانه در بيانيه
  . پنھان کرده است» رانی کشتي

رانی جمھوری اسالمی ايران را تحريم کرده و ھمچنين بر اساس اعالم   شرکت کشتي٢٠٠٨اياالت متحده آمريکا از سال 
ھای آمريکا قرار  ريمران، ھدف تحرانی اي مرتبط با کشتي» شرکت صوری «٧٠داری آمريکا تاکنون نزديک به  وزارت خزانه

  . اند گرفته
ھا ديگر اجازه فعاليت در  ھای آمريکا بدين معنا است که اين شرکت ھای خارجی در فھرست تحريم قرار گرفتن شرکت

  .  برقرار کنندھا تماس توانند با اين شرکت ھای آمريکايی نيز نمي آمريکا را نخواھند داشت و شرکت
ن قطعنامه تحريمی شورای امنيت سازمان ملل متحد عليه ايران که در خرداد ماه سال جاری صورت به دنبال تصويب آخري

اند که فراگيرتر از   ديگری عليه ايران اعمال کرده جانبه ھای يک گرفت، اياالت متحده آمريکا و اتحاديه اروپا نيز تحريم
  .تھای شورای امنيت اس تحريم

  
  نه ھاگرانی دارو پس از ھدفمندی یارا

  
  .شود ھا گران مي  داروھا پس از ھدفمند شدن يارانه :عضو عالي شوراي سازمان نظام پزشكي كشور گفت

  
 محمدرضا نوروزي امروز در سومين ھمايش علمي داروسازان : آمده است فارسخبرگزاری دولتی به گزارش 

اينكه مشكالتي براي جامعه پزشكي با توجه به : ھاي رازي برگزار شد، افزود سراسر كشور كه در سالن ھمايش
 قانون مصوب مجلس شوراي اسالمي در برنامه توسعه پنجم كه در آن پزشكان در 2پيش آمده است به ويژه 

ساعت غير مؤظف خود محدوديت ايجاد شده است و حتي اگر پزشكاني كه در استخدام دولت ھستند در 
  .ي كار كنندھاي غير دولت تواند در بخش ھاي آزاد خود نمي ساعت
آنچه سلب اختيارات سازمان » ھـ« قانون آمده كه در بند 42 آمده و در ماد 36 ماده 2در تبصره : وي گفت

گذاري در بخش غير دولتي شده است و مشكالت ديگر مانند بحث حق فني  نظامپزشكي در بحث تعرفه
 بگيرد كه با درخواست اعضا و ھا، امنيت شغلي و ارزش شغلي باعث شده كه نظام پزشكي تصميم داروخانه

 عمومي سازمان نظامي پزشكي تشكيل شود و اين مسائل را بررسي  نمايندگان در سراسر كشور كه در مجمع
  .كند

در برخي از اظھارنظرھا كه در روند تصويب اين قانون پيش : عضو عالي شوراي سازمان نظام پزشكي كشور افزود
ھاي عمومي اعالم شد كه مصوبه شوراي عالي نظام پزشكي  ستي از تريبونآمده آمار و اطالعات ناصحيح و نادر

مقرر كرده از اظھاركنندگان آمار غير صحيح به مراجع قانون شكايت شود تا نسبت به اثبات ادعاي خودشان اقدام 
  .كنند

 قوانيني به تصويب گذاران اثر بگذارد و ھاي قانون گيري شود كه در تصميم ارائه آمار غلط موجب مي: نوروزي گفت
  .شود منافات داشته باشد ھاي واقعي كه در گروھھاي پزشكي مطرح مي برسد كه ممكن است با بحث

شود و در واقع  مجمع سازمان نظام پزشكي كشور باالترين ركن نظام سازمان پزشكي تلقي مي: وي اضافه كرد
شود و مجمع عالقمند است به بحث  ام ميھاي عمده آن در آنجا انج گيري امور صنفي جامعه پزشكي و تصميم

كارشناسي بپردازد و تنشي ايجاد نشود و مجمع بازوي كمكي است كه اطالعات علمي و صنفي و واقعي به 
  .ھاي صحيحي در اين مورد اتخاذ شود گيري گذاري تصميم مسئوالن كشور منعكس كند تا در زمان قانون

آنچه كه االن مھم است در بستر جامعه پزشكي اتفاق : ضافه كردعضو عالي شوراي سازمان نظام پزشكي كشور ا
دھد و يكي از  ھاي مھم اقتصادي رخ مي ھاي بحث افتاده اين است كه به خصوص با بحث ھدفمند شدن يارانه

  .ھا و فروش دارو است شود بحث داروخانه اي كه مطرح مي ه مشكالت عمد
ھا قيمت دارو در كشور  براين است كه با طرح ھدفمند شدن يارانهھاي ما  بيني نوروزي با اشاره به اينكه پيش

كنندگان دارو  ھا نتوانند پوشش مناسب بدھند و مشكالتي را براي مردم و توزيع اگر بيمه: كند، گفت افزايش پيدا مي
ھاي درماني  خشھاي ب ھاي انرژي ھزينه به وجود خواھد آورد از طرف ديگر تصور ما براين است كه باز با حذف يارانه

  .شود ھاي دولتي و خصوصي مي كند كه شامل بخش افزايش پيدا مي
ھا قادر نيستند كه مطالبات قبلي را پرداخت  ھا از طرف بيمه است و بيمه نوروزي با با بيان اينكه دريافتي اين بخش
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 كه دارو دادند دريافت كنند و يك ھا و جاھايي توانند از بيمارستان ھاي خود را نمي ھاي دارو طلب كارخانه: كنند، گفت
ھاي  آيد كه از مباحثي است كه نياز به بحث سيكل معيوبي در چرخه درمان، دارو، توزيع و اقتصاد پيش مي

  .كارشناسي دارد
اميدوار ھستيم در مجمع سازمان نظام پزشكي اين موارد مطرح شود و سازمان نظام پزشكي پيشنھاد : وي افزود

ھاي خصوصي   درآمد حاصله از ھدفمندشدن يارانه به سمت بخش سالمت به خصوص بخشكند كه بخشي از مي
توانيم قيمت دارو را متعادل  و دولتي سوق داده شود و اگر اين كار بتواند صورت گيرد ھم با تزريق به بخش توليد مي

  .د كه فشاري به مردم وارد نشودكننده باعث شو ھاي توزيع ھا و شركت نگه داريم و ھم با تزريق و توزيع به داروخانه
ھدف ما از اين نوع تغييرات اين است كه مردم دچار آسيب و : عضو عالي شوراي سازمان نظام پزشكي كشور گفت

ھاي خصوصي از جايي  ھا مخصوصاً در بخش نگراني نشوند زماني كه برق، گاز و آب گران شد اتومات بايد اين ھزينه
پردازد تأمين شود و يا از پرداختي كه از طريق مردم است جبران  اي كه دولت مي ارانهھزينه شود يا بايد از طريق ي

  .شود
ھاي   درصد توسط بخش20گيرد و فقط   درصد از درمان سرپايي در بخش خصوصي انجام مي80: نوروزي افزود

ايم به  ھا را باال برده  و ھزينه توانيم بگوييم كه در مطبي كه آب، برق و گاز را گران كرده شود و نمي دولتي انجام مي
ايم كه در اين بخش تقسيم مناسبي صورت گرفته باشد و ما نگران  ھا ثابت باشد و ھنوز نديده او بگويم كه دريافتي

ھا را پرداخت كند خواه  ھاي دولتي بيفتد و بيمه نتواند ھزينه ھاي دولتي نيز ھستيم اگر چنين اتفاقي در بخش بخش
اي در اختيار آنھا قرار نگيرد  ھا را پرداخت كند و يارانه ھا نتواند ھزينه رستان درآمد نداشته باشد و بيمهناخواه اگر بيما

  .شود خواه ناخواه فشار بر مردم وارد مي
دھنده  ھاي خدمت گذاري سالمت بيشتر به شكل مردم ھستيم تا اينكه نگران بخش در سياست: وي اضافه كرد

ھا و امنيت شغلي و تسھيالت ارائه خدمات نتواند جايگاه خود را باز كند در  دفمندي يارانهھاي ھ باشيم اگر اين بحث
ھاي زيادي داريم دارو،  شوند و در بحث سالمت نياز به كارشناسي بخش سالمت مردم يا بيماران دچار مشكل مي

رد كه اين مسائل با جان درمان و خدمات درماني مثل جراحي مسائلي نيست كه بتوان با آنھا سرسري برخورد ك
 . گذاران بخش سالمت در اين امر يك مقدار نگران ھستند مردم مرتبط است و جان ارزش دارد و سياست

  

 حکم زندان برای ؛ما درد مشترکيم : اطالعيه سنديکای کارگران شرکت نيشکر ھفت تپه
 رضا رخشان 

 دادگاه تجديد نظر 13سرانجام شعبه :  آذر آمده است 11در تاریخ سنديکای کارگران شرکت نيشکر ھفت تپه به نوشته 
اين حکم در .  ماه زندان محکوم کرد6اھواز رضا رخشان، رئيس ھيأت مديره سنديکای ما، را نيز به اتھام نشر اکاذيب به 

 30حالی صادر شد که رضا رخشان در دادگاه بدوی از اتھام نشر اکاذيب و تشويش اذھان عمومی تبرئه و با وثيقه 
اتھام نشر اکاذيب در حالی برای رضا رخشان حکم زندان را به ھمراه داشت که پيش از آن . ميليون تومانی آزاد شده بود

ھای آنان در نامه مشترکی به دادگاه تجديد نظر کليه اقدامات مورد اتھام رضا  اعضاء ھيأت مديره سنديکا و خانواده
انسته و تأکيد کرده بودند که ھيچکدام از آن اقدامات و ھمچنين نوشته رخشان را در چھارچوب وظايف سنديکائی وی د

که امروز برای ايشان سند جرم به حساب می آيد، اقدام فردی وی » ما يک خانواده ھستيم«رضا رخشان تحت عنوان 
دون توجه به اين مدارک اما دادگاه تجديد نظر اھواز ب. نبوده و ايشان ھيچگونه مسئوليت فردی در قبال اين اقدامات ندارند

الزم به .  ماه زندان محکوم نمود6و شھادتھا ،موارد ديگری را به پرونده اضافه نموده و ايشان را به اتھام نشر اکاذيب به 
تواند درمحاکم قضايی موردرسيدگی  ذکر است که بر طبق قوانين قضائي، اتھام نشر اکاذيب تنھا در صورتی مي

که مربوط به اتھام نشراکاذيب وتشويش اذھان 698ماده .(ی اين اتھام را وارد نموده باشدقرارگيردکه يک شاکی خصوص
ھمين قوانين آمده 727بااينھمه درماده.عمومی مندرج درقوانين مجازات اسالمی می باشدبه اين امرپرداخته است 

اکی خصوصی موجود در مورد رضا رخشان ھيچ ش) استکه اين اتھام جزباشکايت شاکی خصوصی تعقيب نمی شود
  . نبود

پيش از آن اعضاء . رضا رخشان پس از علی نجاتی دومين رئيس ھيأت مديره است که به تحمل زندان محکوم شده است
ديگر ھيأت مديره، فريدون نيکوفرد، قربان عليپور، محمد حيدری مھر وجليل احمدی نيز به جرم فعاليتھای سنديکايی ھر 

  . ه سر برده اند ماه در زندان ب6يک به مدت 
دانيم و يک بار ديگر بر حق قانونی خود در دفاع از زندگی خود و  ما اين حکم دادگاه را بسيارسختگيرانه ونا عادالنه مي

سنديکای ھفت تپه تشکل . ھای ما و دفاع از حقوق حقه کارگران شرکت نيشکر ھفت تپه تأکيد می کنيم خانواده
اند   است و خود را به پيشبرد وظائفی که کارگران شرکت به آن محول کردهمنتخب کارگران شرکت نيشکر ھفت تپه

  . متعھد می داند
  

  سنديکای کارگران شرکت نيشکر ھفت تپه 
  

   10/9/1389:تاريخ 
    2010/دسامبر/1
  

 ھفت تپه کارگران شرکت اعضای ھيات مدیره سندیکای  چھار تن از  اخراج

   
ازاعضای ھيات مدیره   کشت و صنعت نيشکر ھفت تپه حکم اخراج چھار تنده آذر، مدیریت شرکت صبح روز سه شنبه

عليپور،محمدحيدری مھر و جليل احمدی که درحال حاضر فریدون نيکوفرد،قربان  .سندیکای کارگران این شرکت را صادر شد
ت خویش بسر می دادگاه انقالب دزفول در زندان این شھر برای سپری کردن محکومي با توجه به احکام صادره از سوی
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دليل اخراج این  .کارگرانی ھستند که با تصميم ھيات مدیره شرکت کشت و صنعت نيشکر ھفت تپه اخراج شدند برند،
 فعاالن حقوق بشر در ایران: منبع .روز از کار عنوان شده است١۵کارگران زندانی غيبت بيش از 

 
    آذر اعالم داشتند10کارگران فلز کار و ميکانيک در تاریخ 

  
نفررسيد 5اتوبوسرانی شرکت واحد تعداد زندانيان این سندیکا به  با احضارودستگيری علی اکبرنظری ازاعضای سندیکای

 مدیره،ابراھيم مددی نایب ریيس ھيات مدیره، رضاشھابی خزانه دارھيات منصوراسالو ریيس ھيات
سندیکا درحال  مساری ازاعضایمدیره،غالمرضاغالمحسينی ازاعضای فعال سندیکا،علی اکبرنظری ومرتضاک

  .حاضردرزندان بسرمی برند
  
   

  .  ھزار نفر فارغ التحصيل در بخش كشاورزی بيكارند45بيش از 
 

در حاليكه بخش كشاورزی از بی سوادی : رئيس دانشگاه تھران گفت : آذر آمده است11 در آيندهبه نوشته سایت 
  . لتحصيل در اين بخش بيكار ھستندارغ ا ھزار ف45بخش اعظم كشاورزان در رنج است بيش از 

 سالگی پرديس كشاورزی و منابع طبيعی كرج با انتقاد 110به گزارش آينده به نقل از مھر رھبر در حاشيه مراسم جشن 
   . درصد كشاورزان حتی از سواد خواندن و نوشتن محروم ھستند70ھم اكنون بيش از : از اين رويه گفت

   . ھزار نفر فارغ التحصيل در بخش كشاورزی بيكارند45ست كه بيش از اين در حالي: رھبر افزود
مابقی فارغ التحصيالن شاغل نيز در بخش ھايی غير از كشاورزی فعالند كه اين جای بسيار : وی ھمچنين ادامه داد

   .سئوال دارد
   نرسيده است ايران در توليد گندم به خودكفايی

فايی توليد گندم گرفته شد به معنای خودكفايی در توليد اين محصول نبوده جشنی كه بعنوان خودك: رھبر ادعا كرد
   .است

وی با اعالم اينكه ھم اكنون توليد گندم در واحد سطح كشورھای توسعه يافته به بيش از ھشت تن می رسد اظھار 
  . اين ميزان كمتر از چھار تن استاين در حاليست كه در كشور ما : داشت

بر اين اساس جشنی كه به عنوان جشن خودكفايی توليد : ان اين آمار را بسيار اندك ذكر و تاكيد كردرئيس دانشگاه تھر
   .گندم در كشور گرفته شد به معنای خودكفايی در توليد اين محصول نبود

 ھای در واقع اين جشن به معنای تغيير روش كاربری زمين ھا از كاشت سنتی محصوالت ديگر در زمين: رھبر تصريح كرد
مربوط به كاشت گندم بود تا به سمت توليد انحصاری اين محصول غذايی پيش رويم كه اين اتفاق در سطح دنيا يك 

   .افتخار نيست
بايد برای افزايش بھره وری در واحد سطح بسيار كوشش كرده و كمی توليد نسبت به نيازھای جامعه را : وی ياد آور شد

   .تا حد قابل قبولی اصالح نماييم
پايين بودن بھره وری با توجه به عوامل توليد ھمچون آب و نيروی انسانی از مشكالت جدی حال حاضر : رھبر تاكيد كرد

   .بخش كشاورزی در كشور است
افزايش : اين مدير علمی كشور چالش بسيار جدی تمامی كشورھای جھان را مسئله كمبود غذا ذكر و اضافه كرد

  .  دولت ھاستانات برای تامين غذای مورد نياز جھان از جمله دغدغه ھای مھم ھمهجمعيت و محدوديت منابع و امك
 خشكی سرزمين و  رئيس دانشگاه تھران با بسط اين چالش به كشور ايران سه عامل مھم نرخ باالی رشد جمعيت،

   .محدوديت ھای جھانی را از مشكالت جدی پيش روی كشور در زمينه تامين امنيت غذايی مردم خواند
فرھاد رھبر با اشاره به اينكه رسيدن به خودكفايی و استقالل كشور از طريق توليد محصوالت كشاورزی در افق چشم 

محصولی استراتژيك چون گندم در حال حاضر و در آينده :  در دستور كار مسئوالن قرار گرفته است تصريح كرد1404انداز 
  .  خواھد گرفتھای سلطه گر قرارنزديك به عنوان حربه ای سياسی در اختيار كشور

قيمت تمام شده توليد برنج در اين كشور ھفت برابر قيمت : وی در اين زمينه كشوری چون ژاپن را مثال زد و افزود
جھانی است و اين در حاليست كه اين كشور به منظور جلوگيری از سلطه دشمنان و نفوذ ابر قدرت ھا به اين حوزه 

  .محصول می كوشدھمچنان برای توليد اين 
  
  

  بدون شرح 
  دھد   را كاھش و كيفيت را افزايش مي مشاغل خانگي قيمت

  
ھا  تمام بررسی: وزیر کار وامور اجتماعی گفت : آمده است  89 آذر 12 ایلنا درتاریخ- به گزارش خبر گزاری دولتی کار ایران

عات ما نشان می دھد قانون مشاغل خانگی و فرایند کارشناسی این قانون در مراحل تدوین آن طی شده است و مطال
  . ھای بسيار موفق خواھد بود  از طرح

ای این قانون را کارشناسی نشده و  به گزارش ايلنا، عبدالرضا شيخ االسالمي وزیرکار در پاسخ به این سوال که عده
اما  الت بيکاری غلبه کنيم ،توانيم بر ھمه مشک کند با طرح مشاغل خانگی می کسی ادعا نمی: ناکارآمد می دانند گفت

  . ھای مواجه با معضل بيکاری پرداختن به مشاغل خانگی است ادعا می کنيم یکی از راه
مشاغل خانگی تاثير بسيار زیادی بر کاھش قيمت تمام شده و افزایش کيفيت توليدات می : شيخ االسالمی تصریح کرد

  . گذارد
ن می دھد؛ قانون مشاغل خانگی سکوی برای جھش ، توسعه و پيشرفت ھای نشا به گفته وزیر کار ،تجارب دیگر کشور



 393

  . ھا بوده است  اقتصادی و صنعتی این کشور
ھای زیادی مثل چين، تایوان و حتی آمریکا ، آلمان، سوئيس و ایتاليا در بحث مشاغل خانگی  کشور: وزیر کار افزود 

  . نحو احسن استفاده کرده اندبسيار جدی ھستند و از این ظرفيت برای ایجاد اشتغال به 
ھا قوانين و مقررات خوبی برای حمایت  در این کشور: االسالمی در گفتگو با پایگاه اطالع رسانی دولت تصریح کرد  شيخ

  . ھا به خوبی از اجرای این قانون پشتيبانی می کنند  از مشاغل خانگی تدوین شده است و دولت
 تصویب و ابالغ شد و از ھمان 89ایت از مشاغل خانگی در اواخر خرداد سال یاد آور می شود،قانون ساماندھی و حم

  . زمان ستاد این مشاغل تشکيل شد که دبيرخانه آن برعھده وزارت کار است
  پايان پيام

  
  بازنگري قانون بيمه بيكاري ضروري است

  
: اجتماعي استان اردبيل گفت ديركل تأمينم : آمده است  89 آذر 12 ایلنا درتاریخ- به گزارش خبر گزاری دولتی کار ایران

ساز كسري  بيكاري متفاوت است و اين وضعيت زمينه كننده مقرري بيمه حاضر مرجع تشخيص دھنده و پرداخت درحال
اجتماعي  شود از اينرو بازنگري در قانون بيمه بيكاري از نيازھاي فعلي صندوق تأمين بيكاري مي بودجه در صندوق بيمه

  . است
مراد اصالح اين قانون و تعيين مرجع واحد براي تشخيص و پرداخت مقرري بيمه بيكاري را  ارش ايلنا، رحيم عاليبه گز

دھنده، مسئول پرداخت مقرري باشد در برقراري مقرري با دقت  درصورتي كه مرجع تشخيص: خواستار شد و گفت
  . شود و در پرداخت مقرري عدالت رعايت خواھد شد بيشتري عمل مي

بيكاري بر اين موضوع كه كسري احتمالي بودجه اين صندوق را دولت  نامه صندوق بيمه مراد با اشاره به تأكيد آيين اليع
اي به اين موضوع  نامه مربوطه اشاره حاضر اين صندوق با كسري مواجه شده اما آيين درحال: تأمين خواھد كرد، افزود

ي دولتي مسئول تأمين كسري ھستند و اين موضوع نيز يكي از ايرادات ھا يا نھادھا ندارد كه كدام يك از وزارتخانه
  . نامه است كه بايد نسبت به اصالح آن اقدام شود آيين

 قانون اساسي در رابطه با مسئوليت دولت براي ارائه خدمات درماني مناسب به مردم، 29وي در ادامه با اشاره به اصل 
پذير دانست و   قانون اساسي امكان29اجتماعي را در چارچوب اصل   تأمينھاي درماني صندوق تأمين بخشي از ھزينه

  . شدگان را از دولت دريافت كرد توان بخشي از ھزينه درمان بيمه تأمين خدمات درماني از وظايف دولت است و مي: گفت
ھا اين وضعيت را فرصتي  اجتماعي استان اردبيل ھمچنين با اشاره به اجراي قانون ھدفمندسازي يارانه مديركل تأمين

تواند  اجراي اين قانون مي: اي و ارائه خدمات مناسب به مردم ارزيابي كرد و گفت مناسب براي ارتقاء خدمات بيمه
اجتماعي باشد و درصورت مديريت صحيح و استفاده از  فرصتي مناسب براي حل بسياري از مشكالت صندوق تأمين

  . اجتماعي فراھم كنيم شرفت و اعتالي تأمينتوانيم شرايط را براي پي ھا مي فرصت
ھايي كه به نحوي در ارتباط با اجراي قانون ھدفمندسازي  ھا و سازمان مراد برقراري ارتباط مناسب با وزارتخانه عالي

توانيم وصول  ريزي و مديريت صحيح مي با برنامه: اجتماعي ضروري دانست و گفت ھستند را براي تحقق اھداف تأمين
  . مه و مطالبات معوق كارفرمايان را با شرايط بسيار مناسب و به نحو مطلوب انجام دھيمبي حق

اجتماعي برشمرد و  اي را از ديگر ضروريات و نيازھاي تأمين وي اجراي كامل مرحله كشوري برنامه سامان سوابق بيمه
سوزي و تالش مجموعه صندوق براي اجراي اين برنامه زحمات زيادي كشيده شد و مراحل مختلف آن با دل: گفت
اجتماعي به مرحله اجرا رسيد و مرحله نھايي و كشوري آن نيز بايد با دقت و سرعت مناسب به اجرا برسد تا  تأمين
  . مند شوند شدگان از مزاياي آن بھره بيمه

  پايان پيام
  

  كساني ھستند؟ سازي ايران چه گذاري خانه  كنندگان شركت سرمايه اداره
  

ثباتي مديريتي در تامين   تغييرات مكرر و بي : آمده است  89 آذر 12 ایلنا درتاریخ- بر گزاری دولتی کار ایرانبه گزارش خ
توان به شركت  نصيب نگذاشته است كه از جمله آنھا مي ھاي اين سازمان را نيز بي ھا و زير مجموعه اجتماعي، شركت

  . سازي ايران اشاره نمود گذاري خانه سرمايه
حافظي، مديرعامل تامين اجتماعي ... ا ودوم آبان سال جاري بودكه با حكم رحمت خبرنگارايلنا، ھمين بيست شگزار به

آقايان ابراھيم بازيان، سيد مھدي ھاشمي، عبدالحسن عيدي عطارزاده، محمدرضا كاشفي نيشابوري و حسين صالح 
امين اجتماعي منصوب شدند كه بازيان به عنوان سازي ت گذاري خانه زاده به عنوان اعضاي ھيات مديره شركت سرمايه

ھرچندكه .مديرعامل و نايب رييس ھيات مديره و ھاشمي نيز به عنوان رييس ھيات مديره از سوي حافظي انتخاب شدند
بنا براظھارات كارشناسان تامين اجتماعي به دليل نحوه انتصاب غير قانوني ھيات مديره و مديرعامل تامين اجتماعي 

  . ساسي در صدور اخكام زير مجموعه ھاي اين سازمان وارد استخدشه ا
ابراھيم بازيان كسي نيست جز شھردار معزول اروميه كه به دليل عملكرد ضعيف خود در مديريت شھري و اجراي 

  راي در شھريور ماه سال جاري از سمت شھرداري اروميه بركنار شده9 راي موافق از مجموع كل 8ھاي عمراني با  طرح
  .  ساله وزير رفاه و تامين اجتماعي دولت دھم درآن متولد شده است51شھري كه محصولي . است

 نفره فرھنگي نھادرياست جمھوري 7شود ابراھيم بازيان داماد علي جعفري، يك عضو از شوراي  ازسويي ديگر گفته مي
 رحيم مشايي رييس دفتر رييس جمھور نكته جالب آن كه علي جعفري با حكم مرد پر نفوذ دولت يعني اسفنديار. است

بنابراين شايد بتوان انتصاب ابراھيم بازيان كه گويا با اعمال نظر صادق محصولي وزير . به اين سمت منصوب شده است
سازي ايران منصوب شده را به نوعي پرچم سفيد  گذاري خانه رفاه دولت دھم به سمت مديرعاملي شركت سرمايه

كه نتوانسته در سمت شھرداري اروميه كاركند و  چرا كه فردي. سفنديار رحيم مشايي دانستصادق محصولي در برابرا
ھاي تحت پوشش تامين  با راي قاطع از سمت خود بركنار شده چگونه خواھد توانست شركت بزرگي از شركت

  . اجتماعي را اداره كند
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ود توانسته است سمت مديرعاملي و رييس ھيات ھاي عموي خ البته اتابك جعفري برادرزاده علي جعفري نيز با حمايت
هللا جعفري نماينده ادوار مجلس از اروميه  علي جعفري فرزند بيت. اي استان سمنان را به دست آورد مديره آب منطقه

  . است
ساي ايران كه استاديار دانشگاه  گذاري خانه زاده عضو ديگر ھيات مديره شركت سرمايه رسيم به حسين صالح اما مي

توان به معاونت اداري مالي و  از سوابق صالح زاده كه دكتراي خود را از انگلستان گرفته مي. علم و صنعت است
  . ريزي و معاونت توسعه مديريت و امور مجلس بنياد شھيد اشاره كرد برنامه

ذاري گ اي كه حتي سايت رسمي شركت سرمايه عبدالحسن عيدي عطارزاده داراي رزومه خاصي نيست به گونه
شود عطارزاده مشاور براتي، رييس  اما گفته مي. اي از وي در اين سايت منتشر نكرده است سازي ايران نيز رزومه خانه

ھاي زير  ھيات مديره تامين اجتماعي و مديرعامل موسسه امالك و مستغالت تامين اجتماعي است كه ازشركت
ن ھمه گوياي اين است كه وي فاقد رزومه مشخص سازي ايران است،كه اي گذاري خانه مجموعه شركت سرمايه

  . است ھا ھمگي به تازگي به وي محول شده درسوابق گذشته خوداست چرا كه اين سمت
سازي ايران نيز فاقد رزومه مشخص  گذاري خانه محمدرضا كاشفي نيشابوري عضو ديگر ھيات مديره شركت سرمايه

جويي دانشگاه شھيد بھشتي بوده است ھر چند كه گفته اي مسوول بسيج دانش است جز اين كه وي در دوره
  . شود وي دانشجوي كارشناسي ارشد مديريت مالي است مي

سازي ايران كسي نيست جز سيد مھدي ھاشمي، ھمان فردي كه  گذاري خانه اما رييس ھيات مديره شركت سرمايه
 معرفي شد اما نتوانست از فيلتر نمايندگان در دولت نھم به عنوان وزير پيشنھادي رفاه و تامين اجتماعي به مجلس

  . يابي به ساختمان شكيل وزارت رفاه در ميدان ونك تھران را به دست نياورد مجلس ھفتم عبوركند و راي الزم را براي راه
، سرپرستي وزارت كشور، معاون امور مناطق شھرداري تھران، معاونت عمراني وزارت كشور، 13سرپرست ستاد تبصره 

ھر . ھاي كشور از جمله سوابق سيد مھدي ھاشمي است ھا و دھياري  مقام وزير راه، رييس سازمان شھرداريقائم
  . شود ھاشمي از افراد نزديك به ثمره ھاشمي و صادق محصولي نيز ھست چند كه گفته مي
 مسكن ارزان قيمت سازي ايران براي انجام امور عمراني سازمان تامين اجتماعي و ساخت گذاري خانه شركت سرمايه

ھر چند كه اين شركت در جاھايي مثل شوشتر، اسالمشھر و شھرك انديشه و برخي نقاط . براي كارگران تاسيس شد
سازي ارزان  شت زمان نشان داد كه خانه ھايي را براي كارگران ساخت اما گذ ديگر در پيش و بعد از انقالب اسالمي خانه

اي كه علمكرد اين شركت در اين مورد بسيار  در اين شركت از دست داد به گونهقيمت براي كارگران جايگاه خود را 
  . ضعيف ارزيابي مي شود

 ميليون لایر و با 100اي به مبلغ   به صورت سھامي خاص و با سرمايه1347سازي تامين اجتماعي در سال  شركت خانه
) شركت مادر تخصصي(ت تبديل به ھلدينگ  اين شرك1380مالكيت سازمان تامين اجتماعي تاسيس شد اما در سال 

  . شد
سازي  سازي ايران، شركت بازرگاني خانه سازي ايران، شركت مھندسان مشاور خانه شركت مديريت طرح و اجرا خانه

گذاري ساختمان و مسكن تامين گستر، شركت  ايران، شركت مھندسي تاسيسات بيمارستاني تامين، شركت سرمايه
ن تامين مسكن سخا، شركت امالك و مستغالت تامين اجتماعي، شركت كار و تامين، شركت گذاري پيشتازا سرمايه

سازي ايران ھستند كه  گذاري خانه  شركت زيرمجموعه شركت سرمايه9صنايع مصالح پيش ساخته پيشروان تامين ابنيه 
  . از قضاي روزگار دفتر مركزي بسياري از آنھا درخيابان افريقاي تھران است

سازي  گذاري خانه شودكه در حال حاضر به دليل تغييرات مكرر در ھيات مديره شركت سرمايه  ديگر گفته مياز سويي
  .  ميليارد تومان است50ھاي عمده اين شركت در حال ركود و توقف است، شركت كه سرمايه ثبتي آن  ايران پروژه

ھاي بزرگ تحت پوشش وزارت رفاه و تامين  هھا و مجموع ھاي بيشتر ديدكه درساير شركت به ھرحال بايد با بررسي
، بانك رفاه كارگران، صندوق )شركت سرمايه گذاري تامين اجتماعي(توان به شستا اجتماعي كه از جمله آن مي

ھاي زيرمجموعه آن است، مي توان افراد ديگري از دوستان و ھمفكران و نزديكان صادق  بازنشستگي كشوري و شركت
  امين اجتماعي دولت دھم را در سمت ھاي مديريتي اين واحدھا يافت يا خير؟ محصولي وزير رفاه و ت
   گزارش از محمد نوروزي

  پايان پيام
  

  ادامه بازداشت اعضای سندیکای واحد و محکوميت رضا رخشان را محکوم می کنيم

  !المللی ھای مدافع حقوق بشر داخلی و بين ھای کارگری و نھاد کارگران، تشکل   

سرکوب جنبش کارگری ایران و زندانی کردن نمایندگان منتخب آنھا، دادگاه تجدید نظر اھواز، رضا رخشان از در ادامه 
در شرایطی .  ماه حبس محکوم کرد6اعضای سندیکای نيشکر ھفت تپه و رئيس ھيئت مدیره این تشکل کارگری را به 

به زندان محکوم می شود که بسياری " ذھان عمومینشر اکاذیب و تشویش ا" این کارگر و فعال کارگری جنوب به اتھام 
ھاست که حقوق خود را  ھا و مراکز توليدی و خدماتی، از جمله کارخانه لوله سازی خوزستان، ماه از کارگران کارخانه

زداشت شان، احضار و با ھای کارگران و دفاع از حقوق آنھا توسط نمایندگان آیا پاسخ مطالبات و خواسته. اند دریافت نکرده
  و زندان است؟

ای از دستگيری اعضای سندیکای کارگران اتوبوسرانی تھران، آغاز شده  ھای اخير، بار دیگر موج تازه عالوه بر این در ھفته
این در حالی است که غالمرضا . ھای خط یک و مرتضی کمساری بازداشت شدند و علی اکبر نظری از راننده

  .زندانی شده بودند غالمحسينی و رضا شھابی پيش از این 
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ھای ضد کارگری، خواستار منع  ھای کارگری ضمن محکوم کردن این اقدام کميته ھماھنگی برای کمک به ایجاد تشکل
تعقيب و آزادی تمامی کارگران و فعالين کارگری زندانی از جمله منصور اسالو، ابراھيم مددی، بھنام ابراھيم زاده می 

المللی می خواھيم که از ھر طریق ممکن  ی کارگری و مدافعين حقوق بشر داخلی و بينھا ما از کارگران و تشکل. باشد
  .برای آزادی کارگران زندانی بکوشند

  ھای کارگری کميته ھماھنگی برای کمک به ایجاد تشکل 

   1389 آذر 12

68 Hcom.khamahangi.www  

   زندان توسط نيروھای امنيتی شکنجه فعال سنديکايی در

  
 فعال سنديکايی شرکت اتوبوس رانی تھران و حومه غالمرضا :  آذر اعالم داشته است 12درتاریخ خبرگزاری ھرانا 

غالمحسيی در سلولھای انفرادی بند سپاه وزارت اطالعات تحت شکنجه ھای جسمی و روحی برای گرفتن اعترافات 
تم و فريادھای آقای غالمحسينی در طی شبانه روز در بند توسط ساير زندانيان صدای ضرب وش. دروغين قرار دارد
  . شنيده می شود

به گزارش فعالين حقوق بشر و دموکراسي، از طرفی ديگر از زمان بازداشت آقای غالمحسينی تاکنون خانواده وی از 
ه انقالب، دادستانی کرج و اداره مراجعات خانواده آقای غالمحسنی به دادگا. وضعيت وشرايط او بی خبر ھستند

اداره اطالعات کرج از باز پس دادن مدارک . اطالعات با اين پاسخ مواجه ھستند که بازجويی او ھنوز تمام نشده است
شناسايی اعضای خانواده، دفترچه بانک که به آن نياز مبرم برای برداشت پول جھت امرار معاش خود دارند خوداری می 

  . کند
وه ھای جديد و وزارت اطالعات که اخيرا عليه اکثر فعالين سنديکايی بکار می برد ضبط مدارک شناسايی يکی از شي

اعضای خانواده ، کارت و دفترچه بانکی و ھمچنين دستور مصدود کردن حساب بانکی آنھا را صادر می کنند تا خانواده 
  . ند و به لحاض معيشتی تحت فشار قرار گيرندھای فعالين سنديکايی نتوانند از حساب بانکی خود پول برداشت ک

 آبان ماه در يکی از خيابانھای کرج بازداشت و وزارت اطالعات 12 ساله در روز 44فعال سنديکايی غالمرضا غالمحسينی 
  . منتقل گرديد

زندان اوين در  دستگير وچند ھفته در 84او در جريان اعتصابات و اعتراضات گسترده کارکنان شرکت واحد تھران در سال 
  .  سال از کار تعليق شد4بازداشت بسر برد و نزديگ به 

 ماه پيش پس از صدور حکم بازگشت به کار اداره کار توانست به محل کار خود بازگردد ولی 8آقای غالمحسينی حدودا 
  . مردادماه مجددا به بھانه ھای واھی از کار تعليق شد2

  بدون شرح 
  :گران و كارفرمايان كرمانشاھيمعاون وزير كار در جمع كار

  اصالح برخي مواد قانون كار ضروري است 
 

معاونت روابط کار وزارت کار و امور اجتماعی :   : آمده است  89 آذر 13 ایلنا درتاریخ- به گزارش خبر گزاری دولتی کار ایران
نيم اما برخی از موارد قانون کار ھا استفاده ک قانون کار ظرفيت ھای زیادی دارد که بایستی از ھمين ظرفيت: گفت 

  . نحوی اصالح شود که قابليت اجرایی داشته باشد و برخی مواد قانونی نيز باید به آن اضافه گردد بایستی به
به گزارش ايلنا؛ ابراھيم نظری جاللی در نشست با کانون ھماھنگی شوراھای اسالمی کار ، مجمع نمایندگان کارگران 

این اصالح در جھت تثبيت اشتغال و رشد سرمایه گذاری خواھد : فی کارگری در کرمانشاه گفتو کانون انجمن ھای صن
  . بود

اصالح این ماده در جھت ساماندھی قرارداد ھای موقت :  قانون کار را از جمله این موارد خواند و گفت 13وي اصالح ماده 
  . کارگری است

 از اوایل دولت نھم این تشکل ھا رشد قابل مالحظه ای داشته :نظری جاللی در خصوص افزایش تشکالت کارگری گفت 
  . و مجمع عالی نمایندگان کارگران و کانون انجمن ھای صنفی نيز در کشور شکل گرفته است

وی تشکل ھای کارگری را صنفی خواند و از آنان خواست تا دچار استفاده ھای سياسی برخی افراد خاص نشوند و 
  . انجام وظيفه نمایند) مدظله العالی(ام عظمای والیت ھمه باید تحت زعامت مق

  . شعار ما پایداری بنگاھھای توليدی است: معاون وزیر کار با اشاره به شعار محوری این وزارتخانه گفت
کارگر و کارفرما بایستی مانند دو شریک اقتصادی دست به دست ھم داده و برای حفظ و موجودیت و توسعه : وی گفت 
  . لسوزانه کار کنندکارگاه د

وی با اشاره به دستور اکيد ریاست جمھوری مبنی بر اینکه دستگاھھای اجرایی حق ندارند جز در امورات حجمی امورات 
 بازرسی از این 1290در طول سه ماه بيش از : خود را به شرکت ھای خدماتی تامين نيروی انسانی واگذار کنند گفت 

  . رفته استشرکت ھا توسط وزارت کار صورت گ
  . این امر در دستور جدی دولت قرار دارد: نظری جاللی در خصوص بيمه کارگران ساختمانی نيز گفت 

برای این موضوع راھکارھای اندیشيده : وی از تجميع قوانين مشاغل سخت و زیان آور و اصالح آن نيز خبر داد و گفت 
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  . شده است
در تمام : ھماھنگی شوراھای اسالمی کار کرمانشاه نيز تقدیر کرد و گفت نظری جاللی از فعاليت و تدابير ریيس کانون 

  . جلسات ملی حضور فعال دارد
نظارت و پيگيری دلسوزانه : وی با اشاره به اقدامات مناسب در راستای سرمایه گذاری و اشتغال استان کرمانشاه گفت 

 89ستودنی است و این استان توانسته است تاکنون و کارشناسی استاندار کرمانشاه در امر توليد و سرمایه گذاری 
  . درصد تعھد اشتغال سالجاری استان را محقق سازد

در این نشست آقای براندیشه مدیرکل کار و امور اجتماعی استان نيز با اشاره به تعامل و تفاھم ھمه جانبه بين 
ارگر و کارفرما تنظيم شده و ما ھيچ گونه در سایه این تعامل روابط فی مابين ک: شرکای اجتماعی در استان گفت 

  . مشکلی در استان نداریم
  . تشکالت کارگری و کارفرمایی استان رشد قابل مالحظه ای داشته و در سطح ملی نيز جایگاه خوبی دارند: وی گفت 

 خرسندی از در ادامه جلسه اولياء علی بيگی ریيس کانون ھماھنگی شوراھای اسالمی کار کرمانشاه نيز ضمن ابراز
در استان کرمانشاه تعامل و : نشست صميمی معاون روابط کار وزارت کار و امور اجتماعی با نمایندگان کارگری گفت 

  . انس و الفت خوبی بين شرکای اجتماعی اعم از کارفرما ، کارگر و دولت وجود دارد
وده و در رسيدن به استقالل اقتصادی از ھر ما کارگران نيز با کار و کوشش صادقانه خود در خدمت توليد ب: وی گفت 

  . کوشش دریغ نخواھيم کرد
در این جلسه مشکالت جامعه کارگری توسط اعضا بازگو و از سوی معاون محترم وزیر به سواالت آنان : گفتنی است 
  . پاسخ داده شد

در :  برگزار شد، اظھار داشتابراھيم نظری جاللی در جلسه کارگروه اشتغال استان که در محل استانداری کرمانشاه
دوران جنگ تحميلی بحث دفاع از کيان مقدس جمھوری اسالمی ایران در راس امور قرار داشت و امروز به واسطه 

  . اھميت موضوع اشتغال این مبحث در راس امور کشور قرار دارد
غدغه ه پرداختن به موضوع اشتغال امروز تمامی مسئولين کشور در رده ھای مختلف یکی از اصلی ترین د: وی ادامه داد

  . و حل معظل بيکاری است
با درایت استاندار محترم کرمانشاه و تالش کليه دستگاھھای اجرایی و اعضای کارگروه اشتغال این استان در : وی افزود 
  .  درصد اشتغال تعھد شده استان است89 شغل ایجاد شده که 26842سالجاری 

 درصد اشتغال کشور را در دست دارد که حداقل 40رایط کنونی حوزه عمرانی بيش از در ش: نظری جاللی تصریح کرد
 نوع واحد توليدی نيز درگير حوزه عمرانی ھستند، لذا 250 نوع شغل را به خود اختصاص داده و ھمچنين بيش از 750

رد و استان کرمانشاه به لحاظ حوزه عمرانی در ھر استانی که فعال تر باشد، اشتغال در آن استان نيز نمود بيشتری دا
  . فعال بودن این حوزه به ویژه در زمينه عمران و مسکن مھر در اشتغال رشد خوبی داشته است

برای ایجاد اشتغال پایدار مھمترین مسئله تدبير و برنامه ریزی درست برای اھداف : معاون وزیر کار و امور اجتماعی گفت
  . فعاليت ھاستتعيين شده و ھمچنين پيگيری و نظارت 

یکی از کارھای مھمی که این وزارتخانه انجام داده تثبيت اشتغال موجود بوده که می توان ادعا کرد از : وی یادآور شد
افتخارات وزارت کار در دولت ھای نھم و دھم این بوده که از ریزش بيش از یک ميليون شغل و بيکار شدن کارگران 

  . جلوگيری کرده است
برای اینکه بتوانيم روابط بين کارگر :  ادامه با اشاره به تسھيل در روابط بين کارگر و کارفرما اظھار داشتنظری جاللی در

یکی از معضالت حوزه کار و توليد این بود که رسيدگی به شکایات . و کارفرما را روان تر کنيم کارھای زیادی انجام داده ایم
  .  روز رسيده است50جاميد که این مدت در حال حاضر به  روز به طول می ان90کارگر و کارفرما متوسط 

برای اولين بار پنج ھزار شورای سازش در سطح واحدھای توليدی کشور تشکيل شده که مدت رسيدگی به : وی افزود
  . شکایات کارگر و کارفرما در این شوراھا به کمتر از ھفت روز رسيده است

طی این مدت جمعيت کارگران بيمه شده قریب به سه ميليون نفر افزایش : دمعاون وزیر کار و امور اجتماعی یادآور ش
  .  درصد کاھش پيدا کرده است10یافته اما تعداد شکایات حداقل 

وی تشکيل کارگروه حمایت از توليد در کشور را از راھکارھای اساسی دولت در رفع مشکالت واحدھای توليدی دانست 
  .  بررسی شده در این کارگروه مشکل نقدینگی را داشته اند درصد واحدھای65بيش از : و گفت 

آقای براندیشه . وی تجدید ارزیابی دارایی ھا را یکی از راھکارھای حل مشکل کارآفرینان و واحدھای توليدی دانست
يرخانه مدیرکل کار و امور اجتماعی و دبير کارگروه اشتغال و سرمایه گذاری استان نيز ضمن ارایه گزارش عملکرد دب

 ميليون تومان با 657 ميليارد و 106 طرح با رقم یک ھزار و 26699تعداد : کارگروه اشتغال و سرمایه گذاری گفت 
  .  نفر به بانک ھا معرفی شده است53671اشتغالزایی 

  . ست ميليون تومان به انعقاد قرارداد رسيده ا735 ميليارد و 958 طرح با اعتبار 26067از این تعداد : وی گفت 
بانک ھای عامل :  ميليون تومان طرح اقتصادی زودبازده طی ھفته ھای اخيرخبر داد و گفت 179 ميليارد و 6وی از انعقاد 

 نفر در بخشھای مختلف صنعت ، 210 ميليون تومان و اشتغالزایی 179 ميليارد و 6 طرح را با ميزان 50استان توانسته اند 
  . مایندخدمات و کشاورزی انعقاد قرارداد ن

 طرح زودبازده که در 10639تعداد : براندیشه در خصوص ميزان یارانه پرداختی به بنگاھھای اقتصادی زودبازده گفت 
و بانک ھای ملت و صادرات معرفی شده که ) ع( به بھره برداری رسيده را به صندوق مھر امام رضا 86 و 85سالھای 

  يليون تومان یارانه پرداخت شده است  م238 ميليارد و 15 طرح مبلغ 9469تاکنون به 
نظری جاللی معاون روابط کار وزارت کار و امور اجتماعی در نشست صميمی با اعضای خانه صنعت و معدن و کانون 

شعار محوری وزارت کار و امور : انجمن ھای صنفی کارفرمایان و اتاق بازرگانی و صنایع و معادن استان کرمانشاه گفت 
  . فضای کسب و کار و حمایت از واحدھای توليدی استاجتماعی بھبود 

رویکرد ما و قانون کار حمایت از بنگاھھای توليدی است و این بدون حمایت از کارآفرینان و کارفرمایان ميسر : وی گفت 
نمی باشد و کارگران نيز از سرمایه ھای ملی کشور به شمار می روند که بایستی با تعلق خاطر و عشق به کار 

  . ردازندبپ
تعریف ما از نيروی کار ، کارگر و کارفرما در کنار ھم است و اگر به ثروت و توليد کمک نشود کار بوجود نخواھد : وی افزود 
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  . آمد
علت موفقيت کارآفرینان عشق و عالقه آنان به کار و توليد : نظری جاللی کار کارآفرینان را ارزشمند خواند و تصریح کرد 

  . ر این راستا در خدمت کارآفرینان استاست و دولت نيز د
مشکالت و مسائل واحدھای دارای : وی با اشاره به اقدامات انجام یافته در کارگروه حمایت از توليد در کشور گفت 

  . بحران در این کارگروه بررسی می شود
ره اندیشی این موضوع دولت نيز به فکر چا: مشکل نقدینگی را یکی از عمده ترین مشکالت واحدھا دانست و گفت 

  . درآمده و پرداخت سرمایه در گردش به این واحدھا را در دستور کار قرار داده است
به استانداران به عنوان رئيس دولت در : وی عزم دولت را در خصوص رفع مشکل بيکاری کشور یادآور شد و تصریح کرد 

  . ذاران و توليد را مرتفع نماینداستانھا اختيار کامل داده شده که موانع و مشکالت سرمایه گ
:  ھزار فرصت شغلی استان کرمانشاه در سالجاری گفت 30معاون روابط کار وزارت کار و امور اجتماعی با اشاره به تعھد 

 درصد این اشتغال محقق شده 89با ھمت و تالش استاندار محترم و ھم افزایی کليه دستگاھھای اجرایی تا کنون 
  . است

یکی از ثمرات :  به رویکرد نگرش جدید وزارت کار و امور اجتماعی در اجرای قانون کار پرداخت و ھار داشت وی در ادامه
 ھزار شورای سازش در واحدھای توليدی صنعتی و خدماتی و کشاورزی سراسر کشور است 5این تغيير رویکرد وجود 

  . و فصل می نمایندکه اختالفات بين کارگر و کارفرما را در سریعترین زمان ممکن حل 
اصالح این قانون در جھت ارزش آفرینی است و کارگران و کارفرمایان در این : با توجه به ضرورت اصالح قانون کار گفت 

  . راستا به عنوان شرکای اجتماعی دولت کمک خواھند کرد
  . اصالح و بازبينی شوداین قانون نيز بایستی : نظری جاللی از اصالح قانون بيمه بيکاری نيز خبر داد و گفت 

: وی بازرسين کار و کارشناسان روابط کار و ادارات کار و امور اجتماعی را سفيران حسن نيت کار و توليد خواند و گفت 
  . این کارشناسان مشاورین مورد اعتماد برای کارفرمایان و کارگران می باشند

تمام ساز و : شریح طرح بزرگ تحول اقتصادی پرداخت و گفت معاون روابط کار وزارت کار و امور اجتماعی در ادامه به ت
  . کارھای اجرایی این طرح بزرگ کارشناسی شده و کارفرمایان مطمئن باشند کمترین ضرر و زیانی به آنان نخواھد رسيد

  . اھد شداجرای صحيح این طرح باعث رونق اقتصادی کشور خو: وی با اشاره به فواید طرح ھدفمند کردن یارانه ھا گفت 
این شرکت ھا باید بگونه ای عمل نمایند که : نظری جاللی در ادامه به عملکرد شرکت ھای خدماتی اشاره و گفت 

  . کليه حقوق و مزایای قانونی کارگران بموقع به آنان پرداخت شود
 پرداخته و مشکالت در ادامه این جلسه ھر یک از اعضای خانه صنعت و معدن و کانون صنفی کارفرمایان به ایراد سخن

  . خود را در زمينه کمبود نقدینگی ، بھره زیاد بانکی و تعرفه ھای مالياتی عنوان کردند
  پايان پيام

  
 چھارده فعال کارگری در سنندج دستگير شدند 

  
گلگشتی در حمایت از کارگران   آذر ماه،13روز جمعه : کميته ی ھماھنگی برای کمک به ایجاد تشکل ھای کارگری

 12تا   صبح شروع شد و 10 برگزار شد که از ساعت  سنندج انی توسط فعالين کارگری و اعضا کميته ھماھنگی درزند
بعد از آن . سکوت شروع شد و بعد در رابطه با ضرورت گلگشت صحبت شد  دقيقه1این مراسم ابتدا با  تظھر ادامه داش

ارائه کرد و در  ایی را انی و سندیکای نيشکر ھفت تپه نوشتهکنندگان در مورد حمایت از کارگران زند یکی دیگر از شرکت
  پایان ھم بيانيه سراسری کميته ھماھنگی قرائت شد

  
بود،   نفر از شرکت کنندگان14نایسر از توابع سنندج، یک اتوبوس از شرکت کنندگان که حامل  در حين برگشت در آبادی

  و بازداشت کردندتوسط نيروھای امنيتی متوقف سرنشينان آن را دستگير
 -  کيومرث قادری- یدهللا حمدی -و ھمسرش  صدیق سبحانی )  ساله وفا قادری10فرزند )  دیاکو قادری–وفا قادری 

.  کيو مرث سبحانی -سبحانی   فایق- واحد خانی - جمال خانی -  کاوه بھرامی -  عر فان نادری  -حبيب هللا کله کانی 
 سال سن دارد آزاد 10دیاکو قادری فرزند وفا قادری که   بعد از ظھر4 در ساعت .ظھير رضوی دستگير و بازداشت شدند
 نيز با ضمانت آزاد شد شد و ھمزمان ھمسر صدیق سبحانی

 در آنجا دچار  اطراف سنندج بود که متاسفانه به دليل بيماری اسم  خانمی اھل ابادی یکی دیگر از دستگير شدگان
 باز داشت به سر ميبردمشکل شده بود اما ھمچنان وی در 

 نفر از بستگان دستگير شدگان در مقابل دادگستری سنندج دست به تجمع زدند و خواستار 15 اذر ماه 14 شنبه   امروز
 آزادی آنان شدند

ما  . ميليون تومان وثيقه صادر کرده است100پرونده برای ھر کدام دستگير شدگان مبلغ  الزم به ذکر است که قاضی
شدیدا محکوم کرده و خواستار آزادی بی قيد و شرط  ھماھنگی دستگيری و بازداشت فعالين کارگری رااعضای کميته 

 ھستيم کارگران و فعالين کارگری دربند
 

  درصد تورم در پی خواھد داشت ۶٠ تا ٢٠ھا،  ھدفمندی يارانه

اند که  کارشناسان بر اين عقيده:  گفتنماينده بافت و راور در مجلس:  آذر آمده است 13در تاریخ آفتاب به گزارش سایت 
  .  درصدی را پس از اجرای طرح شاھد ھستيم۶٠ تا ٢٠در شرايط موجود تورم 

 درصدی را ۶٠ تا ٢٠اند که در شرايط موجود تورم  کارشناسان بر اين عقيده: نماينده بافت و راور در مجلس گفت: آفتاب
   .پس از اجرای طرح شاھد ھستيم

کرمان، » نگارستان«وگو با ھفته نامه  ت، محمدتقی بختياري، عضو کميسيون عمران مجلس، در گفتبه گزارش خانه مل
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اثرات تورمی اجرای طرح ھدفمند : ھا بر بخش مسکن نيز گفت با اشاره به اين مطلب، درباره اثر ھدفمند شدن يارانه
اگر دولت با مکانيزم . شود خص ميھا بر بخش مسکن فقط با نحوه اجرای آن توسط دولت مش کردن و حذف يارانه

م، اقتصاد و بخش مسکن خواھد ھا به نفع مرد مشخص نسبت به اجرای اين طرح مبادرت کند طرح ھدفمند کردن يارانه
  . شد

ھای مصالح  ھا در بخش در پنج سال اول اجرای طرح به دليل واقعی شدن قيمت: بينی کرد وی در عين حال پيش
دھد که با کنترل و نظارت دقيق  رژی و به تبع آن در بخش مسکن نيز افزايش قيمت رخ ميساختماني، حمل و نقل، ان

  . ثرات کاذب اين طرح را کاھش دادتوان ا مي
مسائل روانی حاصل از : اين نماينده مجلس ھمچنين با اشاره به تأثير مسائل روانی حاصل از اجرای طرح تصريح کرد

ھای  تواند با ارائه اھرم ت مسکن و مصالح ساختمانی تأثيرگذار بوده و دولت مياجرا بيش از خود طرح در افزايش قيم
   .مناسب اثرات منفی اجرای طرح را کاھش دھد

سازی مردم از نحوه اجرا و  آگاه: رسانی شفاف دولت درباره اين طرح اشاره کرد و گفت وی ھمچنين به ضرورت اطالع
  .بخش مسکن را نيز کاھش دھدتواند تأثيرات منفی آن به  جزئيات طرح مي

اعتراض يک اتحاديه بين المللی کارگری به صدور حکم زندان برای رئيس سنديکای 
 کارگران نيشکر ھفت تپه 

ھای کشاورزي، صنايع غذايی و  المللی کارگران بخش  فدراسيون بين:  آذر آمده است 13بر پایه خبر دریافتی در تاریخ 
 صدور حکم شش ماه زندان برای رضا رخشان، رئيس ھيئت مديره سنديکای کارگران خدمات با انتشار بيانيه ای به

  .  اعتراض کردشرکت نيشکر ھفت تپه،
به گزارش راديو فردا، اين فدراسيون در بيانيه خود با ديکتاتور توصيف کردن حکومت جمھوری اسالمی خواستار پايان دادن 

آقای رخشان به اتھام تشويش اذھان عمومی به شش . ان شده استبه سرکوبی فعاالن کارگری و حقوق بشری در اير
  .ماه زندان محکوم شده است پيشتر، سنديکای کارگران شرکت نيشکر ھفت تپه به اين حکم اعتراض کرده بود

  نفر از کارگران سد زیویه کامياران 14اخراج 

 کيلو متری 25ی سد خاکی زیویه ، واقع در  چھارده نفر از کارگران قرارداد 89/8/29بر اساس خبر رسيده ،مورخ  
پروژه سد زیویه یکی از دھھا پروژه ای می باشد که در دست شرکت  .اخراج شدند   کارخود  کامياران از شھرستان 

این شرکت از . جھاد نصر یکی از شرکت ھای نيمه دولتی و نيمه خصوصی است که در استان کردستان فعاليت می کند
سته دولتی بود که با سپردن پروژه مسکن مھر توسط ستاد مسکن استانداری کردستان به جمله مراکز ورشک

: در حال حاضر جھاد نصر در استان، عالوه بر سد زیویه ، بر روی پروژه ھای متفاوتی مانند . دوباره گرفت  رونق آن،
دھگالن و مھم تر از تصفيه خانه شھر سقز، راه سازی مسيرھای سنندج به شھرھای کامياران، مریوان و 

. آماده سازی مسکن مھر کار می کند   پروژه ھمه  

 کميته ھماھنگی برای کمک به ایجاد تشکل ھای کارگری 

1389 آذر 13  

  کارگر مخابرات ٣٧٠اخراج 

ھايی از شرايط جديد  مديرعامل شرکت مخابرات ايران با اعالم بخش:  آذر آمده است 13در تاریخ کلمه به گزارش سایت 
  . کنيم  از ليسانس استخدام نميپايين تر: ذب نيرو در اين شرکت گفتج

 مديريت ۴٧بر اساس ماده : صابر فيضی شنبه شب در جمع کارکنان قراردادی شرکت مخابرات مازندران اظھار داشت
خدمات کشوری سازمان بازرسی مخابرات، کارکنان شرکت مخابرات در صورت انتقال يا مامور خدمت شدن به 

   .شوند ھای دولتی اخراج مي تگاهدس
  . فر از شرکت مخابرات اخراج شدند ن٣٧٠نامه جديد  بر اساس آيين: فيضی افزود

نامه جديد استخدام و پرداخت شرکت مخابرات ھمه پرسنل  بر اساس آيين: مديرعامل شرکت مخابرات ايران تصريح کرد
   . کارمند نداريماين شرکت به عنوان کارگر محسوب شده و نيرويی به عنوان

نامه جديد حقوق کارگری و ميزان پرداختی حقوق کارگران مخابرات افزايش يافته اما در بازنشستگی و  در آيين: وی افزود
   .پايان کار آنھا تاثير ندارد

در : کردآيند، تصريح  نامه جديد افراد زير ليسانس به استخدام شرکت مخابرات در نمي فيضی با اشاره به اينکه در آيين
   .اين آيين نامه استثايی برای فرزندان شھدا و جانبازان در نظر گرفته شده است
افرادی که : ھای کشور خبر داد و افزود وی از ساماندھی وضعيت کارکنان قراردادی شرکت مخابرات در سراسر استان

فعاليت ھستند قرارداد آنھا به دارای ليسانس و ليسانس مطلوب بوده و در شرکت مخابرات به صورت مستقيم مشغول 
  . شود اد مدت زمان معين تبديل ميقرارد

اولويت دوم با افرادی است که با پيمانکاران کار کرده ولی برای شرکت مخابرات کار تخصصی انجام : فيضی بيان داشت
داد است با آنھا نيز قرارکنند و تخصصی ندارند اما رشته آنھا تخصصی  دھند و حتی افرادی که با پيمانکاران کار مي مي

  . شود مدت زمان معين بسته مي
افرادی ھستند که در شرکت مخابرات مشغول کار تخصصی بوده اما دانشجو ھستند با اين افراد نيز : وی تصريح کرد



 399

ن کنند اما مدرک تحصيلی ندارند در ھما شود و افرادی که با پيمانکاران کار مي قرارداد به صورت کارمزدی بسته مي
  . کنند عيت با پيمانکاران کار ميوض

کارکنانی که بعد از : فيضی از صدور احکام کارگزينی کارکنان شرکت مخابرات در مدت زمان معين خبر داد و تصريح کرد
 مديريت خدمات ۴٧ھای دولتی منتقل شوند بر اساس ماده   به عنوان مامور خدمت يا انتقال به دستگاه١٨/٨/٨٨تاريخ 

  .شوند  مخابرات الزامی برای جذب آنھا ندارد و از اين شرکت اخراج ميکشوری شرکت

 مردم خشمگين عسلویه لوله آب به شرق کشور را بستند
  

به گزارش ايران خبر ، آنھا در .محرم به شرق کشور را بستندآب  خط لولهدر یک اقدام اعتراضی مردم خشمگين عسلويه 
شھرھاي بخش  صن کرده و مي گفتند تا تکليف آبرساني به روستاھا واعتراضي کنار خط انتقال آب تح اين حركت

خط لوله انتقال آب . اداره آب نمي دھند  اجازه باز کردن شير آب اين خط انتقال را به ماموران،عسلويه مشخص نشود
مزگان از رسيده و مردم شھرھاي استان بوشھر و چند شھر استان ھر سد کوثر به شھرھاي جنوب کشور تا بندر لنگه

 اما با وجود گذشتن خط انتقال آب طرح محرم از ميان روستاھا و شھرھاي بخش عسلويه ؛ آب آن استفاده مي کنند
  .مردم اين منطقه از استفاده از اين آب سالم محروم ھستند

 
سال , روستاھاي بخش عسلويه و شھر سيراف که در مسير خط لوله محرم قرار دارند الزم به ذكر است كه مردم

توابع شھرستان   ھزار نفر جمعيت از30بخش عسلويه با , بي آبي رنج مي برندو از اين نعمت محروم ھستند ھاست از
جنوبي است خط انتقال آب طرح محرم آب  کنگان استان بوشھر محل اجراي طرحھاي پااليشگاھي و پتروشيمي پارس

  . ارس منتقل مي کندھرمزگان و ف سد کوثر را به استان بوشھر و چند شھر استان

نماينده دولت گفته :درخواست تجمع اعتراضی به خلف وعده در مورد استخدام پرستاران
 . اين دروغ محض است.  پرستار برای ھر تخت ھست2.7

 5/ گزارش غلط از استخدام پرستاران به رئيس جمھور:  آذر آمده است 13در تاریخ مھر به گزارش خبرگزاری دولتی 
  ه پرستاری درخواست جامع

رئيس سازمان نظام پرستاری با اشاره به گزارشھای غلط معاونت نظارت راھبردی و برنامه ريزی رياست جمھوری در 
  . ن در قالب پنج درخواست خبر دادمورد استخدام پرستاران از پيگيری خواسته ھای پرستارا

 23 روزه جامعه پرستاری به دولت برای استخدام 20به گزارش خبرنگار مھر، غضنفر ميرزابيگی روز شنبه در پايان مھلت 
 ماه از دستور صريح رئيس جمھوری مبنی بر 9متاسفانه امروز بعد از گذشت : ھزار نيرو، در نشست خبری اظھار داشت

   . ھزار پرستار ھنوز نتيجه مثبتی حاصل نشده است23استخدام 
اين شورا می : جامعه پرستاری تحت فشار قرار گرفته افزودوی با اشاره به اينکه شورای عالی نظام پرستاری از سوی 

   .تواند بر اساس اختياراتی که دارد رئيس سازمان نظام پرستاری را استيضاح کند
واقعيت امر اين است که مشکل استخدام تنھا : ميرزابيگی با تاکيد بر اينکه از دست دادن مسئوليت مھم نيست، گفت

 ساعت برای 24ردم و بيماران ھستند که ضرر می کنند زيرا حداکثر نيروی پرستاری در متوجه پرستاران نيست بلکه م
  .  شونديک تخت بيمارستانی نيم نفر است و در اين وضعيت مردم به راحتی تلف می

وی در اين نشست خبری با انتقاد شديد از معاونت نظارت راھبردی و برنامه ريزی رياست جمھوری برای اينکه به رئيس 
 دستور 5اسناد و گزارشھای مستند از : مھوری گزارشھای غلط از روند پيگيری قانون ارتقای بھره وری می دھد، افزودج

کتبی رئيس جمھوری خطاب به سازمان مديريت و برنامه ريزی سابق داريم و عالوه بر آن رئيس جمھوری بارھا و به 
   .يست چرا ھيچ اتفاق مثبتی رخ نمی دھدبھانه ھای مختلف اين موضوع را تذکر داده اما معلوم ن

رئيس سازمان نظام پرستاری ايران با تاکيد بر اينکه احتماال گزارشھايی که به رئيس جمھوری ارائه می شود حاکی از 
 نيروی پرستاری به ازای ھر 2.7نماينده دولت گفته است که : اين است که قانون در مسير اجرا پيش می رود، ادامه داد

   .مارستانی داريم که اين يک دروغ محض استتخت بي
 نيرو اعم از پرستار، 1.7آنچه مشخص است اينکه در حال حاضر به ازای ھر تخت بيمارستانی : ميرزابيگی اظھار داشت

در حالی که استانداردھای جھانی . وجود دارد که سه دھم تا نيم نفر آن را پرستار تشکيل می دھد... پزشک، خدمه و
   . نفر پرستار به ازای ھر تخت بيمارستانی است5 تا 4 نفر و بخشھای ويژه بين 2ھای عمومی حداقل برای بخش

وی با اشاره به حمايتھای وزير بھداشت و شخص رئيس جمھوری از پيگيری اجرای قانون ارتقای بھره وری نيروھای 
 را متوجه سازمان مديريت سابق دانست بالينی نظام سالمت، در عين حال تمامی مشکالت سر راه استخدام پرستاران

   .اين سازمان حتی حاضر نشده جلسه ای با جامعه پرستاری داشته باشد تا داليل مخالفتش را بيان کند: و افزود
رئيس سازمان نظام پرستاری در ادامه از درخواست تجمع اين سازمان به وزارت کشور و استانداری که امروز ارائه می 

بعد از اين درخواست تا چند روز صبر می کنيم يا با تجمع موافقت شود و يا اينکه مشکل پرستاران : فزودشود خبر داد و ا
   .حل می شود

 5در تجمعی که خواھيم داشت :  ھزار نيرو راضی نيست، گفت23وی با اعالم اينکه جامعه پرستاری ديگر به استخدام 
   .درخواست اساسی را مطرح می کنيم

اين درخواستھا شامل اجرای کامل قانون ارتقای بھره وری :  درخواست اشاره کرد و ادامه داد5ين ميرزابيگی به ا
 ھزار پرستار، پرداخت مابه التفاوت آنچه که پرستاران نبايد کار کنند از اول 23نيروھای بالينی نظام سالمت، استخدام 

مبنای استاندارد نيروی پرستاری برای ھر تخت ، اجرای قانون تعرفه گذاری خدمات پرستاری و تعيين 89فروردين 
    نيرو است1.8پرستاری که 

 نفر آنان 30 نفر حضور خواھند داشت که 100در مرحله اول تجمع در مقابل ساختمان سازمان مديريت سابق : وی افزود
 کامل درخواستھای ما  نفر و ھمين طور تا زمان اجرای500در مرحله بعد . از اعضای شورای عالی نظام پرستاری ھستند
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   .اين تجمع ھا ادامه خواھد داشت
ما اميدواريم اين تجمعات نتيجه بدھد اما زمان مشخص خواھد کرد که چه : رئيس سازمان نظام پرستاری ايران گفت

  .واکنشی خواھيم داشت

 شکایت آی تی یو سی از رژیم به سازمان جھانی کار
  

) آی تی یو سی(کارگری بير کل کنفدراسيون بين المللی اتحادیه ھاید:سندیکای کارگران شرکت نيشکر ھفت تپه 
مسئول ھماھنگی سازمان (دولت ایران به خوان ساومویا  دبير کل اتحادیه مواد غذایی طی نامه ای شکایت خود را از  و

نجاتی، فریدون  علیدر این نامه از زندانی بودن غير قانونی فعالين کارگری ھفت تپه آقایان .اعالم کردند) جھانی کار
  .خواھان آزادی آنھا شدند نيکوفر، قربان عليپور، محمد حيدری مھر و جليل احمدی اعتراض کرده و

آینده و پرونده آقای رضا رخشان نيز اشاره  در این نامه از احضار آقای محمد اوليایی فرد وکيل سندیکا به دادگاه در ھفته 
تشکل  کالت آی ال او است که در ماه ژوئن به وضعيت آزادیاین شکایت به بخش آزادیھای تش.شده است

 . ميپردازد درایران
  .برای اطالعات بيشتر به سایت آی یو اف مراجعه کنيد

 اختالس صدميلياردتومانی در مسكن مھر 

زوین دادستان قزوین از كشف جریان اختالس یكصد ميليارد تومانی در مسكن مھر ق: نوشت آذر 13در تاریخ وطن امروز 
  .خبر داد كه پيش از اینكه این اختالس صورت گيرد، كشف شد

 قضایی استان كه با حضور وزیر  نياركی پيش از ظھر دیروز در شورای مسؤوالن االسالم اسماعيل صادقی حجت
 ماه 3ھای خوبی برداشته شده است به طوری كه طی  در بحث مواد مخدر گام: دادگستری برگزار شد، اظھار كرد

 30كنندگان و قاچاقچيان مواد مخدر برخورد شده كه در این راستا حكم اعدام   سال كار شده و با توزیع4ه به ميزان گذشت
  .شود قاچاقچی صادر شده است و پس از تایيد نھایی بزودی اجرا می

دعا كنيم كه جلوی توانيم ا در رسيدگی به پرونده مسكن مھر اقدامات الزم انجام شد به طوری كه ما می: وی تاكيد كرد
اختالس یكصد ميليارد تومانی را گرفتيم كه باید از كسانی كه در این زمينه اقدام كردند و از جمله از ھوشياری و اقدام 

  .تقدیر و تشكر كنيم كه موجب شد مقابل فساد اقتصادی گرفته شود) عج(سربازان گمنام امام زمان
 ميلياردی در بيمه ایران پرونده دیگری است كه در شُرف اتخاذ تصميم 3تا  2پرونده اختالس : نياركی عنوان داشت صادقی
  .است

  پلمپ يک استوديوی و بازداشت کارکنان آن در تھران 
  

ھا و   اخبار موثق از شناسايی و پلمپ يک استوديوی دوبله سريال:  آذر آمده است 13به گزارش سایت مشرق در 
ای از جمله  ھای ماھواره  آثار دوبله شده در اين استوديو به منظور پخش در شبکه.ھای خارجی در تھران حکايت دارد فيلم

  .  فعاليت داشته است1تی وی پرشيا و فارسی
ھای مرکزی شھر تھران قرار داشت و چند زن و مرد  به گزارش مشرق، در اين استوديوی غيرمجاز که در يکی از خيابان

ھای خارجی به ھمراه  ھای غيرمجاز و تعداد زيادی از سريال  حلقه از فيلم100اند، حدود  دوبلور در آن بازداشت شده
  . ھای دوبله شده با محتوای غيراخالقی کشف و ضبط شده است ھا و فيلم چندين دستگاه رايانه، و متون سريال

  . براساس حکم قضايی دفتر اين استوديو پلمپ و مدير آن نيز بازداشت شده است
از پروانه فعاليت موقت در زمينه آموزش گويندگی را به مدت شش ماه از معاونت امور سينمايی و اين استوديوی غيرمج

  . سمعی و بصری وزارت ارشاد اخذ کرده، ولی تاکنون موفق به اخذ پروانه فعاليت دائم در زمينه دوبله نشده است
ھای مطرح خارجی را به اتمام رسانده و در اين  ھا و فيلم مدير اين استوديو گفته است که تاکنون دوبله تعدادی از سريال

ھای   قسمتی آلمانی است، برای پخش در يکی از شبکه120که يک سريال بيش از » جوليا«روزھا نيز دوبله مجموعه 
  . ای در دست اقدام داشته است ماھواره

به گفته يک منابع . ده است قسمت از اين سريال ترجمه، دوبله و برای پخش ارسال ش60شود تاکنون حدود  گفته مي
  .کند شود ھم اکنون در امارات زندگی مي ھای ماھواره ای فردی است که گفته مي مطلع رابط اين استوديو با شبکه

  تجمع مجدد کارگران ریسندگی خاور رشت 

 زیادی از این  تعداد1389 آذر 13به دنبال عدم تحقق وعده ھای داده شده به کارگران ریسندگی خاور رشت ، روز شنبه 
. صبح مقابل اداره صنایع و معادن رشت تجمع نمودند 8از ساعت  کارگران   

 ماه است که ھيچ گونه حقوقی دریافت نکرده اند و این در حالی است 9الزم به ذکر است که کارگران این کارخانه مدت 
به دریافت وام ھای سنگين از بانک ھای که کارفرما به دفعات به بھانه پرداخت بدھی و حقوق معوقه کارگران ، موفق 

کارگران تجمع کننده که بشدت عصبانی بودند اعالم  .استان شده است و ھيچگونه پرداختی به کارگران نداشته است 
در  . اعتمادی نداشته و تا دریافت حقوق معوقه خود به تجمع ادامه خواھند داد  کردند که دیگر به وعده ھای داده شده

این تجمع .  پایان دادن تجمع تا کنون به نتيجه ای نرسيده است   جھت الش مسئولين استان در اقناع کارگراناین ميان ت
     بعد از ظھر ادامه داشت 4تا ساعت 

 کميته ھماھنگی برای کمک به ایجاد تشکل ھای کارگری 
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1389 آذر 14  

 داران در برابر مجلس  تجمع امروز كاميون

  
 صبح امروز يكشنبه T300داران نيسان   جمعى از كاميون:  آذرآمده است 14لتی فارس در تاریخ به گزارش خبرگزاری دو

  . ل ساختمان بھارستان تجمع كردنددر مقاب
ھاى فروخته شده توسط شركت خودروسازى سايپا اعتراض داشته و با  داران نسبت به نوع كيفيت كاميون اين كاميون

.  الريجانى رئيس مجلس و نمايندگان خواھان رسيدگى به اين موضوع شدندشعارھا و نصب پالكاردھايى از على
ھاى اخير در مقابل   براى چندمين بار است كه در ھفتهT300داران نيسان  براساس اين گزارش تجمع و اعتراض كاميون

  .شود ساختمان بھارستان انجام مي

 يابد  قيمت نان در واحدھاى دولتى افزايش مي

سازی در   مقدمات اجرای قانون ھدفمند    : آمده است  89 آذر 14 ایلنا درتاریخ- زاری دولتی کار ایرانبه گزارش خبر گ
  . بخش آرد و نان در وزارت بازرگانی فراھم شده است

پس از اجرای قانون : ريزی و امور اقتصادی وزير بازرگاني، با بيان اين مطلب گفت به گزارش ايلنا،معاون برنامه
  . ای محاسبه خواھد شد صورت منطقه  يارانه ھا قيمت آرد و گندم، ملی و قيمت نان به يساز ھدفمند

قيمت نان در واحدھای دولتی بسيار پايين : محمود دودانگه با اشاره به باال بودن قيمت نان در واحدھای آزاد پز ادامه داد
  . است که با اجرای اين قانون قيمت متعادل خواھد شد

 اندکی افزايش خواھد  رضه آرد به نرخ ملی ،قيمت نان در واحدھای آزادپز کاھش و در واحدھای دولتيبا ع: وی افزود
  . شود داشت که اين افزايش قيمت با بھبود کيفيت نان جبران مي

وزارت بازرگانی مقدمات اجرای قانون ھدفمند سازی : ھا درکارگروه طرح تحول اضافه کرد وی با اشاره به تعيين قيمت
  . ھا وجود دارد رانه آرد و نان را فراھم ساخته و در حال حاضر آمادگی اجرای آن در تمامی استانيا

پس از اجرای قانون :  سال گذشته بی سابقه عنوان کرد و افزود30دودانگه، وضعيت ذخيره آرد و گندم کشور را در طول 
  . ھيچ مشکلی از نطر تامين گندم و آرد وجود نخواھد داشت 

ھا گندم با نرخی نزديک به قيمت جھانی در اختيار  طور قطع با اجرای قانون ھدفمندسازی يارانه ه وي، به به گفت
  . غذايی با پايه آرد را در پی خواھد داشت گيرد و اين امر کاھش قيمت مواد ھای آرد قرار مي کارخانه

در بسته آرد و نان ، : ی شده است گفتوی در ادامه با بيان اين مطلب که بسته سياستی حمايتی آرد و نان نھاي
  . کنندگان ادامه داشته باشد ھای تضمينی و ھمچنين از مصرف حمايت از کشاورزان از طريق خريد

عنوان متولی ، بستر اجرای قانون  وزارت بازرگانی به:ريزی و امور اقتصادی وزير بازگانی تاکيد کرد معاون برنامه
  .م کرده و با نظر کارگروه، اقدام به اجرای آن خواھد کردسازی يارانه نان را فراھ ھدفمند

 حال بحرانی اوضاع جسمی رضا شھابی در اثر اعتصاب غذای خشک 

حال بحرانی اوضاع جسمی رضا شھابی در اثر اعتصاب غذای خشک  بر اساس خبر موثقی که از زندان اوین دریافت 
 دست به اعتصاب غذای خشک زده 89 آذر 13اوین از روز شنبه  زندان 209شده است رضا شھابی کارگر زندانی در بند 

به دليل فشار جسمی و روحی وارده شده به .است و ھم اکنون از نظر جسمی در وضعيتی بحرانی به سر ميبرد
شھابی برای اعتراف در مورد اتھامات کذب مطرح شده عليه وی و نتيجتا بروز دردھایی در ناحيه کمر و کتف و عفونت 

ن و دھان و نيز به علت اعتصاب غذای وی که به دليل اعتراض وی به بازداشت بی مورد وی و طوالنی شدن دوره ی دندا
بازداشتش انجام گرفته ،اوضاع جسمی او در حالت بحرانی قرار گرفته تا جایی که نيمه ی سمت چپ بدنش بی حس 

 از محل کار 89 خرداد 22 شرکت واحد در روز رضا شھابی کارگر و عضو ھيات مدیره ی سندیکای کارگران.شده است
 زندان اوین تحت بازجویی قرار گرفته ،تحت انواع فشار ھای روحی و 209 ماه که در بند 6ربوده شد و در مدت نزدیک به 

 مھرماه با اعالم 19این در حالی است که در .جسمی قرار گرفته است تا اتھامات کذب طرح شده عليه خود را بپذیرد
 ميليون تومانی 60 از سوی شعبه دوم بازپرسی امنيت مستقر در زندان اوین ، خانواده ی او برای آزادیش وثيقه ی کتبی

 ميليون تومانی کرده است و این 100بازجوی او با اعتراض به مبلغ تعيين شده درخواست وثيقه ی .تودیع کرده بودند
اند اما تا کنون در این مورد ھيچ اعالمی به خانواده ی وی انجام موضوع را نيز به طور کتبی به رضا شھابی ابالغ کرده 

با وجود اینکه  مدت دو ماه  از صدور نامه ی آزادی شھابی گذشته مقامات قضایی و امنيتی برای اعمال .نشده است
ع قضایی فشار عليه رضا وخانواده اش از پاسخ دادن به سرنوشت پرونده ی قضایی رضا طفره رفته اند و ھر دو منب

و بازپرسی شعبه دوم مستقر در اوین به طور کلی از در اختيار داشتن پرونده ی ) واقع در خيابان معلم (دادگاه انقالب 
 ماه حبس و نيز دست زدن به 6رضا شھابی به دليل اوضاع وخيم جسمی به علت !رضا اعالم بی اطالعی ميکنند

طرناکی از لحاظ جسمی قرار گرفته است و جان و سالمت وی به اعتصاب غذای خشک ھم اکنون در اوضاع بحرانی و خ
  .شدت در مخاطره افتاده است

  غالمرضا غالمحسينی فعال سندیکایی
 در سلول انفرادی تحت شکنجه بازجویان وزارت اطالعات
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فعال  سندیکایی شرکت اتوبوس رانی تھران و حومه غالمرضا غالمحسينی در  
 شکنجه گاه وزارت اطالعات تحت شکنجه ھای سلولھای  انفرادی بند سپاه

صدای ضرب وشتم و . جسمی و روحی برای  گرفتن اعترافات دروغين قرار دارد
فریادھای آقای غالمحسينی  در طی شبانه روز در بند توسط سایر زندانيان شنيده 

 از طرفی دیگر از  زمان ربودن آقای . می شود
مراجعات . ت وشرایط او بی خبر  ھستندغالمحسينی تاکنون خانواده وی از وضعي

خانواده آقای غالمحسنی به دادگاه انقالب،دادستانی کرج و  اداره اطالعات با این 
 پاسخ مواجه 

اداره اطالعات کرج از بازپس دادن .  ھستند که بازجویی او ھنوز تمام نشده است
برای برداشت مدارک شناسایی اعضای خانواده،دفترچه بانک  که به آن نياز مبرم 

 پول جھت امرار 
یکی از شيوه ھای جدید و غير انسانی وزارت . معاش خود دارند خوداری می  کند

اطالعات که اخيرا عليه اکثر  فعالين سندیکایی بکار می برد ضبط مدارک شناسایی 
اعضای خانواده ، کارت و  دفترچه بانکی و ھمچنين دستور مصدود کردن حساب 

در می کنند  تا خانواده ھای فعالين سندیکایی نتوانند از حساب بانکی آنھا را صا
 بانکی خود پول برداشت کند و  به 

فعال سندیکایی توسط سر بازجو محبی و  . لحاض معيشتی تحت فشار قرار گيرند
بازجوی دیگری بنام رضا عرفانی تحت بازجویی و شکنجه جسمی و روحی قرار 

 محبی از .  دارد
ل اداره اطالعات کرج می باشد و از سربازجویان بند  سپاه در زندان مسئولين رده او

این فرد دستور دستگيری ، شرکت در بازجویی و  شکنجۀ . گوھردشت کرج است
 فعالين 

دانشجویی،زنان،سياسی،کارگری ،وبالگ نویسان، دارویش و سرکوب  مردم در کرج 
فعال  سندیکایی .  استرا به عھده دارد و از جنایتکاران عليه بشریت در کرج

  ۴۴غالمرضا غالمحسينی 
 آبان ماه در یکی از خيابانھای  کرج ربوده شد و به بند سپاه شکنجه ١٢ساله درروز 

او در  جریان اعتصابات و اعتراضات گسترده کارکنان . گاه وزارت اطالعات منتقل گردید
 شرکت 

ن در بازداشت بسر برد و   دستگير وچند ھفته در زندان اوی٨۴واحد تھران در سال 
 ماه پيش پس از ٨آقای غالمحسينی حدودا .  سال از  کار تعليق شد۴نزدیگ به 

 صدور حکم بازگشت 
 مردادماه مجددا به  بھانه ٢به  کار اداره کار توانست به محل کار خود بازگردد ولی 

فعالين حقوق بشر و دمکراسی در ایران،  . ھای واھی از کار تعليق شد
 ن،شکنجه و ربود

ایجاد محدودیتھای مالی برای خانواده ھای آنھا را محکوم می  کند و از کميسر 
عالی حقوق بشر، سازمان جھانی کار و تمامی سندیکاھھای کارگری  جھان 

 خواستار مداخله برای 
 آزادی بی قيد و شرط فعالين سندیکایی در ایران  است

 
گری درپاریسبرگزاری تظاھرات در حمایت از فعالين کار  

 
این تظاھرات جھت حمایت و ھمبستگی با کارگران ایران که زیر حمالت بيسابقه رژیم سرمایه داری جمھوری ایران قرار 
دارند  به ابتکار دو نھاد کارگری در پاریس و پشتيبانی مستقالنه انجمن دفاع از زندانيان سياسی و عقيدتی درپاریس و 

با .  در مقابل رادیو فرانس انجام گرفت13 دسامبر راس ساعت 4ایرانی روز شنبه دیگر نيروھای دمکراتيک وسياسی 
 نفر از ایرانيان مبارز برای حمایت از جنبش 50وجود برف سنگين و سرمای شدید در فضای باز رادیو فرانس نزدیک به 

. کارگری و محکوميت دستگيری ھای وحشيانه عليه فعالين کارگری، فعاالنه شرکت نمودند  
     در طی تظاھرات یکی از نمایندگان آکسيون به دفتر ساختمان رادیو فرانس مراجعه کرد و با مسئولين رادیو بين 

متاسفانه ھيچيک . در رابطه با خواستھا و مطالبات تظاھر کنندگان به صحبت نشست" فرانس انفو"و " ار اف ای"المللی 
در مقابل .  حضور در محل تظاھرات  و گفتگو با تظاھرکنندگان نشدنداز مسئولين رادیوھا در فضای برف سنگين حاضر به

حزب نوین "و نيز " حزب کمونيست فرانسه"، " سندیکای ھمبستگی سود"باید متذکر شویم که آکسيون مذکور از طرف 
ایت و ما در آینده ھمکاری ھای مشترک دیگری را در حم. ، مورد پشتيبانی قرار ميگيرد"ضد سرمایه داری فرانسه

. ھمبستگی با کارگران ایران انجام خواھيم داد  
   ھمبستگی سوسياليستی با کارگران ایران ـ پاریس

2010 دسامبر 4شنبه   
 

  نفر از شرکت مخابرات اخراج شدند٣٧٠نامه جدید  بر اساس آیين

 
پایين تر از :   گفتھایی از شرایط جدید جذب نيرو در این شرکت مدیرعامل  شرکت مخابرات ایران با اعالم بخش

 صابر فيضی شنبه شب در جمع  . کنيم ليسانس استخدام نمی
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  مدیریت خدمات کشوری سازمان بازرسی ۴٧بر اساس ماده : کارکنان قراردادی شرکت مخابرات مازندران اظھار داشت
 مخابرات، کارکنان شرکت مخابرات در صورت  انتقال یا مامور خدمت 

 نفر از شرکت مخابرات اخراج ٣٧٠نامه جدید  بر اساس آیين:  فيضی افزود. شوند  اخراج میھای دولتی شدن به دستگاه
 به گزارش  ایلنا، مدیرعامل شرکت مخابرات ایران . شدند

نامه جدید  استخدام و پرداخت شرکت مخابرات ھمه پرسنل این شرکت به عنوان کارگر  بر اساس آیين: تصریح کرد
 در : وی افزود. عنوان کارمند نداریممحسوب  شده و نيرویی به 

نامه جدید حقوق  کارگری و ميزان پرداختی حقوق کارگران مخابرات افزایش یافته اما در  بازنشستگی و پایان کار  آیين
 فيضی با اشاره به اینکه در  . آنھا تاثير ندارد

در این آیين نامه استثایی برای : ،  تصریح کردآیند نامه جدید افراد زیر ليسانس به استخدام شرکت مخابرات در نمی آیين
 وی . فرزندان شھدا و جانبازان در نظر  گرفته شده است

افرادی که دارای : ھای کشور خبر داد و افزود از ساماندھی وضعيت کارکنان قراردادی شرکت مخابرات در  سراسر استان
 ليسانس و ليسانس  مطلوب بوده و در شرکت مخابرات به صورت 

اولویت : فيضی بيان داشت. شود مستقيم مشغول فعاليت ھستند قرارداد  آنھا به قرارداد مدت زمان معين تبدیل می
 دوم  با افرادی است که با پيمانکاران کار کرده ولی 

 کنند و تخصصی ندارند  اما دھند و حتی افرادی که با پيمانکاران کار می برای شرکت مخابرات کار تخصصی  انجام می
 رشته آنھا تخصصی است با آنھا نيز قرارداد مدت زمان 

افرادی ھستند که در شرکت مخابرات مشغول کار تخصصی بوده اما  دانشجو : وی تصریح کرد.  شود معين بسته می
 شود و   ھستند با این افراد نيز قرارداد به صورت کارمزدی بسته می

فيضی از . کنند  تحصيلی ندارند در ھمان وضعيت  با پيمانکاران کار میکنند اما مدرک افرادی که با پيمانکاران کار می
 صدور احکام کارگزینی کارکنان شرکت  مخابرات در مدت 

ھای   به عنوان مامور خدمت یا انتقال به دستگاه١٨/٨/٨٨کارکنانی که بعد از تاریخ  : زمان معين خبر داد و تصریح کرد
  مدیریت خدمات ۴٧دولتی منتقل شوند بر  اساس ماده 

  شوند کشوری شرکت مخابرات الزامی برای جذب آنھا ندارد و  از این شرکت اخراج می

 ؟ !ھا زدن وتخريب طرح يارانه اعدام برای برھم

عضو كميسيون برنامه و بودجه مجلس شورای اسالمی :  آذر آمده است 14در تاریخ مھر به گزارش خبرگزاری دولتی 
سئوالن اجرايی كشور بايد با افراد و عوامل سازمان يافته ای كه قصد برھم زدن و تخريب در دستگاه قضايی و م: گفت

  . اجرای طرح ھدفمندكردن يارانه ھا را دارند، مجازات اعدام در نظر بگيرد
ه و طرح ھدفمند كردن يارانه ھا در كشورمان به يك قانون تبديل شد: به گزارش مھر عزت هللا يوسفيان مال اظھار داشت

  . ھمه بايد در اجرای قانون ھمكاری كنند
در اجرای اين طرح و قانون نوپای كشور، دستگاه ھای نظارتی نظير تعزيرات حكومتي، دادگاه ھای عمومی و : وی افزود

  . انقالب و اصناف در نظارت و بازرسی از واحدھا نقش تعيين كننده و وظيفه مھمی دارند
اين : رح ھدفمند كردن يارانه ھا، مسئله عدالت و شعار اصلی نظام است، تصريح كرديوسفيان با بيان اينكه اجرای ط

  . طرح با موجوديت بخش اقتصادی نظام گره خورده و نمی توان اين بخش از نظام را فراموش كرد
ختالل و بی در اجرای اين طرح مھم و انقالبي، نبايد به خاطر چند نفر رفاه طلب و فرصت طلب كه قصد ا: وی تاكيد كرد

  . نظمی دارند كوتاه آمد بلكه بايد با آنان قاطعانه برخورد و حتی مجازات اعدام را برای آنان به مرحله اجرا گذاشت
در ھر صورت بايد به سمتی برويم كه قيمت ھا : نماينده مردم شھرستان آمل در مجلس شورای اسالمی ادامه داد

  . واقعی شود
كه اجرای طرح ھدفمند كردن يارانه ھابايد به تدريج و با شيب ماليم در كشورمان اجرا شود، يوسفيان مال با اشاره به اين

  . اجرای اين طرح بايد به گونه ای پيش برود كه به قشرھای متوسط و كم درآمد جامعه فشار نيايد: اضافه كرد
در اجرای : ثرفرھنگی دانست و گفتوی اجرای درست، كامل و دقيق طرح ھدفمندكردن يارانه ھا را نيازمند اقدامات مو

اين طرح بايد كارفرھنگی صورت گيرد و اطالعات مورد نياز اين طرح به افراد داده شود تا ھمگان بدانند اجرای اين طرح 
  . چه مزايای مھمی برای كشور و نظام اقتصادی دارد

و ھمكاری مردم و نظارت دقيق دولت عضوكميسيون برنامه و بودجه مجلس شورای اسالمی با تاكيد بر اينكه ھمراھی 
دولت بايد در اجرای اين طرح به نحوی اجرا كند كه شيب اجرای : در اجرای طرح مھم و ضروری است، خاطرنشان كرد

  .طرح ماليم و برای مردم پذيرا، تا بخوبی در كشورمان اجرا شود

  ھدفمندي يارانه ھا قناعت مردم را تقويت مي كند

مديرعامل صندوق بيمه اجتماعي :     آمده است  89 آذر 14 ایلنا درتاریخ- دولتی کار ایرانبه گزارش خبر گزاری 
ھدفمندي يارانه ھا عالوه بر ترويج اصالح الگوي مصرف روحيه قناعت و ساده زيستي مردم را : روستائيان و عشاير گفت

  . تقويت مي كند
اجراي قانون ھدفمند كردن يارانه ھا در : تان ايالم،افزود به گزارش ايلنا ، سيدمجيد موسويان در ھمايش دھياران اس

استانھايي مانند ايالم كه ميزان مصرف مردم پايين تر از حد متوسط كشور است ، به ارتقاء سطح زندگي مردم كمك مي 
  . كند

ه زيستي مردم را ھدفمندي يارانه ھا عالوه بر ترويج اصالح الگوي مصرف، از يكسو روحيه قناعت و ساد: وي ادامه داد
تقويت مي كند و از سوي ديگر با اختصاص بسته ھاي حمايتي كيفيت خدمات و محصوالت توليدكنندگان را افزايش مي 

  . دھد
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به گفته موسويان،اقشاري كه مديريت بھتري بر مصرف خود دارند،ميزان كمتري از يارانه دريافتي را بابت جبران واقعي 
  . انه فعلي مصرف كرده و مي توانند مازاد آن را صرف رفع نيازمنديھاي ديگر خود كنندشدن قيمت كاالھاي مشمول يار

حق بيمه پرداختي به : وي با اشاره به ضرورت استفاده روستاييان و عشاير از خدمات صندوق بيمه روستايي، تصريح كرد
 اين منافع به روستاييان و عشاير عضو صندوق در واقع يك سرمايه گذاري جديد با منافع بسيار زياد و بلندمدت است كه

  . صندوق تعلق دارد
در :  ھزار خانوار تاكنون از خدمات صندوق اجتماعي روستائيان و عشاير بھرمند شده اند،گفت832موسويان با بيان اينكه 

شده اند كه اين  درصد جذب صندوق 41 خانوار يعني قريب به 882 ھزار و 8 خانوار مشمول 849 ھزار و 21استان ايالم از 
  .  استان به رده ھفتم ارتقاء داده است31ميزان جايگاه استان را در بين 

  پايان پيام
  

برگزاری مراسم گلگشت فعالين کميته ھماھنگی در شھرستان کامياران در محکوميت 
  دستگيری فعالين کارگری

ارگری و اعضای کميته ھماھنگی در شھرستان گلگشتی با حضور فعالين ک در حمایت از کارگران و فعالين کارگری دربند،
 کامياران برگزار شد

مراسم گلگشت ابتدا با سرود انترناسيونال سرود ھمبستگی طبقه کارگر شروع و سپس یک دقيقه سکوت به یاد 
.شد جانباختگان راه آزادی و برابری اعالم شد، با یک قطعه شعر سکوت شکسته کارگران جانباخته و  

" ھمشھریان"انی مختصری درباره موقعيت کنونی جنبش کارگری صورت گرفت و سپس شعری با نامسخنر در ادامه،
 اجرا شد و در پایان قطعنامه کميته ھماھنگی قرائت شد

 يابد  قيمت نان در واحدھاى دولتى افزايش مي

سازی در  ای قانون ھدفمندمقدمات اجر   : آمده است  89 آذر 14 ایلنا درتاریخ- به گزارش خبر گزاری دولتی کار ایران
  . بخش آرد و نان در وزارت بازرگانی فراھم شده است

پس از اجرای قانون : ريزی و امور اقتصادی وزير بازرگاني، با بيان اين مطلب گفت به گزارش ايلنا،معاون برنامه
  . اھد شدای محاسبه خو صورت منطقه  يارانه ھا قيمت آرد و گندم، ملی و قيمت نان به سازي ھدفمند

قيمت نان در واحدھای دولتی بسيار پايين : محمود دودانگه با اشاره به باال بودن قيمت نان در واحدھای آزاد پز ادامه داد
  . است که با اجرای اين قانون قيمت متعادل خواھد شد

 اندکی افزايش خواھد  با عرضه آرد به نرخ ملی ،قيمت نان در واحدھای آزادپز کاھش و در واحدھای دولتي: وی افزود
  . شود داشت که اين افزايش قيمت با بھبود کيفيت نان جبران مي

وزارت بازرگانی مقدمات اجرای قانون ھدفمند سازی : ھا درکارگروه طرح تحول اضافه کرد وی با اشاره به تعيين قيمت
  . ھا وجود دارد تانيارانه آرد و نان را فراھم ساخته و در حال حاضر آمادگی اجرای آن در تمامی اس

پس از اجرای قانون :  سال گذشته بی سابقه عنوان کرد و افزود30دودانگه، وضعيت ذخيره آرد و گندم کشور را در طول 
  . ھيچ مشکلی از نطر تامين گندم و آرد وجود نخواھد داشت 

ک به قيمت جھانی در اختيار ھا گندم با نرخی نزدي طور قطع با اجرای قانون ھدفمندسازی يارانه به گفته وي، به 
  . غذايی با پايه آرد را در پی خواھد داشت گيرد و اين امر کاھش قيمت مواد ھای آرد قرار مي کارخانه

در بسته آرد و نان ، : وی در ادامه با بيان اين مطلب که بسته سياستی حمايتی آرد و نان نھايی شده است گفت
  . کنندگان ادامه داشته باشد ضمينی و ھمچنين از مصرفھای ت حمايت از کشاورزان از طريق خريد

عنوان متولی ، بستر اجرای قانون  وزارت بازرگانی به:ريزی و امور اقتصادی وزير بازگانی تاکيد کرد معاون برنامه
  . سازی يارانه نان را فراھم کرده و با نظر کارگروه، اقدام به اجرای آن خواھد کرد ھدفمند

   تامين اجتماعي  معضل بخش درمان7
  

ھاي اجتماعي  ترين سازمان بيمه بزرگ : آمده است 89 آذر 15 ایلنا درتاریخ- به گزارش خبر گزاری دولتی کار ایران
ترشدن خدمت رساني اين سازمان  كشوركه تامين اجتماعي نام دارد امروزه گرفتار مشكالتي است كه باعث كمرنگ

  . بزرگ به كارگران شده است
اي را تحت پوشش  رنگار ايلنا، يكي از خدمات تامين اجتماعي در بخش درمان است كه جمعيت قابل توجهبه گزارش خب

  . شود خود قرار داده است به ھمين منظور چند موردي در خصوص نقاط ضعف درمان تامين اجتماعي گفته مي
اي كه سياست گذاران  ونهاولين مشكل سازمان تامين اجتماعي به خصوص دربخش درمان سياست گذاري است به گ

توانيم غير بومي بناميم چرا كه بيشتر آنھا نيروھايي ھستندكه با رحمت هللا  فعلي درمان تامين اجتماعي را مي
اند وطبيعتا مدل مديريتي آنھا با  حافظي، مديرعامل تامين اجتماعي از وزارت بھداشت به اين سازمان نقل مكان كرده

در اين . ھاي موجود درمان تامين اجتماعي آشناست مخواني دارد و كمتر به واقعيتبخشي درمان وزارت بھداشت ھ
  . توان بحث دريافت فرانشيز از بيمه شدگان تامين اجتماعي را مثال زد زمينه مي

ھاي گزينشي واستفاده از نيروھاي غير بومي  توان به انتخاب دومين نقطه ضعف مديريت درمان تامين اجتماعي را مي
فكر حق  ھرچند كه آوردن درصدي از نيروھاي ھم.  اجتماعي در بخش درمان به خصوص در حوزه ستادي آن دانستتامين
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توان به تدين دستيار  در اين زمينه مي. اي دارد و بيشتر از حد معمول زيان بار است ھر مديري است اما اين حق اندازه
ره تامين اجتماعي و معاون درمان اين سازمان و دكتر نوساز اجرايي مديرعامل تامين اجتماعي و براتي رييس ھيات مدي

  . مشاور معاونت درمان تامين اجتماعي اشاره كرد
توان به مشكل كمبود دارو در برخي از مراكز درماني وابسته به اين  سومين مشكل درمان تامين اجتماعي را مي

ياتي مثل دي اكسين كه دارويي قلبي است يافت اي كه در برخي از اين مراكز داروھاي ح سازمان دانست به گونه
اي  شود كه داروھاي ساده البته در اين بخش مشكل محدود به داروھاي حياتي نيست و گاھي مشاھده مي.شود نمي

  . شود مثل راني تيدين نيز در مراكز درماني تامين اجتماعي يافت نمي
 به   ھر چند كه اين موضوع از ديرباز مطرح بوده و مربوطكمبود نيروي متخصص مشكل چھارم درمان تامين اجتماعي است

شود كه به دليل ضعف قوانين و مديريت نادرست در بخش درمان تامين  حاال نيست اما در اين بخش مشاھده مي
اجتماعي پزشكان متخصص و فوق تخصص از تامين اجتماعي منفك شده و بيشتر در وزارت بھداشت به كارگرفته 

  . شوند مي
توان به كمبود و نبود تجھيزات پزشكي اين سازمان در برخي از مراكز  مين معضل درمان تامين اجتماعي را ميپنج

دانيم امروزه تجھيزات پزشكي حرف اول را در تشخيص و درمان  درماني تامين اجتماعي ارتباط داد ھمان گونه كه مي
مين اجتماعي دستگاه سي تي اسكن و سنگ شكن وجود ًزند مثال در برخي از مراكز ملكي تا ھا مي خيلي از بيماري

ششمين معضل درمان تامين اجتماعي را . ترين تجھيزات پزشكي است ندارد در حالي كه امروزه اين وسايل از ساده
ًھاي مديريتي از سوي مسووالن اين بخش دانست چرا كه مثال فردي كه رييس ھيات  توان به تعدد تصدي پست مي

توانند ھمزمان معاونت درمان تامين  كشد چگونه مي تماعي است و وظايف سنگيني را به دوش ميمديره تامين اج
  . اجتماعي را نيز عھده دار شود

 ساله در اين بخش است كه باعث شده اين 5آخرين و ھفتمين معضل درمان سازمان تامين اجتماعي نبود استراتژي 
  . سازمان گرفتار روزمرگي شود

سووالن وزارت رفاه، ھيات امناي تامين اجتماعي و ھيات مديره اين سازمان بايد با مد نظر اين موارد رسد م به نظر مي
به ھر حال گذشت زمان نشان خواھد داد كه آيا فكري براي حل اين معضالت . اي اساسي براي حل آن بينديشند چاره

  انجام گرفته يا خير؟ 
  پايان پيام

  
  است مشكل كارگران نبود امنيت شغلي 

  
در : گويد كارگر بوشھر مي دبير اجرايي خانه:    آمده است  89 آذر 15 ایلنا درتاریخ - به گزارش خبر گزاری دولتی کار ایران

  . حال حاضر مشكل اصلي كارگران بوشھر تمديد نشدن قراردادھاي موقت كار است
 دليل نبود امينت شغلي قادر به پيگيري بيشتر كارگران به: وگو با خبرنگار ايلنا، گفت عيسي محمدكمالي در گفت
  . مطالبات صنفي خود نيستند

اين فعال كارگري با يادآوري اينكه كارگران زياي به دليل مسائلي چون كمبود نقديگي حقوق و مزاياي معوقه طلبكار 
مطالبات خود چون بيشتر اين كارگران قراردادي ھستند به دليل نبود امينت شغلي قادر به پيگيري : ھستند؛ گفت

  . نيستند
 است تا چه در منطقه ويژه و چه در ساير مناطق  نبود امنيت شغلي باعث شده: دبير اجرايي خانه كارگر بوشھر گفت

  . حقوقي را متحمل شوند بوشھر كارگران قراردادي براي حفظ اشتغال خود مشكل بي
  پايان پيام

  
  اعالم حکم زندان برای رضا رخشان 

  
 10تپه،طی  ش ماھه زندان برای رضا رخشان ریيس ھيات مدیره سندیکای کارگران نيشکرھفتاعالم حکم ش با

فلزکارمکانيک با محکوم کردن این روند که  کارگران.روزاخيرفشاربه فعالين سندیکایی افزایش چشمگيری یافته است
ی تاکيد شده درقانون اساسی خواستاررعایت حقوق کارگران وفعالين سندیکای توقف حقوق مدنی شھروندان ایران است

 .دارند را
  

  تجمع تعدادی از کارگران شرکت ریسندگی و بافندگی کاشان 
  

کارگران دراین تجمع اعتراض آميزنسبت به .فرمانداری تجمع جمعی ازکارگران شرکت ریسندگی وبافندگی کاشان مقابل
ھزارتومان پرداخت کند،اعتراض 40ته ای کارفرمای این شرکت تعھد کرده بود ھف عدم پرداخت حقوق ھفتگی خود که

 ماه حقوق معوقه این کارگران پرداخت نشده27درحاليست که  این.کردند
                                                                      .است

 تجمع مجدد کارگران ريسندگی خاور رشت 

دنبال عدم تحقق وعده ھای داده شده به کارگران ريسندگی به : آذر نوشت 15در تاریخ به گزارش کميته ھماھنگي،
 صبح مقابل اداره صنايع و معادن رشت تجمع 8 تعداد زيادی از اين کارگران از ساعت 1389 آذر 13خاور رشت ، روز شنبه 

  . نمودند 
اند و اين در حالی  ماه است ھيچ گونه حقوقی دريافت نکرده 9به گزارش کميته ھماھنگي، کارگران اين کارخانه مدت 

است که کارفرما به دفعات به بھانه پرداخت بدھی و حقوق معوقه کارگران ، موفق به دريافت وام ھای سنگين از بانک 
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  . ھای استان شده است و ھيچگونه پرداختی به کارگران نداشته است 
داده شده اعتمادی نداشته و تا کارگران تجمع کننده که بشدت عصبانی بودند اعالم کردند که ديگر به وعده ھای 

  . دريافت حقوق معوقه خود به تجمع ادامه خواھند داد 
  . در اين ميان تالش مسئولين استان در اقناع کارگران جھت پايان دادن تجمع تا کنون به نتيجه ای نرسيده است 

  . بعد از ظھر ادامه داشت 4اين تجمع تا ساعت 

  شناسد  سالمتي كارگر و كارمند نمي
  

در شرايط : گويد  يك فعال كارگري مي:  آمده است  89 آذر 16 ایلنا درتاریخ - به گزارش خبر گزاری دولتی کار ایران
توان ميان كارگران با كاركنان  كند نمي اضطراري آلودگي ھوا كه دولت شھروندان را از حضور در امكان عمومي منع مي

  . دولت تفاوت قائل شد
در روزھاي اخير به دليل افزايش بيش از اندازه آلودگي ھوا كاركنان :  وگو با خبرنگار ايلنا گفتابراھيم فتحيان در گفت

  . دولت در تھران و اصفھان با مصوبه دولت از حضور در محل كار منع شدند اما اين موضوع شامل حال كارگران نشد
در بحث ھايي چون : س برابر برخوردار ھستند؛ گفتعنوان شھروند از حقوق اسا  به2وي با بيان اينكه كارگر و كارمند ھر 

توان ھم زمان به صرف نوع استخدام گروھي را از رفتن به كارگاه منع كرد و در عوض گروه ديگري  ھا نمي سالمتي انسان
  . را دعوت به كار كرد

شود؛  دان تھديد ميدر شرايط اضطراري آلودگي ھوا كه سالمت ھمه شھرون: عضو ارشد خانه كارگر اصفھان يادآورشد
  . نبايد ميان كارگر با كارمند تفاوتي قائل شد

ھاي دولتي و  به گفته فتحيان در اين شرايط دولت بايد درراستاي منافع عمومي حكم به تعطيلي ھمه ادارات و كارگاه
  .  بدھد غير دولتي

دولت در : خش به دنبال دارد؛ گفتوي در پاسخ به اينكه تعطيلي بخش خصوصي زيان مالي را براي كارفرمايان اين ب
  . شرايط اضطراري بايد بتواند منابع ھمگان را تامين كند

مندي از سالمتي يكي از حقوق اساسي ھمه شھروندان است كه طبق قانون دولت وظيفه تامين آن  بھره: فتحيان گفت
  . را بر عھده دارد

  پايان پيام
  

  ھا مشكل كمبود نقدينگي دارند كارخانه
  

: گويد دبير اجرايي خانه كارگر ساوجبالغ مي:  آمده است 89 آذر 16 ایلنا درتاریخ - ارش خبر گزاری دولتی کار ایرانبه گز
شود با مشكل تاخير در پرداخت حقوق و مزايا  بيشتر كارگران اين منطقه به دليل آنچه كه كمبود نقدينگي عنوان مي

  . مواجه ھستند
اين مسئله باعث شده است تا كارگران حداقل با مشكل تاخير در : خبرنگار ايلنا، گفتمعلي ساماني پور در گفتگو با  كر

  . پرداخت حقوق و انباشت مطالبات خود مواجه شوند
برخي از واحدھاي توليدي كه اكنون با مشكل تاخير پرداخت حقوق و مطالبات كارگران مواجه ھستند، بيش از : وي افزود

  .  حدود يكصد كارگر ماھر در اين واحدھا مشغول به كار ھستند سال سابقه كار دارند و تا10
 ماه 2به عنوان مثال در كارخانه ھمگن كار كه توليد كننده انواع الستيك دور شيشه و زه خودرواست؛حداقل از : وي افزود

  . پيش حقوق و مطالبات كارگران پرداخت نشده است
 كارگر پرداخت 150احد كه بيش از يك دھه فعاليت دارد مطالبات نزديك در اين و:دبير اجرايي خانه كارگر ساوجبالغ گفت

  . نشده است
در اين شرايط مسووالن بايد نسبت به : وي خواستار توجه مسووالن مربوطه نسبت به وضع به وجود آمده شد و گفت

  . پرداخت مطالبات معوقه توجه كافي را مبذول دارند
  پايان پيام

 

 شود کن می ریشه سال دیگر ٢بيکاری تا 

انرژی  نژاد در جمع مردم اراک، به مصرف  محمود احمدی: آذر آمده است16در تاریخ به گزارش سرویس اقتصادی ایرانيار
اگر فقط یک چھارم مصرف را کاھش  کند که  برابر کشورھای دنيا انرژی مصرف می۴ایران : در کشور اشاره کرد و گفت

 .که با این حساب، دیگر در کل کشور بيکار نخواھيم داشت  درصد خواھد رسيد٢۵/٢دھيم بودجه کل کشور به بيش از 
تقدیم  ای را به مجلس دولت الیحه: کنی بيکاری در سرتاسر ایران اعالم کرد و گفت را ریشه وی، برنامه دوم ملی دولت

 ۵ھای برنامه  ساس سياستالیحه برا این. کنند جاری به آن رسيدگی می کرده که نمایندگان مجلس از اردیبھشت سال
 درصد از درآمد کل نفت کشور برای اشتغال ٢٠شده که  بينی ساله پنجم توسعه تنظيم شده است که در آن پيش

 .اندوخته شود جوانان در صندوق ملی توسعه
تا : ست، گفتميليون دالر در این صندوق ذخيره شده ا ٩جاری تاکنون نزدیک به  که از اوایل سال جمھور با بيان این ریيس

  ھزار ميليارد تومان به بودجه١۴به عبارت دیگر، ساالنه . رسد ميليارد دالر می ١۶جاری این رقم به  پایان سال
ميليون شغل در کشور ایجاد  گذاری کنيم، ساالنه یک شود که اگر فقط ھمين را سرمایه گذاری کشور اضافه می سرمایه

 .خواھد شد
: مجلس ھر چه زودتر این الیحه را تبدیل به قانون کند و به دولت برگرداند، گفت که ی از ایننژاد با ابراز اميدوار احمدی
قانون به بھترین شکل اجرا  ھا بسيج کرده است تا این ھمه توان خود را برای اجرای قانون ھدفمند کردن یارانه دولت
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 .کس نرسد ترین آسيبی به ھيچ شود و کوچک
گيرد  کار می خود را به ھا و صندوق توسعه ملی، تمام توان ، دولت با کمک بانک٩٠وردین سال اینکه از اول فر وی با بيان

تا پایان این دولت، مشکل مسکن، اشتغال و : گفت  سال، ریشه بيکاری را از ملت ایران برچيند،٢تا حداکثر ظرف 
  .شود جامعه رفع می طور کامل در ھا به ھدفمند کردن یارانه

  به ھفته دوم رسيد» بدت«تعطيلي نساجي 

دبير اجرايي خانه كارگر قزوين از ادامه :  آمده است  89 آذر 16 ایلنا درتاریخ - به گزارش خبر گزاری دولتی کار ایران
  . دھد تعطيلي كارخانه نساجي تبد خبر مي

عطيل است و درھاي كارخانه نساجي تبد براي دومين ھفته متوالي ت: وگو باخبرنگار ايلنا گفت عيد علي كريمي درگفت
  . است  كارگر اين كارخانه بسته شده250آن به روي 

ھفته گذشته نيز اين واحد توليدي به دليل ناتواني مديريت در پرداخت مطالب كارگران : اين فعال كارگري يادآور شد
  . تعطيل شده بود

اين كارخانه : رما طلبكار ھستند؛ گفت كارگر نساجي تبه نزديك به سه ماه حقوق معوقه از كارف250وي با بيان اينكه 
  . متعلق به بنياد جانبازان است

در چنين شرايطي كه : كريمي با بيان اينكه در حال حاضر اكثر كارگران به صورت قراردادي مشغول به كار ھستند گفت
 حقوق قانوني جامعه كارگران به دليل نبود امنيت شغلي قادر به پيگيري مطالبات خود نيست و بايد مسووالن دولتي از

  . كارگري حمايت كند
به گفته كريمي، ترس از اخراج و بيكاري باعث شده تا در بيشتر موارد كارگران قراردادي از پيگيري حقوق معوقه خود 

  . منصرف شوند
  پايان پيام

  
  پلمپ درمانگاه تامين اجتماعي توسط شھرداري تھران

  
رئيس ھيات مديره كانون ھماھنگ شوراھاي :  آمده است  89 آذر 16لنا درتاریخ  ای-  به گزارش خبر گزاری دولتی کار ایران

توسط ) 16پلي كلينيك (اسالمي كار استان تھران از پلمپ غير موجه درمانگاه تامين اجتماعي در خيابان جشنواره تھران 
  . شھرداري تھران خبر داد

ل بدھي شھرداري تھران به سازمان تامين اجتماعي، اين سازمان به دلي: ناصر برھاني در گفت وگو با خبرنگار ايلنا افزود
اقدام به برداشت وجه از حساب شھرداري آن ھم طبق قانون كرده كه اين موضوع مورد غضب مسووالن شھرداري قرار 

  . گرفته و آنان نيز در حال حاضر اقدام به پلمپ درمانگاه كرده اند
 4بھتر است مسووالن به قانون تمكين كند وشھرداري منطقه :  درمانگاه گفتوي با اشاره به تجمع بيماران در مقابل

  . تھران نيز از برخورد غير منطقي با مراكز درماني تامين اجتماعي كوتاه آيد
  پايان پيام

 
 

 اطالعيه ی جمعی از کارگران شھاب خودرو

  حکم زندان عليه رضا رخشان را محکوم می کنيم 
 

 ١٣ارگران شرکت نيشکر ھفت تپه، رضا رخشان رئيس ھيات مدیره این سندیکا توسط شعبه بنا بر گزارش سندیکای ک
این حکم ضد کارگری و ضد انسانی در . ماه زندان محکوم گردید ۶به " نشر اکاذیب"دادگاه تجدید نظر اھواز به اتھام 

تشویش اذھان عمومی تبرئه شده و حالی صادر شد که پيش از آن رضا رخشان در دادگاه بدوی از اتھام نشر اکاذیب و 
 . ميليون تومانی آزاد شده بود٣٠با وثيقه 

رضا رخشان دومين رئيس ھيات مدیره سندیکای کارگران شرکت نيشکر ھفت تپه است که در کمتر از یک سال به زندان 
به  .ده بودپيش از او علی نجاتی، رئيس پيشين ھيئت مدیره سندیکا، بيش از شش ماه حبس گردی. محکوم شدند

عالوه اعضای دیگر ھيات مدیره، فریدون نيکو فرد، قربان عليپور، محمد حيدری مھر و جليل احمدی به جرم فعاليت ھای 
  .  ماه در زندان به سر برد اند۶کارگری ھر کدام 

بر شدت حکم زندان عليه رضا رخشان در حالی صادر می شود که رژیم ضد کارگری جمھوری اسالمی در ماه ھای اخير 
تنھا در عرض دو ماه گذشته، تعداد زیادی از فعالين کارگری مورد اذیت و . سرکوب خود عليه فعالين کارگری افزوده است 

ما جمعی از  . آزار، ضرب و شتم و تھدید قرار گرفته و چندین نفر از آنان توسط دادگاه ھای رژیم به زندان محکوم شده اند
 عليه رضا رخشان را شدیدا محکوم می کنيم و ھمبستگی و حمایت خود را با کارگران شھاب خودرو حکم زندان

  . سندیکای کارگران شرکت نيشکر ھفت تپه اعالم می کنيم

16/9/1389  

  در رابطه با حکم زندان رضا رخشان اطالعيه کارگران فلز کار ميکانيک 
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ان برای رضارخشان ریيس ھيات مدیره سندیکای زند ماه6 دادگاه تجدید نظراھوازوحکم 13با توجه به اعالم رای شعبه 
نفرازاعضای سندیکای شرکت واحد 7تعداد .فشاربرفعالين سندیکای افزایش یافته است کارگران نيشکرھفت تپه، روند

ونایب ریيس   سال است که منصوراسانلو وابراھيم مددی ریيس3سال ھنوزبه سرکاربازنگشته اند ومدت 4از پس
ترابيان،رضاشھابی ازاعضای ھيات مدیره  طی چند ماه اخير بازداشت سعيد.ندان بسرمی برندسندیکای کارگران درز

کمساری،ھمایون جابری،غالمرضا غالمحسينی،علی اکبرنظری اعضای  سندیکای کارگران شرکت واحد، مرتضی
 گ کارگران فلزکارمتعاقب این روند حذف وبال.واحد به روندی نگران کننده تبدیل شده است سندیکای کارگران شرکت

کارگران .فشار می باشد مکانيک که به درج اخبارکارگری ازمجاری قانونی مبادرت می ورزید تکميل کننده این روند
که جنبش کارگری ایران وفعالين کارگری برای تحقق  فلزکارمکانيک این محدودیت ھا رامحکوم کرده واعتقاد عميق دارد

   ھندکشيدنخوا حقوق قانونی اشان دست ازتالش

 
 خبر از وضعيت پرونده رضا شھابی آخرین  

 آذر به تایيد خانواده ی رضا شھابی رسيده است ،مسوولين قضایی در 17چھارشنبه در روز بر اساس خبری که 
 ظھر ،از راه دادن 12 آذر تا ساعت 17بازپرسی ویژه ی امنيت مستقر در زندان اوین از اولين ساعات اداری روز چھارشنبه 

 رضا شھابی به دفتر بازپرسی جلوگيری به عمل اوردند و نيز از پذیرفتن شکایت نامه ی ھمسر رضا خوددداری   سرھم
 معرفی ميشود نيز اعالم کرده اجازه ی ورود 2شخصی به نام امجد که به عنوان مسوول دفتر بازپرسی شعبه  .کردند

 در صورت دریافت شکایت نامه ،ھيچ اقدام و پاسخی به خانم رضایی ھمسر رضا را به ساختمان بازپرسی نميدھد و حتا
 .نامه داده نخواھد شد زیرا اصال اینچنين پرونده ای در این شعبه وجود ندارد

در این شکایت نامه که به اعتصاب غذای رضا شھابی به قصد ازادی فوری او اشاره شده است ،اعالم گردیده ھر گونه 
 اوین وارد آید مسووليت آن مستقيما بر عھده ی 209 زندانی محبوس در بند خسارت جانی که به رضا شھابی کارگر

با وجود اینکه دو ماه از صدور نامه ی ازادی رضا ميگذرد مقامات قضایی از ھرگونه اظھار نظر در باره .دستگاه قضایی است
م نيز از ثبت و در اختيار داشتن این در حالی است که دادگاه انقالب خيابان معل.ی سرنوشت پرونده ی رضا طفره ميروند

ھمسر شھابی پس از نااميدی از امکان تحویل نامه به دادگاه .ھرگونه پرونده ای از رضا شھابی اظھار بی اطالعی ميکند
رضا شھابی اکنون در . خرداد عزیمت کرده است15انقالب و یا بازپرسی اوین ،برای تحویل نامه به دادستانی کل در 

 آذر دست به اعتصاب غذای خشک زده است وسالمت و جان وی به 13 جسمی است و از روز شنبه شرایط بسيار حاد
  .شدت در معرض خطر جدی است

  ھا در نشريات ھستيم  شاھد مزايده اموال كارخانه
  

ان با دبيراجرايي خانه كارگر استان سمن:  آمده است  89 آذر 17 ایلنا درتاریخ - به گزارش خبر گزاری دولتی کار ایران
اند راھي براي  تاكنون مسووالن نتوانسته: زده زيادي در اين استان وجود دارد،گفت اشاره به اينكه واحدھاي بحران

  . جلوگيري از اين روند پيشنھاد داده و آن را اجرا كنند
اي استان سمنان در ھ كارخانه ھاي مزايده اموال ھر روزه شاھد آگھي: وگو با خبرنگار ايلنا افزود حسين طاھرزاده درگفت

  . نشريات استاني ھستيم كه اين خود گوياي اوضاع وخيم واحدھاي توليدي در سمنان است
اينھا فقط بخشي از : وي با اشاره به واحدھاي آذر پاد، بني صدر البرز، ھادي كار و كيمياي سعادت گرمسار گفت

  . زده استان سمنان ھستند واحدھاي بحران
  . توان مساله بيكاري را حل كرد با شعار دادن نمي: عارزدگي در مساله اشتغال شد و اظھار داشتاو خواستار پرھيز از ش

  پايان پيام
  

  بدون شرح 
   قانون برنامه را تاييد نكنيد 65ماده 

  
اتحاديه پيشكسوتان جامعه كارگري از :  آمده است  89 آذر 17 ایلنا درتاریخ - به گزارش خبر گزاری دولتی کار ایران

 قانون برنامه پنجم توسعه دولت را ملزم كند تا به 65راي نگھبان قانني اساسي خواست تا با خوداري از تاييد ماده شو
  . تعھدات خود در مقابل سازمان تامين اجتماعي عمل كند

ه؛ به گزارش خبرنگار ايلنا، حسن صادقي، رئيس اتحاديه پيشكسوتان جامعه كارگري در گردھمايي اعضاي اين اتحادي
در جريان بررسي و تصويب مواد اليجه برنامه پنجم توسعه گروھي از غفلت كارگران سوء استفاده كردند و در ماه : گفت

اي قانوني از عمل به تعھدات مالي خود در مقابل سازمان تامين اجتماعي   اين اليحه به دولت اجازه دادند تا به شيوه65
  . سرباز زند
تواند از ابتداي سال آينده و در طول مدت  ين ماده در شوراي نگھبان قانون اساسي، دولت ميدر صورت تاييد ا: وي افزود

  . اي قانوني به پرداخت ديون مالي خود به سازمان تامين اجتماعي براي ھميشه خاتمه دھد اعتبار برنامه پنجم به شيوه
ھاي معوقه خود به سازمان  سو بايد بدھي، دولت در طول اجراي برنامه از يك65طبق نص صريح ماده : صادقي افزود

ھاي سودآور دولتي پرداخت كند و از سوي ديگر مطالبات آتي اين  تايمن اجتماعي را تنھا از محل واگذاري سھام شركت
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  . ھاي دولتي پرداخت كند سازمان را نيز تنھا از محل اعتبارات ناشي از صرفه جويي دستگاه
 تا كنون بابت اصل و ديركرد سه درصد بيمه بيكاري 54درحالي است كه دولت از سال اين : اين فعال كارگري يادآور شد

 ھزار ميليارد تومان به سازمان 20ھاي خود از منابع سازمان تامين اجتماعي نزديك به  كارگران بيمه شده و نيز برداشت
  . بدھكار است

از پيشنھاد دھندگان اين ماده قانوني تنھا پايان شود كه ھدف  از نص قانون به صراحت و روشني رداشت مي: وي افزود
  . ھا و تعھدات مالي دولت در قبال سازمان تامين اجتماعي است دادن به بدھي
 قانون برنامه پنجم ھم به 65با توجه به بدھي رو به افزايش دولت در قبال سازمان تامين اجتماعي، ماده : صادقي گفت

رود كه شوراي نگھبان قانون اساسي با رد اين  اي ايراد است و از اينرو انتظار ميلحاظ قانوني و ھم به لحاظ شرعي دار
  . ماده آن را براي اصالح دوباره به مجلس عودت دھد

با وجود تاكيد رھبر انقالب بر ضرورت توجه و حمايت بيشتر به قشر ضعيف كارگر در سالھاي اخير بارھا از : وي گفت
  . براي تصويب قوانين ضدكارگري و توليد استفاده شده استخبري جامعه كارگري  غفلت و بي

وي از تالش براي الغاي اجراي قانون االزم و دريافت فرانشيز در مراكز ملكي سازمان تامين اجتماعي به عنوان يك نمونه 
 كه با عالي خدمات درماني مطرح شد  و درقالب بخشنامه شوراي76بار در سال  اين موضوع نخستين: يادكرد و گفت

  . عالي شوراھاي اسالمي كار اجرا نشد ھوشياري وقت كانون
ھاي كارگري كه در سالھاي گذشته صورت گرفت از چند ماه پيش موضوع دريافت  به دنبال تضعيف تشكل: صادقي گفت

  . فرانشيز دوباره مطرح شد
يم كه  ا د با اين حال مطلع شدهاين بار نيز جامعه كارگري نسبت به اين موضوع به موقع واكنش نشان دا: وي گفت

سازمان تامين اجتماعي از طريق توافق با كانون بازنشستگان و كانون شوراھاي اسالمي كار استان تھران اجراي 
  . است آزمايشي دريافت فرانشيز را در برخي مناطق آغاز كرده

ھاي اخير كارگران به  ور در جريان اعتراضدرحالي كه شخص رئيس جمھ: وي با انتقاد از اين اقدام نمايندگان كارگري گفت
 بازنشستگي و دريافت فرانشيز، سازمان را مقصر  سازمان تامين اجتماعي در مورد عدم افزايش قانوني مستمري

كنند و از  داند؛ مدافعان حقوق كارگران شاغل و بازنشسته از يكسو بر سر عدم اجراي قانون با سازمان توافق مي مي
انه واھي برخورد حاكميت با كارگران آنھا را از اعتراض به زير پا گذاشته شدن حقوق صنفي خود نھي سوي ديگر به بھ

  . كنند مي
 قانون برنامه 65متن ماده : ھمچنين عليرضا حيدري، دبير اتحاديه پيشكسوتان جامعه كارگري نيز در اين ھمايش گفت

ف از مبھم نوشته شدن اين ماده پايان دادن به تعھدات دولت رسد كه ھد توسعه داراي ابھامات زيادي است و به نظر مي
  . در قبال صندوق تامين اجتماعي است

در صورتي كه اين ماده قانوني به تاييد شوراي نگھبان برسد بايد در طول پنج سال آينده شاھد زير پا گذاشته : وي افزود
  .  دستمزد باشيمھا با حداقل شدن قانون الزام، ايجاد شكاف ميان حداقل مستمري

 در دصد بودجه ساالنه اين 10ھاي دولت به سازمان تاميت اجتماعي جدود  در حال حاضر پرداختي: وي تصريح كرد
ھاي مالي دولت به سازمان قطع شده و سازمان   پرداخت65دھد كه در صورت تاييد و اجراي ماده  سازمان تشكيل مي

  . شود با مشكل كمبود بودجه مواجه مي
بدون شك در صورت بروز مشكل كمبود بودجه سازمان تامين اجتماعي در بحث پرداخت : عال كارگري گفتاين ف

شود كه آثار آن به مرور در قالب عقب افتادگي  ھا و ارائه خدمات درماني در مراكز ملكي خود دچار مشكل مي مستمري
  . مشاھده خواھد شدھا از حداقل دستمزد و دريفت فرانشيز در مراكز ملكي  حداقل مستمري

  . در چنين شرايطي دريافتي اكثر مستمري بگيران از حداقل دستمزد مصوب شوراي عالي كار كمتر خواھد شد: وي افزود
  پايان پيام

 

 کارگران پرنده آبی اخراج شدند 

گر بوشھر از نقض شدن  اجرايی خانه کاردبير : آمده است  89 آذر 17 ایلنا درتاریخ - به گزارش خبر گزاری دولتی کار ایران
  . دھد کار، کارگران پرنده آبی جھان در ھيأت حل اختالف اداره کار اين شھرستان خبر مي رای بازگشت به

  
 کارگر شرکت پرنده آبی جھان در بوشھر از کار ١۵٠به گزارش ايلنا، عيسی محمدکمالي، با يادآوری اينکه مدتی پيش 

با اين حال : وی افزود. ر طی حکمی به بازگشت به کار اين کارگران رای دادھيأت تشخيص اداره کا: اخراج شدند، گفت
کمالی . به تازگی مطلع شديم که ھيات حل اختالف رای ھيأت تشخيص را نقض کرده و اخراج کارگران را تاييدکرده است

اندازی  ھای نفتی راه آورده و از محل تسھيالت زودبازه به منظور تصفيه فر٨۶شرکت پرنده آبی جھان در سال : يادآور شد
  . شد
  

ھای نفتی مشغول بودندکه از مدتی پيش به   کارگر بومی و غير بومی به تصفيه فرآورده١۵٠در اين شرکت : وی افزود
   .داليل نامشخص از سوی کارفرما اخراج شدند

 » تشکل مردمی« سال به نام 10ميليارد تومان خرج مراسم عزاداری در 200 

  
 ھمايش مشترك نيروى انتظامى و ھمياران  : آمده است  89 آذر 17 ایلنا درتاریخ -  گزاری دولتی کار ایرانبه گزارش خبر

  .  مذھبى شھر تھران در فرماندھى نيروى انتظامى تھران بزرگ برگزار شد ھاي پليس محرم با ھيات
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نژاد با بيان اينكه  االسالم نيك ران حجتبه گزارش خبرنگار ايلنا،در اين مراسم رئيس سازمان تبليغات اسالمى استان تھ
بخشيدن به مراسم  ريزى در نحوه نظم  ھدف ما در اين جلسه برنامه: اين نشست ھمگرايى و ھمكارى است، افزود

  . عزادارى دھه اول محرم است
از مردم جدا الھى و ارزشى و مردمى با پليس غير مردمى بر اين است كه اين پليس خود را  فرق پليس حزب: او افزود
  . بينند كند و مردم ھم پليس را جزئى از خود مي نمي

است كه تنھا با مشاركت مردم مقدور  ھاى سنگينى را از ھمين كالنشھر تھران باز كرده انتظامى گره نيروي: او افزود
  . است شده

ارى دخالت كند بلكه سعى خواھد در مراسم عزاد پليس نمي: او در رابطه با نقش پليس در مراسم عزادارى محرم گفت
  . آن در برگزارى عزادارى مردم به بھترين شكل است

ھا نبوده و از نظر امنيتى و اجتماعى  ھاى اخير ھيچ مشكلى در عزاداري در سال: او باتشكر از نيروى انتظامى افزود
  . اند ھا درگير ھيچ جريانى نشده ھيات

ه بخش انتظامي، ترافيك و امنيتى نيست زيرا ماھيت كار ھيات يك كار انتظامى فقط توجه ب وظيفه نيروي: او ادامه داد
  . تبليغى و فرھنگى است

بندان  كنيم آن وقت راه ھنگامى كه بفھميم ھدف از عزادارى چيست و براى چه كسى عزادارى مي: نژاد تاكيد كرد نيك
  . شويم شھروندان احترام قائل مينداريم، شلوغى و ترافيك نداريم، مزاحمت در آخر شب نداريم و براى حقوق 

در جريان مراسم عزادارى دو تھديد وجود دارد، يكى جريان روشنفكرنمايان بيمارند كه در جامعه اينگونه القا : او تاكيد كرد
كنند كه آيا امام حسين شھيد شده است كه ما گريه كنيم و خودآزارى كنيم، آيا امام حسين شھيد شده است كه  مي

  . كند لباس مشكى بپوشيم، آيا عقل اينھا را قبول ميما دو ماه 
كنند و با وارد كردن رفتارھاى سخيف و دور از  در جريان ديگر با مراسم عزادارى ما به صورت خرافى برخورد مي: او افزود

كسانى خواھند چھره بدى از عزاداران و دوستداران امام حسين را نشان دھند نمونه اين افراد  شأن امام حسين مي
  . كنند زنى مي ھستند كه قمه

گويند ھر كه ھستى باش اگر بيايى و براى امام حسين گريه كنى بھشتى  برخى از افراد ھم مي: او ادامه داد
  . شوى مي
ھايى كه در محضر اينشان  رھبر انقالب ھمواره در مراسم از مداحي: نژاد با تاكيد بر گفته مقام معظم رھبرى افزود نيك

  . اند چه اسرارى كه مردم را وادار كنيم كه بلند بلند گريه كنند شود گفته انجام مي
  . شود ھا براى خودنمايى استفاده مي علم در ھيات تعريف دارد و غير از عالمتى است كه در ھيات: او تاكيد كرد

ر نيروى انتظامى امسال به نظ: انتظامى در زمينه كنترل منكرات مناسب بوده افزود او با بيان اينكه عملكرد نيروي
  . خوارى كمتر از سالھاى گذشته بود و اين نشان از كارآمدى پليس ما دارد روزه

مردم در عزادارى مطلقاً آزادند و احدى حق تحكم به آنھا را ندارد اما اين در صورتى است كه نظم شھر بھم : او تاكيد كرد
  . نخورد

 ھزار مسجد 3 تا 2 ھزار ھيات مذھبى داريم كه اين تعداد ھيات در 18ن در تھرا: ھاى مذھبى ھم گفت او در مورد ھيات
  .  درصد مردمى وظيفه تبليغات حادثه عاشورا را بر عھده دارد100 ھزار تشكل 20و در قالب 
 ميليارد 200 سال پيش تنھا در تھران حداقل 10ھاى مردمى به طور خودجوش در دھه محرم  اين تشكل: او تاكيد كرد

  .اند را صرف مراسم عزادارى امام حسين كردهتومان 

   وضعيت شھابی بسيار وخيم شده است
  

رسيده است ،رضا ھم اکنون در وضعيت بسيار  آذر 18در تاریخ بر اساس خبری که به تاييد خانواده ی رضا شھابی 
م بندی اش و در حالی وخيمی از لحاظ جسمی قرار گرفته است تا جايی که برای مالقات با خانواده اش با کمک دو ھ
  . که او را کشان کشان راه ميبرده اند ،به کابين شيشه ای مکالمه ی تلفنی اورده شده است

در روزھای پيش رضا در اثر ضعف شديد بارھا زمين خورده است و در نواحی از بدنش دچار کوفتگی شده است و يک 
  .  با کمک نفر کمک کننده به شدت ميلنگدپايش نيز به سختی اسيب ديده تا جايی که برای گام برداشتن

در اثر اعتصاب غذا چند بار حال رضا رو به وخامت گذاشته است و مامورين سعی کرده اند به او سرم تزريق کنن و دارو 
  . بخورانند اما رضا با مقاومت از اين کار ممانعت به عمل اورده است

 شديد کرده اند تا دست از اعتصاب غذا بردارد تا آنان به پرونده ی وی تا کنون چند تيم از مامورين امنيتی از او درخواست
  . رسيدگی کنند اما رضا شھابی اعالم کرده است تا سر حد از دست دادن جانش دست از اعتصاب بر نخواھد داشت

فراد و تشکل ھای  آذر ،با وی انجام داده اند پيام ا18 صبح پنجشنبه 11اعضای خانواده ی رضا در مالقاتی که در ساعت 
مختلف جنبش کارگری را به رضا اعالم کرده اند که به درخواست آنان دست از اعتصاب غذا بردارد و يا حداقل اعتصاب را 

اما رضا در حالی که به سختی سخن ميگفته است ، با ابالغ سالم به ھمه ی دوستان و .به صورت تر ادامه دھد 
 کرده است تا زمانی که وی را آزاد نکنند دست از اعتصاب غذای خشک بر آشنايان و فعالين جنبش کارگری اعالم

اعضای خانواده ی رضا به دليل مواجه شدن با وضعيت بسيار دردناک و وخيم رضا پس از مالقات تا مدتی .نخواھد داشت
  . قادر به سخن گفتن نبوده اند

  
 زندان اوين محبوس است و به مدت دو ماه است که 209 ماه است که در بند 6رضا شھابی کارگر زندانی اکنون به مدت 

 ميليون تومانی توسط خانواده اش ،آزاد نشده است و ھم اکنون سالمت جسمی و جانی اش 60عليرغم توديع وثيقه 
  .به شدت در معرض تھديد ميباشد

  در دفاع از رضا شھابی 
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ضایی ھمسر رضا شھابی عضو ھيئت مدیره و خزانه دار خانم ربابه ر: اتحاد بين المللی در حمایت از کارگران در ایران
سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تھران وحومه و نيز فعالين کارگری از ایران خبر داده اند که رضا شھابی 

آذر دست به اعتصاب غذای خشک زده ١٣دراعتراض به بالتکليفی و به درازا کشيدن بازداشتش از تاریخ 
  .است

 دستگير و بدون ھيچ جرم و اتھامی مورد آزار وشکنجه روحی و ١٣٨٩ خرداد ٢٢رضا شھابی در تاریخ 
عضو زندانی سندیکای این .  زندان اوین دربازداشت بسرمی برد٢٠٩جسمی قرار گرفت وتا به امروز دربند 

اوطی . کارگران شرکت واحد ھنگام دستگيری به دليل درد کمر وکتف درمرخصی استعالجی بسر می برد
دوران بازداشت عالوه بر رنج بردن ازدرد کمر وکتف، دچاردردھای کليوی وعفونت دندان ولثه شده است و 

  .نياز فوری به مداوا و درمان دارد

 ميليون تومانی توسط خانواده او و ارسال ۶٠دور حکم آزادی اش ازجانب قاضی و تودیع وثيقه این فعال کارگری عليرغم ص
.  مھرماه، ھمچنان بصورت بالتکليف در بازداشت بسر ميبرد١٩ بازپرسی اوین در تاریخ ٢حکم آزادی از جانب شعبه 

ن دادگاه انقالب خيابان معلم و پيگيری ھای مستمر خانواده اش، حاصلی جز سرگردانی و رفت و آمد ھای مکرر بي
 ميليون تومان افزایش داده ١٠٠مقامات جمھوری اسالمی قرار وثيقه را به . بازپرسی شعبه دوم اوین در بر نداشته است

بنا به گفته ھمسر وی، بازجوی شھابی اظھار کرده است . اند اما ھنوز از امکان آزادی شھابی خبری در دسترس نيست
  .کاری نميکند لذا آزادش نخواھند کردکه وی با آنھا ھم

خزانه دار زندانی سندیکای شرکت واحد، به رغم رنج بردن از نارحتی ھای جسمی، در اعتراض به شکنجه ھای روحی 
وجسمی، بالتکليفی طوالنی و فشاری که به خانواده اش وارد آمده است، دست به اعتصاب غذای خشک زده است 

مسئوليت ھر گونه آسيبی به سالمتی جسمی و روحی .  خطرناک و تاسف اور بيانجامدکه می تواند به عواقب بسيار
رضا شھابی تماما بر عھده حکومت جمھوری اسالمی و مقامات آن است که در مقابل طبقه کارگر ایران و جھان جوابگو 

  .خواھند بود

  .جای ھيچ گونه درنگ نيست

ن، از ھمه نھاد ھای کارگری، حقوق بشری، نيرو ھا و انسان ھای آزادی اتحاد بين المللی در حمایت از کارگران در ایرا
باید با انتشار گسترده خبر اعتصاب این . خواه و برابری طلب در خواست می کند که به حمایت از رضا شھابی برخيزند

دھای جھانی کارگر زندانی و افشای اقدامات ضد انسانی رژیم سرمایه داری اسالمی بين تشکل ھای کارگری، نھا
اتحاد بين . مدافع حقوق زندانيان و افکار جھانی، کارزار گسترده اعتراض و فشارھا را عليه رژیم ضد کارگری فراھم کنيم

المللی اقداماتی را در این زمينه شروع کرده و تا ھم اکنون چند نھاد کارگری و حقوق بشری به در خواست حمایت از 
باید ھرچه . این اما اصال کافی نيست.  اقدامات معينی را در دستور کار قرار داده اندجان رضا شھابی پاسخ مثبت داده و

ما ضمن اعالن . زودتر به اقدامات گسترده تر و سراسری برای آزادی رضا شھابی و دیگر کارگران زندانی بپردازیم
ل کارگری صميمانه درخواست ھمبستگی با رضا شھابی خواھان آزادی فوری و بی قيد و شرط وی بوده و از این فعا

ميکنيم که به اعتصاب غذای خود پایان دھد چرا که سالمتی فعالين جنبش کارگری برای کل طبقه کارگر ایران و جھان 
  .فوق العاده حائز اھميت است

  نساجی پارس ایران، حقوق معوقه کارگران
  

جواد افراشته، کارفرمای ضدکارگر این . داشت  الکان قرار- جاده رشت 5کارخانه نساجی پارس در گذشته در کيلومتر 
 کارگران قراردادی طی ساليان گذشته،  خرید 80 کارگر و اخراج حدود 154کارخانه، پس از بازنشسته کردن بيش از 

ًکارخانه گلبافت در شھر صنعتی رشت و انتقال دستگاه ھای خریداری شده به این کارخانه ، کارخانه پارس ایران را فعال 
سوله ھای کارخانه قدیمی مدت ھا به صورت انبار به دخانيات . طور اسمی به شھر صنعتی رشت انتقال داده است به 

به تازگی با انتقال دو نگھبان باقی مانده به کارخانه جدید نساجی پارس ایران، . رشت و دیگران اجاره داده می شد
 نفر 4 کارگر در کارخانه جدید کار می کنند که از این تعداد 14ر در حال حاض. کارفرما کارخانه قدیمی را تعطيل اعالم کرد

ًکارخانه فعال .  نفر از آنان در استخدام دائم ھستند2نگھبان و بقيه کارگران قسمت اند که بيشترشان قراردادی اند وفقط 
رزی و استينگر یا خشک توليد ندارد اما دارای دستگاه ھای جدید شامل دستگاه ھای بافندگی و ریسندگی ، چاپ و رنگ

در ضمن ھنوز بخشی از  مطالبات کارگران بابت .  ماه حقوق معوقه مھر و آبان را طلبکارند 2اکنون کارگران .  استکن
 شامل حقوق و مزایا و پاداش و عيدی  پرداخت نشده که به طور متوسط برای ھر کارگر حدود یک 88مفاصاحساب سال 

گفتنی است جواد افراشته از طریق زد و بندھای .  ميليون تومان3 ھزار تومان تا 900ت، از ميليون و پانصد ھزار تومان اس
ميلياردھا تومان ... اداری با استانداری و اداره صنایع و معادن تا کنون توانسته از بانک ھای ملت ، صنعت و معدن، ملی و 

) واقع در جاده الکان ( تخليه کارگران از کارخانه قبلی اما با . وام بگيرد، آن ھم در ازای بازسازی ھمان کارخانه قبلی
سوال کارگران این است که این شرایط . ظواھر امر نشان دھنده نقشه ھای جدید وی برای زمين ھای  کارخانه است

 امن کاله برداری و از بين بردن حقوق کارگران را چه کسی جز دولت سرمایه داری اسالمی می تواند ایجاد کند؟
 

رگران کنف کار، نگران و دلواپسکا  
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کارگران کنف کار پس از تجمع دو روزه در مقابل اداره صنایع و معادن رشت ھنوز نتوانسته اند نتيجه ای بگيرند، به رغم 
شيخ االسالمی نيز که به عنوان مدیر عامل از طرف اداره . وعده ھایی که از طرف کارگزاران صنایع و معادن شنيدند

از طرف دیگر، خانم زھرابی، کارفرما و وارث و وکيل . دن برای کارخانه کنف کار انتخاب شده بود، استعفا دادصنایع و معا
  تا 5/2در حالی که ھریک از کارگران از . خاندان زھرابی در این کارخانه، حاضر به پرداخت حقوق معوقه کارگران نيست

 ھزار تومان 400 به ھریک در حدود 89 ماه از سال 9 در طول  ميليون تومان حقوق معوقه طلب کار ھستند و5بيش از 
 نفر است 180در حال حاضر، تعداد کارگران بيش از . پرداخت شده است، کارگران ھمچنان در بالتکليفی بسر می برند

 سال 25تا  20 نفر بين 80 سال سابقه کار دارند و در مرز بازنشستگی ھستند، بيش از 25 نفر آنان باالی 20که بيش از 
. و بقيه زیر بيست سال سابقه کار دارند که کمترین سابقه کاری حدود ده سال است  

 فعاالن ضدسرمایه داری گيالن
  1389 آذر 18

  از سوي معاون اول رئيس جمھور ابالغ شد؛

  ھاى صنفى و کانون ھاى کارگری نامه چگونگى تشکيل و نحوه عملکرد انجمن آیين

 دولت به منظور حفظ حقوق و منافع قانونی :  آمده است  89 آذر 17 ایلنا درتاریخ - ی کار ایرانبه گزارش خبر گزاری دولت
نامه چگونگی تشکيل، حدود وظایف، اختيارات و نحوه عملکرد  کارگران و بھبود شرایط اقتصادی و معيشتی این گروه، آیين

  . ھای صنفی و کانون ھای مربوط را تصویب کرد انجمن
نامه چگونگی تشکيل،   ـ آیين1369قانون کار ـ مصوب ) 131(ماده ) 5(نا، ھيئت وزیران به استناد تبصره به گزارش ايل

  . ھای صنفی و کانون ھای مربوط را تصویب کرد حدود وظایف و اختيارات و نحوه عملکرد انجمن
ه کارگران مشمول قانون کار و ب) کليات( از فصل اول1نامه در چھار فصل به تصویب رسيده است که در ماده  این آیين

کارفرمایان ھر حرفه یا صنعت اجازه داده شده به منظور حفظ حقوق و منافع مشروع و قانونی و بھبود وضع اقتصادی 
نامه مبادرت به  کارگران و کارفرمایان که خود متضمن حفظ منافع جامعه نيز است، با رعایت مقررات قانونی و این آیين

  . کنندتشکيل انجمن صنفی 
 نفر و در حرفه یا 10ھمچنين بر این اساس، کمترین نصاب الزم برای تشکيل انجمن صنفی کارگری در سطح کارگاه 

انجمن صنفی .  نفر عضو از حرفه یا صنعت مربوط در قسمتی از شھرستان تا سراسر استان است50صنعت حداقل 
شاغل در آن حرفه یا صنعت در حوزه جغرافيایی ) رماکارف( شخص حقيقی یا حقوقی 10کارفرمایی، با عضویت دست کم 

  . شود مورد درخواست در قسمتی از یک استان تا سراسر کشور تشکيل می
ھای صنفی ھر حرفه یا صنعت یک  بر اساس مصوبه دولت، به منظور ھماھنگی در انجام وظایف محوله قانونی، انجمن

کيل کانون انجمن ھای صنفی آن حرفه یا صنعت در آن استان اقدام نامه نسبت به تش توانند مطابق این آیين استان می
  . کنند

ھای صنفی حرف یا صنایع استان توسط نمایندگان معرفی شده از سوی کانون  ھمچنين بر این اساس، کانون انجمن
ینده از ھر ھای صنفی عضو، حداکثر به تعداد سه نما ھای حرفه یا صنعت خاص استان مربوط با توجه به تعداد انجمن

ھای صنفی که کانون  کانون، طبق اساسنامه کانون حرف یا صنایع استان و نمایندگان معرفی شده از سوی انجمن
ھای صنفی ھر استان از نمایندگان کانون انجمن ھای صنفی حرف و  اند، تأسيس وکانون انجمن مربوط را تشکيل نداده

  . تعداد اعضا و طبق اساسنامه کانون استان تشکيل می شودکانون انجمن ھای صنفی صنایع استان با توجه به 
کانون عالی کارگران یا (ھای عالی انجمن ھای صنفی کارگری یا کارفرمایی کشور  بر اساس مصوبه ھيئت وزیران، کانون

ای ھ توسط ھيئت مدیره کانون ھای انجمن ھای صنفی کارگری یا کارفرمایی حداقل یک دوم استان) کارفرمایان کشور
 نماینده طبق اساسنامه 9ھای صنفی دارای اعتبار موجود در استان، حداکثر به تعداد  کشور با توجه به تعداد انجمن

  . شود کانون عالی تشکيل می
  

  ھای صنفی و کانون ھای مربوط  ھيئت مؤسس و ارکان انجمن: فصل دوم
نامه، ھيئت   تشکل ھای موضوع این آیينھمچنين بر این اساس، به منظور تأسيس و فراھم کردن مقدمات تشکيل

ربط با توجه به نوع تشکل با وظایفی از جمله ارایه درخواست تأسيس  مؤسسی مرکب از حداقل سه نفر از اشخاص ذی
انجمن صنفی یا کانون مربوط حسب مورد به وزارت کار و امور اجتماعی یا واحد کار و امور اجتماعی استان مربوط، 

با توجه به (در روزنماه کثيراالنتشار سراسری یا روزنامه محلی ) آگھی در شرف تأسيس(ش عضو انتشار آگھی پذیر
ھای صنفی کارگری در سطح کارگاه، بررسی درخواست ھای متقاضيان عضویت از  به غير از انجمن) حوزه فعاليت تشکل

نویس  و مشخصات آنان، تھيه پيشنظر داشتن شرایط عضویت و اظھارنظر در مورد آن و ھمچنين تھيه فھرست اسامی 
نامه، دعوت از اعضا برای شرکت در مجمع عمومی مؤسس به منظور  این آیين) 12(و ) 11(اساسنامه با رعایت مواد 

تصویب اساسنامه و انتخاب اعضای ھيئت مدیره، بازرس یا بازرسان و تسليم دعوتنامه تشکيل مجمع عمومی به وزارت 
  . ظور نظارت بر انتخابات تشکيل می شودکار و امور اجتماعی به من

  
  نامه  ارکان تشکل ھای موضوع این آیين

  . بر اساس آین آیين نامه، تشکل ھا باید دارای سه رکن؛ مجمع عمومی، ھيئت مدیره و بازرس یا بازرسان باشند
  

  نامه  شرایط داوطلبان عضویت در ھيئت مدیره و بازرسان تشکل ھای موضوع این آیين
س مصوبه دولت، داوطلبان عضویت در ھيئت مدیره و بازرسان تشکل ھا باید دارای تابعيت جمھوری اسالمی بر اسا

ایران، التزام عملی به قانون اساسی جمھوری اسالمی ایران، عدم وابستگی به احزاب و گروه ھای سياسی 
  .  به مواد مخدر باشندغيرقانونی، نداشتن محکوميت قطعی کيفری مؤثر، داشتن حسن شھرت و عدم اعتياد
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نامه را مکلف کرده است، دست کم سه ماه پيش از پایان دوره،  ھمچنين دولت ھيئت مدیره تشکل ھای موضوع این آیين
ای که تا پایان دوره اعتبار ھيئت مدیره، انتخابات مسئوالن  مجمع عمومی را برای تجدید انتخابات دعوت کنند به گونه

  . تشکل انجام شده باشد
  

  چگونگی ثبت و انحالل انجمن ھای صنفی و کانون ھای مربوط : فصل سوم
بر این اساس، ضوابط و مقررات قانونی که باید در اساسنامه انجمن ھای صنفی و کانون ھای مربوط درج شود، ظرف 

و . جتماعی خواھد رسيدنامه بنا به پيشنھاد شورای عالی کار به تصویب وزیر کار و امور ا سه ماه از تاریخ ابالغ این آیين
نامه به ھنگام تشکيل موظف به تنظيم اساسنامه با رعایت مقررات قانونی و طرح و تصویب  ھای موضوع این آیين تشکل

  . آن در مجمع عمومی مربوط و ثبت در وزارت کار و امور اجتماعی ھستند
 تغيير اعضای ھيئت مدیره، دبير و بازرسان و نامه و انتخاب و تجدید انتخاب یا ھای موضوع این آیين ھمچنين ثبت تشکل

الذکر، مستلزم تسليم مدارکی ھمچون؛ تقاضانامه تأسيس تشکل  ھرگونه تغيير یا اصالح اساسنامه تشکل ھای فوق
یا دو نسخه اساسنامه اصالح شده در صورت ایجاد ) در مرحله تأسيس(، دو نسخه اساسنامه )در مرحله تأسيس(

، صورتجلسه ھيئت رئيسه و نظارت مجمع عمومی که با حضور، نظارت و تأیيد )س از تأسيسدر مراحل پ(تغييرات 
، )در مرحله تأسيس(نماینده وزارت کار و امور اجتماعی تنظيم شده باشد، آگھی پذیرش عضو، منتشر شده در روزنامه 

 اعضا، آگھی دعوت کنندگان در مجمع عمومی، فھرست اسامی و مشخصات کامل فھرست اسامی امضا شده شرکت
، صورتجلسه ھيئت مدیره مبنی بر تقسيم وظایف )با توجه به حوزه فعاليت(مجمع عمومی، منتشر شده در روزنامه 

ھيئت مدیره و پرسشنامه آماری تکميل شده مربوط به مشخصات اعضای ھيئت مدیره، بازرسان و دبير تشکل به وزارت 
  . کار و امور اجتماعی است

در یک حرفه یا صنعت، در حوزه فعاليت ) انجمن صنفی یا کانون(ب دولت، ثبت دو تشکل ھمگن ھمچنين با تصوی
نامه، موجب تضيع حق یا اسقاط تکليف دو طرف  جغرافيایی مشترک مجاز نيست و انحالل تشکل ھای موضوع این آیين
  . قرارداد در پيمان ھای دسته جمعی منعقد شده قبلی، نخواھد بود

نامه در مواردی چنانچه مدت اعتبار ھيئت مدیره تشکل پایان  ویب نامه، تشکل ھای موضوع این آیينبر اساس این تص
العاده و در  یافته و ظرف شش ماه نسبت به تجدید انتخابات آن اقدام نشده باشد، بنا به تصویب مجمع عمومی فوق

  .  لغو خواھدشدصالح منحل و ثبت آنھا نيز صورت صدور رأی قطعی از طرف مراجع قضایی ذی
نامه و نظارت بر انتخابات و فعاليت آنھا را به عھده وزارت کار و  ھمچنين دولت ثبت تشکل ھای صنفی موضوع این آیين

  . امور اجتماعی گذاشته است
  

  وظایف و اختيارات انجمن ھای صنفی و کانون ھای مربوط : فصل چھارم
 وظایف و اختياراتی از جمله کوشش در جھت استيفای حقوق و بر اساس این تصویب نامه، انجمن ھای صنفی کارگری
ریزی و پيگيری در ارتقای سطح مھارت کارگران عضو، تالش برای  خواست ھای مشروع و قانوین اعضای صنف، برنامه

ھای الزم در شناخت و تأمين حقوق اعضا، تالش در  آموزش فرھنگی و اجتماعی اعضا به منظور ارتقای سطح آگاھی
وری و ارایه پيشنھادات به اعضاف  ھای اقتصادی، مھارتی، افزایش بھره سی و تحقيق درخصوص مشکالت، نارسائیبرر

مدیران و مسئوالن مربوط و جلوگيری از سياسی شدن عملکرد انجمن صنفی، دریافت ورودیه، حق عضویت و کمک ھای 
ھت تأسيس و تقویت شرکت ھای تعاونی، صندوق شود، ھمکاری در ج داوطلبانه به ترتيبی که در اساسنامه مقرر می

الحسنه مرتبط با وظایف تشکل و تالش در جھت تأمين امکانات رفاھی اعضا با رعایت مقررات مربوط، ھمکاری با  قرض
وزارت کار و امور اجتماعی در جھت شناخت بھتر مشکالت کارگری و اجرای قانون کار، عضویت در کانون انجمن ھای 

س از تصویب مجمع عمومی انجمن، فعاليت مشترک با کانون انجمن ھای صنفی مربوط در حدود قوانين و صنفی مربوط پ
مقررات کشور و ھمکاری با سایر تشکل ھای کارگری و کارفرمایی و انجام سایر وظایف و اختياراتی که به موجب قانون 

ھای دسته جمعی با  ای و انعقاد و پيمان هبر عھده انجمن ھای صنفی قرار داده شده است و شرکت در مذاکرات حرف
  . ھای کار فرمایی خواھند داشت کارفرمایان یا تشکل

ھای موضوع این آیين نامه را مکلف کرده است؛ ساختار تشکيالت و اساسنامه  دولت بر اساس این تصویب نامه، تشکل
  . خود را با آیين نامه جدید منطبق کنند

 پس از تایيد رئيس جمھور، برای اجرا از سوی محمدرضا رحيمی؛ معاون اول رئيس 3/8/89این تصویب نامه در تاریخ 
  .جمھور ابالغ شده است

  پايان پيام
  
  

  بازنشستگان تامين اجتماعي به الريجاني شكايت بردند؛
   كنيد احقاق حق

  
ان بازنشسته تامين اجتماعي كانون كارگر:  آمده است  89 آذر 18 ایلنا درتاریخ - ن گزارش خبر گزاری دولتی کار ایرابه

ھا اعتراض و   درصدي مستمري6اي به علي الريجاني رييس مجلس شوراي اسالمي به افزايش  استان تھران در نامه
  . خواستار دخالت وي در اين موضوع شدند

ماعي با به گزارش خبرنگار ايلنا، در اين نامه آمده است ھمان گونه كه مستحضريد مستمري بازنشستگان تامين اجت
يابد اما تامين اجتماعي خالف نص صريح قانون،   قانون تامين اجتماعي افزايش مي111 و ماده 96توجه به ماده 

  . داد ھا را نيز افزايش مي  درصد افزايش داده در صورتي كه بايد مطابق تورم مستمري6ھا را  مستمري
بازنشستگان و مسمتري بگيران مشمول قانون تامين اعتبار پرداخت حقوق : در قسمت ديگري از اين نامه آمده است

باطي به بودجه عمومي كشور ندارد شود و ارت اجتماعي صرفا از محل دريافت حق بيمه بوده و از منابع داخلي تامين مي



 414

  . ھاي متعدد ذي نفعان دستوراحقاق حق فرمايند لذا خواھشمند است با توجه به مراجعات و پيگيري. 
  پايان پيام

  
  ھاى صنفى و کانون ھاى کارگری  نامه چگونگى تشکيل و نحوه عملکرد انجمن نآیي

  
  
دولت به منظور حفظ حقوق و منافع قانونی :  آمده است  89 آذر 18 ایلنا درتاریخ - ن گزارش خبر گزاری دولتی کار ایرابه

ود وظایف، اختيارات و نحوه عملکرد نامه چگونگی تشکيل، حد کارگران و بھبود شرایط اقتصادی و معيشتی این گروه، آیين
  . ھای صنفی و کانون ھای مربوط را تصویب کرد انجمن

نامه چگونگی تشکيل،   ـ آیين1369قانون کار ـ مصوب ) 131(ماده ) 5(به گزارش ايلنا، ھيئت وزیران به استناد تبصره 
  .  را تصویب کردھای صنفی و کانون ھای مربوط حدود وظایف و اختيارات و نحوه عملکرد انجمن

به کارگران مشمول قانون کار و ) کليات( از فصل اول1نامه در چھار فصل به تصویب رسيده است که در ماده  این آیين
کارفرمایان ھر حرفه یا صنعت اجازه داده شده به منظور حفظ حقوق و منافع مشروع و قانونی و بھبود وضع اقتصادی 

نامه مبادرت به  ن حفظ منافع جامعه نيز است، با رعایت مقررات قانونی و این آیينکارگران و کارفرمایان که خود متضم
  . تشکيل انجمن صنفی کنند

 نفر و در حرفه یا 10ھمچنين بر این اساس، کمترین نصاب الزم برای تشکيل انجمن صنفی کارگری در سطح کارگاه 
انجمن صنفی . شھرستان تا سراسر استان است نفر عضو از حرفه یا صنعت مربوط در قسمتی از 50صنعت حداقل 

شاغل در آن حرفه یا صنعت در حوزه جغرافيایی ) کارفرما( شخص حقيقی یا حقوقی 10کارفرمایی، با عضویت دست کم 
  . شود مورد درخواست در قسمتی از یک استان تا سراسر کشور تشکيل می

ھای صنفی ھر حرفه یا صنعت یک  حوله قانونی، انجمنبر اساس مصوبه دولت، به منظور ھماھنگی در انجام وظایف م
نامه نسبت به تشکيل کانون انجمن ھای صنفی آن حرفه یا صنعت در آن استان اقدام  توانند مطابق این آیين استان می

  . کنند
 ھای صنفی حرف یا صنایع استان توسط نمایندگان معرفی شده از سوی کانون ھمچنين بر این اساس، کانون انجمن

ھای صنفی عضو، حداکثر به تعداد سه نماینده از ھر  ھای حرفه یا صنعت خاص استان مربوط با توجه به تعداد انجمن
ھای صنفی که کانون  کانون، طبق اساسنامه کانون حرف یا صنایع استان و نمایندگان معرفی شده از سوی انجمن

ھر استان از نمایندگان کانون انجمن ھای صنفی حرف و ھای صنفی  اند، تأسيس وکانون انجمن مربوط را تشکيل نداده
  . کانون انجمن ھای صنفی صنایع استان با توجه به تعداد اعضا و طبق اساسنامه کانون استان تشکيل می شود

کانون عالی کارگران یا (ھای عالی انجمن ھای صنفی کارگری یا کارفرمایی کشور  بر اساس مصوبه ھيئت وزیران، کانون
ھای  توسط ھيئت مدیره کانون ھای انجمن ھای صنفی کارگری یا کارفرمایی حداقل یک دوم استان) مایان کشورکارفر

 نماینده طبق اساسنامه 9ھای صنفی دارای اعتبار موجود در استان، حداکثر به تعداد  کشور با توجه به تعداد انجمن
  . شود کانون عالی تشکيل می

  
  ھای صنفی و کانون ھای مربوط  نجمنھيئت مؤسس و ارکان ا: فصل دوم

نامه، ھيئت  ھمچنين بر این اساس، به منظور تأسيس و فراھم کردن مقدمات تشکيل تشکل ھای موضوع این آیين
ربط با توجه به نوع تشکل با وظایفی از جمله ارایه درخواست تأسيس  مؤسسی مرکب از حداقل سه نفر از اشخاص ذی

حسب مورد به وزارت کار و امور اجتماعی یا واحد کار و امور اجتماعی استان مربوط، انجمن صنفی یا کانون مربوط 
با توجه به (در روزنماه کثيراالنتشار سراسری یا روزنامه محلی ) آگھی در شرف تأسيس(انتشار آگھی پذیرش عضو 

 ھای متقاضيان عضویت از ھای صنفی کارگری در سطح کارگاه، بررسی درخواست به غير از انجمن) حوزه فعاليت تشکل
نویس  نظر داشتن شرایط عضویت و اظھارنظر در مورد آن و ھمچنين تھيه فھرست اسامی و مشخصات آنان، تھيه پيش

نامه، دعوت از اعضا برای شرکت در مجمع عمومی مؤسس به منظور  این آیين) 12(و ) 11(اساسنامه با رعایت مواد 
ت مدیره، بازرس یا بازرسان و تسليم دعوتنامه تشکيل مجمع عمومی به وزارت تصویب اساسنامه و انتخاب اعضای ھيئ

   .کار و امور اجتماعی به منظور نظارت بر انتخابات تشکيل می شود
  

  نامه  ارکان تشکل ھای موضوع این آیين
  . ان باشندبر اساس آین آیين نامه، تشکل ھا باید دارای سه رکن؛ مجمع عمومی، ھيئت مدیره و بازرس یا بازرس

  
  نامه  شرایط داوطلبان عضویت در ھيئت مدیره و بازرسان تشکل ھای موضوع این آیين

بر اساس مصوبه دولت، داوطلبان عضویت در ھيئت مدیره و بازرسان تشکل ھا باید دارای تابعيت جمھوری اسالمی 
احزاب و گروه ھای سياسی ایران، التزام عملی به قانون اساسی جمھوری اسالمی ایران، عدم وابستگی به 

  . غيرقانونی، نداشتن محکوميت قطعی کيفری مؤثر، داشتن حسن شھرت و عدم اعتياد به مواد مخدر باشند
نامه را مکلف کرده است، دست کم سه ماه پيش از پایان دوره،  ھمچنين دولت ھيئت مدیره تشکل ھای موضوع این آیين

ای که تا پایان دوره اعتبار ھيئت مدیره، انتخابات مسئوالن   کنند به گونهمجمع عمومی را برای تجدید انتخابات دعوت
  . تشکل انجام شده باشد

  
  چگونگی ثبت و انحالل انجمن ھای صنفی و کانون ھای مربوط : فصل سوم

 بر این اساس، ضوابط و مقررات قانونی که باید در اساسنامه انجمن ھای صنفی و کانون ھای مربوط درج شود، ظرف
و . نامه بنا به پيشنھاد شورای عالی کار به تصویب وزیر کار و امور اجتماعی خواھد رسيد سه ماه از تاریخ ابالغ این آیين

نامه به ھنگام تشکيل موظف به تنظيم اساسنامه با رعایت مقررات قانونی و طرح و تصویب  ھای موضوع این آیين تشکل
  . کار و امور اجتماعی ھستندآن در مجمع عمومی مربوط و ثبت در وزارت 

نامه و انتخاب و تجدید انتخاب یا تغيير اعضای ھيئت مدیره، دبير و بازرسان و  ھای موضوع این آیين ھمچنين ثبت تشکل
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الذکر، مستلزم تسليم مدارکی ھمچون؛ تقاضانامه تأسيس تشکل  ھرگونه تغيير یا اصالح اساسنامه تشکل ھای فوق
یا دو نسخه اساسنامه اصالح شده در صورت ایجاد ) در مرحله تأسيس(سخه اساسنامه ، دو ن)در مرحله تأسيس(

، صورتجلسه ھيئت رئيسه و نظارت مجمع عمومی که با حضور، نظارت و تأیيد )در مراحل پس از تأسيس(تغييرات 
، )در مرحله تأسيس (نماینده وزارت کار و امور اجتماعی تنظيم شده باشد، آگھی پذیرش عضو، منتشر شده در روزنامه

کنندگان در مجمع عمومی، فھرست اسامی و مشخصات کامل اعضا، آگھی دعوت  فھرست اسامی امضا شده شرکت
، صورتجلسه ھيئت مدیره مبنی بر تقسيم وظایف )با توجه به حوزه فعاليت(مجمع عمومی، منتشر شده در روزنامه 

مشخصات اعضای ھيئت مدیره، بازرسان و دبير تشکل به وزارت ھيئت مدیره و پرسشنامه آماری تکميل شده مربوط به 
  . کار و امور اجتماعی است

در یک حرفه یا صنعت، در حوزه فعاليت ) انجمن صنفی یا کانون(ھمچنين با تصویب دولت، ثبت دو تشکل ھمگن 
اسقاط تکليف دو طرف نامه، موجب تضيع حق یا  جغرافيایی مشترک مجاز نيست و انحالل تشکل ھای موضوع این آیين
  . قرارداد در پيمان ھای دسته جمعی منعقد شده قبلی، نخواھد بود

نامه در مواردی چنانچه مدت اعتبار ھيئت مدیره تشکل پایان  بر اساس این تصویب نامه، تشکل ھای موضوع این آیين
العاده و در   مجمع عمومی فوقیافته و ظرف شش ماه نسبت به تجدید انتخابات آن اقدام نشده باشد، بنا به تصویب

  . صالح منحل و ثبت آنھا نيز لغو خواھدشد صورت صدور رأی قطعی از طرف مراجع قضایی ذی
نامه و نظارت بر انتخابات و فعاليت آنھا را به عھده وزارت کار و  ھمچنين دولت ثبت تشکل ھای صنفی موضوع این آیين

  . امور اجتماعی گذاشته است
  

  یف و اختيارات انجمن ھای صنفی و کانون ھای مربوط وظا: فصل چھارم
بر اساس این تصویب نامه، انجمن ھای صنفی کارگری وظایف و اختياراتی از جمله کوشش در جھت استيفای حقوق و 

ریزی و پيگيری در ارتقای سطح مھارت کارگران عضو، تالش برای  خواست ھای مشروع و قانوین اعضای صنف، برنامه
ھای الزم در شناخت و تأمين حقوق اعضا، تالش در  نگی و اجتماعی اعضا به منظور ارتقای سطح آگاھیآموزش فرھ

وری و ارایه پيشنھادات به اعضاف  ھای اقتصادی، مھارتی، افزایش بھره بررسی و تحقيق درخصوص مشکالت، نارسائی
دریافت ورودیه، حق عضویت و کمک ھای مدیران و مسئوالن مربوط و جلوگيری از سياسی شدن عملکرد انجمن صنفی، 

شود، ھمکاری در جھت تأسيس و تقویت شرکت ھای تعاونی، صندوق  داوطلبانه به ترتيبی که در اساسنامه مقرر می
الحسنه مرتبط با وظایف تشکل و تالش در جھت تأمين امکانات رفاھی اعضا با رعایت مقررات مربوط، ھمکاری با  قرض

ماعی در جھت شناخت بھتر مشکالت کارگری و اجرای قانون کار، عضویت در کانون انجمن ھای وزارت کار و امور اجت
صنفی مربوط پس از تصویب مجمع عمومی انجمن، فعاليت مشترک با کانون انجمن ھای صنفی مربوط در حدود قوانين و 

ف و اختياراتی که به موجب قانون مقررات کشور و ھمکاری با سایر تشکل ھای کارگری و کارفرمایی و انجام سایر وظای
ھای دسته جمعی با  ای و انعقاد و پيمان بر عھده انجمن ھای صنفی قرار داده شده است و شرکت در مذاکرات حرفه

  . ھای کار فرمایی خواھند داشت کارفرمایان یا تشکل
ساختار تشکيالت و اساسنامه ھای موضوع این آیين نامه را مکلف کرده است؛  دولت بر اساس این تصویب نامه، تشکل
  . خود را با آیين نامه جدید منطبق کنند

 پس از تایيد رئيس جمھور، برای اجرا از سوی محمدرضا رحيمی؛ معاون اول رئيس 3/8/89این تصویب نامه در تاریخ 
  .جمھور ابالغ شده است

  پايان پيام
  

  محکوميت قطعی عامالن خرید و فروش امتيازات پتروشيمی

 دادگاه تجدیدنظر استان تھران حکم 68مستشاران شعبه :  آمده است 89 آذر 18ش روزنامه مشرق در تاریخ به گزار
رامشه   رضا یاوری- 1براساس این گزارش آقایان . رادرمجتمع قضایی اموراقتصادی صادر کردند مجازات متھمين پرونده ای

 ضربه شالق تعزیری و 60تحمل  به)  ریال000/000/30(فرزند حسن ازحيث پرداخت رشوه به مبلغ سی ميليون ریال 
ــ ) محصوالت پتروشيمی (درمعرض خرید و فروش قراردادن امتياز  ضبط مال ناشی از ارتشاء به نفع دولت و ازحيث اتھام

  ـ به پرداخت جزای نقدی1367تشدید مجازات مرتکبين ارتشاء و اختالس وکالھبرداری مصوب   قانون2موضوع صدر ماده 
غالمرضا شاه علی فرزند محمد  -2. درحق صندوق دولت محکوم شد) ریال 000/000/000/40(ه مبلغ چھل ميليارد ریال ب

به پرداخت جزای نقدی به مبلغ بيست و پنج ) محصوالت پتروشيمی) ازحيث اتھام درمعرض خرید وفروش قراردادن امتياز
عباسعلی   کاظم علی اورنگی عصر فرزند-3. لت محکوم شددر حق صندوق دو) ریال  000/000/000/25) ميليارد ریال

پرداخت جزای نقدی به مبلغ ھفت  به) محصوالت پتروشيمی ( ازحيث اتھام درمعرض خرید و فروش قراردادن امتياز
 .محکوم شد در حق صندوق دولت ) 000/000/000/7(ميليارد ریال 

  ریال000/000/300تحصيل مال از طریق نامشروع به مبلغ 

اموراقتصادی قرارگرفت وبا  با اعالم شکایت اداره حقوقی بانک سپه این پرونده دردستورکارمجتمع قضایی
دادگاه عمومی تھران ارسال شد و درنھایت منجربه  1193صدورکيفرخواست دردادسرای ویژه اموراقتصادی به شعبه 

گزارش آقای یوسف کریمی فرزند رحيم به براساس این .نظراستان تھران شد   دادگاه تجدید68حکم قطعی درشعبه 
یکسال حبس  ازبانک سپه به تحمل) ریال000/000/300(مال ازطریق نامشروع به مبلغ سيصدميليون ریال اتھام تحصيل

 .شد درحق بانک سپه محکوم) ریال000/000/300(تعزیری و رد مبلغ سيصدميليون ریال 

  پنج ميليون ریالاتھام کالھبرداری به مبلغ پنج ميليارد و ششصدو
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ازشناسنامه ھای جعلی وھویت  متھمان این پرونده ی کالھبرداری باثبت شرکت ھای صوری وغيرفعال و باا ستفاده
طریق مبلغ پنج ميليارد و ششصدو پنج ميليون ریال  ھای غيرواقعی اقدام به اخذ تسھيالت بانکی نموده وازاین

شعبه پنجم دادسرای امور اقتصادی باموافقت سرپرست . داری نمودندکالھبر ازبانک صادرات) ریال 000/000/605/5(
  .قرار مجریت متھمين این پرونده به اتھام کالھبرداری صادرنمود ( 22 ناحيه(دادسرای 

 
  وزارت صنایع ومعادن به اتھام اخذ رشوه محکوم شد کارمند

پرونده ای مبنی بر رشوه  ی وزارت اطالعاتبر اساس این گزارش اداره کل حقوقی و قضائی معاونت اطالعات اقتصاد
دستور کار مجتمع قضائی قرار گرفت و پس از  گيری کارمند وزارت صنایع و معادن ارسال کرده که پرونده در

دادگاه عمومی تھران ارسال و پس از صدور رأی بدوی جھت  1193صدورکيفرخواست در دادسرا به شعبه 
 .جدیدنظر ارجاع شددادگاه ت 68تجدیدنظرخواھی به شعبه 

گزارش آقای احمد حجتی فرزند   را اصالح و تأیيد نمود که براساس این1193شعبه مذکور رأی صادره از سوی شعبه 
 ميليون تومان به تحمل یک سال حبس تعزیری، 10رشوه به مبلغ  مسعود کارمند وقت وزارت صنایع و معادن به اتھام اخذ

ذه، انفصال موقت از خدمات دولتی به مدت سه سال، ضبط مال ناشی از ارتشاء وجه ماخو پرداخت جزای نقدی معادل
 .شد نفع دولت و پرداخت یک ميليون تومان جزای نقدی بدل از شالق به دليل کھولت سن محکوم به

 1387امور کيفری مصوب   قانون آیين دادرسی کيفری دادگاھھای عمومی و انقالب در188رأی صادره براساس ماده 
 .الم می گردداع

69Hhttp://mashreghnews.ir/NSite/FullStory/News/?Id=19002 
 

 زیان صد ميلياردی دو بانک خصوصی

  خصوصی جھت سودبدنبال سرمایه گذاری دو بانک:  آذر آمده است 18آتی نيوزدر تاریخ  به گزارش مشرق به نقل از
حاشيه خليج فارس  آوری بيشتر و پاسخگویی به سھامدارانشان، سمت سرمایه گذاری خود را به سوی کشورھای

 .سوق داده بودند

گذرد، توانسته اند در این مدت  بر اساس این گزارش این دو بانک خصوصی که مدت زیادی از زمان تاسيس آنھا نمی 
در سال ھای گذشته که : این گزارش می افزاید. کنند  در سراسر کشور افتتاح شعبه500اندک در مجموع بيش از 

خصوصی مجوز داده بود که سودھای سپرده ھای خود را به ميزان دلخواه افزایش  قوانين بانک مرکزی به بانک ھای
افزایش دادند، و  گبانکھا نيز جھت ربودن گوی سبقت از یکدیگر سود سپرده ھای خود را در رقابتی تنگاتن دھند، این

می دادند و چه جایی بھتر از بھشت  برای تحقق این سود ھا می بایست سرمایه گذاری ھای مطمئنی را انجام
 .سھامداران پيدا می شد سرمایه گذاران خليج فارس برای تحقق وعده آنھا به

از وضع مالی این شيخ نشين از  ا، نگرانی ھ"دوبی ورلد"در پی بحران اقتصادی جھان و بدھکاری شرکت دولتی و عظيم 
از . دامنه این زیان ھا به این دو بانک ایرانی کشيده شد کشورھای ھمسایه تا لندن و نيویورک دامن گسترده است و

نفت ندارد و بخش اصلی درآمد آن از راه تجارت، ساختمان سازی و گردشگری تامين می  آنجایی که امير نشين دوبی
پرسشی که  .ن سه بخش در پی بحران اقتصادی جھان، دوبی نيز دچار بحران شده استبا لطمه خوردن ای شود،

این بحران اقتصادی، سرنوشت آن ھا چه  طبيعتا بسياری از سرمایه گذاران ایرانی را نگران کرده، این است که بعد از
 می شود؟

  پيام ژان فرانسوا کورب از طرف ث ژ ت
  به کارگر زندانی رضا شھابی

  
 یز شھابی،رفيق عز

 مشروع این اعتصاب آگاه ھستيم و ضمن اینکه ما بخوبی به دالیل. ما با خبر شدیم که شما وارد اعتصاب غذا شده اید 
  . با اھداف و مبارزات شما اتفاق نظر داریم، ولی از شما تقاضا می کنيم که اعتصاب غذای خود را خاتمه دھيد

و سندیکاليسم در ایران احتياج به حضور، ھمکاری و کمک شما در این جنبش کارگری به ھمه مدافعينش احتياج دارد 
  .مبارزه مشترک دارد

ث ژ ت ھمبستگی خود را با شما و تمامی فعالين زندانی اعالم ميکند و به حمایت خود از شما و نيز آگاه نمودن افکار 
  .   عمومی فرانسه از مبارزات حق طلبانه تان ادامه خواھد داد

   وا کوربژان فرانس



 417

  باز تکثير از اتحاد بين المللی در حمایت از کارگران در ایران
H70org.iran-workers@info 

  
 برادر رضا شھابی بات رادیو فردا گفتگوی

  «اعتصاب غذای خشک فعال کارگری در زندان اوین»
  توسط بھروز کارونی
شرکت واحد اتوبوس رانی تھران و  حاکيست که رضا شھابی، عضو ھيئت مديره سنديکای کارگرانگزارش ھا از تھران 

 .خشک زده است حومه، از روز شنبه در زندان اوين دست به اعتصاب غذای
 

بازداشت شد و تاکنون به طور رسمی دليل بازداشت او  اين فعال کارگری در تير ماه سال جاری توسط ماموران امنيتی
 . نشده استاعالم

 
 :می گويد» راديو فردا« شھابی، برادر رضا شھابی، در مورد وضعيت او به  حسن
در دادسرای اوين به ما  .پيگيری وضعيت رضا شھابی، تاکنون به دادسرای اوين و دادسرای معلم مراجعه کرده ايم برای

 .ند که پرونده برادرم اينجا نيامده استبه ما گفت گفتند که پرونده او در دادسرای معلم است ، به آنجا که رفتيم
 

 .ما گفته نشده است، مثال حتی گفته نشده است که نام بازپرسش چيست در پيگيری ھای ما چيزی به
 

دست به  از شش ماه ھست که او زندانی است و از روز شنبه ھم در اعتراض به مشخص نبودن وضعيتش اآلن بيشتر
 .اعتصاب غذای خشک زده است

  
 چرا؟ . ميليون تومانی آزاد شود و حتی اين مبلغ ھم آماده شده بود، اما آزادی او صورت نگرفت۶٠بود آقای شھابی در آبان ماه به قيد وثيقه قرار 

 
قرار بود که ھمان شب آزاد شود و ما ھم تا ساعت . کرده بوديم و پرداخت ھم کرديم  ميليون تومان وثيقه را آماده۶٠بله، 
 .قابل زندان اوين منتظر او مانديم، اما ايشان آزاد نشدنيمه شب در م يک
 

اما علت يا داليلش را به  روز ھم که به زندان اوين مراجعه کرديم، گفتند که بنا به داليلی فعال آزاد نمی شود، فردای آن
 .ما نگفتند

  
 نشد است؟  مشخص ھست که اتھام ھای آقای شھابی چه ھست که تاکنون ھم آزاد

 
 آقای شھابی فعال کارگری است و در. چند بار پرسيديم که جرمش چه ھست، اما چيزی نگفتند .واب نمی دھندبه ما ج

. کنند که اين کار جرم است اگر مطالبه حق و حقوق جرم است، به ما بگويند و اعالم. سنديکای کارگری فعاليت می کند
 .بگويند که حمايت از کارگر جرم است

 
 مسئوالن داريد؟شما چه خواسته ای از 

 
برای . ضمن آنکه مسايل بھداشتی ھم در زندان رعايت نمی شود. خوب نيست ابتدا بگويم که وضعيت برادرم در زندان

از ناحيه کتف  عالوه بر اين، او. عفونت لثه شده است، اما در زندان به اين موضوع رسيدگی نمی کنند مثال، او دچار
 .مشکل دارد

 
 .مداوا کنند، اما از اين موضوع خبری نيست  حداقل برادرم را در زندانخواسته ما اين است که

 
  .مالقاتش رفته ايم، ديده ايم که افسرده تر و مريض تر شده است در اين شش ماه، ھر وقت که به

 
 .آزادش کنند، بايد به دنبال دکتر و دوا برای درمان او باشيم فردا ھم اگر

 
و بگوييم که رضا   و دادمان را به چه کسی برسانيم؟ به چه کسی بايد حرف مان را بزنيمبايد به کجا برويم نمی دانم که

محترم قوه قضاييه، رياست محترم جمھوری، در  شھابی يک کارگر است، چرا بايد زندانی باشد؟ مقامات محترم، رياست
   ترسند؟ ر می از کارگ در زندان باشد؟ يعنی اينقدر کجای قانون آمده است که يک فعال کارگری

 
 
 

  خانواده رضا شھابی نامه ی سرگشاده.
  

  برای آزادی رضا تالش کنيم
   
  کارگران ،تشکل ھای کارگری ،نھادھای حقوق بشری و رسانه ھا: به
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 دست به 89 آذرماه 13 زندان اوین ،از روز شنبه 209ھمانطور که ميدانيد رضا شھابی ،کارگر زندانی محبوس در بند 

 خشک زده است و با توجه به بيماری ھای عدیده پيشين و نيز بيماری ھایی که در دوره ی شش ماھه اعتصاب غذای
  .ی زندان به آن دچار شده است ،سالمت جانی وی شدیدا در معرض خطر است

از .ایم ميليون تومانی تودیع کرده 60 مھرماه ،نامه ی آزادی وی صادر شده و ما برای آزادیش وثيقه ی 19در حالی که در 
ھمچنين ھر دو مقام .طرفی ھم به طور ھمزمان یک ابالغيه برای وثيقه ی صد ميليون تومانی به امضای رضا رسانده اند

  .قضایی معرفی شده به ما از در دست داشتن پرونده ی قضایی رضا شھابی اظھار بی اطالعی ميکنند
   

  گران در زندان محبوس است،رضا شھابی به مدت شش ماه است که به دليل دفاع از حقوق کار
دو ماه است که با وجود صدور نامه ی آزادی ھنوز در بند است و اکنون نيز سالمت او در معرض خطر جدی قرار دارد و ما 

  .نميدانيم در اثر اعتصاب غذای خشک چه صدمات دیگری بر او وارد خواھد شد
حقوق بشری و رسانه ھا و تمامی وجدان ھای بيدار بدین وسيله از تمامی کارگران ،تشکل ھای کارگری ،نھاد ھای 

خواستاریم برای آزادی بی قيد و شرط رضا شھابی و ھمکاران زندانيش و دیگر کارگران زندانی از ھيچ کوششی فروگذار 
  .نکنند

   
  ھمسر ،برادران و اعضای خانواده ی رضا شھابی

  89 آذرماه 18پنجشنبه 
  تھران

  

  را از دست داد  کارگر در حين کار جان خودیک

محسن حسين پور فرزندعبدهللا ساکن .باز ھم شرایط نامساعد کاری و نبود ایمنی در محيط کار جان کارگری را گرفت  
که در سه سال گذشته در شرکت پتروشيمی مھاباد مشغول به کار بود در روز جمعه  روستای قم قلعه از توابع مھاباد

ه وسيله ی دستگاه ھم زن سيمان به داخل بلعيده شده و در دم جان خود را از قبل از ظھر ب11 ساعت 89/8/28تاریخ 
. و پدر سه فرزند بود  دست داد الزم به ذکر است محسن حسين پور متا ھل  

 جان باختن این کارگر را به خانواده و بستگان وی تسليت گفته و خود رادر غم این عزیزان  اعضای کميته ھماھنگی نيز
.م شریک می داني  

 کميته ھماھنگی برای کمک به ایجاد تشکل ھای کارگری 

  1389 آذر 18

   نفر از کارگران فضای سبز اشنویه 13اخراج 

 ماه و 6الی5 و بعد از    فضای سبز استخدام می کند  تعدادی کارگر جھت کار در شھرداری اشنویه ھر سال درنيمه سال
 نفر از کارگرانی که در قسمت فضای سبز 13این بار نيز تعداد .رسيدن فصل سرما این کارگران را اخراج می کنند 

 این کارگران که بيشتر آنھا متا ھل بوده ، باید نيمه ی  .شھرداری اشنویه مشغول بکار بودند ، از کار بيکار شدند 
 اخراج گردند و یا  سال بيکار بمانند و منتظر باشند بازھم به استخدام شھرداری در بيایند و باز از طرف شھرداری دیگر

 .الزم به ذکر است که ، کارگران در طول مدت کار برای شھرداری بيمه نيز نمی باشند . حقوقشان با تاخير پرداخت گردد 

  کميته ھماھنگی برای کمک به ایجاد تشکل ھای کارگری 

 1389 آذر 18
  
 برای آزادی فعال کارگری رضا شھابی تظاھرات 
  
 

 !رگران زندانی و ھمه زندانيان سياسی مبارزه بکنيممتحدانه برای آزادی کا
  

دولت سرمایه .  اسالمی ایران بيش از پيش تشدید شده است–بحران اقتصادی و سياسی حاکم بر رژیم سرمایه داری 
داری ایران ھمچون ھميشه برای برون رفت از این بحرانھا در کنار تشدید استثمار از دستگاه سرکوب،زندان،شکنجه و 

   .دام در مقابله با جنبشھای طبقاتی و اجتماعی استفاده می کنداع
   
 واحد اتوبوسرانی تھران و حومه توسط رژیم   ماه از اسارت رضا شھابی فعال کارگری و عضو سندیکای کارگران شرکت6

در زندان اوین طبق اطالعات خانواده رضا شھابی،او توسط شکنجه گران رژیم .  اسالمی ایران می گذرد–سرمایه داری 
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رضا شھابی در واکنش به .تحت شکنجه ھای روحی و جسمی برای ھمکاری با دستگاه سرکوب و اطالعات قرار دارد
  .جان و سالمت رضا شھابی در خطر است. آذز دست به اعتصاب غذا خشک زده است13دستگاه سرکوب رژیم از 

   
مصدا با کمپين مبارزاتی که در خارج از ایران برای آزادی بدون  کپنھاک، ھمگام و ھ–ما فعالين چپ در کپنھاک و ميزکتاب 

 اسالمی در –و در تقابل با رژیم سرمایه داری  قيد و شرط رضا شھابی و دیگر کارگران زندانی و کليه زندانيان سياسی 
ت اعتراضی در ایران، در جریان است، از احزاب چپ،تشکل ھای کارگری و انسانھای آزادیخواه برای شرکت در تظاھرا

  .مقابل دفتر سازمان عفو بين الملل دعوت می نمائيم
   

  سرنگون باد رژیم جمھوری اسالمی
   زنده باد سوسياليسم–زنده باد آزادی 

   
  17.00 ساعت  2010.12.14 شنبه 4: زمان 
   Gammeltorv  : مکان 

  کپنھاک–فعالين چپ در کپنھاک ، ميز کتاب : برگزار کننده 
 

 پروژه پارس جنوبي استمجلس نگران 
  

ھاي دخيل در پروژه پارس جنوبي به  مجلس نگران است زيرا احتمال دارد شركت: رئيس كميسيون انرژي مجلس گفت
رئيس كميسيون » حميدرضا كاتوزيان«. ھا را به پايان نرسانند  ماه اين پروژه35رغم دريافت مبالغ زياد مالي در موعد مقرر 

 ماه 35در اين پروژه وعده داده شد طي : ا مھر با اشاره به پروژه پارس جنوبي اظھار داشتوگو ب انرژي مجلس در گفت
پروژه پارس جنوبي از ابتداي امسال آغاز شده است و مجلس به دليل : وي افزود. پروژه پارس جنوبي به اتمام برسد

. كند دائم روند اجراي كارھا را رصد ميھايي كه نسبت به انجام شدن پروژه در زمان تعيين شده دارد، به طور  نگراني
ھا  ھاي مالي بااليي كه براي اين پروژه نماينده مردم تھران دليل نگراني مجلس نسبت به اتمام زمان اين پروژه را ھزينه

ھا پرداخت شود اما در  مجلس نگران است اين ھزينه: شود عنوان كرد و يادآورشد ھاي مجري پرداخت مي به شركت
به گفته كاتوزيان متاسفانه تا . ھا تنھا به نصف رسيده باشد ھاي خود عمل نكنند و پروژه ھا به وعده ماه شركت 35پايان 

گذرد و ھزينه مالي نيز به صورت منظم پرداخت شده است، اما پيشرفت كار در  ھا مي  ماه از آغاز اين پروژه9پايان آذر، 
رئيس كميسيون . بود  درصد مي25ت، درحالي كه بايد اين ميزان پيشرفت درصد بوده اس تنھا نيم ھا متاسفانه برخي پروژه

ھاي مجري پول زيادي در اين  كند، چرا كه شركت مجلس روند اجرايي اين كار را پيگيري مي: انرژي مجلس اظھار كرد
اينكه وزير نفت نيز وي با بيان . كنند رئيسه مجلس اعالم نمي كنند و گزارشات خود را به مردم و ھيات مسير ھزينه مي

 ماه به پايان 35ھا در  اما برداشت مجلس اين است كه اين پروژه: كند، گفت ھا را براي اتمام به موقع دنبال مي اين پروژه
  .شود رسد و از طرفي پولي كه بايد ھزينه شود نيز پرداخت مي نمي

 )رس جنوبی را یک کاسه سر کشيدهمسبوق به سابقه ھستيد که سپاه حماسه ساز ضد فتنه ھمه پروؤه ھای پا(

 : آمده است  89 آذر 18 ایلنا درتاریخ - ن گزارش خبر گزاری دولتی کار ایرابه

  پيام ھمبستگی جمعی از فعالين اتحادیه کارگران خدمات عمومی کانادا به رضا شھابی

 ٢٠١٠ دسامبر ١٠

  اتوبوسرانی تھران و حومه،رضا شھابی، خزانه دار و عضو ھيئت مدیره سندیکای کارگران شرکت: به

 . زندان اوین، تھران، ایران

 رضا عزیز،

در اعتراض به حبس ناعادالنه و امتناع مسئوالن حکومتی از آزاد نمودن  ٢٠١٠ دسامبر ۴ما مطلع ھستيم که از تاریخ 
ما قویا . مما بدینوسيله حمایت و ھمبستگی خود با شما را اعالم ميکني. وارد اعتصاب غذای خشک شده ایدشما 

دستگيری ستمگرانه و تداوم بازداشت شما را محکوم ميکنيم و از موضع شما که حکومت باید شما را فوری و بدون قيد 
ما با تمام توان به اعمال فشار به حکومت ایران، از طریق فعالين و تشکالت کارگری در . و شرط آزاد کند حمایت ميکنيم

ھيچ . ندانی و پایان بخشيدن به اذیت و آزار فعالين کارگری در ایران ادامه خواھيم دادجھان، برای آزادی تمامی کارگران ز
با اینوجود، شما بھتر از ھمه ما ميدانيد که این مبارزه  . حکومتی نمی تواند جنبش کارگری را متوقف یا ساکت کند

 خود را خاتمه دھيد چرا که در این خواھش ميکنيم که اعتصاب غذایصميمانه لذا ما از شما . متمادی و پيوسته است
 .مبارزه جنبش کارگری به کليه فعالين و رھبرانش نياز دارد

ما یکبار دیگر ھمبستگی خود را با کارگران در ایران اعالم ميکنيم و خواھان آزادی فوری و بدون قيد و شرط تمامی فعالين 
 .کارگری زندانی ھستيم
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 در ھمبستگی با شما،

 ٢١٩١س اتحادیه کارگران خدمات عمومی کانادا، لوکال ادگار گودوی، رئي

 ١٢٨١دنيس ھاموند، رئيس اتحادیه کارگران خدمات عمومی کانادا، لوکال 

 ٣٣٩٣ایليان باربانو، رئيس اتحادیه کارگران خدمات عمومی کانادا، لوکال 

 دا، انتاریولوگان سالتورای، کميته ھمبستگی بين المللی، اتحادیه کارگران خدمات عمومی کانا

   ۴٧٧٢فرید پرتوی، رئيس اتحادیه کارگران خدمات عمومی کانادا، لوکال 

 ترجمه و تکثير از

  اتحاد بين المللی درحمایت از کارگران در ایران

H71org.iran-workers@info 

H72com.etehadbinalmelali.www://http  

  رضا شھابی را فوری آزاد کنيد ": کارگران آمریکا عليه جنگ 
  
  

) خزانه دار و عضو ھيئت مدیره سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تھران و حومه(رضا شھابی، کارگر زندانی 

، در اعتراض به بازداشت ناعادالنه و جلوگيری مقامات  زندان اوین محبوس است٢٠٩ در بند ٢٠١٠ جون ١٢که از 

 دست به ٢٠١٠ دسامبر ۴ ميليون تومانی توسط خانواد اش، از تاریخ ۶٠حکومتی از آزادی وی با وجود پرداخت وثيقه 

  . او کامال خوردن غذا و نوشيدن مایعات را متوقف کرده است. اعتصاب غذای خشک زده است

 که رضا شھابی و دیگر کارگران زندانی را فوری و بدن قيد و شرط آزاد کنيد و حقوق من از حکومت شما ميخواھم

  . کارگران در ایران را رعایت کنيد

  

  مایکل آیزنشر 

  ھماھنگ کننده کشوری 

   "کارگران آمریکا عليه جنگ"

  ترجمه و تکثير از اتحاد بين المللی در حمایت از کارگران در ایران 

  حتی نمی تواند راه برود، حالش خيلی بد است :رگری ازاعتصاب غذای خشک او می گویدھمسررضاشھابی فعال کا

 
قوه قضایيه ایران باید سریعا رضا شھابی، فعال کارگری بازداشت  کمپين بين المللی حقوق بشر در ایران اعالم کرد که

  .خشک به سر ميبرد را فورا آزاد کند شده که در اعتصاب غذای

سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تھران از روز شنبه  ، زندانی عقيدتی و عضو ھيات مدیرهھمسر رضا شھابی
 زندان اوین دست به اعتصاب خشک زده است به کمپين بين المللی حقوق بشر گفت که وی در ٢٠٩ آذر ماه در بند ١٣

  .ادامه خواھد بود به این اعتصابوضعيت حادی به سر می برد و گفته است که تا زمانی که تکليفش روشن نشود 

 روز را در بند انفرادی بود اما تا این زمان جرم او ۴٠و   خرداد ماه امسال در محل کارش بازداشت شد٢٢رضا شھابی 
  .فعاليت ھای صنفی خود چھار سال پيش نيز از کار اخراج شد او به دليل. مشخص نشده است

وضعيت جسمی ھمسرش به کمپين بين المللی حقوق بشر در ایران   نگرانی اززھره رضایی ، ھمسر این زندانی با ابراز
. رفتم، دیدم حتی نمی تواند راه برود ، قدرت حرف زدن ھم نداشت حالش خيلی بد بود امروز که به مالقات« : گفت
ما او گفت من تا بشکند ا از دوستان و ھمکارانش از من خواسته بودند که امروز از او بخواھم که اعتصابش را خيلی

ھفت ماه است که بازداشت شده و ھنوز جرمش  آخر او نزدیک به. روشن نشدن تکليفم اعتصابم را ادامه می دھم
  «.مشخص نيست
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حقوق ھم صنف ھای خود دفاع می کرده و به غير از این کار  ھمسر این فعال کارگری با اظھار اینکه ھمسرش فقط از
 او نزدیک به ھفت ماه است که در زندان است، دو ماه پيش با آزادی او با قرار وثيقه » :دیگری انجام نداده است، گفت
گذاشته شود ما ھم تھيه کردیم با   ميليون باید وثيقه١٠٠ميليون اما دوباره گفتند که   ۶٠موافقت شد، بار اول گفتند که 
  «.این وجود ھنوز او را آزاد نکردند

ھنوز او موفق به دسترسی و خواندن پرونده ھمسرش نشده  رغم تالش ھای وکيلش امازھره رضایی با اظھار اینکه علي
انتظار دارم . زودتر تکليف پرونده ھمسرم روشن شود و آزاد و به خانواده اش برگردد فقط می خواھم که« : است، گفت

صنف ھای خود دفاع می   ھمھمان طور که رضا شھابی حتی در زمانی که دیگر از کار اخراج شده بود اما از حقوق که
  «.نگذارند کرد حاال آنھا ھم از او و وضعيتش دفاع کنند و پشتش را خالی

تنھا نان آور خانواده بوده است، آنھا مستاجر ھستند و در این  در حالی ھفت ماه از بازداشت این زندانی می گذرد که او
  .ده انددوستانش به خانواده از لحاظ مالی کمک کر مدت و درنبود او

ابوترابيان از دیگر فعاالن کارگری شرکت واحد اتوبوسرانی  درحال حاضر به غير از رضا شھابی، منصور اسانلو و سعيد
  .تھران در بند ھستند

وخيم شھابی ميباشد و مقامات ایرانی را مسئول سالمتی  کمپين بين المللی حقوق بشر در ایران شدیدا نگران وضيت
  وی ميداند

 

فدراسيون اتحاديه ھای کارگری نروژ در اعتراض به سرکوب فعالين سنديکايی نامه کن  

 نامه کنفدراسيون اتحاديه ھای کارگری نروژ 
 به رھبر جمھوری اسالمی 

 
  ٢٠١٠ دسامبر ٧

 رھبر جمھوری اسالمی ايران 
 دفتر رھبری 

 خيابان جمھوری اسالمي، انتھای خيابان شھيد کشوردوست، تھران، ايران 
 

اذيت و آزار فعالين مستقل اتحاديه ای : وعموض  
 

 کارگر را دارد اعتراض شديد خودم را ٨۶۵،۵٧٣  به نمايندگی از کنفدراسيون اتحاديه ھای کارگری نروژ که نمايندگي
  .نسبت به حمالت مکرر به جنبش مستقل اتحاديه ھای کارگری در ايران اعالم می دارم

به اطالع کنفدراسيون اتحاديه ھای کارگری نروژ رسانده ) آی تی يو سی( گریکنفدراسيون جھانی اتحاديه ھای کار
او از .  نوامبر، مرتضی کمساری از اعضای سنديکای کارگران شرکت واحد دستگير شده است23است که روز دوشنبه 

  .طريق نامه به دادگاه فراخوانده شده بود و به محض حضور در آنجا دستگير می گردد
 نفر از کارگران ھفت تپه، عليرضا سعيدی ، بھروز موال زاده ، و بھروز 3 نوامبر، دادگاه شھرستان شوش 17روز دوشنبه 

واضح است که ھدف از اين اتھام ساختگی آن بوده .  ماه زندان محکوم کرد6به " توھين به رھبر" نيکوفر را به اتھام 
  .است که از فعاليت به حق سنديکايی آنان جلو گيری شود 

او روز سه شنبه در حالی که به ھمراه .  روز در زندان رجايی شھر بازداشت گرديد 9 نوامبر ، ھمايون جابری به مدت 9در 
بعد از . ھمسر غالمرضا غالم حسيني، برای اطالع از وضعيت غالمرضا به اداره اطالعات رفته بود، دستگير گرديد

 کامپيوتر و کتابھای او را با خود می برند و به ھمسر او اخطار می دستگيری ، عوامل اطالعاتی به خانه ايشان رفته ،
 نوامبر او با 20در . در باز داشت به سر خواھد برد " برای مدت طوالنی" کنند که اگر ھمايون جابری با آنھا ھمکاری نکند 

  . ھزار دالری آزاد می شود 30قرار وثيقه 
مومی سنديکای کارگران شرکت واحد و ھمکار او غالمرضا غالم حسيني، در سوم نوامبر، سعيد ترابيان دبير روابط ع

 مرد به آنجا وارد می 6عضو سنديکا، در يک کافه انترنيتی مورد حمله قرار گرفتند؛ به محض ورود آنان به کافه انترنتي، 
عد از باز جويی و تھديد با سعيد ترابيان ب. شوند و آن دو را کتک می زنند و سپس کشان کشان با خود به زندان می برند

قيد وثيقه آزاد می شود، اما از غالمرضا غالم حسينی تا کنون خبری در دست نيست؛ جز اينکه ھنوز در بازداشت بسر 
  .می برد

ما ھمچنين از شما می . ما از شما می خواھيم که حمله و خشونت عليه اعضای اتحاديه ھای کارگری را متوقف سازيد
 اسانلو و ھمه فعالين سنديکايی که با اتھامات واھی زندانی شده اند را آزاد کنيد و اجازه دھيد که خواھيم که منصور

  .آنھا به فعاليتھای مشروع اتحاديه ای چود بپردازند
ICCPRدر اينجا به شما تعھد ايران به رعايت   سازمان جھانی کارکه تاکيد بر ٩٨ و ٨٧ و مقاوله نامه ھای ٢٢) ١( و ماده

با اين تاکيد از شما خواست دار آزادی بدون قيد و شرط . يجاد و پيوستن به تشکالت کارگری دارد،را متذکر ميشويمحق ا
بعنوان يک عضو سازمان جھانی کار ايران موظف است که حقوق بنيادين فعالين کارگری را . تمام فعالين کارگری ھستيم

  .رعايت نمايد
. ر مھم حتما توجه خواھيد کردما اطمينان داريم که شما به اين ام  
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 با احترام، 

 کنفدرا سيون اتحاديه ھای کارگری نروژ 
KARIN BEATE THEODORSEN  

HEAD OF INTERNATIONAL DEPARTMENT  
 

: رونوشت به  
THE NOWEGIAN MINISTRY OG FOREIGN AFFAIRS  

THE IRANIAN EMBASSY TO NORWAY  
THE INERNATIONAL TRADE UNION CONFEDERATION  

THE ROYAL NORWEGIAN EMBASSY IN TEHRAN  

  كارگر و كارمند در برخورداري از سالمتي حق يكسان دارند
  
: گويد  دبير اجرايي خانه كارگر اصفھان مي:  آمده است  89 آذر 19 ایلنا درتاریخ - ن گزارش خبر گزاری دولتی کار ایرابه

  . ھوا ميان اشتغال كارگر و كارمند تفاوت قائل شود دگي دولت نبايد در شرايط اضطراري و بحراني آلو
شرايط آلودگي ھوا مانند بالياي طبيعي امنيت و سالمتي ھمه آحاد : وگو با خبرنگار ايلنا گفت اصغر برشان در گقت
   .نبايد به صرفه رابطه استخدامي در مورد سالمتي كارگران تصميم گيري كرد  رو كند از اين جامعه را تھديد مي

وي بابيان اينكه سالمتي يكي از حقوق اساسي ھر شھروند ايراني است كه طبق قانون اساسي تامين آن بر عھده 
ھمه كارگران و كارمندان به عنوان شھروند در مورد سالمتي خود از حقوق برابر و يكسان : دولت قرار گرفته است؛ گفت

  . برخوردارند
گيري  ھوا، دولت در مورد سالمتي شھروندان خود با تبعيض تصميم ر آلودگيمتاسفانه در شرايط اضطراري اخي: وي گفت

  . كرد
در روزھاي اخير دولت در در حالي در مورد فعاليت كارمندان خود تصميم گيري : دبير اجرايي خانه كارگر اصفھان افزود

  . است كه برخالف كارمندان كارگران مجبور بودند در سر كار خود حاضر شوند كرده
ن فعال كارگري خواستارآن شد تا در شرايط اضطراري و بحراني، دولت با توجه حقوق شھروندان در مورد فعاليت آنھا اي

  . تصميم گيري كند
  پايان پيام

  
 نحوه افزايش قيمت آب در فاز اول ھدفمندی يارانه ھا .آذر19

 مھر 
 ھزار تومان 5 تا 4 که در حد الگو مصرف دارند بيش از داوود منظور در گفتگو با مھر با تاکيد بر اينکه قبوض آب مشترکانی

در مورد آب الگو اين است که اصالح قيمت آب به گونه ای باشد که افرادی که مصرف آنھا در : افزايش نخواھد يافت، گفت
زايش قيمت  ھزار تومان اف5 تا 4 متر مکعب مصرف دارند، بيش از 20الگوی تعيين شده قرار می گيرد و ماھانه کمتر از 

. نداشته باشند  
 

 متر مکعب مصرف دارند آبھای رايگان خواھند 7ھمانند گذشته آن دسته از مشترکانی که کمتر از : معاون وزير نيرو افزود
. داشت  

 
قيمت آب برای : وی با بيان اينکه آب نيز در گام اول اجرای قانون ھدفمند کردن يارانه ھا افزايش خواھد يافت، تصريح کرد

شترکان آب شھری و روستايی و قيمت خدمات دفع فاضالب برای تمامی مشترکان افزايش خواھد يافت، البته آب م
. کشاورزی در مرحله اول مشمول تعديل قيمت نخواھد بود و تنھا آب تصفيه شده افزايش قيمت خواھد داشت  

 
ه است تا قيمت برق، آب و فاضالب را بر اساس به گفته منظور، قانون ھدفمند کردن يارانه ھا وزارت نيرو را مکلف کرد

اجزای اين قيمت تمام شده نيز مشخص است به نحوی که در تعيين قيمت آب بھای . قيمت تمام شده لحاظ کند
مصرفی ھر مشترک ھزينه ھای تامين مربوط به سد سازي، ھزينه ھای انتقال آب در شبکه ھا و نيز ھزينه تصفيه و 

. بر اين اساس قيمت ھای تمام شده استخراج شده استپمپاژ آب لحاظ شده و   
 

در مرحله اول اجرای قانون ھدفمند کردن يارانه ھا ھدف دولت اين نيست که آب را به قيمت تمام شده در : وی ادامه داد
 بازه اختيار مردم قرار دھد به نحوی که درصدی از اين قيمت تمام شده را دريافت خواھد کرد و اصالح قيمتھا در يک

. زمانی که در قانون مشخص شده است، صورت خواھد گرفت  
 

ھدف اين وزارتخانه اصالح تدريجی قيمتھا است و مردم نبايد در اين مورد نگران باشند؛ چرا که : معاون وزير نيرو گفت
. ند نداشته باشدتدابير به گونه ای انديشيده شده که آب بھا افزايش چندانی برای مشترکانی که الگو را رعايت می کن  

 
به گفته منظور، آنچه که در حال حاضر مشترکان به عنوان آب بھا پرداخت می کنند شامل چند جزء است که در قبوض 
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بر اين اساس، يک جزء مربوط به آب بھا، جزء ديگر مربوط به جريمه مشترکانی که مازاد الگو مصرف . مالحظه می شود
 بر اساس 2ی مشارکت مردم در توسعه طرح ھای فاضالب و جزء چھارم تبصره  به معنا3می کنند، جزء سوم تبصره 

.  است که مبلغی از مصرف کننده برای توسعه طرح ھای آب دريافت می شود77قانون مصوب سال   
 

در الگوی جديد اصالح قيمت ھا بنای وزارت نيرو اين است که تنھا يک عدد را در قبوض منعکس کرده و : وی اظھار داشت
لذا مصرف کنندگان تنھا يک متوسط قيمت آب را به ازای ھر ليتر مکعب در قبوض خود . تمامی اجزای موجود را تجميع کند

. خواھند ديد  
 

البته در قالبھای مختلف مصرف متوسط قيمت به صورت تصاعدی باال می رود و ھر چقدر مصرف کننده : منظور ادامه داد
وی .  مصارف بيشتری داشته باشد قيمت ھای باالتری نيز پرداخت خواھد کرداز پلکانھای باالتری قرار گيرد و

تمامی ھزينه ھای آب در يک رقم تجميع شده که می تواند برای مشترکان شفافيت ايجاد کند تا يک : اظھارداشت
... مشترک بتواند مصرف خود را مديريت کند  

  : نماينده كارگران ساختماني كشور
  تراشد  بيمه كارگران ساختماني بھانه ميتامين اجتماعي براي 

  
: گويد  نماينده كارگران ساختماني كشور مي:  آمده است89 آذر 19 ایلنا درتاریخ - ن گزارش خبر گزاری دولتی کار ایرابه

رسي كارگران به مزاياي  ھا مسووالن محلي سازمان تامين اجتماعي با اشكال تراشي مانع دست در برخي شھرستان
  . شوند اري ميبيمه اجب

با وجود ابالغ قانون بيمه اجباري كارگران ساختماني براي اجرا، در برخي : وگو با خبرنگار ايلنا، گفت محمدباقري در گفت
  . كنند ھا مسووالن تامين اجتماعي براي صدور دفترچه بيمه كارگران مانع تراشي مي شھرستان

ھاي پزشكي از  وار، اداره تامين اجتماعي پس ازاخذ آزمايش زهبه عنوان مثال در منطقه سب: اين فعال كارگري گفت
  . كند كارگران مشمول براي آنھا دفترچه بيمه صادر مي

ھا براي صدور دفترچه بيمه از كارگران ساختماني مانند ساير بيمه  اين درحالي است كه در ساير شھرستان: وي افزود
  . شود گان ھيچ آزمايش پزشكي اخذ نمي شده
ته باقري در برخي ديگر از شعب تامين اجتماعي نيز به بھانه جستجو براي تجميع سوابق قبلي بيمه شده از به گف

  . كنند صدور دفترچه بيمه براي كارگران ساختماني مشمول خودداري مي
يع مطابق قانون تجم: وي بابيان اينكه بيشتر كارگران ساختماني فاقد سابقه پرداخت حق بيمه ھستند؛ يادآورشد

سوابق احتمالي پرداخت حق بيمه ھيچ منافاتي با صدور دفترچه جديد ندارد و مسووالن تامين اجتماعي نبايد با بھانه 
  . قراردادن اين مسئله از صدور دفترچه براي كارگران ساختماني خوددراي كنند

  پايان پيام
  

   شركت خدماتي لغو شده است 500مجوز 
  
  
  معاون روابط كار وزير كار و امور اجتماعي :  آمده است89 آذر 20 ایلنا درتاریخ - ن ایرا گزارش خبر گزاری دولتی کاربه

بر اساس مصوبات صورت گرفته پرداخت سھام عدالت به كارگران فصلي و ساختماني در دستور كار دولت قرار : گفت
  گرفته است 

ھاي كارگري استان چھارمحال و بختياري از  جمنجاللي در نشست با اعضاي تشكالت و ان به گزارش ايلنا،ابراھيم نظري
شوند  كارگران موتور محركه اقتصاد كشور محسوب مي: كارگران به عنوان بازوان پرتوان كارفرمايان نام برد و اظھار داشت

 كرد و وي بر ضرورت تعامل و ھمكاري كارگر و كارفرما تأكيد. كنند اي در روند رشد و توسعه كشور ايفا مي و نقش ارزنده
اي كه ارتقاي آگاھي كارفرما و كارگر از قانون  ميان كارگر و كارفرما و قانون كار ارتباط تنگاتنگي حاكم است به گونه: افزود

  . رود كار موثرترين راھكار در برطرف كردن مشكالت فيمابين به شمار مي
اجراي : ورت صحيح و اصولي اجرا شود، افزودجاللي با بيان اينكه قانون كار در سطح واحدھاي كارگري بايد به ص نظري

صحيح و اصولي قانون كار در واحدھاي كارگري نه تنھا مشكالت فيمابين كارگران و كارفرمايان را به طور محسوس تقليل 
  . دھد بلكه در روند پيشرفت واحدھاي توليدي موثر و كارساز خواھد بود مي

برھمين اساس و با عنايت دولت نھم، : عدالت محور دھم دانست و افزودوي حمايت از كارگران را رويكرد اساسي دولت 
  . وزارت كار و امور اجتماعي موفق شد از بيكاري بيش از يك ميليون كارگر در سطح كشور جلوگيري كند

رين مولفه ت برھمين اساس وضعيت بازار مھم: وي با بيان اينكه قانون بايد از ضمانت اجرايي اصولي برخوردار باشد، افزود
  . در عدم اجراي كامل قانون كار است

وزارت كار معتقد است : جاللي بر ضرورت رعايت و احقاق حقوق قشر كارگر در واحدھاي كارگري تأكيد كرد و گفت نظري
  . حقوق قشر كارگر بايد نسبت به مدت زمان فعاليت كارگر توسط كارفرما پرداخت شود

 ھزار كارگر مشمول قانون كار از از مزاياي اقالم مصرفي 500 ميليون و 8 از در حال حاضر بيش: وي خاطرنشان كرد
  . مند ھستند كه اين مھم مصداق توجه دولت به اين قشر از جامعه است بھره) بن كارگري (كارگران 

 مجوز ست كه اين در حالي ا:  درصد از ميزان اشتغال كشور در حوزه خدمات است، گفت47وي با بيان اينكه بيش از 
  .  شركت خدماتي در كشور به دليل عدم رعايت قانون كار لغو شده است500بيش از 

بر اساس : ترين اولويت اجرايي شدن قانون سھام عدالت در جامعه عنوان كرد و افزود وي توزيع عادالنه ثروت را مھم
  . دولت قرار گرفته استمصوبات صورت گرفته توزيع سھام عدالت كارگران فصلي و ساختماني در دستور كار 

آور قشر كارگر بر عھده  تشخيص مشاغل سخت و زيان: آور نيز گفت  جاللي در خصوص مشاغل سخت و زيان نظري
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  . كميته كارگري استان است
معاون وزير كار و امور اجتماعي در پايان عملكرد چھارمحال و بختياري را در راستاي اشتغالزايي جوانان مطلوب ارزيابي 

بيني شده در اين استان محقق شده كه اين   درصد ميزان اشتغال پيش5/118جاري تاكنون از ابتداي سال: و گفتكرد 
  . كل كار اين استان است مھم نمود عيني عملكرد مطلوب اداره

  پايان پيام
  

  شوند  توليدكنندگان صنعتي دچار مشكل بيشتري مي
  
  
خانه كارگراستان تھران از وضعيت     دبيراجرايي:  آمده است89 آذر 20رتاریخ  ایلنا د- ن گزارش خبر گزاری دولتی کار ایرابه

ھاي تلويزيون شھاب، ايران پويا، پارس الكتريك، ارج، عالالدين، صندوق كاوه، درو پنجره اكباتان و بيك  بحراني در كارخانه
  . دھد خبرمي

ھا با  كارخانه  نقدينگي و عدم فروش،كارگران اين شكلبه دليل م: وگو با خبرنگار ايلنا، گفت پرست درگفت اسماعيل حق
  . تاخيرپرداخت حقوق، پايين بودن دستمزد و حتي توقف كارمواجه ھستند

ھا، بحران كنوني در پي واردات و قاچاق محصوالت خارجي به وجودآمده و ازاين رو انتظار  گفته وي دربرخي ازكارخانه به
  .  و بازرگاني به امرساماندھي واردات، مشكل كارگران نيز بھبود يابدرود كه با ورود وزارتخانه صنايع مي

سازي اكباتان نيز به دليل ركود به وجود آمده در  ھايي مثل درو پنجره دركارخانه خانه كارگرتھران  به گفته دبيراجرايي
  . است بازاردچارمشكل شده

شود؛ توليدكنندگان صنعتي  اني با بحران مواجه ميكه فروش مصالح و لوازم ساختم وقتي درشرايط ركودي: وي افزود
  . شوند ھاي كوچك دچار مشكل بيشتري مي نسبت به كارگاه

  . كارگران نيزھستيم عالوه برپرداخت نشدن مطالبات شاھد افزايش تعديل كنوني درشرايط بحراني: كرد پرست تصريح حق
كارگراني  ھا شاھدتعديل  مي شود دركارخانه اوب باالوپايينروند بازار فروش به صورت متن كه درچنين شرايطي: وي افزود
  . شوند كارفرما اخراج مي گذاري با اتمام قراردادھاي خود ازسوي  كه به دليل نبود امنيت سرمايه ھستيم
  پايان پيام

  

  اداره کار سنندج   کردستان مقابل   نساجی تجمع اعتراضی کارگران اخراجی

 اخراجی نساجی کردستان در   نفر از کارگران250 حدود  89/9/20ه ھماھنگی روز شنبه بر اساس خبر ارسالی به کميت
 اداره کارو   صبح مقابل10ساعت   و زیان آوردر سوابق بيمه ایشان حدود   کار سخت  لحاظ نکردن شرایط اعتراض به

 تعدادی از کارگران شرکت ھای    تخمع  در این. جام جم دست به تجمع زدند  خيابان   واقع در امور اجتماعی سنندج
 اداره کار و  کارگران معترض در ادامه با مسئولين.   داشتند   شرکت پرریس سنندج ،شاھو وشين بافت نيز

 نمودند ، شکا یت خودرا   کارگران آن را امضاء  طوماری که  خاتمه طی  ودر   حراست آن اداره مذاکره نمودند مسئول
 مطالبا   به     رسيدگی  و خواستار  تحویل  اداره  آن  کردند به  انتخاب  خود  از ميان که  نماینده  چند نفر توسط
  .  داد  خواھند  ادامه  اعتراضات خود  به  نشود  رسيدگی  اگر  نمودند که  تاکيد     و  شدند تشان

 کميته ھماھنگی برای کمک به ایجاد تشکل ھای کارگری 

  
  

  رمعرض تعطيلی قرارداده استسوءمدیریت، ایران پوپلين را د

نماینده کارگران شرکت ایران پوپلين رشت :  آمده است 89 آذر 20 ایلنا درتاریخ - به گزارش خبر گزاری دولتی کار ایران
  . سومدیریت ،کارخانه ایران پوپلين رشت را درمعرض تعطيلی قرارداده است: گفت

شمسی با سرمایه ای به مبلغ 1353ان پوپلين درمھرماه شرکت ایر: وگوبا خبرنگار ایلنا ،اظھارداشت وی درگفت
  . ھزار مترمربع تاسيس شد249ميليون تومان ودر زمينی به مساحت بيش از20

ریسندگی،مقدمات وبافندگی،رنگ رزی :ھایی شامل کارخانه ایران پوپلين دارای بخش:این کارگر،خاطرنشان کرد
ھای بخار وتوليد  ھای آب وفاضالب ،نيروگاه ،دیگ توليد وتصفيه خانهوتکميل،کنترل خام وکنترل نھایی ومتراژ درقسمت 

ھای روغن داغ، کارگاھھای تعميرات ونوسازی واتوماتيک درقسمت فنی وھم چنين دارای سالن ھای انبار  انرژی،دیگ
  . مواداوليه،انبار نخ ،قطعات یدکی،محصول وغيره است

رمایه گذاری بانک ملی ومدیریت سرمایه گذاری بانک ملی، داران این شرکت شرکت س حال حاضر سھام: وی گفت
شرکت سرمایه گذاری بانک ملت، بانک تجارت، شرکت توسعه نگاه پویا متعلق به بانک ملی ایران وسایر افراد با تعدادي 

  . سھام جزء ھستند
خریداران پارچه این :اعالم ومتذکرشدمتر پارچه تا آبان ماه سال جاری 500او ميزان توليدات این کارخانه صنعتی را بالغ بر 

کارخانه برای خریداری محصوالت با کيفيت آن در صف ھستند واز نظر فروش در بازارھای داخلی ھيچ گونه مشکلی 
  . نداریم

نماینده کارگران شرکت ایران پوپلين رشت با اشاره به انتخاب مدیرعامل وریيس ھيات مدیره این کارخانه صنعتی درحدود 
نظری به عنوان مدیرعامل ونعيمی باعنوان ریيس ھيات مدیره از سوی بانک ملی ایران آمدند در : قبل ،مدعی شدماه 11
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ابتدای شروع به کار واحد دوزندگی این کارخانه را تعطيل وشبانه چرخھای خياطی را از ایران پوپلين بيرون بردندواین امر 
  . این افراد ازسوی بانک ازکار برکنارشدندباعث یک سری اصطحکاک ھای کارگری شد که درنھایت 

خواھند شرکتی را  این افرادسودجو می: وی با اظھار تاسف از بازگشت دوباره این مدیران برکنار شده به شرکت؛ گفت
نفر از کارگران آن را از کار بيکار وتنھا صنعت نساجی 318که ھيچ گونه بدھی معوقه کارگری وغيره را ندارند تعطيل و 

  . ن را نابود کنندگيال
این کارگر از برکناری مدیرعامل شرکت ایران پوپلين در سفر ماه جاری ستاد تسھيل واحدھای توليدی به مسووليت 

  . وزارت صنایع خبر داد وخواستار برکناری فوری ریيس ھيات مدیره شد تا بحران مصنوعی فعلی بر طرف بشود
مترین خواسته ھای کارگران این شرکت عنوان كرد ونھایت تشکر وقدردانی وی استمرار توليد وحفظ نيروھای کار را ازمھ

خود را از ھم کاری استاندار،نمایندگان مجلس درگيالن در مجلس،ریيس سازمان صنایع ومعادن وھم چنين مسوالن 
  . سياسی واقتصادی برای بقای این واحدصنعتی ابراز داشت

ی ایران طی نامه ای به استاندار گيالن در ھفدھم آذر ماه جاری با گفتنی است معاون امور شرکتھا شرکت بانک مل
در حال حاضر :اشاره با اینکه شرکت ایران پوپلين یکی از شرکت ھای بزرگ در گيالن می باشد ،اظھار داشته است

در وضعيت شركت ھم اکنون  به دليل بحران حاکم بر صنعت نساجی، ھستد اما کارگر در این کارخانه مشغول به کار318
  . رو به تعطيلی قرار گرفته است

علی اکبر شکریان در ادامه با اشاره به اينكه در سنوات گذشته عالوه بر افزایش سرمایه گذاری بانک ملی ایران بيش از 
این مبالغ صرف پرداخت ھای :  نيز به شرکت ایران پوپلين کمک مالی شده است،خاطر نشان كرد ميليارد ریال100

  خصوص پرسنلی واصالح ساختار نيروی انسانی شده تا ازبروز تنش ھای کارگری جلوگيری بشود ضروری به 
 این شرکت که از نوع سھامی عام با بيش از ھزاران سھام دار است با مشكل محدود بودن  :وی تصریح کرده است

  .اند نه كمك مالي نكردهنيز به دليل نبود توجيه مالي به اين شركت ھيچ گو منابع مالي روبروست سھام داران
ميلياردتومان برای سرمایه درگردش ھم 2وی درپایان برای ادامه فعاليت این شرکت بحرانی خواستار اختصاص مبلغ 

چنين استمھال بدھی ھای بانکی ،تامين اجتماعی،امور مالياتی وسایر ادارات دولتی حداقل به مدت یک سال شده 
  . است

  پايان پيام

 تا شش ماه حقوق طلبکارند کارگران اصفھانی 

درحال حاضر بيشتر : گويد مي دبير اجرايی خانه کارگر استان اصفھان :  آذر آمده است 20در تاریخ کلمه به گزارش سایت 
ود از يک تا شش ماه طلبکار ھستندکارگران اصفھانی بابت حقوق قانونی خ  

دی صنعتی به دليل آنچه که کمبود نقدينگی و مشکل در عموم واحدھای تولي: وگو با ايلنا گفت اصغر برشان در گفت
. دارند  طلبشود کارگران ازکارفرمايان بابت حقوق و مزايای قانونی خود فروش ناميده مي  

: کنند، گفت وی با بيان اينکه در برخی موارد کارفرمايان مطالبات کارگران خود را بصورت قسطی و تدريجی پرداخت مي
. ابل تاخير ايجاد شده سکوت کنندده است تا کارگران تا حد ممکن درمقنبود امنيت شغلی باعث ش  

به گفته برشان، تاکنون در برخی موارد اين کارگران که بيشتر قراردادی ھستند، تنھا با مراجعه حضوری به استانداری و 
. اند  کردهادارات کار و تامين اجتماعی نسبت به دريافت مطالبات خود اقدام  

رگری با بيان اينکه در برخی از موارد کارفرما با وجود فروش محصوالت و فعاليت خط توليد از پرداخت مطالبات اين فعال کا
در اين شرايط به دليل نبود امنيت شغلی کمتر کارگری حاضر به پيگيری حقوقی برای : کند؛ گفت کارگران خود داری مي

. وصول مطالبات معوقه خود است  

  !خواھد بکند ھا چه می داند برای ھدفمند کردن یارانه م نمیخود دولت ھ: غفوری فرد

فرد بی اطالعی مجلس از نحوه اجرای قانون  محمدحسن غفوری:  آمده است 89 آذر 20به نوشته سایت کلمه در تاریخ 
خ به سوال این نماینده تھران در پاس. اطالعی خود دولت از این اقدام دانست   ھا را ناشی از بی ھدفمند کردن یارانه

 دانند،   ھا چيزی نمی خبرآنالین مبنی بر اینکه آیا نمایندگان از نظر دولت نامحرمند که از اجرای قانون ھدفمند کردن یارانه
گردد و به نظر من به معنی  نژاد به نسبت رؤسای جمھور گذشته برمی این به شيوه رفتار متفاوت آقای احمدی : گفت

  .بله با نمایندگان نيستمحرم ندانستن مجلس و یا مقا

. ایشان بر این باورند که باید مسائل را مستقيماً با مردم در ميان بگذارند که البته این با عرف قبلی فاصله دارد: وی افزود
رسد که خود دولت ھم دقيقاً  ھا به نظر می البته در مورد اجرای قانون ھدفمند کردن یارانه. این سبک ایشان است دیگر

  .خواھد بکند  که چه میداند نمی

ما :  ھا در مجلس، اظھار داشت این عضو کميسيون انرژی مجلس با اشاره به روند تصویب قانون ھدفمند کردن یارانه
ھزار تا بيست ھزار ميليارد تومان درآمد کسب کند و منظور ھم این ١٠تصویب کردیم که دولت در سال اول اجرا باید بين 

اما دولت خواست که دستش برای زمان اجرا باز باشد و مجلس ھم برای .  ماه کسب کند١٢بود که این درآمد را در 
رسد که آن را در  ھمراھی با دولت موافقت کرد اما دولت در نيمه پایانی سال ھم این قانون را اجرا نکرد و به نظر می

  . خواھد اجرا کند سه ماه آخرسال می

 ھای   که ما معتقدیم به این ترتيب فشار زیادی در قبال افزایش قيمت حاملاین در حالی است: فرد ادامه داد غفوری
تر بود تا   تومان می شد، برای مردم قابل پرداخت٣٠٠ًمثال اگر از اول سال بنزین ليتری . شود انرژی به مردم وارد می

  .شوک تورمی زیادی ایجاد خواھد شدبه این ترتيب یکباره .  تومان اعالم کنند٨٠٠اینکه یکباره در آخر سال آن را ليتری 
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چون از نظر . ھا، تورم زدایی خواھد شد به گفته وی، احمدی نژاد معتقد است که با اجرای قانون ھدفمندکردن یارانه
اما . توان این نقدینگی را جمع کرد ھای انرژی می ایشان، نقدینگی مھمترین عامل تورم است و با افزایش قيمت حامل

ھای انرژی و افزایش قيمت دیگر کاالھا به تبع آن، تورم  ر دیگری دارند و معتقدند که با افزایش قيمت حاملاقتصاددانان نظ
در کوتاه مدت رشد خواھد یافت و یا به بيان بعضی از اقتصاد دانان دولت، که نمی خواھند از لفظ تورم استفاده کنند، 

  .شاھد یک جھش قيمت ھا خواھيم بود

  ھا جوش بدھيد؛ خطر در كمين است  خود را به داربست
  
 ماه از زماني كه دولت بخشنامه 9نزديك به  : آمده است 89 آذر 21 ایلنا درتاریخ - ن گزارش خبر گزاری دولتی کار ایرابه

گذرد اما ظاھرا ھنور قرار نيست تا  مربوط به اجراي قانون بيمه اجباري كارگران ساختماني را براي اجرا ابالغ كرد مي
  . ھا حل شود  بيمه اجباري كارگران ساختماني كشور به اين زوديمشكل

 86مند شدن روابط كار در ايران در زمستان سال  قانون بيمه اجباري كارگران ساختماني براي نخستين باز از زمان ضابطه
امه اجرايي اين قانون تصويب رسيد اما با اعتراض مخالفانش دولت از ابالغ آيين ن ھاي آخر عمر مجلس ھفتم به و در ماه

  .  كارگران اجراي اين قانون را پس از سه سال فرياد زدند89سرباز زد تا اينكه درارديبھشت ماه سال 
ھاي اقتصادي كشور بوده است چرا  ھاي گذشته ھمواره صنعت ساختمان يكي از سودآورترين فعاليت بدون شك درسال
ھاي خود به بازار ساختمان و  بسياري از طريق ھدايت اندوختهھا و مستندات تاكنون اشخاص  كه به گواه شنيده

اند اما با اين حال مخالفان بيمه اجباري كارگران ساختماني  ھاي كالن رسيده گذاري در صنعت ساختمان به سود سرمايه
  .  ھستند كه در صورت اجراي اين قانون صنعت ساختمان متحمل زيان خواھد شد مدعي

ھاي ساختماني ھمواره از  ھاي رسمي كارگاه شود كه به گواھي آمار و گزارش رح مياين ادعا در حالي مط
  . اند اند و ھر ساله كارگران ساختماني در صدر قربانيان حوداث ناشي از كار قرار گرفته ھاي كاري بوده خيزترين محيط حادثه

 گذشته با بھانه قراردادن ثابت ماندن بازار ھاي در ھمين راستا مخالفان قانون بيمه اجباري كارگران ساختماني در ماه
اند كه از آن  ھاي بسياري را براي متوقف كردن اجراي قانون بيمه اجباري كارگران ساختماني آغاز كرده ساختمان تالش

توان به مكاتبه اعضاي شوراھاي اسالمي شھرتھران و جمعي از شھرداران كشور با دولت و پيشنھاد توقف  جمله مي
  . ين قانون در طول برنامه پنج ساله پنجم توسعه اشاره كرداجراي ا

نامه و بخشنامه اجرايي اين قانون مورد بازبيني مجدد قرار گرفته است اما به نظر  ھا آيين ھرچند در پي اين اعتراض
  . است  ھا ھنوز پايان نيافته رسد كه اين مخالفت مي

ان ساختماني كه مشمول استفاده از خدمات بيمه اجباري تشخيص طبق برآورد فعاالن كارگري ھم اكنون تعداد كارگر
 200ھاي  ھاي ساليانه در گروه  رسد كه قرار است به صورت ساليانه و در قالب سھيمه  ميليون نفر مي2اند به  داده شده

  . ھزار نفري براي آنھا دفترچه صادر شود
منتظر بمانند تا براي ھمه آنھا دفترچه بيمه صادر شود و اين ھا  رسد كه اين كارگران بايد تا مدت اما چنين به نظر مي

  ھاي اجتماعي قدمتي به شود تالش براي برخورداري كارگران ساختماني از مزاياي بيمه درحالي است كه گفته مي
  . اندازه تاريخ معاصر ايران دارد

ووالن محلي در سازمان تامين اجتماعي به گفته محمد باقري نماينده كارگران ساختماني كشور، ناسازگاري برخي مس
  . با اجراي قانون بيمه اجباري كارگران ساختماني مانع تحقق روياي اين گروه از كارگران كشور است

ھا براي كارگران ساختماني مشمول بدون اخذ ھرگونه آزمايش پزشكي  اين در حالي است كه در ساير شھرستان
وار ھرگونه صدور دفترچه بيمه را منوط به  اره تامين اجتماعي شھرستان سبزهشود؛ مسووالن اد دفترچه بيمه صادر مي

  . اند اخذ آزمايش پزشكي كرده
ھايي است كه  ھاي پزشكي يكي از كارشكني الزام كارگران ساختماني مشمول خدمات بيمه اجباري به انجام آزمايش
وار در روند اجراي قانون بيمه اجباري  ھرستان سبزهبه گفته محمد باقري ھم اكنون از سوي مسووالن تامين اجتماعي ش

  . شود كارگران ساختماني اعمال مي
اين درحالي است كه برابر قانون تامين اجتماعي، تنھا بيمه شدگان اختياري بايد پيش از صدور نخستين دفترچه بيمه 

ساختماني كه جزء بيمه شدگان اجباري براي اخذ آزمايشات پزشكي به مراكز درماني معتبر مراجعه كنند و از كارگران 
  . شوند نبايد در زمان تشكيل پرونده به ھيچ وجه آزمايش پزشكي اخذ شود محسوب مي

ھاي  اي كارگران ساختماني از ديگر مواردي است كه به گفته باقري در برخي از ادارات و شعبه تجميع سوابق بيمه
  . گريزي مسووالن تبديل شده است شكني و قانونسازمان تامين اجتماعي به عنوان ابزاري براي كار

برابر قانون تامين اجتماعي درحالي كه تجميع سوابق احتمالي كارگران بيمه شده ھيچ ارتباطي با روند تشكيل پرونده و 
 صدور دفترچه براي فرد بيمه شده ندارد؛ اين فعال كارگري ھمچنين مسووالن سازمان تامين اجتماعي را به ايجاد وقفه

گويد در برخي از شعب از كارگران ساختماني بسياري خواسته شده است تا  كند و مي در روند اجراي قانون متھم مي
  . پيش از صدور دفترچه بيمه منتظر بررسي سوابق احتمالي خود بشوند

ست خواستار تراشي مسووالن سازمان تامين اجتماعي موجود ا كه تمامي مستندات مربوط به مانع باقري با بيان اين
  . توجه مسووالن سازمان تامين اجتماعي به اين وضعيت شد

  پايان پيام
  

  شوند  زنان كارگر با كوچكترين بحراني اخراج مي
  

زھرا صادقي مسئول اتحادیه زنان کارگر خانه :  آمده است 89 آذر 21 ایلنا درتاریخ - به گزارش خبر گزاری دولتی کار ایران
اگر با نگاھی وسيع بنگریم با توجه به اینکه در فرھنگ اسالمی مادامی که زن در خانواده : كارگراستان مازندران گفت

  . رسيم که علت اصلي كار زنان تامين نياز مالی است تامين باشد انگيزه کار خارج از خانه را ندارد، به این نتيجه می
سرپرست یا بدسرپرست و  ھای بی اند، خانواده ستهھایی که این قشر از آنھا برخوا خانواده: به گزارش ايلنا، وي افزود
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شود و ھمچنين به  ھای مضاعفی در مدیریت خانواده می نيازمندی ھستند که عدم حضور زن در آن خود باعث ناھنجاری
  . شوند علت سنگينی مسووليتی که بر دوش این زنان است اکثر آنھا دچار بيماری و پيری زودرس می

اجتماعی زنان کارگر به فرھنگی که در محيط کار و اجتماع وجود دارد و بازخوردھای آن مربوط مشکالت : وي تاکيد کرد
  . شود می

ھا به خصوص برای زنان جوان مشکالت زیادی دارد و البته  اینگونه بحث: زھرا صادقي در مورد بازخوردھای محيط کار گفت
ھا و تھدیدھا پاسخ   زنان مجبورند به بسيای از ترس که،ھای اخير نيز آنھا را بيشتر کرده طوری  شرایط فرھنگی سال

شوند وتبعيض جنسي در  دھند اما پيشرفت شغلی نداشته باشند، و در كوجكترين بحران كارگري زنان كارگر اخراج مي
  . مورد آنھا كامال مشھود است

اید مورد احترام باشند، در نتيجه محيط کنيم ھمه ب ما فکر می: گوید مسئول اتحادیه زنان کارگر خانه كارگر مازندران می
گونه تبعيضی در آن محيط وجود نداشته  ای باشد که زن با حفظ اعتقاداتش بتواند آنجا کار کند و ھيچ کار باید به گونه

  . باشد
ھای عرفی نيز این  در کشور ما که محدودیت: جا مساله تبعيض جنسيتی مطرح است، گفت وي بابيان اينكه در ھمه

المللی کاراست كه به  کند اما تساوی جنسيتی و اصل عدم تبعيض از اصول بنيادی سازمان بين ه را دوچندان میمسال
  . شود شود كه متاسفانه در ايران اين اصول بنيادي رعايت نمي طور یکسان شامل مردان و زنان می

  پايان پيام
  

   ھزارتومان است800ھزينه ماھانه يك خانواده متوسط 
  

 كارگر شھرري از آغازبرآورد  دبيراجرايي خانه:  آمده است 89 آذر 21 ایلنا درتاریخ -  خبر گزاری دولتی کار ایرانبه گزارش
  .  خبرداد90شوراھاي اسالمي كاراين منطقه براي محاسبه حداقل دستمزد سال 

 ھاي شھرري با برآورد ازھفته گذشته شوراھاي اسالمي كارخانه:  وگو با خبرنگارايلنا، گفت علي تركاشوند درگفت
  . اند  را آغازكرده90ھاي زندگي، كارمحاسبه دستمزدھاي سال  سبدھزينه
دھد كه درشرايط كنوني يك خانواده  براين اساس نرخ به دست آمده ازھزينه كاالھاي ضروري نشان مي: وي گفت

  .  ھزارتومان درماه نيازدارد800متوسط چھارنفره براي تامين نيازھاي خود به 
به زودي شوراھاي اسالمي كارخانه ھاي شھر ري گزارش جامع و كاملي را از برآورد سبد : ين فعال كارگري افزودا

  . ھاي شوراھاي اسالمي كاراستان تھران ارسال خواھند كرد ھزينه كا الھاي اساسي به كانون
ھا   قانون ھدفمندسازي يارانه بايد تبعات ناشي از اجراي90بدون شك درجلسات تغييردستمزد سال : وي يادآور شد

  . نيزگنجانده شود
، نرخ واقعي و حقيقي تورم مالك تعيين حداقل 90اين فعال كارگري خواستارآن شد تا درجلسات تعيين مزد سال 

  . مزدشود واعضاي شوراي عالي كارازمحاسبه دستمزد كارگران برمبني نرخ غيرواقعي تورم خوداري كنند
ي گذشته ھمواره محاسبه دستمزدھاي كارگران تحت تاثيرنرخ تورم غيرواقعي كه از نرخ واقعي در سالھا: وي يادآور شد
  . تراست قرار داشته و درنتيجه قدرت خريد كارگران ھمواره پايين نگھداشته شده است ھمواره پايين
  پايان پيام

  
  :نامه كارگران ساپكو به رياست جمھوري

  است  نفر تبديل وضعيت شده40فقط قرارداد 
  

گويند با   كارگران پيمانكاري شركت ساپكو مي:  آمده است 89 آذر 21 ایلنا درتاریخ - به گزارش خبر گزاری دولتی کار ایران
 كارگر پيمانكاري اين شركت 300كارگران پيمانكاري به قراردادي،ازحدود  وجود تاكيد دولت به تبديل وضع استخدامي

  . اند تبديل وضعيت شده نفر ازكارگران مشمول 40تاكنون فقط 
بيش از يك سال از دستور : جمھوري اعالم كردند اي به نھاد رياست گزارش خبرنگار ايلنا، اين كارگران با ارسال نامه به

گذرد اما  جمور، وزير كار و وزير صنايع مبني بر تبديل وضعيت استخدامي كارگران پيماني شركت ساپكو مي صريح رييس
اي كه از سوي مسووالن اين شركت براي تبديل وضعيت استخدامي كارگران مشمول در نظر  يدهبه دليل مكانيزم پيچ

  .  كارگر موافقت شده است40گرفته شده است تاكنون تنھا با تبديل قرارداد 
رسد؛ در نامه   سال مي10كارگران پيماني ساپكو با يادآوري اينكه به طور متوسط سابقه كاري آنھا در اين شركت به 

تواند در پايان ھر ماه از مزاياي تبديل قرارداد   كارگر مشمول مي10ترين حالت حداقل  درخوشبينانه: اند واد افزودهخ
  . مند شوند استخدامي بھره

ھاي ايران خودرو و سايپا فرآيند  ھاي مشابه و تابع خودروسازي اين كارگران در نامه خود با يادآوري اينكه در ساير شركت
براساس مكانيزم طراحي شده : تر صورت گرفته است؛ افزودند ادھاي كارگران پيماني در زماني به مراتب كوتاهتبديل قرارد

  . طول خواھد كشيد) نزديك به سه سال( ماه 30در ساپكو اين فرايند حداقل 
  . اند ت شدهكارگران پيماني ساپكر در نامه خود از نھاد رياست جمھوري خواستار تسريع در اجراي اين دستور دول

  پايان پيام
  

  طلب چند ميليون توماني كارگران نساجي مازندران ازكارفرما 
  
  

: گفت كارگراستان مازندران خانه دبيراجرايي: آمده است 89 آذر 21 ایلنا درتاریخ - به گزارش خبر گزاری دولتی کار ایران
  .  مديريت شركت نساجي مازندران طلب دارد ھزار تومان از600 ميليون و 3ھركارگرنساجي مازندران به طور متوسط 

، عيدي و پاداش سال 88 كارگران نساجي مازندران سه ماه حقوق سال:وگو با خبرنگارايلنا افزود دريابيگي درگفت... نصرا
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  .  ماه حقوق درسال جاري از اين شركت طلب دارند3 و 88
: كرد برستان، تالروگوني بافي است، خاطر نشانوي با بيان اين كه نساجي مازندران متشكل از واحدھاي نساجي ط

  .  كارگردارد650درحال حاضرنساجي مازندران حدود 
تر شدن اوضاع شركت نساجي مازندران  ھا باعث وخيم كارگري با بيان اين كه سوء مديريت وكم توجھي دولت اين فعال

ازخريد شده و امروز دربدترين شرايط  كارگر اين واحد نيز ب1500اين درحالي است كه : شده است، اظھار داشت
  . كنند معيشتي زندگي مي

گذارترك ھم نتوانست  واگذاري شركت نساجي مازندران به سرمايه: كارگر استان مازندران تصريح كرد دبيراجرايي خانه
  . ھاي مديريتي و صنعتي اين واحد مثل سابق است كند چون زيرساخت مشكالت اين واحد را حل

كالني از سوي دولتھا به شركت نساجي مازندران داده  ھاي گذشته بودجه  سال10گري با بيان اين كه دراين مقام كار
گونه نشده و  كرده بودكه اين واحدبازسازي و نوسازي شودكه متاسفانه اين كار مصوب شوراي عالي: شده است،گفت

  . ھا از دولتھا اخذ شده است فقط بودجه
كاران اصلي بحران درنساجي مازندران،كارگران ھستندكه يا  زيان: كرد مازندران خاطر نشانكارگراستان  خانه دبيراجرايي

  . اند و يا اين كه دوران دريافت مقرري بيمه بيكاري آنھا به سرآمده است حقوق نگرفته
  پايان پيام

  
  دولت به فکر اصالح دستمزدھا باشد 

  
  

در : دبير اجرایی خانه کارگر استان ھمدان گفت: آمده است 89 آذر 21یخ  ایلنا درتار- به گزارش خبر گزاری دولتی کار ایران
  . راستای اجرای طرح ھدفمند کردن یارانه ھا دولت باید دستمزد نيروی ھای کار را مشخص و اصالح کند

کردن ایجاد رونق درسطح درآمد و چرخش اقتصادی الزمه موفقيت طرح ھدفمند : گزارش ایلنا، چنگيز اصالنی افزود به
  . یارانه ھا است و در این زمينه باید شفاف سازی الزم صورت گيرد

کارگری که برابر قانون کار در یک مرکز اقتصادی مشغول به کار است باید بداند چقدر حقوق دریافت : وی خاطرنشان کرد
  . خواھد کرد تا به نحو بھتری برای زندگی اش برنامه ریزی کند

بر این نکته که نياز نيست حتما به کسی یارانه پرداخت شود تا وضع بھتری پيدا کند، این فعال کارگری با تاکيد 
باید ظرفيت ھای کاری، توليد و اشتغال را افزایش داد و چنانچه این امر محقق شود و اقتصاد از وضعيت : اظھارداشت

  . باال می رودبحرانی فعلی خارج شود در تمام زمينه ھا کار ایجاد می شود و درآمد آحاد مردم 
زمينه اشتغال و صنعت باید در کشور پویاتر شود و برنامه ریزی ھا طوری انجام شود که : این فعال کارگری تصریح کرد

  . درآمد ناخالص داخلی باال رود و مردم با توجه به سطح درآمدشان ھزینه کنند
بازار کسب و کار و اشتغال رونق پيدا نکند و فقط اگر : اصالنی ایجاد اشتغال را نياز اصلی کشور عنوان و خاطرنشان کرد

  . پول نقد به دست مردم بدھيم در واقع به فقر و فالکت بيشتر مردم دامن خواھيم زد
پيرو اجرای طرح ھدفمند کردن یارانه ھا دولت باید به فکر اصالح دستمزدھا : دبير اجرایی خانه کارگر استان اذعان داشت

  . زد متناسب با نرخ تورم را دریافت کنندباشد و حقوق بگيران دستم
اگر این امر محقق نشود بعد از اجرای ھدفمند کردن یارانه ھا اولين گروھی که قطعا به زمين می : اصالنی اضافه کرد

  . خورند قشر حقوق بگير است به ویژه كه کارگران امنيت شغلی ھم ندارند و به فردای خود مطمئن نيستند
با آزاد شدن یارانه ھا و قيمت ھا واحدھای توليدی و وضع توليد نيز تحت تاثير قرار : فت وگو اشاره کردوی در ادامه این گ

  . ميگيرد و دولت باید حمایت ھمه جانبه از این واحد ھا را در نظر داشته باشد
و حمایت از توليدات داخلی با نظارت بر واردات بی رویه کاالھا : اصالنی با اشاره به واردات و تاکيد بر کنترل روند آن گفت

  . اجرای ھدفمند کردن یارانه ھا باید بيشتر از گذشته مورد توجه قرار گيرد
کشور ما از منابع غنی و کافی و وافی برخوردار است و واردات باید در : دبير اجرایی خانه کارگر ھمدان خاطرنشان کرد

  . د تا چرخه اقتصادی کشور رونق بيشتری پيدا کندقالب یک رابطه دوطرفه و برحسب ضرورت نيازھا صورت گير
باید حساسيت ھای الزم و : وی با بيان اینکه در زمينه اجرای ھدفمندی یارانه ھا پيشينه ای وجود ندارد، تصریح کرد
  . بررسی ھمه جانبه عواقب اجرای آن از سوی مسئوالن و صاحبنظران مورد توجه باشد

 توجه به نزدیک شدن به پایان سال و تعيين دستمزدھا، جامعه کارگری با عنایت به اجرای با: اصالنی در پایان یادآور شد
ھدفمند سازی یارانه ھا از دولت انتظار دارد دستمزد واقعی و برابر با نرخ تورم برای کارگران در نظر گرفته شود تا این 

   .قشر از جامعه ، حداقل به خط فقر نزدیک شوند
  پایان پيام

  

 . چينی بزرگ ترين تھديد برای صنايع نساجی و پوشاک به شمار ميروندواردات 

ھای اخير واردات و  که طی سال  در حالي: آمده است89 آذر 21 ایلنا درتاریخ - ن گزارش خبر گزاری دولتی کار ایرابه
 که برندھای معتبر ای است قاچاق لجام گسيخته پوشاک، بازار داخلی را تحت تاثير قرار داده، اکنون شرايط به گونه

ھمين . شوند نام و نشان مقايسه مي ای و بي کيفيت و يا توليدکنندگان داخلی زيرپله داخلی با انواع پوشاک خارجی بي
امر باعث شده تا اعتماد مصرف کنندگان داخلی به محصوالت داخلی کمرنگ شده و ھم اکنون شاھد جوالن انواع 

در چنين شرايطی خطرات بزرگی صنعت پوشاک کشور را تھديد . ی باشيمپوشاک خارجی بی کيفيت در بازار داخل
  . توان به تعديل نيرو و کاھش اشتغال در اين صنعت اشاره کرد کند، که از آن جمله مي مي

مھدی اسالم پناه مديرکل صنايع نساجي، پوشاک و چرم وزارت صنايع و معادن با اشاره به رويکردھای وزارت صنايع و 
ای برای حمايت از صنعت پوشاک تدوين  ھای گسترده در حال حاضر برنامه: حمايت از توليد خاطرنشان کردمعادن در 
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  . شده تا به دنبال آن زمينه رشد و توسعه اين صنعت در جھت ايجاد اشتغال فراھم شود
انيم در مسير رشد و ارتقای اين اگر در آينده نتو: وی با بيان اينکه نگاه ما در اين بخش متفاوت با گذشته خواھد بود افزود

  . توانيم با بازاھای جھانی و به ويژه کاالھای چينی رقابت کنيم صنعت حرکت کنيم، نمي
ھای بااليی در بردارد و اگر در اين زمينه اتفاقى رخ دھد رقابت پذيری در  ايجاد برند در صنعت پوشاک ھزينه: وی ادامه داد

  . عين حال ارزش افزوده بسيار بااليی در کشور ايجاد خواھد شداين صنعت افزايش خواھد يافت و در 
برای تحقق اين ھدف بايد ابتدا فضای رقابتی در بازار پوشاک کشور ايجاد و سپس زمينه کاھش قيمت : اسالم پناه افزود

در . ار تطبيق دھندتمام شده توليد داخلی فراھم شود، تا براساس آن توليدکنندگان داخلی بتوانند خود را با شرايط باز
ھمين حال محمود نبوی رئيس اتحاديه توليدکنندگان و صادرکنندگان محصوالت نساجی و پوشاک کشور در اين بازديد 

رويه واردات پوشاک بی کيفيت نوعی رکود در اين صنعت حاکم شده و اين  در حال حاضر به دليل افزايش بي: گفت
  . ھا روبرو ھستند  ديگری ھمچون ماليات، بيمه کارگر و ساير ھزينهھای درحالی است که توليدکنندگان با چالش

در حال حاضر بسياری از توليدکنندگان : وی با بيان اينکه برندسازی حلقه مفقوده صنعت پوشاک کشور است، افزود
ری از موارد کنند و حتی در بسيا ای کشور بدون پرداخت عوارض و ماليات و بدون ھيچ گونه نظارتی فعاليت مي زيرپله

  . کنند مشاھده شده است که از برق غيرقانونی ھم استفاده مي
اين موضوع باعث شده قيمت نھايی محصوالت آنھا به شدت کاھش يافته و در طرف مقابل توليدکنندگان : وی ادامه داد

  . ددارای برند بايد تاوان سنگينی را بابت نام و نشان خود و محصوالت با کيفيت خود پرداخت کنن
بايد : شود، افزود نبوی با بيان اينکه در صورت توجه به صنعت پوشاک ارزش افزوده بسيار بااليی در کشور ايجاد مي
ھای بيشتر به صنعت  سازوکارھايی فراھم شود تا اين صنعت مھم کشور ساماندھی شود و زمينه وارد شدن آسيب

  . کشور فراھم نشود
واردات کاالھای چينی بزرگترين : نندگان محصوالت نساجی و پوشاک کشور ادامه دادرئيس اتحاديه توليدکنندگان و صادرک

ھای آنھا زودتر از خودشان به  کنند که محموله گونه اظھار مي رود و حتی واردکنندگان اين تھديد اين صنعت به شمار مي
 بنابراين شکی نيست که که بعيد است از مبادی رسمی با اين سرعت کار انجام شود، رسد، در حالي کشور مي

در ھمين حال محسن اصفھانيان عضو ھيات . شود بسياری از اين کاالھا از طريق مبادی غير رسمی وارد کشور مي
شود و به راحتی به توليدکننده  شرايط برای توليدکننده داخلی روز به روز دشوارتر مي: مديره اتحاديه اظھار داشت

در حالی که توليدکننده با : وى افزود. متوقف و با برند داخلی از چين کاال وارد کنندکنند توليد را  داخلی پيشنھاد مي
شود و بايد جرايم  ھای سرسام آور توليد و افزايش قيمت تمام شده توليد مواجه است، متھم به گرانفروشی مي ھزينه

زنند و توليدات خود را با  ميسنگينی را پرداخت کند، حال آنکه برندھای خارجی به راحتی در داخل کشور شعبه 
وی با بيان اينکه برندھای خارجی بدون ھيچگونه نظارت و محدوديتی . کنند ھای سرسام آوری عرضه مي قيمت

ھای  اين در حالی است که برندھای معتبر داخلی ھزينه: کنند افزود محصوالت خود را با قيمت ھای گزاف عرضه مي
  . کنند سازی ميگزافی را صرف کيفيت توليد و برند 

نھادھايی مانند سازمان : وی با بيان اينکه ھدفگذاری برندھای داخلی رقابت با برندھای درجه اول دنيا است افزود
ای و کاالھای وارداتی مقايسه  حمايت از مصرف کنندگان و توليدکنندگان قيمت برندھای داخلی را با توليدکنندگان زيرپله

کنند و ھزينه برندسازی  نھا به ھيچ وجه ماليات، عوارض و بيمه کارگران را پرداخت نميکنند و اين در حالی است آ مي
  . ندارند

در چنين : ھا برای بررسی اين موضوعات دانش کافی ندارند، افزود وی با بيان اينکه بسياری از کارشناسان اين سازمان
ای بدون ھيچگونه مجوزي، فرصت   توليدکنندگان زيرپلهتواند به دنبال کيفيت برود و در اين بين شرايطی توليدکننده نمي

  کنند ھای غيرقانونی خود پيدا مي مناسبی برای ادامه فعاليت
  

  :رئيس كانون بازنشستگان ومستمري بگيران قائمشھر
  دولت بزرگترين بدھكار سازمان تامين اجتماعي است 

  
رئيس كانون بازنشستگان و مستمري بگيران :  آمده است89  آذر21 ایلنا درتاریخ - ن گزارش خبر گزاری دولتی کار ایرابه

 ھزار عضو يكي از فعال ترين 14كانون بازنشستگان قائمشھر با داشتن بيش از :قائمشھر طي گفتگويي با ايلنا،گفت
كانونھاي باز نشستگي كارگري درسطح استان مازندران وكشور است كه روزانه پاسخگوي چند صد تن از مراجعه 

  . ن است كنندگا
ھاي  امروز يكي از دغدغه: به گزارش ايلنا،نقي علي جانزاده با ابراز نگراني از وضعيت اين قشر از جامعه تصريح كرد

  . اصلي بازنشستگان پائين بودن مستمري آنان از سوي سازمان تامين اجتماعي است 
 مستمری بازنشستگان را 89 سال طبق قانون، سازمان تامين اجتماعی باید از ابتدای: وي خاطر نشان ساخت 

  . داد  درصد افزایش می15براساس مصوبه شورای عالی کار 
حتی اگر ادعای مسوالن سازمان مبنی بر محاسبه مستمری ھای به مبنی تورم نقطه ای درست باشد : وی افزود

ی است که سازمان تنھا بودند و این در حال  درصدی مستمری ھای خود می8/10کارگران بازنشسته باید شاھد افزایش
  .  درصد بر حداقل مستمری ھا افزوده است6به ميزان 

: علي جانزاده با بيان اینکه ھوشياری و آگاھی کارگران ھرگز اجازه تعرض به حقوق قانونی آنھا را نخواھند داد؛ گفت
انی ملکی سازمان تامين ھای اخير کارگران در مقابل مجلس که در ارتباط با خروج اداره مراکز درم تجربه اعتراض

اجتماعی در چارچوب قانون برنامه پنجم بود نشان داد که ھر زمان کارگران بيدار و ھوشيارانه عمل کنند مسوالن متوجه 
  . کنند مسئله شده و از تضييع حقوق آنھا جلوگيری می

كمل بازنشستگان ھاي م رئيس كانون بازنشستگان ومستمري بگيران قائمشھردر بخش ديگري به مشكالت بيمه
كم كردن خدمات درماني به بيمه شدگان تامين اجتماعي منجر به آن گرديده كه بازنشستگان به بيمه :پرداخت وافزود

شود که این  ھاي تكميلي روي آورند این کار آینده درمان مستقيم تامين اجتماعی را با خطر مواجه می کند و باعث می
  . نوع درمان کم رنگ شود
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ھاي تكميلي از ديگر مشكالت بازنشستگان در سطح استان مازندران است كه در سالجاري با  تاسفانه بيمهم: وي گفت
  . شود درصدي دريافتي حق بيمه،ھمان خدمات سال گذشته به اعضا ارائه مي100افزايش 

ر سر سفره امروزه خيلي از اقشا: وي با اشاره به مشكالت مالي سازمان تامين اجتماعي طي سالھاي اخير گفت
تامين اجتماعي و اين صندوق بين النسلي نشسته اند ودولت بعنوان بزرگترين بدھكار به اين سازمان نسبت به پرداخت 

  . ديون خود كوتاھي ميكند
 ھزار 7این مبلغ در ابتدای دولت نھم به :  ھزار ميليارد تومان عنوان کرد وگفت19علي جانزاده بدھی دولت به سازمان را 

د تومان می رسيد اما به دليل تقبل تعھدات جدید از سوی سازمان و عدم پرداخت منابع مالی آن از سوی دولت ميليار
  .  ھزار ميليارد تومان افزایش پيدا کرده است19این مبلغ به 

رئيس كانون بازنشستگان ومستمري بگيران قائمشھر با بيان اینکه در ھمه دولت ھا سازمان گروگان سياسيون بوده 
  . این موضوع در این سالھا شدت پيدا کرده است: است، افزود

تا زمانی که سازمان تامين اجتماعی خودش تصميم گيری نکند و تصميماتی آن سياسی باشد وضعيت بھتر : او گفت
  . نخواھد شد
  پايان پيام

  

  رضا شھابی به بيمارستان منتقل شد

   
بر اساس خبر موثقی که از زندان اوين دريافت شده است، رضا : مده است  آذر از ایران آ21ایميل دریافتی در تاریخ شنبه 
 زندان اوين در ھشتمين روز اعتصاب غذای خشک خود به حال بسيار وخيمی دچار 209شھابی کارگر زندانی در بند 

ارستان  آذر ماه به صورت اورژانسی توسط مأمورين وزارت اطالعات به بيم20شده است تا آنجا که در روز شنبه 
در حالی که يک منبع خبری ديگر از احتمال بستری شدن رضا در بخش . نامعلومی در بيرون از اوين منتقل شده است

 اطالع داده ، اين خبر توسط منبع ديگری رد شده و بر خارج کردن اورژانسی رضا از زندان تاکيد شده 209بھداری ويژه بند 
  . است

بر اطالع يافته اند در حالت روحی ناگوار به طور کامل سرگردانند که چگونه می توانند خانواده شھابی که اکنون از اين خ
  . وضعيت رضا را پيگيری کنند

 ميليون تومانی 60شھابی به مدت شش ماه است که در زندان اوين محبوس است و در دو ماه اخير با وجود توديع وثيقه 
 13 بند است تا جايی که او در اعتراض به وضعيت موجود از روز شنبه توسط خانواده اش و صدور نامه آزادی اش ھنوز در

  . آذر دست به اعتصاب غذای خشک زده است

 شھابی درخواست جنبش کارگری را پذیرفته است 
 

 زندان اوین رسيده است ،رضا در تماس تلفنی 209مطابق خبری که به تایيد خانواده ی رضا شھابی کارگر زندانی در بند 
 در حالی که درنھمين روز اعتصاب غذا بوده و در وضعيت ناگوار جسمی و بيحالی در تلفن 89 آذرماه 21کشنبه غروب ی

اما با ابالغ .سخن ميگفته است ،با این حال با روحيه ی باال از قصدش بر ادامه ی اعتصاب خشک سخن گفته است
 کارگری در ایران و سراسر جھان وی نھایتا پذیرفته درخواست ھای اکيد ، مکرر و رفيقانه ی افراد ،تشکل ھا و فعالين

است تا تنھا به دليل درخواست انھا و برای اعالم احترام به خواسته ی جنبش کارگری اعتصاب خشک خود را به اعتصاب 
.رضا خواسته است که سالم وی را به تمامی دوستان و فعالين جنبش کارگری ابالغ کنند.غذای تر تبدیل کند  

ر اثر اعتصاب غذا شامگاه دیروز یکشنبه به بھداری اوین منتقل شده بوده است و امروزیکشنبه ،اعالم کرده که شھابی د
بازجوھا به وی قول موکد داده اند ، نھایتا تا پایان تعطيالت آاخر ھفته ی جاری به طور کامل به پرونده ی وی رسيدگی 

شده اند که پرونده ی قضایی رضا نه در دو دادگاه پيش گفته شده ھمچنين باالخره مقامات قضایی ناچار به پاسخ .کنند
.بلکه در دادستانی کل استان تھران در گلوبندک ثبت و بررسی ميشود  

 ماه است که در زندان اوین محبوس است و در دو ماه اخير با وجود صدور نامه ی آزادی اش و 6رضا شھابی به مدت 
سط خانواده اش در زندان محبوس نگه داشته شده است و او در اعتراض به آزاد  ميليون تومانی تو60تودیع وثيقه ی 

.نکردنش دست به اعتصاب غذا زده است و ھم اکنون نيز در وضعيت وخيم جسمی به سر ميبرد  
 

89  آذرماه21 یکشنبه – 5خبر شماره   
  

  :  آذر نوشت 21روزنامه آسيا در تاریخ 

تادلتان بخواھد دانه درشت داریم که پول ازبانکھا گرفته و پس :  ازنظام بانکیپيمان فروزش ریيس ھيات تحقيق وتفحص
  .نداده اند

سرمایه داری انگل تجاری،وامھای گرفته ازبانکھا را نه درایران بلکه درخارج ازکشورسرمایه گذاری کرده وباپرداخت نکردن -
انگل تجاری باواردات بی رویه صنایع سرمایه داری .بدھی ھای خودضربات کاری به اقتصادملی واردمی کنند

رانابودوباگرفتن وام ازبانکھاوپرداخت نکردن اقساط آن وخارج کردن ارزھای باارزش ملی متعلق به زحمتکشان وسرمایه 
گذاری دربانکھای خارجی ،به ستون پنجم دشمن برای نابودی استقالل اقتصادی وسياسی تبدیل شده 

   کارگران فلزکار   .است
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  ايت مقررات ايمني، مھمترين عامل حوادث ناشي از كار عدم رع

  
 عدم رعايت مقررات ايمني و استفاده از   : آمده است 89 آذر 22 ایلنا درتاریخ - ن گزارش خبر گزاری دولتی کار ایرابه

  . ، بيشترين علت حوادث ناشي از كار در كشور گزارش شده است89ماھه نخست سال  حفاظ در شش وسايل بي
زارش ايلنا،براساس آمار منتشره از سوي دفتر آمار و محاسبات اقتصادي و اجتماعي اين صندوق، عدم رعايت به گ

حفاظ، وسايل معيوب و عدم استفاده از وسايل حفاظتي بيشترين داليل وقوع حوادث ناشي  مقررات ايمني، وسايل بي
  . جاري بوده است ماھه اول سال از كار، در شش
 نفر غرامت 495ديده ناشي از كار با بھبود كامل مشغول به كار ھستند،  شدگان حادثه درصد از بيمه 92بر اين اساس، 

 نفر نيز در 51 نفر ازكارافتاده كلي و 111 نفر ازكارافتاده جزئي، 179اجتماعي دريافت كرده،  نقص عضو از صندوق تامين
  . اند اثر حوادث ناشي از كار فوت كرده

 27 سال نيز با 25 – 29شتر اين حوادث در داخل كارگاه و ھنگام صبح اتفاق افتاده و گروه سني الزم به ذكر است، بي
  . اند ديدگان ناشي از كار را به خود اختصاص داده درصد، بيشترين درصد حادثه

  پايان پيام
  

    در صد بودجه درمان مستقيم به بيمه شدگان مي رسد5/13فقط 
  

عه کارگری و کميته مستقل بيمه و درمان کارگران کشور در خصوص اخذ فرانشيزاز بيمه بيانيه اتحادیه پيشکسوتان جام
  . شدگان تامين اجتماعي در مراكز ملكي اين سازمان بيانيه اي را صادر كرد

 درصد از مستمری 65بنا به اعتراف مدیران سازمان تامين اجتماعی نزدیک به : به گزارش ايلنا، در اين بيانيه آمده است
ھمين درصد ھم در بين شاغلين مصداق دارد چنين توان اقتصادی . گيران سازمان تامين اجتماعی حداقل بگير ھستندب

ھرگز قادر نيست نيازھای معيشتی و سایر نيازھای ضروری جامعه کارگری را پوشش دھد دقيقاً به ھمين خاطر است 
رد و آنرا ھدف می گيرد و حتی حاضر است ساعتھا در که ھجوم بيمه شدگان به انجام درمان در مراکز ملکی وجود دا

ًچرا؟ بخاطر اینکه اوال توان پرداخت ھزینه را ندارد ثانياً . صف گرما و سرما بایستيد تا از امکانات درمان ملکی استفاده کند
 1 به استناد تبصره مبالغ ھنگفتی ماھيانه بابت حق بيمه پرداخت می کند که بتواند از حمایت بيمه برخوردار شود ثالثاً

بيماران مشمول تأمين اجتماعی که از امکانات روش درمان مستقيم استفاده :  آئين نامه اجرای قانون الزام 10ماده 
  . ميکنند از پرداخت ھرگونه ھزینه درمانی معاف می باشند

بينيم با کمال تعجب متوجه می دراین رھگذر وقتی در درمان ملکی ترتيب ھزینه را می : در ادامه اين بيانيه آمده است
 در صد آن 5/13شویم ارقام بيانگر آنست که از صد در صد ھزینه در بخش درمان مستقيم اعم از سرپائی و بستری فقط 

به مصرف ملزومات بيماران اعم از دارو ، تجھيزات مصرفی جراحی ، ھزینه ھای مصرفی آزمایشگاه ، رادیولوژی، سی تی 
درصد است بقيه ھزینه  67رسد وھزینه پرسنل اعم ازستاد و صف در درمان مستقيم نزدیک به می ...  و MRIاسکن، 

  . ھا ھم صرف اموری غيراز این مقوله می شود
این نرخھا بيانگر یک واقعيت تلخ است ولی مدیران درمان تامين اجتماعی با : در قسمت ديگري از اين نامه آمده است

 درصد را ھم با کوتاه 5/13بينند ولی ھمچنان پا در یک کفش کرده و ميخواھند ھمين اینکه این واقعيت آماری را می 
کردن دست بيماران نيازمند ازدرمان کاھش دھند به زعم یا کاھش که نه بلکه حذف کنند آیا آنان که در بودجه ساليانه 

 می MRIزشکی و اسکن و شاخص مراجعه ساليانه، شاخص اقالم دارو،شاخص رادیوگرافی و ھمچنين شاخص دندانپ
نویسند و به پزشکان دیکته می کنند که نسخ شما باید حاوی این شاخصھا باشد قادرند دردرمان غير مستقيم طرف 

قرداد و غير طرف قرارداد ھم این خواسته را تکليف کنند آیا آنانکه فرض می کنند با اخذ فرانشيز مراجعات مکرر را کاھش 
رانجام غيبت این بيماران آنان را به مراکز خصوصی و بعضاً طرف قرارداد ميبرد و این بار این ميدھند آیا می دانند که س

دفتراسناد است که باید ھزینه ھای بيشتری پرداخت کند ما فکرمی کنيم که این چاره کارنيست و باید با تعامل راه 
ازه به یک موضوع جالبتر برخورد می کنيم و آن عاقالنه تری برای حل این بظاھر مشکل پيدا کرد از این که گذر کنيم، ت

اینکه اجرای این شيوه جدید یعنی اخذ فرانشيز از درمان مستقيم سرپائی با تفاھم افرادی که حداکثر می توانند ادعا 
کنند نماینده بخش شاغلين و بازنشستگان شھر تھران ھستند صورت گرفته است ، نمی دانيم از کی اجرای قانون یا 

نونی منوط به تفاھم و قرارداد با افراد قرار گرفته که اشخاص و دستگاه ھای مسئول به خود حق ميدھند بدون بی قا
داشتن یک جایگاه فراگير ملی در خصوص کارگران و بازنشستگان کل کشور تصميم بگيرند و تاسف بار اینکه سازمان ھم 

تمسک به آن برای جامعه بيمه شده نسخه اخذ فرانشيز تصور می کند این تفاھم جنبه قانونی داشته و ميتواند با 
  بنویسد 

جامعه کارگری اعالم ميکند که ما مخالفت اخذ فرانشيز بشکل فعلی آن می : در ادامه اين بينيه تصريح شده است
نونی باشيم و این دقيقاً جفای به کارگران و بيمه شدگان است و در صورت ادامه مسببين باید پاسخگوی اجتماعی و قا

اقدامات خود باشند و این حق برای کليه بيمه شدگان محفوظ است که در شرایط فعلی از آنھا به مراجع شکایت کرده و 
جامعه بيمه شده ھيچگاه اجازه نخواھد داد قانون الزام درمان که زمانی بسختی و با .مجری را نيز مورد خطاب قرار دھند

ه و امروزافتخار ھر کارگر ایرانی است که ميتواند در پناه این قانون از امنيت تحمل رنج فراوان توسط گذشتگان قانون شد
درمانی الزم برخوردار شود توسط گروھی نا آگاه به مسلخ برده شود ما اميدواریم سازمان تأمين اجتماعی از رویکرد 

ت و حرمت و منافع بيمه موجود برگردد و راه تعامل سازنده را بر اساس یک منطق شفاف و عملياتی با حفظ کرام
شدگان در پيش گيرد ما مطمئنيم اگر ھزینه ھای اضافی در سبد اقتصادی درمان صرفه جوئی شود درمان ميتواند 

  . خدمات به مراتب بھتری در بعد کمی و کيفی ارائه دھد و نيازی به ارائه چنين راھکارھائی وجود نداشته باشد
  پايان پيام

 اند   ماه گذشته حقوق دريافت نکرده۴ر درصد از کارگران نيشابو١۵
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درصد از ١۵:  کارگر شھرستان نيشابور گفت دبير اجرايی خانه:  آذر آمده است 22به گزارش سایت آفتاب در تاریخ 
. اند  است که حقوق دريافت نکردهماه۴کارگران اين شھرستان حدود   

اند و با   ماه است که حقوق دريافت نکرده۴ نزديک به  درصد از کارگران شھرستان نيشابور١۵حدود : محمد عمارلو گفت
. ربطی در اين زمينه پاسخگو نبوده است ھای مکرر از سوی خانه کارگر ھنوز ھيچ نھاد ذي وجود پيگيري  

به گفته عمارلو بيشتر کارخانجات شھرستان نيشابور در حوزه توليد و ساخت وسايل الکتريکی است و به ھمين دليل تا 
.  بودند ه به دليل رکود ساخت و ساز بسياری از کارخانجات اقدام به تعديل در نيروھای خود کردهسال گذشت  

اند  کارگران کارخانجات شھرستان نيشابور سھام عدالت دريافت نکرده: دبير اجرايی خانه کارگر شھرستان نيشابور گفت
 شده مبنی بر  ا با وجود شعارھای دادهو جامعه کارگری شھرستان نسبت به اين موضوع معترض بوده و ھست ام
. پرداخت سھام عدالت به کارگران اين موضوع تاکنون عملی نشده است  

اندازی طرح  با راه: سال آينده خبر داد و گفت وی در ادامه از رونق يافتن بازار وسايل الکتريکی و فروش خوب آنھا طی يک
 طرح کارخانجات گفته شده از فروش نسبتاً خوبی برخوردار مسکن مھر در تمامی شھرھای ايران و جدی گرفتن اين

ھا ھنوز حقوق خود را دريافت  اند اما نکته قابل تامل اينکه با وجود رونق يافتن اين بخش چرا کارگران اين کارخانه شده
. اند نکرده  

كند اقتصاد كج دار و مريز ظلم مضاعفي را بر كارگران تحميل مي  

:  يك عضو كميسيون اجتماعي مجلس گفت : آمده است 89 آذر 22 ایلنا درتاریخ - نلتی کار ایرا گزارش خبر گزاری دوبه
اقتصاد كج دار و مريض كشور ظلم مضاعفي را بر كارگراران و اقشار ضعيف جامعه تحميل خواھد كرد كه اجراي قانون 

  . ھا نيز مزيد بر علت خواھد بود ھدفمند كردن يارانه
ھاي نمايندگان مجلس عدم تناسب  وگو با خبرنگار ايلنا با بيان اين مطلب كه يكي از نگراني داريوش قنبري در گفت

عرضه بسيار زياد نيروي : افزايش سطح دستمزد و حقوق كارگران با افزايش نرخ تورم و گراني حاكم بر جامعه است گفت
توجھي قشر كارفرما به نيازھاي مالي كارگران موجب  كار در كنار پايين بودن تقاضا براي به كار گيري اين افراد در كنار بي

  . شده است تا اين قشر ھميشه با مشكالتي از حيث بي برنامگي مواجه شود
رشد بسيار پايين اقتصادي كشور كه حكايت از آماري يك تا يك ونيم درصدي دارد خود دليلي مضاعف براي : وي افزود

  .  آتي خواھد بودھاي افزايش مشكالت معيشتي كارگران طي ماه
ما بايد براساس برنامه چھارم توسعه نرخ دستمزد كارگران را متناسب : اين عضو كميسيون اجتماعي مجلس تصريح كرد

كرديم اما بازسازوكاري كه از سوي دولتمردان انديشيده شده است نرخ دستمزد كارگران دو درصد  با نرخ تورم تعيين مي
  . كمتر از تورم است

ھا احتمال افزايش فشار به اقشار و طبقات پايين و  عالوه بر اين با اجراي طرح ھدفمند كردن يارانه: دوي متذكر ش
متوسط جامعه وجود دارد، متاسفانه مسوولين اجرايي كشور نيز اطالعات صحيحي از نحوه اجراي اين طرح به ما ارائه 

  .  اقتصادي به مردم ترسيم كنيمدھند تا بتوانيم براساس آن سياستي را براي كاھش فشارھاي نمي
 درصد افزايش پيدا 70 تا 20اند تورم سال اتي كشور از  به گفته قنبري براساس آنچه اقتصاددانان خبره كشور بيان كرده

اي باشد كه با اجراي اين طرح اقشار ضعيف و پايين دست جامعه  ھاي جبراني دولت بايد به گونه كند و سياست مي
  . ازھاي معيشتي خود را جبران كنندبتوانند حداقل ني

  پايان پيام
  

  است  اشتغالي ايجاد نشده
  

: گويد  دبير اجرايي خانه كار زاھدان مي:  آمده است 89 آذر 22 ایلنا درتاریخ - به گزارش خبر گزاری دولتی کار ایران
  . چستان صورت نگرفته استبرخالف اظھارات مسووالن اداره كار ھيچ تحولي در وضعيت اشتغال استان سيستان و بلو

 529 ھزار و 27مسووالن اداره كار استان به تازگي درحالي از ايجاد : وگو با خبرنگار ايلنا، گفت قربانعلي ميرشكار در گفت
 ھزار 36 درصد از تعھدات خود شغلي مبني بر ايجاد 76دھند و مدعي ھستند كه تاكنون به  فرصت شغلي پايدار خبر مي

  . اند كردهفرصت شغلي عمل 
 ھزار نفري بيمه شدگانه 130شود كه تاكنون بر تعداد جمعيت  اين ادعا در حالي مطرح مي: اين فعال كارگري افزود

  . سازمان تامين اجتماعي ھيچ آماري اضافه نشده است
مين اجتماعي ھاي اشتغال پايدار افزايش آمار كارگران بيمه شده سازمان تا از آنجا كه يكي از شاخصه: وي يادآور شد

  . شدگان استان افزايش يافته باشد است بنابراين در صورت صحت ادعاي مسووالن وزارت كار بايد تعداد بيمه
به گفته ميرشكار در حال حاضر واحدھاي توليدي موجود در استان بلوچستان فعاليت محدودي دارند و ھيچ تحولي در 

وي با بيان اينكه بخش قابل توجھي از اھالي . ت نگرفته استاندازي واحدھاي جديد صنعتي صور جھت توسعه و راه
ھاي مرزي نيز از  بازارچه: كنند، گفت ھاي مرزي امرار معاش مي استان سيستان وبلوچستان از طريق فعاليت بازارچه

  . اند  ھفته اخير فعاليت خود را دوباره از سر گرفته2ھا پيش بسته شده بودند و تنھا در  مدت
ھاي  ھاي گذشته تسھيالت بسياري در قالب وام در سال: ي خانه كارگر سيستان و بلوچستان مدعي شددبير اجراي

گيران  خوداشتغالي و تسھيالت زودبازده به متقاضيان پرداخت شده است كه در بيشتر موارد تنھا باعث بدھكار شدن وام
  . شده است
  پايان پيام

  
ماه حقوق،عيدي و پاداش سال 8ز كارگران شركت روغن نباتي شكوفه بابل بيش ا

  گذشته خود را دريافت نكرده اند 
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شركت روغن نباتي شكوفه بابل در گذشته  : آمده است 89 آذر 22 ایلنا درتاریخ - ن گزارش خبر گزاری دولتی کار ایرابه

ركت سرمايه اي نه چندان دور از واحدھاي موفقي بود كه قبل از واگذاري به بخش خصوصي زير نظر بانك تجارت ش
شغل بصورت مستقيم اين شركت توانسته بود بصورت 100گذاري وبنياد فعاليت ھاي چشمگيري داشت وعالوه برايجاد 

  . غير مستقيم براي چندين صد نفر ايجاد اشتغال نمايد
متاسفانه امروزاين كارخانه بدليل سياست ھاي غلط خصوصي سازي وايراد مشكوك محيط زيست تعطيل گرديده 

  .  ماه است كه حقوق دريافت نكرده اند8رگران آن بيش از وكا
به گزارش ايلنا،نصراله دريابيگي دبير اجرايي تشكيالت خانه كارگر مازندران طي گفتگويي با ايلنا در بابل درخصوص 

ا در ابتداي واگذاري اين كارخانه به بخش خصوصي اين شركت ب:مشكالت كارخانه وكارگران اين واحد توليدي گفت
نفر به توليد مرغوب ترين روغن نباتي مي پرداخت كه پس از واگذاري به بخش خصوصي بر اثر 100داشتن نزديك به 

  .  نفر باز خريدويا آنھائيكه قراردادي بودند از كار بيكار شدند63فشار كارفرما و بھانه ھاي واھي 
 درصد افزايش توليد،سال گذشته 1200رخانه با تعطيلي كارخانه شكوفه در حالي صورت مي گيرد كه اين كا: وي افزود

 كارگر 90 تن روغن مايع و جامد توليد و به بازار مصرف عرضه كرده است و با تعطيلي خط توليد كارخانه، بيش از 24000
  .  شيفت كاري بيكار شده اند3در 

نفر از كارگران نجيب ومتدين آن بيش از  37دريابيگي با اشاره به اينكه درحال حاضر با متوقف شدن خط توليد اين كارخانه 
انتظار جامعه كارگري استان وكارگران اين كارخانه :ماه حقوق وعيدي پاداش سال گذشته خود را دريافت نكرده اند گفت8

توجه مسئولين شھرستاني ،نمايندگان مجلس وخصوصا استاندار مازندران وشوراي شھر محترم شھر بابل با توجه به 
  . شكالت سخت وشديد معيشتي نسبت به كارگران مظلوم وخانواده ھاي آنان استوجود تورم وم

امروز كارگران شريف وواليت مدار اين كارخانه قرباني كساني قرارگرفته اند كه سابقه چندان خوبي در بنگا :وي افزود
  . ھھاي اقتصادي از آنھا وجود ندارد

  پايان پيام
  

  : نوشت از قول کمسيون برنامه و بودجه ر  اذ22روزنامه کار و کارگر در تاریخ 

دھک ھای ميانی جامعه که طيف وسيعی ازکارمندان وکارگران راتشکيل می دھند،یارانه :عضوکميسيون برنامه وبودجه
ميزان .افزایش درآمدماھانه این دھک ھابسيارکمترازصعودقيمتھاخواھدبود.دریافتی کفاف ھزینه ھایشان رانمی کند

یارانه نقدی کارمندان وکارگران بسيار کمترازجھش قيمت ھا خواھدبودوطبقات بایدباشرایط دستمزدبه اضافه 
                                                                                  .جدیداقتصادی بيشتربسازندوخویشتن داری کنند

  دستمزد 
  : با ايلناوگو  يك عضو كميسيون برنامه و بودجه مجلس در گفت

  درصد افزايش پيدا كند50ھا  دستمزد كارگران پس از ھدفمند كردن يارانه
  
يك عضو كميسيون برنامه و بودجه مجلس  : آمده است 89 آذر 22 ایلنا درتاریخ - ن گزارش خبر گزاری دولتی کار ایرابه

 درصد افزايش پيدا 50رگران بايد حداقل ، دستمزد كا1390ھا از سال  با توجه به اجراي قانون ھدفمند كردن يارانه: گفت
  . كند

وگو با خبرنگار ايلنا با بيان اين مطلب كه بايد نرخ دستمزد كارگران در بودجه سال آتي  عزت هللا يوسفيان مال در گفت
متاسفانه برخالف آنچه در قانون اليحه خدمات كشوري : كشور با توجه به اجراي طرح تحول اقتصادي تعيين شود گفت

  . ايم آمده است ھيچ گاه ما شاھد تعيين دستمزد كارگران براساس افزايش نرخ تورم نبوده 
البته بايد توجه داشت كه افزايش خودسرانه دستمزد كارگران بدون توجه به پشتوانه دولتي تنھا منجر به : وي افزود

  . شود رويه به كشور مي ھاي توليد و دامن زدن به واردات بي افزايش ھزينه
پشتيباني از قشر : دھد گفت ين نماينده مجلس با اشاره به حمايتي كه دولت تركيه از كارگران اين كشور انجام ميا

  . كارگر در كشور ھمسايه ما موجب رونق روند توليد و ھمچنين افزايش صادرات آن به اقصا نقاط جھان شده است
ر و كارفرما است متاسفانه دولت نقش ميانجي و حاكم را در حال حاضر دولت حلقه مفقود در روابط كارگ: وي متذكر شد

  . كند اين درحالي است كه قوه مجريه بايد يك ضلع مثلث كارگر و كارفرما و دولت باشد در مناسبات سه جانبه ايفا مي
كند و   درصد افزايش پيدا مي5 الي 4ھا نرخ تورم  به گفته يوسفيان قطعا پس از اجراي قانون ھدفمند كردن يارانه

ھا جبران  شود را با پرداخت يارانه واريزي به حساب توان مشكالتي كه براي كارگران و قشر ضعيف جامعه ايجاد مي نمي
  . كرد

ھاي خدمات و انرژي خانوار است و بايد  شود تنھا جوابگوي ھزينه اي كه به حساب مردم واريز مي يارانه: وي متذكر شد
  . ھاي نقدي ويا غير نقدي جبران شود خت كمك ھزينهبقيه نيازھاي مردم از طريق پردا

ھاي  ھاي تحصيلي فرزندان خانواده دولت بايد با تامين ھزينه: اين عضو كميسيون برنامه و بودجه مجلس خاطرنشان كرد
  .  شودآيد جبران ھا براي اين افرادبه وجود مي كارگر كمك كند تا مشكالتي كه از حيث اجراي قانون ھدفمند كردن يارانه

  پايان پيام
  

  دستمزد 
  : دبير انجمن صنفي كانون كارفرمايا ن مازندران
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  دستمزدھا بايد كارمزدي شود 
  
  
يك فعال كارفرمايي با تاكيد بر اينكه حقوق  آمده است  89 آذر 22 ایلنا درتاریخ - ن گزارش خبر گزاری دولتی کار ایرابه

ھرگز مايل نيستم كارگران در مشكل و سختي : اش را تامين كند گفت ياي باشد كه زندگ دريافتي كارگر بايد به اندازه
  . ھاي زندگي يك خانواده را تامين كند اي باشد كه حداقل زندگي كنند بلكه معتقديم حقوق كارگر بايد به اندازه

شخص شده است؛ محمد تقي جوادي در گفتگو با خبرنگار ايلنا با تاكيد بر اينكه مالك تعيين دستمزد در قانون كار م
ھاي  اي افزايش يابد كه حداقل سبد خانوار و تورم جامعه مالك تعيين دستمزد است و بايد دستمزدھا به گونه: گفت

  . زندگي را تامين كند
پيشنھاد ما اين است كه يك حداقلي براي دستمزد تعيين شود : وي با اعالم اينكه دستمزدھا بايد كارمزدي شود؛ گفت

  . تر از آن كاركرد، دستمزدش باالتر برود و اگر ھم كمتر كاركرد دستمزدش كاھش يابدو اگر كارگر بيش
بنگاه اقتصادي مركز خريد نيست و : وي در پاسخ به اينكه اگر كارفرما كار نداشت تا كارگر انجام دھد تكليف چيست گفت

اي كه كار دارد نيرو نگھدارد و مازاد نيرو در اختيار  هنبايد كارگاه را فداي كارگر كرد بنابراين اگر كارفرما كار نداشت به انداز
  . كند تا زمان يافتن شغل مناسب استفاده كنند تامين اجتماعي قرار گيرد تا از بيمه بيكاري كه دريافت مي

 روزي كه انقالب شد: كنيد كارفرما توان پرداخت دستمزد اضافه را داشته باشد گفت جوادي در پاسخ به اينكه گمان مي
  .  تومان شد اما كارفرمايان توان پرداخت داشتند63باره   تومان بود كه به يك21حداقل دستمزد روزي 

 تومان بود اما االن بيش از ھزار تومان شده اما كارفرما 7دالر : وي با يادآوري روزي كه قرار شد قيمت ارز آزاد شود گفت
  . پردازد  ھزار تومان شده و كارفرما مي10ن كارگر اكنون بيش از  توما21به فعاليتش ادامه داد ھمانطور كه حقوق روزي 

اين طرح خوب است اما مشكل در چگونگي اجراي آن است كه به نظر ما : ھا گفت وي در خصوص ھدفمند كردن يارانه
اي  انهھاي كارشناس منطقي نيست زيرا نحوه اختصاص يارانه و شرايط پرداخت آن در حوزه كارگري كارفرمايي به بحث

  . گيري شود نياز دارد كه بايد بين كارگر و كارفرما مطرح و سپس در مورد آن تصميم
گيرند  رئيس انجمن صنفي كرفرمايان آمل با انتقاد از اينكه بدون اطالع از مشكالت كارگر و كارفرما براي آنان تصميم مي

اش را دارد و آيا كارفرما در محيط كارگاه  زندگيھاي  بايد مشكالت كارگر بررسي شود كه آيا توان تامين ھزينه: گفت
  . كند مشكالتش را چگونه مرتفع مي

بايد منتظر باشيم تا : شود گفت ھا چه تورمي را منجر مي وي با تاكيد بر اينكه ھنوز مشخص نيست ھدفمند كردن يارانه
گيري  ر و كارفرما در مورد دستمزد كارگر تصميماين اليحه تاثيراتش را بر اقتصاد بگذارد و پس از آن با نظر نمايندگان كارگ

  . شود
  پايان پيام

  
   آذر  آمده است 22چند خبر کوتاه از افتاب یزد در تاریخ 

  

                              .باالخره کسی پيداشد و حقيقت رابه زبان آورد*

  .اخراج می شوندزنان کارگرباکوچکترین بحرانی :مسوول اتحادیه زنان کارگراستان مازندران*

مردم به خاطرگرانی وبيکاری تحت فشارند،دولت بایدبه تغييرجدی سياست ھا :نماینده زنجان درمجلس*
  .وادارشود

  .گرانی گوجه فرنگی طبيعی است:معاون وزیرجھاد*

              .آقای معاون وزیربی تحرکی شمادرگران شدن موادغذایی ھم طبيعی است- 

  کارگران ساختمانی پيگردقانونی دارد اجرانکردن بيمه :وزیرکار*

  تجمع اعتراضی در عسلويه به دنبال مرگ مادر و دختر

  تصاوير را در لينک ببينيد 
73H http://assalouyehnews.com/09 -22-1389-News2555  

در پی مرگ مادر و کودک خردسالش در عسلويه به دنبال نبود مراکز : داد آذر خبر 22درتاریخ سايت عسلويه نيوز گزارش 
   .درمانی مناسب تجمعی اعتراضی در برابر بخشداری برگزار شد

مردم با تجمع در مقابل درب بخشداری عسلويه و نشان دادن پالکاردھای خود خواستار توجه بيشتر مسئولين نسبت به 
  .  شدنداجتماعیتکميل و راه اندازی بيمارستان تامين 

 درصد بيش از %٢٠ پيشرفت فيزيکی داشته که بدليل عدم تامين اعتبار %٨٠بيمارستان تامين اجتماعی شھر عسلويه 
   . سال به حال خود رھا شده است۵

مردم شھر عسلويه با امضای طومار و تسليم آن به استاندار محترم خواستار توجه بيشتر مسئولين به بزرگترين معضل 
  .  شھر شدند تختخوابی اين٣٢عی شھر خود ، تکميل بيمارستان اجتما

  : نيز در اين باره نوشت"  عسلويهاخبار"وبالگ 
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حادثه به اين صورت بوده که خانواده ای بخاطر فرار از آلودگی خفه کننده ای که در شھر شاھد ھستيم دل به طبيعت و 
  غ و کم عرض در ھنگام برگشت جاده ھای شلو. به خارج از شھر ميزنند

   .متاسفانه ماشين از مسير منحرف و حادثه ناگواری پيش می آيد
بچه کوچک و دو نوجوان که ھمگی در قسمت 3 بود ماشينی که مصدومين حادثه دو زن ميانسال ١٨حوالی ساعت 

   .وانت ماشين بودند آنھا را به بھداری عسلويه ميرساند
درمان اوليه اينطور حوادثی نداشته به ھمين خاطر ھمه مصدومين بجز دختر از انجا که درمانگاه عسلويه توان پذيرش و 

بچه که شرايط دختر بچه طوری بود که امکان جابجايی نبود ، به درمانگاه منطقه ويژه با تعلل با ماشين ھای شخصی 
 ان چيزی که در اين بين  کيلومتری و شلوغی جاده ھا ھمراه بود و70اعزام شدند و بعد از ان ھم به شھرستان با فاصله 

   .شاھد بوديم خبری از امبوالنس يا پزشک ھمراه بيمار نبود
ھفت ساله که جسم نحيف ان روی تخت بود به علت نبود امکانات پزشکی و تالش پزشکان ) مريم کوچولو(دختربچه 

  . مرگ تسليم مرگ شدمتاسفانه بعداز دو ساعت دست و پنجه نرم کردن با 
   .و امکانات پزشکی بود و ھمچنين اموبالنس ھای مجھز بود اميدی به زندگی دوباره دختر بچه بوداگر کادر متخصص 

 ھزار نفر کارگر که در عسلويه ساکن ومشغول بکار ھستند ۵٠ ھزار نفر مردم بومی و بيش از ٣٠بخش عسلويه بالغ بر 
   .اما فقط عسلويه يک درمانگاه دارد آن ھم در حد معالجه سرپايی

 که شرکت نفت يک ھواپيمايی برای حالتھای اورژانسی در نظر گرفته است البته برای مديران اجرايی شرکت نفت وقتی
ھمگی … که ھزينه ھای اين سفر شامل اجاره ھواپيما، بنزين، استھالک، اورھال، خدمه و خلبان، خدمات فرودگاھی و) 

 مسير قانوني، طرح ھای بر زمين مانده و متوقف شده دولت آيا بھتر نبود در يک. از جيب منطقه ويژه پرداخت شده است
و يا اينکه جان مردم ھيچ ارزش ندارد و در مراحل .  تختخوابی عسلويه اختصاص می شد؟ ٣٢برای تکميل بيمارستان 

  بعدی قرار دارد
  

سومين ھفته خود  تحصن کارگران جان به لب رسيده شرکت مخابرات راه دور وارد
 قوق نگرفته اند ماه است ح18.شد

  

حق اوليه ھر کارگر و .....و عتراض و تحصن،اعتصاب و اشغال کارخانه و حق را از حلقوم اسالم و سرمایه بيرون کشيدنا
ات زندگی و  بکار نبردن این اقدام. جدا نيست   شرعی جھنم این استثمار شونده ای است و از زندگی ھيچ کارگری در

 .تی که ھست ھم بدتر ميکنداین فالک شرایط ادامه اش را از

خانمانی و گرسنگی ،تھيدستی ویرانگر  آیا جھنمی بدتر از به زیر خط فقر رفتن ھم وجود دارد؟؟؟؟ آیا روزگاری بدتر از بی
سرمایه دارانش بخوبی ميدانند وقتيکه کارگران از اتحاد و  و فقر کمرشکن تر وجود دارد؟؟؟؟ جمھوری اسالمی و

نمایندگانشان  خوردار نيستند، به ھر بھانه و ترفندی بين آنان تفرقه ميآندازد،فعالينشان و  برھمبستگی،آگاھی و تشکل
ھای جالدانه و توھين آميز و با  لبخندی خونين ،نگاه را براحتی به زندان ميآندازند و تحصن و اعتصاب و ھر اقدام دیگر را با

 .ن در اتحاد و داشتن تشکل استقدرت کارگرا. ميدھند زندان و اخراج و سرکوب شدید جواب

درمحل کار خود حاضر ميشوند و  اکنون ماھھااز تعطيلی شرکت آی تی آی شيراز ميگذرد و کارگران این شرکت ھر روز
شرکت مطابق وعده ھایی که از باالترین مقامات رتبه اول کشور تا  اميد دارند که خواسته آنھا برای راه اندازی مجدد این

 کارگران داده اند عملی شود بهمقامات استانی 

مخابراتی در نوع خود در  شرکت آی تی آی که ھمان مخابرات راه دور در استان فارس ميباشد ومھمترین شرکت
  کارگر دارد۶٠٠خاورميانه محسوب ميشدتعداد 

گرفته ایم و از ھست که حقوق ن  ماه١٨ به خبر نگارایران کارگر گفت که اکنون ٨٩.٩.٢١یکی از کارگران روز یکشنبه 
را داریم متاسفانه کار و پروژه ای برای شرکت وجود ندارد تا  طرفی ھم با اینکه درخواست و ھمچنين امکان و ظرفيت کار

 . مخارج زندگی خودمان را تامين کنيم با در آمد آن بتوانيم

بصورت , و مزاحمت ھای مختلف   کارگربه رغم محدودیتھا٢۵ تا ١۵از سه ھفته قبل بين , در اعتراض به ھمين وضعيت  
 . چشم اندازی ھم برای حل مشکالت کارگران وجود ندارد درب این شرکت متحصن ميباشند و متاسفانه روزانه در مقابل

حمل یک تابوتی که پارچه سياه دور  با,  روز یکشنبه ٨٩.٩.٩الزم به یاد آوری است که کارگران معترض شيرازی درتاریخ 
 کارگر داشت و در خاورميانه حرف ١۴٠٠تی آی که زمانی   بصورت سمبليک تشيع جنازه شرکت آیآن کشيده شده بود

 کردند که انتقاد و اعتراض کارگران به مقامات دولتی بود اول درنوع خود ميزد را برگزار

 شوند  مي" دورکار" ھزار کارمند 619

 دستگاه را موظف به اجرای طرح 29لت در حالی دو:  آذر آمده است 22در تاریخ مھر به گزارش خبرگزاری دولتی 
ھا منتقل خواھند شد ارائه نشده است اما برآوردھای  کرده که تا کنون ھيچ ليستی از مشاغلی که به خانه" دورکاری"

  . شوند  ھزار کارمند شامل اين طرح مي619دھد که احتماال بيش از  مھر نشان مي
ی جديد در ادبيات بازار کار و اشتغال کشور، بحثی که در دولت دھم با محوريت به گزارش خبرنگار مھر، دورکاری واژه ا
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معاونت توسعه مديريت و سرمايه انسانی رئيس جمھور و وزارت کار و امور اجتماعی مطرح و کم کم رنگ و بوی جدی به 
  . ندخود گرفت؛ موضوعی که کارکنان از آن تغيير محل و نحوه ادامه کار خود را برداشت می کن

  
    ای جديد در ادبيات بازار کار دورکاري؛ واژه

  
بر پايه اين گزارش، با افزايش روزافزون مسافرتھای درون شھري، ترافيکھای سنگين صبحگاھی و عصرگاھي، افزايش 

ای ھزينه ھای رفت و آمد افراد از محل کاربه خانه ھا، ايجاد آلودگی در شھرھای به ويژه بزرگ، اتالف زمان افراد بر
رسيدن به محل کار، از بين رفتن انرژی و مسائل ديگری از اين دست را می توان به عنوان موضوعاتی دانست که طبق 

   .آن ايده ھای دور کاری مطرح شد
 دستگاه بايد به 29لطف هللا فروزنده معاون توسعه مديريت و سرمايه انسانی رئيس جمھور نيز اعالم کرده است که 

 درصد از کل مشاغل عمومی کشور را در قالب دورکاری به منازل 30ی بپيوندند تا از اين طريق بتوانيم اجرای طرح دورکار
  . ببريم

  
   شوند مي" دورکاری" ھزار کارمند 619

  
 ھزار نفر اعالم شده 65 بيش از دو ميليون و 1388براساس آمارھای موجود، تعداد کارکنان نظام اداری در پايان سال 

برھمين اساس، احتمال . آيد  ھزار نفر به دست مي619 درصد اين رقم را محاسبه کنيم، رقم بيش از 30است که اگر 
   .شوند مي" دورکاری" ھزار نفر شامل طرح 619بيش از 

ھايی برای تحقق دورکاری تشکيل  ھا، کارگروه در اين ميان، برای نيل به ھدف اجرای طرح دورکاری نيز توسط دستگاه
دور کاری در : ورد اجرای طرح دورکاري، حميد حاجی عبدالوھاب معاون سابق وزير کار نيز به مھر گفتدر م. شده است

حقيقت به اين صورت مطرح شد که با توجه به پيشرفت تکنولوژی در کشور، کسی که کار تحقيقی و پژوھشی می کند 
ت، تھيه آمار، اطالعات و خيلی موارد ديگر نيز می تواند برخی امور را در منزل انجام دھد و يا مطالعه و ترخيص گزارشا

  .  منزل را داردقابليت انجام در
در اجرای طرح دورکاری موضوع تغيير نظام روزمزدی به کارمزدی نيز دنبال می شود به نحوی که : وی خاطر نشان کرد

 در اين طرح به منازل می روند بيشتر از البته به دليل اينکه افراد. افراد در قبال کاری که انجام خواھند داد مزد می گيرند
   .مردان اين زنان ھستند که از آن استقبال می کنند

عبدالرضا شيخ االسالمی وزير کار و امور اجتماعی دليل اصلی مطرح شدن موضوع دورکاری را مسئله ای می داند که 
 برای تايپ نامه ای فوری و مھم به مشکل در يکی از روزھا: در وزارت کار برای وی پيش آمده بود به نحوی که او گفت

برخورد کردند چون آن ساعت خارج از ساعت کاری تايپيست ھا بوده است، بنابراين به اين فکر افتاد که اگر شرايطی 
   .فراھم شود تا افراد بتوانند از منازل خود کارھا را انجام دھند بسياری از مشکالت حل خواھد شد

ھا قابليت انجام از راه دور را دارند به منازل منتقل  بھتر است مشاغلی که در دستگاه: کردشيخ االسالمی خاطر نشان 
شوند تا کارکنان آن پست ھا بتوانند زمان بيشتری را در کنار خانواده خود سپری کنند و از اين طريق شغل خود را نيز 

   .داشته باشند
ھا، وزارتخانه ھا و   و برنامه ريزی برای کاھش کارکنان دستگاهالبته کمی پس از طرح اين مسائل، موضوع اخراج تدريجی

نھادھا مطرح شد که خود شخص وزير کار، معاونين وی و مسئوالن وزارت کار به شدت اين موضوع را تکذيب کردند و در 
  .  توضيح دھندصدد برآمدند تا اين مسئله را

ان دورکار وزارتخانه تحت مديريت خود ملزومات مورد نياز را از زير کار اخيرا اعالم کرده است که حاضر است برای کارکنو
کامپيوتر، اينترنت و ساير موارد نيز تامين کند و حتی حقوق افراد دورکار را نيز به نسبت زمانی که در وزارتخانه و يا 

  . دستگاه حضور داشته اند بيشتر خواھد کرد
  

   ھا چه کرده اند؟ دستگاه
  

 ويژه وزارتخانه ھا پس از طرح جدی مسئله دورکاری موظف شده اند تا ليست مشاغل قابل انجام ھا و به ھرچند دستگاه
ھا گزارشی  از راه دور و در منازل را احصاء کرده و مقدمات دورکاری کارکنان آن مشاغل را فراھم کنند ولی تاکنون دستگاه

  . کرد خود در اين حوزه نداده انداز عمل
ھای مختلف در اين زمينه حرکت جدی از خود نشان نداده اند بلکه در خود وزارت کار نيز کارکنان  نه تنھا تاکنون دستگاه

   .منتظر آينده اين کار ھستند و سعی می کنند فعال دست نگه دارند تا ببينند چه خواھد شد
ند تا کارمندان ھم اقبالی به ھر حال در شرايط فعلی مسئوالن دولتی بايد تمام زوايای پيدا و پنھان دورکاری اعالم کن

   .برای اين کار نشان دھند
اين مسئله که کارکنان وزارت کار بايد تاکنون نسبت به تقاضا برای دورکار شدن اقدام می کردند ولی به داليل ذکر شده 

سی می کند و اين اتفاق نيفتاد باعث شد تا وزير کار چند روز پيش اعالم کند در جلسه شورای معاونان اين موضوع را برر
  .  اين کار را خواھد کرد درصد مشاغل وزارت کار بايد به خانه ھا منتقل شوند و او50چشم بسته می تواند بگويد که 

ھا و وزارتخانه ھا وجود ندارد و يا  البته اين ميزان جديت و سخت گيری در اجرای مصوبه طرح دورکاری در ساير دستگاه
ھا برای انجام  ھرچند تايپيست ھا به عنوان يکی از آماده ترين گروه.  نشده استدست کم تاکنون چيزی از آن اعالم

دورکاری توسط وزير کار بارھا اعالم شده است ولی به صورت کلی مشخص نيست که واقعا چه مشاغلي، با چه 
  . کيفيتی و چگونه بار خود را به مقصد خانه ھا خواھند بست

  
   ...دور کاری موفق می شود اگر
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ی هللا داودآبادی عضو شورای عالی اشتغال در گفتگو با مھر در اين خصوص که آيا در شرايط فعلی اجرای طرح ول
به نظر می رسد تا زمانی که ھمه زيرساختھا و ملزومات اجرای چنين : دورکاری در کشور قابل تحقق است يا خير؟ گفت

   .طرحی فراھم نباشد موفقيتی در آن حاصل نخواھد شد
تاکيد بر اينکه البته مطرح شدن خود اين موضوع مثبت است ولی چگونه و از چه روشی بتوان آن را اجرايی کرد وی با 

  .  گيردمسئله ای است که بايد مورد بررسی دقيق و کارشناسی قرار
: داشتداودآبادی ھمچنين به طرح موضوع مربوط به دورکاری در جلسات آينده شورای عالی اشتغال اشاره کرد و بيان 

  . ، اين موضوع را مطرح خواھم کردمن به عنوان يکی از اعضای شورای عالی اشتغال و نماينده کارفرمايان در آن
بايد در مورد نحوه اجرای دورکاری که در عين حال با موفقيت نيز ھمراه باشد بحث و بررسی صورت : وی خاطر نشان کرد

ه شايد بتواند بخشی از مشاغل خود را دورکار کند ولی آيا بخش گيرد چرا که بخش دولتی ھم اکنون با يک بخشنام
   خصوصی نيز به اين طرح خواھد پيوست يا خير؟

نماينده کارفرمايان در شورای عالی اشتغال با بيان اينکه برخی از مشاغل در حوزه تحقيقاتی را می توان در منازل انجام 
واند ماموريت خود را ند که بايد فرد در محل کار خود حاضر باشد تا بتدر نقطه مقابل بسياری از مشاغل ھست: داد، افزود
  . انجام دھد

به گفته داودآبادي، مدت زيادی از مطرح شدن استفاده از خدمات الکترونيک در بانکداری می گذرد ولی واقعيت اين است 
نابراين شاغلين دولتی اين بخش نخواھند که مردم برای انجام بسياری از کارھای خود ھنوز به بانکھا مراجعه می کنند؛ ب

  . ايد در محل کار خود حاضر باشندتوانست راھی خانه ھا شوند و ب
تشويق مردم به انجام خريد از راه دور می تواند يکی از مواردی باشد که زمينه : اين مقام کارفرمايی خاطر نشان کرد

البته در اين صورت نيز مشاغل . نيم به اين سمت حرکت کنيمدورکاری را فراھم خواھد کرد چرا که از اين طريق می توا
  .  آنھا صحبت کردبسيار زيادی ھستند که نمی توان در مورد دورکاری

در ھر حال : عضو شورای عالی اشتغال خواستار برنامه ريزی برای ايجاد فرھنگ دورکاری در مردم شد و بيان داشت
 مورد نياز مانند اينترنت و ھمچنين تصويب قوانينی که حفظ اشتغال تحقق اين امر بدون فراھم کردن زيرساختھای

  دورکاران را مانند افراد حاضر در محيط کار تضمين کند، ميسر نخواھد بود

 تقدم دورکاری برای زنان، تدبير ديگری برای به خانه برگرداندن زنان 

توسعه مديريت وسرمايه انسانی رئيس جمھوری معاون :  آذر آمده است 22در تاریخ مھر به گزارش خبرگزاری دولتی 
. اولويت دورکاری با بانوان است: ھا دانست و گفت دورکاری را عاملی برای امنيت نيروی انسانی و تحول در روش  

در شرايطی که دولت، : به گزارش خبرنگار مھر، لطف هللا فروزنده در نشستی با حضور کارمندان وزارت بازرگانی افزود
  .شده در دنيا را بپذيرند ھای نوين تجربه  مديران و ارباب رجوع از وضع اداری کنونی راضی نيستند بايد ھمه روشکارکنان،

ھای دولتي، تمرکز زدايي، انتقال از تھران را از اھداف اجرای طرح  معاون رئيس جمھوري، الکترونيکی شدن فعاليت
 به دنبال بيکار کردن کارمند نيست بلکه استفاده بھينه و دولت در اين طرح به ھيچ وجه: دورکاری برشمرد و گفت

  .آيد ورانه از نيروی کار جزو عمده محورھای مورد توجه به شمار مي بھره
توان در فرايند  به اعتقاد معاون رئيس جمھوری برخی مشاغل پژوھشی و تخصصی که با ارباب رجوع سروکار ندارد را مي

.  برخورداراستراين نوع فعاليت انجام کار کيفی از اھميت بااليیطرح دورکاری قرارداد زيرا که د  
دھند دورکاری را اجرايی  ھا اختيار داده شده به ھر ميزان که تشخيص مي در طرح دورکاری به دستگاه: وی تصريح کرد

  .کنند ت ميھای ستادی درياف کنند و کارمندان نيز تمام تسھيالت رفاھی را ھمچون ساير ھمکاران خود در مجموعه
اولويت دورکاری با بانوان است و دولت نيز موظف است امکانات و تجھيزات و شبکه مورد نياز آنھا برای کار : فروزنده افزود

  .در خانه فراھم کند
افزايش کيفيت، باال بردن : توان به صورت سه ماھه، شش ماھه و غيره تعريف کرد، افزود وی با بيان اينکه دورکاری را مي

  شود ضايت مديران، کارکنان و کاھش رفت و آمدھا از اھدافی است که در دورکاری دنبال مير
 

  افزایش حقوق کارگران بازنشسته منطبق با عدالت نيست
   

نایب رئيس کانون بازنشستگان تامين اجتماعی :   آذر آمده است 22 ایلنا در تاریخ –به گزارش خبرگزاری دولتی کار ایران 
 خواستار پرداخت مابه التفاوت مربوط به 1388 قانون بودجه سال 39ن وبيدگل با انتقاد ازعملی نشدن بند شھرستان آرا

  . سازي مستمري كارگران بازنشسته شد ھمسان
به گزارش خبرنگار ایلنا ، وي با اشاره به اینکه افزایش حقوق کارگران بازنشسته تامين اجتماعی در سالجاری به ھيچ 

دالت و وضعيت اقتصادی ومعيشتی آنھا نبوده است خواستار پرداخت عيدی پایان سال مستمری بگيران وجه برمبنای ع
  . طيق قانون کار جمھوری اسالمی شد

: وی ازقطع امتيازات و تسھيالتی که قبال سازمان تامين اجتماعی به بازنشستگان این سازمان می داد انتقاد کرد وافزود
به عنوان وام قرض الحسنه و کمک ھای زیارتی به کانونھای بازنشستگان درجھت خدمت و دراین رابطه سازمان مبالغی 

  . رفاه حال بازنشستگان پرداخت می کرد ولی متاسفانه این کمک ھا دیگرطبق سنوات گذشته پرداخت نمی گردد
 اجتماعی را طی ساليان نایب رئيس کانون کارگران بازنشستگان آران وبيدگل تعویض مدیریتھای پی درپی سازمان تامين

گذشته ازعوامل اصلی اجرا نشدن مصوبات مجلس درجھت منافع بازنشستگان وبوجود آمدن مشکالت بيشترکارگران 
  . بازنشسته تامين اجتماعی دانست و خواستارحفظ وصيانت ازسازمان تامين اجتماعی شد

 ھزار نفر 50ر مجموع با افراد تحت تکفل بيش از  ھزار نفر بيمه شده اصلی دارد که د15شھرستان آران وبيدگل بيش از
 ھزار نفربوده که از 2بيمه سازمان تامين اجتماعی می باشند و تعداد بازنشستگان تحت پوشش این سازمان بيش از 
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  .  نفر می باشد بازنشسته سازمان تامين اجتماعی است1700 نفر بازمانده ومابقی که 300این تعداد بلغ بر 
  پایان پيام

  

  دستمزد 
  شيوه پرداخت مزد بايد كارمزدي شود 

  

يك فعال كارفرمايي با تاكيد بر اينكه حقوق :    آذر آمده است 22 ایلنا در تاریخ –به گزارش خبرگزاری دولتی کار ایران 
سختي ھرگز مايل نيستم كارگران در مشكل و : اش را تامين كند گفت اي باشد كه زندگي دريافتي كارگر بايد به اندازه

  . ھاي زندگي يك خانواده را تامين كند اي باشد كه حداقل زندگي كنند بلكه معتقديم حقوق كارگر بايد به اندازه
محمد تقي جوادي در گفتگو با خبرنگار ايلنا با تاكيد بر اينكه مالك تعيين دستمزد در قانون كار مشخص شده است؛ 

ھاي  اي افزايش يابد كه حداقل زد است و بايد دستمزدھا به گونهسبد خانوار و تورم جامعه مالك تعيين دستم: گفت
  . زندگي را تامين كند

پيشنھاد ما اين است كه يك حداقلي براي دستمزد تعيين شود : وي با اعالم اينكه دستمزدھا بايد كارمزدي شود؛ گفت
  .  دستمزدش كاھش يابدو اگر كارگر بيشتر از آن كاركرد، دستمزدش باالتر برود و اگر ھم كمتر كاركرد

بنگاه اقتصادي مركز خريد نيست و : وي در پاسخ به اينكه اگر كارفرما كار نداشت تا كارگر انجام دھد تكليف چيست گفت
اي كه كار دارد نيرو نگھدارد و مازاد نيرو در اختيار  نبايد كارگاه را فداي كارگر كرد بنابراين اگر كارفرما كار نداشت به اندازه

  . كند تا زمان يافتن شغل مناسب استفاده كنند ن اجتماعي قرار گيرد تا از بيمه بيكاري كه دريافت ميتامي
روزي كه انقالب شد : كنيد كارفرما توان پرداخت دستمزد اضافه را داشته باشد گفت جوادي در پاسخ به اينكه گمان مي

  .  اما كارفرمايان توان پرداخت داشتند تومان شد63باره   تومان بود كه به يك21حداقل دستمزد روزي 
 تومان بود اما االن بيش از ھزار تومان شده اما كارفرما 7دالر : وي با يادآوري روزي كه قرار شد قيمت ارز آزاد شود گفت

  . دپرداز  ھزار تومان شده و كارفرما مي10 تومان كارگر اكنون بيش از 21به فعاليتش ادامه داد ھمانطور كه حقوق روزي 
اين طرح خوب است اما مشكل در چگونگي اجراي آن است كه به نظر ما : ھا گفت وي در خصوص ھدفمند كردن يارانه

اي  ھاي كارشناسانه منطقي نيست زيرا نحوه اختصاص يارانه و شرايط پرداخت آن در حوزه كارگري كارفرمايي به بحث
  . گيري شود ر مورد آن تصميمنياز دارد كه بايد بين كارگر و كارفرما مطرح و سپس د

گيرند  رئيس انجمن صنفي كرفرمايان آمل با انتقاد از اينكه بدون اطالع از مشكالت كارگر و كارفرما براي آنان تصميم مي
اش را دارد و آيا كارفرما در محيط كارگاه  ھاي زندگي بايد مشكالت كارگر بررسي شود كه آيا توان تامين ھزينه: گفت

  . كند چگونه مرتفع ميمشكالتش را 
بايد منتظر باشيم تا : شود؛ گفت ھا چه تورمي را منجر مي وي با تاكيد بر اينكه ھنوز مشخص نيست ھدفمند كردن يارانه

گيري  اين اليحه تاثيراتش را بر اقتصاد بگذارد و پس از آن با نظر نمايندگان كارگر و كارفرما در مورد دستمزد كارگر تصميم
  . شود
  پيامپايان 

  

 درصد 70تورم به /دار و مريز، ظلم مضاعف بر کارگران اقتصاد کج: داريوش قنبری
  رسد مي

اقتصاد کج دار و مريز کشور «: عضو کميسيون اجتماعی مجلس گفت: آذر آمده است 22به گزارش سایت آفتاب در تاریخ 
ھا نيز مزيد بر  هجرای قانون ھدفمند کردن يارانظلم مضاعفی را بر کارگراران و اقشار ضعيف جامعه تحميل خواھد کرد که ا

 علت خواھد بود
ھای نمايندگان مجلس عدم تناسب افزايش سطح دستمزد و حقوق  داريوش قنبری با بيان اين مطلب که يکی از نگراني

ين بودن تقاضا عرضه بسيار زياد نيروی کار در کنار پاي«: کارگران با افزايش نرخ تورم و گرانی حاکم بر جامعه است گفت
توجھی قشر کارفرما به نيازھای مالی کارگران موجب شده است تا اين قشر  کار گيری اين افراد در کنار بي برای به

  ».ھميشه با مشکالتی از حيث بی برنامگی مواجه شود
يلی مضاعف برای رشد بسيار پايين اقتصادی کشور که حکايت از آماری يک تا يک و نيم درصدی دارد خود دل«: وی افزود

  ».ھای آتی خواھد بود افزايش مشکالت معيشتی کارگران طی ماه
ما بايد براساس برنامه چھارم توسعه نرخ دستمزد کارگران را متناسب با نرخ تورم تعيين «: اين نماينده مجلس تصريح کرد

ران دو درصد کمتر از تورم ارگکرديم اما بازسازوکاری که از سوی دولتمردان انديشيده شده است نرخ دستمزد ک مي
» .است  

ھا احتمال افزايش فشار به اقشار و طبقات پايين و  عالوه بر اين با اجرای طرح ھدفمند کردن يارانه«: وی متذکر شد
متوسط جامعه وجود دارد، متاسفانه مسوولين اجرايی کشور نيز اطالعات صحيحی از نحوه اجرای اين طرح به ما ارائه 

  ». بتوانيم براساس آن سياستی را برای کاھش فشارھای اقتصادی به مردم ترسيم کنيمدھند تا نمي
 درصد افزايش پيدا ٧٠ تا ٢٠اند تورم سال آتی کشور از  به گفته قنبري، براساس آنچه اقتصاددانان خبره کشور بيان کرده

رح اقشار ضعيف و پايين دست جامعه ای باشد که با اجرای اين ط ھای جبرانی دولت بايد به گونه کند و سياست مي
. بتوانند حداقل نيازھای معيشتی خود را جبران کنند  

 آموز به مناطق جنگى براى گذراندن درس آمادگى دفاعى   ھزار دانش600اعزام 
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 سردار على فضلى فرمانده قرارگاه مركزى:  آذر آمده است 22 ایلنا در تاریخ –به گزارش خبرگزاری دولتی کار ایران 
آموزان براى گذراندن درس  وپرورش ، دانش ھاى صورت گرفته ميان بسيج و وزارت آموزش با ھماھنگي: راھيان نور گفت

شوند  آمادگى دفاعي، به صورت داوطلب به مناطق جنگى اعزام مي  
ھاى دفاع مقدس در  پس از بازيد از يادمان: آموزان در مناطق مورد نظر گفت وى با اشاره به مراحل اعزام و استقرار دانش

. شود آموزان برگزار مي ھاى عملى دانش اروند، آبادان، شلمچه و دھالويه؛ ھر شب يك رزمايش براى آمادگي  
ھاى آن با   ھزار نفر عنوان كرد كه ھماھنگي600فرمانده قرارگاه مركزى راھيان نور جمعيت ھدف در اجراى اين طرح را 

. آموزش و پرورش صورت گرفته است  
ھمچنين يك : كنند گفت با بيان اينكه بسيج و سپاه، وزارت آموزش و پرورش را در بحث مديريت اجراى طرح يارى ميوى 

گرى  ھاى دفاع مقدس روايت روحانى در كنار مربيان آموزشى در ھر اتوبوس حضور دارد، يك راوى نيز در رابطه با ارزش
.خواھد كرد  

فوالد مبارکه به قرارداد دائم تبدیل شده است نفرازکارگران قرارداد موقت 7500بيش از  

 سيد محمد مھدی اسماعيلی معاون سياسی :  آذر آمده است 23 ایلنا در تاریخ –به گزارش خبرگزاری دولتی کار ایران 
وقت امنيتی استانداری اصفھان در گفتگوی اختصاصی با خبرنگار ایلنا درآران وبيدگل با اشاره به اینکه اغلب قراردادھای م

چون این شرکتھا نمی خواستند حق بيمه پرداخت کنند با کارگران خود : کارمربوط به شرکتھای واسطه ای است ، گفت 
.قرارداد موقت می بستند   

 
به گزارش خبرنگار ایلنا درآران و بيدگل ، معاون سياسی امنيتی استانداری اصفھان درپاسخ به سوال خبرنگار ایلنا درآران 

روز گذشته :  مشکالت کارگری بوجود آمده دربعضی از کارگاھھای توليدی و صنعتی استان اصفھان گفت و بيدگل دليل
 ساعت بين کارگران بودم وبا بررسی ھایی که انجام 3دررابطه با مشکالت شرکت ریسندگی وبافندگی کاشان بيش از 

. دادیم مراتب و مشکالت آنھا مورد تایيد ما بود  
 

به اینکه متاسفانه معضالت کارگری درسطح استان اصفھان ميراث دار گذشته است ودرشھرستان اسماعيلی با اشاره 
با توجه به اینکه این مشکالت ابعاد جدیدی پيدا کرده : کاشان نيز مشکالت کارگری مشکل ده ساله می باشد، افزود 

  .است در حال حاضرنسبت به مسائل ومشکالت کارگری کنترل و اشراف خوبی داریم 
وی با اشاره به اینکه دررابطه با مشکالت کارگری شھرستان کاشان روز گذشته با تشکيل کميسيون کارگری در این 

شھرستان تصميمات خوبی گرفته شد ،اتفاقات ومشکالت کارگری موجود درسطح استان اصفھان را به دليل اینکه این 
دنبال این ھستيم که : را طبيعی دانست وتصریح کرد استان بيشترین کارگروواحدھای صنعتی درآن مستقر می باشد 

مشکل کارگری شرکت ریسندگی وبافندگی کاشان وسایر مشکالت کارگری که درسطح استان اصفھان می باشد با 
. کمترین تنش برطرف نمایيم  

 
ی کارگران با معاون سياسی امنيتی استانداری اصفھان در پاسخ سوال دیگر خبرنگار ایلنا نسبت به عدم امنيت شغل

با توجه به اینکه :صنعتی استان اصفھان گفت.توجه به اجرا نشدن قرار داد ھای دائم کار دربعضی ازکارگاھھای توليدی 
اغلب قراردادھای موقت مربوط به شرکتھای واسطه ای بود وچون این شرکتھا نمی خواستند حق بيمه پرداخت کنند با 

د که دولت نھادھای دولتی خود را موظف کرد تا قراردادھای موقت را تبدیل به کارگران قرار داد موقت کاری می بستن
. قرارداد دائم نماید که این خود کاربسيار بزرگی در سطح کشور بود  

 
 نفر از کارگران آن قرارداد موقت بودند به خاطر اینکه 7500وی با اشاره به اینکه در شرکت فوالد مبارکه که بيش از 

 5در ذوب آھن اصفھان نيز بالغ بر: آن مربوط به دولت بود تبدیل به قرارداد دائم ومستحکم کردیم ، افزودبيشترین سھام 
. ھزارنفر را از قراردادی ھای موقت را تبدیل به قرارداد دانم کردیم   

 
د نسبت به موضوع معاون سياسی امنيتی استانداری اصفھان با اشاره به اینکه درشرکت فوالد کویر آران و بيدگل نيز بای

چون در مرحله اول این شرکت متعلق به بخش خصوصی است : قرار داد ھای موقت دراین شرکت بررسيشود افزود
وچون در بخش خصوصی دولت الزامی نمی بيند که قرارداد موقت را تبدیل به قرارداد دائم نمایدولی با این حال تالش 

ان وبيدگل درمحدوده کوچکتری قراردارد نسبت به تبدیل نمودن قراردادھای می کنيم که با توجه به اینکه فوالد کویر آر
 موقت کارگران این شرکت به قرارداد کاری دائم تبدیل کنيم

 فعال سنديکايی ھمايون جابری از کار تعليق و به دادگاه انقالب احضار شد 

ی ھمايون جابری از کار تعليق و برای محاکمه به فعال سنديکاي: آذر آمده است23یران در تاریخ بنابه گزارشات رسيده از ا
  .  دادگاه انقالب کرج احضار شد1شعبۀ 

 آذر ماه فعال سنديکايی ھمايون جابری توسط حراست شرکت واحد اتوبوس رانی تھران و حومه تحت 20روز شنبه 
ات بسر برد و تنھا به جرم  روزی که برخالف خواست و اراده اش در بازداشت وزارت اطالع13( عنوان غيبت غير موجه

آقای جابری از زمان آزاد شدن .از کار تعليق شد) ھمراھی کردن ھمسر ھمکارش آقای غالمحسينی دستگير شده بود
 ميليون تومانی بود به محل کار خود بازگشت ولی از ھمان بدو شروع کار خود حراست 10از زندان که با قيد وثيقه 

او چند بار به حراست اداره مرکزی احضار شد و با بھانه ھای مختلف .شکنی نمودشرکت واحد در ادامه کار وی کار
ھمزمان .سعی داشتند از ادامۀ کار وی ممانعت به عمل آورند تا اينکه روز شنبه از ادامه کارش ممانعت به عمل آوردند

 به بازخريد نموده است حراست شرکت واحد با شايعه پراکنی در سطح شرکت مبنی براينکه آقای جابری خود اقدام
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  . قصد دارد تا از تبعات اعتراضات احتمالی در شرکت واحد جلوگيری نمايد
حراست شرکت واحد در يک فرافکنی ديگر به آقای جابری اعالم کرده است که دستگيری سال گذشته او در روز جھانی 

 او اقدام به پرونده سازی جديدی خواھد کارگر را به عنوان غيبت غير موجه محسوب خواھد کرد و به اين خاطر عليه
  . نمود

حراست شرکت واحد يکی از شعب وزارت اطالعات در اين شرکت می باشد وفردی بنام مرشدلو که يکی از سرکوبگران 
شناخته شده فعالين سنديکايی در شرکت واحد می باشد ودر پرونده سازی ، دستگيری و ساير اعمال سرکوبگرانه 

  . مرشدلو از چھره ھای منفور در بين کارکنان شرکت واحد می باشد.يکايی فعال است عليه فعالين سند
ھدف از تعليق بدون حقوق و مزايا تشديد فشار مالی و ايجاد شرايط سخت معيشتی برای خانواده ھای فعالين 

  . سنديکايی شرکت واحد می باشد
 29کايی ھمايون جابری اطالع داده شد که روز دوشنبه از طرفی ديگر بدون احضار کتبی و بصورت تلفنی به فعال سندي

او بدليل ھمراھی کردن ھمسر ھمکارش آقای . دادگاه انقالب کرج مورد محاکمه قرار خواھد گرفت1آذر ماه در شعبۀ 
د  ميليون تومانی آزا10 روز در بازداشت آنھا قرار داشت که با وثيقه 13غالمحسينی به اداره اطالعات کرج دستگير و 

  . گرديد
 فعال سنديکايی در بازداشت بسر می برند که اسامی آنھا به قرار زير می باشد؛منصور اسالو،ابراھيم 6در حال حاضر 

  . مددي،رضا شھابي،غالمرضا غالمحسينی ، علی اکبر نظری و مرتضی کمساری می باشند
 سنديکايی را محکوم می کند و از سازمان تعليق از کار با داليل واھی ، پرونده سازی ، محاکمۀ و بازداشت فعالين

جھانی کار و کميسر عالی حقوق بشر خواستار اقدامات عملی برای پايان دادن به سکوب فعالين سنديکايی در ايران 
  . است

  
  تاكيد محصولي به افزايش حق بيمه درمانى کارمندان وبازنشستگان 

  
از ابتدای سال جاری بنا : صادق محصولی گفت:  آذر آمده است 24یخ  ایلنا در تار–به گزارش خبرگزاری دولتی کار ایران 

 در مجلس شورای اسالمی مقرر شد از ابتدای امسال بجای این که رقم ثابتی به عنوان بيمه 89بر مصوبه بودجه سال 
  . خدمات درمانی دریافت شود، درصدی از حقوق شاغالن و بازنشسته ھا به عنوان حق بيمه کسر می شود

 گزارش ايلنا به نقل ازپایگاه اطالع رسانی دولت وزیر رفاه و تامين اجتماعى درباره انتقاداتی که برخی از کارکنان دولت به
 که مصوب 89از ابتدای سال جاری براساس بودجه سال : نسبت به افزایش حق بيمه درمانی دارند، اظھار داشت

ن که رقم ثابتی به عنوان بيمه خدمات درمانی توسط مجلس شورای اسالمی است، مقرر شد از امسال بجای ای
  . کارمندان پرداخت شود، درصدی از حقوق شاغالن و بازنشسته ھا به عنوان حق بيمه کسر شود

 درصد حق بيمه 7در حال حاضر ھمين مصوبه مجلس اجرا می شود و بر این مبنا : صادق محصولی خاطر نشان کرد
 2 و سھم کارمند 1.5 درصد سھم بازنشسته 7ھا در نظر گرفته شده که از این درمانی برای شاغالن و بازنشسته 

  . درصد است
 درصد را دولت و دستگاه ھای متولی پرداخت می کنند و این موضوع شامل ھمه دستگاه 7مابقی این : وی تصریح کرد

  . ھای دولتی تابع مصوبه می شود
  پايان پيام

  
  ي كل كشورپيگيري اجراي بيمه كارگران ساختمان

  
در نشستي با حضور مديرعامل صندوق :  آذر آمده است 24 ایلنا در تاریخ –به گزارش خبرگزاری دولتی کار ایران 

زاده معاون فني و  اجتماعي، عليرضا محجوب دبير كل خانه كارگر و نماينده مردم تھران در مجلس ، مھرداد محقق تأمين
ھاي اجتماعي كارگران  ساختماني سراسر كشور، نحوه اجراي بيمهھاي صنفي  اجتماعي و انجمن درآمد تأمين

  . ساختماني مورد بحث و بررسي قرار گرفت
ھاي اجتماعي كارگران  نامه قانون بيمه نظر براي اجرايي شدن آيين به گزارش ايلنا، اين جلسه جھت بحث و تبادل
ھاي صنفي  براي برگزاري جلسات مشترك بين انجمنريزي  نامه و برنامه ساختماني و نظارت بر نحوه اجراي اين آيين
  . اجتماعي برگزار شد اي و صندوق تأمين ساختماني، سازمان آموزش فني و حرفه

اجتماعي مكلف است تا پايان سال  نامه اجرايي ھيأت دولت كه طبق آن وزارت رفاه و تأمين دراين جلسه با توجه به آيين
ھاي اجرايي مربوطه  نامه  گر ساختماني اقدام كند بر اجراي دقيق قانون و آيينھزار كار200، نسبت به بيمه كردن 89

  . تأكيد شد 
ھمچنين در اين جلسه مقرر شد؛ باتوجه به صدور بخشنامه اجرايي به واحدھاي اين صندوق كارگران ساختماني با 

شدن به شعب  اي براي بيمه فني و حرفهنامه، توزيع استاني و ارائه كارت مھارت مربوطه از سازمان آموزش  رعايت آيين
  . اجتماعي سراسر كشور مراجعه كنند تأمين

نامه اجرايي بيمه كارگران ساختماني و نظارت و كنترل به فرآيند بيمه اين  گفتني است، براي اجراي دقيق قانون و آيين
ھاي صنفي  اي و انجمن فهاجتماعي، سازمان آموزش فني و حر افراد مقرر شد جلسات مشتركي بين صندوق تأمين

  . ساختماني سراسر كشور برگزار شود
  پايان پيام

 كاركنان قراردادى دانشگاه آزاد اسالمى واحد آستارا اخراج شدند 

 رئيس دانشگاه آزاد اسالمى واحد آستارا در :  آذر آمده است 24 ایلنا در تاریخ –به گزارش خبرگزاری دولتی کار ایران 
اين افراد از ساليان گذشته بصورت ساعتى و بدون اخذ :يلنا در آستارا در خصوص اخراج اين افراد گفتگفتگو با خبرنگار ا



 441

مجوز از شوراى ادارى و مالى سازمان مركزى دانشگاه آزاد اسالمى شروع به ھمكارى نموده بودندو با تصميم شوراى 
. سازمان از ادامه اشتغال آنان جلوگيرى شد  

وضعيت افراد مذكور به صورت قراردادى و پس از طى مراحل ادارى و تبديل آنان به : رضوانى افزودبه گزارش ايلنا،موسى 
. رسمى آزمايشى صورت مى گرفت كه چنين نشده است  

مراتب در شوراى ادارى :موسى رضوانى با اشاره به مكاتبات انجام شده با سازمان جھت بازگشت به كار اين افراد گفت
 شد كه به علت تعداد مازاد نيروھاى شاغل در اين واحد دانشگاھى خواستار قطع ھمكارى با و مالى سازمان مطرح

.  شدند31/6/89نيروھاى مذكور تا تاريخ   
اين افراد شكايت خود را به اين : رئيس اداره كار و امور اجتماعى شھرستان آستارا با اعالم اين خبر به خبرنگار ايلنا افزود

. د كه ما نيز طبق وظيفه موظف به پيگيرى و رسيدگى ھستيم اداره اعالم نموده ان  
جلساتى را با حضور اين افراد و نماينده كارگرى و نماينده دانشگاه برگزار كرده ايم كه اخيرا : محمود ساسانيان ادامه داد

و در حال بررسى ھم با حضور كاركنان اخراجى اين دانشگاه نيز جلسه اى داشتيم كه فعال تصميمى گرفته نشده است 
. موارد ھستيم  

نماينده كارگران شھرستان آستارا در ھيئت تشخيص با اشاره به اينكه كاركنان اخراجى اين دانشگاه كه بعضى از آنھا 
جاى بسى تاسف است كه چرا دانشگاه اين : سال سابقه كار دارند به خبرنگار ايلنا در آستارا افزود6حتى بيش از 

. ن گرفته است و ما بعنوان نماينده كارگران از حق و حقوق آنان دفاع خواھيم نمودتصميم را درباره آنا  
حرف و حديثھاى فراوانى پيرامون اين موضوع وجود دارد كه ما در حال بررسى مستندات و مدارك : ادريس داورنيا افزود

. ھستيم تا بتوانيم به بازگشت به كار آنان را فراھم كنيم  
ان اخراجى اين دانشگاه مداركى را جھت حقانيت خود ارائه نموده اند كه جاى بررسى و تامل بيشتر كاركن:وى ادامه داد

. دارد كه اين اسناد و مدارك را بررسى كرده و در آينده نزديك تكليف اين عزيزان مشخص خواھد شد  
مى واحد آستارا اخيرا يك فرد غير البته شائبه ھايى نيز در اين زمينه وجود دارد كه دانشگاه آزاد اسال: وى ادامه داد

بومى را جذب نموده است كه جالب اينكه سازمان در نامه در خصوص جذب اين فرد اعالم داشته است كه در صورت 
 نفر كاركنان ساعتى و قراردادى اعالم شده در خصوص جذب يك نفر اعالمى از سوى 13تسويه كامل و قطع ھمكارى با 

. ھد بود كه اين مسئله جاى سوال دارداين دانشگاه بالمانع خوا  
در ھر صورت ما در حال بررسى موضوع و به دنبال اسناد معتبر و قانع كننده اى ھستيم كه اميدواريم ھر :داورنيا ادامه داد

. چه زودتر بازگشت به كار ايبن عزيزان را فراھم كنيم  
 

  دستمزد

 درصد افزايش پيدا كند 50ران بايد با توجه به تورم ناشی از طرح يارانه ھا،دستمزد كارگ

: يك عضو كميسيون برنامه و بودجه مجلس گفت:  آذر آمده است 24 ایلنا در تاریخ –به گزارش خبرگزاری دولتی کار ایران 
.  درصد افزايش پيدا كند50، دستمزد كارگران بايد حداقل 1390ھا از سال  با توجه به اجراى قانون ھدفمند كردن يارانه  

وگو با خبرنگار ايلنا با بيان اين مطلب كه بايد نرخ دستمزد كارگران در بودجه سال آتى  هللا يوسفيان مال در گفتعزت 
متاسفانه برخالف آنچه در قانون اليحه خدمات كشورى : كشور با توجه به اجراى طرح تحول اقتصادى تعيين شود گفت

. ايم راساس افزايش نرخ تورم نبودهآمده است ھيچ گاه ما شاھد تعيين دستمزد كارگران ب   
البته بايد توجه داشت كه افزايش خودسرانه دستمزد كارگران بدون توجه به پشتوانه دولتى تنھا منجر به : وى افزود

. شود رويه به كشور مي ھاى توليد و دامن زدن به واردات بي افزايش ھزينه  
پشتيبانى از قشر : دھد گفت ه از كارگران اين كشور انجام مياين نماينده مجلس با اشاره به حمايتى كه دولت تركي

. كارگر در كشور ھمسايه ما موجب رونق روند توليد و ھمچنين افزايش صادرات آن به اقصا نقاط جھان شده است  
 را در حال حاضر دولت حلقه مفقود در روابط كارگر و كارفرما است متاسفانه دولت نقش ميانجى و حاكم: وى متذكر شد

. كند اين درحالى است كه قوه مجريه بايد يك ضلع مثلث كارگر و كارفرما و دولت باشد در مناسبات سه جانبه ايفا مي  
كند و   درصد افزايش پيدا مي5 الى 4ھا نرخ تورم  به گفته يوسفيان قطعا پس از اجراى قانون ھدفمند كردن يارانه

ھا جبران  شود را با پرداخت يارانه واريزى به حساب يف جامعه ايجاد ميتوان مشكالتى كه براى كارگران و قشر ضع نمي
. كرد  

ھاى خدمات و انرژى خانوار است و بايد  شود تنھا جوابگوى ھزينه اى كه به حساب مردم واريز مي يارانه: وى متذكر شد
. ھاى نقدى ويا غير نقدى جبران شود بقيه نيازھاى مردم از طريق پرداخت كمك ھزينه  

ھاى  ھاى تحصيلى فرزندان خانواده دولت بايد با تامين ھزينه: اين عضو كميسيون برنامه و بودجه مجلس خاطرنشان كرد
. آيد جبران شود ھا براى اين افرادبه وجود مي كارگر كمك كند تا مشكالتى كه از حيث اجراى قانون ھدفمند كردن يارانه  

 پايان پيام 

 
 معدنچی در معادن کرمان 4مرگ 

 
از ریزش معدن نشت گاز نيز در این قسمت از معادن موجب شده  پس:  آذر آمده است 24به گزارش خبرگزاری مھر در 
 ھم اکنون امداد گران در معدن ھجدک در حال امدادرسانی ھستند و تاکنون موفق به.گيرند است معدچيان در خطر قرار
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 معدن چی دیگر نيز جان 3دت ریزش معدن و ھمچنين نشت گاز دليل ش به.اند خارج کردن جسد یک نفر از کارگران شده
 .ھای برای خارج کردن آنھا ادامه دارد ھمچنان تالش اند و باخته

معادن .ھمچنان ادامه دارد علت این حادثه توسط مسئوالن و کارشناسان اعالم نشده است و تحقيقات در این خصوص
شاھد بروز سوانح دلخراش   واگذاری به بخش خصوصی بارھازغال سنگ استان کرمان طی دو سال اخير و پس از

به گفته کارشناسان مھمترین دليل .معادن از دست داده اند  نفر جان خود را در حوادث30اند و طی این مدت بالغ بر  بوده
 .ستروز دنيا برای استخراج و رعایت نکردن نکات ایمنی ا بروز سوانح در این معادن عدم استفاده از امکانات

ایمنی صورت گرفته است اما  ھایی برای باال بردن سطح ھای بررسی این سوانح تالش ھر چند بارھا با تشکيل کميته
 کارگر زیر آوار در 3درحال حاضر خانواده .کند کرمانی را تھدید می این سوانح دلخراش ھمچنان ادامه دارد و جان معدنچيان

ھستند، استاندار کرمان و معاون امنيتی استاندارکرمان نيز در محل معدن  محوطه معدن در انتظار خارج کردن کارگران
   بر ادامه امدادرسانی نظارت دارند حاضر شدند و

   بيکاري جاده اي مستقيم به سمت فقر

 ھزينه ھاي اقتصادي بيکاري دركشور به عنوان:  آذر آمده است 25 ایلنا در تاریخ –به گزارش خبرگزاری دولتی کار ایران 
يک چالش بزرگ اقتصادي تا حد زيادي شفاف، آشکار و قابل محاسبه است، در حاليکه نتايج غيراقتصادي و بعبارت ديگر 

  . معنوي بيکاري معموال مخفي است و به راحتي نيز قابل محاسبه نيست
دکشي ھا در ايران  درصد از خو60حدود . نتايج بررسي ھا نشان مي دھد که بيکاري مھم ترين عامل فقر در ايران است

  . بطور مستقيم با مساله بيکاري در ارتباط است
از دل  كند و اين امر به يكي از دو دھه است كه مشكل بيكاري بيشتر از ھر زماني در كشور خودنمايي مي بيش

  . است شده ھا و مسئوالن تبديل ھاي خانواده مشغولي
ش بزرگ اقتصادي تا حد زيادي شفاف، آشکار و قابل محاسبه ھزينه ھاي اقتصادي بيکاري در ايران به عنوان يک چال

است و برکسي پوشده نيست که نيروي کار آسيب پذير ترين عامل توليد است و در صورت از دست رفتن يا آسيب ديدن 
  . ديگر قابل جبران نيست

اقع فقر ريشه در بيکاري ميتواند مھم ترين نتيجه اجتماعي و اقتصادي بيکاري در ايران را ميتوان فقر اعالم کرد و در و
  . داشته باشد

در ايران ھمانند ديگر کشورھا، بيکاري گسترده يک جاده مستقيم به سمت فقر است و مطابق آخرين آمارھاي ارائه 
 ميليون نفر را شامل مي شود، زير خط فقر زندگي مي 9 درصد از جمعيت اين کشور که 12شده از سوي سازمان رفاه 

 درصد جمعيت 40 ميليون نفر نيز فقير ھستند و اين در حاليست که بر اساس آمارھاي واقعي 11درصد يعني  17کنند و 
ايران زير خط فقر مطلق و نسبي زندگي مي کنند و نتايج بررسي ھا نشان مي دھد که بيکاري مھم ترين عامل اين 

  . ميزان فقر در ايران است
ھاي منتھي به پيروزي انقالب و بعداز آن روند  بخاطر ميزان زاد و ولد در سالبرخي براين باورند كه جمعيت جوان كشور 

  . فزاينده داشته و باتوجه به محدوديت امكانات و زيربناھا در شرايط كنوني كشور با چالشي به نام بيكاري مواجه است
ھكارھايي براي مھارآن ھاي بيكاري و يافتن را ھاي اخير به تحقيق درخصوص ريشه به ھرحال كارشناسان درسال

ھا عامل  دھد ھرچند جمعيت جوان كشور رشد فزاينده داشته اما كمي مھارت پرداختند كه نتايج اين تحقيقات نشان مي
  . مھمي در تشديد بيكاريھا بوده است

شده ھاي مھم در دستيابي به شغل پايدار و ايجاد فرصتھاي شغلي شناخته  از مولفه براين اساس داشتن مھارت يكي
  . است

گرچه بسياري از بيكاران براين باورند كه براي آنان فرصت شغلي مناسبي در جامعه وجود ندارد اما درمقابل 
داشتن مھارت مھمترين عامل موثر در ايجاد اشتغال است و با نگاه مھارت  اندركاران صنعت و اقتصاد معتقدند كه دست

  . محوري بايد به كنترل بيكاري پرداخت 
 كارشناسان علوم اجتماعي بسياري ازجويندگان كار پس از اشتغال در مراكز توليدي يا خدماتي بدليل نداشتن زعم به

  . مھارت الزم دوباره به صف بيكاران مي پيوندند
مھمترين پارامتري كه براي كارفرمايان حائز اھميت است، دارا بودن فن، تخصص و مھارت كافي و تناسب رشته با كار 

  . استمورد نظر 
كنندو اعتقاد دارند كه در كنار مھارت آموزي بايد بستر كار و  دراين حال كارشناسان ، كمبود فرصتھاي شغلي را رد نمي

  . توليد براي كارآموزان فراھم شود
يكي ديگر از راھكارھاي رفع بيكاري توسعه بنگاه ھای کوچک و زودبازده برای توسعه اشتغال محسوب می شود اما 

 بنگاه ھای خرد و کوچک تنھا زمانی می توانند رشد و توسعه یابند که در کنار آنھا بنگاه ھای بزرگ، شکی نيست
  . تاسيس شده باشند زیرا بنگاه ھای کوچک می توانند تامين کننده نيازھای بنگاه ھای بزرگ قرار گيرند

آن به روال منطقی روند خود را، طی خواھند جامعه ای که حرکت خود را بر محور توليد قرار دھد اشتغال و کارآفرینی در 
  . کرد

یکی ديگر از راھکارھای مھم توسعه اشتغال، جلوگيری از ورود بی رویه کاال به کشور و حمایت از صنایع داخلی است 
  . ر گيردتوليد می تواند ایجاد کاال و یا ارائه خدمات در جامعه را در ب. زیرا اشتغال تنھا در بستر توليد امکان پذیر است

گسترش تفکر کارآفرینی و توسعه زمينه اینگونه فعاليت ھا، راھکار دیگری است که می توان در کنار آن اشتغال را در 
 درصد اقتصاد کشور ھم اکنون در دست دولت است بنابراین توسعه فرھنگ 80با توجه به اینکه حدود . کشور افزایش داد

  . ر توجه استخود اتکایی برای اشتغال، راھکاری درخو
راه اندازی دانشکده کارآفرینی و رشته ھای کارآفرینی در مقطع کارشناسی ارشد، افزودن واحدھای درسی کارآفرینی 

به واحدھای مقطع کارشناسی از دیگر اقدام ھای ارزشمند دیگری می باشد كه بايد بصورت جدي تر به آن پرداخته 
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  . شود
ھای نسبی در برخی از صنایع است، توسعه اشتغال در زمينه ھای گوناگون، راھی با توجه به اینکه ایران دارای مزیت 

  . سھل و آسان است که فقط نياز به مدیریت و دلسوزی دارد
صنعت توریسم در ایران به لحاظ ویژگی ھای یادشده و ھمچنين نيروی جوان تحصيلکرده که می توانند با توسعه بخش 

ت نه تنھا درآمدی حتی بيش از فروش نفت به کشور سرریز کند بلکه ھمچنين خدمات جذب این بخش شوند قادر اس
  . اشتغال قابل توجھی را نيز رقم بزند
ھا، مراکز خرید، مراکز تفریح،  ھا، رستوران  ، بھداشتی، حمل و نقل، ھتل ھای ارتباطی با توسعه صنعت توریسم سيستم

  . فعال خواھند شد... صنایع دستی و
 صنعت توریسم بعد از صنایع نفت، گاز و خودروسازی به سومين 21 سازمان تجارت جھانی، در قرن ھای طبق بررسی

  .  شغل یک شغل به توریسم مربوط است10شود تا جایی که از ھر  صنعت برتـر قرن تبدیل می
جدید ایجاد  ر شغلھزا20 درصنعت توریسم   دالر درآمد توليد شده ميليون  ھر یک   موجود، به ازای  اطالعات براساس

  . شود  می
  ، از طریق  توسعه  درحال  در کشورھای  اشتغال  درصد از معضالت50 از  جھانگردی معتقد است، بيش سازمان جھانی

  .   است  حل قابل  گردشگری   صنعت توسعه
ری و کارآمدی ھای توسعه انسانی، افزایش بھره و توسعه گردشگری گام ارزشمندی است در راستای باالبردن شاخص

ھای جدید   ھا و تنوع بخشی به اقتصاد و خلق مزیت نيروی انسانی، اشتغالزایی،حفظ محيط زیست، تعامل فرھنگ
  . است

 اندرکاران و مسئوالن  ریزان، دست توسعه جھانگردی به عنوان پر درآمدترین صنعت روز دنيا، یکی از اھداف اصلی برنامه
  . جھان استھای حاکم در اکثر کشورھای  دولت

  . توسعه اشتغال در صورتی که تنھا متکی بر درآمدھای نفتی باشد به طور یقين نمی تواند پایدار باشد
اشتغال پایدار متکی بر توليد کاال و یا خدمات شکل می گيرد و درآمدھای نفتی تنھا می تواند بستر توسعه و سرمایه 

  . گذاری ھای اوليه را در کشور، تسھيل کند
   در مازندران(ايلنا) درخشنده سرپرست روزنامه كاروكارگروخبرگزاري كارايرانفرامرز

  پايان پيام

زنان در كاھش  دوركاري/دوركاري توسط زنان كارمند نبايد منزل را به دفتر كار تبديل كند
  آمار طالق مؤثر است

دوركاري : طرح دوركاري اظھار داشت وص خص در» توانا«گو با خبرنگار زنان باشگاه خبري فارس  و الله افتخاري در گفت
مند شوند و اجراي آن در كاھش  توانند از مزاياي آن بھره مي طرح ارزشمندي است كه زنان و مردان به طور مشترك

با  :وي با بيان اينكه دوركاري مزاياي بيشتري را براي زنان كارمند خواھد داشت، افزود .است ھا و ترافيك مؤثر ھزينه
به مھد كودك بفرستند ھمچنين  شوند فرزندان خود را تنھا گذاشته يا طرح، زنان كارمند كمتر مجبور مياجراي اين 

مخبر فراكسيون زنان مجلس با بيان اينكه دوركاري  .يابد مي ھاي آنھا از تنھا بودن فرزندانشان در منزل كاھش نگراني
 براي اجراي طرح دوركاري بايد: ور يابند، خاطرنشان كردبيشتر در كنار خانواده خود حض شود تا زنان كارمند موجب مي

 .احتياج داريم (IT) اداري و ھاي الزم فراھم شود؛ به اين معنا كه به يك سيستم قوي به لحاظ ھا و ساز و كار زمينه

ارند ھمچنين كه در محل كار حضور د در طرح دوركاري، بايد بازدھي كارمندان باالتر از زماني باشد: افتخاري تصريح كرد
وي با اشاره به اينكه بايد توجه داشت كه در طرح دوركاري، منزل به  .دھند كارمندان دوركار بايد خدمات بيشتري را ارائه

دوركاري نبايد محيط  خانواده بايد در محيط منزل احساس آرامش كنند و با اجراي طرح: نشود، اضافه كرد محل كار تبديل
ھا  صورت دوركاري موجب ايجاد اختالف ميان خانواده مادر خانواده تبديل شود؛ در غير اينخانه به دفتر كار از سوي 

طرح دوركاري زنان از  دوركاري با كاھش ساعات كاري زنان كارمند متفاوت است؛ در: اين نماينده مجلس گفت .شود مي
اداري، حضور زنان كارمند به لحاظ زماني كاھش ساعات  پردازند در حالي كه در ھاي خود مي محيط خانه به انجام فعاليت

اداري براي زنان كارمند داراي فرزند معلول و مشكالت خاص در نظر گرفته  يابد ھمچنين كاھش ساعات كاھش مي
 .شود مي

 دوركاري زنان در كاھش آمار طالق مؤثر است

ان اينكه دوركاري فرصت مشاور كميسيون اجتماعي مجلس با بي:  آمده است فارسدولتی خبرگزاري به نوشته 
مجيد .مؤثر است دوركاري زنان در كاھش آمار طالق در جامعه: براي حضور زنان در كنار خانواده است، گفت مناسبي

انجام دوركاري براي نخستين بار در كشور  با اشاره به» توانا«گو با خبرنگار زنان باشگاه خبري فارس  و ابھري در گفت
استحكام روابط عاطفي و خانوادگي در اين كشور كوچك اروپايي به عنوان  ش آمار طالق وكاھ: فنالند، اظھار داشت

ھمسر و  با توجه به اينكه زنان شاغل در كشور ما نقش مھمي به عنوان: وي در ادامه افزود.ارزيابي شد مزاياي اين طرح
 .شود خانواده  مادر را نيز بر عھده دارند، اشتغال ممكن است موجب كمرنگ شدن نقش آنھا در

مزاياي بسياري براي زنان و  شناسي اجتماعي با بيان اينكه اجراي طرح دوركاري، اين متخصص علوم رفتاري و آسيب
فرزندان خود و كاھش فاصله عاطفي ميان مادر و فرزند  فرصت بيشتر زنان براي رسيدگي به ھمسر و: جامعه دارد، گفت

 .است ھاي اجراي اين طرح از ويژگي
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زنان شاغل بوده كه با اجراي طرح  داري در كنار مشاغل مختلف ھمواره از مشكالت انجام وظايف خانه: ري اضافه كردابھ
وي با اشاره به .اداري به نقش مھم ھمسري و مادري خود بپردازند توانند عالوه بر انجام وظايف دوركاري، اين قشر مي

بودن در كنار خانواده از افسردگي و اضطراب : افزود نار خانواده است،اينكه دوركاري فرصت مناسبي براي حضور زنان در ك
 تواند به يك سوم آمار طور كامل و موفق انجام شود آمار طالق كاھش يافته و حتي مي كاھد و اگر اين طرح به زنان مي

ھاي  و كاھش آسيبانرژي  جويي در مصرف فعلي برسد و آمار ازدواج نيز افزايش يابد ھمچنين كاھش ترافيك، صرفه
اين استاد دانشگاه با اشاره به اينكه اجراي موفق اين طح نياز به .اجتماعي از آثار مستقيم اجراي طرح دوركاري است

محورھاي  شرط اصلي اجراي موفقيت آميز دوركاري، وجود: دارد، اظھار داشت (IT) مديريت اطالعات تقويت مباني
 . مشخصي داردھاي اي است و نياز به برنامه رايانه

ھا و  ريزي صاحب نظران در برنامه در صورت فراھم كردن امكانات فني و نظارت كارشناسان و: ابھري در پايان بيان كرد
  .دوركاري در سطح جھان و منطقه خواھد شد توان گفت كشور ما دومين كشور موفق در اجراي آنھا مي

 رماندارياراك در مقابل ف  كارگران شركت آونگانیتجمع اعتراض
  

كارگران شركت آونگان در ششمين ماه از عدم :  آذر آمده است 25 ایلنا در تاریخ –به گزارش خبرگزاری دولتی کار ایران 
سوي مديريت شركت، براي چھارمين بار در ماه جاري اعتراض خود را به گوش  پرداخت حقوق و مطالبات معوقه از

چھارمين بار درماه   آذرماه براي23 ايلنا، كارگران اين شركت از صبح روز به گزارش خبرنگار .رساندند مسئوالن استان
فرمانداري اراك خواھان دريافت مطالبات معوقه،  جاري با تجمع در مقابل در ورودي شركت و سپس اجتماع در مقابل

به  .ركت شدندعقب مانده سال جاري از سوي مسئوالن و مديريت جديد ش  ماه حقوق6عيدي و پاداش سال گذشته و 
كارخانه به مديريت  ايلنا، آصفري فرماندار اراك با حضور در جمع كارگران در نمازخانه فرمانداري تحويل گزارش خبرنگار

ھاي صنعتي با سوددھي باال در استان است چرا  شركت آونگان از جمله: ريزي عنوان كرد و گفت جديد را بدون برنامه
شركت براي گرفتن سنوات خود اموال شركت را مصادره كرده و يا كارگران براي  تگانبايد به وضعيتي برسد كه بازنشس

چرخاندن اين كارخانه را  اين آقايان صالحيت و لياقت: فرماندار اراك گفت. ماھه خود در خيابان تحصن كنند 5مطالبات 
   .كنند ندارند و سرمايه استان را درجاي ديگر ھزينه مي

 
ميليارد بدھي ديگر قادر به  60ايشان در فرمانداري گفته كه من با : ات جعفري مدير شركت افزودبا اشاره به اظھار وي

   .چرخاندن كارخانه نيستم
 

نمايندگاني از كارگران شوراي اسالمي كارخانه و تني چند مسئولين شركت تا چھارشنبه  وي متعھد شد كه به اتفاق
  . تكليف كلي كارخانه را مشخص سازدآذرماه به دفتر وزارت در تھران مراجعه و 25

به دليل سو  توسط مجتبي جعفري خريداري شد اما44سازي و اجراي اصل  شركت آونگان پس از بحث خصوصي سھام
اين شركت با رأي مديران ارشد استان در  مديريت و ناتواني در پرداخت مطالبات معوقه و حقوق كارگران، سال گذشته

واگذار شد اما تغيير مديريت نيز در حل ) پدرمالك قبلي (عباس جعفري  ديريت شركت به غالماستانداري و فرمانداري م
ھنوز  كارگري تأثيري نگذاشت و كارگران قراردادي و رسمي اين شركت براي ششمين ماه متوالي مشكالت و بحران

  .غذا زدند اين كارگران ھفته گذشته نيز دست به اعتصاب. اند حتي حقوق خود را دريافت نكرده

  

  تجمع اعتراضی در عسلویه به دنبال مرگ مادر و دختر

 در پی مرگ مادر و کودک خرد سالش در عسلویه به دنبال نبود مراکز مناسب -: آذر نوشت 25خبرگزاری ھرانا در تاریخ 
و نشان دادن داری عسلویه  مردم با تجمع در مقابل درب بخش درمانی.داری برگزار شد تجمعی اعتراضی در برابر بخش

به  .پالکاردھای خود خواستار توجه بيشتر مسئوالن نسبت به تکميل و راه اندازی بيمارستان تامين اجتماعی شدند
 پيشرفت فيزیکی داشته که %٨٠گزارش ایران و به نقل از سایت عسلویه، بيمارستان تامين اجتماعی شھر عسلویه 

.سال به حال خود رھا شده است ۵ درصد بيش از %٢٠دليل عدم تامين اعتبار  به  

ترین معضل  مردم شھر عسلویه با امضای طومار و تسليم آن به استاندار محترم خواستار توجه بيشتر مسئولين به بزرگ
.ندشد تختخوابی این شھر ٣٢اجتماعی شھر خود ، تکميل بيمارستان   

ای  کننده ای بخاطر فرار از آلودگی خفه ده که خانوادهحادثه به این صورت بو: نيز در این باره نوشت" اخبار عسلویه"وبالگ 
عرض  ھای شلوغ و کم در ھنگام برگشت جاده. که در شھر شاھد ھستيم دل به طبيعت و به خارج از شھر ميزنند

 بود ماشينی که مصدومين حادثه دو ١٨حوالی ساعت  .آید متاسفانه ماشين از مسير منحرف و حادثه ناگواری پيش می
از  بچه کوچک و دو نوجوان که ھمگی در قسمت وانت ماشين بودند آنھا را به بھداری عسلویه ميرساند3سال زن ميان

انجا که درمانگاه عسلویه توان پذیرش و درمان اوليه اینطور حوادثی نداشته به ھمين خاطر ھمه مصدومين بجز دختر بچه 
ھای شخصی اعزام  درمانگاه منطقه ویژه با تعلل با ماشينکه شرایط دختر بچه طوری بود که امکان جابجایی نبود، به 

ھا ھمراه بود و ان چيزی که در این بين   کيلومتری و شلوغی جاده70شدند و بعد از آن ھم به شھرستان با فاصله 
.شاھد بودیم خبری از امبوالنس یا پزشک ھمراه بيمار نبود  
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ی تخت بود به علت نبود امکانات پزشکی و تالش پزشکان ھفت ساله که جسم نحيف آن رو) مریم کوچولو(دختربچه 
 ھزار نفر مردم ٣٠بخش عسلویه بالغ بر  .متاسفانه بعداز دو ساعت دست و پنجه نرم کردن با مرگ تسليم مرگ شد

 ھزار نفر کارگر که در عسلویه ساکن ومشغول بکار ھستند اما فقط عسلویه یک درمانگاه دارد آن ھم ۵٠بومی و بيش از 
.  برای بيماران عمل می کنددر حد معالجه سرپایی  

  :نماینده مردم قزوین در مجلس
  وزارت رفاه دچار سوء مدیریت است 

  
حجت االسالم قدرت اله عليخانی، نماینده مردم :  آذر آمده است 26 ایلنا در تاریخ –به گزارش خبرگزاری دولتی کار ایران 

می در جمع شوراھای کارگری استان با اظھار تاسف نسبت به وضعيت قزوین البرز و آبيک در مجلس شورای اسال
تامين اجتماعی از پس انداز كارگران بوجود آمده است و خانواده این : اسفناک سازمان تامين اجتماعی کشور گفت

  .  ميليون نفر می باشند و به گفته بعضی ھا تامين اجتماعی نفت دوم کشور محسوب می شود30سازمان 
امروز سازمان تامين اجتماعی کشورنمی تواند از حقوق قانونی خودش دفاع نماید و :رش ايلنا، عليخاني ادامه دادبه گزا

پاسخگوی بيمه شدگان نيست و متاسفانه در حال نابودی بوده و مسبب آن آقای محصولی وزیر رفاه است و این معایب 
  . یت می باشددر کشور به علت عدم انگيزه خدمت یا به عبارتی سوء مدیر

بحث بازنشستگی پيش از موعد در برنامه :  سال و بازنشستگی مشاغل سخت زیان آور گفت25وی در خصوص قانون 
  .  عملی نشد ولی در برنامه پنجم تنفيذ شده که متاسفانه ھنوز به مرحله اجرا نرسيده است 89چھارم در سال 

من علت را از آقای حافظی مدير عامل صندوق تامين : المی افزودنماینده مردم قزوین البرز و آبيک در مجلس شورای اس
 ميليارد تومان اعتبار نياز داریم و این مطلب 600اجتماعی پيگير شدم که ایشان پاسخ دادند؛ ما برای اجرای این قانون به 

 جوابی ندادند، این را به آقای عزیزی معاونت برنامه ریزی ریاست جمھوری به صورت مکتوب ارسال نموديم ولی ایشان
  . یعنی دولت پولی ندارد
در حالی که ھيچ دولتی به اندازه دولت فعلی درآمد از نفت نداشته است و متاسفانه بنا به گفته : عليخاني توضيح داد

 ھزار ميليارد تومان به صندوق تامين اجتماعی بدھکار می باشد و 18مدير عامل صندوق تامين اجتماعی، دولت بيش از 
 شرکت تشکيل شده 290ب این سازمان را پرداخت نمی کند، اما به ازای آن از سرمایه گذاری شستا که در واقع از طل

  . است، می خواھند شرکت ھای زیان آور را بابت طلب این سازمان به آنھا واگذار نمایند
ران دار از جمله شرکت وي پيرامون سفر دور سوم ریاست جمھوری به استان قزوين در خصوص واحدھای صنعتی بح

ریيس جمھور دستور دادند که یک ميليون تومان به ھر کارگری از شرکت فر نخ داده شود که این کار انجام : فرنخ نيز گفت
 ماه حقوق معوقعه دارند، حال با توجه به نرخ تورم موجود 9شد؛ من از ایشان تشکر می کنم ولی کارگران این شرکت 

شکالت مالی فراوانی ھستند و این مبلغ چه دردی از زندگی آنھا بر طرف می کند، بنابراین باید جامعه، کارگران دارای م
  . مشکالت واحدھای بحرانی را ریشه یابی کرد تا معایب آن مرتفع شود

در مصوبات دور سوم سفر ھيات دولت به استان قزوين، : نماینده مردم قزوین در مجلس شورای اسالمی در ادامه گفت
پيگيری و رفع مشکالت کارگران وجود ندارد، ولی طبق گفته استاندار قزوین توافق ھایی بين وزیر صنایع و رفاه در بحث 

  . خصوص مسائل کارگران وعده داده شده است تا به این مصوبات الحاق گردد
می به مسووالن تذکر مسایل عنوان شده جلسه امروز را در مجلس شورای اسال... انشا ا: وی در پایان خاطر نشان کرد

می دھم و از استاندار و مدیران قزوین ضمن تقدیر از زحمات آنھا، درخواست می کنم توجه ویژه ای به جامعه کارگری 
داشته باشند، زیرا آنان حامی اسالم، انقالب و مقام معظم رھبری بوده و ھستند؛ بنابراین زمانی مسووليت ارزش پيدا 

  .  از زندگی خوبی برخوردار باشندمی کند که مردم در سایه آن
  پايان پيام

  

  دستمزد 
  

  : كارگري خبر داد ھاي صنفي عضو ھيات مديره كانون عالي انجمن
  كارگران تغيير مبناي محاسبه دستمزد 

  
ھاي  عضو ھيات مديره كانون عالي انجمن:  آذر آمده است 26 ایلنا در تاریخ –به گزارش خبرگزاری دولتی کار ایران 

  . دھد كارگران خبر مي ھاي اين تشكل براي تغيير مبناي محاسبه دستمزدھاي كشور از تالش كارگري صنفي
ھاي صنفي كارگري ايران در نظر دارد تا با درنظر  كانون عالي انجمن: زاده درگفتگو با خبرنگار ايلنا، گفت غالمرضا خادمي
  .  كندھاي جديد مبني محاسبه دستمزدكارگران را متحول گرفتن شاخص

ايم و قصد   كشور صنعتي استخراج كرده17براين اساس مبني محاسبه و تعيين حداقل مزد كارگران را در : وي افزود
  .  استفاده كنيم90داريم از آن براي محاسبه مزد سال 

يد سعي درحال حاضر انتقادھاي فراواني به پايين بدون نرخ تورم وارد است كه در فرمول جد: زاده تصريح كرد خادمي
  . داريم به نرخ تورمي ميانگين و منطقي دست پيدا كنيم

: وري واحدھاي توليدي محاسبه كنيم،گفت وي با بيان اينكه قصد داريم تا حداقل مزد كارگران را براساس توليد و بھره
تمزدھاي واقعي را براين اساس از بازرسان وزارت كار دعوت خواھيم كرد تا با نظارت خود بر واحدھاي توليدي پرداخت دس

  . تضمين كنند
  پايان پيام



 446

  )گيالن ساب ( شرکت پروژه ای گوھررود ایران 

این شرکت نيمه دولتی و وظيفه اش تامين .  شرکت تابعه سازمان آب منطقه ای گيالن بود60گوھررود در اوایل دھه 
 نفر 80در آن زمان گوھررود حدود . نيروی انسانی کارگاه ھای عملياتی و ھمچنين تعمير و نگھداری ماشين آالت بود

در اوایل . بين کارگران، کارگرانی دارای ده سال سابقه کار نيز بودند.  نفر دیگر را جذب کرد120کارگر داشت و سپس 
 شرکت، خصوصی اعالم شد آن ھم طبق سياست ھای به اصطالح خصوصی سازی دولت سرمایه داری 1380سال 

مورد خطاب قرار می گرفت و از اعضای مجمع و ھيئت رئيسه سازمان آب و " دکتر"دی که در این ميان فر. اسالمی ایران
، "دکتر"اسم این . فاضالب است و در وزارت نيرو در انتخاب وزیر نقش تعيين کننده ای دارد، تصميم گيرنده اصلی بود 

وم ریاست جمھوری خاتمی پس وی در دوره س. دھنوی است و در واقع یک مھندس تازه به دوران رسيده بيش نيست 
از خصوصی اعالم شدن گوھررود شروع به فروش شرکت ھای اقماری ایجاد شده از امکانات موجود در گوھررود کرد و در 

.  این ميان فردی مازندرانی به نام فرجی به عنوان مدیر عامل شرکت انتخاب شد و آنان شروع به اخراج کارگران کردند
مدیریت در شرکت را بين بستگان خود تقسيم و سپس شروع به فروش امکانات و تجھيزات فرجی ھمچنين پست ھایی 

 نيروی استخدامی بود و این تعداد در حال 300قبل از آمدن فرجی شرکت دارای . شرکت گوھررود با قيمتھای نازل کرد
 خدماتی انتظامات سپيدرود از نمونه ھای شرکت ھای اقماری می توان به شرکت.  نفر تقليل یافته است20حاضر به 

از وقایع مھم در طول فعاليت شرکت این که چندین کارگر دچار نقص . نام برد که زیر نظر شرکت گوھررود فعاليت می کرد
    نفر نيز پيش از بازنشستگی به مرگ طبيعی مردند15 نفر در حين کار کشته شدند و حدود 2عضو شدند، 

ررود به گيالن می آمد کارگران ھنگام شام خوردن او را می دیدند و با وی از زمانی که دھنوی برای سرکشی به گوھ
پس از آمدن فرجی عوامل وی  مانند مھندس رحيمی، برادر خانم وی ، . مشکالتشان می گفتند اما نتيجه نمی گرفتند

 دکتر دھنوی وی در اما در مورد به اصطالح. پسردائی و سایر بستگان نزدیک وی ھمگی به پست ھای مدیریت رسيدند
نقش اساسی داشت که بيشترین منافع این پروژه به جيب دکتر ) سد دماوند ( تاسيس کارگاه سدسازی در دماوند 

دھنوی مسئول راه اندازی پروژه ای در کشور . رفت و آن ھم با استفاده از امکانات و ماشين آالت شرکت گوھررود
بازسازی رودخانه ای است که از آن به عنوان فاضالب استفاده می شده این پروژه جھت . آفریقایی زامبيا نيز ھست

مسئوليت اجرای این پروژه . است، زیرا اراضی اطراف رودخانه توسط آقازاده ھا و سران دولتی ایران خریداری شده است
ذینفوذ  دولتی نيز البته در زامبيا دھنوی در ساختن شھرک برای سرمایه داران و سران  . با شرکت ایرانی امين است

گفتنی است که در سفر . استفاده می کند) گيالن سابق ( دست دارد که دراین زمينه نيز از امکانات گوھررود ایران
خاتمی در دور دوم ریاست جمھوری اش کارگران نامه ای به وی نوشتند و مشکالت خود را اظھار داشتند که بعدھا 

  .می ندارد و این به اصطالح  اصالح طلب مترسکی بيش نيست وی نيز پش) عمامه ( متوجه شدند کاله 

وی نماینده سرمایه گذاران دولتی و تامين کننده امکانات . در ضمن فرجی شخصی حقيقی نيست و نامی مستعار است
 از کارھای فرجی خرید یک دستگاه گرافت خراب به مبلغ. ساخت و ساز از قبيل مصالح و ماشين آالت برای آن ھا است

از آنجا .  تومان به یکی از افراد خودی است000/600 ميليون تومان و تعمير آن به ھزینه شرکت و فروختن آن به مبلغ 7
یکی دیگر از . که کارگاه ھا از نظر ھزینه مستقل شده اند در نھایت مانده آن به شرکت و دفتر مرکزی گزارش می شود

 بود که 83- 4 ميلياردی در سال 5 با  پروژه ای  D4د حقيقی در کارگاه شاھکارھای فرجی خرید بيل ھای مکانيکی از افر
در واقع فرجی و باند وی مافيای قدرت و . از آن ھا جھت ساختن ویال و برای نور چشمی ھای دولتی استفاده می شد

ن ھستند و از این پول راه انداختند و با استثمار شدید کارگران و ناامنی شغلی مشغول غارت و چپاول دسترنج کارگرا
   ؟ چه کسی مسئول و ایجاد کننده این حاشيه امن غارت است. رھگذر به ثروت ھای ميلياردی رسيده اند 

  
  چھار معدنچي زير آوار گرفتار شدند

  
روز : گويد دبير اجرايي خانه كارگر كرمان مي:  آذر آمده است 26 ایلنا در تاریخ –به گزارش خبرگزاری دولتی کار ایران 

  . شنبه بر اثر ريزش معدن اشكيلي در منطقه ھجتك كرمان چھار كارگر جان خود را از دست دادند هس
 آذر ماه بر اثر ريزش معدن چھار 25شنبه   صبح روز سه10مقارن ساعت : عبار كاربخش در گفتگو با خبرنگار ايلنا، گفت

  . كارگر معدنچي در منطقه ھجتك كرمان به زير آوار رفتند
است و احتمال دارد كه ھمه معدنچيان به  اين حادثه كه در معدن اشكيلي در منطقه ھجتك كرمان روي داده: وي افزود

  . دليل نبود ھواي كافي براي تنفس جان خود را از دست داده باشند
  . به گفته كاربخش تاكنون جسد يكي از معدنچيان به نام طيب وليان از زير آوار خارج شده است

 ساله و حسين يزديزاده 25 ساله، مسلم نجفي 25 ساله، طيب وليان 28پور  عال كارگري حسين گريكيبه گفته اين ف
  . شنبه پيش معدن اشكيلي گرفتار شدند  ساله معدنچياني ھستند كه بر اثر ريزش روز سه25

  . ھنوز علت وقوع اين حادثه كه به ريزش كارگاه معدنچيان منجر شد مشخص نيست: وي افزود
ھا  خيزترين كارگاه سنگ يكي از حادثه معادن زغال:  معدن فعال وجود دارد؛ گفت12 با بيان اينكه در كرمان حداقل كاربخش

شدگان در حوادث معدن به يك نفر در ماه و تعداد مجروحان نيز به  در اين منطقه است به طوري كه طبق آمار تعداد كشته
  . رسد يك نفر در ھر روز مي

برداري از آن توسط عوامل و بحران وزارت صنايع صورت  ن اشكيلي از معادن دولتي است كه بھرهمعد: وي يادآور شد
  . گيرد مي
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 از کمپين بين المللی ھمبستگی با رضا TUCحمايت کنگره اتحاديه ھای کارگری بريتانيا 
 شھابی 

سايت کنگره اتحاديه ھای کارگری بريتانيا : منبع   
  .عال سنديکايی که در اعتصاب غذا بسر می برد، حمايت کنيداز ف: اقدام فوری 

 از کمپين بين المللی اتحاديه ھای کارگری در ھمبستگی با رضا شھابی حمايت TUCکنگره اتحاديه ھای کارگری بريتانيا 
ت خود، دست رضا شھابی از رھبران سنديکايی در ايران است که از چھارم دسامبر در اعتراض به ادامه بازداش. می کند

  : بفرستيد- اعتراضی -لطفا با کليک در اين لينک به دولت ايران ايميل . به اعتصاب غذا زده است
74 Hhttp://www.amnesty.org.uk/actions_details.asp?ActionID= 744 

در ھمبستگی با رضا شھابي، کنفدراسيون جھانی اتحاديه ھای کارگری در کمپين بين المللی  ITUC فدراسيون جھانی 
ITFکارگران ترانسپورت  ما از مقامات ايران می خواھيم که رضا شھابی را فورا .  و سازمان عفو بين الملل شرکت دارند

  .آزاد کنند
. يکا توسط دولت به رسميت شناخته نمی شوداين سند. رضا شھابی خزانه دار سنديکای مستقل شرکت واحد است

سعيد ترابيان بعدا .  سه روز بعد از بازداشت سعيد ترابيان، سخنگوی سنديکا دستگير شد2010 ژوئن 12رضا شھابی در 
آزاد گرديد، اما شش نفر ديگر از اعضای سنديکای کارگران شرکت واحد اتوبوس رانی تھران و حومه، ھم اکنون در زندان 

  .ی برندبسر م
به باور ما آنان . غالمرضا غالمحسيني، مرتضی کمساری و علی اکبر نظري، ھمگی در اوايل نوامبر دستگير شده اند

منصور . زندانی سياسی محسوب می شوند و تنھا به دليل فعاليت ھای مسالمت آميز سنديکايي، زندانی شده اند
 ھمه. ديکا در زندان ھستند و مدت محکوميت خود را می گذارنداسانلو، رئيس سنديکا و ابراھيم مددي، نايب رئيس سن

. آنھا بايد بالفاصله آزاد شوند  
  .از مقامات ايران بخواھيد که رضا شھابی و ھمه فعاالن سنديکايی در ايران را آزاد کنند

ديه ھای کارگری برای کسب اطالع بيشتر از سرکوب فعاالن اتحاديه ای در ايران به سايت کنفدراسيون جھانی اتحا
: مراجعه کنيد  

 
75Hhttp://survey.ituc-csi.org/+-Iran-+.html  

  :و ھمچنين به سايت عدالت برای کارگران ايران مراجعه کنيد
76 Hhttp://www.justiceforiranianworkers.org / 

 
TUC برای .  تی يو سی در نامه خود به سفارت ايران در بريتانيا به دستگيری اين فعاالن اتحاديه ای اعتراض کرده است

: کسب آگاھی به اقدامات گذشته ما در اين زمينه، به سايت ما رجوع کنيد  
 

77 Hhttp://www.tuc.org.uk/international/index.cfm?mins=&194minors=&184majorsubjectID= 7 
  :متن نامه به سفارت جمھوری اسالمی در بريتانيا 

  جناب آقای رسول موحديان سفير جمھری اسالمی ايران
 ميليون عضو اين اتحاديه ھا، سپاسگزار خواھم بود اگر 2/6ه ھای کارگری بريتانيا و به نمايندگی از سوی جنبش اتحادي

.  برد را آزاد کندشما از دولت خود تقاضا کنيد که رضا شھابي، کارگر زندانی که ھم اکنون در اعتصاب غذا بسر می  
TUCتی يو سی  . ته نشده شرکت واحد است می داند که رضا شھابی خزانه دار سنديکای مستقل و به رسميت شناخ

سعيد ترابيان بعدھا .  سه روز پس از دستگيری سعيد ترابيان، سخنگوی سنديکا، بازداشت گرديد2010 ژوئن 12او در روز 
آزاد شد اما شش عضو ديگر سنديکای کارگران شرکت واحد اتوبوس رانی تھران و حومه، ھمچنان در زندان بسر می 

. برند  
ه از دولت شما می خواھم که دست از سرکوب مشمئز کننده ی اعضای سنديکای کارگران من يک بار ديگر مصران

تضمين و رعايت موازين پايه ای حقوق بشر و حقوق . اتوبوس رانی تھران و ھمه فعاالن مستقل سنديکايی بردارد
.  استسنديکايی به سود ايران  

 با احترام برندان باربر 
  تی يو سی TUCدبير کل 

 
  2010بر  دسام11

 به رئيس جمھور ایران ) ITF(فدراسيون  بين المللی کارگران حمل و نقل   نامه
  

 2010 دسامبر 13
  

  نژاد آقای احمدی
 

این نامه را برایتان می » المللی کارگران حمل و نقل بين فدراسيون«من از طرف چھار ميليون و ھفتصد ھزار کارگر عضو 
را ابراز کرده – توسط دولت شما -  در رابطه با ادامه سرکوب جنبش مستقل کارگریعميق خود نویسم تا بار دیگر نگرانی

فدراسيون بين «شرکت واحد تھران و حومه که توسط  دولت شما شش تن از رھبران و فعاالن سندیکای کارگران. باشيم
 :را سرکوب و زندانی نموده است به رسميت شناخته شده است» المللی کارگران حمل و نقل
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 نصور اسانلوم
 ابراھيم مددی
 رضا شھابی

 حسينی رضا غالم غالم
 مرتضی کمساری

  اکبر نظری علی
 

بشر در  سراسر جھان با  ھای جھانی و فعاالن حقوق فدراسيون بين المللی کارگران حمل و نقل ھمگام با دیگر اتحادیه
م که ایران به عنوان عضوی از سازمان بين شوی می ما یادآور. کند برادران و خواھران ایرانی خود اعالم ھمبستگی می

  .بگذارد موظف است تا به حقوق اساسی سندیکاھا احترام ILO المللی کار
 ۶٠در رابطه با رضا شھابی خانواده وی مبلغ . ھستيم قيد و شرط افراد نام برده در باال ما خواھان آزادی فوری و بی

این ھمه بازداشت او در زندان اوین ادامه یافته تا آن جا که او دست به با . اند کرده ميليون تومان بابت وثيقه پرداخت
  . است- شھابی –متاسفانه فقط دولت شما مسئول ھرگونه بدترشدن سالمتی رضا . زده است اعتصاب غذا

ن جلب بار به اتحادیه خواھی کارگری آزاد در ایرا کارگران و حمله خشونت باردیگر توجه جھانی به ادامه ی نقض حقوق
ھمراه متحدان جھانی خود بار دیگر از دولت شما   به ITF فدراسيون بين المللی کارگران حمل و نقل . شده است

  .سندیکای کارگران شرکت واحد این وضعيت را اصالح کنيد خواھد با آزاد کردن ھمکاران ما در می
  

 ارادتمند شما
  دیوید کاکرافت

 
  ITF ان حمل و نقلدبير کل فدراسيون بين المللی کارگر

  

 فراخوان سازمان عفو بين الملل اتریش برای آزادی اعضای سندیکای کارگران در ایران

 ٢٠١٠ دسامبر ١٧ / ١٣٨٩ آذر ٢۶جمعه، 

رضا شھابی، یک از رھبران سندیکای کارگران که از طرف دولت ایران به رسميت : سازمان عفو بين الملل ـ اتریش
  .او از ژوئن در زندان اوین در تھران درزندان است. ا به سر ميبردشناخته نشده است دراعصاب غذ

سعيد ترابيان یکی دیگر از اعضای این سندیکا درماه ژویيه از زندان آزاد شد اما سه تن دیگر از اعضای این سندیکا 
 ابراھيم مددی، و کسانی که ھنوز در زندان بسر ميبرند، رضا شھابی، منصور اسانلو، .ھمچنان در زندان بسر می برند

رضا شھابی صندوق دار شرکت واحد بزرگترین شرکت  ،غالمرضا غالمحسينی ، مرتضی کمساری و علی اکبر نظری
 ژوئن دستگير شده است و سه روز قبل ازاو سعيد ترابيان که مسئول روابط عمومی بود، دستگير ١٢اتوبوسرانی درتاریخ 

رده بود و بعد از چند ھفته که با خانواده اش تماس گرفته به آنھا گفته است رضا چند ھفته در زندان انفرادی بسر ب. شد
 دسامبر او  به علت عدم رسيدگی به خواسته ھایش و نامعلوم بودن وضعيتش وارد ۴روز . که درزندان اوین بسر می برد

 .اعتصاب غذا شد

نظری نيز از اوایل نوامبر در زندان بسر سایر اعضای سندیکا مانند، غالمرضاغالمحسينی، مرتض کمساری وعلی اکبر 
 مرد،  زندانيانی ھستند که دست به ھيچگونه خشونتی نزده ۴سازمان عفو بين الملل براین باور است که این  .می برند

 .اند و تنھا به دليل فعاليتھای سندیکایی خود دستگير شده اند و خواھان آزادی بالدرنگ آنھا شده است

  طر استجان رضا شھابی در خ

   :  با عنوان 89 آذر 18خانواده رضا شھابی در تاریخ   سرگشادهانتشارنامه ی 

  برای آزادی رضا تالش کنيم

با توجه به سابقه بيماری و . ما را برآن می دارد که نگرانی عميق خود را ازاعتصاب غذای رضا شھابی اعالم داریم
  . شدیداً درمعرض خطرقرارگرفته استنيزعوارض دوره ی شش ماھه ی زندان، سالمت جانی وی، 

رضا شھابی درحال حاضردربيمارستان بسرمی برد ودرپاسخ به درخواست اتحادیه ھا ومجامع جھانی کارگری و نگرانی 
ھرچند این . بدل ساخته است "اعصاب تر"به " اعتصاب خشک"فعاالن و مدافعان حقوق کارگری، اعتصاب غذای خود را از

  . ال او نکاسته استکار چيزی از وخامت ح
ما ضمن محکوم کردن دستگيری وحشيانه رضا شھابی، خواھان آزادی بدون قيد و شرط او و دیگر فعاالن کارگری 

  . ھستيم
ما از تمامی مجامع بين المللی، به ویژه تشکالت کارگری درخواست می کنيم به فشار خود بر نظام اسالمی سرمایه 

ما از تمامی نھادھای حقوق بشری و ھمه انسان .  و از جمله فعاالن کارگری بيفزایندبرای آزادی کليه زندانيان سياسی
  .ھای آزادی خواه درخواست می کنيم در این راه به یاری ما بشتابند
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ھرگونه خطری که جان رضا شھابی را تھدید کند، تماماً به عھده رژیم جنایتکارجمھوری اسالمی از نظر ما مسئوليت 
  . ید در برابر مردم پاسخگو باشد و باایران است

   نورد راین وستفالن–کانون ھمبستگی با کارگران در ایران 
H78com.Googlemail@labor.Solidarity  

 
  2010 دسامبر 14
  

  !بند بر پای آزادی بس
  !رضا شھابی را آزاد كنيد

  
 اعتصاب غذا كرده وبه مقاومت و ، عضو سنيكای شركت واحدھنوز در بند است، رضا شھابی،  در ایران ، شھر تھران

  طليعه ھای دنيای نوینی را ،رضا شھابی اما... جمھوری اسالمی ھنوز در رویای پيروزی براوست . اعتراض ادامه ميدھد
زیرا كه . دليل ساده رضا مجرم استبه ھمين . دیده و شوق آن دارد كه با یاران و ھمسنگرانش آن را متحقق سازد

 دختر ھيچ كارگری تن ،ھيچ كس كارتن خواب نيست،دنيایی ميخواھد كه در آن  كودكان از مدرسه  به خانه ميروند 
  .نميفروشد تا تن پوش بخرد

 دنيایی كه سخن ،مجرم است چون دنيایی ميخواھد كه در آن حادثه ھرلحظه در كمين كارگران وزحمتكشان ننشسته
رضا شھابی مجرم !  فضيلتی باشد  و قلم در دست و درخدمت سازندگان نعمات و خدمات،گفتن از رنجبران جرم كه نه

  بھای گران  تشكل وسندیكایش را ،است  چرا كه ظرفيت و رسالت طبقه اش رامی شناسد و به آن  وفادار است
 نه قھرمان و نه ھيچ اتوریته ای جز جنبش كارگران ، نه به بتاو. ميداند و آن را پاسداری ميكند و جایگاه خود را نيز ميداند

  :اعتقادی ندارد
. ..  كامال اشتباه است،اینكه فكر كنيم اگر كسی در جنبشی معروف ميشود به خاطر وجود خودش بوده است " 

 مشھورشدند ونه ،به واسطه جنبشی كه به آن متعلق بودند...  باقرخان و مصدق و ،ازیادمان نرود كه امثال ستارخان
به واسطه ) آنھا...( اسانلو و مددی و ھر كس دیگری ھم تافته جدابافته از این امر نيستند،صالحی. شخصيتشان

بيرق این حركت ) شان(تشكلی معروفيت پيدا ميكنند كه تمام اعضایش با ھمه ھزینه ھا ایستادگی كرده اند وھمرزمان
  )"رضا شھابی...( زندانی و از كار بيكار شده اند ، تعداد زیادی از كارگران دستگيردر این راستا... را استوار نگھداشته اند

  
بيش از یكماه است كه  نھصد تن  .  ھزاران تن ازكارگران ذوب آھن و فوالد بيكار شده اند،در شھر ھاميلتون كانادا

 بازنشستگان و از ،بيكار شدگان از،استيل در اعتصا بند تا ازقرارداد كارشان.اس.كارگران شاغل شركت فوالد یو
 ١٧آنھا روز جمعه !  ھستند١٩٤٦آنھا ميگویند كه روح مبارزات سال .دستاوردھای نيم قرن گذشته این صنایع دفاع نمایند
نھاد ھای ھمبستگی با جنبش كارگری ایران در " به عنوان بخشی از. دسامبر را روز ھمبستگی كارگری اعالم كرده اند

 در این روز به ھميلتون ميرویم تا مبارزات كارگران سندیكای واحد و رھبران ،كمپين آزادی رضا شھابیو" خارج از كشور
  : زندانی شان را به مبارزه فوالدكاران كاناداپيوند زنيم وبار دیگربرھم سرنوشتی كارگران جھان پای فشاریم 

  
  !ھمبستگی كارگری مرز نمی شناسد
  !اع كنيم از دستاوردھای مبارزات كارگری دف

  !كارگران زندانی را آزاد كنيد
  كميته حمایت ازكارگران ایران ـ تورنتو

  ٢٠١٠دسامبر١٤

 .  کارگر معدن در ريزش معدن راور کرمان جان دادند4

 
 معدنچی حادثه 3سرنوشت :  آذر آمده است 25به نوشته سایت آفتاب در تاریخ  خبرگزاری واحد مرکزی خبر/ آفتاب

 روز و به 3 استان کرمان که ظھر روز سه شنبه بر اثر ريزش معدن دچار سانحه شده بودند؛ پس از معدن ھجدک راور در
.ورت پذيرفته ھمچنان نامعلوم استرغم اقدامات ص  

 متری در زير آوار معدن گرفتار شده بودند که جسد يکی از اين معدنکاران شبانگاه 600 معدنچی در عمق 4در اين حادثه 
  . معدنکار ديگر ھيچ اطالعی در دست نيست3ن انتقال داده شد اما از وضعيت شنبه به بيرو سه

ان زنده بودن به گفته دادستان عمومی و انقالب راور با توجه به وجود جريان ھوا به مقدار ضعيفی در داخل معدن ؛ امک
. اين افراد كم است  

شته در محل حادثه حضور يافتند و موضوع را از نزديک پس از اينکه استاندار کرمان و فرماندار راور نيز در روزھای گذ
.  يافتبررسی کردند؛ روز پنجشنبه حسين صداقت مشاور وزير صنايع و معادن نيز در معدن ھجدک راور حضور  

ايم و با استفاده از نقطه نظرات کارشناسان در مباحث فنی  در حال حاضر تمامی توان خود را به کار بسته: صداقت افزود
.  اقدام مناسب را انجام دھيمعدن اميدواريمو م  

در حال حاضر مقدمات الزم را برای خاکبرداری و نفوذ در عمق و رسيدن به نقطه صفر حادثه آغاز : وی خاطرنشان کرد
  .کرده ايم و تاکنون پيشرفت خوبی حاصل شده است

ر فردا جمعه به محل حادثه برسيم ه و يا حداکثاميدواريم در کوتاه ترين زمان ممکن تا امشب پنجشنب: صداقت ادامه داد  
. عدن ھجدک کرمان ھنوز مشخص نيستوضعيت سه معدنکار ديگر حادثه م: وی گفت  

نکار؛ جان خود را آذرماه سال گذشته نيز حادثه مشابھی در اين معدن به وقوع پيوست که طی آن تعدادی از کارگران معد



 450

. از دست دادند  
متری شھر کرمان واقع شده است کيلو140شھرستان راور   

  "قطعی شدن مرگ معدنچيان مدفون شده در معدن ھجدک کرمان"
 

متری، یکی از  ۶٠٠  معدنچی در عمق٣سنگ ھجدک کرمان و مدفون شدن   روز از ریزش معدن زغال۵با گذشن 
 .دھد کارگران خبر میوله از قطعی شدن مرگ  وگو با دویچه کارشناسان سازمان نظام مھندسی استان کرمان در گفت

. یافته است عمليات نجات معدنچيان معدن ھجدک کرمان که بر اثر ریزش این معدن زیر آوار مدفون شده بودند پایان«
» .ھا ادامه دارد تالش برای یافتن اجساد آن. اند معاونت معدن استان کرمان اعالم کرد، این معدنچيان قطعا کشته شده

ظام مھندسی استان کرمان ضمن گفتن این توضيحات به دویچه وله درباره علت ریزش این مھندس ترابيان، کارشناس ن
شناسی این معدن طوری بوده که روی گسل بوده و احتماال بار را  ساختار زمين«: دھد سنگ چنين توضيح می  معدن زغال

اند که این اتفاق برایشان افتاده  ير دادهکارشان را تغي اند و جبھه ھا مشغول پيشروی بوده احتماال آن. طاقت نياورده است
 ».است

آھن و ھمه موارد امنيتی مورد نياز را ھم  این معدن قاب «: گوید مھندس ترابيان درباره تجھيزات ایمنی این معدن می
از برداری شده و آغ  بھره١٣۵٣این معدن سال . ھای فعال استان کرمان بوده است ترین معدن داشته، چون یکی از قدیمی

ھا آن را  جزو معادنی بوده که در قدیم روس. ھای تازه اکتشاف شده ھم نبوده است یعنی از معدن. کار کرده بود به
تجھيزات آن ھم مربوط به ھمان زمان بوده است اما ظاھرا تجھيزات ایمنی طاقت نياورده و باعث . اکتشاف کرده بودند

  ».ریزش معدن و کشته شدن این چھار نفر شده است

 معدنچی آن ۴ریزش کرد و ١٣٨٩ آذر ٢٣شنبه  سنگ ھجدک واقع در شھرستان راور استان کرمان، ظھر سه معدن زغال
به نقل از خبرگزاری مھر، روز .جسد یکی از معدنچيان در ساعات اوليه حادثه پيدا شد.  متری، مدفون شدند۶٠٠در عمق 

ھای امداد و نجات به محل ریزش معدن خبر داده و  زام اکيپ، اسماعيل نجار استاندار کرمان از اع١٣٨٩ آذر ٢٧شنبه 
ھایی که برای امداد اعزام شده بودند در مسير دچار  متاسفانه اکيپ«: اند افزوده که امدادگران به محل ریزش نرسيده

از اند و ھم اکنون در یکی  دو نفر از امداد گران در سانحه تصادف دچار صدمات جسمانی شده. سانجه شده اند
  ».دیشب نيز یک اکيپ جدید به منطقه اعزام شده است. ھای کرمان بستری ھستند بيمارستان

  شدن کارگران سنگ کرمان و کشته  معدن زغال

استاندار کرمان با مقایسه معدنچيان شيلی که چندی پيش در معدنی مبحوس شده ولی نجات یافته بودند با حادثه 
ھا در معدن  آن. شرایط این حادثه با حادثه معدنچيان شيليایی متفاوت است« : ریزش معدن ھجدک کرمان گفته است

  » .اند محبوس شده بودند اما معدنچيان ھجدک در معدن مدفون شده

 حادثه مشابھی در ھمين معدن اتفاق افتاده بود و طی آن تعدادی از ١٣٨٩ آذر ١۶، "ایرنا"به نقل از خبرگزاری دولتی 
 کارگر ھنگام کار ٢٠حال بيش از   تا به١٣٨٩به گزارش خبرگزاری مھر، از ابتدای سال .  داده بودندمعدنچيان جان خود را از

گزارش  به. کشته شدند" بابنيزو" کارگر تنھا در حادثه معدن ١٢اند که  سنگ استان کرمان کشته شده ھای زغال در معدن
سنگ استان کرمان به علت حوادث مختلف  عادن زغال کارگر ھنگام کار در م٢١ نيز حداقل ١٣٨٨این خبرگزاری در سال 
 .اند جان خود را از دست داده

ماھه سال جاری دراستان 8پرونده اختالفی بين کارگران وکارفرمایان در400ھفت ھزار و

 گيالن

 درماه جاری ستادتسھيل امور:،اظھارداشت آذر26 در تاریخ ایلنا در رشتدولتی خليل حنيف درگفت وگو با خبرنگار
شھرک ھای صنعتی به مسووليت وزارت صنایع ومعادن در بيست ونھمين سفر استانی  وپشتيبانی واحدھای توليدی و

  .خود در گيالن حضور یافت و به پرونده کارخانجات مشکل این استان رسيدگی کرد
ين پنگوین رشت عنوان نماینده عالی وزیرکاردرگيالن ازجمله این کارخانجات مشکل دار را شرکت ریسندگی خاوروھم چن

کارخانه اعطای تسھيالت بوده که بنا به تصویب ستادتسھيل اولين قدم برای 2مھمترین مشکالت این : وخاطر نشان کرد
  .پرداخت آن به مدیران این واحدھای صنعتی دادن مطالبات به کارگران است

وھم چنين ) ایران پوپلين رشت)ھای صنعتی حنيف ،اصالح ساختار صنعتی وتوليدی ، تغيير برخی از مدیران کارخانه 
ھفته آینده مشکالت 2ھماھنگی برای توليد وفروش از جمله تصميمات اخذشده توسط ستادتسھيل بوده که تاظرف 

  .کارگران این کارخانه حل وکارخانجات دوباره راه اندازی خواھندشد
ماھه سال 8رونده اختالفی بين کارگران وکارفرمایان درپ400ھزار و7مدیرکل کار واموراجتماعی گيالن از رسيدگی به حدود 

گانه ای ھستند که باحضور نماینده کارگران،کارفرمایان 3ھيات ھای حل اختالف مراجع  :جاری خبر داد واذعان داشت
ودولت رسيدگی می شودوھيات ھای حل اختالف درطو ل این مدت توانسته اند به تمامی پرونده ھای دریافتی 

 .ه ورای قانونی راصادربکنندرسيدگی شد
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!آزادی  رضا شھابـــــــــــــــــــــــــــــــــــی ، فوری و بی قيد و شرط    

 
    12.00 دسامبـــــــــــــــــر از ساعت 17روز جمعــــــــــــــــــــــــــه 

 در مقابل کنسولگری رژیم ارتجاعی و ضد کارگر جمھوری اسالمی   
!کفورت آلمان تجمع کنيم و بر آزادی رضا شھابی و دیگر فعالين کارگری و آزادیخواه پافشاری کنيم در شھر فران  

                                                                        
 زنده باد ھمبستگی کارگری

 مرگ بر رژیم جمھوری اسالمی
 

  و حومه                               کانون ھمبستگی با کارگران ایران ـ فرانکفورت

2010 دسامبر 15  

  کانادا -  دسامبر در تورنتو 8تظاھرات در اعتراض به سرکوب فعالين کارگري، 

  دسامبر 18تظاھرات 
 

 به سرکوب فعالين کارگری اعتراض کنيم 
 
 

ھر روز .  طبقه کارگر براه انداخته استجمھوری ضد کارگر و انسان ستيز اسالمی ھجوم تازه ای را عليه فعالين و مبارزان
جمھوری اسالمی که عليرغم . شاھد انتشار خبر جديدی از سرکوب اين عزيزان و اذيت و آزار خانواده ھايشان ھستيم

تحميل سی سال فقر و فالکت و بی حقوقی و ناامنی و بی حرمتی به کارگران و سرکوب آنان قادر نشد مانع رشد 
تازه ترين موارد اين سرکوب . يد کننده کارگری شود به يورش وحشيانه خود شدت بخشيده استمبارزات مستقل و تھد

ضدکارگری صدور حکم زندان برای رضا رخشان رئيس ھيئت مديره سنديکای کارگران نيشکر ھفت تپه و عدم آزادی رضا 
. يون تومانی است ميل60شھابی عضو ھيئت مديره سنديکای کارگران شرکت واحد علی رغم ارائه وثيقه   

 
. بياييم به سرکوب فعالين و مبارزات کارگری اعتراض کرده و در دفاع و حمايت از آنان و خانواده ھايشان متحد شويم

اکنون در اعتراض به سرکوبھای اخير و درھبستگی با فعالين کارگری در ايران تالش ھای گسترده ای از طرف فعالين و 
 دسامبر برای 18در ادامه اين تالشھا روز شنبه . ای آزاديخواه جھان در جريان استاتحاديه ھای کارگری و انسانھ

در تورنتو ما نيز در ھبستگی با اين . اعتراض سراسری به جمھوری اسالمی و سرکوب فعالين کارگری اعالم شده است
. جھانيان برسانيماعتراض سراسری گرد ھم می آييم تا فرياد حق طلبانه طبقه کارگر در ايران را به گوش   

 
  بعداز ظھر 3 تا 1 دسامبر، ساعت 18شنبه : زمان

: مکان Front, St.W 250 ) مقابل ساختمان راديو و تلويزيون سی بی سی (  
 

 تشکيالت کانادا، حزب کمونيست کارگری - ، حزب کمونيست ايران) کانادا-تورنتو ( مارس ٨سازمان زنان : حمايت کنندگان
 تورنتو، فدراسيون سراسری پناھندگان -) م ل م(تشکيالت کانادا، ھواداران حزب کمونيست ايران  -) حکمتيست(ايران 
واحد (، اتحاد فدائيان کمونيست )کانادا-واحد تورنتو( واحد کانادا، اتحاد بين المللی در حمايت از کارگران در ايران -ايرانی
) کانادا  

 
کارگری درود بر فعالين کارگري، پاينده باد مبارزات   

 زنده باد آزادي، زنده باد برابري، زنده باد سوسياليسم 
 سرنگون باد جمھوری اسالمی ايران 

 
)  کانادا-تورنتو (شورای پشتيبانی از مبارزات مردم در ايران   

79HShora.poshtibani@yahoo.com 

 بدون شرح 

تداوم مشی مغولی و حجره داری /ت نفس کشيدمان ھم تحريم شودمانده اس:محجوب 
 در رابطه با کار و کارگر 

 سال از تصويب 20 با وجود گذشت نزديک به :  آذر آمده است 27 ایلنا در تاریخ –به گزارش خبرگزاری دولتی کار ایران 
ھای مشمول به نحوه  ھمچنان اعتراض گروهآيد،  قانون کار در ايران که عمر زيادی برای يک قانون مادر به حساب نمي
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دانند و در مقابل کارگران اعتقاد دارند که عدم  برخی کارفرمايان اين قانون را ضد توليد مي. اجرا و نيز خود قانون ادامه دارد
. ساز بروز مشکالت عديده برای آنھا شده است اجرای صحيح قانون سبب  
عليرضا . اى به درازاى تاريخ ايران دارد ، معتقد است كه روابط كار در ايران پيشينهوگو با ايلنا دبيركل خانه كارگر در گفت

اى را سبب انحطاط  محجوب استيالى مغول، سياست مستملكاتى روسيه و مستعمراتى انگلستان و فرھنگ حجره
كلى از مشكالتمان حل وى معتقد است كه تا زمانى كه تجارى بيانديشيم و عمل كنيم، مش. خواند روابط كار ايران مي

. نخواھد شد  
 

روابط كار ايران با وجود قدمت تاريخى اين سرزمين و پيشينه صد ساله صنعت به معناى امروزين آن، ھنوز ھم در پيچ و 
دانند، آن چنانكه امروز شاھديم كه  اى مفھوم بيمه اجتماعى كارگران را نمي ھنوز عده. ھاى فراوانى گرفتار است خم
به نظر شما . كردند شود و با اين وجود، برخى با آن مخالفت مي اى براى بيمه كارگران ساختمانى نوشته مي نامه آيين

 ريشه اين مشكالت در چيست؟ 
ای است؛ به دليل اينکه روابط کارگری و کارفرمايی در ايران  برخالف نظر شما، موضوع روابط کار در ايران موضوع کھنه

هللا نگھبان در شوش کشف کرده است موارد متعددی  ھای عيالمی که عزت ورترين کتيبهدر مشھ. پيشينه زيادی دارد
به طور کلی چون در ايران نظام . درباره نظام مزدی کارگران برای ساخت کاخ معبدھايی مثل چغازنبيل وجود دارد

گرفتند ايرانيان  انيان برده ميالبته به استثنای مواردی که چون کشورھای متخاصم از اير-داری وجود نداشته است  برده
اساسا در ايران .  ھمواره نظام کارگری و کارفرمايی در ايران وجود داشته است- گرفتند ھم از آنھا برده به اسارت مي

عمده مشاغل موجود در شھرھا ھم . يا مالک و زارع داشتيم يا کارگر و کارفرما. نظام توليد بر پايه روابط کار بوده است
ما در ايران دوره سفال طوالنی داريم، دوره مس طوالنی داريم، دوره مفرغ و آھن طوالنی . تی بوده استمشاغل صنع

يا قبل از آن از ھزاره ششم يا ھفتم قبل از ميالد، . شود  قبل از ميالد دوره مفرغ در ايران آغاز مي1380 يا 1300از . داريم
ھای باستانی موجود در  اگر به تمام مکان. يران آغاز شده بوددوره مس شروع شده و قبل از آن ھم دوره سفال در ا

ھايی است که به آن  کشور از چغازبيل گرفته تا سيلک در کاشان، نگاه کنيم، کف محوطه تاريخی پر از سفال شکسته
 دارای ھا که نگاه کنيم ھمه به اتفاق ايران را ھا و داخلي ھا و آمريکايي در کشفيات فرانسوي. دوران مربوط است

بافت شھری ايران در آن دوران ھم بافت صنعتی بوده . اند گری و فلزکاری دانسته ھای فراوان ساخت سفال، مس کارگاه
بينيم که  حتی در عصر ساسانی ما مي. اند که در اين کارگاه صنعتي، استاد و شاگرد و کارگر و کارفرما حضور داشته

اند و  اسامی داشته. اند بندی کرده سفون را عمدتا براساس صنعت تقسيمھايی که ھستند که بازار تي صنوف در راسته
بينيم که ھمان نظام صنفی ساسانی حضور داشته  در دوران عباسی در بغداد ھم مي. نوع کارھا اسم داشته است

ران ديوانساالری ھا در آن دو ايراني. اضافه کنيم به اين نظام صنفی يك نظام خدماتی و پيچيده اداری و ديوانی را. است
آن چه که در آن روزگار بر دنيای يونان غلبه کرد . اند که از عصر ھخامنشی وجود داشته است عريض و طويلی داشته

نظامی . ھمين نظام ديوانساالر ايران بود که توانست نظام جديدی را در برابر نظام دموکراسی يونانی به دنيا عرضه کند
در عصر قباد آنچه تحت عنوان قيام مزدک شاھد ھستيم منازعه مطلق . حلی بودکه مبتنی بر شوراھای کوچک و م

در عصر ھخامنشی از چند ده . روابط کاری است؛ يعنی در ھمان دوران ھم نظام روابط کاری وجود داشته و حتی پيشتر
. پردازند م مزدبگيری ميھزار لوحی که به دست آمده است حدود دو سوم اين الواح نه به تاريخ و جغرافيا بلکه به نظا

اند اال  ھا و بناھا چيزی بر جای نگذاشته پيداست که روابط کار تا چه اندازه مھم بوده است که در عصر ھخامنشی در کاخ
ھا بوده، پولی که پرداخت شده، اسامی کسانی که کار  الواح محاسبات پرداخت مزد و رابطه کاری که در واقع در کاخ

 کار آنھا و مرتب تاکيد بر اينکه در اينجا ھيچ سنگی روی سنگی گذاشته نشده مگر اينکه بابتش اند، سمت آنھا، کرده
تاکيد . اين تاکيدی است که در عضر ھخامنشی و ادوار ديگر در ايران ديده شده است. پولی پرداخت شده است

. ای به کار گرفته نشده است ھميشگی حکام بر اين بوده که در اينجا ھيچ برده  
رسد  وضوع روابط کار و فرھنگ کار در ايران آنقدر آشکار است که وقتی کارل مارکس به مساله توليد آسيايی ميم

گويد که وجه توليد آسيايی متفاوت از وجه توليد اروپايي، آفريقايی و ساير نقاط جھان است و وجه تمايز را کار  مي
بته وی بيشتر از اين تحقيق نکرده است که روابط کار پيشرفته ال. بيند ھا مي خانگي، صنايع دستی و توليد در کارگاه

در . ای در اين دو کشور وجود داشته است حاکم بر اين نقاط در ايران و چين را بشناسد و بگويد که روابط کار پيشرفته
يم که به در عصر اسالمی ھم ھمين وضع را شاھد ھست. اند داری تعريفی نداشته و کارھا تخصصی بوده ايران برده

. راحتی اين موضوع در جامعه ھضم شد  
 

. دارى وجود داشته است البته در اسالم برده  
رسيم با وجود اينکه برده در اسالم وجود داشته، اما اسالم نھايتا قصد براندازی  در ابواب فقھی وقتی به مساله کار مي

ھرگز چيزی . داری جای نداشته است زی به نام بردهدر اين پيشينه فرھنگی و مکتبی چي. داری را داشته است نظام برده
بينيم ھمه جا کار تعريف شده  مي. جز روابط کار در ابواب مختلفی چون اجاره، مزارعه و مساقات وجود نداشته است

چون اين کارھا . ھيچ بندی نيست که فصل مشترکش کار نباشد... . کار در مزرعه، کار در فروش، کار در صنعت و. است
ابواب فقه اسالمی ھم ھمه بر . ھم نھی داريم، ھم نفی و ھم فرھنگ پذيرا نبوده است. شده است برده تامين نميبا 

. پايه روابط کار نوشته شده بود  
 

. شود داری نداشته است مشاھده مي اما در تاريخ ايران مواردی از روابط مالک و رعيت که کم از برده  
دوره مغول مساوی است با . ظھور مغول روابط کار حاکم را متالشی کرد. يران جاری بودروابط کار سالم تا عصر مغول در ا

ناپذيری بر حرف و مشاغل موجود در جامعه و فرھنگ و روابط کار  ظھور مغول آسيب جبران. يک دوره فترت در اين عرصه
ای متالشی کرد که بعد از آن  ن را به گونهدارى روابط و فواصل کار در ايرا دوره مغول و استيالى نظام تيول. برجای گذاشت

شود و روابط کار شکل و  بعدھا در دوران صفويه ثباتی در کشور حاکم مي. ھا را جبران کند ھم ايران نتوانست اين نقصان
ز روی ا شود، نوعی دنباله ھا و فتوحاتی که حادث مي رغم تمامی جنگ در دوره افشاريه و زنديه به. کند شمايلی پيدا مي

اند که او به واسطه  اند گفته بسياری از کسانی که در مورد نادر نوشته. خورد ھای عصر مغول به چشم مي سياست
آوری و پنھان کردن پول به ايران زد که روابط اقتصادی و  ای به کشور به واسطه جمع اطالعی از اقتصاد آن چنان ضربه بي
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اقتصادی را تحت تاثير منفی قرار داد و روابط کار را در مسير مذموم و صنعتي، توليد و کار و در يک کالم کل مناسبات 
ھای ايران و روس ھمراه است، ايران در سايه قرار  در دوره قاجار ھم که شروع و ادامه آن با جنگ. منحط قرار داد

. گيرد مي  
 

ان به ھمراه داشت باعث شد تا ھای سنگينی برای ايراني ھای ايران و روسيه که شکست بسياری اعتقاد دارند که جنگ
آيا اين بيداری در عرصه روابط . ھای تاريخی خود پی برند و نوعی بيداری در ايرانيان شکل گيرد ماندگي ايرانيان به عقب

 کار به وجود نيامد؟ 
صری حاکم ثباتی در عصر نا ھای داخلی و خارجي، بعد ھم که يک شبه در فصل اول دوره قاجار، ايرانی داريم درگير جنگ

داری است، بر کشور حاکم  بينيم، بنابراين روابط تجاری که معموال کمی بھتر از روابط برده شود، يک ايران تجاری مي مي
ھا به موجب عھدنامه گلستان و ترکمانچاي، اراده اقتصادی خود را به طور تام بر ما تحميل کردند و ايران  روس. شود مي

به تدريج . ھا ھم شريک روسيه شدند و اين غائله را بدتر و بدتر کردند انگليسي. يه شدعمال يک تابعه اقتصادی از روس
در اين دوران . شويم ھای اقتصادی مستملکاتی روسيه و مستعمراتی انگلستان مبدل مي ما به يک تابعه از سياست

فترت . ھای اين دو کشور است ياستشود، تقليد و تبعيتی از س چيزی که به عنوان روابط کار پيشرفته در ايران حاکم مي
انجامد، به سمت و سوی توليد   سال به طول مي200دوران مغول و روابطی که تا دوران مشروطه حاکم است و بيش از 

گردد بلکه يک روابط جديدی به خصوص  گردد، و لذا مناسبات اقتصادی به پيش از مغول باز نمي صنعتی و اقتصادی برنمي
به تدريج ما به جای اينکه شاھد اعتالی . شود تحت عنوان روابط مبتنی بر اقتصاد تجاری ر آغاز ميدر دوران دوم قاجا

خواھيم  گر تنزل روابط کار در کشور ھستيم؛ آنقدر که ما امروز وقتی در عصر معاصر مي روابط کار در ايران باشيم نظاره
ای که   ماده12گوييم او حداقل در  گيريم و مي  را باالی سر ميدنبال يک اثر بگرديم و به آن افتخار کنيم فرمان والی کرمان

آور، کار در محيط نمور، حفاظت و ايمنی کار را مورد توجه   ساعت کار را به رسيمت شناخت، کار سخت و زيان8صادر کرد 
 مغول بھتر از اينھا در شناسيم که قطعا قبل از اسالم و بعد از اسالم تا دوره ای مي قرار داد و اينھا را فصول پيشرفته

دوران فترت آغاز شده از استيالی مغول باعث شد تا با انقطاع از پيشينه تاريخي، روابط کار در . ايران جريان داشته است
ايران اسير تجار مال پرست سودجوی عصر قجر و بعد دوران ابتدايی پھلوی شود؛ روابط کاری کامال منحط و منفک از 

. گذشته تاريخی خود  
مغول انفکاکی است بين تاريخ ايران در عرصه روابط کار از پيش از اسالم و پس از اسالم با دوران بعد که فقط در عصر 

شود و مجددا در دوران  اين ھم با ظھور نادر و زنديه خاموش مي. صفوی يک نشو و نمايی در آن مشاھده شده است
گوييم انحطاط چون قوانين عرفی که  مي. کنيم  کار مشاھده ميقجری يک دوران افول و بازگشت به دوره انحطاط روابط

ھا در ايران ساری و جاری بوده است، و مناسباتی که طی اين دوره طوالنی شکل گرفته بود در دوران  ھا و سده قرن
و روس شوند و به جای آن يکسری مناسبات و روابطی که عمدتا عاريتی و مديون يکسری تجار غرب ديده  قاجار محو مي

. گيرد ديده است، در کشور پا مي  
 

اند، بر روابط کار چيست؟  ای آن را رنسانس ايرانی خوانده تاثير مشروطه که عده  
روابط کار روسيه در آن . روابط کار ايران بيشتر از روسيه در دوران قاجار عاريت گرفته شد. مشروطيت دوران بيداری است

تمام منابع داخلی و خارجی که درباره روسيه آن .  سرواژی در روسيه حاکم است.ترين روابط کار جھان است عصر منحط
داری  يعنی دورانی که درست است که برده. گويند که عصر تزارھا در روسيه عصر سرواژی است اند مي عصر نوشته

وان انحطاط صفويه يکی از داليلی که به عن. دار است و مالک ھمه کاره اوست نيست اما کشاورز مخدوم و خادم زمين
در دوران شاه سلطان حسين فرمانی صادر . سرواژی در ايران خوانده شده است شود ظھور نوعی نظام شبه اعالم مي

عين اين . گرداندند سر زمين کرد برمي ھا را ندارد و ھر کس فرار مي شود که کسی حق کوچ از شھرھا و فرار از زمين مي
ھا ايران را تصرف کنند  در دوران صفوی آنچه باعث شد افغان. اواخر قاجار و انقالب اکتبراتفاق در روسيه حکام بود حتی تا 

ھا به  ھا ھم ھمکاری کنند به علت خفقان و فشار موجود ناشی از چنين روابطی بود، با اين حال اين نظام قرن و ايراني
در ايرانی که آن . گذاشت ران قجری نيز تاثير ميشد و بر روابط کار دو عنوان نظام حاکم بر روسيه جاری بود و تبعيت مي

مشروطيت آغاز بيداری است؛ به . فرھنگ پيش از مغول را ديده و تجربه کرده بود، اين موضوع يک عقبگرد و انحطاط بود
فردی که افتخارش . الضرب است اين دليل که مشروطيت صدای روسيه نيست، صدای انگلستان نيست و صدای امين

زد که بياييد پول مرا  الضرب فرياد مي امين. ام تا آنھا را بومی کنم  کارخانه و صنعت را به ايران آورده30 من اين است که
السلطان قرار  الضرب است که در مقابل امثال امين اين صدای امين. بگيريد و در خدمت بومی کردن صنعت ايران قرار دھيد

. دادند ران را به باد ميھايی که منابع اي السلطان گرفته بودند؛ امين  
السلطان دو روی متفاوت اقتصادی آن دوران بودند، مشروطه نيز با دوران قاجار دو روی  الضرب و امين ھمانگونه که امين
درست است که باز ھم سلطنت ھست، اما اقتضای ادامه سلطنت مشروطه، پيشرفت و بازگشت . کامال متفاوت بودند

بينيم که در دوران  بنابراين مي.  به انضمام عاريه گرفتن پيشرفت و رشد علمی و صنعتیبه تاريخ قبلی ايرانی است،
شود که بعدھا آنھا را به نام اجتماعيون  ھا مطرح مي مشروطه شعار بيمه اجتماعی برای اولين بار در اعالميه دموکرات

در واقع تالش برای . بينيم موضوعات ميھای تندی در ھمين  به صراحت اعالميه. شناسيم عاميون در دوران مشروطه مي
 برای اولين بار در ايران برگزار شد 1299روز کارگر درست است که در . بينيم ھای کارگری را در مشروطه مي ايجاد تشکل

زاده و اشرافي، حزبی با اين آرمان در کشور  ھمين که سليمان ميرزا اسکندری نجيب. ولی اين ميوه مشروطه است
صدايی با سليمان ميرزا  الشعرا بھار را در باب ھم اشعار ملک. ھای آن روز است د، نشان از وجود ظرفيتکن ايجاد مي

البته بخشی از اينھا به دليل ھمسايگی ما با کشوری است که در آن انقالب اکتبر به ثمر رسيده است، اما به . ببينيد
. ھر حال در اين دوره ايران ھمراه با تحوالت است  

ھايی که نام برديم چه ميرزا کوچک خان جنگلي،  شوند، چه جريان يی که در ايران بعد از مشروطيت به پا ميھا نھضت
اين به عنوان واقعيت تاريخی ايران غيرقابل کتمان است که از سليمان ميرزا تا . ھمگی سمت و سوی روابط کاری دارند

اختالف نظرھا بر . ر قابل قبول اختالف نظری وجود نداشته استميرزا کوچک خان، در اعاده حقوق کارگر و برپايی روابط کا
. سر مبانی ايدئولوژيک بوده است  
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شود؟  پس چرا اين تاثير عميق منجر به تحولی جدی و عميق در عرصه روابط کار نمي  
 صاحبان سرمايه سويی برخی از تجار و ھا بر اقتصاد و ھم ھای مبارک و ميمون، تسلط فراوان خارجي با تمامی اين تالش

ھا محقق  ای که بسياری از اين خواسته شود؛ به گونه ھای مشروطه مي با آنھا، مانعی بزرگ در راه تحقق آرمان
. گيرد  در ايران شکل مي1305برای مثال اولين صندوق بيمه کارگران در اواسط کار رضا خان پھلوی در سال . شود نمي  

 
. عالقه وافر پھلوی اول به مدرنيزاسيون امری ثابت شده است. کشور ھستيمپس از مشروطه شاھد ظھور رضا خان در 

پس چرا با وجود تاثيرات مشروطه و گام نھادن ايران در مسير توسعه صنعتي، روابط کار ايران به مسير صحيح 
گردد؟  بازنمي  

روطه که تاثيرات خود را ھم ھای انسانی داريم که مربوط است به دوران مش ما يک دوره اوج درباره پيگيری خواسته
شود که صندوقی ھم برای  گيرد، دستور داده مي مثال وقتی ايجاد خطوط آھن در کشور در دستور کار قرار مي. گذاشت

به تدريج . ھاست شک متاثر از شعارھای مشروطه برای بيمه کارگران و فحله بيمه اين کارگران در نظر گرفته شود که بي
ھاست و تثبيت حکومت وی بر ايران است،  گذريم که دوران نزديکی رضا خان با آلمان  مي1312و به خصوص وقتی از 

ھا مشتاقانه به دنبال حاکم کردن روابط  برای مثال انگليسي. آورد اشتياق برای از بين بردن روابط کار دوباره سر بر مي
 بختياری بودند، توسط سرکردگان ايل بختياری کارگران ايران که بيشتر لرھای. طرفه در محيط کار صنعت نفت ھستند يک

ھای مختلف اکتشاف نفت مثل  ھا بودند، از ھر تحرکی برای احقاق حقوق خود در محل که وابسته به انگليس
ظھور . برد ھای مکملی برای تشديد اين وضع به کار مي رضاخان ھم سياست. ماندند مسجدسليمان و آبادان باز مي

 و اختالفات اين احزاب با دولت رضاخان و اختالفات رضاخان با ھمسايه شمالی متاثر از تبليغات حزب کمونيست در ايران
ھای  گرايانه صدر مشروطيت و سال شود که روابط کار در ايران خشن شود و شکل انسان ھا سبب مي ھا و آلمان انگليس

. ابتدايی حکومت پھلوی اول را به کلی از دست دھد  
ھر ديکتاتوری که . ديکتاتوری ھيچ وقت مختص سياست نيست. ھلوی اول يک حکومت خودکامه بودفراموش نکنيم که پ

دھد که در روابط کار خود را به شکل عريانی نشان  در سياست روی دھد به شکل بدتری خود را در اقتصاد نشان مي
. گرايانه به يک فرد و مجموعه است ه انساندھد، حال آنکه روابط کار اصوال متاثر از اومانيسم است، متاثر از نحوه نگا مي  

 
. اما به ھر حال صنعتی شدن الزاماتی دارد که بايد گردن نھاد، مثل ھمين روابط کار صنعتی  
ھای  در مشروطيت نسخه. نگاھی به نسخه مشروطيت و رضاخانی برای صنعتی شدن گويای بسياری از نکات است

صدھا نفر مثل . زنند بياييد پول بدھيم تا صنعت وارد کشور شود د ميالضرب ھستند که دا خودانگيخته مثل امين
اگر تا اين اندازه مزاحمت . الضرب در شھرھای مختلف ايران در دوران مشروطيت حامی و پشتيبان اين نگاه ھستند امين

رضاخان از سال در دوران پھلوی اول، . افتاد خارجی در کشور وجود نداشت، قطعا روند صنعتی شدن در کشور جا مي
ھای مدرن  شوند و نساجي ھای مختلفی ايجاد مي سازي کبريت. شود  به يک باره متوجه اھميت صنعتی شدن مي1310

کنند،  دارھا را چون با او ھمراھی نمي رضاخان سرمايه. آيند، اما شيوه رضاخان متفاوت است  در کشور پديد مي1318از 
اين شيوه به نظر شما چه . گذاری صنعتی کنند که تعھد دھند که بروند سرمايهکند  به زور و زندانی کردن، مجبور مي

ارزش ملی دارد؟ مولد اين وضع چه روابط کاری خواھد بود؟ از ترس رضاخان صنعت ايجاد کردند و از ترس رضاخان کارگر 
، اما اين شيوه ھر چند شايد ظاھر اين صنعتی شدن با صنعتی شدن عصر مشروطه يکسان باشد. استخدام کردند

ھای فاشيستی شباھت داشت که قرابتی با  مستبدانه و خودخواھانه صنعتی شدن، بيشتر به آلمان نازی و انديشه
 ماه به زندان انداخت تا از او تعھد 2دار اصفھانی را رضا خان  يک سرمايه. روند خودانگيخته و ملی دوران مشروطه نداشت

گرايانه است و  آيا اين شيوه نگرش به صنعتی شدن انسان. اندازی کند ن راه کارخانه نساجی در اصفھا2گيرد که 
شود، ھر چند بعضی از  ارتباطی با مشروطيت دارد؟ پاسخ اين راه جديد ھم مشخص است، با ھر تالشي، متالشی مي

در يک دوره ھمه . بوداين جريان با اين حال مولد نبود و يک تک جريان . اند اين صنايع تا امروز ھم ادامه حيات داده
اينھا اصوال کارشان صنعت نبود و تجارت . گذاری صنعتی شدند ولی اين دنباله نداشت دارھا مجبور به سرمايه سرمايه

. بود  
 

شد؟  طور غيرمستقيم به کارگرھا منتقل مي دارھا به يعنی معتقديد فشار رضا خان به سرمايه  
دھند ھمان روابط کار است که در مغازه با شاگردشان داشتند که روابط  ميداران تاجر شکل  روابط کاری که اين سرمايه

بينيم که به رغم اين صنعتی شدن صوري، روابط حاکم ھمان روابط استاد و شاگردی  برای ھمين مي. کار صنعتی نيست
 بدانند اين روابط، پردازند، بدون اينکه ھنوز ھم اگر با بسياری صحبت شود به تعريف و تمجيد از آن روابط مي. است
اين . تر از اين روابط بوده است ای منحط است که در تاريخ ايران تا دوران استيالی مغول، ھمه روابط کاری پيشرفته رابطه

رضاخان متوجه چنين ابعادی نبود بلکه . روابط در اصل روابط قجری است که در دوران رضاخان پای آن به صنعت باز شد
کسی که با چوب استبداد .  توليد صنعتی در کشور باشد؛ به ھر قيمت ھمين نتيجه را داردخواست به ھر قيمتی مي

به ھمين دليل است که . دارد دست به ايجاد کارخانه و توليد صنعتی زده است، چوب استبداد را باالی سر کارگر نگه مي
در دوران . بينيم، نه توسعه يی در کشور ميبا وجود وسعت زياد اقدامات رضا خان برای صنعتی کردن کشور، نه توليد پويا

گيرد، نگاھی که معتقد است کارگر را بايد با ترس چوب و  جديد ھم باب شدن قراردادھای موقت از ھمين ديد نشات مي
ای است که آمده در صنعت عصر رضاخان و محمدرضا و  ای و مغازه چماق اخراج وادار به کار کردن کرد، يک تفکر حجره

ھنوز چون روابط کار صنعتی خودجوش در کشور پديد . ھای جديد است  در حال تکثير در ادوار مختلف به گونهدائما ھم
سازی و  کمی که غرق خصوصي. نيامده است، طبيعت اقتصاد به دنبال بازگشت به روابط حاکم بر اقتصاد تجاری است

آورند و روابط  ا را به حالت نيمه تعطيل يا تعطيل در ميھ داران سريعا کارخانه ھا شديم، سرمايه فروش و واگذاری کارخانه
بدنه اين اقتصاد ھنوز صنعتی نيست، توليدکننده عاشق صنعت نيست، خود را ناچار . کنند کار تجاری را بر آنھا حاکم مي
رجي، ھم بيند با تمام مشقات حاکم بر تجارت خا امروز که فضای تجارت با خارجی را مي. از توليد صنعتی ديده است

وقتی از ھر جھت تحريم . دار ما قانع است که به ھر شکلی با خارجی رابطه داشته باشد مدار ما و ھم سرمايه سياست
ھستيم و مانده که نفس کشيدن را ھم تحريم کنند، اين روابط گسترده تجاری که اين ھمه واردات محصول آن است، 

... تواند با نيروی کار، بازار فروش، بازار مواد اوليه و روت و سرمايه نميای دارد که صاحب جديد ث نشان از پيشينه و عقبه
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پس آن بخش از اقتصاد را که فقط شامل خريد و فروش است، يعنی خريد کاالی توليد شده . داری برقرار کند رابطه تعريف
. پسندد و نه توليد، بازتوليد و حتی مونتاژ را را مي  

 
د که سود توليد در ايران اندک است و حتی بھره بانکی پرداخت شده بيش از سود توليد گذاران معتقدن البته سرمايه

. است  
سابقه است که  دود، اما تا اين اندازه سوداگری در اقتصادھای جھانی بي درست است که سرمايه به دنبال سود مي

. وانمخ طلبی صاحبان سرمايه در ايران مي من آن را فرصت. تمايل طبيعی سرمايه نيست  
 

کار شما برای ايجاد روابط کار سالم و انسانی در کشور چيست؟  راه  
تاخته صنعتی به آنھا  مطمئن باشيد اگر امروز به عصر فراصنعت رسيده بوديم، و به مرزھايی که کشورھای پيش

 بيشترين رشد ھر زمان که ما. شد رسيديم، به سھولت فرھنگ و روابط کار صنعتی در جامعه ھضم مي اند، مي رسيده
ھا در تاريخ روابط کار ايران،  ترين دوره انساني. صنعتی را داريم به دليل اين است که بيشترين نگاه به انسان حضور دارد

ھر وقت ھم که از . مربوط به دورانی است که صنعت و توليد به معنای واقعی در ايران مورد توجه قرار گرفته است
بينيم امروز  اگر مي. خورد گيريم، قاعدتا شالق بيشتر بر سر کارگران مي  پويا فاصله ميروزھای درخشان توليد و اقتصاد
ھای حمايتی از کارگران به وجود آمده است به اين دليل است که اقتصاد از مسير درست  اتحادی برای کم کردن حداقل

.ستبايد ذکر کنم که اقتصاد تجاری با روابط کار صنعتی بيگانه ا. خارج شده است  

  تيم ويژه ايميدرو براي يپگيري حادثه معدن كرمان
   

رييس ھيات عامل سازمان توسعه و نوسازي :   آذر آمده است 27 ایلنا در تاریخ –به گزارش خبرگزاری دولتی کار ایران 
ر كرد كه معادن و صنايع معدني ايران دستور ويژه اي براي پيگيري سريع حادثه در يك معدن زغالسنگ استان كرمان صاد

  . ھمزمان با آن كميته اي مشغول خارج كردن پيكر جان باختگان از معدن شده است
 تن از 4و جان باختن ) منطقه ھجدك( به دنبال وقوع حادثه در يكي از معادن زغالسنگ استان كرمان  به گزارش ايلنا،

از اقدامات سريعي خبر داد كه ھدف  بازماندگان،معاون وزير صنايع و معادن ضمن ابراز تسليت به خانواده ھاي  معدنكاران ،
  . اوليه آن خروج اجساد معدنكاران است

 با تاكيد بر اينكه وزير صنايع و معادن نيز به طور مستمر پيگير موضوع است،  حسن پالرك كه عازم منطقه شده است ،
معاون  ه اي به سرپرستي اينجانب ،در حال حاضر با ھمكاري نھادھاي امدادي استان كرمان، كميته ويژ: تصريح كرد

معدني وزير صنايع و معادن و كارشناسان خبره معدن تشكيل شده كه به دنبال وقوع حادثه با كليه امكانات فني و 
  . تخصصي مشغول انجام عمليات ھستند

 بالفاصله  ان ،ھمچنين گروھي متشكل از مدير عامل، رييس حراست و مدير ايمني شركت تھيه و توليد مواد معدني اير
 عازم منطقه شده اند و در حال حاضر نيز تيم امداد در پي ايجاد مسيري جديد و ميانبر به منظور  پس از حادثه فوق ،

  . آواربرداري و خروج اجساد است
در اواخر ھفته گذشته ، سقف يكي از بخش ھاي معدن ھجدك در شھرستان راور استان كرمان ريزش كرد كه اين امر 

  .  تن از معدنكاران شد4به جان باختن منجر 
  پايان پيام

  ممكن است معدنچيان اشكيلى زنده باشند 

   
به گفته مشاور معدن اشكيلى كرمان درصورتى :  آذر آمده است 27 ایلنا در تاریخ –به گزارش خبرگزاری دولتی کار ایران 

توان نسبت به زنده ماندن  معدن رسانده باشند ميھاى موجود در فضاى  كه معدنچيان در زمان ريزش، خود را به داربست
  . آنھا اميدوار بود

به گزارش خبرنگارايلنا اداره كار و امور اجتماعى استان كرمان با اعالم جزييات مربوط به خبر ريزش معدن اشكيلى از 
  . احتمال زنده بودن سه حادثه ديده ديگر خبر داد
مشاور : ار وامور اجتماعى استان كرمان در گفت وگو با خبرنگار ايلنا گفتھوشيار احمدى مسوول روابط عمومى اداره ك

ھاى  اكراينى مسووالن معدن اشكيلى معتقد است در صورتى كه سه معدنچى حادثه ديده ديگر در مجاورت داربست
  . ا اميدوار شدتوان نسبت به زنده ماندن آنھ معدن پناه گرفته باشند اكسيژن كافى براى تنفس داشته و بنابراين مي

اين عمليات كه از ظھر روز قوع حادثه آغاز شده است تاكنون ادامه داد و : وى در خصوص عمليات نجات اين كارگران گفت
  .  واگن ذغال از محل ريزش كارگران استخراج شده است500تا اين لحظه نزديك به 

  . كارى معدن است روز 10اين ميزان ذغال سنگ استخراج شده معادل : احمدى يادآور شد
 مترى 30 مترى زمين و در زمان روى داد كه كارگران پس اتمام استخراج در عمق 600به گفته وى اين حادثه در عمق 

  . زمين مشغول انجام عمليات خاك ريزى بودند
دن، اى از كار معدن است كه در آن معدنچيان به منظور جلوگيرى از نشت گاز و ريزش مع عمليات خاك ريزى مرحله

  . كند ھاى به جامانده از عمليات استخراج را با خاك پر مي حفره
شنبه جسد يكى از معدنچيان توسط گروه امداد يافت شد و تا اين لحظه تالش براى يافتن ه به گفته احمدى تا شب س

  . سه معدنچى گرفتار ديگر ادامه دارد
 بازرسى كار در محل حادثه حضور دارند اما ھرگونه مسووالن: وى در خصوص علت وقوع حادثه به خبرنگار ايلنا گفت

  .اند ھا دانسته اظھار نظر را منطوط به اتمام بررسي
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  علت كشته شدن كارگران مربوط به ساختار معادن كرمان است

نماينده كھنوج و منوجان درمجلس شوراي :  آذر آمده است 27 ایلنا در تاریخ –به گزارش خبرگزاری دولتی کار ایران 
  . كرمان مربوط به ساختار معادن مي شود علت اصلي كشته شدن كارگران درمعادن استان: گفت المياس

اي اساسي براي  بايد مسووالن مربوطه چاره: وگو با خبرنگارايلنا افزود حجت االسالم محمد رضا اميري كھنوج درگفت
  . كرمان كنند وضع غيرايمن معادن به خصوص معادن استان

: اورزي مجلس با اشاره به تحقيق و تفحص نمايندگان مجلس از حادثه معدن باب نيزو اظھار داشت عضوكميسيون كش
اين گزارش ھنوز تكميل نشده است چرا كه با تكميل اين گزارش و عيب يابي مي توان بصورت علمي وكارشناسي 

  . درمورد حوادث معادن استان كرمان اظھارنظركرد
ھرچند اين معدن در حوزه كھنوج نيست اما من در ھمان : گفت ادثه معدن اشكيلي كرمانوي با اشاره به ساعات اوليه ح

كه وي اظھار داشت از نظرامكانات  ساعت ھاي ابتدايي وقوع حادثه با مدير عامل شركت زغال سنگ كرمان تماس گرفتم
  . امداد و نجات مشكلي نيست

چه زغال برداشت مي كنند باز شاھد ريزش آن ھستند كه به البته مديرعامل زغال سنگ كرمان گفت كه ھر : او افزود
  . كشيده شده اما يك جسد ديگرھنوز دردسترس نيست  جسد بيرون3ھمين دليل تاكنون 

  پايان پيام
  

  رعايت حداكثرھاي قانون كار در ايمني كارگران معادن
  
  

كارگر استان تھران تكرار حوادث  دبيراجرايي خانه:  آذر آمده است 27 ایلنا در تاریخ –به گزارش خبرگزاری دولتی کار ایران 
انگاري مسووالن دراجراي  توجھي و سھل مربوط به كارگران معدن دركشور و به خصوص استان كرمان را نتيجه بي

  . كار دانست قانون
اشته باشد به مجري قانون بايد در اجراي قانون كاردقت نظرد: وگو با خبرنگارايلنا افزود پرستي درگفت اسماعيل حق

  . كرد توان به كار درمعادن اشاره ھاي آن مي آوركه از نمونه خصوص دركارھاي سخت و زيان
شاھد بوديم كه نمايندگان مجلس دراين خصوص حتي تحقيق و : گفت وي با اشاره به حادثه چندي پيش معدن باب نيزو

  . رگ كارگران معدن شودتواند باعث جلوگيري از م تفحص نيزكردند اما گويا اين موارد نمي
ھا، وزارت صنايع و وزارت كار را مسئول نظارت بر حسن اجراي قوانين كاردرواحدھا به خصوص  اين فعال كارگري استانداري

 4ھايي مثل كشته شدن  اگرھمكاري و دقت نظر اين نھادھا بود اتفاق: آور دانست وتصريح كرد واحدھاي سخت و زيان
افتاد با استانداردھاي جھاني  افتاد و يا اگرھم اتفاقھايي نيزمي درچند روزگذشته اتفاق نميكارگر معدن در كرمان كه 

  . مطابقت داشت
وقتي با : دبيراجرايي خانه كارگر استان تھران خواستار رعايت حداكثرھاي قانون كار در ايمني كارگران معادن شدوگفت

  . عت كنيمھا قنا ھا سر و كار داريم نبايد به حداقل جان انسان
  پايان پيام

  
  : عضو كميسيون صنايع مجلس با اشاره به حادثه معدن كرمان

  وزير صنايع بايد پاسخگو باشد
  

يك عضو كميسيون صنايع و معادن مجلس :   آذر آمده است 27 ایلنا در تاریخ –به گزارش خبرگزاری دولتی کار ایران 
  .  كرمان شدخواستار پاسخگويي وزارت صنايع در مورد حادثه معدن
وگو با خبرنگار ايلنا با اشاره به حادثه معدن كرمان كه به كشته شدن  سيدمھدي صادق، نماينده آستانه اشرفيه در گفت

يابي شود و تمھيدات الزم  اين حادثه ناگوار بايد ھرچه سريعتر ريشه: ، گفت   نفر از كارگران اين معدن منجر شده بود4
  . شابه آن در نظر گرفته شودبراي جلوگيري از اتفاقاتي م

  . بيني و تھيه شود تا اين گونه حوادث تكرار نشود به گفته وي امكانات اوليه و الزم براي معادن كشور بايد پيش
البته اين : افتد، خاطرنشان كرد اين نماينده مجلس با تاكيد بر اينكه اينگونه حوادث در كشورھاي ديگر نيز اتفاق مي

  . ايم تكرار مكررات است و بارھا شاھد ريزش معادن بودهحوادث در كشور ما 
  . وزير صنايع و معادن بايد در مورد اين حادثه پاسخگو باشد تا اينگونه اتفاقات كمتر رخ دھد: صادق ادامه داد

  پايان پيام
  

  دھند  مسئولين اطالع دقيقي ارايه نمي
  ماجراي معدن اشكيلي در ابھام 

  
  

با گذشت نزديك به پنج روز از وقوع حادثه ريزش :   آذر آمده است 27 ایلنا در تاریخ –ی کار ایران به گزارش خبرگزاری دولت
  . است معدن اشكيلي كرمان ھنوز ھيچ خبري جديدي در خصوص معدنچيان گرفتار منتشر نشده

ي از تلفات اين خادثه دريافت ھنوز اطالع و خبر موثق و دقيق: گويد به گزارش خبرنگار ايلنا، اداره پزشك قانوني كرمان مي
  . اند نكرده

به گفته كارگر زاده، مسوول روابط عمومي اين اداره ھنوز ھيچ جسدي در ارتباط با ريزش معدن اشكيلي به اين اداره 
تواند تا زمان مشخص شدن تلفات و قربانيان حادثه در  است به ھمين دليل پزشكي قانوني كرمان نمي تحويل داده نشده

  . در اظھار نظر كنداين مو
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در صورت مشخص شدن ماجرا تاپايان امروز اداره پزشكي قانوني كرمان اطالعات مربوط به ريزش معدن را از : وي گفت
  . طريق پايگاه اطالع رساني خود منتشر خواھد كرد

 اجتماعي استان كرمان وگو با مسووالن سازمان كار و امور ھاي خبرنگار ايلنا براي گفت از سوي ديگر تا اين لحظه تالش
  . است نتيجه بوده بي

 ساله، طيب 28پور  ھاي حسين گريكي پيشتر در جريان ريزش معدن اشكيلي كرمان پنج نفر از كارگران معدنچي به نام
  .  ساله در زيز آوار گرفتار شدند25 ساله و حسين يزديزاده 25 ساله، مسلم نجفي 25وليان 

 آذرماه و درمنطقه ھجتك كرمان روي داد و به گفته عباس كاربخش دبيراجرايي 25ه صبح روز سشنب10اين حادثه ساعت 
  . خانه كارگر كرمان تاكنون جسد طيب واليان توسط گروه امداد از زير آوار خارج شده است

  پايان پيام

 ھشدار سازمان ملل در مورد تضييع حقوق کارگران مھاجر    

 بی مورد در مھاجرت، جھانی روز دسامبر 18 مناسبت به ملل سازمان بشر حقوق عالی کميسر آذرماه 27 جمعه روز
 .داد ھشدار مھاجر کارگران حقوق به ھا دولت توجھی

 کارگران حقوق از حمایت کنوانسيون به جھان ھای دولت از بسياری اینکه از بشر حقوق عالی کميسر" پيالی ناوی"
 اعضای و مھاجر کارگران تمامی حقوق از حمایت المللی بين سيونکنوان. "کرد ناخرسندی ابراز اند نپيوسته مھاجر
 کشورھای شمار رسيدن با 2003 سال ژوئيه در و رسيد تصویب به 1990 سال دسامبر 18 روز در" آنان خانواده

 برای مناسب شرایط ایجاد به سند این از بخشی. یافت اجرایی جنبه کشور، بيست نصاب حد به کنوانسيون امضاءکننده
 گرفته نادیده غالبا کارشناسان گفته به که دارد اختصاص آنان خانواده اعضای حقوق حفظ خصوص به و مھاجر کارگران
  .شود می

 شب يلدا بازار را پليسی تر کرد 

در آستانه شب يلدا مسئوالن وزارت بازرگانی از تشديد بازررسی ھا در بازار خبر :  آدذ نوشت 27در تاریخ خبرآنالين 
  . دادند

  
بھانه ای برای برگزاری مراسم سنت ديرينه » شب يلدا «  فقط چند ساعت باقی مانده است تا 1389تا پايان پاييز سال 

چه ريشه ای در فرھنگ و تاريخ ايران دارد را اگر کنار بگذاريم و از عينک حوزه اقتصاد » شب يلدا « اينکه . ايرانيان باشد
با دگرگونی ھای قابل » بازار « وان کرد که در بيشتر سال ھا در آستانه اين شب بخواھيم آن را بررسی کنيم بايد عن

گاليه از قيمت فروش برخی محصوالت ويژه اين شب در بازار گويا موضوعی است که ھر سال . توجه ای روبرو می شود
  .  نخواھد داشتتکرار می شود و تمامی ھم

در بازار روبرو ھستند و در مقابل مسئوالن » گران فروشی «  با پديده برخی شھروندان اعتقاد دارند در آستانه اين شب
موضوعی که در گفته ھای معاون بازرسی و نظارت . وزارت بازرگانی ھم ار تدابير ويژه اين شب اطالع رسانی می کنند

رفی شب يلدا، شورای اصناف می توان آن را مشاھده کرد به طوريکه او عنوان کرده بازرسی و نظارت بر اقالم مص
   .افزايش يافته است

ھا از يک ماه  بر اساس گزارش شبکه بازرگانی رضا کرمی با اشاره به اينکه آغاز طرح نظارتی ويژه ھدفمندسازی يارانه
  . گيرند  قرار ميبا توجه به اجرايی شدن اين طرح، روزانه واحدھای صنفی مورد بازرسی و نظارت: گذشته، اظھار داشت

با توجه به گستردگی اين طرح، « : ھا را طرحی عظيم ملی داشته و افزود تی ويژه ھدفمندسازی يارانهوی طرح نظار
  » . گيرد  شعاع قرار مينظارت و بازرسی ايام خاص سال را تحت

 قلم کاالی اساسی در سبد خانوار مورد نظارت و بازرسی 35معاون بازرسی و نظارت شورای اصناف با تاکيد براينکه 
ھای آموزشی الزم برای بازرسين برگزار شده  دوره« : ازرسين شورای اصناف کشور قرار دارد، اظھار داشتجدی ب

برھمين اساس فعاالن اين بخش طرح نظارتی بر اقالم مصرفی برخی از ايام خاص سال را خود به صورت پيش فرض در 
   ». دھند ھای خود قرار مي برنامه

نزديک شدن به شب يلدا، بازرسی و نظارت بر صنف شيرينی و شکالت، آجيل و با توجه به « : کرمی اظھار داشت
  » . ر اين ايام افزايش يافته استھا د فروشي خشکبار و ميوه

« : گونه تغيير غيرمنطقی داشته بانشد، خاطرنشان کرد اين مقام مسوول با تاکيد بر ايکه قيمت کاال و خدمات نبايد ھيچ
کند تا تدابير الزم برای  ر ھفته وضعيت و قيمت کف بازار را به سازمان حمايت اعالم ميھا ھ برھمين اساس اتحاديه

  » .  اتخاذ شودمقابله با ھر گونه اخالل در بازار
از سوی ديگر حسين مھاجران رئيس اتحاديه ميوه وسبزی نيز در گفتگو با مھر در خصوص تنظيم بازار شب يلدا عنوان 

امسال توليدکنندگان وضعيت بھتری را در رابطه « : طه با محصوالتی نظير ھندوانه وجود نداردکرده است که نگرانی در راب
با محصوالت مورد تقاضای مردم در شب يلدا تجربه کرده اند و کاالھايی نظير ھندوانه و انار به وفور در بازار وجود دارد، تا 

ا محصوالت خود را به موقع به فروش رسانند، چراکه در جايی که رقابتی بر سر فروش ميان عرضه کنندگان شکل گرفته ت
   ». غير اين صورت محصول روی دستشان می ماند و خريدار نخواھد داشت

در حال حاضر قيمت ھندوانه دزفولی که سال گذشته به « : وی گفته ھای شکل خود را به اين شکل ادامه داده است
ان رسيده، ضمن اينکه ھندوانه ميناب نيز که سال گذشته به  توم180 تومان عرضه می شد، امسال به 350قيمت 
بنابراين شب يلدای امسال مردم می توانند .  تومان رسيده است450 تومان عرضه می شد، امسال به 700قيمت 

  » .  گذشته تھيه کنندھندوانه را به وفور و با قيمت ارزانتری نسبت به سال
اين درحالی . ب يلدا مرتبط با سه قلم ميوه شامل ھندوانه، خربزه و انار استبه گفته مھاجران، عمده خريد مردم در ش
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است که خربزه از ابتدای امسال با کمبود مواجه بود ولی ھندوانه نسبت به سال گذشته بسيار زياد و با قيمت ارزان در 
   .بازار عرضه می شود

ر نسبت به سال گذشته وضعيت بھتری داشته امسال محصول توليدی انار کشو: وی در خصوص قيمت انار نيز گفت
در .  درصد کاھش قيمت نسبت به سال گذشته را به ھمراه داشته باشد40است و به ھمين دليل، وفور انار توانسته 

  .  شودکنار انار و ھندوانه، خيار و نارنگی نيز به وفور و با قيمت ھای رقابتی در بازار عرضه می
البته اگر واحدھای صنفی بخواھند .  درصد ارزانتر از سالھای گذشته است30يوه شب يلدا، امسال م: مھاجران تاکيد کرد

گرانفروشی کنند، به طور قطع با برخورد بازرسان مواجه خواھند شد، چراکه اتفاقی در بازار رخ نداده که بخواھند قيمت 
  .  خود را گران کنندمحصول

انه را به قيمت گران عرضه کنند، به طور قطع خريدار نخواھد داشت و اگر برخی عرضه کنندگان، ھندو: وی تصريح کرد
  . محصول روی دست آنھا می ماند، چراکه بعد از شب يلدا، ھندوانه خريدار آنچنانی نخواھد داشت

  

  شوند کارگران ساختمانی در ھندیجان بيمه نمي

 برخی پيمانکاران ساختمانی ادارات ھندیجان ، : است  آذر آمده 27 ایلنا در تاریخ –به گزارش خبرگزاری دولتی کار ایران 
  از جمله پيمانكاران شھرداری اين شھر ، از بيمه کارگران خود سرباز می زنند 

 سال است به عنوان کارگر 25یکی از بناءھای ساختمانی در گفتگو با خبرنگار ایلنا در شھرستان ھندیجان با اعالم اینکه 
حتی یک روز ھم توسط پيمانکاران بيمه نشده است و در حال حاضر که با پيمانکار  :گفتكند؛  مي و استاد بناء کار

  . شھرداری ھندیجان مشغول کار است ، متاسفانه از سوی آنان نيز بيمه اش پرداخت نمی شود
ولی آنجا دوستان وھمکارانی دارم که حتی در طرح مسکن مھر کار می کنند : این فرد که از ذکر نامش معذور بود گفت 

اکثر پيمانکاران از بی سوادی و ناآگاھی کارگران سوء استفاده می . ھم از بيمه نمودن این افراد خود داری می شود 
  . كند کنند و ھيچ ارگان یا نھادی به اين موضوع رسيدگي نمي

مه کردن کارگران خودداری می کارگران پيمانکار شھرداری ھندیجان اکثراً بيمه نيستند و كارفرمايان از بي: وی ادامه داد 
  .شود شود و چنانچه كارگري ھم اعتراض كند با برخورد زننده كارفرما مواجه مي

  دستمزد 

ھاي اقتصادي  ھا به كارفرما موجب تعطيلي بنگاه تحميل ھزينه قانون ھدفمندكردن يارانه
  شود مي

:  عضو كميسيون برنامه و بودجه مجلس گفت:  است  آذر آمده27 ایلنا در تاریخ –به گزارش خبرگزاری دولتی کار ایران 
جانبه كارگران و كارفرمايان و دولت افزايش پيدا كند؛ چرا كه ھر 3حقوق كارگران در سال آتي بايد براساس ھمان فرمول 

ي خواھد ھاي اقتصاد ھا به كارفرما، موجب تعطيلي بنگاه اي ناشي از اجراي قانون ھدفمند كردن يارانه گونه تحميل ھزينه
  . شد

وگو با خبرنگار ايلنا در رابطه با سازوكار افزايش حقوق كارگران كشور پس از اجراي طرح تحول  الرضا ثروتي در گفت موسي
ھا ربطي به افزايش حقوق و دستمزد كارگران ندارد و  ھدفمند كردن يارانه: ھا گفت اقتصادي و قانون ھدفمند كردن يارانه

  . كارفرما و دولت روند خود را طي كند انبه كارگر، ج بايد براساس فرمول سه
اي را ھر ماه به كارگران پرداخت  ھاي انرژي، يارانه دولت براي جبران مشكالت ناشي از افزايش قيمت حامل: وي افزود

  . كند بنابراين نبايد انتظار پرداخت تسھيالت بيشتري را از آن داشت مي
عالوه بر اين بايد توجه داشت كه كارفرما نبايد متحمل پرداخت : صريح كردعضو كميسيون برنامه و بودجه مجلس ت

اي عمل كنيم كه كارفرمايان ما با ضرر و زيان بيشتر مجبور به  ھرگونه افزايش حقوقي شود، بنابراين نبايد به گونه
  . ھاي اقتصادي خود شوند تعطيلي بنگاه

از افزايش قيمت كاالھا را در حقوق كارگران مدنظر قرار دھيم، متذكر وي با بيان اين مطلب كه نبايد جبران مافات ناشي 
ھرگونه افزايش قيمتي بايد با سيستمي قانونمند و براساس ميزان بودجه در نظر گرفته شده براي آن طراحي : شد
  . شود

ھاست، به مردم  يارانه درصد از مبالغي را كه ناشي از اجراي طرح ھدفمند كردن 60به گفته ثروتي، در حال حاضر دولت 
  . ھا را باال نبرند گيرد تا قيمت ھاي اقتصادي تعلق مي  درصد آن نيز به بنگاه30اختصاص داده است و

اگر اين : وي با بيان اين مطلب كه دولت بايد به سرعت اقدام به اجراي طرح تحول اقتصادي و با شيب ماليم كند، گفت
ھا براي دولت و مردم به  مشكلي از باب تاخير در اجراي قانون ھدفمند كردن يارانهشد ديگر  قانون از ابتداي سال اجرا مي

  . آمد وجود نمي
  پايان پيام

  
  مراكز درماني تامين اجتماعي قزوين كيفيت ندارد

  
 و ھا   افزايش مراجعه بيماران به درمانگاه:  آذر آمده است 27 ایلنا در تاریخ –به گزارش خبرگزاری دولتی کار ایران 

  . شود ھاي تامين اجتماعي با توجه به كمبود پزشك، منجر به معاينه نشدن خوب بيماران مي بيمارستان
: وگو با ايلنا با بيان اين مطلب گفت عضو كميته بيمه درمان كانون ھماھنگي شوراھاي اسالمي كار استان قزوين در گفت

  . اند ھا بسيار قديمي ھا و درمانگاه بيمارستاناكثريت مراكز درماني تامين اجتماعي استان قزوين اعم از 
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ھاي اخير، مراكز درماني فعلي جوابگوي مراجعه  شدگان در سال علي رضايي با بيان اينكه با توجه به افزايش تعداد بيمه
 و كنند از بيمارستان شدگان سعي مي ھاي درمان در كشور، بيمه با توجه به افزايش ھزينه: شدگان نيست، افزود بيمه

علت مراجعه زياد و كمبود درمانگاه در سطح شھر و پايين  مراكز ملكي سازمان تامين اجتماعي استفاده كنند، ولي به
  . شود شدگان حاصل نمي بودن كيفيت خدمات، در نھايت رضايت بيمه

جه به كمبود پزشك، منجر ھاي تامين اجتماعي با تو ھا و بيمارستان وي با بيان اينكه افزايش مراجعه بيماران به درمانگاه
علت خوب نشدن مريض باعث مراجعه مجدد  اين عامل در نھايت به: شود، اظھار كرد به معاينه نشدن خوب بيماران مي

  . شود به پزشك و شلوغي روزافزون مراكز درماني مي
 شب 8ي بعد از ساعت عضو كميته بيمه درمان كانون شوراھاي اسالمي كار استان از تعطيلي داروخانه بيمارستان راز

  . شود اين اقدام باعث سردرگمي بيماران و ھمراھان آنان در شب براي تھيه دارو مي: خبر داد و افزود
متاسفانه اكثر : ھاي تامين اجتماعي استان قزوين نيز گفت دھي تلفني درمانگاه رضايي با اشاره به سيستم نوبت

شوند، كه  ھا منتظر پزشك مي  و بعد از گرفتن وقت نيز گاھي ساعتشدگان براي گرفتن وقت معاينه مشكل دارند بيمه
  . ريزي مديران است رسيدگي به اين موارد نيازمند بازرسي و برنامه

  پايان پيام
  

  دستمزد
  : وگو با ايلنا كارگرشرق تھران درگفت دبيراجرايي خانه

  يابد  قلم كاالي مصرفي كارگران افزايش مي14قيمت 
  

: گويد كارگرشرق تھران مي دبيراجرايي خانه:  آذر آمده است 27 ایلنا در تاریخ –ری دولتی کار ایران به گزارش خبرگزا
  . يابد  قلم كاالي مصرفي كارگران افزايش مي14ھا حداقل قيمت  سازي يارانه درصورت اجراي قانون ھدفمند

 قلم 22 و آزادسازي بھاي كاالھا و خدمات قيمت سازي يارانه  ھدفمند : وگو با خبرنگارايلنا گفت علي اكبر عيوضي درگفت
  .  قلم كاال در سبد مصرفي كارگران قرار دارد14كاالي مختلف را افزايش خواھد داد كه از اين تعداد 

اين كاالھاي اساسي در زمينه تامين نيازھاي خوراك، پوشاك و مسكن مورد استفاده جامعه كارگري قرار  : وي افزود
  . گيرد مي

ات مديره كانون ھماھنگي شوراھاي اسالمي كار استان تھران يادآور شد در حال حاضر نمايندگان اين كانون عضو ھي
 كارگران را آغاز كرده 90ھاي سال  ھاي صنفي كارگري و نمايندگان كارگري، بررسي دستمزد استاني با ھمكاري انجمن

  . ندھا ھست و براي اعالم نظر خود منتظر تعيين تكليف وضع يارانه
ھاي توليدي و وضع اقتصادي  ھاي واقعي زندگي و شرايط بنگاه  را با توجه به ھزينه90درنظر داريم تا مزد سال : وي افزود

  . كشور تعيين كنيم
  پايان پيام

  
  : معاون وزير كار

  نيمی از کارکنان وزارت کار دورکاری انجام می دھند
  

اميراحمدی معاون توسعه مدیریت ومنابع وزارت :  آذر آمده است 27 تاریخ  ایلنا در–به گزارش خبرگزاری دولتی کار ایران 
توان تخصصی وتجربی کارکنان اداره کل کارقزوین موجب بھروروی و درنھایت تکریم ارباب : کار واموراجتماعی گفت

  . رجوعان شده است
تان قزوین از نزدیک با کارکنان اداره کل به گزارش ايلنا، معاون توسعه مدیریت ومنابع وزیرکار در سفری یک روزه به اس

  . کاراستان دیدار واز پروژه ھای عمرانی این اداره بازدید نمودند
امير احمدی معاون توسعه مدیریت ومنابع وزیرکاربه ھمراه ھياتی متشکل از معاونين اداره نوسازی وجمعی ا 

 اداره کل کارواموراجتماعی استان قزوین به بحث زکارشناسان اداری ومالی در دیداری صميمی از نزدیک با کارکنان
  . وگفتگو پرداختند

وی درخالل این بازدیدھا ازنزدیک با کارشناسان حوزه ھای مختلف دیدار داشته و درحضوری به یاد ماندنی ميان کارکنان 
رزی در وضعيت خوب اداره کارقزوین باتوجه به منطقه واقع شده از لحاظ صنعتی وکشاو: این اداره کل اشاره داشت 

اقتصادی به سربرده ودراین ميان کارشناسان اداره کل کار استان نشان داده اند که توان تخصصی وتجربی زیادی دارند 
که توانسته اند این توان بالقوه رابه حرکت وادارند ونتيجه این مھم بھره وری خوب ومناسب فراینده ھای انجام گرفته 

ی به دادخواستھای مردم وتعداد بازرسی ھای محقق شده است که از ميانگين کشوری درکارنظير کاھش زمان رسيدگ
باالتر است ،وھمچنين اشتغالزایی مطلوب دراستان وتعامل مناسب با کارفرمایان وکارگران از نتایج این بھره وری 

  . درکارمی باشد
ھم اکنون در وزارت کاربا )دورکاری (این مھم : وی ھمچنين به دورکاری وروند اجرایی آن دراستانھا اشاره داشته وگفتند

جدیت تمام در حال پيگيری است و اجرایی شده است که تقریبا بيش از نيمی از کارکنان وزارت کار دورکاری انجام می 
دھند که این مھم موجب بھره وری ورضایت خاطر کارکنان نيز شده است که اميدداریم باجدیت بيشتربا توجه به 

  .  موجود دراستانھا نيز راه اندازی وعملی شودراھکارھای
این مسئول ھمچينين درکنار این بازدید از نزدیک با یک یک پروژ ھای عمرانی این استان نظير استخر کارگران در مرکز 

 قزوین ،احياء بافتھای فرسوده اداره کل ، ساخت ساختمان اداری اداره کارواموراجتماعی شھرستان آبيک وھمچنين دیگر
  . پروژه ھای عمرانی وساختمانی این اداره کل آشنا شد ه ودرخصوص افزایش اعتبارات به این استان قول مساعد داد

پيشرفت استان قزوین ازلحاظ عمرانی به لحاظ ایجاد فضاھایی برای تفریحات سالم برای :وی دراین خصوص گفت 
حياءبناھای اداری بسيار خوب بوده ونشان داده که کارگران نظيراستخر ومکانھای ورزشی وھمچنين ساخت وتجھيز وا
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کيفيت باالی عمليات ھای انجام گرفته مورد نظر این اداره کل بوده وپروژه ھای محقق شده با طراحی وکيفيت باالیی 
  . شکل گرفته است

انواع تيوپھای درانتھای این سفریک روزه ميراحمدی به ھمراه ھيات ھمراه ازشرکت توليدی محب قزوین توليد کننده 
  . بھداشتی وآرایشی واقع در شھرستان آبيک بازدید واز نزدیک با فرایند توليد دراین کارخانه آشنا شد

  پايان پيام
 

  "قطعی شدن مرگ معدنچيان مدفون شده در معدن ھجدک کرمان"
 

ری، یکی از مت ۶٠٠  معدنچی در عمق٣سنگ ھجدک کرمان و مدفون شدن   روز از ریزش معدن زغال۵با گذشن 
 .دھد وله از قطعی شدن مرگ کارگران خبر می وگو با دویچه کارشناسان سازمان نظام مھندسی استان کرمان در گفت

. یافته است عمليات نجات معدنچيان معدن ھجدک کرمان که بر اثر ریزش این معدن زیر آوار مدفون شده بودند پایان«
» .ھا ادامه دارد تالش برای یافتن اجساد آن. اند عدنچيان قطعا کشته شدهمعاونت معدن استان کرمان اعالم کرد، این م

مھندس ترابيان، کارشناس نظام مھندسی استان کرمان ضمن گفتن این توضيحات به دویچه وله درباره علت ریزش این 
 و احتماال بار را شناسی این معدن طوری بوده که روی گسل بوده ساختار زمين«: دھد سنگ چنين توضيح می  معدن زغال

اند که این اتفاق برایشان افتاده  کارشان را تغيير داده اند و جبھه ھا مشغول پيشروی بوده احتماال آن. طاقت نياورده است
 ».است

آھن و ھمه موارد امنيتی مورد نياز را ھم  این معدن قاب «: گوید مھندس ترابيان درباره تجھيزات ایمنی این معدن می
برداری شده و آغاز   بھره١٣۵٣این معدن سال . ھای فعال استان کرمان بوده است ترین معدن یکی از قدیمیداشته، چون 

ھا آن را  جزو معادنی بوده که در قدیم روس. ھای تازه اکتشاف شده ھم نبوده است یعنی از معدن. کار کرده بود به
است اما ظاھرا تجھيزات ایمنی طاقت نياورده و باعث تجھيزات آن ھم مربوط به ھمان زمان بوده . اکتشاف کرده بودند

  ».ریزش معدن و کشته شدن این چھار نفر شده است
 معدنچی آن ۴ریزش کرد و ١٣٨٩ آذر ٢٣شنبه  سنگ ھجدک واقع در شھرستان راور استان کرمان، ظھر سه معدن زغال

به نقل از خبرگزاری مھر، روز .ادثه پيدا شدجسد یکی از معدنچيان در ساعات اوليه ح.  متری، مدفون شدند۶٠٠در عمق 
ھای امداد و نجات به محل ریزش معدن خبر داده و  ، اسماعيل نجار استاندار کرمان از اعزام اکيپ١٣٨٩ آذر ٢٧شنبه 

ھایی که برای امداد اعزام شده بودند در مسير دچار  متاسفانه اکيپ«: اند افزوده که امدادگران به محل ریزش نرسيده
اند و ھم اکنون در یکی از  دو نفر از امداد گران در سانحه تصادف دچار صدمات جسمانی شده. جه شده اندسان

  ».دیشب نيز یک اکيپ جدید به منطقه اعزام شده است. ھای کرمان بستری ھستند بيمارستان
  شدن کارگران سنگ کرمان و کشته  معدن زغال

 چندی پيش در معدنی مبحوس شده ولی نجات یافته بودند با حادثه استاندار کرمان با مقایسه معدنچيان شيلی که
ھا در معدن  آن. شرایط این حادثه با حادثه معدنچيان شيليایی متفاوت است« : ریزش معدن ھجدک کرمان گفته است

  » .اند محبوس شده بودند اما معدنچيان ھجدک در معدن مدفون شده
 حادثه مشابھی در ھمين معدن اتفاق افتاده بود و طی آن تعدادی از ١٣٨٩آذر  ١۶، "ایرنا"به نقل از خبرگزاری دولتی 

 کارگر ھنگام کار ٢٠حال بيش از   تا به١٣٨٩به گزارش خبرگزاری مھر، از ابتدای سال . معدنچيان جان خود را از داده بودند
گزارش  به. کشته شدند" بابنيزو"عدن  کارگر تنھا در حادثه م١٢اند که  سنگ استان کرمان کشته شده ھای زغال در معدن

سنگ استان کرمان به علت حوادث مختلف   کارگر ھنگام کار در معادن زغال٢١ نيز حداقل ١٣٨٨این خبرگزاری در سال 
  .اند جان خود را از دست داده

 

  درصد کارمندان وزارت کار به منازل رفتند 92اخراج يا دورکاري؟

دھد که  گزارش مھر از وزارت کار و امور اجتماعی نشان مي:  آذر آمده است 27ران در ایمھر به گزاری خبرگزاری دولتی 
 و الزاما به منازلشان منتقل   نفر مشمول طرح دورکاری شده900 کارمند قراردادی و رسمی اين وزارتخانه حدود 975از 

  . اند شده
وز سه شنبه ھفته گذشته طرح دورکاری در ساختمان خبرنگار مھر از وزارت کار و امور اجتماعی کسب اطالع کرد که از ر

  .  در خيابان آزادی آغاز شده است طبقه ای اين وزارتخانه واقع11
بدون شاغلين بخش نقليه و چند بخش ( کارمند قراردادی و رسمی اين وزارتخانه 975براساس اطالعات رسيده، از 

  . لشان منتقل شده اندبه مناز نفر مشمول طرح دورکاری شده و 900، حدود )ديگر
 نفر از آنان به صورت قراردادی با وزارتخانه 340 نفر کارمند اين وزارتخانه حدود 975ھمچنين گفته می شود که از 

  . شده است مشمول دورکاری شده اندھمکاری دارند که به اين گروه نيز اعالم 
کنند برای دورکار شدن به آنھا اعالم کتبی نشده و از اين موارد در حالی مطرح می شود که کارکنان وزارت کار اعالم می 

  . ف به آنھا اعالم شفاھی شده استطرق مسئوالن بخشھای مختل
آنھا می پرسند چرا وقتی در وزارت کار کارکنان نگران ھستند که به تدريج اخراج خواھند شد، ھيچ يک از مديران ارشد 

کارکنان دورکار اين وزارتخانه ھم اکنون نگران آينده شغلی خود . ددر مورد آن موضع گيری نمی کنند و حرفی نمی زنن
  .  شغل خود را از دست خواھند دادھستند و اکثر آنھا فکر می کنند از اين طريق

 اينترنت -کامپيوتر(وزير کار و امور اجتماعی چندی پيش اعالم کرده بود که برای دورکاران ملزومات مورد نياز کار در منازل 
  . کار اقدام خاصی انجام نشده استتامين خواھد شد که ظاھرا ھنوز در اين مورد نيز وزارت ..)  و پرسرعت
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برخی کارکنان وزارت کار و امور اجتماعی ھمچنين به خبرنگار مھر اعالم کردند که ممکن است در آغاز سال آينده قرارداد 
  . تمديد نشودکاری آنھا به واسطه حضور نداشتن در وزارتخانه 

سئواالتی نيز در اين زمينه از سوی آنھا مطرح شده است به نحوی که می پرسند وقتی از ھفته گذشته در منازل به 
آنان محاسبه و سر می برند و حضور آنھا در وزارت کار به منزله غيبت تلقی می شود، چگونه حقوق و دريافتی پايان ماه 

  پرداخت خواھد شد؟ 
ھای آينده مشخص نشده  مور اجتماعی سيستم پرداخت حقوق و مزايای کارکنان در ماهتاکنون از سوی وزارت کار و ا

است و آنھا نمی دانند آيا در وضع دريافتی آنھا تغييری ايجاد خواھد شد يا خير؟ و اينکه وقتی در منازل بيکار ھستند 
   برای آنھا حقوق محاسبه می شود؟ چگونه

ھم اکنون چند دستگاه کارتخوان حضور و غياب اين : ر اجتماعی نيز اعالم می کنندبرخی ديگر از کارکنان وزارت کار و امو
 نفر مسئول دفتر و ھمچنين مديران 1وزارتخانه نيز جمع آوری شده است، ضمن اينکه به صورت کلی غير از معاونان و 

  . ن وزارتخانه خانه نشين شده اندکل، مابقی کارکنان اي
ان سازمان فنی و حرفه ای نيز به عنوان يکی از معاونتھای وزارت کار و امور اجتماعی ھمچنين خبر می رسد که کارکن

 . ھم به خانه ھا خواھند رفت که به احتمال زياد استان البرز مقصد بعدی آنھا خواھد بود

 تداوم کاھش دستمزدھای کارکنان شرکت مخابرات   

باردیگر مقامات رژیم در شرکت :  آمده است 2010 دسامبر 18 _  1389  آذر ماه  27شنبه در تاریخ بنا به گزارش منتشره 
 . ھزار تومان از دستمزد و حقوق ماھانه کارگران و کارکنان را کسر کردند150مخابرات در اقدامی غيرانسانی، مبلغ 

 2عنوان حق مدیریت  ھزار تومان ب200در این ارتباط و در اعتراض به این اقدام رژیم که ھمزمان با افزایش یک ميليون و 
ماه پيش به حقوق مدیران این شرکت صورت گرفته است، کارکنان شرکت مخابرات با صدور بيانيه ای اعتراض شدید خود 

 .را به این اقدام رژیم ابراز داشته و خواستار دریافت دستمزدھای خود به صورت کامل شدند

  معدنچی گرفتار در اعماق زمين3عدم اطالع از سرنوشت 

 کارگر گرفتار 3می گذرد، تاکنون اطالعی از سرنوشت " راور"از توابع شھر " ھجدک" حاليکه چندین روز از ریزش معدن در
 . متری زمين، در دست نيست600در عمق 

 معدنچی گرفتار شدند که 4واقع در شھر راور استان کرمان " ھجدک"روز سه شنبه ھفته گذشته در نتيجه ریزش معدن 
 کارگر 3اما تاکنون از سرنوشت .  متری زمين خارج گردید600جسد یکی از قربانيان این حادثه از عمق روز چھارشنبه 

تالش ھا برای خارج کردن معدنچيان در حالی ادامه دارد .گرفتار آمده دیگر در اعماق این معدن اطالعی در دست نيست
 . اطالعی از وضعيت آنان ھستندکه خانواده ھای این افراد در محوطه معدن ھمچنان در انتظار کسب

 رژه بيمه شدگان تامين اجتماعي با كفش آھنين

باعث شده تا انجام کارھای مردم در دستان 4ھای تامين اجتماعی تھران و البته شعبه  ھای نظارتی درشعبه نبود اھرم
  .شان ھستند  شغلیمند از وضعيت اقتصادی و اند و ھم خسته و گالیه کارکنانی گرفتار شود که ھم بی انگيزه

در ضلع جنوب غربی این ميدان و در خيابان مازندران جنب و جوش مردم بيشتربه . اینجا ميدان امام حسين است: ايلنا
ھا بخشی از این جنب و جوش ھستند، اما  فروشندگان و توليدکنندگان پوشاک و البته دستفروش. خورد چشم می

تامين اجتماعی 4ای خود به شعبه  به مردمی که برای کارھای بيمهشود  بخشي از این جنب و جوش ھم مربوط می
 .شوند طبقه خارج می3کنند و البته كم نيستند آنھايي كه با نارضایتی از اين ساختمان  شرق تھران بزرگ مراجعه می

 و سازمان دھند که در شرکت برق به گزارش خبرنگار ايلنا، بيشتر بيمه شدگان اصلی این شعبه را مردمی تشکيل می
اتوبوسرانی مشغول به کار ھستند و البته گروه دیگری را ھم بيمه شدگان اختياری، حرف و مشاغل، ھنرمندان و 

 .دھند تشکيل می... نویسندگان، کارگران ساختمانی و

ھایی است که باید به بيمه شدگان   تامين اجتماعی تھران، یکی از شعبه4از سوی دیگر به دليل اینکه شعبه 
ھای درمانی خود دارند نيز خدمات رسانی کند، این شعبه با  آیند و نياز به تعویض دفترچه رستانی که به تھران میشھ

ای که  ترافيک سنگينی مواجه است و ھمين مساله یکی از دالیل شلوغی بيش از حد این شعبه شده است، مساله
زھای مردم و مشتریان مراجعه کننده به این شعبه باعث شده تا کارکنان این شعبه نتوانند به خوبی پاسخگوی نيا

 .باشند

ھا به ناآگاھی مردم از مقررات و  ای، بخش زیادی از این نارضایتی اما به گفته کارشناسان و تحليلگران مسائل بيمه
شود که  میای مربوط  قوانين احيانا گنگ و پيچيده موجود در سازمان تامين اجتماعي و بخش دیگر به کارکنان بی انگيزه

پردازند و از  ھای شخصی خود از قوانين می در برخورد با مردم، به جای اجرای ھمين قوانين موجود، به تفسير و تحليل



 462

باعث شده تا انجام کارھای مردم در 4ھای تامين اجتماعی تھران و البته شعبه  ھای نظارتی درشعبه دیگر سو نبود اھرم
 .مند از وضعيت اقتصادی و شغلی شان اند و ھم خسته و گالیه انگيزه بیدستان کارکنانی گرفتار شود که ھم 

 درآمد باال، خدمت رسانی پایين

ھای مختلف  ميليارد تومان توسط کارکنان بخش2به گفته یکی از روسای واحدھای این شعبه، تاکنون نزدیک به حدود
که عمده آن از سوي واحدھایی مانند بيمه درآمدی . جذب شده است1389تامين اجتماعی تھران بزرگ در سال 4شعبه

وقتی برای صدور ھرجلد دفترچه درمانی المثنی . ھای انفرادی اخذ شده است نویسی و حساب شدگان، درآمد و نام
 330ھای چھارم مبلغ  ھزار و برای تعویض و یا صدور دفترچه10 ھزار و پانصد لایر، برای امحاء ھر جلد دفترچه مبلغ50مبلغ

ھای  شود که در ازای دریافت این مبالغ در شعبه شود، این پرسش مطرح می  از ھر بيمه شده دریافت میھزارریال
 به طور خاص، چه خدماتی به مردم که مشتریان اصلی محسوب 4سازمان تامين اجتماعی به طورعام و شعبه

 شود؟ شوند ارائه می می

ھای جذب دریافت پول تبدیل  ن در این شعبه خود به کانوناین در حالی است که واحدھایی مانند درآمد و بيمه شدگا
ھای بخش خصوصی و دولتی، بيمه شدگان اختياری، حرف و  اند و از گروھای بيمه پردازی مانند کارگران کارگاه شده

ان حمل ھا، قاليبافان، خادمان مساجد، رانندگ مشاغل، ھنرمندان و نویسندگان، خبرنگاران و گزارشگران شاغل در روزنامه
 .کنند بار و مسافر، زنان خانه دار و اخيرا ھم از کارگران ساختمانی مبالغی را دریافت می

شود، این است که   مطرح می4ھای سازمان و به ویژه شعبه  پرسش مھمی که برای مردم در زمان مراجعه به شعبه
ھا در ميان  ند بيمه شدگان باید ساعتخواھند از مردم پول دریافت کن چرا در زمانی ھم که کارکنان این شعبه می

ھا ھم آسانسور آن خراب است سرگردان شوند و ھيچ مرجع و مسئولی ھم  ھای این ساختمان که گاھي وقت طبقه
 پاسخگوی مشکالت به وجود آمده برای آنھا نيست؟

 !اینترنت خراب

آید، باید کفشی  تامين اجتماعی می 4ای شھرستانی برای تمدید و یا تعویض دفترچه خود به شعبه وقتی بيمه شده
 .ای برای التماس کردن داشته باشد آھنين به پا کند و چانه

مان قطع  اینترنت« گوید  مسئول واحد صدور دفترچه این شعبه در بيشتر موارد به این دسته از مردم فقط یک جمله می
 .»است و شما برای تمدید و یا صدور دفترچه خود به شعبه دیگری بروید

گيرد و آنھا که کمی سرشان توی حساب و کتاب باشد و از  البته این پاسخ ھمه بيمه شدگان شھرستانی را در بر نمی
شود،  ای داشته باشند و یا راه اتاق رئيس شعبه را بدانند، کمی تا قسمتی کارشان حل می اینترنت و مقررات سررشته

 تامين 4ھای انفرادی شعبه نویسی و حساب ان واحد نامدر این مي. وگرنه آش ھمان آش است و کاسه ھمان کاسه
ھای سازمان تامين  ای در ميان شعبه ترین واحدھای بيمه نظم ترین و شايد بی اجتماعی تھران بزرگ یکی از شلوغ

به نویسی، يك نفر  کارمند دارد که از این تعداد يك نفر به عنوان رئيس واحد نام13واحدی که تنھا. اجتماعی تھران است
نویسی و  نفر در واحد نام10کنند و در واقع  عنوان معاون این واحد و يك نفر ھم به عنوان مسئول صدور دفترچه کار می

 .ھای انفرادی مشغول به کار ھستند حساب

ھای   نفر کمبود نيروی انسانی دارد و ھمين مساله موجب اصطکاک، درگيری3 به تنھایی 4بخش صدور دفترچه شعبه
 .شود  و اضطراب ھم برای مردم و ھم برای کارمندان بی انگيزه شده و میلفظی، تنش

در این ميان تصور اینکه به ھر حال کارمندان این شعبه به علت بيماری و یا مرخصی در شعبه ھم نباشند، دور از ذھن 
ر باید سختی و مشقت شود و ھم کارمندان دیگ نيست و در این مواقع فشار روحی و روانی زیادی ھم به مردم وارد می

 .بسيار طاقت فرسایی را تحمل کنند

در این شعبه ھيچ تابلو و عالئم راھنمایی کننده برای مردم و بيمه شدگان و مستمری بگيران که عمده آنھا ھم پيرمردان 
 .و یا پيرزنان ناتوان ھستند وجود ندارد

ای مراجعه کنيد که آنھا نيز از فرط پاسخگویی به  ن خستهاگر بخواھيد نشانی واحدی را بدانيد فقط و فقط باید به کارکنا
 .اند مردم، بيمه شدگان و مستمری بگيران نای و توان پاسخگویی را از دست داده و به بمبی ساعتی تبدیل شده

ر ای خب وقتی مدیران سازمان تامين اجتماعی در مقابل دوربين ھای تلویزیونی از پاسخگویی به مردم در واحدھای بيمه
اند که چگونه بدون تابلوھای  سرایند، آیا تاکنون خود آنھا به این پرسش پاسخ داده دھند و شعارھای قشنگی می می

خواھند پاسخگوی مردم و   می4ھای تامين اجتماعی و به ویژه شعبه  راھنما و یا اطالعات دادن به مردم در شعبه
 مشتریان خود بوده و باشند؟

 د کارگر روزمزد، بخواني20بنویسيد ماده 
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کارمند در قالب 11در این شعبه . ھای سازمان تامين اجتماعی حکمفرماست سياست یک بام و دو ھوا به شدت درشعبه
شمار مدیران گذشته و کنونی این سازمان، ھيچ  ھای بی مشغول به کارھستند که با وجود وعده20نيروی قراردادی ماده 

ر چند که رحمت هللا حافظی، مدیرعامل کنونی تامين اجتماعی نيز مانند ھ. اند گونه تبدیل وضعيت کاری نداشته
 .ھایی داده است كه تا به حال جامه عمل به خود ندیده است دیگرمديران وعده

ھاي نخست حضور حافظی در تامين اجتماعي به پایان رسيده، خوب است این مقام عالی سازمان تامين  اکنون که ماه
ھا پرسش منطقی و اصولی  دم، بيمه شدگان، ھزاران مستمری بگير، صدھا کارمند و دهاجتماعی به مشکالت مر

ھای گروھی پاسخ دھد و به صراحت بگوید سازمان تامين اجتماعي چه سرانجامی پيدا  خبرنگاران و گزارشگران رسانه
 .خواھد کرد

ر حال حاضر شاھد آن ھستيم باید ناظر و گونه باشد که د رسد تا وضعيت کنونی سازمان تامين اجتماعی این به نظر می
  . تامين اجتماعی و البته در ساير شعب اين سازمان باشيم4شاھد تداوم اين رويه در شعبه 

  دستمزد

 كارگران تغيير مبناي محاسبه دستمزد 

ھاي واقعي را براين اساس از بازرسان وزارت كار دعوت خواھيم كرد تا با نظارت خود بر واحدھاي توليدي پرداخت دستمزد
  تضمين كنند

ھاي اين تشكل براي تغيير مبناي محاسبه  كشور از تالش كارگري ھاي صنفي عضو ھيات مديره كانون عالي انجمن: ايلنا
ھاي صنفي  كانون عالي انجمن: زاده درگفتگو با خبرنگار ايلنا، گفت غالمرضا خادمي .دھد كارگران خبر مي دستمزدھاي

: وي افزود .ھاي جديد مبني محاسبه دستمزدكارگران را متحول كند ارد تا با درنظر گرفتن شاخصكارگري ايران در نظر د
ايم و قصد داريم از آن   كشور صنعتي استخراج كرده17براين اساس مبني محاسبه و تعيين حداقل مزد كارگران را در 

 . استفاده كنيم90براي محاسبه مزد سال 

اضر انتقادھاي فراواني به پايين بدون نرخ تورم وارد است كه در فرمول جديد سعي درحال ح: زاده تصريح كرد خادمي
وي با بيان اينكه قصد داريم تا حداقل مزد كارگران را براساس  .داريم به نرخ تورمي ميانگين و منطقي دست پيدا كنيم

ارت كار دعوت خواھيم كرد تا با نظارت براين اساس از بازرسان وز: وري واحدھاي توليدي محاسبه كنيم،گفت توليد و بھره
  .خود بر واحدھاي توليدي پرداخت دستمزدھاي واقعي را تضمين كنند

  دستمزد 

80H    ھزار تومان١٣٠حداقل مزد واقعی ھر کارگر ایرانی؛

 ھزار تومان ١٣٠ حداقل دستمزد واقعی ھر کارگر ایرانی در سال جاری :  می نویسد 1389 آذر 27شنبه خبرگزاری ھرانا 
این در حاليست که طبق مصوبه شورای عالی کار در اسفند ماه سال گذشته، ميزان حداقل دستمزد . برآورد می شود

ان رقمی که قدرت خرید  ھزار تومان اعالم شده بود اما طبق سخنان کارشناس٣٠٣ به ميزان ٨٩اسمی کارگران در سال 
از سوی دیگر ھرچند از سوی .  ھزار تومان برآورد می شود١٣٠کارگران را نشان می دھد حداقل مزد واقعی است که 

 ھزار تومان پایين تر از خط فقری خواھد ١٣٠مقامات رسمی از جمله وزیر رفاه خط فقر کشور اعالم نشده اما قطعا این 
 .سان این حوزه اعالم شده استبود که تاکنون از سوی کارشنا

به گزارش خبرآنالین ، در چگونگی محاسبه این رقم می توان به روشی که محمد باقر نوبخت، کارشناس اقتصادی مطرح 
می کند اشاره کرد که براین اساس دستمزد واقعی از حاصل ضرب دستمزد اسمی در شاخص ھزینه زندگی محاسبه 

براین اساس کارشناسان واحد تحقيقات ماھنامه . ان پول دریافتی کارگران استمی شود و دستمزد اسمی ھم که ميز
 ۶٧٣ ھزار و ١٣٠اقتصاد ایران برآوردھایی انجام داده اند که نشان می دھد حداقل مزد واقعی ھر کارگر در سال جاری 

 .تومان می شود

 افزایش فاصله مزد اسمی و واقعی*

ترین  ی دانشگاه عالمه طباطبایی حداقل دستمزد اسمی کارگران، پایينبراساس تعریف حسن طایی، عضو ھيات علم
سطح دستمزدی است که بر اساس قانون کار و مذاکرات و گفتگوھای سه جانبه دولت، کارفرمایان و کارگران به نيروی 

 .گيرد که البته باید مالحظات زیستی و معيشتی کارگر و خانواده وی نيز رعایت شود کار تعلق می

ق گفته ھای این کارشناس اقتصادی، برای تعيين حداقل دستمزد اسمی کارگران در کشورھای مختلف طبق طب
 سازمان بين المللی کار به مواردی از جمله نيازھای کارگران و خانواده ھای آنان، ھزینه زندگی و ١٣١کنوانسيون شماره 
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سبی زندگی سایر گروه ھای اجتماعی و عوامل اقتصادی تغييرات ناشی از آن، مزایای تامين اجتماعی، استانداردھای ن
 .شامل ضرورت ھای توسعه اقتصادی، سطح بھره وری و سطح اشتغال توجه می شود

در کشور ما نيز قانون کار تصریح می کند که در تعيين حداقل دستمزد اسمی کارگران تورم و تامين معيشت خانوار 
داقل مزد اعالم می شود مبين حداقل دریافتی ھر کارگر ایرانی است اما به مدنظر قرار بگيرد که وقتی ھرساله این ح

 .اعتقاد کارشناسانی به مانند محمد باقر نوبخت این دستمزد قدرت خرید کارگران را بيان نمی کند

ه برای مشخص شدن ميزان قدرت خرید کارگران باید ميزان حداقل دستمزد واقعی کارگران محاسبه شود که با توجه ب
 .آمارھای رسمی کشور فاصله مزد واقعی و اسمی کارگران ھر سال بيشتر می شود

مثال در . این در حاليست که در سال ھای قبل از جنگ ایران و عراق ھميشه ميزان مزد واقعی از مزد اسمی بيشتر بود
زد واقعی ھر کارگر به دليل  تومان اعالم شده بود اما م١٩۵ در حالی که حداقل دریافتی ھر کارگر ایرانی ١٣۵٠سال 

 . تومان بود٩۵١پایين بودن ھزینه ھای زندگی 

 تومان بود ۶٣٠ به ميزان ١٣۵٧این فاصله در سال وقوع انقالب اسالمی کاھش یافت و در حالی که مزد اسمی در سال 
 . تومان برآورد شده بود٢٠٠اما مزد واقعی ھر کارگر بيش از ھزار و 

 که حداقل مزد اسمی کارگران ثابت و به ١٣۶٣ تا ١٣۵٩ و عراق وجود داشت اما در سال ھای این فاصله تا جنگ ایران
 تومان کاھش ۵٠٠ تومان به ھزار و ٧٠٠ تومان باقی ماند، حداقل ميزان مزد واقعی کارگران از دو ھزار و ٩٠٠ميزان ھزار و 

 .یافت

 حداقل ١٣۶٨اقعی آغاز شد و در پایان جنگ، طی سال در ھمين سال ھا بود که روند فزونی گرفتن مزد اسمی بر مزد و
 . تومان کاھش یافت٧٠٠ تومان افزایش اما حداقل مزد واقعی آن ھا به ۴٠٠مزد اسمی کارگران به دو ھزار و 

 تومانی به دو ٧٠٠پس از آن نيز این روند شتاب بيشتری به خود گرفت؛ به گونه ای که یک دھه بعد، این فاصله ھزار و 
 . ھزار تومان شده بود١٢ ھم دیگر این رقم ٨۴ رسيد و در آغاز دولت نھم یعنی سال ٧٨ تومان در سال ٣٠٠و ھزار 

 ھزار ۵٨ معادل ٨۶ ھزار تومان، سال ٢٩ معادل ٨۵صعود این اختالف در دولت ھای نھم و دھم بيش از گذشته و در سال 
 . ھزار تومان شد١٧٣ معادل ٨٩زار تومان و سال  ھ١٣۴ معادل ٨٨ ھزار تومان، سال ١٠٠ معادل ٨٧تومان، سال 

 تا ١٣۴٨محاسبات حسن طایی، عضو ھيات علمی دانشگاه عالمه طباطبایی نيز نشان می دھد که در سال ھای 
 ٣/٣ درصد بوده اما این ميزان رشد در مزد واقعی تنھا ٧/٢٨ در حالی که ميزان رشد مزد اسمی در کشورمان ١٣٨۵

 .درصد بوده است

عبارتی این ارقام حاکی از آن است که ھرچند در ظاھر با افزایش اعالم حداقل دستمزد کارگران به صورت ساالنه در به 
شورای عالی کار به نظر می رسد که قدرت خرید کارگران افزایش می یابد اما در واقعيت این گونه نيست و مزد واقعی 

 .فزایش نمی یابدکارگران به اندازه آن چه که اعالم عمومی می شود ا

 بی توجھی به قانون تعيين مزد*

پيام دیگر این محاسبات این است که در تعيين حداقل مزد ساالنه کارگران به مقوله دوم مطرح در قانون کار در مورد 
چرا که . حداقل دستمزد کارگران یعنی رقمی که بتواند حداقل معيشت کارگران را تامين کند توجه خاصی نمی شود

 . حداقل مزد اسمی نشان می دھد ساالنه بر قدرت خرید کارگران آن چنان رقمی افزوده نمی شودارقام

از سوی دیگر خود نماینده ھای کارگران نيز ساالنه رقمی را به عنوان مبلغی که ھر خانواده چھار نفره ایرانی به عنوان 
 اعالمی از سوی شورای عالی کار به این رقم تامين کننده حداقل معيشت نياز دارند محاسبه می کنند که ھرگز مزد

 .محاسبه شده توسط نماینده ھای کارگری نزدیک نبوده است

 ھزار تومان ۵٣٠در سال گذشته در حالی که ميزان تامين کننده حداقل معيشت خانوار از سوی نماینده ھای کارگری 
ه بود و در سال پيش از آن نيز در حالی که حداقل  ھزار تومان اعالم شد٣٠٣محاسبه شد اما ميزان حداقل مزد کارگران 

این .  ھزار تومان بود٢۶٣ ھزار تومان برآورد شد اما حداقل مزد اعالمی توسط شورای عالی کار ۶٩٨معيشت برای خانوار 
 .اختالف در سال ھای پيش از آن نيز وجود داشته است

 موضع کارفرمایان*
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ارگران با آنچه که آن ھا برای تامين معيشت خود نياز دارند اما از سوی دیگر با وجود این فاصله فاحش ميان دریافتی ک
کارفرمایان نيز بارھا اظھار نگرانی کرده اند که با توجه به مشکالت اقتصادی با ھمين افزایش ھای ناچيز ھم واحدھای آن 

 .ھا با مشکالتی مواجه می شود

لی کار برای افزایش مزد آغاز می شود بيش از پيش بروز می این اعتراض ھا ساالنه وقتی جلسات رسمی شورای عا
کند و یکی از استدالل ھای آن ھا نيز این است که پرداخت ھای غيرمستقيمی نيز به کارگران دارند که این ھا نيز جزو 

 .دریافتی ھای کارگران محاسبه می شود

مورد دریافتی کارگران اشاره کرد که مدتی پيش اعالم ھمچنين در این مورد می توان به محاسبه اتاق بازرگانی ایران در 
 . ھزار تومان است۶٠٠کرده بود حداقل دریافتی ھر کارگر حدود 

 اشاره شده بود که ٨٩ھای مرتبط با آن برای کارگران جدیداالستخدام سال  در این محاسبه به حداقل مزد ماھانه و ھزینه
 . تومان در ماه می شد٧٩٠ ھزار و ٩٣٨ تومان تا ٩٧١ ھزار و ۵٩٠در نھایت ميزان دریافتی برای ھر کارگر بين 

 مولفه در این محاسبه مدنظر قرار گرفته بود که از جمله آن ھا حداقل حقوق، عيدی، مرخصی یک ماه در سال، ١۴
، حق بازخرید سنوات خدمات یک ماه در سال، کار نوبتی، حق اوالد، کمک خواربار، کمک مسکن، پاداش افزایش توليد

بيمه، بيمه بيکاری، ھزینه ایاب ذھاب، ھزینه غذا و آخرین مورد ھم لباس کار، کفش، وسایل حفاظتی، صابون، حوله و 
 .موارد از این قبيل بوده است

آمارھای بانک مرکزی ، وزارت کار، پژوھشکده تحقيقات استراتژیک و برآوردھای واحد تحقيقات ماھنامه اقتصاد : منابع
 ایران

 88 تعداد كارگران قراردادی و پيمانی نسبت به سال افزایش

 . درصد آنھا قراردادي يا پيماني ھستند80اگر جمعيت كارگران كشور را ھشت ميليون نفر در نظر بگيريم، بيش از 

 1389/آذر  /27

ت كارگران قراردادي وضعي: وگو با ايسنا اظھار كرد هللا بيات ـ رييس اتحاديه كارگران قراردادي و پيماني ـ در گفت فتح
سازي كه براي بھبود شرايط آنھا به مجلس داده شد  ساله است و طرح به ھمانند قبل با قراردادھاي يك ماھه و نھايتا يك

ھاي دولتي با واسطه جذب  ھاي خود رييس جمھور قرار شد شركت با پيگيري: وي افزود.با مخالفت نمايندگان راي نياورد
بيات با بيان اينكه كارگران  .ھاي خدماتي نيروي انساني و پيمانكاري جمع شوند كتنيرو نداشته باشند و شر

اند، خاطرنشان  ھاي خود را در اين زمينه به دفتر رييس جمھور، وزارت كار، كميسيون اجتماعي مجلس ارائه كرده شكايت
. ي خصوصي ھم روشن شودھا بخش اعظمي از نيروي كار در بخش خصوصي است و بايد تكليف نيروھاي شركت: كرد

 .نبايد بين بخش خصوصي و بخش دولتي تبعيض قائل شويم

رييس اتحاديه كارگران قراردادي و پيماني با تاكيد بر اين كه برطرف نشدن مشكل قراردادھاي سه ماھه، شش ماھه و 
 را در كميسيون اجتماعي ما تمام تالش خود: ھاي را در بين كارگران ايجاد كرده است، بيان كرد يك ساله، نارضايتي

 .ايم و ھمه اميد ما ھم مجلس بود ولي صحن علني مجلس با آن مخالفت شد مجلس براي افزايش مدت قراردادھا كرده
اي از نمايندگان و كارفرمايان تعديل نيروي انساني را بھانه كردند و  در مجلس عده: ھا افزود وي درباره علت اين مخالفت

بيات با  . زماني قراردادھا بار مالي به دوش كارفرمايان دولتي را افزايش مي دھد افزايش دورهبعضي ھم معتقد بودند 
ھايي مثل ايران خودرو، سايپا،  كارگراني كه به صورت دائم در شركت: اشاره به تبصره دو ماه ھفت قانون كار گفت
 .شود موقت محسوب شوند شھاب خودرو مشغول به كارند ديگر نمي

نيروھاي .  درصد از كل جمعيت كارگري كشور نيروھاي قراردادي و پيماني ھستند80بيش از : ان گفتوي در پاي
اند و اكنون نيز چند شركت محدود نيز نيروھاي پيماني خود  استخدامي نيز افرادي ھستند كه در گذشته استخدام شده

 درصد اعالم كرده 70پيماني در سال گذشته اين رقم را  كارگران قراردادي و  رييس اتحاديه .اند را به قراردادي تبديل كرده
ھاي اخير مبني بر كاھش نيروھاي قراردادي و پيماني، اين رقم را در سال اخير رو به افزايش  بود و با توجه به فعاليت

  .دانست

  یک کارگر، یک ھنرمند و یک مغازه دار دستگير شدند
 
 و جمال امينی) نانوا(، عباد شيخی ) مغازه دار(ام ھای علی امينی شھروند سقزی به ن سه: آژانس خبری موکریان  
تا لحظه تنظيم خبر از علت یا  . گذشته از سوی نيروھای امنيتی در این شھر بازداشت شدند ، روز سه شنبه) ھنرمند(

 محل کار آنھا گفته می شود که پس از بازداشت این افراد منزل و.نيست علل بازداشت این شھروندان اطالعی در دست
  .مأمورین مورد بازرسی قرار گرفته است از سوی
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  اطالعيه کانون مدافعان حقوق کارگر درباره دستگيری فریبرز ریيس دانا 
  
  

اقتصاددان ، یار دیرین کانون مدافعان  ، ماموران امنيتی با ورود به منزل فریبرز ریيس دانا،٨٩ آذر ٢٧نيمه شب شنبه 
منزل مسکونی و ضبط کامپيوتر و دست نوشته ھای وی مبادرت کرده، و پس از یک ساعت حقوق کارگر، به بازرسی 

  . او را بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل کردند
این دستگيری چند ساعت پس از آن صورت گرفت که ریيس دانا در اقدامی شجاعانه اعالم کرده بود که اجرای 

  . ن و زحمتکشان و حمله ھمه جانبه به سفره ی خالی آنان استھدفمند سازی یارانه ھا فشردن گلوی کارگرا
دستگيری وی بيانگر آن است که حمله کنندگان به سفره ی خالی مزدبگيران و کارگران می خواھند اعالم کنند که 
 ھيچ گونه اعتراضی را تحمل نخواھند کرد وبا ایجاد فضای قبرستانی می خواھند ھر گونه اجحافی را بر مردم روا

  . دارند
کانون مدافعان حقوق کارگر ضمن حمایت ھمه جانبه از نظرات قاطع این اقتصاددان دردفاع از زندگی کارگران 

ریيس دانا ھيچ جرمی جز بيان خواسته ھای کارگران و . وزحمتکشان، خواھان آزادی بی قيد وشرط و فوری اوست
ای واقعی ميليونھا انسان زحمتکشی است که در زبان و قلم گویای او خواسته ھ. زحمتکشان مرتکب نشده است
  . زیر خط فقر زندگی می کنند

کانون مدافعان حقوق کارگر بار دیگر ھشدار می دھد که نشان دادن قدرت به کارگران و زحمتکشان ودستگيری 
 وکارگران و روشنفکران مدافع آنان مشکالت مردم مارا نه تنھا حل نخواھد کرد بلکه بر شدت وحدت آن خواھد افزود

  . زحمتکشان و مردم تحت ستم را در مسير احقاق حقوق از دست رفته خود مصمم تر خواھد کرد 
  

   کانون مدافعان حقوق کارگر 

  چھار معدنچی در کرمان کشته شد 

چھارمعدنچی روزسه شنبه درمنطقه ھجتک کرمان :  آمده است 89 آذر 27به نوشته روزنامه کار و کارگر در تاریخ 
باوجودی که مسووالن .معادن زغال سنگ یکی از حادثه خيزترین کارگاھھای منطقه کرمان است.آوارکشته شدندزیر

وزارت صنایع ومعادن کشوربارھا مدعی افزایش ایمنی درمعادن کشورشده اند،امابروزسوانحی ازاین دست نشان می 
شواھدنشان می دھد که این .داردھای جھانی دارددھدکه استانداردھای ایمنی درمعادن ایران ھنوزفاصله زیادی بااستان

کارفرمایان ھستند که باسھل انگاری وحتا ازروی عمدوبه منظورکاھش ھزینه ھای خود تامين ایمنی نيروھای 
  .      کارخودرانادیده ميگيرند

  خبر تکميلی 

دارھای مکررفعالين ھش.بازھم سودجویی کارفرمایان حادثه ای آفریدوچھارخانواده کارگری بی سرپرست شدند
ماضمن . سندیکایی وآگاھان به امور معادن متاسفانه گوش شنوایی برای حرص وآزسرمایه داران باقی نگذارده است

ھمدردی باخانواده ھای کارگران داغدارتوجه مسوولين امررابه این حوادث پس از حذف بخش بازرسی وایمنی وزارت 
وانين ضدکارگری وضدقانون اساسی پيامدی جزکشتار زحمتکشان درمحيط کارجلب نموده ،اعالم می کنيم که تصویب ق

بی .سندیکاھای کارگری سنگرزحمتکشان وھمه مزدبگيران برای حفظ دستاوردھای یکصدساله طبقه کارگراست.کارندارد
دليل نيست که کارفرمایان ازپاگرفتن وقدرتمندی سندیکاھای کارگری در ھراسی شبانه روزی بسرمی 

  کارگران فلزکارمکانيک                .برند

 شوند کارگران ساختمانی در ھندیجان بيمه نمي

كارفرمايان از / برخی پيمانکاران ساختمانی ادارات ھندیجان، از جمله شھرداری، از بيمه کارگران خود سرباز می زنند
برخی پيمانکاران : ننده ایلنابيمه کردن کارگران خودداری می شود و چنانچه كارگري ھم اعتراض كند با برخورد ز

 ساختمانی ادارات ھندیجان ، از جمله پيمانكاران شھرداری اين شھر ، از بيمه کارگران خود سرباز می زنند

 سال است به عنوان کارگر 25یکی از بناءھای ساختمانی در گفتگو با خبرنگار ایلنا در شھرستان ھندیجان با اعالم اینکه 
حتی یک روز ھم توسط پيمانکاران بيمه نشده است و در حال حاضر که با پيمانکار : ند؛ گفتك و استاد بناء کار مي

این فرد که از ذکر  .شھرداری ھندیجان مشغول کار است ، متاسفانه از سوی آنان نيز بيمه اش پرداخت نمی شود
ند ولی آنجا ھم از بيمه نمودن دوستان وھمکارانی دارم که حتی در طرح مسکن مھر کار می کن: نامش معذور بود گفت 

اکثر پيمانکاران از بی سوادی و ناآگاھی کارگران سوء استفاده می کنند و ھيچ ارگان یا . این افراد خود داری می شود 
کارگران پيمانکار شھرداری ھندیجان اکثراً بيمه نيستند و : وی ادامه داد  .كند نھادی به اين موضوع رسيدگي نمي

بيمه کردن کارگران خودداری می شود و چنانچه كارگري ھم اعتراض كند با برخورد زننده كارفرما مواجه كارفرمايان از 
 .شود مي

 افزایش شدید بيکاران در گچساران 
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واقع در استان خوزستان به شدت افزایش یافته و در " کچساران"بنا به اعتراف کارگزاران رژیم تعداد افراد بيکار در شھر 
افزایش شمار بيکاران در شھر گچساران در حالی رو به افزایش  . ھزار بيکار وجود دارد13این شھر بيش از حال حاضر در 

است که این شھر با دارا بودن توانایی ھای فراوان در زمينه ھای نفت و گاز، می تواند یکی از مھمترین مراکز کارآفرینی 
 .و اشتغال در کشور محسوب گردد

  2010 دسامبر 19 _  1389  آذر ماه  28یکشنبه 

 مشھد" رباط طرق"ادامه تخریب خانه ھای کارگران در 

مشھد، شھرداری این شھر روز شنبه " رباط طرق"در ادامه تخریب و تصرف غيرقانونی خانه ھای مردم فقير در منطقه 
ه ساکنين این خانه ھا مقامات شھرداری رژیم در مشھد ب . آذرماه، حکم تخریب سه خانه مسکونی دیگر را صادر کرد٢٧

مردم فقير این محله که از .  آذرماه این خانه ھا را تخليه نمایند٢٨ بامداد روز یکشنبه ۴فرصت داده بودند که تا ساعت 
کمترین درآمد برخوردارند، اعالم کرده اند، که اجازه تخریب این خانه ھا را نخواھند داد و با ماموران شھرداری مشھد 

را " رباط طرق" در حالی شھرداری مشھد خانه ھای در حال سکونت کارگران و کشاورزان فقير محله .مقابله می کنند
 سال پيش در آنھا ساکن 30تخریب می کند که این خانه ھا به صورت قانونی متعلق به مردمی است که از حدود 

 .ھستند

 2010 دسامبر 19 _  1389  آذر ماه  28یکشنبه 

 ن سه کارگر معدن ھجدک کرماناعالم خبر قطعی جانباخت

" ھجدک"یک کارشناس سازمان نظام مھندسی استان کرمان از جانباختن سه کارگر به دام افتاده در معدن زغال سنگ 
 روز از ریزش معدن زغال سنگ ھجدک عمليات نجات کارگران که بر اثر ۵وی افزوده است با گذشت  .کرمان خبر داد

معدن زغال سنگ ھجدک واقع . اند  شده بودند، پایان یافته است و آنان قطعا کشته شدهریزش این معدن زیر آوار مدفون
 متری مدفون ۶٠٠ معدنچی در عمق ۴ آذرماه ریزش کرد و ٢٣در استان کرمان، ظھر روز سه شنبه " راور"در شھرستان 

 .جسد یکی از معدنچيان در ساعات اوليه حادثه پيدا شد. شدند

  2010 دسامبر 19 _  1389  آذر ماه  28یکشنبه 

 اخراج علی نجاتی از سوی دیوان عدالت اداری    

کارگر و عضو ھيات مدیره " علی نجاتی"به گزارش کميته ھماھنگی برای کمک به ایجاد تشکل ھای کارگری حکم اخراج 
 .سندیکای کارگران نيشکر ھفت تپه توسط دیوان عدالت اداری رژیم تائيد شد

ه پيش توسط نيروھای امنيتی دستگير شده بود، پس از صدور حکم اخراج توسط ھيات تشخيص و  ما22علی نجاتی که 
 14سپس ھيئت حل اختالف اداره کار شوش، شکایت نامه ای به دیوان عدالت اداری در تھران تسليم کرد، اما پس از 

ری دریافت نکرده و در شرایط  ماھی که اخراج شده ھيچگونه حقوق بيکا22ماه معطلی و در حالی که در تمام مدت 
 آذرماه تائيدیه حکم اخراج خود را از سوی دیوان عدالت اداری 27سخت معيشتی گذران زندگی نموده است، روز شنبه 

 .دریافت کرد

  2010 دسامبر 19 _  1389  آذر ماه  28یکشنبه 

بحران کارخانه ایران پوپلين رشت تعمدی است ومدیر عامل جدید با ھدف تعطيلی 
 کارخانه روی کار آمده است

 آذرماه درباره بحران کارخانه ایران 27 اصغریان رئيس صنایع ومعادن گيالن درگفتگوئی با خبرنگار فارس دررشت بتاریخ 
بحران کارخانه ایران پوپلين رشت تعمدی است ومدیر عامل شرکت عالقه ای به برطرف کردن :پوپلين رشت گفت

 :بخش ھایی از این مصاحبه. امل جدیدباھدف تعطيلی کارخانه روی کار آمده استمشکالت نداردواضافه کردمدیرع

وگو باخبرنگار فارس در رشت با اشاره به آخرین وضعيت کارخانه ایران پوپلين و  محمدحسين اصغریان امروز در گفت
ام این کارخانه مربوط به  درصد سھ60بيش از : عامل جدید آن مبنی بر تعطيلی این کارخانه اظھار داشت درخواست مدیر

اخيرا : وی افزود . درصد نيز مربوط به بانک ملت و تجارت است35گذاری بانک ملی و حدود  بانک ملی و شرکت سرمایه
خواھد این کارخانه را به بھانه اینکه  عامل جدید کارخانه ایران پوپلين می شود مبنی بر اینکه مدیر ھایی مطرح می زمزمه
 .يل کند و برای این منظور آگھی داده استده است، تعط زیان
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با توجه به وضعيت جامعه صنعت و تعطيلی چند کارخانه در استان، اجازه : رئيس سازمان صنایع و معادن گيالن ادامه داد
نه وی با بيان اینکه مدیریت جدید کارخا .شود ای مانند ایران پوپلين را تعطيل کند، داده نمی اینکه کسی بخواھد کارخانه

 روز فرصت دارد تا این 15عامل جدید  مدیر: ایران پوپلين مواد اوليه کارخانه یعنی الياف را وارد نکرده است، خاطرنشان کرد
 .شرکت را به حالت عادی خود برگرداند

 تصور و باور مسئوالن استان این است که این شرکت دچار بحران تعمدی شده و با توجه به وجود: اصغریان اضافه کرد
تواند یک دفعه سر باز کند و بگویيم باید تعطيل  مشکالت مالی و قدیمی شرکت ایران پوپلين، ولی مشکالت مالی نمی

وی با اشاره به اینکه اگر قرار بود شرکت ایران پوپلين بحرانی شود باید در پروسه شش ماھه تا یکساله این کار  .شود
کند نشانه این است که  تمام مشکالت این کارخانه سر باز میاینکه ظرف یک ماه : گرفت، بيان داشت انجام می

ھا فعاليت  تواند سال وی با تاکيد بر اینکه ایران پوپلين می .ای به برطرف کردن مشکالت ندارد مدیرعامل شرکت عالقه
خانه باشد به کند و اگر مواد اوليه در کار خرید می مشتری محصول این شرکت در بازار وجود دارد و پيش: کند، افزود

 .رود راحتی توليداتش به فروش می

 متر پارچه از کارخانه ایران پوپلين با قيمت حدود یک ميليارد 150در دو ماه اخير بيش از یک ميليون و : اصغریان ادامه داد
ان این تواند سرپا باشد و درخواست ما از مجموعه سھامدار تومان فروخته شده که عدد قابل توجه است و کارخانه می

رئيس  .دھد کند و اجازه کار را نمی کارخانه این است که شرکت را دچار بحران نکنند در غير اینصورت استان سکوت نمی
تواند برای استان منشا خير و موجب  ھا می ایران پوپلين شرکتی است که سال: سازمان صنایع و معادن گيالن گفت

الی که تعداد زیادی واحد صنایع به این صورت نداریم که بخواھد اشتغال صدھا نفر باشد و تاثيرگذار است در ح
کند  مدیر را ھيئت مدیره انتخاب می: وی درباره انتخاب مدیرعامل جدید شرکت ایران پوپلين بيان داشت .تاثيرگذارباشد

عامل نيز از  نتخاب مدیرگذار بانک ملی است بنابراین ا ولی از آنجا که سھامدار اصلی کارخانه ایران پوپلين شرکت سرمایه
وی با بيان اینکه مدیر عامل جدید با نگاه تعطيلی کارخانه ایران پوپلين روی  .گيرد مدیران مجموعه بانک ملی صورت می

 .کند این امر خوشایند ما نيست و استان را دچار مشکل می: کار آمده است، تصریح کرد

ھزار نفر پرسنل داشت ولی  این کارخانه روزگاری بيش از یک: ار داشتاصغریان درباره فعاليت کارخانه ایران پوپلين اظھ
حدود چھار ماه قبل بيش از : وی اضافه کرد .تواند این شرکت را فعال کند  کارگر می500نياز به آن ھمه پرسنل ندارد و 

باره  که این شرکت به یکعامل موجب شده   کار بودند ولی تغيير مدیر  کارگر با ظرفيت باال در کارخانه مشغول به300
ھای استان از جمله امور  ھای مختلف کارخانه با اداره سقوط کند و این امر به صورت تعمدی بود زیرا مشکالت در حوزه

ھای این  مالياتی بر اساس تعاملی که داشت برطرف شده بود و شرط انصاف نبود که با توجه به پذیرفتن تمام مسئوليت
 .اليت آن توسط استان، به دليل تصميم از پيش تعيين شده بخواھد دچار مشکل شودکارخانه برای ادامه فع

ھا به دليل نبود مواد  ھای محدودی از کارخانه ایران پوپلين، بقيه بخش به گفته اصغریان در حال حاضر به غير از بخش
سومدیریت ،کارخانه ایران پوپلين : شتنماینده کارگران شرکت ایران پوپلين ر: درھمين باره .اوليه عمال فعاليتی ندارند

 رشت را درمعرض تعطيلی قرارداده است

http://www.etehadbinalmelali.com/HTML_10/14_12_10/rasht.htm 

  بيست وھشتم آذرماه

  بسياری ازکارگران با قرارداد سفيد امضا مشغول ھستند

در راس تمام مشکالت جامعه کارگری، مشکل : آمده است  آذر 28 ایلنا در تاریخ –به گزارش خبر گزاری دولتی کار ایران 
عدم اجرای بيمه کارگران ساختمانی است که با وجود تصویب آن در مجلس شورای اسالمی، متاسفانه ھنوز اجرایی 

  .نشده است

در راس تمام : جواد اکبری ، دبير اجرایی خانه کارگر استان کرمانشاه با اشاره به برخی از مشکالت کارگران، تاکيد کرد
مشکالت جامعه کارگری، مشکل عدم اجرای بيمه کارگران ساختمانی است که با وجود تصویب آن در مجلس شورای 

  .اسالمی، متاسفانه ھنوز اجرایی نشده است

این : اکبری با بيان اینکه کارگران ساختمانی ضعيف ترین قشر جامعه کارگری محسوب می شوند، خاطر نشان ساخت
رگران به خاطر شرایط کاری شان در معرض خطرات بيشتری ھمچون سقوط از ساختمان قرار دارندکه آمارھا دسته از کا

وی قراردادھای موقت کار را از دیگر  .نيز نشان می دھد بيشترین حادثه متعلق به کارگران ساختمانی می باشد
اردادھای منعقده با کارگران یک ساله بود که تا یکی دو سال اخير زمان قر: مشکالت جامعه کارگری عنوان کرد و افزود

اکنون به شش ماھه و حتی کمتر نيز کاھش یافته و این امر برای کارگران مشکالت فراوانی را به وجود آورده و امنيت 
  .شغلی آنان را از بين برده است

گران موقت استفاده شود و در باید شرایط به گونه ای باشد که تنھا در کارھای موقت از کار: اکبری خاطر نشان ساخت
این مقام مسئول، دستمزد کارگران را یکی  .کارھایی که ماھيت دائمی دارند از کارگران با قرارداد دائم استفاده گردد

مطمئنا با دستمزد فعلی کارگران، در صورت اجرایی شدن قانون : دیگر از مشکالت این قشر عنوان و خاطر نشان ساخت
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 ھا قدرت خرید کارگران کاھش خواھد یافت، لذا دولت باید در این زمينه اقدامات الزم را انجام دھد تا ھدفمند کردن یارانه
  .بيش از این کارگران با آسيب مواجه نشوند

دبير اجرایی خانه کارگر استان کرمانشاه در ادامه ایجاد مشاغل پایدار، اھميت دادن به تشکالت کارگری، مشارکت دادن 
تباط با مسائل کار و کارگری، ارایه وام ھای کم بھره به کارگران و بخشودگی مالياتی آنھا را از جمله راه کارگران در ار

  .کارھای مناسب برای رفع و کاھش مشکالت جامعه کارگری عنوان کرد

و اشکال ھر قانونی که تصویب می شود مطمئنا خالی از ایراد : اکبری در ادامه با اشاره به قانون کار، اظھار داشت
نيست، اما واقيعتی که در رابطه با قانون کار موجود وجود دارد این است که این قانون ھنوز به صورت کامل اجرایی نشده 

ھمان گونه که بسياری از ارگانھا و تشکل ھا از حمایت : اکبری تصریح کرد .که بتوان آن را تغيير یا مورد بازنگری قرار داد
رگری نيز باید تحت حمایت سازمان خاصی قرار گرفته تا بتوان سر و سامان بھتری به وضعيت خاصی برخوردارند جامعه کا

دبير اجرایی خانه کارگر استان کرمانشاه در بخش دیگری از این گفت و  .کارگران داد و مشکالت آنھا رابه حداقل رساند
کالتی که کارگران کشور با آن دست به متاسفانه اکثر مش: گو به وضعيت کارگران استان اشاره و خاطر نشان ساخت

  .گریبانند ميان کارگران استان نيز دیده می شود

بسياری از کارگران استان با قرارداد سفيد امضا مشغول به کار می شوند که این خود در آینده مشکالتی : اکبری گفت
ن نظارت بيشتری بر این موضوع داشته برای آنان ایجاد می کند، لذا انتظار است اداره کل کار و امور اجتماعی استا

بی شک با ایجاد مشاغل پایدار شاھد کاھش : وی با انتقاد از کم بودن مشاغل پایدار در استان، یا دآور شد .باشد
اکبری در خاتمه از مسئولين استان خواست تا به جامعه کارگری  .مشکالت این قشر زحمتکش در استان خواھيم بود

 . در راستای رفع مشکالت این قشر کوشش کننداھميت بيشتری داده و

 ادامه تخريب خانه ھای کارگران در رباط طرق مشھد 

 در ادامه تخريب و تصرف غيرقانونی خانه ھای مردم فقير در رباط :  آذر امده است 28بر پایه گزارش رسيده در تاریخ 
انه مسکونی ديگر را صادر کرد و اعالم کرد تا  آذرماه، حکم تخريب سه خ٢٧طرق مشھد، شھرداری آن شھر امروز شنبه 

  .  آذر اين خانه ھا بايد تخليه شوند٢٨ صبح روز يکشنبه ۴ساعت 
بر اساس اين گزارش، مردم فقير اين محله که از کمترين درآمد برخوردارند اعالم کرده اند که فردا صبح اجازه تخريب خانه 

  . ماموران شھرداری مشھد مقابله می کنندھای ھم محله ای ھايشان را نخواھند داد و با 
با توجه به خشونت ماموران شھرداری در موارد پيشين ، احتمال درگيری شديد بين مردم و ماموران شھرداری وجود 

  . دارد
گفتی است در موارد گذشته زنان و کودکان مورد ضرب و شتم قرار گرفته اند و بسياری از مردان اين محله نيز بازداشت 

  .  اندشده
بنا به اين گزارش، پيش از اين نيز شھرداری مشھد دھھا خانه اين محله را در حالی که صاحب ھای قانونی آن خانه ھا 

  . در آنھا سکونت داشتند ، به صورت غير قانونی تخريب کرده بود
لس ، قول داده بودند مسئوالن شھرداری مشھد بارھا در و در جلسات متعدد با ساکنين اين محل و برخی نمايندگان مج

  . که به تخريب غيرقانونی خانه ھای مردم پايان دھند
درحالی شھرداری مشھد خانه ھای در حال سکونت کارگران و کشاورزان فقير محله رباط طرق مشھد را تخريب می کند 

  . تندکه اين خانه ھا به صورت قانونی متعلق به مردمی است که از حدود سی سال پيش در انھا ساکن ھس
 ساله از طرف آستان قدس به مردم اجاره داده شده ٩٩شايان ذکر است اين زمينھا آستانه ای ميباشد که به صورت 

با اين حال و علی رغم مخالفت شديد آستان قدس رضوی و تذکر و پيگيری برخی نمايندگان مشھد و تھران به . است
انه ساختن پارک به تخريب خانه ھا و تصرف عدوانی اين ويژه احمد توکلی و عفت شريعتی ، شھرداری مشھد به بھ

  . زمينھا اقدام کرده است
با توجه به عبور کمربندی جديد مشھد از نزديکی محله رباط طرق مشھد ، اين زمينھا در چند سال آينده ارزش زيادی 

 دادگاه عمومی مشھد در خواھد يافت و با توجه به سابقه زمينخواری در شھرداری ، نيروی انتظامی و برخی قضات
ساليان گذشته ، گفته می شود اين اصرار عجيب شھرداری برای ساختن پارک بر روی خرابه خانه ھای مردم با ھدف 

   زميخواری در چند سال آينده می باشد
  

! نفری حموله آب شرب ندارند800ساکنان روستای   

روستای حموله یکی :  آذر می نویسد 28مھر درتاریخ دولتی  خبرگزاری - ھواز ا . خانوار آب می دھيم20روستاھای باالی 
از روستاھای محروم بين شھر اھواز و شوش است که از مشکالت فراوانی رنج می برد که مھمترین آنھا نداشتن آب 

دارد که  ... این روستا مشکالت بی شماری در زمينه ھای مختلف بھداشتی، درمانی و.شرب سالم و بھداشتی است
 متری روستا آمده اما به این 500کشی آب تا  چرا که لوله. ین آن آب است که البته حل آن ساده ترین راھھا داردمھمتر

 !روستا نرسيده است

اکثر ساکنان این روستا کشاورزی است  شغل: رئيس شورای اسالمی این روستا در خصوص شرایط در این روستا گفت
 خانوار 20است اما مسئوالن عنوان می کنند ما به روستاھای باالی   800 نفر  خانوار بالغ بر80و جمعيت آن با داشتن 
در خصوص دیگر مشکالت " جاسم کعب عمير "! خانواریم و شامل دریافت آب ھستيم20ھم باالی  آب می دھيم خوب ما
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ود جاده ترین مشکل روستا عدم وجود آب آشاميدنی، عدم برق رسانی کامل، نب جدی: این روستا اظھار داشت
 در حال حاضر از آب رودخانه برای آب شرب استفاده می: وی تاکيد کرد  .ھمچنين فاضالب نامناسب است دسترسی و

 .است کنيم که خود موجب بروز بسياری از بيماریھای روده ای و عفونی برای اھالی محل شده

درمانگاه ھم نداریم که  ا با این ھم بيماریام بيماریھای انگلی و روده ای در این روستا عادی شده: عمير یادآور شد
 .باشد امکان درمان بيماریھا وجود داشته

 متری روستای حموله متوقف شده است 500لوله آب در 

کشی برای این روستا این است که شبکه لوله  جالبترین نکته در مورد عدم داشتن آب سالم و لوله: کعب عمير افزود
 .رسيده است ولی اھالی روستای ما از این نعمت بی بھره ھستند ن روستا نيز متری ای500کشی آب تا فاصله 

برنامه ای برای لوله کشی آب : روستا گفت مدیرعامل شرکت آب و فاضالب روستایی خوزستان در خصوص مشکالت این
 .نيستتعریف نشده است و روستای حموله نيز تحت پوشش ما   خانوار برای ما20برای روستاھای دارای زیر 

 اھالی روستا باید تقاضای آبرسانی کنند/خانوار آب می دھيم 20به روستاھای باالی 

 خانوار است اھالی روستا 20دارای بيش از  برای حل این مشکل و در صورتی که این روستا: غالمعلی خليف پور گفت
 نفری 800ه وجود داشتن جمعيت روستای حمول .تقاضای آبرسانی کنند باید به شرکت آب فاضالب روستایی مراجعه و

روستای حموله در مجاورت روستاھای سيدسعد، سيدنبی،  .مقطع پنجم ابتدایی دارد تنھا یک مدرسه آن ھم تا
حموله، تمامی این  سيدقاھر، بامدژ، سيدیدیم و سيدسعان است و به گفته اھالی و اعضای شورای روستای سيدمعن،

خبرگزاری مھر ضمن تھيه گزارشات دیگری از مشکالت این روستا و  .ميت دارندروستاھا وضعيت مشابھی از لحاظ محرو
حموله و نيز سایر  روستاھای مجاور آن، آماده شنيدن و انعکاس نظرات مسئوالن در خصوص وضعيت آب روستای نيز

  مشکالت ساکنان شریف این روستاھاست

 

اقدام  اگر کسی /شود ميشنبه اجرا  ھا ازيک قانون ھدفمندکردن يارانه: نژاد احمدي
 اش اقتصادی نيست  نامناسبی کند انگيزه

اش  وگوی مستقيم راديو و تلويزيوني نژاد شنبه شب در گفت محمود احمدي:  آذر آمده است 28در خبرآنالين به نوشته 
  . ھا از فردا اجرا خواھد شد رانهبا مردم، اعالم کرد که بخش اصلی قانون ھدفمند کردن يا

شان واريز شده است عجله نکنند؛ چرا که  ھايی که به حساب ر از مردم درخواست کرد که در دريافت پولجمھو رييس
  . اند در اين زمينه در نظر گرفتهھای مناسبی  برخی واحدھای اقتصادی برای مردم بسته

  شود  شان بھتر مي ھا وضع  يارانهشش دھک از روز اول اجرای قانون ھدفمندی
اجرای اين قانون از دو سه سال : ھا و تاثيرات آن گفت ه ابعاد گوناگون اجرای قانون ھدفمندسازی يارانهنژاد دربار احمدي

. ترين طرح اقتصادی کشور است ترين و مردمي اين طرح بزرگ. قبل شروع شده و به طور رسمی از امسال آغاز شد
 مشارکت مردم در لت برای مديريت اين ثروت ملیکنيم بھترين حا انرژی و ثروت کشور به مردم تعلق دارد و ما فکر مي

  . مديريت آن است
متاسفانه امروز : ھا که يارانه زيادی را به خود اختصاص داده، بخش انرژی است، افزود وی با بيان اين که يکی از بخش
ن بشکه نفت و گاز در  ميليو5/6امروز نزديک به . شود و آثار آن در اقتصاد، سازنده نيست انرژی به درستی استفاده نمي

 بشکه در داخل مصرف 200 ھزار بشکه صادر و چھار ميليون و 300از اين ميزان دو ميليون و . شود کشور توليد مي
 ھزار بشکه در سال ضرب کنيم مبلغی 200 دالر است که اگر آن را در چھار ميليون و 85ای  امروز نفت بشکه. شود مي

  . ار برابر متوسط مصرف در دنياستشود که حدود چھ ي ھزار ميليارد تومان م120بيش از 
اين در حالی است که ما بيش از چھار برابر متوسط دنيا رفاه نداريم، بلکه رفاه ما معادل متوسط : جمھور ادامه داد رييس

ن که اسراف در اين ميان چند اشکال وجود دارد؛ اول اي. گوييم اين مبلغ بايد در خدمت رفاه مردم باشد ما مي. دنياست
سومين اشکال اين است که ھمين . کنيم اشکال دوم اين است که بھينه مصرف نمي. زياد است و مصرف اضافی است

  . شود طبقاتی ميشود يعنی توزيع رفاه، عادالنه نيست و اين موجب به وجود آمدن فاصله  مقدار، عادالنه توزيع نمي
ای برسيم که با  توانيم به نقطه ما مي: اظھار کرد" افتد؟ ون چه اتفاقی ميبا اجرای قان"نژاد با طرح اين سوال که  احمدي

سازی کنيم بلکه فقط يک  جويی و بھينه گويم که سه چھارم صرفه من نمي. يک چھارم مصرف به ھمين رفاه دست يابيم
  . رود يارد تومان به جيب مردم مي ھزار ميل30وقتی ھمه رعايت کردند اين . جويی کنيم چھارم صرفه

کل بودجه عمرانی ما در سال گذشته که در تاريخ کشور : تر موضوع گفت او با اشاره به آمار و ارقامی برای توضيح بيش
اگر . شود  برابر مي5/2اگر يک ھمت عمومی به خرج دھيم اين بودجه .  ھزار ميليارد تومان بوده است20نظير بوده،  بي

 ھزار مسکن 400مسکن ببريم و يا وام با سود صفر درصد بدھيم يک ميليون و  ھزار ميليارد تومان را به بخش 30اين 
اگر ھمين يک سال . ای باقی نخواھد ماند ماند و بافت فرسوده شود و ديگر کسی بدون مسکن نمي شھری ساخته مي

  . شود ھای نيمه تمام کامل مي وژهمصرف را به بخش صنعت ببريم تمام پر
 درصد بيش از کل تاريخ 25آھن در برنامه ماست؛ يعنی   ھزار کيلومتر راه12 حال حاضر ساخت در: جمھور ادامه داد رييس
ھای کشور بيش از  عالوه بر اين تمام آزادراه. آھن را تحقق بخشيم توانيم با اين ميزان، ساخت راه آھن کشور که مي راه

  . شود  کيلومتر ساخته مي500ار و ھفت ھز
در حال حاضر : اظھار کرد) ھا ھدفمندسازی يارانه(سازی در مورد اجرای اين قانون  زوم فرھنگنژاد با تاکيد بر ل احمدي
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ھا نيز  دھد و الزم است که اين مطلب در دروس مدارس و دانشگاه صداوسيما کارھای خوبی در اين زمينه انجام مي
  . يا شودترين کشور دن ان پيشرفتهجويی کرد تا اير توان صرفه با قدری ھمت مي. بيايد

ما تمام جھات . به خاطر اھميت اين طرح، دولت وقت زيادی صرف کرد و تمام توان کارشناسی کشور بسيج شد: او گفت
از سوی ديگر . ريزی جامعی از سوی دولت صورت گرفت بينی کرديم و برنامه و تاثيرات اين طرح را در مسائل گوناگون پيش

 شوک و تنش آغاز شود گرچه ھمه با اجرای آن پيروز خواھند بود، کارھای ترين برای اين که اين طرح، خوب و با کم
اضافی نيز انجام داديم از جمله اين که يک ماه اضافه بنزين اعالم شد؛ برای شبکه حمل و نقل برون شھری نيز سوخت 

ھا نيز به   جايگاهشود و ھمه شود، سھميه جديد دو ماھه شارژ مي  روز با قيمت قبلی شارژ مي10گازوييل تا حدود 
 اداره کشور نيز متحول ھای توان گفت برای اجرای اين طرح سيستم اند به نحوی که مي خوان مجھز شده سيستم کارت
  . شده است

   آب، برق و گاز را پلکانی کرديم قيمت
ا ز را پلکانی کرديم تقيمت آب، برق و گا: جمھور در مورد تدابير دولت برای قيمت آب، برق و گاز نيز خاطرنشان کرد رييس

  . جويی تشويق شوند ھمه به صرفه
نژاد با بيان اين که دو ماه در حساب مردم پول است و دولت آماده باش است تا اين طرح به زيبايی اجرا شده و  احمدي

دو دھک شود،  شان بھتر مي با محاسبات ما شش دھک از روز اول وضع: شيرينی آن در کام مردم باقی بماند، ادامه داد
  . رفه و باز بدون کنترل خوب نيستزندگی م. جويی کنند تر صرفه جويی کنند و دو دھک ديگر بيش بايد قدری صرفه

با اجرای اين طرح قيمت تمام شده : وی با بيان اين که با اصالحات اساسی در اقتصاد، ھمه سود خواھند برد، اظھار کرد
تواند  تاکنون قيمت انرژی کم بوده و بنابراين فکر و ھوش ايرانی که مي. دھای جھانی رقابت کن تواند با قيمت صنعت مي

  .  رفتار اقتصادی متحول خواھد شدبا اجرای اين طرح. فرصت انجام کارھای بزرگ بيايد، معطل مانده است
  شود  ھا سال بعد اجرا مي  يارانهگام بعدی قانون ھدفمند کردن

ماند و ھر  برد؛ اول آن که منابع در جيبش مي جويی کند دو سود مي ی صرفهکسی که در مصرف انرژ: نژاد گفت احمدي
  . گردد لش باز به جيب مردم بازميکنيم و پو جويی شده باشد را ما صادر مي چه صرفه
کنيم و اين نشان  ھا را آزاد تعيين مي برای مصارف دولت، ما نرخ: جمھور درباره مصارف دولتی و عمومي، اظھار کرد رييس

اگر مردم در مصرف . کنيم ترين فشار را به مردم وارد مي کنيم و کم ترين فشار را خودمان تحمل مي دھد که ما بيش يم
ممکن . گردانيم تری را به مردم برمي توانيم صادر کنيم و منابع بيش تر مي جويی کنند ما بيش تر صرفه انرژی ھر چه بيش

شود و  کند دود مي آن چه او مصرف مي. اين خوب نيست. نمک دھم و مصرف مي است کسی بگويد پولش را مي
  . جويی شود به نفع مردم خواھد بود در حالی که اگر صرفه. شود آلودگی تھران مي
  

به ھمين دليل ھمه مردم خواھان اجرای آن ھستند؛ . اين طرح به نفع مردم است: او در بخش ديگری از سخنانش، گفت
آورند که اجرا کنيم و وقتی مردم اجرای اين  حتی به ما فشار مي. ر اجرای اين طرح استشان د فھمند منافع چرا که مي

  . رسد و يا تبعات آن به حداقل ميطرح را پذيرفته باشند تبعات منفی نخواھد داشت 
يم و ا تهايم و با اين اقدام گام آخر مرحله اول را برداش اجرای اين طرح راھی است که ما شروع کرده: نژاد گفت احمدي

  . شويم وارد شرايط جديدی مي
کنندگی و مديريت با خود مردم بايد  توليدکنندگي، مصرف. ثروت ملی و اقتصاد بايد توسط مردم اداره شود: وی گفت
کنيم در حالی  به عنوان مثال کشور ما کم آب است اما ھمين مقدار نزول باران را با راندمان يک سوم مصرف مي. باشد

  .  سه برابر کنيم و اين شدنی استم با ھمين مقدار آب، توليد خود راتواني که مي
اولين خواھش من از مردم اين است که ما بايد با ھم باشيم، نسبت به ھم دلسوز باشيم و با : جمھور تصريح کرد رييس

.  خدا ھم نازل شودبايد با رحمت نسبت به ھم برخورد کنيم تا رحمت. ما اعضای يک خانواده ھستيم. محبت رفتار کنيم
خيلی بد است که کسی به فکر خود باشد و بدتر . ھا را خواھد کرد اگر مردم مراعات ھمديگر را کنند خدا ھم مراعات آن
. زيبايی زندگی به انباشتن نيست، به درست استفاده کردن است. آن که کسی از خالءھا و تحوالت سوءاستفاده کند

ترين  بخش بر ھمين مبناست که لذت) ع(امام حسين . که خود را فدای ديگران کنندزيباترين زندگی برای کسانی است 
  . زندگی را داشت

ھا بگذاريم؟ اگر  شود دو لایر روی قيمت چرا وقتی که سر و صدايی مي. بايد مراعات ھمديگر را بکنيم: نژاد افزود احمدي
  در زندگی ما چيست؟  و انعکاس آن شود  ميليون آدم انجام دھد چه مي75اين کار را 

پولی که به حساب مردم ريخته شده است يک : وی با اشاره به پولی که به حساب مردم واريز شده است، گفت
) عج(المال است و پول امام زمان  است و اين پول ھم بيت) عج(اين مملکت متعلق به امام زمان . حساب ويژه است

ھای ديگر خراب نکنيم چون ديگر اثر خود را  راقب باشيم اين را با پولم. است و با برکت است و زمينه رشد جامعه است
اين پول يک گام بلند در جھت عدالت است و مال . آيد ما معتقد به برکت ھستيم و برکت از عدالت مي. دھد از دست مي

ين طرح ادامه دارد و ا. ھا مراجعه نکنند کنم بالفاصله به بانک توصيه مي. مردم است و مردم آن را درست مصرف کنند
مردم در برداشتن از اين پول عجله . ھا سال به فضل الھی تداوم خواھد داشت؛ طوری که کسی نتواند آن را لغو کند ده

ھای خوبی برای مردم  بخش صنعت و خدمات نيز بسته. پول را نگه دارند. ريزد ھم مي اگر آن را زود بردارند بازار به. نکنند
در نتيجه در برداشتن از اين پول مردم عجله نکنند . خواھند پايين بياورند ھا را مي حتی برخی قيمت. اند بينی کرده پيش
  . شود نبه اجرای اين طرح شروع ميش خصوص که از يک به

ھای بعدی ھم وجود دارد و حداقل به دو برابر خواھد رسيد و پول  گام. ريزی کنند مردم برای اين پول برنامه: وی افزود
نمايندگان مجلس در اجرای اين طرح با دولت خوب ھمراھی کردند . شود البته گام بعدی سال بعد اجرا مي. ی استخوب
اگر آن گونه که در نيت من قرار دارد اجرا . ھای بعدی را برداريم کنند تا بتوانيم گام شاءهللا سال آينده ھم ھمکاری مي و ان

  . شود تر از اين مي  بيشخواھد شدشود پولی که به حساب مردم واريز 
  کنيم  تومان يارانه نان واريز ميبرای ھر نفر ماھانه چھار ھزار 

انتظار داريم مردم : فکری اعضای خانواده، خاطرنشان کرد نژاد با توصيه به مردم برای مديريت کاھش مصرف با ھم احمدي
ريزی کنند تا فرزندان نيز  فکری اعضای خانواده برنامه مھا بيايد، بعد بر اساس آن با ھ منتظر باشند تا دو ماه بگذرد و قبض

  . فردا در يک بخش مدير خواھند شدھا نيز  مديريت اقتصادی را ياد بگيرند چرا که آن
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  . در ھمين مرحله اول خواھيم داشتمردم توجه داشته باشند که ما واريز دوم را نيز : چنين گفت او ھم
 نان قصد داريم برای ھر نفر چھار ھزار تومان به ازای ھر ماه واريز کنيم که اين کار در مورد: رييس جمھور خاطرنشان کرد

ما االن بيش از چھار ھزار . خواھيم مردم نان خوب بخورند ما مي. در ھمين ھفت ھشت روز آينده انجام خواھد شد
دھند که اگر اين دو مبلغ را  نان پول ميکنيم و بيش از ھمين مقدار نيز مردم برای خريد  ميليارد تومان يارانه پرداخت مي

  . توانيم گندم را صادر کنيم رود و ما مي روی ھم بگذاريم مردم بايد بھترين نان را بخورند و اتالف نان از بين مي
  

ھا و  اند، ستادی در مرکز و در تمام استان طور که مردم تاکنون به ما اعتماد کرده کنيم ھمان توصيه مي: وی يادآور شد
  . ھای اين ستاد توجه کنند طالعيهھا ايجاد شده که تنھا به ا شھرستان
ھای بيگانه عليه اين  بينيم بعضی از اين رسانه مي: نژاد با بيان اين که عدالت در داخل و خارج مخالف دارد، افزود احمدي

قير نباشد و ھمه شاد باشند خواھند ايران پيشرفت کند و الگو بشود، کشوری که در آن ف کنند، نمي طرح سخنرانی مي
  . و اين گام بلند در اين جھت استو ھمه موفق باشند 

ممکن است برخی فضاسازی کنند و مردم را نگران کنند و برخی نيز ممکن است متوجه نباشند و تحريک : او يادآور شد
  . و اقدامی در اقتصاد انجام دھندشوند 

:  در ارتباط با ھمکاری اصناف در اجرای اين طرح صورت گرفته است، گفتچنين درباره اقداماتی که رييس قوه مجريه ھم
. ھا خوب بوده است اند و ھمراھی آن اصناف ھمکاری خوبی داشتند و ستادی درست کرده و آموزش داده و تشريح کرده

 ناظر مردم ھستند اصناف واحد نظارت تاسيس کردند و با واحد نظارت بازرگانی نيز مشارکت خوبی دارند؛ البته بھترين
اسب کنند يا رفتار نامن اگر مشکل ناشی از کمبود کاال باشد جبران مي. شوند  دھند و ماموران ما حاضر مي که بايد اطالع

  . کنند باشد با آن برخورد مي
 تصريح" ھا چيست؟ ھا برای اجرای موفق طرح ھدفمندی يارانه وظيفه رسانه"جمھور در پاسخ به اين سوال که  رييس
صنعتگران، کارگران، دامداران، کشاورزان، تجار، کسبه، معلمان، . به نظر من ھمه در اين طرح مھم ھستند: کرد

کند، ما ايرانی ھستيم و با ديگران  دنيا ما را نگاه مي. آموزان، دانشجويان و اھالی رسانه دانشگاھيان، اساتيد، دانش
ما بايد با مشارکت و ھمکاری ھم فردا و آينده را بسازيم و بايد از . تتحوالت ايران مورد توجه ھمه دنياس. کنيم فرق مي

  . جا بگذاريم گار و قابل دفاع بهخود اثر زيبا، ماند
اين طرح فرصتی ايجاد کرده که : ھا در اجرای اين طرح افزود چنين با تقدير از زحمات رانندگان و نقش آن نژاد ھم احمدي

ھا ھستند که بخش مھمی از اقتصاد  ترين اقشار جامعه ما راننده کش ترين و زحمت اکيکی از پ. قدر کارھا شناخته شود
يک راننده . گذارند ھا و استراحت خود را مي بھترين زمان. کنند اما بايد ببينيم چگونه زندگی مي. کنند جامعه را اداره مي

گان و عوامل حمل و نقل داخل و برون شھري، گذارد، بنابراين رانند  سال بھترين وقت خود را برای اين کار مي40، 30
ھا پشت فرمان  ايد ساعتترين اقشار جامعه که در سرما و گرما ب کش رسانی کشور ھستند و زحمت ھای خون شبکه

  . بنشينند
ھای شلوغ متحمل  رانندگان داخل شھری نيز زحمات زيادی در ترافيک، گرما و سرما و خيابان: او خاطرنشان کرد

ز بايد در اين طرح فرسايی است؛ البته بخش مھمی از خودروھای ما ني  اين کار بسيار سخت و طاقتشوند و مي
  . نوسازی شوند

  اش اقتصادی نيست  سبی کند انگيزهاقدام نامنا اگر کسی 
تصادی اقدام نامناسبی کند انگيزه او اق ھا  اگر کسی در زمينه قانون ھدفمند کردن يارانه: جمھور خاطرنشان کرد رييس

  . ايم بينی کرده حل آن را پيش اهنيست؛ چرا که اگر اقتصادی باشد ما ر
  .  کنيمھا از اين به بعد ھيچ مشکلی نيست که نتوانيم حل در قضيه ھدفمند کردن يارانه: نژاد تاکيد کرد احمدي

صی ما مشکل را حل ھای تخص گروه: او با بيان اين که ھر جا مشکلی پيش آمد مردم به ما خبر دھند، اظھار کرد
گوييم که عالم دھر ھستيم ولی به ھر حال ما  البته ما نمي. کنند و در اين طرح مشکلی نيست که قابل حل نباشد مي

ايد که  ميليون جمعيت داريم و اقتصاد بزرگی ھستيم و ممکن است مشکالتی ھم پيش بي75کشور بزرگی ھستيم که 
  . کنيم ھا را برطرف مي آن

ھای ما ھميشه نان  راننده: ا بيان اين که کل دولت، استانداران، فرمانداران و مديران پای کار ھستند، افزودنژاد ب احمدي
خواھيم در اين طرح پيشگام اوليه ھمين  ھا خواھش کنم که ما مي خواھم از راننده اند و من مي حالل به خانه برده

خاری برای ھمه ملت کسب کنيم که ھمه تا ابد به آن افتخار کنند خواھيم افت ما مي. ھا، اصناف و صنعتگران باشند راننده
اند، اجرا شده  شان را از دست داده و اين به نام ملت ايران ثبت شود که طرحی که ديگران با اما و اگرھا بخشی از مردم

و اقتصاد شکوفا کن  خواھيم فقر و تورم ريشه با اجرا نشدن اين طرح فقر در جامعه اضافه شده است و ما مي. است
  . تر شود  ھمبستگی و دلبستگی بيششود و

  نژاد و اين دولت و آن دولت نيست  اين طرح، طرح احمدي
بلکه . نژاد و اين دولت و آن دولت نيست گويم که اين طرح، طرح احمدي ھا و سياسيون نيز مي به رسانه: وی ادامه داد

س کاری کنيد که اين طرح جلو برود چرا که ھمه در اين طرح برنده پ. اين طرح مال ھمه اين ملت و تاريخ اين ملت است
د خواھيم که ھمه کمک کنند تا فضا آرام باشد تا اگر کسی پيشنھادی دارد بگويد چرا که فقط با ايرا ما مي. ھستند

  . شود گرفتن کار درست نمي
طور  بيست و چند روز ھوای تھران به: فتجمھور برای نمونه به مساله آلودگی اخير ھوای تھران اشاره کرد و گ رييس
ھای  يی آلوده بود که متوقف شد و ھمه مردم ھمکاری کردند و در طرح زوج و فرد کردن خودروھا اکثرا ماشين سابقه بي

فرض کنيد که اصال ماشينی بيرون نيايد، باالخره ھمين تنفس مردم در يک فضای بسته نيز . خود را بيرون نياوردند
کردند که کاری انجام  ستادی در مسووالن بود که دائم فکر مي. شود د و گازھای سمی از نفس آدم خارج ميآلودگی دار

 اين که خودشان پيشنھادی کردند، بدون دھند تا تغييری جزئی ايجاد کند ولی برخی ھمه اين کارھا را مسخره مي
  . بدھند
دھيم و اين مسووالن ھم از خود مردم  ھا را گوش مي فگوشش شنوای ما زياد است و ھمه حر: نژاد اضافه کرد احمدي

باالخره اين زمان و فرصت مال . آيد کنند و دو، سه سال ديگر دولت ديگری روی کار مي ھا را انتخاب مي ھستند و مردم آن
  . ند تا اين کار بتواند جلو برودکنم که ھمه کمک کن ملت است و من خواھش مي
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ھای مردم از سوی دولت جوابگوی   مبنی بر اين که آيا مبالغ واريز شده به حسابوی در ادامه در برابر پرسشی
در حال حاضر دھک يک : ھا خواھد بود يا خير؟ پاسخ داد ھا ناشی از آزادسازی قيمت تر خانواده ھای بيش ھزينه
 ھزار تومان 135 يا 130متوسط طور  ترين درآمد را در کشور دارند به ھای ما يعنی دھک يک درآمدی کشور که پايين خانواده

متوسط جمعيت خانواده در کشور چھار . ھا تحت پوشش نھادھای حمايتی ھستند ای از آن درآمد دارند که بخش عمده
ھا حداقل  اين. شود ای به حساب واريز مي  ھزار تومان برای چنين خانواده162نفر است که بدين ترتيب به ازای ھر ماه 

. خواھيم که برخی در جامعه يک مقدار مصرف کنند کنند و ما مي عمال آب، برق و گازی مصرف نميھا را دارند و  ھزينه
سد و خانه خود را نو اين دھک که مصرفی ندارد و بايد بتواند گوشت و ميوه بخرد و بخورد، به بھداشت و سالمت خود بر

  . نوار کند
 درصد است و 10افتد حدود  شی که در اين دھک اتفاق ميبينی ما اين است که افزايش و جھ پيش: جمھور افزود رييس

ھای ديگر   ھزار تومان از پول واريزی دولت برای خرج150بنابراين . شود ھا اضافه مي ھای فعلی آن  درصد به ھزينه13
شم شود و با محاسبات ما تا دھک ش تر مي رويم اين فاصله کم ھای باالتر مي ھر چه به دھک. ماند ھا باقی مي آن

ايم و تنھا به آب و برق و بنزين خالصه  البته ما تاثيرات اين طرح را بر کل اقتصاد محاسبه کرده. وضعيت مثبت است
بر اين اساس وضعيت دھک ھفتم و . ايم بينی کرده گذارد که ما آن را نيز پيش شود؛ بلکه بر کل اقتصاد اثر مي نمي

جويی کند و  تواند خود صرفه ما معتقديم که از دھک سوم به بعد ميالبته . شود جويی مثبت مي ھشتم با مختصر صرفه
  . ھا باقی بماند تری برای آن بيشدر نتيجه پول 

   بايد يک مقدار خود را جمع کنند دو دھک آخر جامعه
ستند، در مورد دو دھک آخر جامعه که باالترين درآمد جامعه ھ: او با اشاره به وضعيت دو دھک باالی جامعه، اظھار کرد

در ضمن وقتی اقتصادی شکوفا . شود ولی بايد يک مقدار خود را جمع کنند و به صورت باز خرج نکنند ھا کم نمي رفاه آن
دھيم توسط مردم خرج  باالخره اين پولی که به مردم مي. رود شود و درآمدھا باالتر مي تر مي گذاری بيش شود سرمايه

  . کند پس کسی ضرر نمي. برند ا ميکند و باز ھم مردم سود اين چرخش ر شود و در نتيجه اقتصاد چرخش پيدا مي مي
برای مثال ما با فالن : کند، اضافه کرد ھا ضرر نمي کس در طرح ھدفمند کردن يارانه نژاد با تاکيد بر اين که ھيچ احمدي

 درصد تغيير قيمت دھد 10م که اي ھای خود را تغيير دھد و به حمل و نقل گفته کارخانه قرار گذاشتيم که سه درصد قيمت
اگر ھم احيانا مساله طوری چرخيد که قشری آسيب ديد، باز . کس ضرر نخواھد کرد و اگر قول و قرارھا اجرا شود ھيچ

کنيم و در  کنيم و طوری پشتيبانی مي ھا جبران مي ھا دست نزنند بلکه به ما اطالع دھند و ما برای آن ھم به قيمت
بنابراين الزم نيست کسی سر خود . کنيم که به سوددھی برسند ھا را کمک مي ای آن ات به گونهنھادھای توليد و خدم

  . نمھا اضافه ک  درصد به قيمت30ام پس  کاری کند و مثال بگويد چون من ضرر کرده
  ھا نداريم   مرحله آزادسازی قيمتدر اين
پنجاه سال است :  نداريم بلکه اصالح قيمت داريم، گفتھا جمھور با بيان اين که در اين مرحله ما آزادسازی قيمت رييس

دانستند  اند و چه بسا اگر مردم مي شود و البته در اين زمينه مردم مقصر نبوده ھا به صورت ناعادالنه توزيع مي که يارانه
 ھزار کسی در تھران ھست که به عنوان مثال ماھی شش. کردند طور مصرف نمي که اين روند ناعادالنه است، اين

گاھی . تواند پنجاه مترمکعب گاز مصرف کند کند در حالی که خانواده ديگری ھست که نمي مترمکعب گاز مصرف مي
ھای  اگر تمام سياست. کند ھا جامعه را دچار اختالفات طبقاتی مي کند؛ اما گاھی اين چنين روندی مشکلی ايجاد نمي

 درصد 30ھا به   درصد يارانه70ه توزيع شود در عرض پنجاه سال وقتی ھا ناعادالن اقتصادی ما درست باشد و تنھا يارانه
  .  يک دريا و دره عميق خواھد بودجامعه برسد اختالف طبقاتی به اندازه

 سال است ميوه 40ام کسانی ھستند که  من ديده. ھا را به تصوير بکشد خواھم که اين من از صداوسيما مي: وی افزود
خواستم سوار ھلکوپتری شوم کودکی خود را به من رساند در حالی که لباس و کفش  ميزمانی وقتی . اند نخورده

شان در حال فرو ريختن است؛ من در آن  خواست بلکه به من گفت سقف مدرسه او از من کمک نمي. مناسبی نداشت
 کنيم به عنوان جويی حرف من اين است که صرفه. لحظه حاضر بودم جان خود را بدھم تا مسائل اين کودک حل شود

. ای يک بار تا مملکت آباد شود مثال کسی که در منزل خود استخر دارد ھر روز آب استخر خود را گرم نکند، بگذارد ھفته
بايد به . ادندما ملتی ھستيم که پيرو اھل بيتی ھستيم که سه روز روزه گرفتند و غذای خود را به فقير، اسير و يتيم د

  . ھمديگر کمک کنيم
ما يک ميليون خانه روستايی را نوسازی کرديم و دو ميليون ھنوز نوسازی نشده است و جوانان : نژاد گفت احمدي

جويی يک چھارم   ھزار ميليارد تومان که حاصل صرفه30اگر . اين کارھا بايد انجام شود. دار شوند روستايی ھم بايد خانه
ايران با اين . توانيم به کشورھای پيشرفته برسيم ميمصرف است به بودجه عمرانی تخصيص يابد در عرض پنج سال 

ما ما ثروت داريم ا. ھمه ثروت نبايد جوانان بيکار داشته باشد، ھمه بايد بيمه تکميلی و بيمه طاليی داشته باشند
  . سوزانيم جھت آن را مي بي

شنبه اجرای  د و از ابتدای يکشو ھا برای اجرای اين طرح اعالم مي وگوی من اطالعيه بعد از گفت: جمھور گفت رييس
. ھا نداريم بلکه اصالح قيمت داريم در اين مرحله ما آزادسازی قيمت. ھا آغاز خواھد شد قانون ھدفمند کردن يارانه

سازی نکنند چرا که اين کار خطرات  من از مردم تقاضا دارم که بنزين ذخيره. ھا در مرحله آخر قرار دارد آزادسازی قيمت
تر اين اتفاق افتاده بود و پنج کودک را پيش من آوردند  ای پيش در خانه. آيد ای پيش مي  خدای نکرده حادثهبسياری دارد،

بريم، ھنوز ھم به وضعيت مناسب  ھا را برای جراحی پالستيک مي که سوخته بودند و سه سال است که ما آن
اين طرح دراز مدت است و . خواھيد بکنيد چه ميشود بعد از آن  گيرم که مقداری بنزين ذخيره کرديد چه مي. نرسيدند

ھای ما بايد پر  چرا بيمارستان. آيد ھمه بايد به حق خود قانع باشند؛ در اين صورت است که برکت، امنيت و دلخوشی مي
بعد پول جمع کنيم و . طور نخواھد بود باشد و ما اين ھمه بيمارستان داشته باشيم در حالی که اگر عدالت اجرا شود اين

آيد اما بسياری از اين حوادث ناشی از اين است که به  البته گاھی برخی حوادث پيش مي. آن را خرج بيمارستان کنيم
  . د که بعدا برايش اتفاقی نيفتاددان زند از کجا مي کسی که بنزين را بدون توجه به حق خود مي.حق خود قانع نيستيم

جمھوری اسالمی ھمين است يعنی پای مردم بودن و . ای مردم ھستمتا وقتی من ھستم طرفدار مردمم و پ: او گفت
ھمه بايد برای . کنيم با مردم مشورت مي. کنيم ای کم آمد آن را جبران مي اگر در اجرای اين طرح در زمينه. با مردم بودن

يد در ھيچ کجای دنيا ما را ايران بايد به باالترين نقطه برسد، نبا. اين طرح با ھم ھمکاری کنيم و ايران را باال ببريم
ھای انسانی خدمت نکرده  رزشھيچ کشوری به اندازه ما تمدن و فرھنگ خلق نکرده است و به ا. کم بگيرند دست
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  . است
دانم که با ھمت مردم به گام سوم  مردم ھمت کنند و مي. توانيم بايد اقتصاد اول دنيا شويم و مي: جمھور گفت رييس

. تواند اين ملت، ملت ايران است و مي. ھا مصرف خود را اصالح خواھند کرد ھا، کاميون ، اتوبوسنرسيده، تمام کارخانجات
 40 ھزار ميليارد به 20اگر اين . جويی کنيم تا ايران ظرف پنج سال در دنيا گلستان شود گويم ھمه با ھم صرفه من مي
ای از اين بودجه  شما ديديد که گوشه. توانيم بکنيم  ھزار ميليارد تومان بودجه عمرانی برسد خيلی کارھا مي50ھزار يا 

ملت ما ھمتش علوی و حسينی است و کاری کنيم که به نام . کار برديم و ديديد که به کجا رسيديم را در ھوافضا به
ماند نام ملت ماست و من مطمئنم ملت ما از اين آزمايش  ملت ما ثبت شود، ما ھمه رفتنی ھستيم و آن چه مي

  . اير مسووالن پاسخگو خواھيم بودبيرون خواھد آمد و اگر در اجرای اين طرح سوالی مطرح شد من و سسربلند 
  ش قيمت آب، برق و گاز ماليم است شيب افزاي
ريزی  ھا برنامه کنيم و برای آن ھا را جمع مي نژاد با اشاره به اين که پس از تکميل مرحله اول ما اشکاالت و ضعف احمدي
ھر کاری کنيم و از ھر دستی بدھيم از . تواند در برود ھمه ما تحت حاکميت خدا ھستيم و کسی نمي: ودکنيم، افز مي

مراعات بايد نسبت به ھمديگر با محبت و لطف و عاشقانه زندگی کنيم و . اين سنت خداست. گيريم آن دست مي
  . ھمديگر را داشته باشيم

اما بايد توجه داشت که ستاد در . ت و ھمراھی ھم جلو خواھد رفتشاءهللا اين طرح با مشارک ان: وی خاطرنشان کرد
  . کند کاالھای مختلف را اعالم ميھای جديد  ھايی قيمت اطالعيه
اين سه کاال : ايم ماليم است، گفت جمھور با بيان اين که شيبی که برای آب، برق و گاز در اين طرح در نظر گرفته رييس

شان پايين است  ھايی که مصرف  با شيب ماليم و پلکانی ديده شده است يعنی آنتقريبا در ھمه جا وجود دارد که
  . رود قيمت پلکانی باال ميشود؛ يعنی  التفاوت اضافه مي رود مابه قيمتش ارزان است و ھر چه مصرف باال مي

ايم تا زمانی  بينی کرده کنند پيش ھای گاز استفاده مي در روستاھايی که از نفت سفيد و کپسول: نژاد يادآور شد احمدي
ايم چرا که ما در شھر گاز داريم اما در برخی روستاھا گاز ندارند؛  طور کامل آزاد نشود قيمت کوپنی گذاشته که قيمت به

  . دھيم گاز در اختيارشان قرار ميبنابراين به اندازه، نفت و 
مقداری نفت و گاز در اختيار : اند، افزود شدهاو با بيان اين که ھمه اقشار و تمام جھات در اجرای اين قانون ديده 

اين شاءهللا  ايم که ان ھا برای مواقع اضطراری قرار داده شده است بنابراين ھمه جھات را ديده فرمانداران و استانداري
  . طرح به خوبی اجرا خواھد شد
ترين بخش اين قانون را تا حاال انجام  جماند و ما پرح ملت ايران بسيار عالمانه کار کرده: وی با تشکر از ملت ايران گفت

  . عمل کردند و کار روان انجام شدمردم ما متين و زيبا . ايم داده
چنين از کسانی که اسم ننوشتند که به گفته  چنين از کسانی که اسم نوشتند و حساب باز کردند و ھم نژاد ھم احمدي

دھنده فرھنگ ايرانی  اين کار بسيار زيبا و نشان:  کرد و گفت ميليون نفر ھستند، تشکر19وی نزديک به دو دھک و حدود 
اند نيز تشکر  راف دادهای که تاکنون انص دھند و عده ھايی که از اين به بعد انصراف مي چنين از آن ھم. ـ اسالمی ماست

  . کنيم مي
آموزان و  ، دانشگاھيان، دانشجمھور از کشاورزان، دامداران، کارگران و صنعتگران، کسبه و بازاريان، فرھنگيان رييس

  . ر اجرای اين قانون قدردانی کرددانشجويان و مجموعه سيستم حمل و نقل و رانندگان برای ھمراھی و مشارکت د
انصافا رسانه ملی خوب و ھوشمندانه کار کرد و از اين به بعد نيز کارش : چنين با تشکر از رسانه ملي، گفت وی ھم
شاءهللا اين کار با ھمراھی  رسانی درست ھستند که ان  اصالح رفتارھا نيازمند اطالعمردم برای. شود تر مي بيش
  . ھا و رسانه ملی انجام خواھد شد رسانه

ھا که از اين به بعد ما را ھمراھی  اند و از ساير رسانه ھا که ما را ھمراھی کرده از ساير رسانه: او خاطرنشان کرد
  . کنم اند نيز تشکر مي  کار کردهم که با عشق و اميدچنين از ھمکاران خود کنند و ھم مي

نژاد از خداوند برکت مضاعف به ھمت، ھوشمندی و ايمان ملت ايران را خواستار شد و از حمايت قاطع مقام  احمدي
  . ر اين ارتباط تقدير و تشکر کردھای ايشان به مجلس د معظم رھبری و توصيه

بار   که خوب ھمراھی کردند با اين که تجربه نويی است و بدين شکل برای اوليناز نمايندگان مجلس نيز: وی يادآور شد
شود تشکر کرد که در شھرھا و روستاھا برای مردم صحبت کردند و از اين به بعد نيز در قانون بودجه و  در دنيا اجرا مي

  . کنند  اساسی دولت را ھمراھی ميھای ساير طرح
  ال آينده در دستور کار دولت است يجاد اشتغال برای جوانان از ساصالح سيستم بانکی و مالياتی و ا

جمھور از تالش دولت برای اصالح سيستم بانکي، سيستم مالياتی و ايجاد اشتغال برای جوانان در سال آينده خبر  رييس
 مشکل اشتغال ھا ھدفمند، مشکل مسکن حل، کنم که تا قبل از پايان دولت دھم، يارانه به مردم عرض مي: داد و گفت

  . ات و گمرک کشور اصالح خواھد شدحل و سيستم بانکي، مالي
شاءهللا از ابتدای سال  ان: ھا وقت زيادی گذاشت، افزود نژاد با بيان اين که دولت بر روی طرح ھدفمند کردن يارانه احمدي

 از اصالح سيستم بانکي، اصالح ھا عبارتند کند که اين بخش آينده دولت توان و نيروی خود را در سه بخش متمرکز مي
  . تی و ايجاد اشتغال برای جوانانسيستم ماليا

وقتی گام اول را : ترين گام بوده است، اظھار کرد ھا اولين و مھم وی با اشاره به اين که اجرای قانون ھدفمند کردن يارانه
ترين  سنگين. ھای بعدی را آغاز خواھيم کرد مشوند و ما از اول سال آينده گا تر برداشته مي ھای بعدی راحت برداريم، گام

شود و البته مبالغ مربوط به دو ماه به  ھا بود که تا قبل از پايان سال اجرا مي مرحله ھمين بحث ھدفمند کردن يارانه
 کنيم و ھمين طور دو ماه نيز باز ھم دو ماه بعدی را به حساب مردم واريز مي حساب مردم واريز شده است و آخر بھمن

  . ھا را واريز خواھيم کرد اه پولماه، دو م
  يی به سمت تفاھم و ھمکاری برويم  اميدوارم در موضوع ھسته

ھای برخی کشورھای خارجی برای  وگوی راديو و تلويزيونی با اشاره به تالش جمھور کشورمان در ابتدای اين گفت رييس
ھا به سياست   است که سياست تقابل از جانب آنوقت آن رسيده: يی ايران، گفت ھای ھسته متوقف کردن فعاليت

  . ين مسير، ھمه برنده خواھند بودتعامل تبديل شود چرا که در صورت اتخاذ ا
ترين موضوعات سياست خارجی و  يکی از مھم: يی ايران، اظھار کرد نژاد با اشاره به برنامه ھسته محمود احمدي

  .  نماد و در واقع يک ميعاد استکيی است و اين مساله ي الملل، موضوع ھسته بين
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ھا بود که ايران در  داری با انديشه انسانی و توحيدی ملت يی تقابلی بين نظام سلطه و سرمايه موضوع ھسته: وی افزود
بنابراين . ای بود که جلوی پيشرفت ملت ايران را بگيرند يی بھانه محور جبھه توحيدی قرار داشته و دارد و موضوع ھسته

يی نشود ولی اين طرح شکست خورد و ايران  ھای غرب بر اين بود که ايران ھسته ای اخير تمام تالشھ طی سال
   .يی است يی شد و امروز ايران، ھسته ھسته
راه اول ادامه : روی خود دارد، تصريح کرد يی ايران دو راه پيش نژاد با اشاره به اين که غرب در برابر برنامه ھسته احمدي
اوال . ھا قطعا منجر به شکست است ته است که تا االن شکست خورده است و ادامه اين سياستھای گذش سياست

يی شد و اين مساله تمام شد  يی شدن ايران را بگيرند ولی ما پيروز شديم و ايران ھسته ھا نتوانستند جلوی ھسته آن
  . تر شد  نتيجه پيشرفت ايران بيشو حتی اين مساله تبديل به يک فرصت برای ما و در

ما از اول دنبال اين راه بوديم و . راه دوم اين است که تقابل به تعامل و ھمکاری تبديل شود:  قوه مجريه ادامه داد رييس
فکری کنيم و در موضوع  الملل با ھم ھم يی و ھم در مسائل بين گفتيم چرا تقابل کنيم؟ ھم در زمينه ھسته مي

  . کنيمتوانيم با ھم ھمکاری  ز مييی ني ھسته
ھا را درست، قاطع و  مذاکرات ژنو مذاکرات خوبی بود و نماينده ايران حرف: او با اشاره به مذاکرات اخير ژنو، اظھار کرد

به نظر من وقت آن شده است که . من به دقت صورت مذاکرات را مطالعه کردم و نکات مثبت در آن ديدم. جا زد به
امل تبديل شود و اين به نفع ھمه است؛ چرا که در اين صورت ديگر بازنده و ھا به سياست تع سياست تقابل از جانب آن

ھا ضايع کنيم و ھم  ای شويم که ھم بخواھيم حقی از ملت پس چرا وارد عرصه. ای نيست و ھمه پيروز ھستند برنده
  . ر قابل دفاعی نبود و محکوم بودپيروز شويم؟ اين رفتار، رفتا

ھايی را در مذاکرات  من رگه: ھترين راه برای ھمه، حرکت به سوی ھمکاری است، تصريح کردنژاد با بيان اين که ب احمدي
وگوھای بعدی در استانبول، برزيل و تھران به چارچوبی  اميدوارم در گفت. کنيم اخير ديدم و ما ھم در ھمين راه حرکت مي

 يک ملت بايد بتوانند از حق خود استفاده برای ھمکاری برسيم و عدالت، قانون و حق ھم ھمين است؛ چرا که باالخره
  . که استفاده ھم کرد و خواھد کردکنند 
ھای غيرقانوني، اھرم شورای امنيت و اقتصاد کار درستی نيست، آن ھم در  استفاده از اھرم: جمھور تاکيد کرد رييس

ايران از ھمکاری استقبال خواھد من اميدوارم که به سمت تفاھم و ھمکاری برويم و ملت . برابر ملت بزرگی مثل ايران
بردند و امروز ھم  تری مي کردند حتما سود بيش اين انرژی که برای تقابل صرف کردند اگر برای ھمکاری صرف مي. کرد

 . کنم که به سمت تعامل بيايند و ما آماده ھستيم که اين روند به نفع ھمه تغيير کند توصيه مي

ھای طوالنی  صف/»مکن ای صبح طلوع«:ارانه ھاپيامک ياران حکومت درآغازطرح حذف ي
 ھا  ھا، حضور پليس در خيابان بنزين در پمپ

  
اين پيامک کوتاه را در دقايق “ !مکن ای صبح طلوع”:  آذر آمده است 28 در تاریخ  گروه اقتصادی–کلمه به نوشته سایت 

آنھا شايد بھتر و يا الاقل زودتر از رئيس دولت . داخير خبرنگاران چند رسانه نزديک به دولت، برای دوستانشان ارسال کردن
  .  نطق تلويزيونی امشب پنھان بوداش در اند که در پس لبخندھای ھيستريک حاضر به پذيرش واقعيتی شده

چيزی از پخش اين سخنان ھم . ھا خبر داد احمدی نژاد در آخرين ساعات روز شنبه، از آغاز طرح ھدفمند شدن يارانه
 تومان برای ھر ليتر بنزين ۴٠٠از تعيين قيمت “ اطالعيه شماره دو”ھا با انتشار  ه ستاد ھدفمندی يارانهنگذشته بود ک

 تومان باال برد و ١۵٠ای را نيز تا   تومان برای ھر ليتر بنزين آزاد خبر داد و قيمت ھر ليتر گازوئيل سھميه٧٠٠ای و  سھميه
  .  تومان رساند٣۵٠به ليتری ای را نيز به  ھمچنين قيمت گازوئيل غير سھميه

اما ھنوز دقايقی از پخش مستقيم اظھارات رئيس دولت در سيمای جمھوری اسالمی نگذشته است که از سطح شھر 
ھای پايتخت ايجاد شده و نيروھای پليس نيز به صورت گسترده  بنزين ھای طوالنی در برابر پمپ رسد صف تھران خبر مي

ی بنزين حمايتی  سھميه) يا به بيان بھتر اھدای(رسد که اعالم  به نظر مي. اند ور يافتهدر سطح معابر و ميادين شھر حض
ھا،  الحساب نيز نتوانسته اعتماد مردم به دولت را جلب کند و بدين ترتيب در حالی که صبح ھنوز فرا نرسيده و بانک علي

اند، فعال پمپ  فمندي، ھنوز آغاز به کار نکردهپذير از طرح ھد ھا، فروشگاھھا و ديگر واحدھای اقتصادی آسيب نانوايي
  . دھند مدنظر احمدی نژاد وعده ميای پر ازدحام و تا حدی ناآرام را برای انقالب اقتصادی  ھا طليعه بنزين

گزارش خبرنگار کلمه از سطح شھر تھران حاکی است که نيروھای پليس و ھمچنين ماموران لباس شخصی به طور 
ھای طوالنی که از دقايق  ھای گردان خودروھای پليس، بر روی صف ھا حضور پررنگی دارند و چراغ نزينويژه در کنار پمپ ب

ی حاميان  اندازد تا شايد شبی که به گفته ھا تشکيل شده، نور مي ابتدايی اعالم آغاز طرح ھدفمندي، جلوی پمپ بنزين
  . ود، قدری روشنايی به خود ببينددولت، نبايد صبح ش

طرحی که دولت جدا از ملت، بدون تدبير و دورانديشی و بدون توجه . ھا آغاز شده است ھدفمند شدن يارانهشب تاريک 
ی  ی نزديک مردم و شايد آينده ی اجرا درآورده، از فردا سرنوشت آينده به نظر عموم کارشناسان اقتصادي، به مرحله

  . تر دولت مستقر را رقم خواھد زدکمی دور
ھا ھشدار داده  ی ھدفمند کردن يارانه ين موسوی نسبت به امنيتی کردن فضای کشور به بھانهچندی پيش که ميرحس

 منطقه تھران نيرو بچينيم يا فرمانده پليس به ٢٠٠٠ھا در  ھنر نيست که برای اجرای ھدفمند کردن يارانه”بود و گفته بود 
ين آقايان باليی بر سر کشور چه در اقتصاد و ياری سپاه و بسيج جھت ترساندن مردم افتخار کند و شيوه مديريتی ا

دولتمردان حاکم، “ ھای ديگر آورده که امکان برگشت به وضعيت شش سال گذشته ھم خيلی سخت شده است حوزه
چينی امنيتی و پليسی کردن فضا، معنايی  ی دورانديشانه توجه نکردند که اجرای يک طرح اقتصادی با زمينه به اين نکته

  .  اعتماد به نفس در دولت، ندارد عدم تسلط دولت بر اوضاع، جدايی دولت از ملت و نبود تدبير وجز اعتراف به
ھا در شرايطی کليد خورده که از ھمين شب آغازين، فضای پليسی پايتخت نشان از  حال طرح ھدفمند شدن يارانه

ی ھدفمندی نيز قرار است با  دھنده تکانی اقشار ضعيف با واقعيت  تر دارد؛ فرداھايی که الجرم مواجھه فرداھای تلخ
  . رو شود مشت آھنين دولت پليسی روبه
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  . ميليون نفری که ھيچ نوع بيمه ای ندارند8حذف يارانه ھا و تھديد برای سالمت 

در حاليکه شمارش معکوس برای ھدفمند شدن يارانه ھا آغاز :  آذر آمده است 28به نوشته خبرگزاری دولتی مھر در 
 ميليون نفری که ھنوز تحت پوشش ھيچگونه بيمه ای نيستند افزايش يافته تا 8 تا 6رانيھا در مورد وضعيت حدود شده نگ

  . آنجا که کارشناسان معتقدند اين مسئله تھديدی برای سالمت اين افراد به لحاظ تامين ھزينه ھای درمانی است
بھداشت و معاونان و مديران اين وزارتخانه در خصوص پيامدھا به گزارش خبرنگار مھر، اظھارات و مصاحبه ھای متعدد وزير 

و اثرات اجرای قانون ھدفمندی يارانه ھا در حوزه سالمت حاکی از آن است که با اجرای اين برنامه ھيچ افزايش قيمتی 
يده اند که اما برخی کارشناسان و صاحبنظران اين حوزه بر اين عق. در ھزينه ھای بھداشتی و درمانی نخواھيم داشت

افزايش قيمتھا در بخش بھداشت و درمان حتمی است تا آنجا که به دنبال افزايش ھزينه ھا آن دسته از افرادی که 
توانايی مالی نداشته و احتماال تحت پوشش ھيچگونه بيمه خدمات درمانی و حمايتی نيستند بيش از پيش متحمل 

  . ايش ھزينه ھای سالمت خواھند شدافز
 درصد بودجه مصوب مجلس به نظام سالمت وجود 10رسد در بخشی از بدنه دولت تمايلی برای پرداخت به نظر می 

اين در حالی است که دکتر حسينعلی شھرياري، رئيس کميسيون . ندارد و ممکن است در اين راه مشکالتی پيش بيايد
عنوان می دارد که ھنوز در گوشه و کنار  1373بھداشت و درمان مجلس با اشاره به تصويب قانون بيمه ھمگانی در سال 

  . يليون نفر از مردم بيمه نيستند م8 تا 6کشور بين 
محمود احمدی نژاد، رئيس جمھوری نيز درباره پيش بينی وضعيت اقشاری که تحت پوشش بيمه نيستند، در جريان 

 بيمه نيستند، کنار گذاشته ايم که ما منابع را برای کسانی که تحت پوشش: اجرای قانون ھدفمند سازی يارانه ھا گفت
 تامين اجتماعی بر ھمين اساس ھمه افراد را تحت پوشش بيمه درمانی عمومی و. چگونگی انجام آن اعالم می شود

  . در خواھيم آورد
 نسبت به بيمه نمودن تمامی افرادی که 1382 قانون بيمه ھمگاني، دولت موظف بود در سال 10بر اساس بند ت تبصره 

  . نھا را به طور رايگان بيمه کندپوشش ھيچگونه بيمه درمانی قرار نداشتند اقدام و آتحت 
نصرهللا ترابي، عضو کميسيون اجتماعی مجلس با انتقاد از اجرا نشدن اھداف مرتبط با بيمه ھمگانی در برنامه چھارم 

ما اين مھم چتر حمايتی بيمه قرار گيرند امتاسفانه در حالی که قرار بود تمام افراد در کشور در زير : توسعه کشور گفت
  . ھنوز محقق نشده است

 30 سھم درمانی افراد به 1388براساس قانون برنامه چھارم توسعه اقتصادي، اجتماعی و فرھنگی بايد تا پايان سال 
  . ته استلکه حالت عکس به خود گرف درصد می رسيد که نه تنھا اين موضوع تحقق نيافته ب70درصد و سھم دولت به 

 روند سھم حمايتی بيمه به گونه ای بوده 1388 تا 1384در طول سالھای : عضو کميسيون اجتماعی مجلس تصريح کرد
  .  پرداخت کرده استکه افراد موظف به پرداخت سھم بيشتری در خصوص بيمه شده اند و دولت سھم کمتری

ی از ھمه کسانی که ھنوز تحت پوشش بيمه خدمات اين در حالی است که صادق محصولي، وزير رفاه و تامين اجتماع
ي، خود را مشمول درمانی قرار نگرفته اند، خواسته با استفاده از طرح بيمه ايرانيان و دريافت دفترچه بيمه خدمات درمان

  . اين بيمه کنند
 دولت به صورت يارانه  درصد سھم حق بيمه را پرداخت کنند و بقيه را50بر اساس طرح بيمه ايرانيان، افراد بايد فقط 

البته افرادی که از نھادھای حمايتی مانند کميته امداد و سازمان بھزيستی معرفی نامه داشته . پرداخت خواھد کرد
   .باشند، ھيچگونه وجھی نخواھن داد و بيمه آنان رايگان است

دمات افزايش دارد که اين افزايش آنچه مسلم است با اجرای قانون ھدفمندی يارانه ھا، قيمت حاملھای انرژی و ساير خ
در نتيجه ھزينه ھای درمانی تغيير کرده و . قيمتھا در بخشھای درمانی به ويژه بخش خصوصی کشور اثر گذار است

تامين آنھا برای آن دسته از افرادی که ھمچنان ھيچگونه حمايت بيمه ای ندارند، بسيار دشوارتر و سخت تر از ساير 
  . اقشار جامعه خواھد شد

  
   برابر شد40قيمت آرد نان 

حميد عليخانی در واكنش به اين سؤال كه قيمت آرد چقدر تعيين شده :  آذر آمده است 28 در آفتاببه نوشته سایت 
 400 تومان خواھد بود و در واقع از امروز ديگر آرد 300 تا 280ھر كيلوگرم آرد در كل كشور بين : است اظھار داشت

  .  ريالی وجود نخواھد داشت75 يا و تومانی 450توماني، 
درخصوص قيمت : كنند، اظھار داشت ھا بر اساس مالحظات استانی تعيين مي وی با بيان اينكه قيمت نان را استانداري

  . تھران توافقاتی صورت گرفته استنان استان تھران نيز با استانداری 
ھا ھست تا اطالع ثانوی قيمت نان   ھنوز در اختيار نانواييای كه با توجه به سھميه: معاون وزير بازرگانی اظھار داشت

نرخی و قيمت مشخص اقدام  ھا درخصوص قيمت نان ھمه واحدھا با آرد تک كند و پس از اطالعيه استانداري تغيير نمي
 .كنند به فعاليت مي

 ھا   برابری قيمت۴٠ تا ٣افزايش :انکار واقعيت مھيب تورم

شب گذشته، سخنان احمدی نژاد در سيمای :  آذر آمده است 28 در تاریخ اقتصادی گروه –کلمه به نوشه سایت 
ھا با شيب ماليم و قابل تحمل برای مردم صحبت  جمھوری اسالمی شنيدنی بود؛ به خصوص آنجا که از تغيير قيمت

  . ھا نه آزاد شده و نه واقعی يمتکرد و سعی داشت تاکيد کند که ق مي
ھا را  ھا افتاده، اين شيب ماليم را بيشتر عمودی و روند تغيير قيمت ی که در زمينه تغيير قيمتاما نيم نگاھی به اتفاق

حاصل قبلي، قرار بود تدريجی باشد، در  ھای بي افزايشی که طبق وعده. دھد دارای افزايش چند صد درصدی نشان مي
  . ر ضعيف وارد نکندطول پنج سال اتفاق بيفتد و فشار زيادی به اقشا
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 تومان، به ھمراه پنجاه ليتر جدا از اين ٨٠٠ تا ١٠٠ی تفاوت قيمتی از  ی سه نرخی و دامنه ر از بنزين که با ارائهغي
توان  ھا و ناشی از لطف دولت، ميزان واقعی تغيير قيمت آن پنھان نگه داشته شده، در مورد بقيه اقالم مي سھميه

توان به طور متوسط، از   ھرچند در خصوص بنزين نيز به طور نسبي، مي.گيری کرد تری اندازه تغييرات را با اعداد ملموس
  . افزايش بيش سه برابری صحبت کرد

چرا که ! دھد در مورد قيمت گازوئيل، شيب ماليم مورد ادعای احمدی نژاد بيش از ھر کاالی ديگری خود را نشان مي
 تومان آزاد رسيده است؛ يعنی حتی برای ٣۵٠ای و  ھميه تومان س١۵٠قيمت ھر ليتر گازوئيل از شانزده تومان يکباره به 

  .  برابری ھستيم٩ای ھم شاھد افزايشی بيش از  گازوئيل سھميه
 برابری را نشان ٣ لایر زسيده که حدودا افزايش ٢٢٠ لایر به ٧۵در مورد برق خانگي، قيمت ھر کيلووات ساعت از 

قيمت گاز خانگی .  و اداری با شيب تندتری افزايش يافته استدر عين حال تاکيده شده که قيمت برق تجاری. دھد مي
  .  برابر افزايش داشته است١٠ برابری بوده و قيمت گاز مصرفی خودروھا نيز حدود ۴ھم شاھد افزايش حدودا 

س ی خبرگزاری فار ی اول ھدفمند شدن قرار نيست افزايش يابد، به نوشته شد در مرحله قيمت آب ھم، با آنکه گفته مي
  . ی صنعتی افزايش يافته است فاده تومان برای است۴٠٠ی خانگی و   تومان برای استفاده٢۵٠به 

گرفت،  ھا قرار مي  لایر در اختيار نانوايي٧۵ای و با قيمت  تر از ھمه اينھا، قيمت آرد است که تاکنون به صورت يارانه جالب
  . افزايش چھل برابری قيمت آن استه معنای  تومان تعيين شده است که ب٣٠٠ تا ٢٨٠اما قيمت جديد آن 

با اين حال، دولت به نانوايان ھشدار داده که فعال حق افزايش قيمت را ندارند و در صورت گران شدن نان، با آنھا برخورد 
ی نقدی اضافی به مردم  احمدی نژاد ھم در مصاحبه تلويزيونی ديشب خود از اھدای چھار ھزار تومان يارانه! شود مي

شود، ) نسبت افزايش قيمت آرد(بابت افزايش قيمت نان خبر داده بود؛ چھار ھزار تومانی که اگر تقسيم بر چھل 
  !  صد تومانی به ھر ايرانی دانستتوان آن را به معنای تحويل يک نان مي

ما اين است که بينی   پيش :بينی احمدی نژاد از نرخ تورم است که در مصاحبه ديشب گفت تر از اينھا، پيش و جالب
ھا اضافه  ھای فعلی آن  درصد به ھزينه١٣ درصد است و ١٠افتد حدود  افزايش و جھشی که در اين دھک اتفاق مي

ھای  ھر چه به دھک. ماند ھا باقی مي ھای ديگر آن  ھزار تومان از پول واريزی دولت برای خرج١۵٠بنابراين . شود مي
  .  ما تا دھک ششم وضعيت مثبت است و با محاسباتشود تر مي رويم اين فاصله کم باالتر مي

ھا، دولت تدابير شديد پليسی را برای کنترل بازار به کار گرفته و عالوه  ماليم افزايش قيمت! اما در کنار اين شيب نسبتا
جديدی از طرح ھا، پليس اعالم کرده که از امروز مرحله  بر حضور گسترده نيروھای انتظامی در معابر، ميادين و پمپ بنزين

  . جتماعی از امروز آغاز خواھد شدموسوم به ارتقای امنيت ا
پيش از اين ھم گفته . اند تا بازار را تحت کنترل بگيرند ده ھزار بازرس نيز از امروز از سوی وزارت بازرگانی ماموريت گرفته

  .  منظور استفاده خواھد شدشده بود که از نيروھای بسيج ادارات برای اين
سخن گفته و وعده داده است که در روزھای “ ھا ای قيمت رصد لحظه”ضا شجاعی سخنگوی وزارت بازرگانی نيز از علير

  . ھيچ تنشی به کار خود ادامه دھدآينده، بازار بدون 
مترو ی  ھمزمان، مديرعامل مترو نيز به افزايش نيافتن قيمت بليت مترو اشاره کرده و نيز از وعده دولت برای ارائه يارانه

  . ، يک سال است که عملی نشده استی شھردار تھران ای که به گفته خبر داده است؛ وعده
باش پليس خبر داده و نيز از قول برخی رانندگان شخصي، نوشته است که  خبرآنالين ھم در گزارشی از آماده

  . ھا بايد گران شوند  دليل کرايهصرفد و به ھمين  تومانی نمي٧٠٠مسافرکشی با بنزين 
ھای ويژه و خودروھای سواری   اتوبوس  درصدی نرخ کرايه٢٠شھری نيز از افزايش  مدير عامل اتحاديه سواری کرايه بين

 درصدی ١٠ درصدی در بخش مسافربری و افزايش حداقل ١٢۵ درصدی در بخش بار، افزايش ١۵شھري، افزايش  بين
ھای   درصدی کرايه سواري٢٠تاکيد کرد که مجوز افزايش وی ھمچنين . ی خودروھای سواری داخل شھری خبر داد کرايه

  . بين شھری ھم صادر شده است
ھای  اند به رغم افزايش قيمت بنزين و ديگر اقالم سوختي، کرايه اين در حالی است که مسئوالن دولتی به صراحت گفته

واپيما که با وجود افزايش قيمت حمل و نقل درون شھری و بين شھری نبايد افزايش يابند؛ درست مانند قيمت بليت ھ
ي، قيمت بليت  تومان برای پروازھای خارج٧٠٠ تومان برای پروازھای داخلی و ۴٠٠سوخت ھواپيما از امروز به ليتری 

  ! نبايد تغيير يابد
 ھای بار اشاره کرده و خبر داده که قيمت خبرگزاری مھر نيز به کاھش محسوس حجم خريد مردم در ميادين ميوه و تره

جات  اين در حالی است که خودروھای حمل ميوه. اين ميادين به دليل حضور ماموران و بازرسان، ھنوز تغيير نکرده است
  .  برابری بخرند٩ای  از امروز بايد گازوئيل را با قيمت سھميه

ريق افزايش ھمانند تاثيری که بنزين و گازوئيل از ط… به عقيده کارشناسان، افزايش قيمت اقالم سوختي، برق و 
ھا تاثير دارند و از اين رو در  ھای حمل و نقل بر کاالھای ديگر خواھند گذاشت، الجرم بر سطح عمومی قيمت ھزينه

ھا در خصوص کاالھايی که به طور غيرمستقيم با اين اقالم ھدفمند شده در  روزھای آتی بايد منتظر تکان خوردن قيمت
 ارتباط ھستند، باشيم

 :وگو با ايلنا  كارگر كرمان در گفتدبير اجرايي خانه

 احتمال وقوع حريق يا ريزش در معدن اشكيلي وجود دارد

دبير اجرايي خانه كارگر كرمان با بيان اينكه ھنوز :  آذر آمده است 28 ایلنا در تاریخ –به گزارش خبرگزاری دولتی کار ایران 
  . تمال وقوع حريق در اين معدن خبر دادعمليات امداد براي نجات معدنچيان اشكيلي ادامه دارد از اح

  .  معدنچي ديگر ادامه دارد3ھنوز عمليات امداد براي نجات جان : وگو با خبرنگار ايلنا گفت  عباس كاربخش در گفت
به عقيده كارشناسان و مشاوران :  واگن زغال از محل ريزش استخراج شده است، گفت500وي با يادآوري اينكه تاكنون 

توان نسبت به زنده  ھا رسانده باشند مي كارگر ديگر در زمان ريزش معدن خود را به فضاي اين داربست3ه معدن چنانچ
  . ماندن آنھا اميدوار شد
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ھاي استخراج شده و انباشت آنھا در داخل معدن احتمال  اين در شرايطي است كه به دليل خارج نشدن زغال: وي افزود
  . سوزي يا ريزش دوباره متوقف شود شدارد عمليات نجات با وقوع حادثه آت

شود به  اند ولي گفته مي به گفته كاربخش، مشاوران اكرايني معدن پيشنھاداتي را در ارتباط با عمليات نجات مطرح كرده
  . دليل نبود تجھيزات امكان اجراي آن وجود ندارد

  پايان پيام

  ه ھابازداشت رئيس دانا، پيام تھديد برای منتقدان طرح حذف ياران
 

 .شد فريبرز رئيس دانا، اقتصاددان و عضو کانون نويسندگان، بازداشت

ماموران امنيتی و   آذر ماه در پی يورش٢٨، رئيس دانا ساعت يک بامداد امروز، کلمه  ھای خبري به گزارش سايت
زاديخواھان خواسته ناصر زرافشان؛ از ھمه ی آ ھمسر رئيس دانا و ھمچنين وکيل وی. انتظامی به منزلش بازداشت شد
رئيس دانا شب گذشته، در مصاحبه با بی بی سی فارسی اين  .دانا، ھمياری کنند اند تا برای آزادی دکتر فريبرز رئيس

از  او از منتقدين جدی اين طرح. و متوسط دانسته و گفته بود جامعه بايد واکنش نشان دھد طرح را به ضرر طبقه محروم
 .رفت ر ميابتدای مطرح شدن آن به شما

ھا و شکل اجرای آن انتقاد  يارانه رسد پيام اين بازداشت، تھديد ھمه کسانی باشد که به طرح ھدفمند شدن به نظر مي
پيش از اين ھم رنانی از استادان  .پيش بردن اين طرح حاکم کند دارند و دولت قصد دارد نوعی فضای خفقان را برای

شود و اجازه انتشار بدون  درباره ھدفمندی نيز سانسور مي  و آکادميکدانشگاه فاش کرده بود که تحقيقات علمی
 .شود علمی درباره اين طرح داده نمي ھای محدوديت نتايج بررسي

  : به گزارش ایميل دریافتی از ایران 

   !دکتر فريبرز رئيس دانا را دستگير کردند
دسامبر، به  19نيمه شب؛  ساعت يک بعد ازماموران رژيم جمھوری اسالمی، حدود  از  تن 10نزديک به   تعداد
   .دستگير و به جای نامعلوم بردند  حمله کردند و دکتر فريبرز رئيس دانا دکتر فريبرز رئيس دانا، در تھران، منزل

  ھموطن آزاده و فرزانه،
؛ از ھمه دکتر ناصر زرافشان وکيل آقای رئيس دانا، آقای و ھمچنين ھمسر آقای دکتر رئيس دانا، خانم آزاده،

   .ھمياری کنند آزادی دکتر فريبرز رئيس دانا،  آزادیخواھان می خواھند تا برای ی
 !زندانی سياسی نداشته باشيم با احترام و آرزوی آن که روزی،

 
  وارد سومين ھفته شد » تبد«تعطيلي 

  
: گويد جرايي خانه كارگر قزوين ميعضو ھيات ا:  آذر آمده است 28 ایلنا در تاریخ –ه گزارش خبرگزاری دولتی کار ایران ب

  . تعطيلي كارخانه نساجي تبد وارد سومين ھفته خود شده است
اندازي اين  در حال حاضر ھيچ خبر موثقي در خصوص بازگشايي و راه: وگو با خبرنگار ايلنا گفت رضاسبزعلي در گفت

  . سازي شده منتشر نشده است كارخانه خصوصي
ي خانه كارگر قزوين به خبرنگار ايلنا گفته بود كه كارخانه نساجي تبد به دليل آنچه كه پيشتر عيد كريمي دبير اجراي

مديران خصوصي : سبزعلي با تاييد اين مطلب گفت. شود، تعطيل شده است مشكل كمبود نقدينگي عنوان مي
اي از آنھا را  اند تا عده دادهنساجي تبد ھنوز تصميمي براي بازگشايي اين واحد توليدي ندارند اما به كارگران خود وعده 

  . بازنشسته كنند
كارگران اميدوارند تا با اجراي قوانين :  كارگر در كارخانه تبه مشغول كار بودند، گفت200وي با بيان اينكه حداقل 

دھد بازگشايي  بازنشستگي امكان بازگشايي كارخانه فراھم شود و اين در حالي است كه شواھد موجود نشان مي
  . ھا مقدور نيست حد توليدي به اين آسانياين وا

به گفته سبزعلي كارگران اين واحد توليدي براي بازگشايي كارخانه خود چندين بار به نھادھاي مختلف و تشكيالت خانه 
  . اند كارگر مراجعه كرده

  پايان پيام
  

  كارگران معدن قرباني مي شوند 
  

كارگران معدن : گويد كارگريزد مي خانه دبيراجرايي:  آذر آمده است 28 تاریخ  ایلنا در–به گزارش خبرگزاری دولتی کار ایران 
  . شوند به دليل نداشتن امنيت شغلي قرباني حوادث مربوط به انفجار و ريزش معادن مي

بيشتركارگران به دليل نداشتن امنيت شغلي مجبور به تحمل شرايط سخت و : وگو با خبرنگارايلنا، گفت دھقاني درگفت
  . فرساي كار درمعادن ھستند قتطا

اگرامنيت : كرد،گفت توان از تكرار چنين حوادث جلوگيري كارگران مي كارگري با بيان اينكه با افزايش امنيت شغلي  اين فعال
  . شغلي معدنچيان افزايش يابدآنگاه كارگران حاضر به كاركردن در فضاي ناامن معدن نخواھند بود

ذشته علت اصلي بروزحوادث معدن به عدم رعايت نكات ايمني از سوي پيمانكاران و ھاي گ درسال: وي يادآور شد
  . شده است كارفرمايان مربوط مي

دبيراجرايي خانه كارگر يزد از مسووالن خواست تا دركنار بررسي علت اين حادثه،امنيت شغلي كارگران معدن را نيز 
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  . تقويت كنند
 پايان پيام

  ! ن معدنچی را دریابيدمسئولين وزارت کار، کارگرا
  
  

  . باز ھم سودجویی کارفرمایان حادثه ای آفرید و چھار خانواده کارگری بی سرپرست شدند
ھشدارھای مکرر فعالين سندیکایی و آگاھان به امور معادن متاسفانه گوش شنوایی برای حرص و آز سرمایه داران 

  . باقی نگذارده است
ل قبل در معدن ھجتک راور کرمان با یک علت مشترک، نگرانی ھمه فعالين حادثه در معدن دولتی اشکيلی و یکسا

ما ضمن ھمدردی با خانواده ھای کارگران داغدار توجه مسئولين را به پيامد حذف . سندیکایی را بر انگيخته است
ابودی بخش بازرسی و ایمنی وزارت کار جلب نموده و اعالم می کنيم بخش نامه ھای ضدکارگری نتيجه ای جز ن

  . کارگران در محيط کار ندارد
  

  سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تھران و حومه 
  ھيات بازگشایی سندیکای کارگران فلزکار و مکانيک 

   ١٣٨٩آذر 
  

  شود  به مقررات كم توجھي مي
  

ارگر با ابراز تاسف از حادثه معدن دبير كل خانه ك:   آذر آمده است 28 ایلنا در تاریخ –به گزارش خبرگزاری دولتی کار ایران 
واگذاري معادن از بخش : كرمان اين حادثه را سومين حادثه منجر به فوت در معادن طي يك سال اخير عنوان كرد و گفت

  . است  آمدن ضريب ايمني كار ھمراه بوده دولتي به بخش خصوصي ، ھمواره با پائين
شنبه ھفته گذشته رخ  گار ايلنا با اشاره به حادثه معدن كرمان كه روز سهعليرضا محجوب نماينده تھران در گفتگو با خبرن

اند مشخص نيست و حتي برخي  ھنوز سرنوشت سه نفر كارگري كه از زير آوار خارج نشده: داده بود اظھار كرد 
  . شود كه بايد اين موضوع مشخص شود ھا در ارتباط با زنده ماندن اين كارگران شنيده مي زني گمانه

مسئولين : وي با اشاره به گفتگويي تلفني خود با مسئولين استان كرمان ، درست چند ساعت پس از حادثه گفت 
ھاي مختلف نجات در منطقه مستقر است و حتي معاون وزير صنايع نيز در منطقه حضور  اند كه اكيپ استان اطمينان داده

  . دارد
 روز از حادثه 5با وجود گذشت : امكانات كافي و تجھيزات فني يادآور شددبير كل خانه كارگر با ابراز تاسف از عدم وجود 

ھاي اين كارگران باقيمانده نيز   است كه اميدواريم ھر چه زودتر خانواده تنھا جسد يك نفر از كارگران از زير آوار خارج شده
  . از نگراني دربيايند

فراكسيون كارگري پس از روشن شدن : ورد تاكيد كرد ھاي فراكسيون كارگري در اين م محجوب با اشاره به فعاليت
  . كند ھاي خود را آغاز مي موضوع در اين مورد اعالم موضع خواھد كرد و پيگيري

ما در اين : نيزو يادآور شد اين نماينده مجلس با اشاره به گزارش ارائه شده از سوي مجلس در مورد حادثه معدن باب
  . ي معادن از بخش دولتي به بخش خصوصي با پائين آمدن ضريب ايمني كار ھمراه استايم كه واگذار گزارش تاكيد كرده

ھا حادثه منجر به جرح نيز  البته ده. به گفته محجوب در يك سال اخير اين سومين حادثه منجر به فوت در معادن است 
  . توجھي به مقررات و قوانين است گزارش شده است كه حاكي از كم

  پايان پيام
  

   ايران مايه تعطيل شد شركت
  

شركت : دبير اجرايي خانه كارگر شھريار گفت:    آذر آمده است 28 ایلنا در تاریخ –به گزارش خبرگزاری دولتی کار ایران 
  .  كارگر به تعطيلي كشانده شده است80ايران مايه با حدود 

كرد و علت  ھا فعاليت مي ه توليد خميرمايه نانوايياين واحد در زمين: وگو با خبرنگار ايلنا افزود سيدحسين باقريان در گفت
  . تعطيلي آن ھم عدم فروش محصوالت عنوان شده است

  . البته مشكالت شركت ايران مايه از زماني آغاز شد كه اين واحد به يك آلماني فروخته شد: اين فعال كارگري تصريح كرد
:  ماه است كه تعطيل شده است، گفت2 ايران مايه حدود دبير اجرايي خانه كارگر شھريار با اشاره به اينكه شركت

  .  سال سابقه كار داشتند25 سال سابقه تا 7كارگران اين واحد از 
: اين فعال كارگري با اشاره به عدم واكنش مناسب اداره كار شھريار براي تعطيلي شركت ايران مايه، اظھار داشت

  . اند و البته سنوات نسبتا خوبي ھم به كارگران داده شد  درآمدهتمامي كارگران اين واحد تحت پوشش بيمه بيكاري
 پايان پيام

  
81Hکشيدن  قایق داران بندرعباسی دست از کار 

  
 امروز با تغيير قيمت بنزین تعدادی از صاحبان قایق ھای مسافری در مسير بندرعباس به 1389 آذر ماه سال 28یکشنبه 

آنھا .آنھا دليل این کار را به صرفه نبودن جابه جایی مسافر با قيمت جدید بنزین اعالم کردند.قشم دست از کار کشيدند
 ليتر عنوان می کردند که با توجه به قيمت فعلی 110 قشم مقدار بنزین مصرفی خود را برای ھربار رفت و برگشت به
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بليط و افزایش قيمت بنزین ،ھزینه بنزین مصرفی بيشتر از ميزان دریافتی از مسافرھاست و به ھمين دليل قادر با جابه 
  . قایق مسافربری در مسير بندرعباس و قشم فعاليت می کنند230حدود .جایی مسافرھا نيستند

 ١٢۵ھای مسافربری   درصد، اتوبوس٢٠ھای بين شھری  ایه؛ سوارینرخ افزایش کر
 درصد

ھای وسائط نقليه،  کرایه بينی شده برای کنترل نوسانات احتمالی نرخ رحمت محمدعلی در خصوص تدابير پيش حاج
 معمول از صبح روز جاری ھمه چيز عادی و به روال خوشبختانه به رغم اجرایی شدن قانون ھدفمندسازی: اظھار داشت

 .ھای وسائط نقليه را شاھد نيستيم مربوط به نرخ کرایه در حال جریان است و اتفاق نامتعارفی
  تومان بود که از امشب مطابق١٠٠ ليتر با نرخ ٧۵٠شھری تا کنون  خودروھای سواری بين سھميه سوخت: وی ادامه داد

تومان در سھميه  ۴٠٠شھری به  ری بين ليتری خودروھای سوا٧۵٠بندی جدید قرار است سھميه سوخت   سھميه
 .تومان به این دست خودروھا تعلق یافته است ١٠٠ ليتر ھم بنزین تشویقی به نرخ ۴٠٠ماه افزایش یابد ضمن آنکه  دی

: ھا صادره شده است، افزود ھای بين شھری برای سواری درصدی نرخ کرایه ٢٠وی با اشاره به اینکه مجوز افزایش 
برخوردار ھستند   تومان١٠٠ ليتر به بھای ۴٠٠دیه مقرر شده است تا روزی که خودروھا از سھميه اتحا مطابق سياست

ریزیھای از پيش صورت گرفته در بخش  براساس برنامه  تومانی١٠٠ بنزین  ھا تغيير پيدا نکند اما با اتمام سھميه نرخ کرایه
 .د یافت درصد افزایش خواھ٢٠سواری  سواری نرخ کرایه خودروھا در بخش
سقف افزایش نرخ : شھری، گفت ھای بين خصوص تغيير کرایه اتوبوس شھری در مدیر عامل اتحادیه سواری کرایه بين

از   روز١٠ درصد اعالم شده است مشروط بر اینکه تا ٢٠شھری مطابق مصوبات صورت گرفته  بين ھای کرایه اتوبوس
یابد که مجاز به  تومان افزایش می ١۵٠  این مدت نرخ گازوئيل آنھا تاکنند و پس از  تومانی مصوب قبل استفاده ١۵گازوئيل 

 . درصد ھستند٢٠ھا تا  افزایش نرخ کرایه
اساس برآوردھای صورت  بر: ھای مصوب ثابت خواھند ماند، تصریح کرد در پاسخ به این سؤال که تا چه زمانی نرخ وی

 درصد، سواری کرایه و ١٢۵ھيچ تغيير نداشت  ٨١از سال  درصد، در بخش مسافربری عادی که ١۵گرفته در بخش بار 
 .اند ھا شده  درصدی کرایه٢٠شد مجاز به افزایش  توافقی تعيين می ھای ویژه که ھميشه نرخ کرایه آنھا اتوبوس

تا کنون  مطابق آخرین اطالعات و اخبار واصله: افزایش کرایه خودروھای داخل شھری، خاطرنشان کرد وی در خصوص
شایعاتی مبنی بر افزایش  جوزی مبنی بر افزایش کرایه خودروھای داخل شھری صادر نشده است ھر چندھيچ م
 .درصدی نرخ کرایه خودروھای داخل شھری مطرح است١٠

کنند،  می ھای تعاونی مسافربری فعاليت با اشاره به اینکه تمامی خودروھای سواری تحت پوشش شرکت محمدعلی
ھای متولی و قابل پيگيری از  متوجه شرکت  و عدول از حدود قانونی تعيين شده برای رانندگانھر گونه تخطی: تأکيد کرد

 . و تغزیرات است٣٠٠٠٠٢٠و ١٨٨٨با شماره تماس  طریق مراجع قانونی اعم از سازمان حمل و نقل
بازار قطعات جانبی گير کشوری، کنترل و نظارت بر  مسئوالن باالدست و تصميم انتظار بخش خودرویی کشور از: ی گفت

 .نشوند لوازم یدکی وسائط نقليه است تا رانندگان در تأمين ملزومات خود با مشکل مواجه خودروھا و
خودرو و لوازم یدکی وسائط نقليه را  البته دولت طی تمھيدات پيشگيرانه حجم عظيمی از قطعات جانبی: وی تصریح کرد

ھا برای کنترل بازار استفاده  ھای احتمالی از این ظرفيت بروز بحران سازی کرده است که در زمان در انبارھای ذخيره
   .خواھد کرد

  در مقابل فرمانداریصنعتی فوالد و مجتمع فوالد آلياژیتجمع اعتراضی کارگران 
  

صنعتی  نفر از کارگران شھرک 150صبح امروز :    آذر آمده است 28 ایلنا در تاریخ –به گزارش خبرگزاری دولتی کار ایران 
در اعتراض به عدم ھمکاری بانک تجارت این شھرستان در پرداخت بدھی شرکت،  فوالد و مجتمع فوالد آلياژی مالیر

آلياژی مالیر در پاسخ به علت  به گزارش ايلنا، مدیرعامل شرکت فوالد .فرمانداری و بانک تجارت مالیر تجمع کردند مقابل
طلب این شرکت و تعویق چند ماھه حقوق کارگران دليل  رداخت به موقععدم ھمکاری بانک در پ: تجمع کارگران گفت

بر   ميليارد تومان از بانک تجارت طلب دارد که5شرکت فوالد مالیر مبلغ : جعفری افزود .نارضایتی و تجمع بوده است
ب یک ميليارد الحسا صورت علی ھا و دستور استاندار و مدیریت شعب بانک تجارت استان قرار بود به اساس پيگيري

  .تومان به شرکت پرداخت شود
 کند، اما بانک ھمکاری مناسبی از سوی بانک بسياری از مشکالت مالی کارگران را رفع می پرداخت این طلب: وی گفت

فوالد آلياژی مالیر مشغول به کار   کارگر در شھرک صنعتی فوالد و مجتمع450: وی خاطر نشان کرد .در این زمينه ندارد
تر و به موقع این مشکل تالش خود را  برای پيگيری ھر چه سریع: مالیر گفت در پایان این تجمع معاون فرماندار .ھستند
  .دھيم می انجام

  

  واردات برنج ھمچنان ادامه دارد 

 برخالف وعده ھای داده شده،واردات برنج ھمچنان ادامه :  آذر آمده است 28به نوشته روز نامه کار و کارگر در 
درحالی که اواسط شھریورماه سال جاری وزیرجھاد کشاورزی درنامه ای به وزیربازرگانی توقف واردات برنج تاآذرماه .دارد

دردوماه مھروآبان تقریبا به اندازه نيمی ازواردات برنج درنيمه نخست امسال برنج وارد کشورشده .را درخواست کرده بود
انه ای ازواردات را حتی به قيمت نابودی سالمتی مردم واقتصاد سرمایه داری انگل تجاری ھرگزسودھای افس. است

                                                     .ملی،رھا نخواھد کرد
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  ممانعت از تجمع کارگران خدمات پاالیشگاه آبادان 
  
  

یشگاه آبادان در اعتراض به کسر  نفر از کارگران خدمات پاال٢٠٠ آذر نزدیک به ٢٩امروز صبح دوشنبه : خبرگزاری ھرانا
  . عيدی و سنوات آخر سال در دو قسمت از پاالیشگاه آبادان تجمع کردند
، دویست تن از کارگران خدمات )ھرانا(بنا به اطالع گزارشگران خبرگزاری مجموعه فعاالن حقوق بشر در ایران
 برگذار کردند که با دخالت و تھدیدحراست پاالیشگاه آبادان که در اعتراض به کسر عيدی و سنوات تجمع اعتراضی

  . پاالیشگاه مانع از ادامه تجمع کارگران شدند 
 نفر از آنھا را اخراج خواھند ٧٠مسئولين و کارفرمای خدمات ، کارگران را تھدید کردند در صورت نپذیرفتن این شرایط 

  . کرد
ا آغاز طرح ھدفمندی یارانه ھا و نرخ تورم باال و گرانی  ھزار تومان است و ب٣٠٠به گفته کارگران که حقوق آنھا در ماه 

اجناس دیگر قادر به تامين حداقلی زندگی خود نيستند در صورتی که مسئوالن باید حقوق ھا و پاداشھای باال 
  .دریافت کنند، کارگران این کارخانه خواستار افزایش دستمزدھا و دریافت تمام حقوق کسر شده خود ھستند

 

  کارگر 180ترين شرکت توليدی ايالم با  رگتعطيلی بز

حدود :  کارگر در شرکت زرجين بافت ايالم، اظھار داشت180با اشاره به اشتغال  : آذر آمده است 29به نوشته آفتاب در 
  . د تعطيل و کارگران بيکار ھستنديک ماه است که اين واح

  . ھر خبر دادکت زرجين بافت اين شدبير اجرايی کارگر ايالم از تعطيلی شر
 ھای استان ايالم بود که در ترين و مھمترين شرکت  سال سابقه فعاليت از بزرگ15اين واحد توليدی با : علی غياثی افزود

  . زمينه توليد لباس فعاليت داشت
اين حدود يک ماه است که :  کارگر در شرکت زرجين بافت ايالم، اظھار داشت180اين فعال کارگری با اشاره به اشتغال 

  .  تعطيل و کارگران بيکار ھستندواحد
گرانی  کمبود نقدينگي، : دبير اجرايی خانه کارگر استان ايالم با بيان اينکه شرکت زرجين بافت خصوصی است، تاکيد کرد

  . تعطيلی اين شرکت اعالم شده استمواد اوليه و عدم فروش محصوالت از داليل 
کت زرجين بافت ايالم مقرر شده که کارفرما تا تعيين تکليف کارخانه حداقل طبق ھماھنگی با کارفرمای شر: غياثی گفت

 حقوق مصوب وزارت کار را به کارگران پرداخت کند

 اعتراض تاکسی داران قم بعد از گذشت چند ساعت از قانون ھدفمند کردن رايانه ھا 

 اعتراض با تجمع در مقابل صدا وسيمای  آذرماه ھشتادو نه جمعی از تاکسی داران قم به نشانه ی28ديروز يک شنبه 
 نفر 100اين معترضين که حدود به . قم در خيابان بلوار امين به مدت چند ساعت باعث بوجود آمدن ترافيک شدند 

 به مسئولين رساندند اين امر در cngميرسيد با تجمع با تاکسی ھا ی خود اعترض خود را به دليل گران شدن قيمت گاز 
در ھمان ابتدای .  پيوست که تنھا ساعاتی از دستور اجرای طرح ھدفمند کردن رايانه ھا می گذشت زمانی به وقوع

تجمع با حضور نيروھای پليس و برخورد با معترضين خواھان متفرق شدن جمع معترض شدند که با مخالفت معترضين 
ارن مجبور به متفرق شدند و بدون ھمراه شد ولی بعد از گذشت ھمان ساعت ھای اول با فشار بيشتر پليس تاکسی د

  . اينکه مسئولی پاسخی به آنھا دھد صحنه ی اعتراض را ترک گفتند 
در شب شنبه با دستور رياست جمھوری طرح ھدفمند کردن رايانه ھا به اجرا گذاشته شد که در آن ھفت حامل انرژی 

بر خالف اينکه .  از اين ھفت عامل انرژی بود عنوان شد و با قيمت ھای جديد به مردم ارائه گشت که گاز نيز جز يکی
شواری شھر قم ھنوز نرخ ھای جديد کرايه تاکسی ھا را اعالم نکرده است ولی تمامی مسيرھا با افزايش قيمت روبرو 

  . بوده و خود تاکسی دارھا با افزايش قيمت دلخواه خود به جابجايی مسافران پرداخته اند 
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  به جای آزادی، رضا شھابی را دادگاھی کردند 
  
  
بر اساس خبری که به تایيد خانواده رضا شھابی رسيده است،دادگاه انقالب به جای :  گزارش دریافتی- خبار روز ا

برای محاکمه در دستور کار قرار داده است و رضا بررسی مراحل آزاد کردن رضا شھابی مستقيما پرونده ی رضا را 
 آذرماه به دادگاه انقالب واقع در خيابان انقالب منتقل کرده اند تا دادگاھش تشکيل ٢٨شھابی را در صبح روز یکشنبه 

  . شود
 ولی  دادگاه به ریاست قاضی صلواتی و با وکيل تسخيری محاکمه کنند،١۵در ابتدا می خواستند رضا را در شعبه ی 

با واکنش و اعتراض رضا مواجه شدند واو عنوان کرده که وکيل من آقای مسعود شفيعی است و در نتيجه دادگاه 
این در حالی است که تا کنون به اقای شفيعی اجازه ی دیدن پرونده یا مالقات با رضا و یا ھرگونه . تشکيل نشد

 دادگاه، آقای شفيعی به آن شعبه مراجعه و عنوان کرد پس از لغو جلسه ی. دسترسی به مراجع قضایی را نداده اند
که وکالت آقای شھابی را او بر عھده دارد و نامه ی مالقات دریافت کرد و قرار شد که به زندان رفته و با رضا مالقات 

ت او تجدید کند و پس از اخذ امضاء موکل، پرونده را جھت مطالعه دریافت کند و پس از آن دادگاه، در آینده و با وکال
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  . شود
ی رضا، وی را درون ماشين مخصوص انتقال زندانيان، در  بدین ترتيب رضا را به زندان بازگرداندند؛ دوستان و خانوادھ

حالی که دستبند به دستش زده شده بود، دیدند و برایش دست تکان دادند، او خندان بود و به نظر می آمد روحيه 
  . اش ھنوز عالی است

 زندان اوین، اعالم کرده که با توجه به جریان افتادن بررسی پرونده ٢٠٩شھابی کارگر زندانی در بند ھمچنين، رضا 
 آذرماه به اعتصاب ٢٨اش، و به ویژه، نظر به درخواست ھای مکرر جنبش کارگری از وی، او از شامگاه روز یکشنبه 

 در بررسی پرونده اش و صدور حکم آزادیش اما او خاطرنشان ساخته است که چنانچه. غذای خود پایان خواھد داد
رضا شھابی از تمامی کسانی که از وی حمایت کرده . اخاللی ایجاد شود، مجددا دست به اعتصاب غذا خواھد زد

  . اند تشکر کرده و خواسته است سالم وی را به ھمه ی آنان ابالغ کنند
ی و جسمی بر رضا ،اکنون اوضاع جسمی رضا  ماه حبس و فشارھای روح۶مطابق خبر دریافتی به دليل بيش از 

بسيار وخيم شده است و عالوه بر درد دندان ،کمر و کتف و درد در دست چپ به دليل ارتوروز ، دچار معده درد نيز 
  .شده است

  رضا شھابی به اعتصاب غذای خود پایان داد 
  

  
   رضا شھابی به دادگاه انقالب منتقل شد ١٣٨٩ آذر ٢٨روز یکشنبه 

از پيگيری ھای مستمر خانواده و اعضای سندیکای کارگران شرکت واحد مشخص شد رضا شھابی روز یکشنبه پس 
   به دادگاه انقالب منتقل خواھد شد ٨٩ آذر ٢٨

 ١٠ صبح به دادگاه مراجعه و قرار شد ساعت ٨در روز مقرر وکيل رضا شھابی آقای سيد مسعود شفيعی از ساعت 
 به دليل اینکه تا روز یکشنبه ھيچ خبری از رضا در رابطه با پروند وجود نداشت امکان ورود برای محاکمه حضور پيدا کند

به پرونده وجود نداشت تا با حضور آقای شفيعی باالخره جلسه دادگاه به آینده ای نزدیک موکول شد و برای آقای 
  مه محيا شود شفيعی نامه ای صادر شد تا با مراجعه به زندان اوین امکان امضای وکالت نا

 روز یکشنبه آقای ٧ دقيقه رضا به ھمراه چند متھم دیگر به زندان اوین منتقل شد در ساعت ١٠.٣٠در نھایت ساعت 
 آذر به ٢١شھابی با منزل تماس گرفت و به خواست اعضای سندیکای شرکت واحد اعتصاب خود را که از روز یکشنبه 

  .  نتيجه مطلوب به طور کامل شکست اعتصاب تر تبدیل کرده بود به اميد رسيدن به
سندیکای کارگران شرکت واحد از زحمات وکيل سيد مسعود شفيعی در خصوص پرونده رضا شھابی و پيگيری ھای 

  مستمر ایشان قدردانی می نماید

   ستاد ھدفمند کردن یارانه ھا ٣اطالعيه شماره 
  
  

ميه و قيمت ھای جدید نفت گاز غير خودرو، نفت کوره،  ميزان سھ٣ستاد ھدفمند کردن یارانه ھا در اطالعيه شماره 
  : گاز مایع و نفت سفيد را که براساس قانون ھدفمند کردن یارانه ھا تعيين شده به این شرح اعالم کرد

   ریال ١۵٠٠به گزارش واحد مرکزی خبر، نفت گاز بخش کشاورزی با قيمت نفت گاز سھميه ای معادل ھر ليتر 
   ریال ١۵٠٠ا قيمت نفت گاز سھيمه ای معادل ھر ليتر نفت گاز بخش صنعت ب

   ریال ٢٠٠٠نفت کوره ھر ليتر 
  بدون ھزینه توزیع ) توزیع با کاالبرگ( ریال ١٨٠٠ ریال معادل ھر کيلو ١٠٠٠گاز مایع ھر ليتر ھر ليتر 

  ) توزیع با کاالبرگ( ریال ١٠٠٠نفت سفيد ھر ليتر 
 ریال ٨٠٠٠ ریال و بنزین سوپر غير سھميه ای معادل ھر ليتر ۵٠٠٠تر قيمت بنزین سوپر سھميه ای معادل ھر لي

  . تعيين شده است

  ! دیوان عدالت اداری، علی نجاتی را اخراج کرد
  
  

بر اساس خبر رسيده به کميته ھماھنگی ،علی نجاتی : کميته ھماھنگی برای کمک به ایجاد تشکل ھای کارگری
 ماه پيش در پی بازداشت توسط نيروھای ٢٢ان نيشکر ھفت تپه ،که کارگر و عضو ھيات مدیره سندیکای کارگر

 دادنامه ی دیوان عدالت اداری مبنی بر تایيد حکم ٨٩ آذرماه ٢٧امنيتی دستگير واز کار اخراج شده بود ، روز شنبه 
  . اخراج خود را دریافت نمود

ف اداره کار شوش ، شکایت نامه نجاتی که پس از صدور حکم اخراج توسط ھيات تشخيص و سپس ھيات حل اختال
 ماھی که ٢٢ ماه معطلی و در حالی که در تمام مدت ١۴ای به دیوان عدالت اداری در تھران تسليم کرده بود پس از 

اخراج شده است ،ھيچ گونه حقوق بيکاری دریافت نکرده و نتيجتا در شرایط سخت معيشتی گذران زندگی نموده ، 
  . اج خود را توسط دیوان عدالت اداری دریافت نموده استاکنون نيز تایيدیه حکم اخر

این در حالی است که نامبرده اولين بار در پی اخراج خود ، به ھيات تشخيص اداره کار شھرستان شوش شکایت 
برده بود اما در اقدامی که حتا خارج از قوانين مرسوم اداری است ،اداره کار به جای بررسی شکایت نجاتی ، خود 

  .  اقدام به صدور حکم اخراج وی کرده بودراسا
کميته ھماھنگی برای کمک به ایجاد تشکل ھای کارگری این اقدام ضد کارگری را محکوم نموده و خواھان توقف 

 . فشار بر کارگران و فعاالن کارگری می باشد

 بازداشت رئيس دانا، پيام تھديد برای منتقدان طرح حذف يارانه ھا 



 483

  . و کانون نويسندگان، بازداشت شدفريبرز رئيس دانا، اقتصاددان و عض:  اذر آمده است 28در مه کلبه نوشته سایت 
 آذر ماه در پی يورش ماموران امنيتی و انتظامی ٢٨ھای خبري، رئيس دانا ساعت يک بامداد امروز،  به گزارش سايت

؛ از ھمه ی آزاديخواھان خواسته اند ھمسر رئيس دانا و ھمچنين وکيل وی ناصر زرافشان. به منزلش بازداشت شد
  . فريبرز رئيس دانا، ھمياری کنندتا برای آزادی دکتر 

رئيس دانا شب گذشته، در مصاحبه با بی بی سی فارسی اين طرح را به ضرر طبقه محروم و متوسط دانسته و 
  . رفت شدن آن به شمار ميای مطرح او از منتقدين جدی اين طرح از ابتد. گفته بود جامعه بايد واکنش نشان دھد

ھا و شکل اجرای آن  رسد پيام اين بازداشت، تھديد ھمه کسانی باشد که به طرح ھدفمند شدن يارانه به نظر مي
  . رای پيش بردن اين طرح حاکم کندانتقاد دارند و دولت قصد دارد نوعی فضای خفقان را ب

که تحقيقات علمی و آکادميک درباره ھدفمندی نيز پيش از اين ھم رنانی از استادان دانشگاه فاش کرده بود 
 .شود ھای علمی درباره اين طرح داده نمي شود و اجازه انتشار بدون محدوديت نتايج بررسي سانسور مي

 صف شھروندان مقابل خودپردازھا برای دريافت يارانه نقدی 

ندان امروز يکشنبه در حالی مقابل خودپردازھای شھرو:  آذر آمده است 28ایران در تاریخ مھر به گزارش خبرگزاری دولتی 
  . گذارند ھای عرضه سوخت روز آرامی را پشت سر مي اند که جايگاه بانکھا برای دريافت يارانه نقدی صف کشيده

به گزارش خبرنگار مھر، در پی اعالم خبر مربوط به امکان برداشت يارانه ھای نقدی توسط افراد از حسابھا و رفع 
سابھای يارانه ھای نقدي، بانکھا با مراجعات زياد مردم برای برداشت مبالغ يارانه ھای نقدی مواجه شدند، مسدوديت ح

  . اما با تمھيداتی که در اين زمينه از پيش انديشيده شده بود، تاکنون مشکلی ايجاد نشده است
ت مبالغ يارانه ھای نقدی از حسابھای اين در حالی است که مسئوالن بارھا اعالم کرده اند که مردم تعجيلی در برداش

خود نداشته باشند و در حفظ اين مبالغ در حسابھای خود کوشا باشند، برای اين منظور نيز سيستمھای تشويقی 
  . توسط نظام بانکی از جمله پرداخت سود به حسابھای جاری در نظر گرفته شده است

  صفھای دريافت يارانه نقدی 
ی است که امروز مردم برای برداشت مبالغ يارانه ھای نقدی از حسابھای خود در جلوی مشاھدات خبرنگار مھر حاک

برخی از شعب بانکھا نيز به دليل شلوغی ناشی از مراجعات از مردم . ھای خودپرداز صف کشيده اند برخی دستگاه
  . درخواست می کردند که در خارج از شعبه نوبت را رعايت کنند

ھای خودپرداز به  راد نيز به دليل نداشتن کارتھای بانکی و عدم توانايی در برداشت از دستگاهدر عين حال، برخی از اف
شعب بانکھا مراجعه کرده و خواستار دريافت يارانه ھای نقدی خود شدند، اما با اين وجود مشکلی در تامين نقدينگی 

  . توسط بانکھا به وجود نيامد
  ھای عرضه سوخت  فعاليت عادی جايگاه

ن در حالی است که جايگاه ھای عرضه سوخت امروز ھمانند روزھای گذشته و زمان پيش از اعالم اجرای جدی اي
   .ھدفمندی يارانه ھا به فعاليت خود ادامه می دھند

  
  

 درصد از حسابھای مربوط 30محمود احمدی دبير کل بانک مرکزی اعالم کرده است که 
   .به ھدفمندی يارانه ھا کارتی است

  
 روز گذشته بانک مرکزی با مديران عامل بانکھا برای ايجاد تمھيدات الزم در اين شرايط بود، ھمچنين بانکھا به جلسه

  .  به فعاليت در شعب ادامه خواھند داد20منظور ارائه خدمات بھتر به مردم تا ساعت 
، صادرات و غيره در اطالعيه ھای در اين زمينه بانکھای مختلف از جمله بانک ملي، تجارت، مسکن، ملت، رفاه کارگران

مختلف از آمادگی کامل برای ارائه خدمات در خصوص ھدفمند شدن يارانه ھا از قبيل تغيير حسابھا، ارائه کارتھای بانکی 
  . به حسابھا و غيره خبرداده اند

ليون خانوار در بانک ملی  مي17 درصد حدود 25.7با توجه به اينکه بيشترين حسابھای مربوط به ھدفمندی يارانه ھا يعنی 
  . افتتاح شده است، اين بانک اطالعيه ای را صادر کرد

وري،  بانک ملی ھم اعالم کرد که در راستای اجرای دقيق بزرگترين جراحی اقتصادی کشور با محوريت ارتقای بھره
کشور، مجھز به  شعبه بانک ملی در سراسر 500 ھزار و 3مديريت مصرف و برقراری عدالت در جامعه بالغ بر 

ھای فروش و نيروھای مجرب مستقر در شعب  ھای خود پرداز، پايانه ھای نوين پرداخت، مشتمل بر دستگاه سيستم
اي، انتظارات مشتريان را به نحو مطلوب  مندی از حسابھای يارانه آمادگی کامل دارند تا به محض اعالم چگونگی بھره

  . تامين و خدمات گسترده و سريع ارائه کنند
ھمچنين ستاد ويژه مرکزي، ستادھای مستقر در ادارات امور شعب استانھا و شعب بانک ھمه روزه از ساعت ھفت و 

بانک ملی ايران به منظور برخورداری از امتيازات ويژه برای آن .  آماده خدمت رسانی خواھند بود20 دقيقه تا ساعت 30
ھا  کنند، مشوق انداز مي ای پس ھای يارانه  وجوه خود را در حسابدسته از سرپرستان خانوارھايی که تمام يا بخشی از

  . ھا اطالع رسانی خواھد شد ھايی نيز آماده کرده است که به تدريج از طريق رسانه و طرح
در اين زمينه مھران شريفی مدير اداره نظامھای پرداخت بانک مرکزی اطمينان خاطر می دھد که بانکھا از اسکناسھای 

ی قراردادن در خودپردازھا برخوردار ھستند و ھيچ مشکلی نيز در خودپردازھا برای ارائه خدمات ايجاد نشده کافی برا
  .است، سيستمھای پشتيبان نيز در اين زمينه آماده ھستند

   
 

   کارگر١٨٠ترين شركت توليدي ايالم و بيکاری  تعطيلي بزرگ
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ي خانه كارگر ايالم از تعطيلي شركت زرجين بافت اين شھر دبير اجراي:  آمده است جرسبه نوشته سایت اصالح طلب 
  . کارگر این کارخانه شده است١٨٠خبر داد که منجر به بيکاری 

ھاي  ترين و مھمترين شركت  سال سابقه فعاليت از بزرگ15اين واحد توليدي با : به گزارش ایلنا، علي غياثي افزود
  .ليت داشتاستان ايالم بود كه در زمينه توليد لباس فعا

حدود يك ماه است كه اين :  كارگر در شركت زرجين بافت ايالم، اظھار داشت180اين فعال كارگري با اشاره به اشتغال 
  .واحد تعطيل و كارگران بيكار ھستند

ني گرا كمبود نقدينگي، : دبير اجرايي خانه كارگر استان ايالم با بيان اينكه شركت زرجين بافت خصوصي است، تاكيد كرد
  .مواد اوليه و عدم فروش محصوالت از داليل تعطيلي اين شركت اعالم شده است

طبق ھماھنگي با كارفرماي شركت زرجين بافت ايالم مقرر شده كه كارفرما تا تعيين تكليف كارخانه حداقل : غياثي گفت
  .حقوق مصوب وزارت كار را به كارگران پرداخت كند

  کشته شدن روز افزون کارگران معدن

. عمليات نجات معدنچيان معدن ھجدک کرمان که بر اثر ریزش این معدن زیر آوار مدفون شده بودند، پایان یافته است"
  دویچه وله" .معاونت معدن استان کرمان اعالم کرد این معدنچيان قطعا کشته شده اند

ابتدای سال جاری به بيش از بيست تنھا در معادن زغال سنگ استان کرمان تعداد قربانيان ناشی از حوادث کار از " 
  خبرگزاری مھر." کارگر رسيده است

این معادن، کارگران، این توليد  و دولتی  عدم رعایت ابتدایی ترین نکات ایمنی از سوی سرمایه داران و صاحبان خصوصی
دث نه تنھا در ایران، بلکه کنندگان اصلی ثروت در جامعه را بيش از پيش به قربانگاه می کشاند و اخبار پی در پی این حوا

کارگر 29چينی ،  کارگر 43 کارگر ترکيه ای،28 کارگر کلمبيایی،73. " در کل جھان سرمایه داری منتشر می شود
کش معدن ھجدک کرمان و فردا باز عفریت مرگ در کمين   کارگر زحمت4و اکنون ....  کارگر معدن باب نيزو، 12نيوزیلندی، 

کنند و در پی لقمه نانی به اعماق  سته است که صبحگاھان با اعضای خانواده خود وداع میھای شيرین دیگری نش جان
  ....زمين می روند و شامگاه نگاه مضطرب کودکان است و خبر دھشت آور آوار و انفجار و 

.  شده استنظامی است که بنيانش بر سود بيشتر بنا.... قاتل اصلی این کارگران درچين و شيلی و استراليا و ایران 
پایان این سيه . تواند و باید به این وضع فالکت بار پایان دھد و این مناسبات نا عادالنه را دگرگون کند ی کارگر می طبقه

  .روزی و خروج از این دایره ی بسته ی فقر و درد و مرگ تنھا به نيروی کارگران و زحمت کشان ممکن است

ھای کارگری، ضمن ابراز تاسف عميق از این حادثه و ھمدردی با خانواده  کميته ی ھماھنگی برای کمک به ایجاد تشکل
ھای این کارگران، بار دیگر بر عزم و اراده ی خود برای کمک به ایجاد ھمبستگی و اتحاد کارگران در جھت ایجاد دنيایی 

  .تر تاکيد می نماید انسانی

  کميته ھماھنگی برای کمک به ایجاد تشکل ھای کارگری

  1389 آذر 29

  اخباری در رابطه با گرانی ھا در ایران 

تومان 100تومان نان تافتون از700تومان به 400 تومان یارانه نقدی به حساب شھروندان قيمت بنزین آزاد از000/81با واریز 
افزایش قيمت نان بربری به  .تومان افزایش یافت350گازویيل به .تومان 300تومان به 150تومان،بربری از200به 

                                                        .تومان گران شد120 تومان وگوشت مرغ نيز75تومان،لواش 310

با توجه به ثابت بودن دستمزدھا وحقوق مزدبگيران،افزایش ھای سرسام آورنان وسوخت، زحمتکشان چگونه می توانند 
ندگی خود جبران کنند ازجمله  ھزارتومان این افزایش رادرتمامی سطوح ز000/81با 

                گوشت،قندوشکر،روغن،پوشاک،بھداشت؟
  

   بھای ساير انواع نان.  تومان شد75ريالی 75لواش 

  
بر اساس جديدترين تصميمات کارگروه کنترل بازار، :  آذر آمده است 29به گزارش خبرگزاری دولتی مھر ایران در تاریخ 

 تومان، قيمت ھر کيلوگرم آرد 270 تومان، قيمت ھر کيلوگرم آرد سنگک 250رخانجات آرد قيمت ھر کيلوگرم گندم برای کا
  .  تومان تعيين شد300 تومان و قيمت ھر کيلوگرم آرد بربری 290لواش 

به گزارش خبرنگار مھر، کارگروه کنترل بازار در جديدترين جلسه خود درباره قيمت گندم و آرد انواع خبازی ھا تصميم گيری 
 تومان در اختيار کارخانجات آرد قرار می گيرد، اين درحالی است که 250بر اين اساس، قيمت ھر کيلوگرم گندم . ردک

 تومان و قيمت ھر کيلوگرم آرد 290 تومان، قيمت آرد نانوايی ھای لواش 270قيمت ھر کيلوگرم آرد نانوايی ھای سنگکی 
  .  تومان تعيين شده است300نانوايی ھای بربری 
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    تومان شد75واش ل
 لایر خداحافظی کرده و از روزھای آينده، با قيمت ھای جديد آرد، تنور خود را گرم 75بر اين اساس، خبازی ھا بايد با آرد 

  . در اين ميان، با توجه به قيمت آرد تعيين شده، می توان آناليز قيمت ھر يک از انواع نان را به راحتی محاسبه کرد.کنند
 تومان بود و بنا به گفته مسئوالن، سھم آرد در 35 ريالی در گذشته به طور متوسط 75ان لواش با آرد اگر قيمت ھر ن

 درصد قيمت را تشکيل می 95 درصد باشد و ساير عوامل ھمچون ھزينه دستمزدھا که 5بھای تمام شده نان تنھا 
 تومان خواھد شد، 46.4توماني، ھزينه آرد  290دھند، ثابت باقی بمانند، آنگاه برای پخت ھر قرص نان لواش با آرد 

 تومانی نان لواش، ھر قرص نان با آرد جديد 30 تومانی ساير عوامل ھزينه ای در قيمت 29بنابراين با احتساب سھم 
  .  تومان عرضه خواھد شد75حدود 

    تومان شد310بربری 
 گرم آرد مصرف شود و قيمت ھر بربری نيز با 650در ادامه ھمين محاسبات، اگر برای پخت ھر نان بربری به طور متوسط 

 تومان در نظر گرفته شود، آنگاه قيمت ھر نان بربری بدون احتساب ھزينه ھا و عوامل دستمزد، حدود 135 ريالي، 75آرد 
  تومان است جمع ببنديم، آنگاه قيمت ھر130 تومان خواھد شد که اگر اين رقم را با ھزينه ثابت دستمزد که حدود 180

  .  تومان خواھد شد310 توماني، 300نان بربری با آرد 
  ... کاھش قيمت ماکاروني، کيک و کلوچه و

البته افزايش قيمت نان با افزايش قيمت آرد، تنھا يک روی سکه است، اما روی ديگر سکه ارزانتر شدن فرآورده ھايی از 
 ارزانتری نسبت به گذشته را در اختيار آنھا قرار می  توماني، آرد250جمله کيک و کلوچه و ماکارانی است، چراکه گندم 

دھد و بر ھمين اساس ھم، بر اساس توافق نامه ھايی که وزارت بازرگانی با صنف و صنعت به امضا رسانده، قرار بر اين 
  . است که قيمت ھا کاھش يابد

رف منجر به افزايش قيمت نان می شود،  برد باشد که اگرچه از يک ط-بنابراين افزايش قيمت آرد می تواند يک بازی برد
  . اما در طيف وسيعی از کاالھای مصرفی و جايگزين موجب کاھش قيمت خواھد شد

 "   رضا شھابی"آخرین خبر در خصوص وضعيت فعال کارگری دربند 

یی رژیم جھت  آذرماه از سوی دستگاه قضا28، روز یکشنبه "رضا شھابی"بنا به گزارش منتشره فعال کارگری دربند رژیم 
 .محاکمه به دادگاه اسالمی شھر تھران، منتقل گردید

 آذرماه به دادگاه اسالمی رژیم واقع در خيابان انقالب شھر تھران جھت تشکيل جلسه 28رضا شھابی صبح روز یکشنبه 
 محاکمه کنند اما مقامات رژیم در ابتدا خواسته بودند این فعال کارگری را با حضور وکيل تسخيری. محاکمه منتقل گردید

است و در " مسعود شفيعی"نامبرده عنوان کرده بود که وکيل مدافع وی . با واکنش و اعتراض رضا شھابی مواجه شدند
در پی این اقدام اعتراضی به وکيل مدافع رضا شھابی اجازه مالقات و دیدار با . نتيجه جلسه محاکمه وی برگزار نگردید

 .ده استنامبرده در زندان اوین داده ش

 !رضا شھابی را به جای آزاد کردن دادگاھی کردند

  آذر28  يکشنبه 6خبر شماره 

بر اساس خبری که به تاييد خانواده رضا شھابی رسيده است،دادگاه انقالب به جای بررسی مراحل آزاد کردن رضا 
 28ھابی را در صبح روز يکشنبه شھابی مستقيما پرونده ی رضا را برای محاکمه در دستور کار قرار داده است و رضا ش
 .آذرماه به دادگاه انقالب واقع در خيابان انقالب منتقل کرده اند تا دادگاھش تشکيل شود

 دادگاه به رياست قاضی صلواتی و با وکيل تسخيری محاکمه کنند، ولی با 15در ابتدا می خواستند رضا را در شعبه ی 
 کرده که وکيل من آقای مسعود شفيعی است و در نتيجه دادگاه تشکيل واکنش و اعتراض رضا مواجه شدند واو عنوان

اين در حالی است که تا کنون به اقای شفيعی اجازه ی ديدن پرونده يا مالقات با رضا و يا ھرگونه دسترسی به . نشد
رد که وکالت آقای پس از لغو جلسه ی دادگاه، آقای شفيعی به آن شعبه مراجعه و عنوان ک. مراجع قضايی را نداده اند

شھابی را او بر عھده دارد و نامه ی مالقات دريافت کرد و قرار شد که به زندان رفته و با رضا مالقات کند و پس از اخذ 
 .امضاء موکل، پرونده را جھت مطالعه دريافت کند و پس از آن دادگاه، در آينده و با وکالت او تجديد شود

رداندند؛ دوستان و خانوادۀ رضا، وی را درون ماشين مخصوص انتقال زندانيان، در حالی که بدين ترتيب رضا را به زندان بازگ
دستبند به دستش زده شده بود، ديدند و برايش دست تکان دادند، او خندان بود و به نظر می آمد روحيه اش ھنوز عالی 

 .است

ه که با توجه به جريان افتادن بررسی پرونده اش،  زندان اوين، اعالم کرد209ھمچنين، رضا شھابی کارگر زندانی در بند 
 آذرماه به اعتصاب غذای خود 28و به ويژه، نظر به درخواست ھای مکرر جنبش کارگری از وي، او از شامگاه روز يکشنبه 

اما او خاطرنشان ساخته است که چنانچه در بررسی پرونده اش و صدور حکم آزاديش اخاللی ايجاد . پايان خواھد داد
رضا شھابی از تمامی کسانی که از وی حمايت کرده اند تشکر کرده و . شود، مجددا دست به اعتصاب غذا خواھد زد

 .خواسته است سالم وی را به ھمه ی آنان ابالغ کنند
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 ماه حبس و فشارھای روحی و جسمی بر رضا ،اکنون اوضاع جسمی رضا بسيار 6مطابق خبر دريافتی به دليل بيش از 
  . است و عالوه بر درد دندان ،کمر و کتف و درد در دست چپ به دليل ارتوروز ، دچار معده درد نيز شده استوخيم شده

  جاده ھای اطراف کارخانه را مسدود کردند فرنخ ومه نخ قزوین کارگران کارخانه
  

فرنخ ومه نخ قزوین   کارخانهجمعی از کارگران:  آذر آمده است 29 ایلنا در تاریخ –به گزارش خبرگزاری دولتی کار ایران 
عيدعلی کریمی دبير اجرایی  .مسدود کردند پيش از ظھر ديروز یکی از مسيرھای اطراف محل کار خود را برای مدتی

 این اقدام در اعتراض به دو ماه و نيم مطالبات معوقه و نبود مواد اوليه صورت: گفت وگو با ایلنا خانه کارگر قزوین در گفت
 .نخ در این تجمع حضور داشتند  نفری کارگران فرنخ و مه700 این فعال کارگری حداقل نيمی از جمعيت به گفته .گرفت

 .ساعت به دنبال پادرميانی برخی مسووالن به تجمع خود پایان دادند کارگران که تجمع کرده بودند پس از نيم: وی افزود
پيش نيز  زده استان قزوین است که کارگران چھار سال فرنخ و مه نخ یکی از واحدھای توليدی بحران کارخانه نساجی

اين كارخانه در گذشته يكي از  .کردند جمھوری در تھران مراجعه پس از چند مرتبه تجمع در استان به نھاد ریاست
 .شد مي واحدھاي موفق توليدي صنعت نساجي ايران تلقي

  تداوم بيکار سازی ھای گسترده در ایران   

 کارخانه بزرگ کشور و اخراج صدھا کارگر در نتيجه تداوم بحران اقتصادی در ایران خبر 2 از تعطيلی گزارش ھای منتشره
 ساله بود، در 15شھر ایالم که از مھمترین واحد توليدی در این استان با سابقه کاری " زرجين بافت"کارخانه .می دھند

 کارگر شاغل در آن بيکار 180 توليدی تعطيل و تمامی نتيجه بحران اقتصادی، گرانی مواد اوليه و عدم فروش کاالھای
 سال سابقه 22واقع در استان زنجان با " خرم دره"واقع در شھرستان " چينی نور"در گزارش دیگری کارخانه  .شدند

 کارگر شاغل در آن از کار اخراج 140فعاليت، به دليل بحران اقتصادی و عدم فروش محصوالت توليدی تعطيل و تمامی 
 .دندش
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 ترور شداجتماعی استان بوشھر  مدیركل اداره كار وامور
  

اجتماعی استان بوشھر به  امروز صبح دو نفر مسلح در جلو درب منزل باشی زاده گان مدیركل اداره كار وامور: ارم نيوز
به گزارش ارم نيوز .را مجروح وروانه بيمارستان نمودند ن نامبردهوی حمله نمودند وبا تيراندازی به سمت باشی زاده گا

وی رفته بود تا او را به اداره منتقل نماید دو نفر مسلح با  امروز صبح در حالی كه راننده باشی زاده گان به درب جلو منزل
 قامت وی با ایشانماشين حبس نموده وبه محض ورود باشی زاده گان به جلو درب محل ا روپوش مخصوص وی را در

ودونفر مسلح با سزقت ماشين  درگير شدند كه با تيراندازی به سمت باشی زاده گان نامبرده از سه ناحيه مجروح گردید
  .باشی زاده گان به بيمارستان تامين اجتماعی بوشھر منتقل گردیده است.اداره كار فرار نمودند

 رضا شھابی به اعتصاب غذای خود پایان داد

رضا "گزارش منتشره از سوی سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تھران و حومه، فعال کارگری دربند رژیم بنا به 
گزارش منتشره حاکی است، این فعال کارگری در تماسی تلفنی با اعضای  .به اعتصاب غذای خود پایان داد" شھابی

تمامی تشکل ھا، فعالين کارگری و کسانی که از زمان خانواده خود ضمن ابراز تشکر و تقدیر از جنبش کارگری ایران، 
آغاز اعتصاب غذای وی از او حمایت کرده اند و به دليل به جریان افتادن پرونده اش از سوی دستگاه قضایی رژیم، به 

 .اعتصاب غذای خود به طور کامل پایان داده است

 2010 دسامبر 20 _  1389  آذر ماه  29دوشنبه 

 "   رضا شھابی"جھانی به ادامه بازداشت تداوم اعتراضات 

در فرانسه، با انتشار نامه ای، اعتراض شدید خود را به ادامه بازداشت و سرکوب " اتحادیه سندیکایی ھمبستگی سود"
در نامه اعتراضی اتحادیه سندیکای ھمبستگی سود  .ابراز داشت" رضا شھابی"فعالين کارگری در ایران، خصوصا 

، تداوم بازداشت وی و سرکوب فعالين "رضا شھابی"ه به اعتصاب غذای فعال کارگری دربند رژیم فرانسه ضمن اشار
 .کارگری توسط رژیم اسالمی به شدت محکوم و خواست آزادی فوری و بی قيد و شرط آنان از زندان مطرح گردیده است

 2010 دسامبر 20 _  1389  آذر ماه  29دوشنبه 

  کارگر180دی ايالم با ترين شرکت تولي تعطيلی بزرگ
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حدود يک ماه است که اين واحد تعطيل و :  کارگر در شرکت زرجين بافت ايالم، اظھار داشت180وی با اشاره به اشتغال 
 .دبير اجرايی کارگر ايالم از تعطيلی شرکت زرجين بافت اين شھر خبر داد.کارگران بيکار ھستند

ھای استان ايالم بود که در  ترين و مھمترين شرکت ل سابقه فعاليت از بزرگ سا15اين واحد توليدی با : علی غياثی افزود
 کارگر در شرکت زرجين بافت ايالم، اظھار 180اين فعال کارگری با اشاره به اشتغال  .زمينه توليد لباس فعاليت داشت

کارگر استان ايالم با بيان دبير اجرايی خانه  .حدود يک ماه است که اين واحد تعطيل و کارگران بيکار ھستند: داشت
گرانی مواد اوليه و عدم فروش محصوالت از داليل  کمبود نقدينگي، : اينکه شرکت زرجين بافت خصوصی است، تاکيد کرد

طبق ھماھنگی با کارفرمای شرکت زرجين بافت ايالم مقرر شده : غياثی گفت .تعطيلی اين شرکت اعالم شده است
  رخانه حداقل حقوق مصوب وزارت کار را به کارگران پرداخت کندکه کارفرما تا تعيين تکليف کا

 ممانعت از تجمع دويست تن از کارگران خدمات پااليشگاه آبادان

 نفر از کارگران خدمات پااليشگاه آبادان در اعتراض به کسر 200 آذر نزديک به 29 امروز صبح دوشنبه -خبرگزاری ھرانا 
بنا به اطالع گزارشگران خبرگزاری مجموعه  .از پااليشگاه آبادان تجمع کردندعيدی و سنوات آخر سال در دو قسمت 

، دويست تن از کارگران خدمات پااليشگاه آبادان که در اعتراض به کسر عيدی و )ھرانا(فعاالن حقوق بشر در ايران
 .جمع کارگران شدند سنوات تجمع اعتراضی برگذار کردند که با دخالت و تھديدحراست پااليشگاه مانع از ادامه ت

  كارگر تعطيل شد 200كارخانه ذوب فلزات خرم دره با حدود 

كارخانه ذوب فلزات خرم دره با : دره گفت دبير اجرايی خانه كارگر خرم:   آذر آمده است 30در آفتاب  به نوشته سایت 
  .  كارگر تعطيل شده است200حدود 

 سال سابقه فعاليت 10اين واحد حدود : خش خصوصی است افزودكاظم خلجی با بيان اينكه ذوب فلزات متعلق به ب
  . داشت

اين واحد درگذشته نيز چندين : وی گرانی مواد اوليه را علت اصلی تعطيلی اين واحد ذوب فلزات دانست و تصريح كرد
  . مورد تعطيل و مجددا بازگشايی شده بود

ری از كارگران ذوب فلزات خرم دره مشمول دريافت بيمه بيكاری دره با اشاره به اينكه بسيا دبير اجرايی خانه كارگر خرم
  .علت اين مھم تغيير مكرر كارگران از سوی مديريت اين واحد است: نيستند، گفت

 :دبير اجرايي خانه كارگر الرستان خبر داد

 دارند كارگران الرستاني از كويت طلب 

كارگران الرستاني ھنوز بابت مطالبات مربوطه به : ذر آمده است  آ29 ایلنا در تاریخ –به گزارش خبرگزاری دولتی ایران 
اين كارگران در پي بروز جنگ خليج فارس و بدون دريافت مطالبات خود مجبور به / جنگ اول خليج فارس طلبكار ھستند

 .ترك خاك كويت شدند

يت ھنوز بابت مطالبات مربوطه به جنگ كارگران مھاجر اين استان در كشور كو: گويد دبير اجرايي خانه كارگر الرستان مي
در پي بروز جنگ خليج فارس و حمله : وگو با خبرنگار ايلنا، گفت علي قوامي در گفت .اول خليج فارس طلبكار ھستند

عراق به كويت، كارگران ايراني مقيم شھرھاي كويت مجبور شدند بدون دريافت تمامي مطالبات خود خاك كويت را ترك 
المللي پس از اتمام جنگ، غرامت جمعي از كارگران از طرف سازمان ملل متحد  ان اينكه مطابق قوانين بينوي با بي .كنند

 . ھزار كارگر مقيم استان فارس پرداخت نشده است2درحال حاضر خسارت : پرداخت شد، گفت

با : رستان ساكن ھستند، گفت نفر از اين كارگران در منطقه ال110دبير اجرايي خانه كارگر الرستان با يادآوري اينكه 
قوامي با بيان اين كه كارگران مذكور به  .ھا و مكاتبات انجام شده ھنوز وضع اين طلب مشخص نشده است وجود پيگيري

از مسووالن دولتي انتظار : دليل افزايش سن، اتمام رواديدي و مشكالت مالي قادر به بازگشت به كويت نيستند، گفت
 .يل و نماينده كارگران مطالبات آنھا را پيگيري كنندرود تا به عنوان وك مي

  
اتوبوسھای دريايی به علت گران شدن قيمت بنزين بعداز اجرای ھدفمند 30اعتصاب 

 کردن يارانه ھا و سرگردانی مسافران 

  
سرگردانی مسافران جزيره قشم به علت عدم فعاليت مالکان و :   آذر آمده است 30در آفتاب به نوشته سایت 

 مشکالت آنھا ھای دريايی در اسکله پشت شھر بندرعباس، مسئوالن را بر آن داشت تا برای رفع اخداھای اتوبوسن
تعداد زيادی از مسافرانی که روز يکشنبه از اسکله پشت شھر بندرعباس قصد سفر به جزيره  . انديشی کنند چاره

ای دريايی مسير قشم بندرعباس در اسکله پشت ھ قشم را داشتند به علت کار نکردن مالکان و ناخداھای اتوبوس
  . شھر بندر عباس سرگردان ماندند
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تنھا ساعتی پس از آغاز مرحله نھايی طرح ھدفمند کردن يارانه ھا به علت کار نکردن مالکان و ناخداھای اتوبوسھای 

 نقل مسافر را انجام می دريايی بنزين سوز فقط اتوبوسھای دريايی تندرو که سوخت آنھا گازوئيل است کار حمل و
دادند که به علت تعداد کم اين نوع اتوبوس دريايی دراسکله پشت شھر بندرعباس ھرمسافری که قصد سفر به 

تعداد زيادی از اين مسافران دانشجويان و  . ر رسيدن اين اتوبوسھا می ماندجزيره قشم را داشت بايد ساعتھا منتظ
قشم می روند و به علت اين مسئله از صبح روز گذشته ساعتھا در اسکله افرادی ھستند که برای کار به جزيره 
  . منتظر رسيدن يک اتوبوس دريايی بودند

  
مالکان و ناخداھای اتوبوسھای دريايی بنزين سوز از صبح يکشنبه و با آغاز مرحله نھايی طرح ھدفمند کردن يارانه ھا 

 و می گويند که تا زمانی که قيمت بليط اتوبوس دريايی به علت گران شدن قيمت بنزين دست از کار کشيده اند
ھای دريايی به  يکی از ناخداھای اتوبوس . ل مسافر را انجام نخواھند دادمطابق با قيمت بنزين تغيير نکند کار انتقا

 ليتر 110ھای ما برای ھر بار رفتن به جزيره قشم و برگشتن از اين جزيره  قايق: نمايندگی از ساير ناخداھا گفت
 ھزار تومان می شد و با 11 تومان بود ھزينه بنزين ما 100بنزين مصرف می کنند و زمانی که قيمت بنزين ليتری 

  .  ھزار تومان خرج قايق می شد17ھزينه ھای ديگر قايق در مجموع 
  

 ھزار 17ه  ھزار تومان درآمد کسب می کند ک32در ھر سفر رفت و برگشت به قشم يک قايق در مجموع : وی افزود
اين ناخدای . باقی پول برای خودمان می ماندتومان آن بابت ھزينه ھای بنزين و ساير موارد از آن کم می شود و 

 تومان فقط بايد برای ھر بار رفتن 400اما در حال حاضر و با افزايش قيمت بنزين به ليتری : اتوبوس دريايی عنوان کرد
ومان برای بنزين و ساير موارد قايق خرج کنيم و اين درحالی است که قيمت  ھزار ت50به قشم و آمدن به بندرعباس 

 ھزار تومان ھم از جيب خودمان برای 18بليط ھمان قيمت سابق است و عالوه بر اينکه ھيچ سودی نمی کنيم بايد 
ا خرج حداقل دو يا ھرکدام ازاين قايقھ: وی بيان داشت . ک بار به قشم برويم و برگرديمقايق خرج کنيم تا بتونيم ي

اين ناخدا  . ت شديد مالی مواجه خواھند شدسه خانواده را درمی آورند و با اين وضع تمامی اين خانواده ھا بامشکال
از صبح امروز تاکنون ھيچکدام از مسئوالن ھيچ پاسخ دقيق و قانع کننده ای برای رفع اين مشکل به ما : ادامه داد
  . نداده اند

  
ھر مالک : الک يکی از اين اتوبوسھای دريايی در گفتگو با خبرنگار مھر در بندرعباس بيان داشتداد خدا شجاعی م

 تومان بود بايد با احتساب ھزينه ھای روغن قايق، دستمزد ناخدا 100اتوبوس دريايی تا ديروز که قيمت بنزين ليتری 
 ھزار تومان خرج می کرد و 36ت به جزيره قشم و ملوان و ھمچنين غذای ھر کدام از اين افراد در ھر بار رفت و برگش

ر تومان به مالک قايق در نھايت ھم با کم شدن سھم تعاونی از مجموع پولی که به دست می آمد حدود ھشت ھزا
ھزار تومان افزايش يافته 72اما درحال حاضر اين ھزينه ھا حداقل دوبرابر شده يعنی به : وی ادامه داد . می رسيد

 ھزار 22 ھزار تومان است و بايد 50حالی است که در آمد ما از ھر بار رفتن و آمدن به قشم فقط است و اين در 
  . تومان ھم از جيب خودمان خرج کنيم و ھيچ پول ديگری برای ما نمی ماند

  
عنوان اين مالک اتوبوس دريايی با اشاره به اينکه ھرقايق معموال در بيشتر اوقات بدون مسافر از قشم بر می گردد، 

ی برای اين مشکل انديشيده با اين وضع ما ديگر به ھيچ عنوان نمی توانيم کار کنيم مگر اينکه چاره درست: کرد
 قايق واتوبوس دريايی عضوتعاونی اتوبوسھا وقايقھای دريايی بندرعباس 230درحال حاضر : شجاعی افزود . شود

  .  می آورندھستند که ھر کدام از آنھا حداقل خرج سه خانواده را در
  

البته با افزايش قيمت بليط بسياری از مشکالت ما حل خواھد شد اما : اين مالک اتوبوس دريايی اظھار داشت
 بسياری از مسافران ما دانشجويان و قشرضعيف جامعه ھستند که به احتمال فراوان با اين افزايش قيمت آنھا نيزبا

  . مشکالت زيادی مواجه خواھند شد
و سئوالن می خواھم تا راه حلی پيدا کنند که ھم ما قايق داران دچار مشکل نشويم و ھم مردم از م: وی گفت

  . مسافران با مشکل مواجه نشوند
بسياری از افرادی که در اين اتوبوسھای دريايی کار می کنند از اقشار بسيار ضعيف و کم درآمد جامعه ھستند و به 

  . دارندر ھيچ منبع درآمد ديگری نغير از اين کا
در حال حاضر و در اسکله پشت شھر بندرعباس ھيچ کدام از اتوبوسھای دريايی بنزين سوز کار حمل مسافر را انجام 

نمی دھند و فقط تعداد اندکی از اتوبوسھای دريايی تند رو اين کار را انجام می دھند و به ھمين دليل بسياری از 
  . دان اجه شدهمسافران در اين اسکله با سرگردانی و مشکل مو

قايقھای ديگری ھم که به صورت آزاد و در واقع غير مجاز اقدام به حمل مسافر می کنند از امروز قيمتھای خود را 
افزايش داده و به ازای ھر نفر مسافرسه ھزار تومان می گيرند که اين درحالی است که تا ديروز قيمت ھرنفر مسافر 

  .  تومان بود500ن قايقھا ھزار و اي
زم به ذکر است که قيمت بليطھای اتوبوسھای دريايی معمولی مسير بندرعباس قشم در حال حاضر به ازای ھر ال

  .  تومان است850تندرو دو ھزار و  تومان و اتوبوسھای 300نفر دو ھزار و 
پس از مشاھده سرگردانی مسافران دراسکله پشت شھر بندرعباس استاندارھرمزگان در نشست مطبوعاتی جھت 

با توجه به سوخت : ھای مسافربرھای دريايی بيان داشت ھای جديد در استان ھرمزگان درخصوص کرايه اعالم نرخ
ای شناورھای مسافربری کرايه اين شناورھا از مدتھا پيش ثابت بوده و به داليلی افزايش نيافته بود که اکنون  سھميه

  . افقت شده است قشم موھا در مسير دريايی بندرعباس  درصدی کرايه20با افزايش 
توانند از گازوئيل با نرخ   روز آينده مي10خودروھای سنگين بين شھری تا : تختی خاطرنشان کرد حسين ھاشمي

جايی کاال را بر اساس  ھای جديد جابه  تومان استفاده کنند و در اين فاصله، ستاد سوخت و حمل نقل قيمت16.5
 .کند  ميھای مشخص تعيين و اعالم ھا و فرمول رو
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  تومان 700بنزين ليتری 

  
غالمرضا مصباحی مقدم در گفتگو با خبرنگار پارلمانی : آذر آمده است 30ایران در تاریخ مھر به گزارش خبرگزاری دولتی 

:  تومان گفت700مھر، با اشاره به اقدام جديد دولت در راستای ھدفمند کردن يارانه ھا و از جمله افزايش قيمت بنزين به 
فزايش  خصوص افزايش قيمت تا اين ميزان با کميسيون ويژه ھيچ ھماھنگی نشده بود و البته طبق مصوبه مجلس ادر

  . قيمت در اختيار دولت بود
 تومان قرار دھد اما به ھر 400اما پيش بينی ما اين بود که در آزادسازی قيمت، دولت مبنای قيمت بنزين را : وی گفت

  . د ما صرفا پيش بينی کرده بوديمت دولت بوحال از آنجا که از اختيارا
 سال 5برنامه ما طبق مصوبه ای که داشتيم اين بود که آزادسازی قيمت ھا ظرف : رئيس کميسيون ويژه يادآور شد

قيمت انجام شود تا به نقطه ھدف برسيم اما دولت با اقدامی که اکنون انجام داده ھدفش اين است که سريعتر اصالح 
  . طه ھدف برساندھا را به نق

وی در پاسخ به اين سئوال که نظر کميسيون ويژه مجلس در اين خصوص چيست، توضيحی ارائه نکرد و بيان نظر خود را 
  . و در حضور وزير موکول کرد) رداف(به جلسه غير علنی مجلس در صبح روز چھارشنبه 

گار مھر، يکی از مواردی که قرار است در جلسه به گزارش مھر، بر اساس گفتگوی تعدادی از نمايندگان مجلس با خبرن
  . مل ھای انرژی به شيوه فعلی استغير علنی به وزير اقتصاد يادآوری شود نحوه افزايش قيمت حا

نمايندگان مجلس عليرغم ابراز خرسندی از اجرای قانون ھدفمندی يارانه ھا و انعکاس آن با صدور يک بيانيه، نسبت به 
امل ھای انرژی دچار ابھام شده اند که قرار است درجلسه غير علنی فردا که با حضور وزير اقتصاد افزايش باالی قيمت ح

برگزار می شود نسبت به اين قضيه سئوال کنند زيرا نمايندگان معتقدند اين شيوه افزايش قيمت بر خالف مصوبه مجلس 
 .است

 
 

   کارگر٢٠٠تعطيلی یک کارخانه ذوب فلزات و بيکاری 

دره، از تعطيلی کارخانه   دبير اجرایی خانه کارگر خرم:  آذر آمده است 30 ایلنا در تاریخ – خبرگزاری دولتی ایران به گزارش
به گزارش ایلنا، کاظم خلجی با بيان اینکه ذوب فلزات متعلق به بخش . کارگر خبر داد٢٠٠ذوب فلزات خرم دره با حدود 

وی گرانی مواد اوليه را علت اصلی تعطيلی این .قه فعاليت داشت سال ساب١٠این واحد حدود : خصوصی است افزود
  .این واحد درگذشته نيز چندین مورد تعطيل و مجددا بازگشایی شده بود: واحد ذوب فلزات دانست و تصریح کرد

مه بيکاری دره با اشاره به اینکه بسياری از کارگران ذوب فلزات خرم دره مشمول دریافت بي دبير اجرایی خانه کارگر خرم
روز گذشته نيز خبر تعطيلی شرکت  .علت این مھم تغيير مکرر کارگران از سوی مدیریت این واحد است: نيستند، گفت

  . کارگر منتشر شد١۴٠چينی نور در ھمين شھر و بيکاری 
   

 تھديدات دادگاه انقالب عليه پدر فعال سنديکايی شرکت واحد ھمايون جابری 

 آذر ماه فعال سنديکايی شرکت واحد 29روز دوشنبه "فعالين حقوق بشر و دمکراسی در ايران"بنابه گزارشات رسيده به 
  . ھمايون جابری بدليل عدم ارسال احضاريۀ کتبی از طرف دادگاه انقالب از حضور در جلسه دادگاه امتناع ورزيد

نشد با پدر او تلفنی تماس گرفته شد و  دادگاه انقالب کرج پس از اينکه آقای جابری در دادگاه حاضر 1روز گذشته شعبۀ 
پدر آقای جابری را تھديد کردند که در صورت عدم حضور فرزندش در دادگاه وثيقه مالی که سپرده است توسط دادگاه 

  .  دادگاه انقالب ھمچنين پدر آقای جابری را به دادگاه احضار کرد و او را مورد تھديد قرار داد1شعبۀ . ضبط خواھد شد
 بھمن ماه به تعويق انداخت و 3 انقالب کرج که فردی بنام عاصف حسينی است دادگاه را به 1ت دادگاه شعبۀ در نھاي

 ميليون وثيقه سپرده شد را از او 10پدر آقای جابری را تھديد نمود در صورت عدم حضور فرزندش در اين تاريخ مبلغ 
  . خواھند گرفت

به اداره اطالعات ) آقای غالمرضا غالمحسينی(کردن ھمسر ھمکارش فعال سنديکايی ھمايون جابری بدليل ھمراھی 
پس از آزادی از زندان بدستور . ميليون تومانی آزاد گرديد10 روز در بازداشت بسر برد و با وثيقۀ 13کرج دستگير و به مدت 

  . شد دادگاه انقالب کرج احضار 1بازجويان وزارت اطالعات از کار اخراج گرديد و تلفنی به شعبۀ 
 فعال سنديکايی در بازداشت بسر می برند که اسامی آنھا به قرار زير می باشد؛منصور اسالو،ابراھيم 6در حال حاضر 

  . مددي،رضا شھابي،غالمرضا غالمحسينی ، علی اکبر نظری و مرتضی کمساری می باشند
 سازی ، محاکمۀ و بازداشت فعالين فعالين حقوق بشر و دمکراسی در ايران ،تعليق از کار با داليل واھی ، پرونده

سنديکايی را محکوم می کند و از سازمان جھانی کار و کميسر عالی حقوق بشر خواستار اقدامات عملی برای پايان 
  . دادن به سرکوب فعالين سنديکايی در ايران است

  فعالين حقوق بشر و دمکراسی در ايران 

قيمت بنزين بعداز اجرای ھدفمند اتوبوسھای دريايی به علت گران شدن 30اعتصاب 
 کردن يارانه ھا و سرگردانی مسافران 
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سرگردانی مسافران جزيره قشم به علت عدم فعاليت مالکان و  :  آذر آمده است 30 در آفتاببه نوشته سایت 
آنھا ھای دريايی در اسکله پشت شھر بندرعباس، مسئوالن را بر آن داشت تا برای رفع مشکالت  ناخداھای اتوبوس

  . انديشی کنند چاره
تعداد زيادی از مسافرانی که روز يکشنبه از اسکله پشت شھر بندرعباس قصد سفر به جزيره قشم را داشتند به علت 

ھای دريايی مسير قشم بندرعباس در اسکله پشت شھر بندر عباس سرگردان  کار نکردن مالکان و ناخداھای اتوبوس
  . ماندند

مرحله نھايی طرح ھدفمند کردن يارانه ھا به علت کار نکردن مالکان و ناخداھای اتوبوسھای تنھا ساعتی پس از آغاز 
دريايی بنزين سوز فقط اتوبوسھای دريايی تندرو که سوخت آنھا گازوئيل است کار حمل و نقل مسافر را انجام می دادند 

ھرمسافری که قصد سفر به جزيره قشم که به علت تعداد کم اين نوع اتوبوس دريايی دراسکله پشت شھر بندرعباس 
  . را داشت بايد ساعتھا منتظر رسيدن اين اتوبوسھا می ماند

تعداد زيادی از اين مسافران دانشجويان و افرادی ھستند که برای کار به جزيره قشم می روند و به علت اين مسئله از 
  . دندصبح روز گذشته ساعتھا در اسکله منتظر رسيدن يک اتوبوس دريايی بو

مالکان و ناخداھای اتوبوسھای دريايی بنزين سوز از صبح يکشنبه و با آغاز مرحله نھايی طرح ھدفمند کردن يارانه ھا به 
علت گران شدن قيمت بنزين دست از کار کشيده اند و می گويند که تا زمانی که قيمت بليط اتوبوس دريايی مطابق با 

  . فر را انجام نخواھند دادقيمت بنزين تغيير نکند کار انتقال مسا
ھای ما برای ھر بار رفتن به جزيره قشم  قايق: ھای دريايی به نمايندگی از ساير ناخداھا گفت يکی از ناخداھای اتوبوس

 11 تومان بود ھزينه بنزين ما 100 ليتر بنزين مصرف می کنند و زمانی که قيمت بنزين ليتری 110و برگشتن از اين جزيره 
  .  ھزار تومان خرج قايق می شد17می شد و با ھزينه ھای ديگر قايق در مجموع ھزار تومان 
 ھزار 17 ھزار تومان درآمد کسب می کند که 32در ھر سفر رفت و برگشت به قشم يک قايق در مجموع : وی افزود

  . ندتومان آن بابت ھزينه ھای بنزين و ساير موارد از آن کم می شود و باقی پول برای خودمان می ما
 تومان فقط بايد برای ھر 400اما در حال حاضر و با افزايش قيمت بنزين به ليتری : اين ناخدای اتوبوس دريايی عنوان کرد

 ھزار تومان برای بنزين و ساير موارد قايق خرج کنيم و اين درحالی است که 50بار رفتن به قشم و آمدن به بندرعباس 
 ھزار تومان ھم از جيب خودمان 18وه بر اينکه ھيچ سودی نمی کنيم بايد قيمت بليط ھمان قيمت سابق است و عال

  . برای قايق خرج کنيم تا بتونيم يک بار به قشم برويم و برگرديم
ھرکدام ازاين قايقھا خرج حداقل دو يا سه خانواده را درمی آورند و با اين وضع تمامی اين خانواده ھا : وی بيان داشت

  . مواجه خواھند شدبامشکالت شديد مالی 
از صبح امروز تاکنون ھيچکدام از مسئوالن ھيچ پاسخ دقيق و قانع کننده ای برای رفع اين مشکل به : اين ناخدا ادامه داد

  . ما نداده اند
ھر مالک : داد خدا شجاعی مالک يکی از اين اتوبوسھای دريايی در گفتگو با خبرنگار مھر در بندرعباس بيان داشت

 تومان بود بايد با احتساب ھزينه ھای روغن قايق، دستمزد ناخدا و 100ايی تا ديروز که قيمت بنزين ليتری اتوبوس دري
 ھزار تومان خرج می کرد و در 36ملوان و ھمچنين غذای ھر کدام از اين افراد در ھر بار رفت و برگشت به جزيره قشم 

ت می آمد حدود ھشت ھزار تومان به مالک قايق می نھايت ھم با کم شدن سھم تعاونی از مجموع پولی که به دس
  . رسيد

ھزار تومان افزايش يافته است و اين در 72اما درحال حاضر اين ھزينه ھا حداقل دوبرابر شده يعنی به : وی ادامه داد
از جيب  ھزار تومان ھم 22 ھزار تومان است و بايد 50حالی است که در آمد ما از ھر بار رفتن و آمدن به قشم فقط 

  . خودمان خرج کنيم و ھيچ پول ديگری برای ما نمی ماند
: اين مالک اتوبوس دريايی با اشاره به اينکه ھرقايق معموال در بيشتر اوقات بدون مسافر از قشم بر می گردد، عنوان کرد

  . انديشيده شودبا اين وضع ما ديگر به ھيچ عنوان نمی توانيم کار کنيم مگر اينکه چاره درستی برای اين مشکل 
 قايق واتوبوس دريايی عضوتعاونی اتوبوسھا وقايقھای دريايی بندرعباس ھستند که ھر 230درحال حاضر : شجاعی افزود

  . کدام از آنھا حداقل خرج سه خانواده را در می آورند
اھد شد اما بسياری از البته با افزايش قيمت بليط بسياری از مشکالت ما حل خو: اين مالک اتوبوس دريايی اظھار داشت

مسافران ما دانشجويان و قشرضعيف جامعه ھستند که به احتمال فراوان با اين افزايش قيمت آنھا نيزبا مشکالت زيادی 
  . مواجه خواھند شد

از مسئوالن می خواھم تا راه حلی پيدا کنند که ھم ما قايق داران دچار مشکل نشويم و ھم مردم و : وی گفت
  . ل مواجه نشوندمسافران با مشک

بسياری از افرادی که در اين اتوبوسھای دريايی کار می کنند از اقشار بسيار ضعيف و کم درآمد جامعه ھستند و به غير 
  . از اين کار ھيچ منبع درآمد ديگری ندارند

ر را انجام در حال حاضر و در اسکله پشت شھر بندرعباس ھيچ کدام از اتوبوسھای دريايی بنزين سوز کار حمل مساف
نمی دھند و فقط تعداد اندکی از اتوبوسھای دريايی تند رو اين کار را انجام می دھند و به ھمين دليل بسياری از 

  . اند مسافران در اين اسکله با سرگردانی و مشکل مواجه شده
وز قيمتھای خود را افزايش قايقھای ديگری ھم که به صورت آزاد و در واقع غير مجاز اقدام به حمل مسافر می کنند از امر

داده و به ازای ھر نفر مسافرسه ھزار تومان می گيرند که اين درحالی است که تا ديروز قيمت ھرنفر مسافر اين قايقھا 
  .  تومان بود500ھزار و 

 دو الزم به ذکر است که قيمت بليطھای اتوبوسھای دريايی معمولی مسير بندرعباس قشم در حال حاضر به ازای ھر نفر
  .  تومان است850 تومان و اتوبوسھای تندرو دو ھزار و 300ھزار و 

پس از مشاھده سرگردانی مسافران دراسکله پشت شھر بندرعباس استاندارھرمزگان در نشست مطبوعاتی جھت 
با توجه به سوخت : ھای مسافربرھای دريايی بيان داشت ھای جديد در استان ھرمزگان درخصوص کرايه اعالم نرخ

ای شناورھای مسافربری کرايه اين شناورھا از مدتھا پيش ثابت بوده و به داليلی افزايش نيافته بود که اکنون با  ھميهس
  . ھا در مسير دريايی بندرعباس قشم موافقت شده است  درصدی کرايه20افزايش 

 16.5ند از گازوئيل با نرخ توان  روز آينده مي10خودروھای سنگين بين شھری تا : تختی خاطرنشان کرد حسين ھاشمي
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ھا و  جايی کاال را بر اساس رو ھای جديد جابه تومان استفاده کنند و در اين فاصله، ستاد سوخت و حمل نقل قيمت
  .کند ھای مشخص تعيين و اعالم مي فرمول

  تومان 700بنزين ليتری 

ا مصباحی مقدم در گفتگو با خبرنگار پارلمانی غالمرض:  آذر آمده است 30به نوشته خبرگزاری دولتی مھر ایران در تاریخ 
:  تومان گفت700مھر، با اشاره به اقدام جديد دولت در راستای ھدفمند کردن يارانه ھا و از جمله افزايش قيمت بنزين به 

فزايش در خصوص افزايش قيمت تا اين ميزان با کميسيون ويژه ھيچ ھماھنگی نشده بود و البته طبق مصوبه مجلس ا
  . مت در اختيار دولت بودقي

 تومان قرار دھد اما به ھر 400اما پيش بينی ما اين بود که در آزادسازی قيمت، دولت مبنای قيمت بنزين را : وی گفت
  . د ما صرفا پيش بينی کرده بوديمحال از آنجا که از اختيارات دولت بو
 سال 5يم اين بود که آزادسازی قيمت ھا ظرف برنامه ما طبق مصوبه ای که داشت: رئيس کميسيون ويژه يادآور شد

قيمت انجام شود تا به نقطه ھدف برسيم اما دولت با اقدامی که اکنون انجام داده ھدفش اين است که سريعتر اصالح 
  . ھا را به نقطه ھدف برساند

 و بيان نظر خود را وی در پاسخ به اين سئوال که نظر کميسيون ويژه مجلس در اين خصوص چيست، توضيحی ارائه نکرد
  . و در حضور وزير موکول کرد) رداف(به جلسه غير علنی مجلس در صبح روز چھارشنبه 

به گزارش مھر، بر اساس گفتگوی تعدادی از نمايندگان مجلس با خبرنگار مھر، يکی از مواردی که قرار است در جلسه 
  .  ھای انرژی به شيوه فعلی استملغير علنی به وزير اقتصاد يادآوری شود نحوه افزايش قيمت حا

نمايندگان مجلس عليرغم ابراز خرسندی از اجرای قانون ھدفمندی يارانه ھا و انعکاس آن با صدور يک بيانيه، نسبت به 
افزايش باالی قيمت حامل ھای انرژی دچار ابھام شده اند که قرار است درجلسه غير علنی فردا که با حضور وزير اقتصاد 

ود نسبت به اين قضيه سئوال کنند زيرا نمايندگان معتقدند اين شيوه افزايش قيمت بر خالف مصوبه مجلس برگزار می ش
  .است

 ھای جديد آمريکا عليه ايران  تحريم

ھای جديدی عليه سپاه پاسداران  داری اياالت متحده آمريکا از تحريم وزارت خزانه:  آذر گزارش داد 30در تاریخ راديو آلمان 
ھای جديد قرار  بنياد تعاون سپاه پاسداران نيز در فھرست تحريم. شتيرانی و بخش انرژی ايران خبر داده استو خطوط ک

  . دارد
نامد  مي» ای ايران ی ھسته گر اصلی احتمالی برنامه ھدايت«خبرگزاری فرانسه ضمن اينکه سپاه پاسداران را 

  . ط به سپاه پاسداران ايران وضع شده استھای جديد آمريکا عليه منابع مالی مربو نويسد، تحريم مي
ھای مالی  ھای جديد عالوه بر بعضی از اعضای سپاه مانند پرويز فتاح، وزير سابق نيرو، شامل برخی از شرکت تحريم

  . شود مرتبط با سپاه نيز مي
لی و جنوبی را بر ھای گازی پارس شما ی ميدان داری آمريکا شرکت نفت و گاز پارس که مسئوليت توسعه وزارت خزانه

  . آيند ھای گازی جھان به شمار مي ترين ميدان اين ميادين از بزرگ. عھده دارد را ھدف تحريم خود قرار داده است
ی اين ميادين به دليل نقصان در  توسعه. ھای گازی پارس شمالی و جنوبی برای ايران نيز بسيار حياتی ھستند ميدان

ھای غربی با ايران و يا تأخير در اجرای تعھدات اين  ی از قطع ھمکاری شرکتگذاری و کمبودھای فنی ناش سرمايه
  . ھا، با مشکل مواجه شده است شرکت

  . ھا را دور بزند ی اين ميادين را پيش ببرد و تحريم با وجود اين ايران تالش کرده است، با تأمين اعتبارھای الزم، توسعه
ی ذخاير گازی جھان به  ر سازمان اوپک است و پس از روسيه دومين دارندهی نفت د ايران دومين کشور بزرگ صادرکننده

  . آيد شمار مي
ای ايران را متوقف سازند در آخرين  ی ھسته ی اروپا که در تالش ھستند برنامه سازمان ملل متحد، آمريکا و اتحاديه

  . اند ھای خود اقدامات تنبيھی جديدی عليه تھران در نظر گرفته تصميم
  ھای انصار و مھر  رانی کيش و بانک  شرکت کشتيتحريم

گويد، اين شرکت  داری آمريکا ھمچنين شرکت حمل و نقل و کشتيرانی کيش را تحريم کرده است و مي وزارت خزانه
  . »کند هللا لبنان را تأمين مي ھا و مواد مورد نياز حزب سالح«

کنندگان اصلی در  شرکت«رانی ايران را  اران و خطوط کشتيداری آمريکا، سپاه پاسد استوارت لوي، معاون وزارت خزانه
  . »ھای ايران را دور بزنند تالش دارند تحريم«خوانده است که » ھای غيرقانونی جمھوری اسالمی اقدام

م ھای حامی سپاه پاسداران نام برده و اعال ھای انصار و مھر نيز به عنوان بانک داری آمريکا ھمچنين از بانک وزارت خزانه
خانه از مردم  اين وزارت. شود ھای مالی و تجاری آمريکا جلوگيری مي ی آنھا با سيستم کرده است که از ھر گونه معامله

  . ھا وارد معامله نشوند است با اين بانک آمريکا خواسته
ده داشتند تا گيری آن را فرماندھان سپاه بر عھ از بنياد تعاون سپاه نيز به عنوان بنيادی نام برده شده که شکل

   .ھای جديد قرار گرفته است اين بنياد نيز مورد تحريم. ھای خود را سامان دھند گذاري سرمايه
  

 چينى نور تعطيل و کارگران آن بيکار شدند 

  
شركت : دره گفت دبير اجرايى خانه كارگر خرم: آذر آمده است 30 ایلنا در تاریخ–به گزارش خبرگزاری دولتی کار ایران 

  .  كارگر تعطيل شده است140ور با چينى ن
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 سال سابقه فعاليت 22اين واحد متعلق به بخش خصوصى است و داراى : وگو با خبرنگار ايلنا افزود كاظم خلجى در گفت
  . است

اند اما مسووالن شھرستان به  كارگران اين واحد به بيمه بيكارى معرفى شده: دره تصريح كرد دبير اجرايى خانه كارگر خرم
  . بال حل مشكل چينى نور و شروع به كار مجدد اين واحد توليدى ھستنددن

  . گويد به دليل عدم فروش محصوالت شركت چينى نور مجبور به تعطيلى اين واحد شده است كارفرما مي: خلجى گفت
  پايان پيام

به علت خروج سرمايه از بخش توليد، تمرکز در بخش تجارت وکاھش » تعديل کارگران«.
  توليد

 درصد واحدھاى صنعتى اين منطقه با ظرفيتى 90 تا 80در حال حاضر كنند   درصد ظرفيت اسمى كار مي60ھا با  كارخانه
 واحدھاى توليدى مشكل  بردارى از تمامى ظرفيت توان با بھره مي/ كمتر از ظرفيت اسمى خود مشغول فعاليت ھستند

  . بيكارى در اين شھرستان را مرتفع كرد
  

در : گويد  دبير اجرايى خانه كارگر ساوجبالغ مي: آذر آمده است30 ایلنا در تاریخ–برگزاری دولتی کار ایران به گزارش خ
. ت اسمى خود مشغول فعاليت ھستند درصد واحدھاى صنعتى اين منطقه با ظرفيتى كمتر از ظرفي90 تا 80حال حاضر 

ال حاضر در بھترين حالت واحدھاى توليدى منطقه ساوجبالغ درح: وگو با خبرنگار ايلنا، گفت پور در گفت كرمعلى ساماني
  .  درصد ظرفيت اسمى خود مشغول فعاليت ھستند60 تا 40با 

 واحدھاى توليدى مشكل بيكارى  بردارى از تمامى ظرفيت توان با بھره اين درحالى است كه مي: اين فعال كارگرى افزود
  . در اين شھرستان را مرتفع كرد

توان در فرايند توليد از  ھا در بخش توليد شوند مي چناچه مسووالن موفق به جلب سرمايه: رى افزوداين فعال كارگ
  .  واحدھاى توليدى استفاده كرد تمامى ظرفيت

ھا از بخش توليد و تمركز آنھا در  در حال حاضر به دليل خروج سرمايه: دبير اجرايى خانه كارگر ساوجبالغ ياد آور شد
  . كنند ھاى توليدى غير واقعى فعاليت مي ھا با ظرفيت نهبخش تجارت كارخا

  . كارگران و سرگردانى جويندگان شغل خواھد بود نتيجه اين وضعيت فقط افزايش تعديل: پور افزود ساماني

  باختند   نفر در معادن ايران جان30سال گذشته 

نماينده راور و كرمان در مجلس شوراى :    است  آذر آمده 30  ایلنا در تاریخ–به گزارش خبرگزاری دولتی کار ایران 
 نفر در اثر حوادث ناشى از ريزش و انفجار معادن جان خود را 30اسالمى با بيان اينكه تنھا در يك سال گذشته نزديك به 

  . نبايد به آسانى از كنار اين حوادث و قربانيان آن عبور كنيم: اند؛ گفت از دست داده
اى نيست كه باعث  حادثه ريزش معدن اشكيلى نسختين حادثه: وگو با خبرنگار ايلنا، گفت محمد على كريمى در گفت

  . قربانى شدن كارگران معدنچى شده است
اگر به سادگى از كنار چنين : ترين مشاغل بوده است، گفت وى با بيان اينكه كار در معدن ھمواره يكى از خطرناك

  . نتظر وقوع حوادث جديدترى باشيمحوادثى رد بشويم بايد باز ھم در آينده م
  . ھاى اجرايى در خصوص رعايت نكات ايمنى در معادن شد وى خواستار حساسيت بيشتر دستگاه

  . سازى متوقف و يا حداقل كاھش يابد بايد فعاليت معادن حادثه خيزتا زمان ايمن: كريمى افزود
: انھا از استخراج مواد كافى و معدنى بيشتر است؛ گفتعضو كميسيون برنامه و بودجه با يادآورى اينكه ارزش جان انس

  . بردارى از معادن بايد ھمواره به رعايت نكات ايمنى اھميت دھيم تا براى جان انسانھا ارزش قائل شويم در بھره
به گفته كارشناسان معدن و گروه نجات حجم ريزش در معدن : كريمى درخصوص حادثه اخير معدن اشكيلى گفت

 200يار باالست بطورى كه تاكنون ميزان زغال سنگى كه توسط اعضاى گروه نجات استخراج شده است به اشكيلى بس
  . رسد تن مي

  . در معادن ذغال سنگ امكان ريزش و خطر انفجار در ھر لحظه وجود دارد: وى يادآور شد
حادثه انفجار معدن باب نيز در نماينده راور و كرمان ھمچنين در خصوص كميته تحقيق كه پيشتر در خصوص رسيدگى به 

  . اين كميته ھنوز نتيجه تحقيق خود را منتشر نكرده است:  تشكيل شد، بود گفت88بھار سال 
وى از مسئوالن خواست تا در رسيدگى به حوادث معدن با سرعت بيشترى عمل كنند تا بتوان از وقوع حوادث جديد 

 .جلوگيرى كرد

 قيمت انواع نان اعالم شد
  

قيمت انواع نان سنگک، بربری، لواش و نافتون  :   آذر آمده است 30 ایلنا در تاریخ–رش خبرگزاری دولتی کار ایران به گزا
  . در تھران در جلسه استانداری تھران نھایی و مصوب شد

ون تومان و تافت350تومان، بربری 400تومان، سنگک 100به گزارش ايلنا بر اساس مصوبه استانداری قيمت نان لواش 
  . تومان تصویب شد200

ھای پيشنھادی  تر از واحدھای آزادپز خواھد بود، آخرین قيمت  درصد ارزان20قيمت نان پس از ھدفمندی یارانه آرد و نان 
  : انواع نان که در جلسه شب گذشته استانداری تھران بر روی آن بحث شده بود را به شرح زیر اعالم کرد

  
  ریال /قيمت نان----------------- گرم/انهوزن چ---------------- نوع نان
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   1000 -------------------------  160 --------------------- لواش 
   4000 -------------------------  650 --------------------- سنگک
   2000 -------------------------  300 ---------------------- تافتون
   3500 -------------------------  600 ---------------------- بربری

این قيمت ھا در جلسه دیشب استانداری تھران نھایی نشده است و قرار بر این شده تا امروز در جلسه ای با 
  . فرمانداران قيمت ھا نھایی و به وزیر بازرگانی اعالم شود

  . اھد بودقيمت نان با ھدفمندی یارانه ھا در شھرستان ھای استان تھران متفاوت خو
  پايان پيام

  
 ایران       در بيکاری مورد در

نتایج بررسی ھا نشان می دھد که بيکاری مھم ترین :گزارش کرد  آذر 30در تاریخ " ایلنا" کار ایران دولتیخبرگزاری 
 .عامل فقر در ایران است

 با مسئله بيکاری در ارتباط  درصد از خودکشی ھا در ایران بطور مستقيم60این گزارش ھمچنين نشان می دھد حدود 
طبق آخرین آمار .  از دو دھه است كه مشكل بيكاری بيشتر از ھر زمانی در ایران خودنمایی می كند است و بيش

 ميليون نفر را شامل می شود، زیر خط فقر 9 درصد از جمعيت ایران که 12" سازمان رفاه"رسمی ارائه شده از سوی 
 درصد 40این در حالی است که بر اساس آمار واقعی .  ميليون نفر نيز فقير ھستند11  درصد یعنی17زندگی می کنند و 

  .درصد است24نرخ بيکاری دراروميه  .جمعيت ایران زیر خط فقر مطلق و نسبی زندگی می کنند

  اخراج  در شرکت ینی خرم دره 

 کارگرتعطيل شده 140 نورخرم دره با شرکت چينی: آذر گزارش کرد 30در تاریخ " ایلنا"خبرگزاری دولتی کار ایران 
کارگران این واحد به بيمه بيکاری .سال سابقه فعاليت است22این واحد متعلق به بخش خصوصی است ودارای .است

 .معرفی شده اند

  دستگيری رضا شھابی   در محکوميت

  
ی کنيم و خواستار آزادی فوری و شدیداً محکوم م  سنندج دستگيری و زندانی فعالين کارگری را  ما جمعی از کارگران 

.بی قيد و شرط رضا شھابی و تمام کارگران زندانی در ایران ھستيم   
تمام نيازھای بشر بدست ما بوجود می آیند اما خودمان از ابتدایی ترین حقوق  تمام ثروت ونعمتھای جامعه و !! کارگران

.انسانی محروم ھستيم   
ت را بر ما کارگران تحميل کرده و ھر روز بيشتر و بيشتر گلوی ما کارگران را می سرمایه داری، بيکاری ، فقر و محرومي

فشارند و ذره ذره زندگی ما را برای منافع و رفاه خود خرج می کنند ، سرمایه داران دارای تمامی امکانات روز و رسانه 
ا کارگران از ھر گونه امکانات محروم ھستيم و م ای و تبليغاتی و احزاب و ارگان ھا برای ابراز نظر در جامعه ھستند ، اما 

.امروز ایجاد تشکل یکی ار بدھی ترین و شناخته شدن ترین حقوق مسلم ما کارگران در سرتاسر دنيا ست   
حافظان سرمایه به تشکل ھا و تجمعات ما حمله می کنند ، . آنھا نمی گذارند ما کارگران تشکل داشته باشيم 

. می دھند ، حکم تبعيد ، شالق برایمان صادر می کنند  ل دادگاهدستگيرمان می کنند تحوی  
بيشتر کشورھای دنيا حتی شالق عليه حيوانات را منع کرده اند . شالق نوعی شکنجه وحشيانه غير انسانی است  

. می کنند اما ما کارگران در ایران بخاطر دفاع از مطالبات وحق و حقوق انسانی خود حکم زندان و شالق برایمان صادر  
کارگران زندانی برای حفظ و دفاع از حق و حقوق و . خواسته کارگران زندانی در ایران خواست کل طبقه کارگر است 

منافع کارگران و از ميان برداشتن ھمه نا برابری ھای بشری و استثمار انسان از انسان و رھایی از فقر و بيکاری و بی 
.م و بی عدالتی که بر کارگران زحمتکش تحميل شده زندانی ھستند حقوقی و رھایی از ھر گونه ظلم و ست  

 فعالين کارگری ،از تمام تشکل ھا و نھادھای کارگری ایران و جھان می خواھيم به ھر   دستگيری  ضمن محکوميت ما 
.مایند شيوه ممکن که الزم است برای آزادی فوری وبی قيد و شرط تمامی کارگران زندانی و رضا شھابی اقدام ن  

  
جمعی از کارگران شھر سنندج     

         89/9/30  

  .مسئولين وزارت کار ، کارگران معدنچی را دریابيد 

حادثه در معدن دولتی اشکيلی و یکسال قبل در معدن ھجتک راور کرمان با یک علت مشترک نگرانی ھمه فعالين 
ی کارگران داغدار توجه مسئولين را به پيامد حذف بخش ما ضمن ھمدردی با خانواده ھا. سندیکایی را بر انگيخته است 

بازرسی و ایمنی وزارت کار جلب نموده و اعالم می کنيم بخش نامه ھای ضد کارگری نتيجه ای جز نابودی کارگران در 
  محيط کار ندارد
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  .مسئولين وزارت کار ، کارگران معدنچی را دریابيد 
  ید و چھار خانواده کارگری بی سرپرست شدندباز ھم سود جویی کارفرمایان حادثه ای آفر

ھشدارھای مکرر فعالين سندیکایی و آگاھان به امور معادن متاسفانه گوش شنوایی برای حرص و آز سرمایه داران باقی 
  . است  نگذارده

 حادثه در معدن دولتی اشکيلی و یکسال قبل در معدن ھجتک راور کرمان با یک علت مشترک نگرانی ھمه فعالين
ما ضمن ھمدردی با خانواده ھای کارگران داغدار توجه مسئولين را به پيامد حذف بخش . سندیکایی را بر انگيخته است 

بازرسی و ایمنی وزارت کار جلب نموده و اعالم می کنيم بخش نامه ھای ضد کارگری نتيجه ای جز نابودی کارگران در 
  محيط کار ندارد

  بوسرانی تھران و حومه.سندیکای کارگران شرکت واحد اتو
  ھيئت موسس بازگشایی سندیکای کارگران فلزکار و مکانيک

 1389آذر 

  

 
  

 می توانيد به  89 و 88 و 87سال ھای اضافه نمایم ؛ عالقمندان به روز شمار کارگری 
  :لينک ھای زیر نيز مراجعه نمایند 

  
  ٨٧وبالگ روزشمار کارگری ایران سال

83Hhttp://roozshomarkargari.wordpress.com/ 

  ٢٠٠٩ - ١٣٨٨ خرداد – اردیبھشت –ماھھای فروردین

84Hhttp://archives.rahekargar.org/maghalat/01 -20091103/200911-maghalat.htm 

  ٢٠٠٩ - ١٣٨٨ شھریور – مرداد –ماھھای تير

85Hhttp://archives.rahekargar.org/maghalat/201001/20100125-01-maghalat.htm 

٢٠٠٩ - ١٣٨٨ آذر – آبان –ماھھای مھر   

86Hhttp://www.rahekargar.net/labor_iran/20100324_10_RSK_IRAN-3.pdf 

     2010 - ١٣٨٨ اسفند– بھمن -ماھھای دی

87Hhttp://www.rahekargar.net/articles_20100420/2010_186_rsk-iran4.pdf 

  ٢٠١٠ - ١٣٨٩روزشمار کارگری فروردین ماه سال 

88Hhttp://www.rahekargar.net/browsf.php?cId=1033&Id=45&pgn=7 

  
89H ٢٠١٠ - ١٣٨٩روزشمار اردیبھشت ماه سال  

90Hhttp://www.rahekargar.net/labor_iran/20100705_71_rsk-amir.pdf 

91H ٢٠١٠ - ١٣٨٩روزشمار خرداد سال  

92Hhttp://www.rahekargar.net/labor_iran/2010-07-24_68_rs-89-3.pdf 

 
93H ٢٠١٠ - ١٣٨٩روزشمار تير ماه سال  
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94Hhttp://www.rahekargar.net/labor_iran/20110106_128_roozshomar89-4.pdf 
 

95 H ٢٠١٠ - ١٣٨٩روزشمار مرداد ماه سال  
 
96Hhttp://www.rahekargar.net/labor_iran/2011-01-15_125_rs-89-5.pdf 
 
97 H ٢01٠ - ١٣٨٩روزشمار شھریور ماه سال   
 
98Hhttp://www.rahekargar.net/labor_iran/20110222_149_rsk89-6.pdf 
 

 
 


	اما با فراهم شدن لایحه هدفمند سازی یارانه یا همان حذف سوبسید ها،مجلس شورای اسلامی روز یکشنبه۱۹مهرماه سرانجام پس از هماهنگی لازم با دولت کودتا کلیات لایحه هدفمند سازی یارانه ها و یا همان طرح تحول اقتصادی را با۸ ۱۸ رای موافق، ۵۴ رای مخالف و۶ رای ممتنع به تصویب رساند و به این ترتیب دولت با فشار برگرده مردم محروم و زحمتکش باید هزینه جراحی اقتصادی مطابق نسخه بانک جهانی و صندوق بین المللی پول را بپردازد . چرا ثروتمندان، تجاربزرگ و بطور کلی سرمایه داران مال اندوز درطرح تحول اقتصادی مورد مهرورزی قرار گرفته و از پرداخت هزینه معاف شده اند. سال گذشته مجلس لایحه حذف یارانه ها (هدفمند سازی یارانه ها) را به علت نزدیک بودن انتخابات ریاست جمهوری ونیزبه دلیل نگرانی از اثرات اجتماعی آن ازدستورکارخود خارج ساخته بود. اینک به دنبال رایزنی وهماهنگی میان مجلس ودولت برآمده ازکودتا وبا تغییرات اندکی که ربطی به محتوی طرح ندارد، برنامه هدفمند سازی یارانه ها درمجلس ازتصویب گذشت وراه برای اجرای آن گشوده شد. ولی درتمامی ماههای مهروآبان نتوانستند برای اجرایی کردن آن قدمی بردارند تا اینکه سرانجام در۲۷ آذر،فرمان اجرای آن صادرشد. یکی ازموارد بسیارمنفی طرح نامبرده، حذف یارانه گندم، برنج، روغن، شیر، دارو، خدمات پستی، نهادهای کشاورزی مانند بذر، کود و نهال ونیزخدمات ریلی( راه آهن) درکنارحذف یارانه های سوختی است . بیگمان با توجه به رکود تولید وسطح نازل دستمزدها، حذف یارانه موادی چون نان، روغن و گندم، فشارفوق العاده سنگینی را بردوش میلیون ها کارگر وزحمتکش شهروروستا وارد خواهد ساخت. اما علیرغم این ضرروزیان فاحش برزندگی مردمان سراسرجغرافیای ایران، محمود احمدی نژاد- طی گفتگوی زنده تلویزیونی در تاریخ ۱۹ مهرماه با حمایت ازطرح تحول اقتصادی اظهارداشت: "ما به ضرورت اجرای این طرح بصورت قطعی رسیده ایم و دولت دراین زمینه محکم است وکار را به پیش خواهد برد. نگاه ما ازابتدا همین بود و ازابتدا اعلام کردیم که اقتصاد دولتی به تاریخ پیوسته ویک تجربه شکست خورده است واقتصاد را مردم  بخوان ( همان حاجی بازاری ها – سرمایه داران بزرگ – عمله دستگاه عریض والطویل روحانیت وسرداران به نام وبی نام ، ریزودرشت، آقاراده ها و آیت الله های شکرخوارو ...) باید اداره کنند ...".
	لازم به یادآوری است که بحث تعیین نرخ ومیزان دستمزد کارگران برای سال ۹۰ ازآذرماه شروع شده، من بحث های موافقین ومخالفین را با عبازت "دستمزد" به رنگ قرمزبرجسته کرده ام تا برای فعالین ومدافعین به حقوق کارگران، درمراجعه به بحث دستمزدها تا پایان امسال آسان ترباشد. 
	با اینهمه درروزشمارکارگری سه ماه اخیر( مهر- آبان – آذر)،همه فرازوفرود های مربوط به این لایحه وتاثیرمخرب آن درخانه خرابی زندگی آحاد جامعه وبویژه کارگران به تفصیل دنبال شده است . 
	درراستای پیاده شدن این پروژه،صنایع آسیب پذیرپس ازحذف یارانه؛ رقم بالایی را نشان می دهد. درماههای مهروآبان، هنوزوضعیت ونحوه اجرای حذف یارانه ها مشخص نیست ولی وزارت صنایع اعلام کرده که ازهفته های آینده، کارپرداخت تسهیلات به صنعتگران را آغاز خواهد کرد.درقانون حذف یارانه ها پیش بینی شده است؛ دولت درسال جاری یعنی حدود پنج ماه باقی مانده ازسال، ازمحل افزایش قیمت کالاهایی نظیربنزین، گازوئیل، برق وگاز، دولت ۲۰هزارمیلیارد تومان (۲۰ میلیارد دلار) درآمد داشته باشد.قراراست برای مقابله با تورم ناشی ازافزایش قیمت کالاها، نیمی ازدرآمدهای حاصل ازافزایش قیمت، دراختیارخانواده های کم درآمد و فقیر قراربگیرد و بخشی به تولید اختصاص داده شود و بخشی نیزدرطرح های عمرانی هزینه شود. قراراست به جای پرداخت نقدی که دراختیارخانوارها قرارمی گیرد، برای جلوگیری اززیان دهی بنگاههای اقتصادی، بخشی ازدرآمد ناشی ازافزایش قیمت ها به صورت وام دراختیاراین بنگاهها قرارگیرد.وزارت صنایع ومعادن ایران ۲۳رشته صنعتی را درفهرست صنایع آسیب پذیرقرارداده وقراراست بعد ازحذف یارانه ها به این صنایع وام بانکی داده داده شود.دراین میان اما صنایع زیر؛ نساجی، چینی، کاغذ و چوب، فولاد، مس، آلومینیوم، فر و آلیاژ، سرب، روی و ریخته گری، سیمان، کاشی و سرامیک، شیشه، آجر، گچ و سنگ، قند و شکر، روغن، لبنیات، پودر شوینده و صنایع شیمیایی از جمله صنایعی هستند که ازسوی وزارت صنایع و معادن به عنوان صنایع آسیب پذیر معرفی شده اند.
	۴ فعال کارگری از شرکت نیشکر هفتتپه اخراج شدند
	تجمع بیش از ششصد معلم خرید خدمتی مقابل مجلس
	اعتصابات کارگری در دو کارخانه لاستيک سازی در تهران و کرمان

	بهنام ابراهیم زاده را آزاد کنید!
	منصور اسانلو، ابراهیم مددی، رضا شهابی و فعالان کارگری زندانی را آزاد کنید! تمامی زندانیان سیاسی را آزاد کنید!

	تجمع اهالي روستاي رباط طرق مشهد مقابل مجلس
	در اعتراض به تخريب شبانهي 10 واحد مسكوني انجام شد:  به گزارش سایت دولتی ایلنا در تاریخ 12 مهر آمده است : يكي از اهالي روستاي رباط طرق با اعلام اين خبر به خبرگزاري ايلنا تاكيد كرد: ماموران شهرداري ناحيه 7 شهرداري مشهد سوم مهر ماه، 10 واحد مسكوني اين روستا را شبانه تخر يب كردند،اين درحالي است كه ماموران شهرداري اطلاع داشتند اين منازل مسكوني بوده و خانواده هاي زيادي در آنجا ساكن هستند. به گزارش خبرنگار ايلنا، به گفته اين شهروند ساكن در اين روستا اهالي اين روستا خانه ها را به صورت غير مجاز نساخته اند بلكه زمين ها را خريداري و ساخت و ساز كرده اند. به گزارش ايلنا،اهالي اين روستا همچنان با تجمع مقابل مجلس، خواهان رسيدگي به شكايت خود هستند.

	بیکاری عامل کاهش جمعیت شهرستان بیجار
	رئیس شورای شهرستان بیجار بیکاری را عامل اصلی کاهش جمعیت و افزایش روند مهاجرت در این شهرستان طی یک دهه اخیر اعلام کرد.
	نگاهی به تجربیات کارگران الکتریک ایران رشت
	«بیماری نیمی از پرستاران ایرانی به خاطر سختی کار»
	کارگران شرکت واگن پارس دو سال است که حقوق نگرفتهاند
	اتحاديه کارگران حمل و نقل بلژيک، منصور اسانلورابه عضويت افتخاری خود درآورد
	زحمتکشان ایران طالب صلح اند!
	نهادهای همبستگی در نشست خودرو سازان آلمان
	کارگران شرکت واگن پارس دو سال است که حقوق نگرفتهاند

	صنایع آسیب پذیر پس از حذف یارانه؛ هفت صدتا یا هفت هزار تا
	اعتراض به عدم پرداخت حقوق معوقه،اخراج از کار حدود 30 نفر از کارکنان پالایشگاه آبادان را بدنبال داشت
	صنعت پوشاک در آستانه نابودی
	"همبستگی سوسیالیستی با کارگران ایران - پاریس"

	حمایت از مبارزات طبقه کارگر فرانسه
	شیرازیها برای نان یارانهای صف میکشند
	به گزارش خبرگزاری دولتی ايسنا در تاریخ 17 ابان آمده است :جانشين فرمانده نيروی انتظامی با بيان اينکه با اخلالگران بايد قبل از اجرای هدفمندکردن يارانهها برخورد کرد، گفت پليس تا امروز همراهی اکثر صنوف را داشته و روسای اصناف نيز بخش نظارتی را راه انداختهاند.  به گزارش ايسنا، سردار احمدرضا رادان درحاشيه سفر به استان همدان اظهار کرد: «نيروی انتظامی در قانون هدفمندکردن يارانهها هيچ اخلالی را بر نميتابد و با افرادی که ميخواهند منافع مردم را در خطر قرار دهند برخورد خواهد کرد.»  وی با بيان اينکه قاچاق کالا با اجرای قانون هدفمند کردن يارانهها کاهش مييابد، افزود: «امروز دستگاههای الکترونيکی وارد بازار ميشود که مصرف انرژی بالايی دارد که با هدفمند شدن يارانهها مردم از اجناس استاندارد استفاده ميکنند، اين در حالی است که کنترل مرزها از ديگر راههای کاهش قاچاق کالاست که در اين رابطه کنترل دو مرز آبی در بوشهر و هرمزگان بصورت جدی در دستور کار پليس قرار دارد.»  رادان درباره عملياتهای تروريستی سنندج نيز گفت: «دو مرحله عمليات تروريستی در سنندج رخ داد که هر دو مرحله پيچيدگيهای خاص خود را داشت که در مرحله اول تقريبا اکثر افراد مورد نظر دستگير شدند و اعتراف کردند که بخش از آنها سلفيها بودند که وابستگی به گروهکهايی هستند که در کردستان وجود دارند.»
	افزایش بیکاری در میان تحصیلکردهها و بیکاری 50 هزار پزشك
	۱۵ درخواست بخشخصوصی از مجلس درباره برنامه پنجم
	تداوم تعقيب و اذيت و آزار فعالين کارگری  نشانه ضعف و هراس رژيم سرمايه در مقابل نارضايتی عمومی کارگران و گسترش اعتراضات و اعتصابات کارگری  حملات جمهوری اسلامی به فعالين و تشکلات مستقل کارگری در ايران بدون انقطاع ادامه دارد. غلامرضا غلامحسينی از اعضای سنديکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران وحومه بتاريخ ۱۲ آبان توسط ماموران وزارت اطلاعات رژيم سرمايه مورد ضرب وشتم قرار گرفت و ربوده شد و ظاهرا به زندان وزارت اطلاعات منتقل شده است. وی همراه با سعيد ترابيان عضو هيئت مديره سنديکای کارگران شرکت واحد در يک کافی نت در شهر کرج دستگير ميگردند و هر دو مورد ضرب و شتم شديد قرار ميگيرند. آقای ترابيان پس از يک روز با قرار وثيقه از زندان رجايی شهر کرج آزاد شد. صديق خسروی و ابراهيم اسماعيلی از اعضای کميته هماهنگی برای کمک به ايجاد تشکل های کارگری بتاريخ ۱۷ آبان ماه توسط نيروهای لباس شخصی دستگير شدند و به نقطه نامعلومی برده شدند. تاکنون به خانواده های اين بازداشت شدگان اطلاعی از آنها داده نشده است. همچنين طبق گزارشات رسيده، همايون جابري، يکی از اعضای سنديکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه، روز سه شنبه ۱۸ آبان ماه بازداشت شد. بر اساس گزارشات موجود همايون جابری هنگامی که همراه با همسر غلامرضا غلامحسينی برای اطلاع از وضعيت وی به وزارت اطلاعات مراجعه کرده بود، بازداشت گرديد. ماموران امنيتی سپس به منزل همايون جابری رفته و پس از تفتيش منزل برخی از وسايل شخصی وی را با خود ميبرند.  ماموران امنيتی رژيم در ۱۹مهرماه جهت دستگيری غلامرضا غلامحسينی به منزل وی مراجعه کرده بودند اما بدليل عدم حضور ايشان بعد از ايجاد جو رعب و وحشت فرزند ايشان را به مدت ۲۴ ساعت گروگان گرفته و مورد آزار و اذيت قرار داده بودند. ماموران امنيتی همچنين در ۲۸ مهر ماه تحت پوشش ارائه احضاريه دادگاه به منزل زويا صمدی عروس منصور اسالو دبير زندانی سنديکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران وحومه حمله کردند و بار ديگر موجب آزار ايشان وخانواده شدند. اين در حاليست که رضا شهابی عضو ديگرهيئت مديره سنديکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران وحومه و خزانه دار اين سنديکای کارگری عليرغم حکم قاضی و توديع وثيقه ۶۰ ميليون تومانی توسط خانواده وی و ارسال نامه آزادی از سوی شعبه ۲ بازپرسی اوين بتاريخ ۱۹مهر ماه، کماکان دربازداشت بسر ميبرد و با وجود افزايش وثيقه به ۱۰۰ ميليون تومان خانواده ايشان در وضعيت دردآوری کماکان چشم انتظار آزادی وی هستند. بهنام ابراهيم زاده عضو کميته پيگيری برای ايجاد تشکل های کارگری کماکان در يک حالت بلاتکليفی در بند ۳۵۰ زندان اوين بسر ميبرد و دادگاه وی در تاريخ ۱۶ آبان ماه بدليل عدم حضور قاضی برگزار نشد.  اين اعمال وحشيانه وسرکوبگرانه بيش از هر چيز نشانه ضعف و هراس رژيم سرمايه در مقابل نارضايتی عمومی کارگران و گسترش اعتراضات واعتصابات کارگری است که بی قفه رو به گسترش دارند. بايد تلاش هر چه بيشتری نمود که فعالين کارگری فوری وبدون قيد وشرط آزاد گردند و اعمال فشار بر فعالين کارگری و خانواده های آنان قطع گردد. بايد از مبارزات و اعتصابات کارگری وسيعا حمايت کرد و در سطح بين المللی کارزارهای حمايتی گسترده تری سازمان داد.  اتحاد بين المللی درحمايت از کارگران در ايران   ۱۹آبان ۱۳۸۹   info@workers-iran.org   http://www.etehadbinalmelali.com/INDEXI.htm 
	19آبان 89
	نانی که دولت احمدینژاد برای نانواها پخته
	حقوق کارگران نساجی کاشان ۲۷ ماه پرداخت نشده است
	بر پایه گزارش رسیده آمده است :  گرانمايه پور نماينده کاشان، آران وبيدگل به احمدی نژاد درباره پرداخت حقوق معوقه ۲۷ ماهه کارگران شرکت ريسندگي، بافندگی و نساجی کاشان تذکرداده است.
	صنعت چرم در آستانه تعطیلی قرار دارد
	اخراج بیصدای افغانها از ایران
	پرستاران بیمارستان طالقانی چالوس به افزایش ساعات کار
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