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 !جنبش کارگری ومروری براعتصابات واعتراضات کارگران درايران
 ٨٩روزشمارکارگری سه ماھه چھارم سال 

  

٢٠١٠ -١٣٨٩سال ) دی، بھمن،اسفند (ماھھای  

  :گردآورنده و تدوين

  اميرجواھری لنگرودی   

 amirjavaheri@yahoo.com     

  :يادداشت
  

 اسفند – بھمن –دی( ه چھارم روزشمارکارگری ايران ماھھای، انتشارسه ماھ١٣٨٩ با پايان يافتن اسفند سال 
با تبريک سال نو به ھمه کارگران و بويژه خانواده ھای کارگری که با زندان بودن يگانه نان . ممکن گرديد) 
  ...دھند می شته به زندگی خود ادامه ا خانواده ھا ، با سرھای افر اعضاء ايستادگی ومقاومت يکايکشان،آور

وتامل )  پدران و فرزندان شان – مادران –ھمسران ( که اگرايستادگی ومقاومت يکايک آنان شادا 
درجغرافيای تماميت  ما انوصبريکايک شان دربرابرگذران زندگی دشوارشان نبود، مبارزه ثمربخش کارگر

می فرستم  گرم بريکايک آنان درود. برسرپای نمی ايستاد ايران ازشمال تا جنوب، ازشرق تا غرب کشور،
  . می کنمآن خانواده ھا ومقاومت کارگراناين کارکوچک را برای عظمت پايداری آنان، تقديم يکايک و
    

  .... اين دفترھمچنان باقی ايست تا مبارزه است،ضربان روز شمار کارگری ايران ھمچنان می زند وحکايت
 به پايان رسيد،اما ١٣٨٩سال ،گرد آوری روزشمارکارگری سه ماھه چھارم ١٣٩٠فروردين سال با آغاز

کارزارتوفنده ايستادگی ومقاومت طبقه کارگرايران دربرابرسرمايه داری رژيم . ادامه داردمبارزه ھمچنان 
  .ھارحاکم ودرمسيرمبارزه ضد استبدادی موجود،راه خود راپيوسته وحسابگرانه وکم شتاب به پيش می برد 

م ؛ازامروزآشکاراست که اگرطبقه کارگر،پا پيش يشايد بوده شدبا توجه به آنچه که درسال پشت سرگذاشته 
تنھا ازھمين رواست که بايد اميدوارباشيم . خواھد بود بيشترآنان ،سال فقرومسکنت )١٣٩٠(نگذارد،سال جديد

تا طبقه کارگربرای وصول مطالبات خويش، امسال حساب شده تربه صف آرايی خود بنشيند وبيش 
  .ابی خود بيانديشد و بدان دست يازدازھرموقع، به امرسازماني

 
حول مطالبات بی پاسخ ،)  اسفند- بھمن–دی ( يعنی  ٨٩محوری ترين مسائل کارگری درسه ماھه آخرسال

  .دور می زند وسال ھای پيش ازآن ٨٩مانده کارگران طی تمامی سال 
يافت حقوق ھای  عدم در- عدم دريافت پاسخ روشن نسبت به وضعيت سطح معيشت کارگران و بھبود آن 

 درصد نيروي ٨٠درحال حاضر بطوری که ،  کارگران مسئله قرارداد ھای موقت وپيمانی–معوقه 
 بيکاری چند -  وجلوگيری ازآن اخراج ھا و بيکارسازی ھای بيرويهمعضل  –كاركشور، قراردادي ھستند 

خطربيکاری برای دوميليون شره،ھمچنين بر پايه خبر منتميليونی دربين جوانان بعنوان واقعيتی انکارناپذير،
به تناسب رشد تورم و گرانی موجود ٩٠ مسئله تعيين نرخ واقعی دستمزد سال–وجود دارد قاليباف درکشور

بزرگترين شوک تراپی  که بمثابه بويژه بعد ازجنبه اجرايی بخشيدن به ھدفمندی يارانه ھا ازآذرماه به اينسو
مستقل کارگری پيرامون وضعيت دستمزد کارگران ونابھنگامی  بيانيه شش تشکل - تاريخ معاصرايران است

درھفته  درصد به حقوق کارگران دربرابرتورم افسارگسيخته سبد ھزينه زندگی کارگران ٩افزوده شدن 
وھمينطورنگرانی ھا آخراسفندامسال،شوک ديگری برکارگران ومدافعين حقوق کارگران واردساخت 

 اعتراض به دستگيری ھای معلمان که -....تلفن وغيره،آب وز،برققبوض گارسيدن سونامی زدربرابرآغا
محمد داوری، رسول بداغی، ھاشم خواستار، عبدالرضا قنبری وعبدهللا مومنی پنج معلمی درحال حاضراقايان 

 معلمان به دفعات درمقابل بی توجھی مسئولين  تجمعات اعتراضی-برند  ھستند که ھمچنان درزندان به سرمی
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 دراعتراض به - اعتراض به وضعيت پرستاران - استخدامی معلمان زن درمناطق بد آب و ھوابه وضعيت
 اعتراض به تعطيلی وورشکستگی کارخانجات –وضعيت کارگران زندانی وروشن نبودن وضعيت آنان 

کارخانه ھای مھم صنعتی گيالن اعم از خاور، دخانيات، ايران پوپلين وايران کنف وصنايع ازجمله؛ 
 ، رض ورشکستگی قراردارند واين نگرانی وجود دارد که ھزاران کارگرزحمت کش بيکاربشونددرمع

 کارخانه قند بردسيرکرمان ، کارگران کارخانه سينجرگازواخراج کارگران وتاثيرمخرب آن برزندگی تعطيلی
خانجات  صنعت چرم و کفش تبريز وتعطيلی کار- تعطيلی بزرگترين کارخانه کاشی و سراميک -کارگران 

 مشکالت کارگران دربرابرسوانح حين کاروبويژه درسطح معادن وکارھای –....غيرهپارس الکتريک و 
تامين اجتماعی وبدھکاری بيمه  عدم – اعتراض به انتقال کارگران –ساختمانی وحادثه اسفبارايران خورو

 تا كنون ۵۴دولت ازسال  ":دراين باب درخبرھا آمده است . دولت وکارفرما ھا به موسسه تامين اجتماعی
ھاي خود ازمنابع سازمان تامين  بابت اصل و ديركرد سه درصد بيمه بيكاري كارگران بيمه شده ونيزبرداشت

 ھزارميليارد تومان به سازمان بدھكاراست و دوھزارميلياردتومان نيز كارفرماھا به تامين ٢٠اجتماعي حدود 
ی از واردات بيرويه در سطح کالن توسط مافيای قدرت ، ھمچنين عوارض ناش..." . اجتماعي بدھكارند

آنچنان ضربه کشنده ای بر توليد داخلی وارد ساخت که سوخت و ساز بازار داخلی را نيز به واکنش واداشت 
 کسي در داخل حاضربه توليد و ،وارد شدن اجناس دوخت چيني  بدليل: "  ...خبرھا آمده است دربطوری که 

 بنا به گزارش -پارچه فروشان ھم به فروش اجناس دوخته شده روي مي آورند و عمدتادوختن پارچه نيست 
  درصد مغازه ھا و بنکداران پارچه و صنف قماش بسته۴٠ درحال حاضر ،بازاربزرگ تھران رسيده 
شيشه ھايشان نوشته اند  وپشت درصدپارچه فروشان مغازه ھايشان رابسته۴٠به گفته يكي ازبازاريان .ھستند

  ...." ه ھيچگونه فعاليت کسبي ندارندک
ودراين برھه سال،با اجرايی شدن ھدفمند سازی يارانه ھا ما با موج وسيع افزايش ١٣٨٩ ازپايان آذرماه سال

آن گونه . ھستيم وقيمت ھا وتھاجم به سطح زندگی اقشار ميانی و نيروی عظيم خط فقروتھيدستان جامعه روبر
بطوری که در .  سه ماھه بعدی، گرانی وافزايش قيمت ھا چشم گيراستدرسرتيترروزشمارکارگریاست که 
 ھفته ٢واحد صنفى در  )١۵٠٠(وپانصدمعاون بازرسى شوراى اصناف كشور از پلمب شدن ھزار٨٩دی ماه 

طبق گزارشات منتشر شده قيمت )  دی٢٠تاريخ،خبرگزاری دولتی فارس (ھا خبرداد  اول ھدفمند كرن يارانه
 ٣۵٠٠ھزار تومان و گوشت مرغ به کيلويی ١٨  تومان، گوشت قرمز کيلويی۶۵٠٠ به ھرشانه تخم مرغ
.... درحال حاضر در بازار تھران ھيچ ميوه ای زيرکيلويی ھزار تومان وجود ندارد و ! تومان رسيده است

  .  سرفصل، اخبارروزشمارکارگری سه ماھه فوق می باشداينھا 
وستان عالقمند به مسائل کارگری، بزودی مرورآماری براعتصابات بااميد به اينکه بتوانيم با ھمکاری د

واعتراضات کارگران ايران درسالی که گذشت را فراھم آورديم و حول يکايک محورھای مطالباتی بی پاسخ 
  .  مانده کارگران ايران درسطوح گوناگون کاری، گفتگوی دقيق تری با شما خوانند گان عزيز داشته باشيم 

  : گرددياد آور می
نه ماھه روز شمار ھای  لينک ،روزشمارکارگریآرشيو برای آن دسته ازعالقه مندان به 

  . باشد که مفيد افتد .  را درزيرمی اورم ١٣٨٩سال

  ٢٠١٠ – ١٣٨٩روزشمار کارگری فروردين ماه سال 

http://www.rahekargar.net/browsf.php?cId=1033&Id=45&pgn=7 

  
  ٢٠١٠ -  ١٣٨٩روزشمار ارديبھشت ماه سال 

http://www.rahekargar.net/labor_iran/20100705_71_rsk-amir.pdf 

  ٢٠١٠ - ١٣٨٩روزشمار خرداد سال 

http://www.rahekargar.net/labor_iran/2010-07-24_68_rs-89-3.pdf 

http://www.rahekargar.net/browsf.php?cId=1033&Id=45&pgn=7
http://www.rahekargar.net/labor_iran/20100705_71_rsk-amir.pdf
http://www.rahekargar.net/labor_iran/20100705_71_rsk-amir.pdf
http://www.rahekargar.net/labor_iran/2010-07-24_68_rs-89-3.pdf
http://www.rahekargar.net/labor_iran/2010-07-24_68_rs-89-3.pdf
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  ٢٠١٠ - ١٣٨٩روزشمار تير ماه سال 

  
http://www.rahekargar.net/labor_iran/20110106_128_roozshomar 4-89 .pdf 
 

  ٢٠١٠ - ١٣٨٩روزشمار مرداد ماه سال 
 
http://www.rahekargar.net/labor_iran/2011-01-15_125_rs-89-5.pdf 
 

٢01٠ -  ١٣٨٩روزشمار شھريور ماه سال   
 
http://www.rahekargar.net/labor_iran/20110222_149_rsk89-6.pdf 
 

١٣٨٩روزشمارکارگری سه ماھه سوم سال                                                                                  
                                                                                                          

)٢٠١٠ -١٣٨٩ آذر - آبان -مھر( ماھھای                                                                                   
                                                                                                           

     
http://www.rahekargar.net/labor_iran/rsk-m789-sal1389.pdf 

  
  

ھای رسمی  خبرگزاری: دراين مجموعه آنچه به نظرتان می رسد، گردآمده ازمنابع گوناگون ازجمله 
 ، جرس،کلمه، مردمکھای اصالح طلب سايت سايت آفتاب، دنيای اقتصاد، ،   مھر– ايسنا –ايلنا (ايران 

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

وبالگ دانشجويان مدافع حقوق حقوق کارگر،  ازفعاالن کارگری ايران خودرو،کانون مدافعان
کارگری،آسمان ديلی نيوز،آژانس ايران خبر،سايت ميدان  کارگر،کميته پيگيری ايجادتشکل ھای آزاد

وھمينطورامکانات  درداخل) وغيره ،کانون صنفی معلمان تھران،کردستان ميديا، ساواالن سسی زنان،
سايت پيام – سايت روشنگری  -فق روشنا -تارنمای چشم انداز کارگری( خبررسانی ھای خارج ازکشور

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

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

قمندان درصورت نيازبه فعل و انفعاالت مبارزات کارگران و  گذاشته ام تا عال٨٩سال)  اسفند- بھمن 
  .نيزدردسترس خود داشته باشنددرسال ھای پيشين رازحمتکشان کشوروسايرجنبش ھای اجتماعی ،آنھا را 

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

  . م آموخت يوخواھگشته خرسند ايميل ھای شما  بيش ازھرچيزازدريافت ام. کاربا من درميان نھد 
  با دوستی و رفاقت 

  
  اميرجواھری لنگرودی 

    ٢٠١١مارس  ٢٩ برابر با  ١٣٩٠ فروردين ٩سه شنبه  

  

http://www.rahekargar.net/labor_iran/20110106_128_roozshomar4-89.pdf
http://www.rahekargar.net/labor_iran/20110106_128_roozshomar4-89.pdf
http://www.rahekargar.net/labor_iran/2011-01-15_125_rs-89-5.pdf
http://www.rahekargar.net/labor_iran/2011-01-15_125_rs-89-5.pdf
http://www.rahekargar.net/labor_iran/20110222_149_rsk89-6.pdf
http://www.rahekargar.net/labor_iran/20110222_149_rsk89-6.pdf
http://www.rahekargar.net/labor_iran/rsk-m789-sal1389.pdf
http://www.rahekargar.net/labor_iran/rsk-m789-sal1389.pdf
http://www.rahekargar.net/labor_iran/rsk-m789-sal1389.pdf
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  ١٣٨٩اخبار دی ماه سال 
  در محل سخنرانی احمد نژادمخابرات راه دور ایرانتجمع اعتراضی کارگران 

  
كارگران شرکت مخابرات راه دور ایران که چندی است به دليل پرداخت  :  سفير در اول دی آمده استسایتبه نوشته 

جمھور در شيراز  ئيسر بار محل سخنرانی کنند، این آميز برگزار می ھای اعتراض حقوق خود به طور مرتب تجمع نشدن
به گزارش پایگاه خبری سفير، استاندار فارس چند روز پيش درباه .یعنی ورزشگاه حافظيه را به این منظور انتخاب کردند

مسئوالن باید از  اند گفته بود ما  یکسال است حقوق نگرفته روز پياپی مقابل استانداری تجمع کردند و18 این کارگران که
ھای مسئوالن استان فارس  رسد ھنوز وعده به نظر می.اند کارگران این مدت طوالنی حقوق نگرفتهغصه بميریم که این 

 آقای«  امروز با پالکاردھایی ھمچون   ھا  نفر از آن500است، چرا که بيش از  درباره این کارگران محقق نشده
بيدار شوید صنعت فارس در   خواب غفلتاز«و » مسئولين استانی برای مخابرات راه دور ایران چه كردند! جمھور ریيس

نژاد تجمع  حافظيه، محل سخنرانی امروز محمود احمدی در مقابل ورزشگاه... و» نان در سفره نداریم«، »خطر است
  .کردند
 .اند داده ھای متعددی را با مسئوالن دولتی انجام نگاری کارگر این کارخانه تاکنون نامه800

ميليارد ریال 230اختصاص مبلغ   پيش و ھمزمان با کاھش نقدینگی آغاز شد و ھرچندمشکالت این کارخانه از دوسال
ھمچنين ھيات دولت مصوب شده، اما این رقم تاکنون به این  برای رفع مشکالت مالی به این کارخانه در استانداری و

 .است کارخانه تزریق نشده
 
  

   ث ژ ت شدید اللحنترجمه نامه
  ران در پاریسبه سفير جمھوری اسالمی ای

  
  .ما خواھان آزادی فوری رضا شھابی و تمامی فعالين کارگری زندانی و خاتمه تعقيب قضایی آنان ھستيم

 
  سفير جمھوری اسالمی ایران در پاریس

4 avenue d’Iéna 
75016 PARIS 

  
 آقای سفير،

  
ومت ایران برای سرکوب اتحادیه ھای ما یکبار دیگر اعتراضمان را بخاطر نقض مکرر آزادیھای کارگری و تالش متداوم حک

  .مستقل کارگری اعالم ميکنيم
 ماه است بدون دليل در زندان نگه داشته شده است قرار ۶ث ژ ت در جریان وخيم شدن سالمتی آقای رضا شھابی که 

  . دارد
ستقل کارگری با ما به شدت رفتار و منش مقامات ایران را که با بکارگيری قدرت دولتی سعی در سرکوب فعاليتھای م

  .وجود تعھدات بين المللی خود دارد محکوم ميکنيم
 ما بشدت از دستگيری فعالين کارگری و اعمال شکنجه گرانه و بربریک اعتراف گيری برای توجيح زندانی نمودن فعالين 

خاطر اعتصاب  ماه زندان این بوده است که اینک جانش نيز ب۶آقای شھابی پس از " منفعت. "کارگری خشمگين ھستيم
  .غذایی که شما در قبال آن مسئول ھستيد در خطر است

  .  ما خواھان آزادی فوری رضا شھابی و تمامی فعالين کارگری زندانی و خاتمه تعقيب قضایی آنان ھستيم
  با احترم به شما،
  ژان فرانسوا کورب

  رئيس روابط اروپا و بریتانيا
  ث ژ ت

  در حمایت از کارگران در ایرانترجمه و تکثير از اتحاد بين المللی 
info@workers-iran.org  

 
 

  تجمع کارکنان شرکت مخابرات استان تھران

 نفر از شرکت 150حدود :  و به نقل از گزار سایت آفتاب در اول دی آمده است جرسبه نوشته سایت اصالح طلب 
به گزارش آفتاب، کارکنان شرکت .ندا مخابرات تھران در اعتراض به کاھش محسوس حقوق ماھيانه خود تجمع کرده

مخابرات تھران جلوی ساختمان شاھد، در پی واگذاری این شرکت به بخش خصوصی و تغييرات شدید در فيش حقوقی 
  .خود به این روند معترض ھستند

ھيانه را به نامه جدید حقوق کارکنان مخابرات که تحصالت پائين دارند را تغيير داده و برخالف روال سابق حقوق ما آئين
کردند امروز در   ھزار تومانی دریافت می800کارمندانی که حقوق .ھای اخير رسانده است ترین سطح خود در سال پائين
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ھای فرودگاه  ھمچنين تاکسی .گو نيست کسی پاسخ  ھزار تومان ریخته شده است و ھيچ25شان تنھا  حساب بانکی
  .اند  کرده رانی تجمع  جلوی تاکسی امام

  ١۵:٠٧ساعت , ١٣٨٩ دی ٠١: خ انتشارتاری
  اند ماه حقوق نگرفته21كارگران توانبخش الوند قزوين 

تعدادي از كارگران توانبخشي الوند قزوين :  آمده است 89 ايلنا در تاریخ اول دی –به گزارش خبرگزاری دولتی کار ایران 
  . ماه از حقوقشان معترض بودند21تن نسبت به عدم توجه صاحب اين كارخانه و برخي از مسئولين به نپرداخ

 سال سابقه كارگري دارند در مراجعه به دفتر خبرگزاري ايلنا در شھر صنعتي البرز از عدم پرداخت 25 اين كارگران كه تا 
با توجه به اينكه كارخانه در حال حاضر توليد و فروش دارد، ولي متاسفانه :  ماھه خود شكايت داشتند و گفتند21حقوق 

  .فرما با ادعاي ورشكستگي ،به ما كارگران حقوق نمي دھدكار

 ماه گذشته از ديگر مشكالت كارگران توانبخش الوند قزوين است 9عدم پرداخت بيمه اين كارگران به تامين اجتماعي در 
ر در جلسه كميسيون امنيت كارگري شھرستان البرز كه ھمزمان با سفر رئيس جمھو: و اين كارگران اعالم داشتند

 ماه از 3محترم به استان برگزارشد، نماينده اين شركت در جلسه قول داد تا پانزدھم آذر ماه جاري نسبت به پرداخت 
  .حقوق معوقه اقدام كند كه تاكنون اين قول عملي نشده است

اشاره ... ودر ادامه كارگران معترض به طرح شكايت از صاحب شركت به ادار ه ھاي كار ، تامين اجتماعي ، دادگستري 
با سيلي صورتمان را سرخ نگه مي داريم ، برخي ھا از ما كارگران ھنوز مستاجرند و فرزند دانشجو دارند، :كردند و گفتند

  .كسي به دادمان نمي رسد

وقتي مشكالتمان رابراي برخي از مسئولين مي گوييم، انگار : يكي از اين كارگران كه نخواست نامش اعالم شود، گفت
يكي ديگر ازاين . ماه حقوق نگرفتن كارگران ندارند كه جاي تاسف دارد21ه داستان گوش مي دھند و دركي از آقايان ب

اي نكرديم تا شايد كاري كنند، ولي صاحب كارخانه  مان را رسانه تا به حال مشكل: ھاي در چشم گفت كارگران با اشك
  .يستبه تعھد نماينده اش در پرداخت مطالبتان كارگران پايبند ن

   بحرانی شدن صنعت مرغداری با حذف يارانه ھا و افزايش قيمت انرژی.

  
مدير شرکت تعاونی : به نوشته سایت آفتاب و به نقل از  گزارش خبرگزاری دولتی  ايسنا در اول دی آمده است 

ر آينده خواھد  تمام شده مرغ د ھای انرژی تاثير بسزايی در قيمت افزايش حامل«: مرغداران مرغ گوشتی مشھد گفت
  » .داشت

ھای انرژی به خصوص گازوئيل را از جمله عوامل افزايش قيمت تمام شده مرغ در  محمد جواد اسدی افزايش قيمت حامل
  . ھای آتی عنوان کرد ماه

قيمت مرغ متاثر از عرضه و تقاضا حاکم بر بازار است و بستگی به تصميم امروز نيست و با توجه به «: وی يادآور شد
 تومانی برای ھر کيلو مرغ است، بسياری از ۵٠٠نکه در حال حاضر با ھدفمندی افزايش قيمت گازوئيل افزايش اي

  » .اند ريزی شده مرغداران ما منصرف از جوجه
 تومان ۴٠٠ تومان تبديل به ١١٠٠در عرض دو روز جوجه از «: مدير شرکت تعاونی مرغداران مرغ گوشتی مشھد افزود

 تومان خواھد رسيد که در اين حالت عواقب بسيار دردناکی و غير قابل جبرانی در ماه ١٠٠ آينده به شده قطعا تا ھفته
  » .آينده در اين صنعت پيش خواھد آمد

در «: گذارد، تصريح کرد ھا در قيمت سوخت مرغداری بيش از ھر صنعت ديگری تاثير مي وی با بيان اينکه حذف يارانه
ق برآوردھای صورت گرفته، صنعت مرغداری پرخطرترين و ريسک پذيرترين صنايع است و حالی که در کشورھای ديگر طب

  » .نيازمند توجه دولت است
دولت بايد به سرعت قيمت سوخت را تقليل دھد و يا با «: مدير شرکت تعاونی مرغداران مرغ گوشتی مشھد گفت

 شود به سمت واردات مرغ در شب عيد با بينی می پرداخت نقدی نوسانات را کاھش دھد، در غير اين صورت پيش
  » . تومان برويم۴٠٠٠قيمتی باالی 

  

   ميليون دالری ١٧تعطيلی کارخانجات روغن و خسارت 
  

ھای صنفی صنايع غذايی در  رئيس کانون انجمن: به گزار ش خبرگزاری دولتی مھر ایران در تاریخ اول دی آمده است 
ای واردات را به سمت دانه سويا سوق  ما بايد ديوار تعرفه: ای خوراکی گفتھ ھای روغنی و روغن سومين سمينار دانه

  . دھيم تا به سمت کنجاله سويا و روغن خام نرود
ھای روغنی مطلوب بود اما در سه سال گذشته اين روند رو   روند رشد دانه٨۶ تا ٨٠از سال : ابوالحسن خليلی افزود

  . برنامگی مسئوالن اين مشکالت را افزايش داده است سالی و بي کاھش بوده و امسال نيز خشک به
توجھی به تعرفه پلکانی در کشور منجر به واردات محصول نھايی شده است که تداوم اين سياست و طرح  بي: وی گفت

  . آورد وجود مي ھای بيشتری را در اين حوزه به ھا ثبات نرخ ارز نگراني ھدفمندی يارانه
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 ميليون تن نياز صنعت مرغداری به کنجاله است ٣دھد که  اله روغن خام و کنجاله نشان مي س۵ميانگين : خليلی افزود
  . شود و کارخانجات روغن نباتی ھم نياز به روغن خام دارند که حدود يک ميليون تن دانه روغنی برای اين منظور وارد مي

ھای روغنی  برنامگی در توسعه و کشت دانه توجھی در واردات دانه کنجاله و روغن و بي اين بي: وی خاطر نشان کرد
  .  ميليون دالر ارزش افزوده از کشور خارج شود١٧باعث شده که بيش از 

ھای روغنی از نتايج  ثباتی اشتغال در اين حوزه و عدم توسعه کشت دانه تعطيلی کارخانجات، بي: خليلی ادامه داد
  . تصميم گيريھای نادرست در کشور است

افزايش بوده اما اين روند در قيمت روغن نباتی   روند شاخص قيمت کاال و خدمات رو به٨٨ تا سال ٨٢از سال : وی گفت
  . بينيم آفرينی بخش خصوصی را در تنظيم بازار نمي ثابت يا بعضا کاھش داشته است که در ھيچ کاالی ديگری اين نقش

در يک دھه اخير : د روغن نباتی در کشور، افزودھای صنفی صنايع غذايی با اشاره به کيفيت تولي رئيس کانون انجمن
طوری که در  ھای بلندی در کيفيت روغن نباتی برداشته شد که روند توليد، توزيع و مصرف روغن مايع افزايش يافته به گام

  .  درصد توليد رسيده است۵٠ درصد به ١٠ تا ۵کشور از 
د ترانس در روغن جامد وجود داشت که امسال اين  درص٣٠در گذشته : خليلی درخصوص ترانس در روغن جامد گفت

 درصد ترانس ۵جامد با حداکثر   توليد روغن نيمه٩٠شود در سال  بينی مي  درصد می رسد، ضمن اينکه پيش٧رقم به 
  .انجام شود

 حقوق كارگران نبايد از يك ميليون تومان كمتر باشد 
  

 عباس كشاورز معتمدي عضو ھيات مديره :  آمده است 89خ اول دی  ايلنا در تاری–به گزارش خبرگزاری دولتی کار ایران 
با توجه به تورم ساالنه و اثرات اجراي قانون ھدفمندي : كانون ھماھنگي شوراھاي اسالمي كار استان قزوين اظھار كرد

  . يارانه حقوق كارگران نبايد از يك ميليون تومان كمتر باشد
 قلم از كاالھاي اساسي به 35ان اينكه ھزينه اجاره مسكن ، آموزش فرزندان و به گزارش ايلنا،كشاورز معتمدي با بي

بنده براساس كار مطالعاتي و كارشناسي و با در نظر گرفتن يك زندگي : شكل قابل مالحظه اي افزايش يافته ،گفت 
  . لي كار پيشنھاد مي كنممتوسط براي يك خانواده كارگري تصويب اين رقم را به نمايندگان جامعه كارگري در شوراي عا

از نمايندگان كارگران در شوراي عالي كار مي خواھيم به ھيچ عنوان از مواضع بحق خود در خصوص حداقل دستمزد : وي
  . كارگران كوتاه نيايند

 اين فعال جامعه كارگري با اشاره به اينكه در سال گذشته با فشار دولت به عنوان بزرگترين كارفرما، حداقل دستمزد
ھا كه حتماً در  امسال با توجه به شرايط اجراي ھدفمندي يارانه: كارگران با رقم ناچيزي تعيين شد ، خاطرنشان ساخت

  .  خانوار ديده خواھد شد ، بايد حداقل دستمزدھا به شكل دقيق و كارشناسي تعيين شود سبد ھزينه
تصويب حداقل يك مليون تومان به :  تصريح كردعضو ھيات مديره كانون ھماھنگي شوراھاي اسالمي كار استان قزوين
شود و قدرت خريد اين  ھا مي درآمد و حداقل بگير عنوان پايه حقوق، منجر به ارتقاء رفاه جامعه ھدف كارگري و اقشار كم

  . دھد اقشار را افزايش مي
  پايان پيام

  
  احتمال مرگ معدنچيان افزايش يافت 

  
 ايلنا – به گزارش خبرگزاری دولتی کار ایران :  آمده است 89 ايلنا در تاریخ اول دی – به گزارش خبرگزاری دولتی کار ایران

اداره كار و امور اجتماعي استان كرمان با اعالم افزايش ضريب احتمال مرگ معدنچيان :   آمده است 89در تاریخ اول دی 
  . اشكيلي از ادامه عمليات گروه امداد خبر داد

با : وگو با خبرنگار ايلنا گفت ابط عمومي اداره كار و امور اجتماعي استان كرمان در گفتھوشيار احمدي مسوول رو
گذشت يك ھفته از ريزش اشكيلي و مدفون شدن سه كارگر معدنچي در زير آوار معدن اميد كارشناسان معدن و 

  . مسووالن گروه امداد براي نجات كارگران كاھش يافته است
ھاي مستمر ذغال سنگ در محل وقوع  ارشناسان در پي افزايش دماي داخلي معدن و ريزشبه عقيده اين ك: وي افزود

  . حادثه احتمال مرگ معدنچيان و فاسد شدن اجساد افزايش يافته است
ھمه : دھد گفت وجو براي يافتن كارگران معدنچي ادامه مي وي با بيان اينكه گروه نجات ھمچنان به عمليات جست

  . ان از داخل معدن خارج شودتا حتي المقدور اجساد قربانيھا براين است  تالش
  پايان پيام

  

  دتبديل سازمان تامين اجتماعي به صندوق، موجب ضرر کارگران و بازنشستگان ش

 ايلنا – به گزارش خبرگزاری دولتی کار ایران :  آمده است 89 ايلنا در تاریخ اول دی –به گزارش خبرگزاری دولتی کار ایران 
تبديل سازمان تامين اجتماعي به صندوق تامين : دبير اجرایي خانه کارگر کاشان گفت:   آمده است 89ریخ اول دی در تا

شدگان در شوراي عالي تامين اجتماعي، موجب ضرر و زيان کارگران و  اجتماعي بدون حضور نماينده كارگران و بيمه
  . بازنشستگان شد

انديشي کارگران و بازنشستگان در سالن اجتماعات خانه کارگر كاشان،  لسه ھمبه گزارش ايلنا، ماشاهللا زھتابي در ج
اين تبديل فقط موجب ضرر قشر کارگر و : صاحبان اصلي سازمان را کارگران و بازنشستگان دانست و اظھار داشت

  . بازنشسته آنھا است
که اين سازمان بايد حق اين قشر کارگران و بازنشستگان محور اصلي سازمان تامين اجتماعي ھستند : وي افزود

  . زحمتکش را محفوظ نگه داشته و رعايت کند
اين سازمان امروز : زھتابي سازمان تامين اجتماعي را متعھد به درمان مستقيم كارگران و بازنشستگان دانست و افزود
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خدمات درمان مستقيم به آنان  سال حق بيمه از آنھا متعھد به ارائه 30در دوران بازنشستگي كارگران در قبال دريافت 
  . است

چنانچه سازمان : الناس كارگران در نزد تامين اجتماعي دانست و گفت وي امكانات درماني سازمان را به عنوان حق
  . تامين اجتماعي از ارائه خدمات درماني مستقيم به كارگران و بازنشستگان امتناع كند، خالف شرع عمل كرده است

داران واقعي سازمان تامين اجتماعي ھستند،  که کارگران، بازنشستگان و مستمري بگيران سھاموي با تاكيد بر اين
  . دار کار کند اين سازمان بايد درراستاي منافع اعضاي سھام: افزود

ھاي اصلي كارگران  امروز يکي از دغدغه: زھتابي با اشاره به افزايش ناچيز حقوق بازنشستگان در سال جاري گفت
  .  پايين بودن حقوق از سوي سازمان تامين اجتماعي استبازنشسته

طبق قانون و بر اساس مصوبه :  درصدي حقوق بازنشستگان در ابتداي سال جاري بيان داشت6وي با اشاره به افزايش 
  . يافت  درصد افزايش مي15شوراي عالي کار، مستمري بازنشستگان از ابتداي سال جاري بايد 

ھا با سختي و مرارت در   سازمان تامين اجتماعي موظف است به بازنشستگان که سال:زھتابي خاطرنشان کرد
ھا دست به گريبان  اند و امروز با انواع بيماري ھاي کارگري تالش کرده و حق بيمه به تامين اجتماعي پرداخت كرده محيط

  . ھستند در بخش درماني به ياري آنھا بشتابد
كاھش : ني و مشكالت بخش درمان بازنشستگان تامين اجتماعي بيان داشتوي با اشاره به كاھش خدمات درما

ھاي مكمل و تكميلي شده كه اين امر از يك طرف درمان مستقيم  خدمات درماني موجب استقبال بازنشستگان از بيمه
  . ھد كردتر خوا رنگ رو و از سوي ديگر درمان مستقيم سازمان به بازنشستگان را كم را در آينده با مشكل روبه

انديشي کارگران و بازنشستگان بر ادامه جلسات  دبير اجرایي خانه کارگر کاشان با اشاره به اثرات مثبت جلسات ھم
تواند از منافع کارگران و  ادامه اين جلسات مي: ھاي کارگران بازنشسته وکارگران شاغل تاكيد كرد و گفت کانون

  . تماعي ھستند، حمايت کندبازنشستگان كه صاحبان اصلي سازمان تامين اج
  پایان پيام

  

    ساختمانی در اثر سقوط   جان باختن کارگرنوجوان

 بيمه    احداث  در ساختمان در دست   که  ساکن سنندج  قانع شریفی  کارگر نوجوانی به نام89/9/29روز دوشنبه  
 از  راھم نبودن شرایط ایمنی ،  واقع در ميدان آزادی سنندج مشغول به کار بود ، متا سفانه به علت ف ایران
                    .  کرد و دردم جان سپرد   سقوط  چھارم این ساختمان  طبقه

  کميته ھماھنگی برای کمک به ایجاد تشکل ھای کارگری

  1389 دی 1

  

  ھيچ مقامي حق اجرا نكردن بيمه كارگران ساختماني را ندارد 
  

 عيد علي كريمي ، دبير اجرايي خانه كارگر :  آمده است 89لنا در تاریخ اول دی  اي–به گزارش خبرگزاری دولتی کار ایران 
اگر آيين نامه مربوط به اجراي قانون بيمه اجباري كارگران ساختماني اشكال داشته باشد بايد : استان قزوين اظھار كرد

   .به جاي متوقف كردن موقت اجراي قانون، ايرادھاي آيين را شناسايي و مرتفع كرد
وگو با خبرنگار ايلنا با بيان اينكه ھيچ مقام يا مسوولي حق ندارد از اجراي قانون بيمه اجباري كارگران  كريمي درگفت

حتي اگر آيين نامه مربوط به اجراي اين قانون نيز اشكال داشته : ساختماني ولو به صورت موقت خود داري كند، افزود
  . ي قانون، ايرادھاي آن را شناسايي و مرتفع كردباشد، بايد به جاي متوقف كردن موقت اجرا

مطابق قانون دولت بايد زمينه شناسايي و فراھم ساختن امكان استفاده از مزاياي بيمه اجباري را براي :وي گفت
  . كارگران ساختماني واجد شرايط فراھم كند

تامين اجتماعي ھمواره در يكصد سال گذشته ھاي  اين فعال جامعه كارگري با اشاره به اينكه برخورداري از مزاياي بيمه
 و 87با تصويب قانون بيمه اجباري كارگران ساختماني در سال :  است، افزود يكي از آرزوھاي كارگران ساختماني بوده

  . ابالغ آيين نامه اجرايي اين قانون در بھار سال جاري به اين آرزو جامه عمل پوشانده شد
  پايان پيام

  

  اسالمشھربحران صنعتي در 

  

 دبير اجرايي خانه كارگر اسالمشھر از :  آمده است 89 ايلنا در تاریخ اول دی –به گزارش خبرگزاری دولتی کار ایران 
دھنده بحران  ھاي غيراصولي از عوامل اصلي تشكيل سوءمديريت و واگذاري: بحران صنعتي در اين شھرخ بر داد و گفت

  . صنعتي شھرستان اسالمشھراست
ريزي و عدم لحاظ شدن  ھاي غيراصولي و بدون برنامه واگذاري: وگو با خبرنگار ايلنا اظھار داشت طالبيان در گفتحسن پور

  . شرايط خاص باعث شده تا اين شھرستان در يك بحران صنعتي فرو برود
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برز با يك چھارم به گفته پورطالبيان، ھمين امر باعث شده تا بزرگترين كارخانه موجود اين شھرستان يعني الستيك ال
  . ظرفيت توليد كند

 ماه 5 كارگر الستيك البرز از اين كارخانه 200بيش از يك ھزار و : دبيراجرايي خانه كارگر اسالمشھر در ادامه بيان داشت
  . حقوق طلبكار ھستند

مد كارگران نيز افزايش  ھزار تومان عنوان شده است، لذا بايد درآ800با توجه به اينكه خط فقر در حدود : پورطالبيان گفت
  . يابد

  پايان پيام
  

  زمان مقرري بيمه بيكاري كارگران چيني ھيس تمام شد 
  

  دبير اجرايي خانه كارگر خرم دره ازتعطيلي :  آمده است 89 ايلنا در تاریخ اول دی –به گزارش خبرگزاری دولتی کار ایران 
  . شركت چيني ھيس خبر داد

به علت عدم فروش :  كارگر در شركت چيني ھيس افزود500 بااشاره به اشغال كاظم خلجي درگفت وگوبا ايلنا
  . اند محصوالت، مسووالن اين واحد توليدي مجبوربه تعطيل كردن واحد خود شده

با كارگران تسويه حساب شده و آنھا به بيمه بيكاري : وي با اشاره به مالكيت خصوصي شركت چيني ھيس، تصريح كرد
  . پذيرفته وكارگران بالتكليف ھستند در حال حاضر مدت زمان قانوني دريافت مقرري بيمه بيكاري پايانمعرفي شدند اما 

  پايان پيام

 آخرین خبرھا درباره سه کارگر دراعماق معدن ھيجدک 

معدنچيان کرمانی پس از گذشت ھشت روز از حادثه ریزش معدن ھجدک :  آمده است مھردولتی خبرگزاری به گزارش 
  .  در اعماق معدن مدفون ھستند و تالشھای امدادگران به دليل ریزشھای متوالی بی نتيجه مانده استھمچنان

به گزارش خبرنگار مھر در کرمان، پس از گذشت ھشت روز از ریزش معدن ھجدک و مدفون شدن ھشت کارگر این 
  . جه باقی مانده است متری تالشھا برای بيرون آوردن آنھا از معدن ھمچنان بی نتي۶٠٠معدن در عمق 

ھم اکنون گروھھای ویژه امدادی در حال حفر تونل انحرافی برای رسيدن به عمق معدن ھستند اما به دليل اینکه به الیه 
  . پور مانند زغال برخورد کرده اند حفر تونل به دليل ریزش پی درپی زغال پودر شده با مشکل مواجه شده است

  د حفر تونل انحرافی بی نتيجه مان
طی روزھای اخير امدادگران سعی کرده اند با تثبيت دیواره ھای تونل انحرافی خود را به معدن برسانند اما حجم باالی 

  . ریزش ادامه عمليات را بسيار سخت کرده است
نل ایجاد تونل انحرافی ھم اکنون مھمترین راھکار امدادگران است اما با وجود خارج کردن صدھا واگن زغال از این تو

ھمچنان دیواره ھای این کانل که به صورت عمومی به طرف محل حادثه درحال احداث است ریزش می کند و جان امداد 
  . گران را نيز تھدید می کند

بسياری از کارشناسان بروز چنين حادثه ای را در حوادث معادن ایران بی سابقه می دانند و این واقعه را عجيب و 
  . استثنایی تلقی کرده اند

  
اداره کار و امور اجتماعی استان کرمان با اعالم افزایش ضریب احتمال مرگ معدنچيان اشکيلی از ادامه عمليات : ایلنا

  . گروه امداد خبر داد
با : وگو با خبرنگار ایلنا گفت ھوشيار احمدی مسوول روابط عمومی اداره کار و امور اجتماعی استان کرمان در گفت

ش اشکيلی و مدفون شدن سه کارگر معدنچی در زیر آوار معدن اميد کارشناسان معدن و گذشت یک ھفته از ریز
  . مسووالن گروه امداد برای نجات کارگران کاھش یافته است

ھای مستمر ذغال سنگ در محل وقوع  به عقيده این کارشناسان در پی افزایش دمای داخلی معدن و ریزش: وی افزود
  . و فاسد شدن اجساد افزایش یافته استحادثه احتمال مرگ معدنچيان 

ھمه : دھد گفت وجو برای یافتن کارگران معدنچی ادامه می وی با بيان اینکه گروه نجات ھمچنان به عمليات جست
  .ھا براین است تا حتی المقدور اجساد قربانيان از داخل معدن خارج شود تالش

  

  ! کشور اعتراض کنيمھمراه با کارگران ترکيه عليه قوانين ضد کارگری این
  

. حکومت ضد کارگر ترکيه تصویب و تغيير قوانين کار ترکيه در جھت منافع بيشتر سرمایه داران را در دستور گذاشته است
 ماده این قوانين تغيير یافته که نتایجی جز بيحقوقی بيشتر کارگران، افزایش 42 ماده قوانين کار قرار است 113از 

دن دستمزدھای کارمندان بخشتھای مختلف که آنھا را در ردیف کارگران قرار ميدھند، مالياتھا، و برای کم کر
  . محدودترکردن فعاليتھای سازمانھای کارگری ونيز محدودتر کردن امنيت شغلی بخشی از این قوانين ضد کارگری است

 سازمان 2010 دسامبر 22ھارشنبه اتحادیه ھا و سازمانھای کارگری ترکيه برگزاری ميتنگھا وتظاھرات اعتراضی در روز چ
داده اند و قراراست در ادامه در شھرھا و مناطق مختلف دیگر نيز به برگزاری ميتنگھای اعتراضی بپردازند، تا بتوانند 

  .یکصدا و متحد در مقابل قوانين ضد کارگری حکومت ترکيه ایستاده وبه تصميمات حکومت ترکيه اعتراض نمایند
ھای کارگری ترکيه با شعارھای اگر متحد شویم، پيروز ميشویم، ساکت ننشينيم، صاحب آینده خود اتحادیه ھا و سازمان

  . شویم، به ميدان آمده تا تصميمات حکومت ضد کارگر ترکيه را به عقب برانند
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کشی کارگران ایران نيز در جنگ با دولت ضد کارگر جمھوری اسالمی ھستند، تا بتوانند، در مقابل سياستھای ریاضت 
اقتصادی ایستاده، برای ایجاد سازمانھا و تشکلھای کارگری خود مبارزه ميکنند وبرای این امور، امروز فعالين کارگری 

  . بيشماری در زندانھای این رژیم اسير و زندانی می باشند
ترکيه، قویا  خارج کشور ضمن محکوم کردن قوانين ضد کارگری حکومت –نھادھای ھمبستگی با جنبش کارگری در ایران 

  .در کنار اعتراض کارگران ترکيه ایستاده و از خواسته ھا و مبارزات آنھا پشتيبانی ميکند
  !اتحاد ما رمز پيروزی ماست

   !ساکت ننشينيم، صاحب آینده خود شویم
  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 –ارگران ایران  ھمبستگی سوسياليستی با ک-
   kanoonhf_2007@yahoo.de فرانکفورت و حومه – کانون ھمبستگی با کارگران ایران -
   kanon.hannover@yahoo.de ھانوفر – کانون ھمبستگی با جنبش کارگری ایران -
   isask@comhem.se کميته ھمبستگی کارگران ایران و سوئد -
   kanounhambastegi@gmail.com گوتنبرگ – با کارگران ایران  کانون ھمبستگی-
   info@ijcwa.com انجمن کارگری جمال چراغ ویسی -
   iranwsn@fastmail.fm شبکه ھمبستگی کارگری -
   leftalliance@yahoo.com اتحاد چپ ایرانيان واشنگتن -
 toronto_committee@yahoo.ca کميته حمایت از کارگران ایران تورنتو کانادا -

  solidarity.labor@googlemail.com) آلمان( ایالت نورد راین وستفالن –کانون ھمبستگی با کارگران در ایران 
iran.turkey.workers@gmail.com کميته ھمبستگی کارگران ایران و ترکيه 

! دنان گران شد، مردم نخریدن  
  گزارشی از نخستين روز گرانی نان در تھران

ونيم برابر افزایش داشته  قيمت نان در تھران بيش از یک) ١٣٨٩ دی ١(از ظھر چھارشنبه :  دویچه وله-حسين کرمانی 
ھای سنگک و بربری با اجرای طرح  گو با دویچه وله از منع استفاده از کنجد روی نان و چندین نانوا ھم در گفت. است

  .ھدفمندسازی یارانه نان خبر دادند
با آغاز طرح ھدفمندسازی یارانه ھا قيمت نان یک و نيم برابر . قيمت نان از روز چھارشنبه در تھران تغيير کرده است

 ھزار تومان برای جبران تفاوت قيمت ۴در عوض محمود احمدی نژاد خبر از پرداخت ماھانه . افزایش پيدا کرده است
ھای سنگک و  وگو با دویچه از منع عرضه نان ھمچنين چند نانوا در گفت. ھای جدید را داده است يمتگذشته نان با ق

  .اند بربری کنجددار سخن گفته
 ١۵ تومان، لواش ۵٠ تومان، بربری کنجددار۴٠ تومان، بربری ساده ٧٠ تومان، سنگک کنجددار ۵٠نان سنگک ساده «

، این اعداد قيمت نان است که توسط ١٣٨۴ دی ١٣ز روزنامه ایران در تاریخ به نقل ا» . تومان١۵تومان و نان تافتون 
  .ھای تھران ابالغ شد اتحادیه نانوایان به نانوایی

ھای باال توسط اتحادیه نانوایان تھران، آخرین قيمت نان که توسط ستاد ھدفمندسازی   سال از ابالغ قيمت۵با گذشت 
:  اجرا شده است چنين است١٣٨٩ دی ١ھای تھران ابالغ و از روز   نانوایان به نانواییھا، وزارت بازرگانی و اتحادیه یارانه

ستاد "به نقل از سایت » . تومان١٠٠ تومان و نان لواش ٢٠٠ تومان، تافتون ٣٠٠ تومان، بربری ۴٠٠نان سنگک «
تھيه و در اختيار محمود "  تھرانجلسه وزیر بازرگانی و فرمانداری"ھای جدید نان بعد از  قيمت" ھا ھدفمندسازی یارانه

  .احمدی نژاد، رئيس جمھور ایران قرار گرفته است
 ٢یک نانوایی سنگکی در منطقه . دھند ھای جدید از ظھر چھارشنبه خبر می نانوایان تھران درباره فروختن نان به قيمت

نگک را به ھمان قيمت قدیم فروختيم، از تا ظھر امروز، نان س«: گوید  به دویچه وله چنين می١٣٨٩تھران روز اول دی ماه 
  ».فروشيم  تومان می۴٠٠بعدازظھر به قيمت 

  ھای جدید نان پشت شيشه نانوایی دیدن قيمت
ھای جدید نان به پشت  گو با دویچه وله خبر از چسباندن قيمت و یک نانوایی بربری در خيابان پيروزی تھران در گفت

 تومان بوده، ٢٠٠حال  تا به. آمدند قيمت زدند" تعزیرات"از ) چھارشنبه(وز ظھر امر«: گوید دھد و می شيشه نانوایی می
مان نسبت به روزھای  پخت. ھا تاثير گذاشته است روی تعداد مشتری. تر بود امروز خيلی خلوت.  تومان۴٠٠حاال شده 

دانم داستان  ت است، نمیھا خلو ًاصال خيابان. مان مانده است مان ماند، خميرھای ھای نان. دیگر نصف شده است
  ».ھا را روی کاغذ نوشتند و پشت شيشه چسباندند آمدند قيمت نان. چطوری است

ھا خبر  ھای سنگک و بربری با آغاز طرح ھدفمندسازی یارانه اما نانوایان تھران از قدغن شدن ریختن کنجد روی نان
 ۴٠٠ به ما گفتند که ھمان نان ساده را بپزید به قيمت «: گوید یکی ازنانوایان نان بربری دراینباره چنين می. دھند می
گذارند کنجدی  دیگر نمی. گوید آید می فرستند، بازرس می بازرس می. اند فعال پخت نان ساده را به ما اجازه داده. تومان

  ».اند ه بزنيم، کنجدی را لغو کرد
اند فقط  گفته« : گوید يابان ستارخان تھران میھمچنين درباره قدغن شدن ریختن کنجد روی نان یک نانوایی دیگر در خ

ما تابع قانون . ًاند کنجد کال قدغن است گفته. اند دیگر چيز خاصی به ما نگفته! ایم چشم ساده بپزید، ما ھم گفته
  ».دھيم ھا بگویند، ما ھم انجام می ھستيم، ھرچه آن

در «: گوید  سال گذشته تا امروز چنين می۵سنگک از یکی از نانوایان ميدان امام حسين ھم درباره افزایش قيمت نان 

mailto:nhkommittehamahangi@gmail.com
mailto:iran.turkey.workers@gmail.com
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  …» تومان و االن ھم دیگر به این روش٢٠٠ تومان شده، بعد ١٠٠ تومان بوده، بعد ۵٠این چھار پنج سال اول
 ٧باز قيمت آرد را که .  تومان١٠٠ تومان بود، دوباره شد ۵٠اول که «: گوید  تھران ھم می٢نانوایی سنگکی در منطقه 

 تومان نان ۴٠٠ تومان آرد و ٣٠٠االن صحبت از .  تومان رساندند٢٠٠ تومان و قيمت نان را به ۴۵بود، کردند تومان 
  ».شود، نان سنگک می

حال روندش به این شکل  تا به.  سال است که در این شغل ھستم١٠من «: گوید نانوای خيابان ستارخان تھران می
  ».دفعه قيمت باال رفت نبوده، االن یک 

  کنش مردم در تھران به افزایش قيمت نانوا
جوابش را بشنویم از نانوایان مختلف در . نان تغيير کرده است چه بوده است اما واکنش مردم تھران از ظھر امروز که قيمت

خيلی . ھا ھم نان خریدند بعضی. اکثراً نان نخریدند و رفتند. شان کمی سخت است واکنش مردم خوب، برای«: تھران
  ».از لحاظ کسادی کار، این نرخ امروز خيلی تأثير گذاشت. گذاشتتأثير 

به ھمين خاطر سر .  مردم ریخته بودند برای نان مقداری پول به حساب«: گوید نانوای ميدان امام حسين ھم چنين می
  ».شود ی ھزارتومانی که در ماه بریزند، برای مردم که چيزی نم۵ یا ۴وگرنه این . مردم را یک خرده گرم کردند

تر و با  پيش.  ھزار تومانی است که به عنوان یارانه نان قرار است به ھر ایرانی ھر ماه پرداخت شود۴اشاره این نانوا به 
 ھزار تومان به عنوان ۴نژاد با حضور در تلوزیون دولتی ایران از پرداخت  ، محمود احمدی"ھا ھدفمندسازی یارانه"آغاز طرح 

گزارش " فارس"در ھمين زمينه خبرگزاری داخلی . است" زمان پول امام"او گفته بود، این پول، . دیارانه نان خبر داده بو
ھا ميزان مصرف نان را در ایران با کشورھای اروپایی و  دھد که وزیر بازرگانی ایران با آغاز طرح ھدفمندسازی یارانه می

 کيلوگرم است که که ١۶٠صرف نان برای ھر ایرانی در سال به گفته وزیر بازرگانی ایران سرانه م. آمریکایی مقایسه کرده
 کيلوگرم، اروپا ۵۶به گفته مھدی غضنفری سرانه مصرف نان در فرانسه . المللی است  استانداردھای بين٣/٢این رقم 

  . کيلو گرم است٣٧ کيلوگرم، آمریکا ۶٨
ا تفاوت سرانه مصرف گوشت و ميوه ایرانيان و ھای خود به این اشاره نکرد که آی البته وزیر بازگانی ایران در صحبت

زھرا سپيدرو دکتر تغذیه در تھران به این سوال . ھا ھم مثل تفاوت آن در مصرف نان است یا خير ھا و آمریکایی اروپایی
ه ک تر است و ھم از نظر این که ھم از نظر قيمت مناسب  خاطر این به. طور نيست نه، صددرصد این«: دھد چنين پاسخ می

زمانی که شما یک غذای گوشتی، پر از گوشت و . کنند ی اول استفاده می ًسيرکننده است، معموال از نان در درجه
تان پایين  خوردید، مصرف کنيد، صددرصد مقدار مصرف نان کنيد، اگر دو برابر مقداری که ھميشه می سبزیجات مصرف می

خاطر  گذارید، فقط به ی کوچک پنير را الی یک نان بزرگ می ک تکهافتد که شما ی ولی اتفاق می. شوید آید و سير می می
تر  کنند با مواد جانبی خودشان را سير کنند و کم ھرچه تعداد اعضای خانواده بيشتر باشد، سعی می. که سير شوید این

ی شش نفره  یک خانواده. که گوشت چقدر اھميت دارد یا سبزیجات چقدر مھم است این. پردازند به بحث تغذیه می
ًکه مثال با  شان صددرصد بيشتر است، برای این وقتی قدرت خرید ميوه یا سبزیجات را نداشته باشند، مقدار مصرف نان

  ».ی غذا سير شوند یک قابلمه

 دستگيری ھای وسيع در سقز 
  

 براساس اخبار به دنبال بازداشت تعدادی از شھروندان سقزی در روزھای اخير ، :می نویسد  آژانس خبری موکریان
رسيده به آژانس خبری موکریان ، روز گذشته نيز چند تن دیگر از شھروندان این شھر توسط نيروھای امنيتی بازداشت 

یادآور می گردد پيش .کامل فتاحی ، اسکندر رسولی آذر ، کاوه غفاری از جمله این بازداشت شدگان می باشند.شدند
 علی امينی، عباد شيخی و جمال امينی از سوی نيروھای امنيتی در این از این نيز سه شھروند سقزی به نام ھای

تاکنون ھيچ علت یا عللی برای دستگيری این افراد از سوی مراجع رسمی اعالم نشده  . شھر بازداشت شده بودند
  . است

  

 ايرنا » جالب«اعتراضات مردم در يزد به طرح حذف يارانه ھا و گزارش 

ھرچند برای دقايقی پليس خيابان ھای منتھی به استانداری يزد :  دی آمده است 2در تاریخ يوز آينده ن به نوشته سایت 
  . را مسدود كرد اما اين اعتراضات بدون خشونت پايان يافت

چند روز گذشته و بعد از اعالم اجرای طرح ھدفمند شدن يارانه ھا اعتراضات پراكنده ای در برخی نقاط استان يزد به 
  . رح صورت گرفته استاجرای اينط

به گزارش تدبيرآنالين؛ روز گذشته در برخی از شھرستان ھای يزد برخی اقشار از جمله رانندگان با اجتماع مقابل 
  . فرمانداری ھا خواستار بازبينی مجدد اين طرح شده اند

اين شھر و روبروی ) ع( حسين با تجمع در ميدان امام... در يزد نيز رانندگان انواع وسائط نقليه عمومي، مرغداران و 
  . استانداری به بيان نگرانی ھای خود پرداختند

ھرچند برای دقايقی پليس خيابان ھای منتھی به استانداری يزد را مسدود كرد اما اين اعتراضات بدون خشونت پايان 
  . يافت

  : يزد اشاره كرد و نوشتاين در حالی است كه خبرگزاری ايرنا در گزارشی به واقعيت ديگری از اين طرح در 
مردم استان يزد با آغاز اجرای قانون ھدفمندسازی يارانه ھا و آزادسازی قيمت ھا، ھمراه و ھميار دولت ھستند و دولت 

  . را در اجرای آن ياری می دھند
ژی مردم اين خطه از ميھن ايران اسالمی پس از سخنان رييس جمھوری و ھمچنين اعالم قيمت رسمی حامل ھای انر

  . از اجرايی شدن قانون ياد شده استقبال كردند
گزارش خبرنگاران ايرنا از سطح شھر يزد و ھمچنين مناطق مختلف استان حاكی از آن است كه با آزادسازی حامل ھای 

  . انرژي، صفوف خودروھا در جايگاھھای سوخت روال عادی روزھای پيشين خود را دارد
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سخنانش رييس جمھوری در گفت و گوی تلويزيونی تالش می كنند تا به اطالعيه مردم استان يزد ضمن به كار بستن 
  . ھای ستاد ھدفمندی يارانه ھا اطالع يابند و در جريان آن قرار گيرند

مردم يزد در محاورات و گفت و گوھای روزانه و ھمچنين در بين دوستان و اقوام و آشنايان از اجرای خوب قانون ھدفمندی 
آنھا معتقدند كه بايد دولت را در اجرای قانون ھدفمند سازی يارانه ھا ياری نمود تا اين . ن به ميان می آورنديارانه ھا سخ

  . قانون بخوبی اجرا شود
مردم يزد اجرای ھدفمندی يارانه را به نفع خودشان، كشور و گامی در جھت تحقق عدالت اجرايی و حفظ سرمايه ھای 

  . كشور عنوان می كنند
در : ند يزدی احتمال سوء استفاده، بی نظمی و بی قانونی برخی افراد در اجرای اين قانون را يادآور شد و گفتيك شھرو

  . اجرای آن بايد نظارت دقيق بر نحوه توليد، توزيع و عرضه كاال و خدمات صورت گيرد
ھدف، نيت و مدنظر دولت است عملياتی اگر آنچه كه : روز دوشنبه در گفت و گو با خبرنگار ايرنا، افزود' ناصر اسماعيلی '

  . و اجرا شود وضعيت كشور در بخش ھای مختلف بھبود خواھد يافت
سخنان آقای احمدی نژاد خوب، مفيد و : وی با بيان اينكه به سخنانش رييس جمھوری به دقت شنيده است، تصريح كرد

  . اين قانون دست يابندموثر بود و انشاء هللا ايشان بتوانند به ھدف تعيين شده در اجرای 
ھدف دولت، تحقق عدالت اجتماعی و رفع فقر در جامعه است و ھمه مردم بايد دولت را در : اسماعيلی خاطرنشان كرد
  . اجرای اين قانون ياری دھند

د يكی ديگر از شھروندان يزدی اجرای طرح تحول اقتصادی و قانون ھدفمندی يارانه ھا را خوب و به نفع كشور توصيف كر
  . آنچه من را نگران كرده افزايش بی رويه قيمت ھاست اگر قيمت ھا كنترل شود مشكلی نخواھيم داشت: و گفت

  . نعمت خداوند در كشور ما زياد است ما نبايد آن را كفران كرده ، گران فروشی و يا اسراف كنيم: افزود' رضا نصيری '
در شرايط توزيع يارانه ھا به : ست و با اشاره به آغاز اجرای آن گفتوی اجرای قانون ياد شده را به نفع كشور و مردم دان

  . صورت غير نقدی به نفع مردم و كشور نبود و پرداخت نقدی آن موجب صرفه جويی در ھزينه ھا می شود
  . پيش برودقانون ھدفمندی يارانه ھا تا االن به خوبی اجرا شود و بايد كمك كنيم به ھمين منوال به : يك كارگر يزدی گفت

مردم می توانند با مديريت : استفاده بھينه از منابع و سرمايه ھا را از مزايای اجرای آن بيان كرد وافزود' رضا سلطانی'
  . مصرف، گام اساسی در رونق اقتصادی خانوار خود بردارند

يمت ھا و جلوگيری از سوء مسووالن استان يزد نيز با برگزاری نشست ھا، شبانه روز در تالش ھستند تا ضمن كنترل ق
استفاده برخی افراد، مسائل و مشكالت واحدھای مختلف توليد و عرضه كاال را حل كنند و ھمراھی و ھمكاری مردم را 

  . ارج نھند

 تعطيل مجدد کارخانه موتورسيکلت سازی ياسوج 

  
كارگر استان كھگيلويه و بويراحمد از  نه دبيراجرايى خا: دی آمده است 2 ایلنا در تاریخ –به گزارش خبرگزاری کار ایران 

  . سازى دراين استان خبرداد تعطيلى مجدد كارخانه موتور سيكلت 
جارى مجددا  اين واحد توليدى سال گذشته نيز تعطيل شد امادر سال: وگو با خبرنگار ايلنا افزود عليرضا جنتى درگفت

  . بازگشايى و چندى است كه دوباره تعطيل شده است
كارفرما مدعى است به علت نداشتن :  سازى باسوج، تصريح كرد شاره به مالكيت خصوصى كارخانه موتورسيكلتوى با ا

  . مشترى و نقدينگى ناچار به تعطيلى واحد خود شده است
سازى ياسوج بارھا دركميسيون كارگرى استاندارى مطرح شده اما گويا  موضوع كارخانه موتورسيكلت: جنتى تاكيد كرد

  .شد اى داشت اين واحد حتما بازگشايى مي نتيجه بخش نبوده است چرا كه اگر نتيجهتاكنون 

 ميليون نفر از جمعيت 8وضعيت مبھم حدود /افزايش مسموميت با شيشه در کودکان.
 فاقد دفترچه 

ان به مسموميت با شيشه در اطفال، برخورد با افزايش حق ويزيت پزشک  : آمده است مھردولتی خبرگزاری به گزارش 
 ميليون نفر از جمعيت فاقد دفترچه، کاشت الکترود شنوايی در 8دنبال اجرای ھدفمندی يارانه ھا، وضعيت مبھم حدود 

از مھمترين رويدادھای ھفته اخير در حوزه ... و) عج(هللا االعظم  کودکان برای نخستين بار در خاورميانه در بيمارستان بقيه
  . سالمت بوده است

گار مھر، حوزه سالمت در ھفته اخير شاھد اخبار متنوع و متعددی بوده است که خالصه ای از مھمترين به گزارش خبرن
   .رويدادھای اين حوزه با توجه به فراخور اھميت آنھا در پی می آيد

  مسموميت با شيشه در اطفال 
  .  استنوان شدهاولين خبر از قول دکتر رضا شياری فوق تخصص روماتولوژی کودکان در گفتگو با مھر ع

وی نسبت به افزايش مسموميت با شيشه در اطفال به دليل سوءمصرف اين مخدر در جامعه ھشدار داده و عنوان 
  .  به دو دليل در حال افزايش استداشته است مسموميت کودکان با شيشه

می دھد که در سالھای به گفته شياري، آمارھای بيمارستان لقمان به عنوان تنھا مرکز مسموميتھا در کشور نشان 
 مورد در ھر ماه 5 تا 4 مورد مسموميت با شيشه در کودکان گزارش می شد اما اين آمار ھم اکنون به 4 تا 3گذشته 

  .  تواند نگران کننده باشدرسيده که می
  خورد با افزايش حق ويزيت پزشکان بر

ابتدای سال از سوی ھيئت دولت تصويب و ابالغ ھای خدمات تشخيصی و درمانی  وزير بھداشت با تاکيد بر اينکه تعرفه
  . ھا حق افزايش ويزيت را ندارد هھيچکس به بھانه ھدفمندی ياران: االجراست گفت شده و تا پايان سال الزم

ھا غيرقانونی است و  ھر افزايش قيمتی در ويزيتھا و داروھا به بھانه ھدفمندی يارانه: دکتر مرضيه وحيد دستجردی افزود
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   .شکی طبق قانون حق انجام اين کار را نداردھيچ پز
   نگرانی از انتقال ايدز جنسی

نگرانی و ھشدار مسئوالن متولی امر سالمت در کشور از تغيير الگوی انتقال ايدز در جامعه به واسطه رفتارھای پرخطر 
 از بروز موج سوم اين  ساله برای جلوگيری5جنسي، به قدری جدی است که رئيس اداره ايدز وزارت بھداشت فرصتی 

  .  کرده استبيماری در جامعه تعيين
دکتر عباس صداقت، رئيس اداره ايدز وزارت بھداشت با بيان اينکه تغيير الگوی انتقال ايدز به ارتباط جنسی در بين جوانان 

   .نگران کننده است اعالم کرده اين روند می تواند ھمان موج سوم انتقال ايدز باشد
   ميليون نفر فاقد دفترچه بيمه 8 وضعيت سالمت

 ميليون 8 تا 6در حاليکه قانونی ھدفمندی يارانه ھا از چند روز قبل آغاز شده است اما نگرانيھا در مورد وضعيت حدود 
نفری که ھنوز تحت پوشش ھيچگونه بيمه ای نيستند افزايش يافته تا آنجا که کارشناسان معتقدند اين مسئله تھديدی 

   .ين افراد به لحاظ تامين ھزينه ھای درمانی استبرای سالمت ا
محمود احمدی نژاد، رئيس جمھوری نيز درباره پيش بينی وضعيت اقشاری که تحت پوشش بيمه نيستند، در جريان 

ما منابع را برای کسانی که تحت پوشش بيمه نيستند، کنار گذاشته ايم که : اجرای قانون ھدفمند سازی يارانه ھا گفت
بر ھمين اساس ھمه افراد را تحت پوشش بيمه درمانی عمومی و تامين اجتماعی . انجام آن اعالم می شودچگونگی 
  .  آورددر خواھيم

   عوارض خطرناک مصرف داروھای الغر کننده چينی
دکتر اميرحسين جمشيدي، رئيس اداره داروھای طبيعی و مکمل وزارت بھداشت، اخيرا از بستری شدن چند ھموطن در 

 يو بيمارستانھا به دليل مصرف داروھای الغر کننده چينی خبر داده و عنوان داشته است که اين داروھا که با  سي آی 
رسد با توليد  به طور غيرقانونی در عطاريھا به فروش مي) sheng uan feng" (فنگ يوآن شنگ"و " سوپر اسليم"نامھای 

  .  شده استجبات عوارض جانبی فراوان و اثرات سوء خطرناک در افرادمواد شبه آمفتامين و دادن الغری کاذب به افراد مو
   خدمات بخشھای آی سی يو در بيمارستانھای دولتی استاندارد نيست

دکتر سيد محمدرضا ھاشميان، مسئول اجرايی بخش مراقبتھای ويژه بيمارستان مسيح دانشوری گفته است که بستر 
فضای ) نيروی انسانی( کشور به لحاظ پرستار و پزشک متخصص و آموزش ديده  درICUارائه خدمات مناسب و استاندارد 

  ھای کنونی در بيمارستانھای وابسته به وزارت بھداشت مربوط به ساليانICUفيزيکی و تجھيزات فراھم نيست و فضای 
  . گذشته است

   کاشت الکترود شنوايی در کودکان برای اولين بار در خاورميانه
 رضوي، معاون درمان وزارت بھداشت از کاشت الکترود شنوايی ساقه مغز در کودکان برای نخستين دکتر حسن امامی

خبر داده و عنوان داشته است که اين پروژه به افرادی که با کاشت ) عج(هللا االعظم  بار در خاورميانه در بيمارستان بقيه
 شان برطرف  کند تا مشکل شنوايي ست آورند کمک مياند شنوايی خود را به صورت کامل به د حلزون معمولی نتوانسته

  شود 
  

  ھا از ھفته آينده  درصدی نرخ کرايه٢٠ تا ١۵افزايش 

ھای جديد  معاون امور عمرانی استاندار تھران با اعالم تصويب و تاييد نرخ:  در دوم دی آمده است کلمهبه نوشته سایت 
ھای جديد از ھفته آينده و پس از اتمام  نرخ: ی اين استان گفتھا حمل و نقل عمومی در شوراھای شھر و فرمانداري

  . شود ميه سوخت خودروھا اعمال ميسھ
  درصد٢٠ھا حداکثر   درصد و در شھرستان١۵ھا در شھر تھران حداکثر   کرايه: به گزارش ايرنا، محمدرضا محمودی افزود

  . يابد افزايش مي
ھای جديد بايد پس از اتمام سھميه بنزين و گازوييل خودروھای بخش  نرخبراساس بخشنامه وزارت کشور : وی ادامه داد

   .حمل و نقل عمومی اعمال شود
يابد و اين افزايش در   درصد افزايش مي١۵نرخ کرايه تاکسی در شھر تھران حداکثر : معاون استاندار تھران ابراز داشت

   . درصد تعيين شده است٢٠، حداکثر ھا کمتر از تھران است ھا با توجه به اين که کرايه شھرستان
ھايی است  بوس ھا و ميني ھای خطي، گردشی و ھمچنين اتوبوس ھا شامل تاکسي افزايش نرخ کرايه: محمودی گفت

   .که زيرنظر شھرداری تھران نيستند
ام برون شھری که داخل استان تھران انج ھای بخش نرخ: شھری گفت ھای جديد حمل و نقل برون وی درباره نرخ

  . شود اتمام سھميه سوخت اعمال ميھا اعالم و پس از  شود، توسط فرمانداري مي
ھای اين استان اعالم  شھری خارج استان تھران توسط اداره کل حمل و نقل و پايانه ھای بخش برون نرخ: وی افزود

   خواھد شد
  

  اطالعيه ی جمعی از کارگران شھاب خودرو
 !آزادی فوری و بدون قيد شرط رضا شھابی شدندکارگران شرکت شھاب خودرو خواھان 

  
حکومت ضد کارگر جمھوری اسالمی کماکان به سرکوب فعالين جنبش کارگری ادامه داده ونيز کماکان فعالين بيشماری 

  .فعالين کارگری زیادی تحت تعيب، اذیت و آزار این حکومت ضد کارگرند. در زندانھای قرون وسطایی این رژیم اسيرند
  

 ماه بالتکليف در زندان است و تنھا 7ھابی عضو ھيئت مدیره سندیکای شرکت واحد رانندگان تھران؛ بيش از رضا ش
رضا شھابی در اعتراض به فشار و شرایط غير انسانی و نيز بالتکليفی دست به . جرمش عضویت در سندیکا است

  .قی در زندان ادامه ميدھداعتصاب غذا زده است و بدین شکل اعتراض و مبارزه خود را عليه بی حقو
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ما کارگران پيمانی شرکت شھاب خودرو تمام شکنجه ھا ومشکالتی را که برای رضا شھابی ودیگر فعالين کارگری 
بوجود آمده است را محکوم ميکنيم و جمھوری اسالمی ، ریيس قوه قضایيه و وزیر اطالعات را مسول مستقيم این 

ادی بدون قيد و شرط آنھا را ميخواھيم ودر صورتی که اتفاقی برای این عزیز یا ھریک حوادث وجان این عزیزان ميدانيم وآز
اعضا خانواده رضا شھابی  بيفتد این آقایان باید به طبقه کارگر ایران پاسخگو باشند ودر پایان به این آقایان ميگویيم که 

موج عظيم کارگران و قدرت بی پایان کارگران چه را گرفتيد، با ... رضا شھابی و, گيریم که محمود صالحی، منصوراسنالو
  خواھيد کرد؟؟؟

  .کارگران با اتکا به نيروی خود، جواب تمامی این اجحافات و بی حقوقيھا را خواھند داد
ما جمعی ازکارگران شھاب خودرو ضمن محکوم نمودن بازداشت رضا شھابی و ھمه کارگران زندانی، خواھان آزادی 

  .رضا شھابی، دیگر کارگران زندانی و ھمه زندانيان سياسی ھستيمفوری و بی قيد وشرط 

  !کارگران قدرت ما در اتحاد ماست

   گانه افزایش کرایه حمل و نقل عمومی منتشر شد9جداول 

 .برون شھری پرداختيم  گانه حداکثر افزایش نرخ خدمات حمل و نقل درون شھری و9این گزارش به بررسی جداول 

  :به شرح جدول ذیل است  یک، ميزان حداکثر افزایش کرایه ناوگان مسافر نفت گاز سوز شھریبراساس جدول شماره

نوع  موقعيت
 ناوگان

حداکثر افزايش 
مجاز نرخ 
خدمات حمل و 
 نقل عمومی

غير کالنشھرھا اتوبوس 10 

غيرکالنشھرھا  مينی 
 10 بوس

اتوبوس کالن شھرھا 9 

مينی  کالن شھرھا 
 9 بوس

اتوبوس تھران 7 

مينی  تھران 
 7 بوس

  :اختصاص دارد جدول شماره دو به حداکثر افزایش کرایه ناوگان مسافر بنزین سوز شھری به شرح ذیل

نوع  موقعيت
ناوگان

حداکثر افزايش 
مجاز نرخ خدمات 
حمل و نقل عمومی

غير 
کالنشھرھا 18 

کالن 
 16 شھرھا

 تھران

 تاکسی

15 

ناوگان بار بنزین سوز شھری به شرح ذیل کرایهجدول شماره سه حداکثر افزایش    :است 

نوع  موقعيت
ناوگان

حداکثر افزايش 
مجاز نرخ خدمات 
حمل و نقل عمومی 

درصد( ) 
غير 
کالنشھرھا 12 

کالنشھرھا

 وانت

10 
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 10  تھران

  : ذیل اختصاص داردشھری به شرح سوز به گزارش مھر، جدول شماره چھار به حداکثر افزایش کرایه ناوگان بار نفت گاز

نوع ناوگان موقعيت

حداکثر افزايش 
مجاز نرخ 
خدمات حمل و 
نقل عمومی 

درصد( ) 
غير 
کالنشھرھا 6 

کالنشھرھا 6 
 تھران

, کاميون
کشنده و 
 کاميونت

6 

  :ذیل می شود  به شرح-خدمات آژانس   -ھا  جدول شمار پنج مربوط به حداکثر افزایش کرایه آژانس

نوع  موقعيت
وگاننا

حداکثر افزايش 
مجاز نرخ خدمات 
حمل و نقل عمومی

غير 
کالنشھرھا 18 

کالنشھرھا 16 
 تھران

 آژانس

14 

کرایه ناوگان مسافر نفت گاز سوز برون شھری به جدول شماره شش به حداکثر افزایش   :شرح ذیل اختصاص دارد 

 نوع ناوگان
حداکثر افزايش مجاز نرخ 
خدمات حمل و نقل عمومی 

رصدد( ) 
اتوبوس 
 20 ويژه

اتوبوس 
 30 عادی

اتوبوس فوق 
 15 العاده

مينی بوس 
 30 روستايی

 30 مينی بوس

ناوگان مسافر بنزین حداکثر افزایش کرایه به گزارش مھر، براساس جدول شماره ھفتم،   :سوز برون شھری به شرح ذیل است 

 نوع ناوگان
حداکثر افزايش مجاز 
نرخ خدمات حمل و 

درصد(ی نقل عموم ) 
تاکسی برون 
شھری مسافربر 
 روستايی

20 

  :شرح ذیل اختصاص دارد در جدول شماره ھشتم به حداکثر افزایش کرایه ناوگان بار بنزین سوز برون شھری به

حداکثر افزايش مجاز  نوع ناوگان
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نرخ خدمات حمل و نقل 
درصد(عمومی  ) 

 و 2وانت نوع 
وانت روستايی 12 

وط به حداکثر افزایش کرایه ناوگان بار نفت گاز سوز برون شھریجدول شماره نھم مرب   :به شرح ذیل می شود 

 نوع ناوگان
حداکثر افزايش مجاز 
نرخ خدمات حمل و نقل 

درصد(عمومی  ) 
کاميون، 
کشنده و 
 کاميونت

15 

 د بودتغيير خواھ ھواپيما فعال بدون قيمت بليت مترو، قطار و به گزارش مھر، براساس برنامه دولت،

 ايرنا » جالب«اعتراضات مردم در يزد به طرح حذف يارانه ھا و گزارش 

ھرچند برای دقايقی پليس خيابان ھای منتھی به استانداری يزد را : دی آمده است 2در آينده نيوز به نوشته سایت 
  . عتراضات بدون خشونت پايان يافتمسدود كرد اما اين ا

ه ای طرح ھدفمند شدن يارانه ھا اعتراضات پراكنده ای در برخی نقاط استان يزد بچند روز گذشته و بعد از اعالم اجر
  .اجرای اينطرح صورت گرفته است

به گزارش تدبيرآنالين؛ روز گذشته در برخی از شھرستان ھای يزد برخی اقشار از جمله رانندگان با اجتماع مقابل 
   . بازبينی مجدد اين طرح شده اندفرمانداری ھا خواستار

اين شھر و روبروی ) ع(با تجمع در ميدان امام حسين ... در يزد نيز رانندگان انواع وسائط نقليه عمومي، مرغداران و 
  .  بيان نگرانی ھای خود پرداختنداستانداری به

ن عتراضات بدون خشونت پاياھرچند برای دقايقی پليس خيابان ھای منتھی به استانداری يزد را مسدود كرد اما اين ا
  . يافت

  : ن طرح در يزد اشاره كرد و نوشتاين در حالی است كه خبرگزاری ايرنا در گزارشی به واقعيت ديگری از اي
ت مردم استان يزد با آغاز اجرای قانون ھدفمندسازی يارانه ھا و آزادسازی قيمت ھا، ھمراه و ھميار دولت ھستند و دول

  . را در اجرای آن ياری می دھند
 از ميھن ايران اسالمی پس از سخنان رييس جمھوری و ھمچنين اعالم قيمت رسمی حامل ھای انرژی مردم اين خطه
  . ن قانون ياد شده استقبال كردنداز اجرايی شد

گزارش خبرنگاران ايرنا از سطح شھر يزد و ھمچنين مناطق مختلف استان حاكی از آن است كه با آزادسازی حامل ھای 
  .  داردجايگاھھای سوخت روال عادی روزھای پيشين خود راانرژي، صفوف خودروھا در 

مردم استان يزد ضمن به كار بستن سخنانش رييس جمھوری در گفت و گوی تلويزيونی تالش می كنند تا به اطالعيه 
  . ابند و در جريان آن قرار گيرندھای ستاد ھدفمندی يارانه ھا اطالع ي

نه و ھمچنين در بين دوستان و اقوام و آشنايان از اجرای خوب قانون ھدفمندی مردم يزد در محاورات و گفت و گوھای روزا
د تا اين آنھا معتقدند كه بايد دولت را در اجرای قانون ھدفمند سازی يارانه ھا ياری نمو. يارانه ھا سخن به ميان می آورند

  . قانون بخوبی اجرا شود
سرمايه ھای  كشور و گامی در جھت تحقق عدالت اجرايی و حفظ مردم يزد اجرای ھدفمندی يارانه را به نفع خودشان،

  . كشور عنوان می كنند
در : يك شھروند يزدی احتمال سوء استفاده، بی نظمی و بی قانونی برخی افراد در اجرای اين قانون را يادآور شد و گفت

  . يردو عرضه كاال و خدمات صورت گاجرای آن بايد نظارت دقيق بر نحوه توليد، توزيع 
اگر آنچه كه ھدف، نيت و مدنظر دولت است عملياتی : روز دوشنبه در گفت و گو با خبرنگار ايرنا، افزود' ناصر اسماعيلی '

  . خش ھای مختلف بھبود خواھد يافتو اجرا شود وضعيت كشور در ب
مدی نژاد خوب، مفيد و سخنان آقای اح: وی با بيان اينكه به سخنانش رييس جمھوری به دقت شنيده است، تصريح كرد

  .  در اجرای اين قانون دست يابندموثر بود و انشاء هللا ايشان بتوانند به ھدف تعيين شده
 در ھدف دولت، تحقق عدالت اجتماعی و رفع فقر در جامعه است و ھمه مردم بايد دولت را: اسماعيلی خاطرنشان كرد
  . اجرای اين قانون ياری دھند

يزدی اجرای طرح تحول اقتصادی و قانون ھدفمندی يارانه ھا را خوب و به نفع كشور توصيف كرد يكی ديگر از شھروندان 
  .  كنترل شود مشكلی نخواھيم داشتآنچه من را نگران كرده افزايش بی رويه قيمت ھاست اگر قيمت ھا: و گفت

  . رده ، گران فروشی و يا اسراف كنيمنعمت خداوند در كشور ما زياد است ما نبايد آن را كفران ك: افزود' رضا نصيری '
در شرايط توزيع يارانه ھا به : وی اجرای قانون ياد شده را به نفع كشور و مردم دانست و با اشاره به آغاز اجرای آن گفت

  .  صرفه جويی در ھزينه ھا می شودصورت غير نقدی به نفع مردم و كشور نبود و پرداخت نقدی آن موجب
  . نيم به ھمين منوال به پيش برود قانون ھدفمندی يارانه ھا تا االن به خوبی اجرا شود و بايد كمك ك:يك كارگر يزدی گفت

مردم می توانند با مديريت : استفاده بھينه از منابع و سرمايه ھا را از مزايای اجرای آن بيان كرد وافزود' رضا سلطانی'
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  . نق اقتصادی خانوار خود بردارندمصرف، گام اساسی در رو
مسووالن استان يزد نيز با برگزاری نشست ھا، شبانه روز در تالش ھستند تا ضمن كنترل قيمت ھا و جلوگيری از سوء 
استفاده برخی افراد، مسائل و مشكالت واحدھای مختلف توليد و عرضه كاال را حل كنند و ھمراھی و ھمكاری مردم را 

  . ارج نھند
 

  ا از ھفته آينده ھ  درصدی نرخ کرايه٢٠ تا ١۵افزايش 

  
ھای جديد  معاون امور عمرانی استاندار تھران با اعالم تصويب و تاييد نرخ:  در دوم دی آمده است کلمهبه نوشته سایت 

ھای جديد از ھفته آينده و پس از اتمام  نرخ: ھای اين استان گفت حمل و نقل عمومی در شوراھای شھر و فرمانداري
  . شود يوخت خودروھا اعمال مسھميه س

 درصد ٢٠ھا حداکثر   درصد و در شھرستان١۵ھا در شھر تھران حداکثر   کرايه: به گزارش ايرنا، محمدرضا محمودی افزود
  . يابد افزايش مي
ش ھای جديد بايد پس از اتمام سھميه بنزين و گازوييل خودروھای بخ براساس بخشنامه وزارت کشور نرخ: وی ادامه داد

  . ال شودحمل و نقل عمومی اعم
يابد و اين افزايش در   درصد افزايش مي١۵نرخ کرايه تاکسی در شھر تھران حداکثر : معاون استاندار تھران ابراز داشت

  .  درصد تعيين شده است٢٠ھا کمتر از تھران است، حداکثر  ھا با توجه به اين که کرايه شھرستان
ھايی است  بوس ھا و ميني  گردشی و ھمچنين اتوبوسھای خطي، ھا شامل تاکسي افزايش نرخ کرايه: محمودی گفت

  . ه زيرنظر شھرداری تھران نيستندک
برون شھری که داخل استان تھران انجام  ھای بخش نرخ: شھری گفت ھای جديد حمل و نقل برون وی درباره نرخ

ھای بخش  نرخ: وی افزود. شود اعمال ميھا اعالم و پس از اتمام سھميه سوخت  شود، توسط فرمانداري مي
  ھای اين استان اعالم خواھد شد  شھری خارج استان تھران توسط اداره کل حمل و نقل و پايانه برون

 

  تعطيلى بزرگترين كارخانه كاشى و سراميك 
  

 بزرگترين کارخانه کاشی و سراميک کشور در : دی آمده است 3 در به گزارش خبرنگار اقتصادی شبکه خبری آتی نيوز
کارخانه بزرگ کاشی و سراميک که چند ماه پيش با حضور وزير صنايع در .يل مختلفی تعطيل شده است آباده به دل

  . شھرستان آباده به بھره برداری رسيده بود به دليل عدم توانايی در تھيه نيازھای خود تعطيل شد
کارخانه به قدری سنگين شده که ديگر ھای آنان برای تھيه اقالم و نيازھای اين  گويند که ھزينه مسئوالن اين کارخانه مي

 .قادر به تامين و پرداخت ان ندارند و به ھمين دليل کارخانه تصميم گرفت با اعالم پيش ورشکستگی کار را تعطيل کند

 ھزاران کارگر گيالنی درخطر بيکاری ھستند 

گيالن با : رای اسالمي،گفتيک عضومجمع نمايندگان گيالن درمجلس شو:   دی آمده است 3به نوشته سایت کلمه در 
  . بحران شديد کارگری مواجه است ودولت بايد ھرچه سريعتر رسيدگی بکند

کارخانه ھای مھم :به گزارش ايلنا، جبارکوچکی نژاد با ابراز نگرانی شديداز وضعيت کارخانه ھای صنعتی گيالن،افزود
عرض ورشکستگی قراردارند واين نگرانی وجود دارد که صنعتی گيالن اعم از خاور،دخانيات ،ايران پوپلين وايران کنف درم

  . ھزاران کارگرزحمت کش بی کار بشوند
درصورت عدم توجه به :وی باتاکيد براينکه دولت بايد ھرچه سريعتر مشکالت بخش کارگری گيالن را حل بکند، متذکرشد

  . موقع، دولت را مورد سوال وفشارقرارخواھيم داد
ماھه حقوق کارگران برخی از ۶ه مجلس با اعالم نارضايتی شديد ازعدم دريافت حدود عضوکميسيون برنامه وبودج

وقتی وزيرصنايع به گيالن آمد استاندارواقعيت ھا رابيان نکرد و طوری گزارش داد که :کارخانه ھای گيالن ،مدعی شد
  . انگارھمه جا گل وبلبل است وصنعت وکارگران وضعيت خوبی دارند

 اين سوال که وزيرصنايع بگويد که سفر اخيرش به گيالن چه دستاوردی داشته است؟،اذعان کوچکی نژاد با طرح
متاسفانه به جای اينکه برتعداد کارخانه ھای گيالن افزوده بشود، به محض خروج محرابيان از استان ، کارخانه :داشت

  . ايران پوپلين رشت بارديگرتعطيل شد
د يک تجديد نظر درسيستم کاری خودکرده وبه ھيچ وجه به گزارشات استانی توجھی وی با تاکيد بر اينکه وزير صنايع باي

   .نکنند،تنھا راه حل مشکالت کارخانه ھای بحران زده گيالن رسيدگی ازنزديک محرابيان دانست
  

     ھزار ميليارد تومان فراتر رفت٣٠٠ھای نقدي، حجم نقدينگی از مرز  با واريز يارانه
  

 ھزار ميليارد تومان رسيد و با واريز ٢٧٠ دی آمده است حجم نقدينگی در گردش به بيش از 3ه در به نوشته سایت کلم
  .  ھزار ميليارد تومان بگذرد٣٠٠شود حجم يارانه نقدی از مرز  ھای نقدی پيش بينی مي يارانه

 ٢۵٠ز حجم نقدينگی در گردش آخرين رقم اعالم شده ا:  دی آمده است 3 ایلنا در تاریخ –به گزارش خبرگزاری کار ایران 
ھزار ميليارد تومان است اين درحالی است که بانک مرکزی ھنوز گزارش عملکرد سه ماھه دوم سال جاری را منتشر 

ھا به حساب مردم،   ميليارد تومان منابع مرحله اول پرداخت نقدی قانون ھدفمند کردن يارانه۴٨٠٠با واريز . نکرده است
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  .  ھزار ميليارد تومان بگذرد٣٠٠قدينگی در گردش از مرز پيش بينی شده که حجم ن
ميزان نقدينگی در مقابل مقدار . شود بر اساس تعاريف اقتصادی نقدينگی به معنای مجموع پول و شبه پول گفته مي

  . ن کاالھا و خدمات را تامين کندمعينی از کاالھا و خدمات است و نقدينگی در گردش بايد جريا
ھا طرح اصالح نظام  ھا پيش از اين اعالم کرده بود که پس از اجرای طرح ھدفمند کردن يارانه دن يارانهستاد ھدفمند کر

  . ه حذف صفرھای پول ملی بيانجامددھد که بخشی از اين طرح قرار است ب بانکی را در دستور کار قرار مي
دھد  آخرين نماگرھای بانک مرکزی نشان مي .افزايد؛ از ديگر متغيرھای پولی و اعتباری پايه پولی است اين گزارش مي

 ھزار ميليارد تومان رسيده که اين رقم در سه ماھه ۶٠ درصد رشد به حدود ٨/١١که پايه پولی در سال گذشته با 
  .  ھزار ميليارد تومان رسيده است۵٨نخست امسال 

گويند و  که به آن پول پرقدرت ھم ميبر اساس تعاريف اقتصادی ، پايه پولی يکی از متغيرھای بسيار مھم پولی است 
از ھمين رو پايه . شود ھر گونه افزايش در پايه پولی منجر به افزايش چند برابرآن يعنی معادل ضريب فزاينده نقدينگی مي

ھای  ھای خارجی نظام بانکی که دارايي شود شامل خالص دارايي پولی که بر اساس ترازنامه بانک مرکزی تھيه مي
ھا و نيز بدھی ارزی آنھاست، خالص بدھی بخش دولتی به نظام بانکی که بدھی و سپرده  مرکزی و بانکخارجی بانک 
   .ھاست و نيزبدھی بخش غير دولتی به نظام بانکی محسوب می شود آنھا نزد بانک

  
 کارگران شرکت صنایع اراک مقابل استانداری مرکزی تجمع اعتراضی ھمسران 

  
اخير  ھای رود در ماه ھای صنعتی کشور به شمار می استان مرکزی که یکی از قطب : ست آمده اسفيرسایت به نوشته 

ھای اخير چندین تجمع و  به گزارش سفير، در حالی که در ماه.کند با مشکالت متعدد کارگری دست و پنجه نرم می
 رسد این اعتراضات با میھا در این استان انجام شده است که خبر  به پرداخت نشدن حقوق تحصن کارگری در اعتراض

ھنگامی که شورای اداری استان . است ھای این کارگران به این ماجرا رنگ و بویی متفاوت به خود گرفته ورود خانواده
نفر از ھمسران کارگران شرکت صنایع اراک مقابل 50 مرکزی با حضور محمدرضا رحيمی در جریان بود نزدیک به

  .دزدن استانداری مرکزی دست به تجمع
 

از رونق خوبی برخوردار بود 86سال  کند تا که صنایع اراک که در بخش توليد موکت و سایر منسوجات فعاليت می در حالی
درصد از کارگران خود را به تدریج اخراج 70که مجبور شد بيش از  ای به دليل کاھش توليد دچار ضرر و زیان شد به گونه

  .اند ماه است که حقوق نگرفته5 کارگر کنونی این کارخانه بيش از250افتاد و اما اخراج این کارگران نيز موثر ني.کند
شود  وزارت صنایع منتقل می اند که مالکيت این کارخانه از بخش خصوصی به ھرچند مسئوالن استان مرکزی وعده داده

 .پرداخت شده است اما تاکنون نه این وعده محجقق شده و نه حقوق کارگران
  
  

   كاركشور قراردادي ھستند  درصد نيروي80
  
  

   عيدعلي كريمي ، دبيراجرايي خانه کارگر : دی آمده است 3 ایلنا در تاریخ –به گزارش خبرگزاری دولتی کار ایران 
جامعه كارگري فقط در زماني اصالح قانون كار را قبول دارد كه بررسي كليه تغييرات با حضور : استان قزوين اظھار كرد

  . ي صورت گيردنمايندگان كارگر
با توجه مشكالت : به گزارش ايلنا،كريمي شرايط امروز جامعه کارگري را داراي اھميت و حساسيت ويژه دانست و افزود

  . صنايع كه مربوط به سوء مديريت ھاست ، نبايد تاوان آن را كارگران مظلوم دھند
به علت اجرا نشدن : كشور قراردادي ھستند، گفت درصد نيروي كار در80وي با اشاره به اينكه در حال حاضر نزديك به 

درصد مواد قانون كار و يا برداشت ھاي غلط و فقدان ضمانت اجرايي براي قانون كار فعلي ، جامعه كارگري كشور 70
  . مشكالت اساسي دارد، بنابراين قانون جديد بايد حافظ منافع اين قشر باشد

 پايان پيام

  رمندان از پايتخت  ھزار نفر از کا١٠انتقال قطعی 

   
ترين بخشنامه معاونت برنامه ريزی و نظارت  براساس جديد: دی آمده است 3ایران در تاریخ مھر دولتی به گزارش خبرنگار 

  .  را ترک کردند، تعيين تکليف شدراھبردی رياست جمھوري، وضغيت حقوق و مزايای کارمندانی که تھران
عاون بودجه معاونت برنامه ريزی و نظارت راھبردی رياست جمھوری به کليه به گزارش خبرنگار مھر، رحيم ممبينی م

ھا، موسسات دولتی و استانداريھای سراسر کشور بخشنامه جديدی درباره نحوه پرداخت حقوق و  ھا، سازمان وزارتخانه
  . ھا صادر کرده است  به ديگر شھرمزايای کارکنان موضوع انتقال از تھران

به منظور ايجاد ھماھنگی و تسريع در اجرای مفاد بند دو آئين نامه اعطای تسھيالت به : ده استدر اين بخشنامه آم
ھای اجرايی موظفند اعتبار مربوط به حقوق و مزايای  ھای اجرای متقاضی انتقال از تھران، دستگاه کارکنان دستگاه

 مقصد  رات به دستگاه تا براساس قوانين و مقرکارکنان مشمول آئين نامه را برآورد کرده و به اين معاونت اعالم کنند
  . منتقل شود

ھای مقصد نيز موظفند به محض انتقال و شروع به کار کارکنان مذکور، نسبت به  براساس اين بخشنامه، دستگاه
و انتقال ھای قانونی آنان اقدام کنند تا در فاصله زمانی اجرای موارد فوق الذکر  برقراری حقوق و مزايا و ساير پرداختي
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  . مزايای متعلقه آنان ايجاد نشودای در پرداخت حقوق و  اعتبار، وقفه
ھای شامل طرح انتقال از تھران بايد  به گزارش مھر، لطف هللا فروزنده معاون رئيس جمھور با اعالم اينکه کارکنان دستگاه

 ۴٠ھای مشمول   پايان سالجاری دستگاهاگر تا: يکی را انتخاب کنند، گفته است» استعفا، بازخريد و انتقال«از بين 
  . شندھا منتقل نکنند بايد پاسخگوی عدم اجرای مصوبه دولت با درصد ظرفيت خود را از تھران به ديگر شھر

 شرکت دولتی از تھران ١١۴ ھزار نفر از کارمندان از پايتخت سخن گفته و با بيان اينکه ھم اکنون ١٠وی از انتقال قطعی 
تا پايان سالجاری بايد وضعيت انتقال ھمه شرکتھای :  شرکت نيز در حال انتقال است، گفته است٢٠انتقال يافته و 

  . مشمول انتقال مشخص شود
  

  كاركنان مخابرات كرج در اعتراض به كاھش حقوق خود دست از كار كشيدند

ز كاركنان اداره كل مخابرات كرج در   تعدادى ا:  دی آمده است 4 ایلنا در تاریخ –به گزارش خبرگزاری دولتی کار ایران 
  . اعتراض به كاھش رديفھايى از حقوق خود در محوطه اين اداره كل تجمع كردند
  . ھمچنين اين افراد براى ساعتى نيز به نشانه اعتراض دست از كار كشيدند

در حال حاضر به محل كار محمودى مدير روابط عمومى اداره كل مخابرات كرج ضمن تاييد خبر فوق اعالم كرد اين افراد 
  .خود بازگشتند

  دستگير شد در بوکانیک کارگر
 

یک شھروند بوکانی به نام صالح نيک زاد روز پنج شنبه گذشته توسط نيروھای :   می نویسدآژانس خبری موکریان
بوکان و سپس نامبرده که به نقاشی اشتغال دارد در پی احضار به اطالعات شھر .امنيتی در این شھر بازداشت گردید

تاکنون ھيچ علت یا عللی برای احضار و بازداشت این نقاش بوکانی از طرف .مراجعه به این اداره بازداشت شده است
 . مقامات قضایی شھر ، اعالم نشده است

 کارخانه ھای مھم گيالن در معرض ورشکستگی ھستند 

ر معرض ورشکستگی ھستند و ھزاران یک نماینده ی مجلس فاش ساخت کارخانه ھای بزرگ استان گيالن د• 
  ...کارگر را خطر بيکاری تھدید می کند 

  

و چشم انداز ورشکستگی صنایع بزرگ این استان » بحران شدید کارگری در گيالن«یک نماینده ی مجلس از : اخبار روز
  . خبر داده است

گيالن با بحران : می، گفته استبه گزارش ایلنا، جبار کوچمی عضو مجمع نمایندگان گيالن در مجلس شورای اسال
  . شدید کارگری مواجه است و دولت باید ھرچه سریعتر رسيدگی بکند

کارخانه ھای مھم صنعتی گيالن :وی در این گفتگو با ابراز نگرانی شدید از وضعيت کارخانه ھای صنعتی گيالن، افزود
گی قراردارند واین نگرانی وجود دارد که ھزاران کارگر اعم از خاور، دخانيات، ایران پوپلين و ایران کنف در معرض ورشکست

  . زحمت کش بی کار بشوند
این نماینده ی مجلس ھمچنين تاکيد کرد برخی کارگران کارخانه ھای استان گيالن شش ماه است که حقوق ھای خود 

طوری حرف می زنند که انگار به گفته ی وی مسئولين واقعيت ھای این استان را بيان نمی کنند و . را دریافت نکرده اند
  .است» گل و بلبل«ھمه جا 

 سنگ تجمع کردند کارگران معادن زغال
 

 امروز دست  سنگ داربيد، خون و حتکن  نفر از كارگران معادن زغال 170نزدیک به :  آمده است  سفيربه نوشته سایت 
خودداری مسئوالن این معدن از  فتر این معدنبه گزارش پایگاه خبری سفير، دليل تجمع این کارگران در د.تجمع زدند به

شود به دليل پرداخت نشدن مطالبات  گفته می.سابقه کار دارند سال18ھا  تمدید قرارداد کارگران است که بعضی از آن
  .اند تنی توليد، مسئوالن این معدن تصميم به تعدیل نيروھای خود گرفته3500کاھش  دولتی این معادن و

 

  کنان مخابرات تھران در مقابل ساختمان شاھد تحصن و تجمع کار 

 نفر از پرسنل مخابرات تھران در مقابل ١٠٠ بيش از ٨٩.١٠.۴صبح روز شنبه : آمده است ایران کارگربه نوشته سایت 
ھمزمان با گرانی سرسام آور جنس : یکی از این معترضين گفت, ساختمان شاھد در منطقه ونک تجمع و تحصن کردند

عمال به بھانه واگذاری مخابرات , بجای افزایش دستمزدھا متناسب با تورم و قيمت بازار, ابر شدن قيمت ھاھا و چند بر
 ٨٠٠حقوق پرسنل این شرکت افت شدید داشته برخی از ھمکاران که . به بخش خصوصی که وابسته به سپاه ميباشد

 ھزار تومان حقوق ميگرفتند ۴٠٠و یا ھمکارانی که , ده ھزار تومان برای آنھا وارد ش٢۵٠ھزار تومان ميگرفتند اکنون تنھا 
در حاليکه با ھمان حقوق قبلی و بدون این گران شدن جنس ھا و ,  ھزارتومان برای آنھا منظور شده٢٠٠اکنون تنھا 
 به خاطر ھمين عمال خيلی از ھمکارانمان در اثر شدت فشار مدنظر دچار مشکالت عصبی. باز مشکل داشتيم, یارانه ھا
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  . شدند
به پرسنل این شرکت حقوق ھای , الزم به یادآوری است که از آبان سال گذشته تاکنون که بيش از یک سال گذشته

در حاليکه علی الحساب برای ... سال گذشته را ميدادند و ھر بار ھم زیر فيش حقوقی ما نوشته ميشود علی الحساب
  . ز یک سالنه یک سال و بيش ا. یک یا حداکثر دوماه باید باشد

 نفر از پرسنل مخابرات در مقابل ساختمان شاھد در ١۵٠ نيز بيش از ٨٩.١٠.١خاطر نشان ميشود که روز چھارشنبه 
  . اعتراض به ھمين کاھش حقوق و تغييرات در فيش حقوقی دست به اعتراض زده بودند

 تعطيلی بزرگترین کارخانه کاشی و سراميک کشور 

  
کارخانه بزرگ کاشی و سراميک که :  ،آمده است  ١٣٨٩ دی ۴  شبکه خبری آتی نيوز شنبهبه گزارش خبرنگار اقتصادی 

چند ماه پيش با حضور وزیر صنایع در شھرستان آباده به بھره برداری رسيده بود به دليل عدم توانایی در تھيه نيازھای 
  .ھا تعطيل شد تامين ھزینهبزرگترین کارخانه کاشی و سراميک به دليل عدم توانایی در . خود تعطيل شد 

گویند که ھزینه ھای آنان برای تھيه اقالم و نيازھای این کارخانه به قدری سنگين شده که  مسئوالن این کارخانه می
دیگر قادر به تامين و پرداخت ان ندارند و به ھمين دليل کارخانه تصميم گرفت با اعالم پيش ورشکستگی کار را تعطيل 

  . کند

اعتراض دانشجويان دانشگاه خواجه /ن دانشجويان دانشگاه تربيت معلماعتصاب و تحص
 نصير به اجرای قانون حذف يارانه ھا 

يارانه )حذف(روز پنجشنبه و چند روز بعد از اجرای قانون ھدفمندی :  دی آمده است 4در دانشجونيوز به گزارش سایت 
 واسته ھای صنفی دانشجويان شاھد اعتصاب و تحصنھا دانشگاه تربيت معلم سبزواردر اعتراض به عدم توجه به خ

  . مقابل سلف اين دانشگاه بود 
به گزارش دانشجو نيوز، صحبتھايی مبنی بر گران شدن غذای دانشجويان به گوش ميرسد که يکی از عوامل شکل 

ن قرار شد که روز در پايان بعد از حضور مدير دانشجويی و قانع نشدن دانشجويا. گيری اين تجمع اعتراضی بوده است
   .يکشنبه نيز تجمعی اعتراضی برگزار گردد

 آذر، در اعتراض به اجرای قانون حذف يارانه ھا، با پخش ٣٠شايان ذکر است دانشجويان دانشگاه خواجه نصير نيز در روز 
ج شدن توليد و تراکت و صدور بيانيه نارضايتی خود از اجرای اين قانون که آن را طرح ضد طبقاتی خوانده و موجب فل

  . صنعت داخلی ناميدند را، ابراز کردند
  

   عليه حکم اعدام حبيب لطيفی شھر سنندج یکسره در خاموشی بسر می برد
  

کارگران اداره برق شھر سنندج دراعتراض به صدور حکم اعدام حبيب لطيفی امشب ساعت نه شب برق سراسری 
  . شھر سنندج وحومه را خاموش کردند

ب ابتدا برق معابر و کوچه ھای شھر خاموش و پس از چند دقيقه برق بخش ھای مختلفی از شھر  شنبه ش9ساعت 
این اقدام اعتراضی کارگران اداره برق روحيه اعتراضی مردم را که افزایش . ضعيف و اکثر محالت را خاموشی فراگرفت

  ! حبيب لطيفی آ زاد باید گردد دربرخی محالت شعارميدھند .داده وجوانان و مردم به پشت بام ھا آمده اند 
مردم به اعالم صدرو حکم اعدام برای حبيب توسط . امروزشنبه فضای عمومی شھر سنندج حالت اعتراضی داشت

جوانان ومردم برای اعتراض کردن دسته جمعی با یکدیگر قرار . دستگاه قضایی جمھوری اسالمی اعتراض ميکردند
 شب برق ھا را به نشانه اعتراض عمومی به اعدام 10 تا 9ه امشب مردم ساعت مردم اعالم کرده بودند ک. ميگذاشتند

  . حبيب لطيفی خاموش خواھند کرد
عصر روز شنبه ھزاران تراکت عليه اعدام از طرف کميته برگزاری اعتراض واعتصاب شھر سنندج در خيابان ششم بھمن و 

  !"  لطيفی را اعدام نکنيد حبيب" دراین تراکت ھا آمده بود. دیگر محالت پخش شده بود
شھر یکسره در خاموشی بسر می . اکنون ماشين ھای پليس ونيروھای امنيتی درسطح شھر سنندج مانور می زنند

  . مردم خواھان متوقف کردن حکم اعدام حبيب لطيفی ھستند. برد 
  " کميته اعتراض واعتصاب عمومی در شھرھای کردستان "گزارش از طرف 
   دیماه 4 شنبه -ندانيان سياسی وحقوق بشر ایرانانجمن دفاع از ز

http://www.azadi-b.com/J/2010/12/post_180.html   
  

Azadi Bayans Fotos - عکسھاي تجمع در سليمانيه عليه حکم اعدام حبيب لطيفی -   
http://www.facebook.com/album.php?aid=103756&id=1346499522&l=f44e5f24fd  

 
 7 خبر شماره – به مناسبت سال جديد ميالدي يام رضا شھابيپ
 

 
 زندان اوين كه به دليل دفاع از حقوق ومطالبات كارگري و پافشاري بر حق داشتن 209رضا شھابي كارگر زنداني در بند 

 ماه است كه در بند مي باشد ،به مناسبت اغاز سال 7تشكل ھاي مستقل كارگري اكنون و بھمدت نزديك به 
 :ام تبريكي به كارگران سراسر جھان به شرح ذيل صادر كرده استميالدي پي2011
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قرار داريم ) 2011سال (اكنون كه در آستانه ي سال جديد ميالدي ! كارگران و تشكل ھاي كارگري در سراسر جھان
 تبريك خود را بدين مناسبت به تمامي شما عزيزان ،ھمكاران و ھم طبقه اي ھا ،مايلم

 درمدتي كه من و ديگر ھمكاران و كارگران به دليل پيگيري مطالبات خود و از. اعالم كنمدرھرجاي دنيا كه ھستيد
جمله حق مسلم تشكل خواھي ،تحت تعقيب ،اخراج و حبس بوده ايم ،كارگران وتشكل ھاي كارگري بسياري از ما 

 ازجمله درمدت.راز داشته انداعالم حمايت كرده اند و مراتب اعتراض خودرا نسبت به رفتارھاي انجام شده عليه ما اب
بازداشت من و دردوره ي اعتصاب غذاي اينجانب ،حمايت ھاي مختلفي از سويكارگران درسراسرجھان انجام شده 

 است
بتوانيم با ھمبستگي ھرچه بيشتر ،ھمدلي  من ضمن تقديروتشكرازتمامي اين اعالم حمايت ھا اميدوارم كه ما كارگران.

دست آوردنخواسته ھا و مطالباتمان و براي به دست اوردن زندگي انساني و رسيدن بھعدالت و اتحادمان در راستاي به 
و آزادي و برابري تالش كنيم وروزبه روز نيزموفق ترشويم وسرانجام بتوانيم ازمناسبات سرمايه داري موجود عبوركنيم و 

 به حق خودبرسيم
خونريزي دركناريكديگريك زندگي شرافتمندانه و انساني داشته اميدوارم روزي فرا برسد كه ما با آرامش و بدون جنگ و.

درپايان بارديگربا تبريك سال جديد ميالدي آرزوي سالمت ،موفقيت و اتحادبراي تمامي كارگران،تشكل ھاي .باشيم
 ميفشارم ودست ھمه ي شما رابه گرمي كارگري رادارم

 
. 
 رضا شھابي كارگر زنداني 

 ن تھرا– زندان اوين 209بند 
  2010 سپتامبر 26 - 1389ديماه  5

 89 ديماه 5 يكشنبه – 7خبر شماره 
  

  ميليارد تومان فروختند ١٨٠ ميليارد تومانی را ١٢٠٠معدن : رييس ديوان محاسبات 

  درواگذاری سھام مخابرات نيز ايرادات و اشکاالت اساسی داشتيم :آمده است سحام نيوز به نوشته سایت 
 قانون اساسی را به مجلس و دولت ارائه ۴۴ور با بيان اينکه گزارش انحرافات از اصل رييس ديوان محاسبات کش

 ميليارد تومان فروخته شده بود ولی پس از ورود ديوان مشخص شد ١٨٠يکی از معادن با قيمت «: دھيم، گفت مي
  » . ميليارد تومان است١٢٠٠ارزش معدن 

از اينکه طی تذکرات و جلسات متعدد به نتيجه نرسيديم، دستور لغو پس «عبدالرضا رحمانی فضلی با اشاره به اين که 
پس از رفت و برگشت پرونده به دولت نھايتا در قالب بھره برداری از معدن به توافق رسيديم و «: گفت» معامله را داديم

  » .را بفروشند به مزايده بگذارندبنا شد اگر بخواھند معدن 
عالم اينکه در واگذاری سھام مخابرات نيز ايرادات و اشکاالت اساسی داشتيم، رئيس ديوان محاسبات ھمچنين با ا

اشکاالت را در قالب گزارش به مجلس داديم و مجلس تحقيق و تفحص انجام داد و سپس گزارش «: خاطرنشان کرد
  » .طه را در صحن علنی قرائت نمودمربو

. شوند ھای شبه دولتی است که دارند خصوصی مي  شرکت۴۴اولين نگرانی ما در مورد اجرای اصل «: وی در پايان گفت
 نحوه توزيع ۴۴ کار مطابقت ندارد و نگرانی دوم در مورد اجرای اصل ۴۴ھا به ظاھر قانونی است ولی با روح اصل  اقدام آن

  » .منابع حاصل از اين بخش است
 

 ماه  ھا در تھران، از ھفته آخر دي  درصدی کرايه آژانس٢٠افزايش 

ھا از ھفته آخر دی بر اساس مصوبه وزارت کشور  کرايه آژانس: معاون عمرانی استاندار تھران گفت: می نويسد کلمه سايت 
ھا  ای دارد قيمت ھا سوخت يارانه تا زمانی که آژانس: به گزارش فارس، محمدرضا محمودی افزود . يابد  درصد افزايش مي٢٠

  . يابد افزايش نمي
 اين افزايش نرخ بر اساس مصوبه وزارت کشور است: يابد، گفت ھا افزايش مي ه آخر دی کرايه آژانسوی با بيان اينکه از ھفت

  !  ليتر۶٠،چھارصدتومانی فقط !صدتومانی را لولو برد بنزین 

 تومانی ۴٠٠ ليتری ۶٠ھای آینده ھمان سھميه  سھميه قطعی ماه:  دی گفت 5 در تاریخ وگو با فارس منبع آگاه در گفت
  . شود  تومان محاسبه می٧٠٠ مصرف اضافه بر آن نيز به قيمت است که

ھای آینده فعال ثابت و مانند گذشته است و تنھا قيمت  ميزان سھميه ماه: وگو با فارس تاکيد کرد این منبع آگاه در گفت
  . این سھميه تغيير کرده است

الحساب است و عالوه بر سھميه  یتی و علی تومانی اختصاص یافته در ماه جاری حما١٠٠ ليتر سھميه ۵٠: وی افزود
  .  تومان افزایش یافته واریز شده است۴٠٠معمول که قيمت آن به 

 تومانی است که مصرف اضافه بر آن نيز به ۴٠٠ ليتری ۶٠ھای آینده ھمان سھميه  سھميه قطعی ماه: وی تاکيد کرد
  . شود  تومان محاسبه می٧٠٠قيمت 

 ليتر معمول در ۶٠ ليتر حمایتی به عالوه ۵٠ تومانی متشکل از ۴٠٠ ليتر سھميه ١١٠ص اخيرا شایعاتی مبنی بر اختصا
  . برخی محافل مطرح شده بود
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  ھا را می توان چند برابركرد  اشتغال زایی قھوه خانه
  

: ور گفت رئيس اتحادیه قھوه خانه دارھای کش :  دی آمده است 5 ایلنا در تاریخ –کار ایران دولتی به گزارش خبرگزاری 
  . قھوه خانه ھا پاتوق اصلی کارگران است

وگو با خبرنگار ايلنا با بيان این مطلب که فعاليت این اتحادیه  عباس عالیی رئيس اتحادیه قھوه خانه دارھای کشوردرگفت
در این زمينه با ایجاد شرایط الزم و مھيا بودن فضا می توان اشتغال زایی : از تھران به کل کشور ارتقاء یافته است، گفت

  . را که درحال حاضر در حدود یک ميليون نفر است به چند برابر افزایش داد
خوشبختانه با تالش ھای که انجام شد اتحادیه صنف ايجاد شد تا بتوانيم به اھدافی که داریم : عباس عالیی افزود

  . ز استدست یابيم كه از جمله این اھداف سرو سامان دادن به قھوه خانه ھای بدون مجو
در اتحادیه قھوه خانه داران به روی تمامی قھوه خانه ھای بدون مجوز باز است تا مجوز بگيرد،اما قبل از : وی ادامه داد 

  . آنکه ما مجوز را صادر کنيم ادره اماکن باید تایيدیه الزم را صادر کند
به یک ميليون نفر در قھوه خانه ھای کشور رئيس اتحادیه قھوه خانه داران تھران با بيان اینکه در حال حاضر نزدیک 

این ظرفيت وجود دارد تا در صورت مھيا شدن فضای الزم این یک ميليون نفر را به چند برابر :مشغول به کار ھستند گفت
قھوه خانه درتھران بود اما االن که 150ھزار نفر جمعيت داشت نزدیک به 150افزایش دادچرا که در زمانی که تھران حدود 

ایجاد قھوه   قھوه خانه دارد و این خود نشان می دھد ظرفيت برای550 ميليون جمعيت دارد فقط 15ین شھر بيش از ا
  . خانه ھای جدید تا حدود بسيار زیادی مھياست

قھوه خانه پاتوق قشر کارگر است ، به طور :عالیی با اشاره به ارتباط مستقيم قھوه خانه ھا و کارگران با یکدیگر گفت 
ال بسياری می دانند اگر به دنبال نانوا در تھران ھستند باید به قھوه خانه ھای چھارراه لشكر و ميدان گمرک بروند یا مث

  . اگر به آشپز نياز دارند باید به قھوه خانه ھای خيابان الله زار بروند و موارد بسيار دیگری که ميتوان به آن اشاره کرد
ھوه خانه ھاضمن استراحت وخوردن چای در خصوص مسائل کاری با یکدیگر تبادل نظر و کارگران با پاتوق در ق: وی افزود

کارگران به غير از قھوه خانه ھا کجا .به طور کلی می توان گفت پاتوق اصلی کارگران قھوه خانه است.بحث می کنند
  . ميتوانند بروند

 خانه ھا قشر ضعيفی ھستند که شغل بسيار طاقت کارگران شاغل در قھوه: ریيس اتحادیيه قھوه خانه داران ایران گفت
  .  شب در آنجا کارگری کنند12 صبح تا7شما کاری سراغ دارید که از .فرسایی دارند که در سه شيفت کار می کنند

  پايان پيام
  

  اخراج کارگران سد آزاد به تير

 کارگر بصورت قرار داد موقت مشغول بکار 1200تير که بين شھرھای سنندج مریوان قرار دارد با تعداد پروژه سد آزاد به 
نفر از کارگران این 300   تعداد 1389/10/1 الی 1389/9/1مسئولين این سد طی یک ماه گذشته از تاریخ . می باشد 

نفر از 35 نفر از قسمت خاک رس بوده ، 52طبق این خبر ،بيشتر کارگران اخراجی در حدود . پروژه را از کار اخراج کردند 
کارگران بصورت  الزم به ذکر است که  .ایرین از دیگر بخش ھا می باشند نفر راننده بولدوزر، و س17کمپرسور، بخش 

  . ماه است که حقوق دریافت نکرده ا ند 3 و حدود  قراردادی مشغول به کار بوده

  کميته ھماھنگی برای کمک به ایجاد تشکل ھای کارگری 

  1389 دی 5

  ي كرمان قطع شد بيمه بيكاري كارگران نساج
  

به : گويد دبير اجرايي خانه كارگر كرمان مي  :  دی آمده است 5 ایلنا در تاریخ –کار ایران دولتی به گزارش خبرگزاری 
دنبال اتمام مھلت پرداخت مقدري بيمه بيكاري به كارگران باقيمانده مجتمع نساجي كرمان اين كارگران براي تامين 

  . اند بازنشستگي دچار مشكل شدهمعاش و استفاده از مزاياي 
در پي بروز بحران در واحدھاي نساجي كشور، تجمع نساجي كرمان در : عباس كاربخش در گفتگو با خبرنگار ايلنا، گفت

  . ھاي گذشته تعطيل شده است سال
 بحران و تعطيلي به دنبال بروز:  كارگر مشغول به فعاليت بودند، گفت700وي با بيان اينكه در اين كارخانه نزديك به 

مجتمع نساجي كرمان، كارفرما با تمامي كارگران تسويه حساب كرد و در اين رابطه نزديك به يكصد نفر از كارگران به 
  . صندوق بيمه بيكاري معرفي شدند

در حال حاضر مدتي است كه مھلت پرداخت مقرري بيمه بيكاري به اين گروه از كارگران نساجي كرمان : كاربخش افزود
  . پايان يافته است

دبير اجرايي خانه كارگر كرمان با بيان اينكه براي بازگشت به كار و اشتغال مجدد اين كارگران ھيچ فرصت شغلي يافت 
  . ھاي تعطيل شده پيوسته است ھا قبل به جمع كارخانه نساجي كرمان از مدت: شود؛ تاكيد كرد نمي

  . ضعيت كارگران باقيمانده نساجي كرمان شداين فعال كارگري خواستار رسيدگي مسووالن به و
  پايان پيام

  
  زند ھيات امناي تامين اجتماعي مجلس را دور مي
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دره دريافت   كارگر ابھر و خرم  خانه دبير اجرايي  :  دی آمده است 5 ایلنا در تاریخ –کار ایران دولتی به گزارش خبرگزاری 
  . ز ملكي سازمان تامين اجتماعي را درتضاد آشكار با قانون الزام دانستفرانشيز از بيمه شدگان تامين اجتماعي در مراك

ھيچ مرجعي جز : وگو با خبرنگار ايلنا قانون الزام را مصوب مجلس شوراي اسالمي عنوان كردواظھار داشت كاظم خلجي در گفت
  . كند  مصوب مجلس عملتواند برخالف قوانين اي ھم نمي گذاري ندارد و ھيچ نھاد و وزارتخانه مجلس حق قانون

كارگران بازنشسته  اين مقام كارگري با بيان اينكه امضاي چند عضو كانون عالي شوراھاي اسالمي كار كشور و با چند عضو كانون
اي را با  گسترده دبيران اجرايي خانه كارگر سراسركشور رايزني: كند، تصريح كرد تواند مصوبه مجلس را نقض تامين اجتماعي نمي

  . اند تا اطالعات الزم به آنھا داده شودو نمايندگان مانع قانون گريزي وزارت رفاه و تامين اجتماعي شوند آغازكرده ندگان مجلسنماي
كه دريافت فرانشيز را مصوب كرده و ھم ھيات مديره و  ھم ھيات امناي تامين اجتماعي: گفت دره كارگر ابھروخرم خانه دبيراجرايي

عي درصورت اجراي اين مصوبه غيرقانوني مجرم ھستند و درصورت اصرار به عمل غيرقانوني خود به مراجع مديرعامل تامين اجتما
  . قضايي معرفي و محاكمه خواھند شد

  پايان پيام
 

   طلبه برای اعزام به مدارس 300استخدام بيش از 

  
ھای وزارت   وزير و رئيس ستاد ھمكاري مشاور:  دی آمده است 5 ایلنا در تاریخ –به گزارش خبرگزاری دولتی کار ایران 

وپرورش در رابطه با حضور فعال  ھاى وزارت آموزش درراستاى سياست: ھای علميه اعالم كرد آموزش و پرورش و حوزه
  .  نفر از طالب زن و مرد شركت كردند كه توانستند قبول شوند300ھاى اخير بيش از  روحانيون در مدارس در استخدام

ھاى  ھاى حوزه گو با خبرنگار ايلنا با اشاره به اقدامات مشترك صورت گرفته در رابطه با ھمكاري و گفتعلى ذو علم در 
اين ستاد طى سال اخير كارھای پژوھشی و اقدامات بسيارى را انجام داده و : علميه و وزارت آموزش و پرورش گفت

ھاى بسيارى در اين  انديشيي ، ھمچنين ھمتوانسته است اقدامات موثرى را در كارھاى مشترك علمى داشته باشد
ھا تدوين و رونمايى   عنوان برنامه ھمكاري22ھای فعال به وقوع پيوست و  ھا و برنامه ستاد انجام شده كه طی آن طرح

  . شد
ھای صورت گرفته در آموزش و پرورش اظھار  ھا با اشاره به استخدام مشاور وزير آموزش و پرورش و دبير ستاد ھمكاري

ھاى اخير  وپرورش در رابطه با حضور فعال روحانيون در مدارس در استخدام ھاى وزارت آموزش درراستاى سياست: اشتد
  .  نفر از طالب زن و مرد شركت كردند كه توانستند قبول شوند300بيش از 

ايم  ھای اول را برداشته ھای جدى كه صورت گرفته ھنوز گام در اين چھار سال با تالش: ھا تصريح كرد دبير ستاد ھمكاري
تواند به عنوان  و بايد نگاه ھمدلی داشته باشيم تا ببينيم كه چه كاری بايد انجام داد، ھمچنين آموزش و پرورش مي

  .مركزی قوى در گسترش مسائل فرھنگى و دينى موثر باشد و بايد از آن نھايت استفاده را ببريم

  
  كارگران شھد ناب بالتكليف ھستند 

  
  

كارگراستان كھكلويه و بويراحمد  دبيراجرايي خانه :  دی آمده است 5 ایلنا در تاریخ –کار ایران دولتی رش خبرگزاری به گزا
  . كارخانه شھدناب خبرداد از تعطيلي

حدود : كرد،افزود وگو با خبرنگار ايلنا با اشاره به اين كه شھدناب در زمينه توليد آب ميوه فعاليت مي عليرضا جنتي درگفت
كرده   سال است كه تعطيل2كار نداشت و اين واحد را  گذاررغبتي به ادامه  نفر در اين كارخانه شاغل بودند اما سرمايه22

  . و ھمچنان اين تعطيلي پابرجاست
كارحكم به بازگشت به كار شاغالن شھدناب داده است، خاطر  وي با اشاره به اين كه ھيات تشخيص و حل اختالف اداره

  . كند وكارگران ھمچنان بالتكليف ھستند با اين حال مديريت به حكم اداره كار تمكين نمي: كرد نشان
  پايان پيام

  
 

  یک تحقيقات ميدانی 
  احمدی نژاد نفوذ خود در حاشيه تھران را از دست می دھد 

ه و تحليل تغيير مشاھدات ميدانی اولي :  آمده است ١٣٨٩ دی ۵  به گزارش خبرنگار آینده از قول آرش شيران يکشنبه
ھای خبری خارجی  ھای سياسی مردم حاشيه شھر تھران نسبت به وقایع روز کشور، از نفوذ نسبی شبکه جھت گيری

  .و اپوزیسيون در این مناطق حکایت دارد
ھای   به دليل نبود سياست٨٨به گزارش خبرنگار آینده با گذشت یک سال و نيم از انتخابات ریاست جمھوری سال 

ای  ھا در مناطق حاشيه ھای خارجی، چتر نفوذ این شبکه ای برای برخورد عقالنی و موثر با نفوذ شبکه  رسانه– راھبردی
  .به ویژه مناطق حاشيه تھران بازتر شده است

ای مردم حاشيه پایتخت، عملکرد  دھد یکی از دالیل عمده تغيير مشرب رسانه ھای خبرنگار آینده نشان می بررسی
بر اساس این . ھاست حال صرفا تبليغاتی رسانه ملی درباره طرح موسوم به ھدفمند کردن یارانهضعيف و در عين 

گزارش، برخورد اغراق آميز رسانه ملی درباره پيامدھای مثبت این طرح در کاھش مخاطبان رسانه ملی در این مناطق 
  .بسيار موثر بوده است
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ھای اطراف تھران است، به خبرنگار آینده  ی از شھرستاندر ھمين خصوص علی که صاحب سوپر مارکت کوچکی در یک
. ھای خبری صبح صداوسيما اعالم شد قيمت برنج چند درصد ارازن تر شده است چند وقت پيش در یکی از بخش: گفت

را ھا  پس از شنيدن این خبر من به ھمراه چند مغازه دار دیگر به بازار تھران مراجعه کردیم تا برنج مورد نياز مشتری
اما در کمال تعجب با افزایش چند درصدی قيمت برنج روبرو شدیم و بدون خرید حتی یک کيسه برنج . فراھم کنيم
  .برگشتيم

ھایی ھستند که تاثير  ھا از گروه این در حالی است که در مناطق حاشيه پایتخت، مغازه داران و به ویژه سوپر مارکتی
 سياسی نقش مھمی را ایفا – عمومی دارند و در تکثير نارضایتی اقتصادی بسيار زیادی در شکل گيری و مدیریت افکار

  .کنند می
ھای اطراف تھران را درباره عملکرد   سوپر مارکت واقع در یکی از شھرستان٢٠بر ھمين اساس خبرنگار آینده نظر صاحبان 

ھا و   درباره طرح ھدفمند کردن یارانه نفر آنھا ازنحوه اطالع رسانی صدا و سيما١۶صداوسيما به طور ضمنی جویا شد که 
  .پيامدھایش انتقاد کردند

اعتمادی روز افزون مخاطبان این مناطق به صدا وسيما، افزایش نفوذ  بر اساس این گزارش، روی دیگر سکه بی
درحالی که برخی کارشناسان رسانه معتقدند گرایش مردم این . ای نظير بی بی سی فارسی است ھای ماھواره شبکه

ھای خبرنگار آینده حاکی از آن است که خالء  کند بررسی تبعيت می» الگوی مد«ھای خبری خارجی از  مناطق به شبکه
ھا توسط صدا وسيما، از عوامل اصلی گسترش  انداز اقتصادی و معيشتی خانواده اطالعاتی پر نشده درباره چشم

  . ھای خارجی است گرایش مردم مناطق حاشيه به شبکه
آنکه رای اکثریت مردم این مناطق در انتخابات ریاست جمھوری به سبد رای دکتر محمود احمدی نژاد ریخته رغم  علی

ھا، مشاھدات اوليه از تغيير  شده، اما با گذشت یک سال و نيم از انتخابات و ھمزمان با اجرای طرح ھدفمند کردن یارانه
ھای  حالی است که مردم مناطق حاشيه تھران در اعتراضاین در . جھتگيری سياسی مردم این مناطق ھم حکایت دارد

  .پس از انتخابات ریاست جمھوری نقش کمرنگی داشتند
گرایانه از سوی صداوسيما و بازسازی اعتماد مخاطبان با اطالع رسانی غيرجناحی و  بر ھمين اساس اتخاذ رویکرد واقع

  .رسد  میھا ضروری به نظر غيرسياسی درباره طرح ھدفمند کردن یارانه

 

  بيمه بيكارى كارگران نساجى كرمان قطع شد.

به دنبال اتمام : گويد  دبير اجرايى خانه كارگر كرمان مي:  دی آمده است 5 ایلنا در تاریخ –به گزارش خبرگزاری کار ایران 
ن معاش و استفاده از مھلت پرداخت مقدرى بيمه بيكارى به كارگران باقيمانده مجتمع نساجى كرمان اين كارگران براى تامي

  . اند مزاياى بازنشستگى دچار مشكل شده
در پى بروز بحران در واحدھاى نساجى كشور، تجمع نساجى كرمان در : عباس كاربخش در گفتگو با خبرنگار ايلنا، گفت

  . ھاى گذشته تعطيل شده است سال
به دنبال بروز بحران و تعطيلى مجتمع : ت بودند، گفت كارگر مشغول به فعالي700وى با بيان اينكه در اين كارخانه نزديك به 

نساجى كرمان، كارفرما با تمامى كارگران تسويه حساب كرد و در اين رابطه نزديك به يكصد نفر از كارگران به صندوق بيمه 
  . بيكارى معرفى شدند

روه از كارگران نساجى كرمان پايان در حال حاضر مدتى است كه مھلت پرداخت مقررى بيمه بيكارى به اين گ: كاربخش افزود
  . يافته است

دبير اجرايى خانه كارگر كرمان با بيان اينكه براى بازگشت به كار و اشتغال مجدد اين كارگران ھيچ فرصت شغلى يافت 
  . ھاى تعطيل شده پيوسته است ھا قبل به جمع كارخانه نساجى كرمان از مدت: شود؛ تاكيد كرد نمي

 .خواستار رسيدگى مسووالن به وضعيت كارگران باقيمانده نساجى كرمان شداين فعال كارگرى 

  ھدفمندی یارانه ھا 
   تومان افزایش می یابد ٣۴٠بليط مترو 

 تومان بر ٣۴٠ای است که حدود  ھا بر روی برق مترو به گونه تاثير ھدفمندی یارانه:سخنگوی شورای شھر تھران گفت
  .کند که ظاھراً این ميزان باید از مسافران گرفته شود ه میروی قيمت تمام شده بليط مترو اضاف

به گزارش خبرنگار ایلنا، خسرو دانشجو سخنگوی شورای شھر تھران پس از پایان سيصد و چھل و یکمين جلسه علنی 
ھای  شورای شھر که بدون حضور مستمع برگزار شد با اشاره به پيشنھاد مکتوب سازمان تاکسيرانی در مورد نرخ کرایه

ھا ابالغ شده و مقرر شد تا با برگزاری  رانی جھت بررسی بيشتر به کميسيون درخواست تاکسی: تاکسی تاکيد کرد
  .رانی مورد بررسی قرار گيرد ھا پيشنھاد تاکسی جلساتی با حضور نمایندگان متولی ھدفمند کردن یارانه

طالئی :  درصد باشد ادامه داد١۵يمت نرخ تاکسی باید او با اعالم اینکه مطابق با اعالم استانداری حداکثر افزایش ق
  .کنيم رئيس کميسيون فرھنگی، چمران رئيس شورای شھر و شخص من در این جلسه شرکت می

  
  شھر با دولت ھم سو است شھرداری و شورای

: ھا گفت ارانهسخنگوی شورای شھر تھران با اشاره به ھمکاری تنگاتنگ رانندگان تاکسی در اجرای طرح ھدفمند کردن ی
ھای تاکسی  شود و ھنوز ميزان افزایش احتمالی نرخ ھای جدید در غالب جداولی به شورا پيشنھاد می ھمه ساله نرخ
  .مشخص نيست
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دانشجو با اعالم اینکه مسئوالن شھرداری در حوزه حمل و نقل انگيزه باالیی دارند تا با مسئوالن دولت در نحوه اجرای 
  .ھای تاکسی وارد شود ا حداقل فشار به مردم و رانندهاین قانون کمک کنند ت

شورای شھر نيز با مثبت دانستن بحث اجرایی شدن قانون ھدفمندی کمال انگيزه و تالش را دارد که در این : او افزود
  .جھت با دولت ھم سو و ھماھنگ باشد

ھای بليتی و نرخ   نرخ کرایه اتوبوسبه گفته سخنگوی شورای شھر تھران شورای شھر بنا دارد حداکثر طی ھفته آتی
تاکسی را تصویب و ابالغ کند به ھمين دليل از رانندگان تاکسی و سایر فعاالن حوزه حمل و نقل عمومی استدعا داریم 

ھایی در این راستا  ای اعمال نکنند چرا که به طور جسته و گریخته شکایت ھا افزایش کرایه که تا زمان تعيين تکليف نرخ
  .ای شھر شده استبه شور

  
  برھای شخصی استفاده نکنند  مردم از تاکسی

ھا از افزایش  عمده شکایت: به گزارش خبرنگار ایلنا، دانشجو در ادامه در مورد تخلف برخی از رانندگان تاکسی یادآور شد
ھای  ھای شخصی بوده درحالی که شھرداری و شورای شھر مسافرکش نرخ حمل و نقل عمومی مربوط به مسافرکش

  .شناسد شخصی را به رسميت نمی
شورای شھر ھميشه از : ھای تاکسی تحت ھر شرایطی غيرقانونی بوده افزود او با اعالم اینکه افزایش نرخ کرایه

ھای شخصی را به حوزه حمل و نقل عمومی ندھند و پيشنھاد  مجموعه پليس انتظار داشته که اجازه ورود مسافربر
  .ه از این وسایل نيز استفاده نکنندجدی ما به مردم این است ک

ھای قانونی و شھری پر  ھای تھران را از تاکسی بزرگراه: سخنگوی شورای شھر تھران خطاب به مسئوالن شھری گفت
  .کنند تا با اشباع شھر مردم دیگر از مسافربر شخصی استفاده نکنند

  
  ھای تاکسی  درصدی کرایه١۵احتمال افزایش 

ان در ادامه با اعالم اینکه الزم است مسائل مربوط به قطعات خودرو، سوخت، روغن و سایر سخنگوی شورای شھر تھر
 درصدی ١۵رانی با افزایش  به احتمال زیاد تاکسی: ھای تاکسی در تعيين نرخ ارزیابی شود گفت خدمات عمومی راننده
  .رسانی در شھر ادامه دھند نرخ کرایه به خدمت

  
  ھا ا اجرای ھدفمندی یارانهحمایت از حمل و نقل عمومی ب

در : ھا ھدفمندی مدنظر بوده نه حذف یارانه خاطرنشان کرد دانشجو در ادامه با اعالم اینکه در ھدفمند کردن یارانه
شود درحالی که قبل از آن از سيستم حمل و نقل  راستای اجرای این طرح از سيستم حمل و نقل عمومی حمایت می

  .شد خصوصی حمایت می
آوری زباله، نرخ سوختی که پيمانکار طرف قرارداد شھرداری خدمات  شھردار تھران نگران بوده که در حوزه جمع: داو افزو

  .داده قابل مقایسه با نرخ پس از ھدفمندی نيست و الزم است تا این فاصله به نوعی جبران شود ارائه می
ھا خاطرنشان  ينه برق پس از ھدفمندی یارانهسخنگوی شورای شھر تھران با اشاره به مشکالت متروی تھران در زم

شود که  طور استنباط می پذیر نخواھد بود و این مصرف برق مترو بسيار باال بوده بدون حمایت دولت تامين آن امکان: کرد
  .زنی حل شود باید بخشی از این فشار از طریق افزایش نرخ بليط مترو تامين شود و الزم است تمام این مشکالت با رای

 تومان بر روی قيمت تمام شده ٣۴٠ای است که حدود  ھا بر روی برق مترو به گونه به گفته دانشجو تاثير ھدفمندی یارانه
  .کنند که ظاھراً این ميزان باید از مسافران گرفته شود بليط مترو اضافه می

 

 حذف كارگران نقاش از شمول قانون بيمه اجبارى 

 عضو ھيات مديره انجمن صنفى نقاشان ساختمانى :  دی آمده است 5 ایلنا در تاریخ –به گزارش خبرگزاری کار ایران 
  . اقدام اخير سازمان تامين اجتماعى باعث ناراحتى و نگرانى نقاشان ساختمانى شده است: گويد تھران و حومه مي

و حومه در حرفه نقاشى ساختمان  ھزاركارگر در تھران 30وگو با خبرنگار ايلنا، با يادآورى اين كه حداقل  بدرى درگفت
كارگران نقاش ساختمانى انتظار داشتندتا با اجراى قانون بيمه اجبارى كارگران ساختمانى بتوانند از : اشتغال دارند، گفت

  . مند شوند مزاياى خدمات تامين اجتماعى بھره
ز مشموالن قانون بيمه اجبارى باعث اقدام اخير مسووالن سازمان تامين اجتماعى مبنى حذف كاگران نقاش ا: وى افزود

  . نگرانى و ناراحتى اين گروه ازكارگران زحمتكش شده است
ترين  به دليل وجود مواد شيميايى خطرناك درتركيبات رنگي،كارگران نقاش ساختمانى صاحب يكى از سخت: گفت بدري

  . مشاغل ھستند
شود و شاغالن دراين  حرفه فصلى نيز محسوب مياين در حالى است كه حرفه نقاشى ساختمان يك : وى يادآور شد

  . حرفه براى تامين معاش خود از دسترسى به درآمد ثابت و معين نيز محروم ھستند
مندى اين گروه از كارگران را از مزاياى بيمه اجبارى كارگران  بدرى از مسووالن تامين اجتماعى خواست تا امكان بھره

  . ساختمانى فراھم كنند
 

  مترو   تومانى قيمت تمام شده بليط340افزايش 

تاثير ھدفمندى : شوراى شھر تھران گفتسخنگوى:  دی آمده است 5 ایلنا در تاریخ –به گزارش خبرگزاری کار ایران 
كند كه   تومان بر روى قيمت تمام شده بليط مترو اضافه مي340اى است كه حدود  ھا بر روى برق مترو به گونه يارانه
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  .  از مسافران گرفته شودزان بايدظاھراً اين مي
به گزارش خبرنگار ايلنا، خسرو دانشجو سخنگوى شوراى شھر تھران پس از پايان سيصد و چھل و يكمين جلسه علنى 

ھاى  شوراى شھر كه بدون حضور مستمع برگزار شد با اشاره به پيشنھاد مكتوب سازمان تاكسيرانى در مورد نرخ كرايه
ھا ابالغ شده و مقرر شد تا با برگزارى  رانى جھت بررسى بيشتر به كميسيون واست تاكسيدرخ: تاكسى تاكيد كرد

  . رانى مورد بررسى قرار گيرد كسيھا پيشنھاد تا جلساتى با حضور نمايندگان متولى ھدفمند كردن يارانه
طالئى : رصد باشد ادامه داد د15او با اعالم اينكه مطابق با اعالم استاندارى حداكثر افزايش قيمت نرخ تاكسى بايد 

  . كنيم ص من در اين جلسه شركت ميرئيس كميسيون فرھنگي، چمران رئيس شوراى شھر و شخ
  شھر با دولت ھم سو است  شھردارى و شوراي

: ھا گفت سخنگوى شوراى شھر تھران با اشاره به ھمكارى تنگاتنگ رانندگان تاكسى در اجراى طرح ھدفمند كردن يارانه
ھاى تاكسى  شود و ھنوز ميزان افزايش احتمالى نرخ ھاى جديد در غالب جداولى به شورا پيشنھاد مي  نرخھمه ساله

  . مشخص نيست
دانشجو با اعالم اينكه مسئوالن شھردارى در حوزه حمل و نقل انگيزه بااليى دارند تا با مسئوالن دولت در نحوه اجراى 

  . ھاى تاكسى وارد شود ندهو راناين قانون كمك كنند تا حداقل فشار به مردم 
شوراى شھر نيز با مثبت دانستن بحث اجرايى شدن قانون ھدفمندى كمال انگيزه و تالش را دارد كه در اين : او افزود

  . جھت با دولت ھم سو و ھماھنگ باشد
اى بليتى و نرخ ھ به گفته سخنگوى شوراى شھر تھران شوراى شھر بنا دارد حداكثر طى ھفته آتى نرخ كرايه اتوبوس

تاكسى را تصويب و ابالغ كند به ھمين دليل از رانندگان تاكسى و ساير فعاالن حوزه حمل و نقل عمومى استدعا داريم 
ھايى در اين راستا  اى اعمال نكنند چرا كه به طور جسته و گريخته شكايت ھا افزايش كرايه كه تا زمان تعيين تكليف نرخ
  . به شوراى شھر شده است

  
  

فريبرز رئيس دانا، مصاحبه با رسانه ھای بيگانه و اخالل در » جرم«:دادستان تھران
  .…امنيتی:اتھام اعضای سنديکا/ھدفمند کردن يارانه ھا

ت واحد ارتکاب جرايم امنيتی دليل بازداشت اعضای سنديکای کارگران شرک: آمده است مھر به نوشته خبرگزاری دولتی 
  است 

پاسخ به پرسش خبرنگار مھر در مورد علت بازداشت اعضای سنديکای کارگران شرکت واحد جعفری دولت آبادی در 
د و برخی منتظر صدور اين افراد اتھام امنيتی داشته اند و جرايم امنيتی مرتکب شده اند که برخی حکم گرفته ان: افزود

  . حکم ھستند
  داليل بازداشت رئيس دانا 

ه آقای رئيس دانا به جرم مصاحبه با رسانه ھای بيگانه و اخالل در ھدفمند وی در پاسخ به اين پرسش که گفته شد
اين شخص پرونده اش در دستور کار نيروھای اطالعاتی و قضايی است که : کردن يارانه ھا بازداشت شده است گفت

 ھستيم حق مصاحبه وی با رسانه ھای بيگانه دستگيری وی را تسريع کرد چون وقتی در آستانه اجرای طرح بزرگی
  . جاد کنيمنداريم در آن اخالل اي

جعفری دولت آبادی در پاسخ به خبرنگار مھر مبنی بر تشکيل پرونده ويژه آلودگی ھوا و اخالل گران در ھدفمند کردن 
  . تا کنون ھيچ پرونده ای در مورد آلودگی ھوا و ھدفمند کردن يارانه ھا تشکيل نشده است: يارانه ھا گفت

  
  اند خانه ريسندگی قزوين چھار ماه حقوق نگرفتهکارگران کار

عضو ھيات مديره کانون ھماھنگی شوراھای اسالمی :  دی آمده است 6 ایلنا در تاریخ –به گزارش خبرگزاری کار ایران 
سرمايه در  سال سابقه در ريسندگی و بافندگی در حال حاضر مشکل 42کارخانه تبد با : کار استان قزوين اظھار کرد

  . ش و نقدينگی داردگرد
 نفر از کارگران اين کارخانه حقوق دريافت 230 ماه است 4حدود : به گزارش ايلنا، عباس کشاورز معتمدی ادامه داد

  . اند ای پيدا کرده مشکالت عديدهاند و  نکرده
فرسودگی : ت، افزودوی با اشاره به اينکه در حال حاضر بھای تمام شده کاالی از قيمت فروش فعلی به مراتب باالتر اس

  . بودن قيمت کاالی ساخته شده استباعث باال ... ھای سربار و ماشين آالت، فراند طوالنی توليد و باال بودن ھزينه
اگر بنياد جانبازان که اين شرکت متعلق به آن است و کمک : عضو شوراھای اسالمی کار کارخانجات تبد قزوين اظھار کرد

  . شوند نوسازی صنايع بازنشسته مي قانون 10آور و ماده   قالب مشاغل سخت و زيانکند نيمی از کارگران آن در
اگر بنياد بتواند به لحاظ تامين مواد اوليه به اين شرکت کمک کند، شرکت تبد به حيات خود : کشاورز معتمدی ادامه داد

  .دھد ادامه مي
  

  ارفرماييرسميت جلسات شوراي عالي كار بدون حضور نمايندگان كارگري و ك
  

دولت دستورالعمل چگونگی تشکيل و نحوه اداره :  دی آمده است 6 ایلنا در تاریخ –به گزارش خبرگزاری کار ایران 
  . شورای عالی کار را اصالح کرد

وزرای کار، صنایع، دادگستری، کشور و (ھای قانون کار  نامه به گزارش ايلنا، وزیران عضو کارگروه وضع و اصالح آیين
  .  دستورالعمل چگونگی تشکيل و نحوه اداره شورای عالی کار را اصالح کردند5، ماده )اورزیجھادکش

مشروط بر این که در ھر جلسه دو نفر از گروه کارگر و دو نفر از گروه کارفرما حضور داشته «بر این اساس، عبارت 
 نفر 11اعضای شورای عالی کار مرکب از  «: این دستورالعمل حذف و این ماده بدین ترتيب اصالح شد5، از ماده »باشند
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مصوبات شورا با اکثریت آرا اعضای حاضر .  نفر از اعضا رسميت خواھد داشت7باشند و جلسات آن با حضور حداقل  می
  » .در جلسه معتبر خواھد بود

  پايان پيام
  

   استILOمصوبه اخير دولت نقض مقاوله نامه 
  

مطابق : گويد  دبير اجرايي خانه كارگر اصفھان مي:  دی آمده است 6 در تاریخ  ایلنا–به گزارش خبرگزاری کار ایران 
تواند بدون در نظر گرفتن حقوق شركاي سه جانبه نسبت به اصالح قانون  ھاي بنيادين حقوق كار دولت نمي نامه مقاوله

  . كار اقدام كند
ھاي قانون كار مغاير  نامه ضو كارگروه وضع و اصالح آيينمصوبه اخير وزيران ع: اصغر برشان در گفتگو با خبرنگار ايلنا، گفت

  . است) ILO(ھاي مورد قبول ايران در سازمان جھاني كار  حقوق بنيادين كار و مقاوله نامه
ھاي شوراي عالي كار بايد به صورت مساوي ميان  مطابق قانون كار، كرسي: عضو پيشين شوراي عالي كار يادآور شد

  . جتماعي روابط كار تقسيم شوندنمايندگان سه گروه ا
 صندلي باشد كه به طور مساوي ميان نمايندگان 9ھاي شوراي عالي كار  بر اين اساس بايد تعداد كرسي: وي افزود

  . شركاي سه جانبه تقسيم شود
به حضور گيري در شوراي عالي كار  اي مالك تصميم اينكه كارگروه اصالح و بازنگري در قوانين كار طي مصوبه: وي گفت

  . اكثريت نفرات عضو اين شورا تغيير دھد مغاير اصل سه جانبه گرايي است
به باور برشان ھرگونه اصالح و بازنگري در قوانين قانون كار بايد از طريق مجلس شوراي اسالمي و با رعايت اصول سه 

  . يردھاي بنيادين حقوق كار و اطالع شركاي اجتماعي صورت گ جانبه گرايي، مقاوله نامه
  پايان پيام

  
  

   ميليون تن خاك و سنگ در معدن اشكيلي ريزش كرده است 4حدود 
 

درپي ريزش معدن زغال سنگ اشكيلي و محبوس :  دی آمده است 6 ایلنا در تاریخ –به گزارش خبرگزاری کار ایران 
مل شركت تھيه و توليد شدن سه نفر از كارگران معدنچي رئيس سازمان نظام مھندسي معدن ايران به اتفاق مديرعا

  . مواد معدني ايران از محل حادثه معدن اشكلي ھجدك بازديد كردند
به گزارش ايلنا، ناصرنيا رئيس شوراي مركزي و رئيس سازمان نظام مھندسي معدن ايران شامگاه جمعه به اتفاق 

درجريان عمليات امداد و نجات رحيميان مديرعامل شركت تھيه و توليد مواد معدني ايران با حضور در معدن اشكيلي 
  . قربانيان حادثه اخير اين معدن قرار گرفتند

در جريان اين بازديد، رئيس سازمان نظام مھندسي معدن ايران پس از شنيدن نقطه نظرات كارشناسان و اقدامات صورت 
تا اين زمان بھترين مديران و كارشناسان متخصص و صاحب نظر : گرفته در عمليات امداد و نجات معدن اشكلي گفت

  . است اند و تعطيل كردن كارگاه نيز به موقع بوده كارھا را انجام داده
روزي مديران و كارشناسان متخصص و مجرب معدني را در اين حادثه ستوده و اين امر را در نوع خود  وي تالش شبانه

  . نظير خواند بي
  . ترين گزينه جھت رسيدن به محل ريزش دانست ارگاه را مطمئناين استاد دانشگاه؛ حفر تونل جديد از طرف كمر پايين ك

ھايي در راستاي سرعت و  رئيس سازمان نظام مھندسي معدن ضمن تاييد گزينه درحال انجام عمليات جستجو؛ توصيه
  . دقت بيشتر و رعايت ايمني ارائه كرد

لسه ضمن قدرداني از ھمكاري شاغلين و رحيميان، مديرعامل شركت تھيه و توليد مواد معدني ايران نيز در اين ج
بازنشستگان در عمليات امداد و نجات؛ گزارش مختصري از اقدامات صورت گرفته و مطالعات انجام شده براي ادامه 

  . عمليات جستجو؛ ارائه كرد
طقه؛ يك گروه تر من با توجه به عاليم رانش در منطقه؛ در راستاي پيشگيري از حوادث احتمالي و مطالعه دقيق: وي گفت

 كردستان و عضو موسسه ژنو فيزيك تھران به 9ژئو فيزيك از يزد و كردستان به سرپرستي دكتر نمكي استاد دانشگاه
  . اند و درحال بررسي و مطالعه ژئوفيزيكي منطقه ھستند منطقه اعزام شده

شركت كوشا معدن كه در زمينه مديرعامل شركت تھيه و توليد مواد معدني ايران با اشاره به دعوت از كارشناسان 
اين گروه : معادن روباز فعال ھستند؛ جھت بررسي گزينه عمليات خاكبرداري محدوده مورد حادثه به صورت روباز گفت

پس از مطالعه منطقه اعالم نمودند كه حدود يك ميليون و پانصد و شصت ھزار متر مكعب معادل سه ميليون و نھصد 
به جا شود كه اين گزينه به دليل حجم باالي عمليات و مدت زمان اجراي آن مورد تاييد قرار ھزار تن خاك و سنگ بايد جا

  . نگرفت
گفتني است رئيس شوراي مركزي و رئيس سازمان نظام مھندسي معدن ايران صبح شنبه؛ چھارم دي ماه سال جاري 

  . از معدن اشكلي ھجدك بازديد به عمل آوردند
  پايان پيام

  
  ريابيد مشكالتمان را د

  
شوراي اسالمي كار شركت فرش پارس قزوين در نامه اي :  دی آمده است 6 ایلنا در تاریخ –به گزارش خبرگزاری کار ایران 

  . ھاي آنھا رسيدگي كند سرگشاده به رييس جمھور خواستند به درخواست
.  سال دچار بحران مالي مي باشد9 حدود شركت فرش پارس از جمله شركت ھايي است كه: به گزارش ايلنا در اين نامه آمده است

نفر از كارگران را جھت بازسازي شركت به عنوان 195 با مصوبه شوراي عالي كار تعداد 80مديران شركت نيز به ھمين دليل در سال 
م وعده ھايي را طرح اصالح ساختار به مدت يك سال و نيم علي رغم ميل كارگران با حمايت مسوولين به بيمه بيكاري فرستادند و تما
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  . كه براي اصالح ساختار داده بودند ھيچ كدام عملي نشد 
 دوباره طرح اصالح ساختار را اجرا 86باز ھم مسئولين به اين موضوع بسنده نكردند ودر سال : در بخش ديگري از اين نامه آمده است

اي كارگران فاصله   موضوع باعث شد كه در سوابق بيمه نفر را نيز به مدت يك سال به بيمه بيكاري فرستادند و ھمين245كرده حدود 
 سال در مشاغل سخت و زيان آور، نمي توانند از مزاياي بازنشستگي 20خدمتي ايجاد شود چنانچه كارگران پس از پركردن سوابق 

ايگزين مدت بيمه بيكاري را استفاده كنند كه بنا به اظھارات مسئوالن سازمان تامين اجتماعي استان كارگران مي بايست به اندازه ج
  . كاركنند تا مدت دو يك سال ونيم جبران گردد

با توجه به اينكه در سطح استان قزوين، فرش پارس اولين شركتي بود كه بدليل : در قسمت ديگر اين نامه چنين نوشته شده است
اما ھيچ گونه اقدامي از سوي مسئولين جھت رفع طرح اصالح ساختار ، با اصرار مسئولين كارگران خود را به بيمه بيكاري فرستاده 

مشكل آنان صورت نگرفته است و حال آن كه جھت حل مشكالت شركت ھاي مشابه مانند فرنخ، مه نخ و ناز نخ از سوي نمايندگان 
ان دوران حضرتعالي در سومين سفر استاني ھيئت دولت تصميماتي اتخاذ گرديد كه براي كارگران شركت ھاي مذكور نياز به جبر

  . بيكاري نبوده و مدت زمان استفاده كارگران از بيمه بيكاري به عنوان سوابق سخت و زيان آور محسوب گرديده است
  . اند تا در خصوص حمايت از كارگران شركت فرش پارس تصميم گيري كند نويسندگان اين نامه در خاتمه از رييس جمھور خواسته

  پايان پيام
  

  وزيركاراستعفا دھد 
  

كارگر استان خراسان رضوي با اشاره به  خانه  دبيراجرايي:  دی آمده است 6 ایلنا در تاریخ –به گزارش خبرگزاری کار ایران 
كار بدون حضور  مصوبه رسميت جلسه شوراي عالي: كارگفت ھاي قانون نامه مصوبه وزيران كارگروه اصالح آيين

  . ه انجام گرفته بدترين برخورد با جامعه كاروتوليد استكارگرو كه دراين كارگري و كارفرمايي نمايندگان
با اين مصوبه انگيزه كار، تالش و توليد درميان كارگران و كارفرمايان از : وگو با خبرنگار ايلنا افزود حسين رسولي درگفت

  . بين خواھد رفت
نگر عدم اطمينان دولت به ھاي قانون كار بيا نامه  مصوبه اخيروزيران كارگروه اصالح آيين: وي تاكيد كرد

  . قشركارگروكارفرماست
حضور  كار بدون رسميت جلسات شوراي عالي: اين فعال كارگري اين مصوبه را عاقالنه ندانست و تصريح كرد

  . خواھد داد كارگري وكارفرمايي به نفع ھيچ كس از جمله دولت، كارگروكارفرما نيست و نتيجه عكس نمايندگان
كارگر،كانون  كاركشور، مجمع عالي نمايندگان كانون عالي شوراھاي اسالمي رگر مشھد خواستار واكنشكا خانه دبيراجرايي

بند مربوط به رسميت شوراي : صنفي كارگري شدو اظھارداشت  ھاي  كارفرمايان ايران و كانون عالي انجمن عالي
  . ليدكشوراستكار بدون حضور نمايندگان كارگري و كارفرمايي تيرخالص به پيكره تو عالي

وزارت كارو سازمان  به رسولي با اشاره به اظھارات مكرر وزيركار مبني بر اولويت اصل سه جانبه گرايي در مسايل مربوط 
كار رسيده  سه جانبه گرايي در تامين اجتماعي را كه از بين بردند حاال نوبت به شوراي عالي: گفت تامين اجتماعي

  . است
  . اگر وزيركار فردي عملگرا باشد بايد استعفا دھد: ھد تصريح كرددبيراجرايي خانه كارگرمش

  پايان پيام
 

  اعتصاب پرسنل جمع آوری و حمل زباله شھرداری شوشتر 

از شامگاه گذشته پرسنل جمع آوری و حمل زباله شھرداری :  دی آمده است 6 در تاریخ خبرگزاری فارسبه گزارش 
  . یای دست به اعتصاب زدندشوشتر به دليل عدم پرداخت حقوق و مزا

آوری کننده و حمل زباله شھرداری شوشتر به دليل عدم پرداخت  به گزارش خبرگزاری فارس از شوشتر، پرسنل جمع
  . ھای سال گذشته و امسال دست به اعتصاب زدند معوقات و حقوق و مزایای برخی از ماه

ھای سطح شھرستان   و امروز باعث شده است که زبالهبر اساس این گزارش، عدم فعاليت این کارگران در روز گذشته
  . شوشتر ھمگی درب منازل مردم باقی بماند و شھرستان با وضعيت بسيار بدی مواجه شود

سابقه است و تاکنون نيروھای   سال گذشته بی١۵این مشکل برای مدیریت شھری در سطح شھرستان شوشتر در 
  . نين تحصنی یکپارچه نکرده بودندآوری کننده زباله شھرداری چ تنظيف و جمع

کارگران بخش تنظيف شھرداری : وگو با خبرنگار فارس در شوشتر اظھار داشت در این باره شھردار شوشتر در گفت
  . اند شوشتر تنھا چند حقوق خود را دریافت نکرده

ق قرارداد پيمانکاران نيز دو ماه طب: احمد آصفی با اشاره به اینکه این ميزان پرداخت نشده به کارگران زیاد نيست، گفت
  . اند اضافه بر پرداخت شھرداری به کارگران پرداخت کرده

وضعيت درحال پيگيری و تالش برای برطرف شدن : وی بدون اشاره به ميزان بدھی به کارگران این بخش شھرداری گفت
  . شود است و این مشکل به زودی برطرف می
 نفر در قالب سه ١٠٠آوری و حمل زباله را در سطح شھر شوشتر توسط بيش از طبق آمار به دست آمده تنظيف و جمع

  .شود  انجام می پيمانکار

  دستمزد 
  

  فرمول محاسبه دستمزدھا را تغيير دھيد 
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  .  از فرمول جديدي استفاده كند90شوراي عالي كار بايد براي محاسبه دستمزدھاي سال 
ھاي واقعي  ر با يادآوري اينكه ھمواره ميان دستمزدھاي تعيين شده با ھزينهكرمعلي ساماني پور در گفت و گو با خبرنگا
اال وخدمات اين شكاف تشديد اين احتمال وجود دارد كه با آزادسازي بھاي ك: زندگي شكاف وجود داشته است؛ گفت

دن شكاف ميان ھا باعث پرش سازي يارانه ھرچند دولت و برخي كارشناسان تاكيد دارند كه ھدفمند: وي گفت. شود
پذير در شيوه محاسبه  شود اما عاقالنه آن است تا به منظور حمايت از اقشار آسيب سطح مزد با ھزينه زندگي مي

  .  تغيير ايجاد شود90دستمزدھاي سال 
دبير اجرايي خانه كارگر ساوجبالغ با يادآوري اينكه مصوبات مزدي شوراي عالي كار ھمواره مبناي محاسبه مستمري 

. شد 90شستگان تامين اجتماعي ھستند خواستار توجه مسووالن به معاش كارگران بازنشسته و شاغل در سال بازن
اي از مصوبه شوراي عالي كار مستمري  جاري سازمان تامين اجتماعي با تفسير سليقه وي با بيان اينكه در سال

 عالوه بر افزايش منطقي 90 انتظار دارند تا در سال كارگران بازنشسته و از كار افتاده: بازنشستگان را افزايش داد؛ گفت
  .  را نيز دريافت كنند89ھا، مطالبات مربوط به سال  مستمري
  پايان پيام

  
 کار زنان مجرد در عسلویه ممنوع شد 

  
جنوبی تاكيد  وزیر نفت در سفر به عسلویه بر حضور نداشتن بانوان مجرد در پارس: سفير آمده است به نوشته سایت  

نشست كميسيون تعامل  مقام منطقه ویژه پارس جنوبی، در به گزارش مارین نيوز، سيد پيروز موسوی، قائم.كرد
مصوباتی كه وزیر نفت به آن تاكيد داشت؛ اجرای  از دیگر: استانداری بوشھر با پارس جنوبی با اعالم این مطلب گفت

وزیر نفت تاكيد كرد ھر مدیری كه نسبت به :  افزودوی .پارس جنوبی بود  درصد اشتغال نيرھای بومی در50مصوبه 
  .شود كند، بركنار می اجرای این دو مصوبه كوتاھی

  

 بيانيه بخشی از معلمان در اعتراض به اعدام معلم نازی آباد علی صارمی 

  :  دی می نویسد 7کميته معلمان آزاده ایران در تاریخ 
  معلمان و ھموطنان آزاده , فرھنگيان 

 ساله و معلم محبوب دانش آموزان نازى آباد تھران كه درزمان شاه 63 زندانى سياسى آقاى على صارمى مطلع شديم
 سال ازعمرش را براى آزادى انديشه و بيان در زندانھا گذرانده بود امروز صبح سه شنبه ھفتم ديماه 23نيز زندانى بوده و 

  . توسط نظام حاكم برايران اعدام شده ا ست 
  ھموطنان 

ومت ايران در شرايطى به چنين جنايتى دست زده كه بدليل اجراى يارانه ھا و افزايش سرسام آور تمامى كاالھا از حك
كه پايه اى ترين نيازھاى كليه اقشار جامعه است با نا رضايتى گسترده ى اجتماعى روبرو شده ..نان گرفته تا نفت و

  . است 
 آگاه و مبارز مردم ايران ميتواند از بروز نارضايتى ھا و اعتراضات اجتماعى نظام ديكتاتورى فكر ميكند با اعدام فرزندان

اما تجربه تاريخ نشان داده كه چنين عملكرد ھايى نه تنھا مانع حركت ھاى اجتماعى نميشود بلكه باعث . جلوگيرى كند 
  گسترش فزاينده ى آنھا خواھد شد 

معلم آزاده ميھن , سياسى و محكوم كردن اعدام زندانى سياسى كميته معلمان آزاد ايران ضمن حمايت از زندانيان 
معلمان ومردم آزاده ايران وكليه سازمانھاى حقوق بشرى درجھان ميخواھد با , آقاى على صارمى از تمامى فرھنگيان 

 در محكوم كردن اعدام زندانى سياسى آقاى على صارمى مانع اعدام ساير زندانيان سياسى از جمله معلمان دربند
  . زندانھا شوند 

  كميته معلمان آزاد ايران 
  1389 ديماه 7

 آنھا سه ماه حقوق طلبکارند /  کارگر کرد در يک ماه ٣٠٠اخراج 

تير که سه ماه از حقوق خود را   تن از کارگران سد آزاد به٣٠٠بيش از :  دی آمده است 7به نوشته سایت کلمه در تاریخ 
  . اه اخير از کار اخراج شدنديک ماند، در  ھنوز دريافت نکرده

که بين شھرھای سنندج و مريوان قرار دارد، مشغول “ به تير”به گزارش رسيده به کلمه، اين کارگران، در پروژه سد آزاد 
 نفر در بخش ٣۵در قسمت خاک رس، )  نفر۵٢در حدود (اند و گزارش شده که بيشتر کارگران اخراجی  به کار بوده
  . اند خشھای اين پروژه شاغل بودهده بولدوزر و بقيه ھم در ساير ب نفر رانن١٧کمپرسور، 

 کارگر به صورت قراردادی مشغول به کارند و پرداخت حقوق ماھيانه آنھا نيز تاکنون سه ماه به ١٢٠٠در اين پروژه حدود 
 از کار اخراج ١٣٨٩ ماه  کارگری که در يک ماه گذشته، از اول آذرماه تا اول دي٣٠٠اين شامل . تعويق افتاده است

  . شود اند، نيز مي شده
  

   ھزار نفر دركرمانشاه 55پيش بينی اشتغال 
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محسن رستمی، سرپرست سازمان صنایع و معادن استان :  دی آمده است 7خبرگزاری فارس در تاریخ به گزارش 
 1900ی با سرمایه گذاری  واحد صنعت867در حال حاضر : كرمانشاه به وضعيت موجود صنایع استان اشاره کرد و گفت

  .  ھزار نفر در استان پروانه بھره برداری دارند28ميليارد تومان و اشتغال 
 ميليارد تومان و 8800 فقره با پيش بينی سرمایه گذاری 1266وی تعداد جوازھای تاسيس صنعت صادره استان را نيز 

  .  ھزار نفر اعالم کرد55پيش بينی اشتغال 
 ميليارد 2800 درصد و سرمایه گذاری 20 صنعتی در حال احداث استان نيز با پيشرفت باالی  واحد184: رستمی گفت

  . تومان و اشتغال ھشت ھزار نفر در استان در حال احداث است
 نفر در 2267 ميليارد تومان و اشتغال 162 واحد صنعتی استان با سرمایه گذاری 60از ابتدای امسال نيز : وی ادامه داد

  . بھره برداری رسيده استاستان به 
 پروانه بھره برداری معدنی با حدود 158در حال حاضر : رستمی در پایان به وضعيت بخش معدن استان اشاره کرد و گفت

  .  نفر در استان فعال است1768 ميليون تن پيش بينی ذخيره ماده معدنی و اشتغال 200
  پایان پيام

 

 ن تجمع كارگران ھفت تپه وكشت و صنعت كارو

  
بر ھفت تپه و كشت و صنعت   كارگرا ني500بيش از :  دی آمده است 7 در تاریخ خبرگزاری فارسبه گزارش 

اسبه سنوات اين تجمع در پى عدم مح/ كارون شوشتر در مقابل اداره كل تامين اجتماعى استان خوزستان تجمع كردند
  . اى صورت گرفت بيمه

بر ھفت تپه و كشت و صنعت كارون شوشتر اين  ھاى ني ز كارگران كارخانهدر پى عدم محاسبه سنوات بيمه اى جمعى ا
  . كارگران در مقابل اداره كل تامين اجتماعى استان خوزستان تجمع كردند

 تا كنون كه به 1368به گزارش ايلنا،بيش از پانصد نفر از كارگران نى بر به دليل عدم محاسبه سنوات بيمه اى از سال 
به كار بوده اند، مقابل اداره كل تامين اجتماعى استان خوزستان تجمع نموده اند اين در حالى صورت فصلى مشغول 

 .است كه مدير عامل تامين اجتماعى و ھيئتى در استان خوزستان به سر ميبرند
 

  تجمع کارگران کشت و صنعت کارون شوشتر مقابل سازمان تأمين اجتماعی خوزستان 

 نفر از کارگران کشت و صنعت کارون ٣٠٠ بيش از :  ایلنا آمده است –ری کار ایران به نوشته سایت دولتی خبرگزا
آور، در  در اعتراض به عدم محاسبه سابقه بيمه و عدم اجرای قانون کارھای سخت وزیان) بر دستی کارگران نی(شوشتر 

  . مقابل سازمان تأمين اجتماعی خوزستان تجمع کردند
بری اشتغال  صورت قراردادی در شرکت کشت و صنعت کارون به شغل نی  سال کار به٣٠  الی٢٠این کارگران با سابقه 

  . شود داشتند که در محاسبات سابقه بيمه، معادل نصف برای آنان محاسبه می
ای واریز   ھيچگونه حق بيمه٨٧ لغایت ۶٩ سه ماه بيمه برای آنان واریز شده و از سال ۶٨به گفته کارگران، در سال 

  .  نفر ھستند، واریز شده است١۵٠٠ بيمه کامل برای این کارگران که حدود ٨٩ و ٨٨ھمچنين در سال . تنشده اس
ھای قبل تا پایان خرداد ماه به  به گفته یکی از کارگران حاضر در محل، با توجه به اینکه این کارگران فصلی ھستند، سال

رون، برای این کار کارپرداز گرفته که کارگران را به حال اند ولی در حال حاضر شرکت کشت و صنعت کا کار مشغول بوده
شود و با   ماھه صادر می۶ تاکنون به صورت ٨٨ھای بيمه این کارگران از سال  در حال حاضر دفترچه. کند خود رھا می

ازمان تأمين آور در شغل این کارگران و نيز ناپيوسته بودن سوابق بيمه، س توجه به عدم اجرای قانون کارھای سخت وزیان
  . اجتماعی ھيچگونه بازرسی و بررسی در این زمينه ندارد

صورت سفيد امضاء منعقد شده و ھيچگونه نسخه قرارداد به ایشان ارائه  بر این اساس قرارداد کاری این کارگران به
  . شود نمی

  . تأمين اجتماعی استآور و پيوسته شدن سابقه بيمه  درخواست این کارگران، اجرای قانون کارھای سخت وزیان

 
 فسا از سختی معيشت خود می گویند –زنان كارگر 

بنا به عادت .  صبحه، يه صبح سرد پاييزي5 : 30ساعت : دی گزارش ميدھد 7به گزارش خبرگزاری دولتی ایسنا در تاریخ 
 .كنم روزي سخت و خسته كننده رو شروع مي شم و ھر روزه از خواب پا مي

من ھم . بخورن و راھي مدرسه بشن  كنم، تا بعد از كلي نق زدن و دعوا كردن با ھمديگه يه چيزيھا رو بيدار بايد بچه
ي صبح تا غروب  اي كه مجبورن برا امرار معاش از كله و با زناي ديگه ذارم چند تا گوجه، خيار و مقداري نون توي زنبيلم مي

 .شم سوار وانت شده و راھي مي رو سخت كار كنن،

كنم، بلكه چند ماه بعد چندرغازي  تا با پايي كه به خاطر ساييدگي زانو درد و ورم داره تا شب بكوب كارشم  راھي مي
بعضي وقتا كه به روزاي اول . باشه ھاي زندگيم  مرھمي برا زخم ھاي عقب افتادم رو بدم و گيرم بياد و بتونم قسط
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و   االن دست و صورتم روز به روز چروكيده تر مي شهمي بينيم چه آرزوھايي تو سرم داشتم و كنم و ازدواجم فكر مي
 .كنه وضعيتم زندگيم اين جوريه، غم و غضه زمين گيرم مي

حاال بمونه خيلي از اونايي كه با  .كرد، مجبور به تحمل اين ھمه مصيبت نبودم اگه شوھرم معتاد نبود و ما رو رھا نمي
به دليل اعتياد تن كار كردن ندارن اينه كه به خاطر تھيه نون شب و  من سر كار ميان، شوھرشون يا فوت كرده و يا اينكه

 .ھا رو تحمل كنن بايد اين سختي… دختراشون و  تھيه جھاز

چترباز بشه و واسه وارد كردن  ھاي ھمسايه به دليل نبود كار توي محل خودمون مجبور شد چند سال پيش يكي از زن
 كوچولوش كه  بيچاره بچه. سفرھاش تصادف كرد و مرد  كه توي يكي ازپوشاك و سيگار قاچاق راھي بندرعباس بشه،

 .ھايي كشيدن بختش چه بالھا و مصيب ھنوز يك سالش نشده بود و دختراي دم

بي سرپرستي و بد سرپرستي براي  ھا به دليل ، بسياري از زنان در روستا)ايسنا(به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران 
گرچه با درآمدي كه از كار كردن به دست . آورند در مزارع مي ھاي مختلف از جمله كار وي به كارتھيه مايحتاج زندگي ر

 .كنند شان را برطرف مي ھاي مادي خانواده نياز آورند، تنھا بخشي از مي

  !؟”اعدام ھای ھدفمند“یا ” ھدفمند سازی یارانه ھا“

است، چراغ سبز و سکوت  جھانی منزوی تر از گذشتهسيستمی که در عرصه ی داخلی چند پاره و در عرصه ی ! آری
در شرایطی که با اجرای طرح ھدفمند . دار را علم کرد  گرفت و باز چوبه ھای۶٠دولت ھای جھان را به فال نيکِ دھه ی 

یم ده در اولين اقدام ھا رژ. نظامی برقرار است، رژیم نياز به کنترل خشم مردم دارد کردن یارانه ھا در کل کشور فضایی
نيروھای امنيتی خود در  .شھروند بی گناه بلوچ را به جرم ھمکاری با جندهللا در زندان ھای بلوچستان اعدام کرد ھا

ھر خطه از این سرزمين وسيله ی ارعاب عمومی قرار  شھرھا و مراکز آموزشی را افزایش داده و زندانيان سياسی را در
سل از جوانان این کشور با جوخه ھای تيرباران و چوبه ھای اعدام گفتگو سه ن رژیم جمھوری اسالمی که با. داده است
کارخانه ھا، دانشگاه ھا،  در. امروز در برابر خشم مردم تمام نيروھای خود را برای تمرکز قوا بکار گرفته است کرده است،

وج خفته خشم مردم بکار امنيتی را برای کنترل م دولتی و غيردولتی انواع سيستم ھای… مدارس و سایر مراکز و 
 .گرفته است

 برای یکدست شدن حاکميت روز به روز دشوارتر می گردد، اما فرآیندھای جھانی ریشه ھای در چنين اوضاعی که تالش
سبز بر ھدفمند کردن یارانه  در نگاه کلی ھم جناح حاکم و ھم رھبران. مشترک دو جناح ھيأت حاکمه را برمال می کند

!!! تفاوت فقط در شيوه اجرایی شدن این طرح است و بس ی شدن آن تأکيد می کنند؛ و برای شانھا و ضرورت اجرای
تحتانی ترین اقشار این کشور تفاوت فقط در شيوه استثمار است و نه در اینکه  یعنی در به بند کشيدن و له کردن

 .باشد یا نه استثمار
دو جناح ھم پيمانش در مقابل یکدیگر ” کنيم؟ می را حفظچگونه جمھوری اسال“رژیمی که در دو سال اخير با چالش 

قرار گرفته است و نه راه پس می بيند و نه ” تغيير“رو در روی موج سرکش  صف آرایی کردند، امروز نيز مستأصل شده و
 انرژی برابر این  سدی در۶٠مانده ادامه ی ھمين بازی است و باز ھم می خواھد با تکرار بازی دھه ی  آنچه! راه پيش

ھم ریخته مقاومت و مبارزه ی مردم و به خصوص جوانان  اما آن چه تا به امروز تمام معادالت را به. خانمان برانداز ببندد
برای ھر دو جناح رژیم مبارزات درخشان و دالورانه مردم در خيزش سال گذشته بود و  بوده است، اوج شکست این توھم

آنان که با تخریب مزار  .قرار بود سربازان لشکرِ بيست ميليونی شان باشندميدان آمدن نسلی از مبارزین که  به
صفحه ی ذھن مردم و جوانان زدوده بودند نمی دانند   به خيال خودشان خاطره مقاومت را ھم از۶٠جانباختگان دھه ی 

فارس … د، ترک، بلوچ، لر و با سروھای ایستاده ی کُر! چه کنند؟… و احسان و حبيب  که با ميليون ھا ندا، سھراب، امير
رفيقِ معلم فرزاد کمانگر را بر دار  اگر! ھزاران زن و دختر یاغی و عاصی چه کنند؟… با شيرین، ترانه، مھدیه و ! کنند؟ چه

شھال را برای ارعاب بر دار … و اگر احسان و علی و فرھاد و ! کنند؟ کردند با ھزاران کالم آتشين مقاومت و طغيانش چه
سيادت  امروز اعدام علی صارمی و علی اکبر! لحظه به لحظه ی مرعوب و مغلوب شدن شان چه کنند؟ ا ھراسکردند ب

. ھشداری به مردم و جوانان است به ھمراه خطر اعدام قریب الوقوع حبيب لطيفی و بسياری از زندانيان سياسی دربند
کنترل “این ھا بخش ھایی از طرح . يين شده دارداز پيش تع این رژیم برای تمام اعدام ھای ھدفمندِ خود برنامه ی

 … برای ارعاب ھر قشر، مليت و جنسيت و. نظامی و غيرنظامی رژیم آن را تکرار می کنند است که مدام سران” بحران
. مبارزاتی در نطفه خاموش شود برنامه ای ویژه طراحی کرده اند تا ھر تبلوری از مقاومت، مبارزه و آگاھی سياسی و

 .اعدام را در دستور کار قرار داده است ز در کنار سایر گزینه ھای سرکوب این رژیم گزینه یامرو
چشم بر روی موج سرکوب و کشتار در ایران و کشورھای مشابه می بندند و  امروز که رسانه ھای بين المللی آگاھانه

آمریکا، روسيه و   امروز که دول اروپایی،ضرورت ھای جھانی یعنی منطق سود بازار اخبار را داغ می کنند، فقط بر حسب
ایران ترجمه می کنند، امروز که سينه چاکانِ حقوق  اختالفات، منافع و تھدیدات شان را در نحوه ی تعامل با… چين و 

و در سکوت درندگی را نظاره می کنند، امروز که در پشتِ درھای بسته ی اتاق  بشر مھر سکوت بر لب ھایشان زده اند
حاکم بر آن ھا را  ھای دیپلماتيک و سالن ھای چند ھزار نفره ی کنفرانس حق مردم ایران برای تغيير رژیم قاتھای مال

ھای دار رقص آزادگی را به جلوه آورده است  به چوب حراج گذاشته اند و امروز که قامت رشيد مبارزان مان بر چوبه
 .سکوت جایز نيست

ما ریختن  .ما از دست رفتن حقوق مردم ایران را بر نمی تابيم.  را بر نمی تابيمما سکوت. تابيم ما این ظلم را بر نمی
ما بازی بر سر . راستين را بر نمی تابيم ما زندان و شکنجه ی مبارزین. خون بھترین فرزندان این خاک را بر نمی تابيم

به منافع زحمت کشان و فرودستان را زنی برای منافع حاکمان و خيانت  ما چانه. سرنوشت مردم ایران را برنمی تابيم
” مبارزه ی ھدفمند“ امروز ما اعالم می کنيم که در مقابل تمام تھدیدات و تمھيدات شما ما نيز یک … ھرگز برنمی تابيم

سازمان یافته، مستمر، افشاگرانه و جسورانه در مقابل  را آغاز کرده ایم تا با یک مقاومت آگاھانه، گسترده، ھماھنگ،



 31

ترکی  ما خوب می دانيم که ھر کدام از جنایات جمھوری اسالمی. حکومتتان را به زیر آوریم وارھای ترک خوردهشما دی
به زودی دیوارھا را فرو خواھيم ! دیوار علی و علی ھا ھم ترکی ھستند، بر این! است بر دیوارھای حکومت رو به فنایش

  نوین خواھيم نوشت روزی که دیگر دیوارھا آزادی را به بند نمیدیوارھای و یاد ھمه آزادیخواھان را جاودانه بر! ریخت
 .کشند

  ”!نابود باد زندان ھای جمھوری اسالمی “–” !سرنگون باد جمھوری اسالمی“

  بلژیک–کميته دفاع از مبارزات مردم ایران 

 جانبه تشكيل شود  عالي كار بايد سه جلسات شوراي
 

توان جلسات  نمي: گويد  دبير اجرايي خانه كارگر زاھدان مي: ایلنا آمده است - انبنا بر نوشته خبرگزاری دولتی کار ایر
  . ريتي اعضاي اين شورا تشكيل دادشوراي عالي كار را بر مبناي حضور اكث

مبناي تشكيل جلسات شوراي عالي كار حضور نمايندگان شركاي : قربانعلي ميرشكار در گفتگو با خبرنگار ايلنا، گفت
  . جانبه استه اجتماعي س

تواند بدون در نظر  دولت نمي: شود، گفت وي با بيان اينكه رسميت شوراھاي سه جانبه با تعداد حاضرين تعيين نمي
  . گيري كند شوراي عالي كار تصميمگرفتن اصول حقوق كار در مورد نحوه و چگونگي جلسات 

  . يد با حضور شركاي اجتماعي باشدنبه بازني و گفتگوي سه جا به گفته ميرشكار مطابق حقوق كار ھرگونه چانه
اجتماعي مبناي از مصوبه اخير ھيات دولت چنين پيداست كه قرار نيست در تنظيم روابط كار گفتگوھاي : وي گفت
  . گيري باشد تصميم

 پايان پيام
 

  مسووالن به وضع كارگران توجه كنند 
 
  

 كارگران كارخانجات شھرستان ري نسبت به ھر گونه فرانشيز  : ایلنا آمده است – به نوشته خبرگزاری دولتی کار ایران 
  . در بيمارستانھاي سازمان تامين اجتماعي مخالف ھستند

به گزارش ايلنا، نائب رئيس كانون ھماھنگي شوراھاي اسالمي كار شھرستان ري در جلسه ھفتگي اعضا شوراھاي 
ت به ھر گونه فرانشيز در بيمارستانھاي سازمان تامين كارگران كارخانجات شھرستان ري نسب: اسالمي كار محور گفت
  . اجتماعي مخالف ھستند

نسبت به عنوان نمود طرح مجدد مسئله غير قانوني دريافت فرانشيز از بيماران سرپائي در مراكز : خدائي گفت علي
  . درماني ملكي اعتراض داريم

  . وراي عالي كار اعتراض داريموي ھمچنين نسبت به حذف شدن جايگاه نمايندگان كارگران در ش
ترين مقام مسئول در بخش تنظيم  وگو با وزير كار كه باالترين و عالي جھت رفع اين مشكل خواھان گفت: خدايي گفت

  . روابط كاراست ھستيم
 و در مورد پرداخت سھام عدالت از مسئولين خواست تا مانع از به وجود آمدن 90خدايي در خصوص تعيين دستمزد سال 

  . گونه تبعيض بشوند ھر
  . كارگران از وضعيت نامناسب دارو و درمان به شدت نگرانند و خواستار توجه مسئولين ھستند: وي افزود
 پايان پيام

 
   ھزار ميليارد تومان به تامين اجتماعي بدھكارند 2كارفرماھا 

 
بير اجرايي خانه كارگر استان قزوين اظھار  عيدعلي كريمي، د:  ایلنا آمده است –به نوشته خبرگزاری دولتی کار ایران 

اي قانوني از پرداخت بدھي   برنامه پنجم توسعه كشور به دولت اجازه داد تا به شيوه65متاسفانه مجلس در ماده : كرد
  . ھاي خود به سازمان تامين اجتماعي سرباز زند

 و در طول مدت اعتبار برنامه 90ند از ابتداي سال توا به گزارش ايلنا، كريمي با اعالم اينكه دولت براساس اين مصوبه مي
اي قانوني به پرداخت ديون مالي خود به سازمان تامين اجتماعي براي ھميشه خاتمه  پنجم توسعه كشور به شيوه

ھاي معوقه خود به سازمان تامين اجتماعي را تنھا از محل  دولت در طول اجراي برنامه از يكسو بايد بدھي: دھد، افزود
ھاي سودآور دولتي پرداخت كند و از سوي ديگر مطالبات آتي اين سازمان را نيز تنھا از محل  گذاري سھام شركتوا

  . ھاي دولتي پرداخت كند اعتبارات ناشي از صرفه جويي دستگاه
پرداخت كند ، دست )شستا(اينكه دولت بدھي خود را از منابع شركت ھاي وابسته به تامين اجتماعي : وي افزود

  . ندازي آشكاربه اموال بيمه شدگان استا
 تا كنون بابت اصل و ديركرد سه درصد بيمه بيكاري كارگران بيمه شده و نيز 54وي با بيان اينكه دولت از سال 

 ھزار ميليارد تومان به سازمان بدھكار است و دو ھزار 20ھاي خود از منابع سازمان تامين اجتماعي حدود  برداشت
ھدف از تصويب اين ماده ، تنھا پايان دادن به : ز كارفرماھا به تامين اجتماعي بدھكارند ، اظھار كردميلياردتومان ني

  . ھا و تعھدات مالي دولت به سازمان تامين اجتماعي است بدھي
عي، اين فعال جامعه كارگري كشور با اشاره به اينكه با توجه به بدھي رو به افزايش دولت در قبال سازمان تامين اجتما

تالش براي ملغي كردن قانون الزام و دريافت فرانشيز در مراكز ملكي سازمان تامين اجتماعي از ديگر اقدامات : گفت
  . براي اجحاف به كارگران ، بازنشستگان وبيمه شدگان است
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لق به بيمه شدگان دبير اجرايي خانه كارگر قزوين با تاكيد براينكه اموال منقول و غير منقول سازمان تامين اجتماعي متع
  .  قانون برنامه پنجم به لحاظ قانوني داراي ايراد است65ماده : است، گفت
 پايان پيام

 
 تعطيلي كارخانه چيني حميد ادامه دارد

  
  دبير اجرايي خانه كارگر استان قم از ادامه تعطيلي در شركت :  ایلنا آمده است – به نوشته خبرگزاری دولتی کار ایران 

  .  خبر دادچيني حميد
اين واحد توليدي در گذشته از واحدھاي بسيار فعال كشور در زمينه توليد : علي طالبي در گفت وگو با خبرنگارايلناافزود
  . كرد چيني بود و اجناس مرغوبي را ھم توليد مي

 سال 20ي حدود اين واحد توليد: اظھارداشت  كارگر در شركت چيني حميد اشتغال داشته، 500وي با بيان اينكه حدود 
  . سابقه فعاليت داشت

كيفيت از كشور چين را علت اصلي ورشكستگي كارخانه  دبير اجرايي خانه كارگراستان قم ورود كاالھاي ارزان و بي
كارگران اين واحد بر طبق سوابق خود به بيمه بيكاري معرفي شده و اين تنھا : چيني حميد عنوان كرد و اظھار داشت

  .  آنھا انجام شدكاري بود كه براي
 پايان پيام

 
 سوء استفاده از بيمه كارگران ساختماني آغاز شد

   
به : گويد  نماينده انجمن صنفي كارگران ساختماني كشور مي:  ایلنا آمده است – به نوشته خبرگزاری دولتی کار ایران 

ير ازكارگران ساختماني دفترچه بيمه اي مديران سازمان تامين اجتماعي تاكنون براي افرادي به غ دليل عملكرد سليقه
  . صادر شده است

در حال حاضر ھيچ نظارتي بر جريان صدور دفترچه براي كساني كه خود را : محمدباقري در گفت گو با خبرنگار ايلناگفت
  . اند وجود ندارد كارگر ساختماني معرفي كرده

اي و وزارت مسكن و شھرسازي و  ازمان فني حرفهبه دليل عدم نظارت نھادھاي مطلعي چون س: اين فعال كارگري گفت
انجمنھاي صنفي كارگران ساختماني بر اجراي قانون بيمه اجباري كارگران ساختماني، سازمان تامين اجتماعي براي 

  . تمامي كساني كه خود را دارنده كارت مھارت ساختماني معرفي كرده انددفترچه صادر كرده است
اند تا تنھا با ارائه كارت  كنيم كه افرادي به غير از كارگران ساختماني توانسته ھده ميبر اين اساس مشا: وي افزود

  . شوند اي در رشته ساختماني از مزاياي بيمه اجباري بھره مند  مھارت سازمان فني حرفه
قبل در اي مشخصات كارگران ساختماني واجدصالحيت را از اين درحالي است كه سازمان فني و حرفه: باقري افزود

  . اختيار سازمان تامين اجتماعي قرار داده است
به گفته نماينده كارگران ساختماني كشور مسووالن سازمان تامين اجتماعي به بھانه انجام استعالم از صدور دفترچه 

ي كه كنند اما در مقابل براي ھر كس براي كارگران ساختماني كه كارت مھارت آنھا از قبل صادر شده است خودداري مي
  . كنند كارت مھارت خودرابه تازگي دريافت كرده است دفترچه بيمه صادر مي

  ء استفاده ديگران از قوانين حمايتي مربوط به كارگران ساختماني شده به گفته اين فعال كارگري اين مسئله باعث سو
  . است

 پايان پيام
 

 پرداخت سرانه آموزش كارگران ساختماني
   

 نمايندگان تھران، اروميه و اصفھان طي تذكري كتبي به وزير :  ایلنا آمده است –ولتی کار ایران  به نوشته خبرگزاری د
  . اي شدند مسكن خواستار پرداخت سرانه آموزش كارگران ساختماني به سازمان فني و حرفه

 رئيسه تذكرات كتبي به گزارش خبرنگار پارلماني ايلنا ؛ در پايان جلسه علني امروز مجلس اميدوار رضايي عضو ھيات
  . نمايندگان به مسووالن اجرايي كشور را قرائت كرد

براين اساس، تذكر نادر قاضي پور، حسن كامران، عليرضا محجوب به وزير مسكن در موردپرداخت سرانه آموزش كارگران 
  . اي قرائت شد ساختماني به سازمان فني و حرفه

 پايان پيام
 

   حضور حداكثري نيست كار به رسميت جلسات شوراي عالي
  

دبير اجرايي خانه كارگر آبادان خواستار لغو مصوبه اخير كارگروه  :  ایلنا آمده است – به نوشته خبرگزاری دولتی کار ایران 
  . اصالح و بازنگري قانون كار درخصوص برگزاري جلسات شوراي عالي كار شد

ه اخير سه جانبه گرايي و چانه زني تاثيرگذاري خود را بر مصوبات با مصوب: آقايار حسيني در گفت وگو با خبرنگار ايلناگفت
  . دھد شوراي عالي كار از دست مي

كننده  تواند تامين به گفته وي رسميت يافتن جلسات شوراي عالي كار براساس حضور حداكثري اعضاي اين شورا نمي
  . ھاي اجتماعي به ويژه كارگران باشد ھاي صنفي گروه خواسته
براين اساس بعيد نيست تا در آينده نزديك شوراي عالي كار در غياب يكي از سه شريك : ل كارگري افزوداين فعا

  . اجتماعي مصوباتي را براي تنظيم بازار كار تصويب كند
 پايان پيام
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 بی خبری از وضعيت و محل نگھداری فريبرز رئيس دانا 

  
اعالم کرد که پی " روز"اني، ھمسر فريبرز رئيس دانا در مصاحبه با  آزاده فرق-:   دی آمده است 8به گزارش روز در تاریخ 

  . گيری ھای خانواده و وکيل وی تاکنون بی نتيجه بوده و آنھا حتی از محل نگھداری او نيز خبر ندارند
  . ر منزل شخصی اش بازداشت شد آذر ماه د28آقای رئيس دانا، اقتصاددانی است که نيمه شب 

تماس تلفنی گرفت و گفت حالش خوب است . يچ خبری نداريم و نميدانيم کجا نگھداری می شودھ: ھمسر او می گويد
و از من خواست برايش لباس ببرم؛ وقتی پرسيدم کجا بايد ببرم جوابی نداد و تنھا گفت بيار، يعنی نمی توانست بگويد 

  . جا کسی از من لباس ھا را نگرفتکه کجا است و من نيز به زندان اوين رفتم و برای ايشان لباس بردم اما آن
به دادگاه انقالب و زندان اوين رفته ايم و آقای زرافشان، وکيل ھمسرم به دادستانی تھران ھم : خانم فرقانی می افزايد

  .  اند اما ھيچ جوابی نگرفته ايممراجعه کرده
شت آقای رئيس دانا به دليل مصاحبه با رسانه دو روز پيش دادستان تھران در مصاحبه با خبرنگاران تاييد کرده بود که بازدا

اخالل در "او در پاسخ به اين سئوال که آيا آقای رئيس دانا به خاطر مصاحبه با رسانه ھای بيگانه و . ھای بيگانه بوده
 "تسريع"بازداشت شده، گفته بود که دستگيری وی به دليل مصاحبه اش با رسانه ھای بيگانه " ھدفمند کردن يارانه ھا

  ". داريم در آن اخالل ايجاد کنيمچون وقتی در آستانه اجرای طرح بزرگی ھستيم حق ن"شد، 
چنين جرمی در قانون جمھوری اسالمی ھم وجود ندارد و : از ھمسر آقای رئيس دانا در اين زمينه می پرسيم؛ می گويد

ن است و درباره مسائل اقتصادی بايد اظھار آقای رئيس دانا يک اقتصاد دا. مصاحبه با رسانه ھای بيگانه اصال جرم نيست
من نميدانم نظر او به عنوان يک اقتصاد دان چه . او منتقد بحث يارانه ھا بود و صراحتا ھم نظر خود را اعالم کرد. نظر کند

  . اند برای امنيت کشور ايجاد کندمشکلی می تو
گر ھمين يک نفر اظھار نظر کند مساله ای ايجاد می شود؟ ما صدھا اقتصاد دان در ايران داريم، ا: خانم فرقانی می افزايد

امنيت کشور به ھم می ريزد؟ کسانی که طرح يارانه ھا را تاييد کردند و يا در مقابل اين طرح خانمان برانداز سکوت 
 .کردند آيا کار آنھا درست است؟ يعنی ھمه بايد يا سکوت کنند و يا موافق است

 دستمزد 

  وق كارگران داراي محاسبه علمي است يك ميليون تومان حق
  

مديره كانون ھماھنگي  عباس كشاورز معتمدي، عضو ھيات :  ایلنا آمده است – به نوشته خبرگزاری دولتی کار ایران 
باال و غير واقعي بودن يك ميليون تومان به عنوان  شوراھاي اسالمي كار قزوين در خصوص انتقادھاي برخي افراد به

بنده براساس مطالعات و محاسبات علمي و براساس ھزينه تمام : اظھار كرد  كارگران كشور ،90ل حداقل حقوق سا
  . خانواده چھار نفره اين رقم را پيشنھاد كرده ام شده زندگي يك

 معتمدي در خصوص عوامل و پارامتر ھاي موثر در محاسباتش در خصوص پيشنھاد حقوق و به گزارش ايلنا،كشاورز
ھزار تومان، ھزينه دو 300 براساس اين محاسبات ھزينه اجار مسكن ماھيانه حداقل: ينده كارگران افزوددستمزد سال آ

 ھزار تومان 50نفر در ماه 4ھزار تومان ، ھزينه پوشاك  250 (.... شھريه ، رفت وآمد و(فرزند دانشجو و دانش آموز ماھانه 
  . ھزار تومان است330ه نھار و شام در ماه براي اين خانواد ، ھزينه صبحانه ،

 5ماھانه   ھزار تومان ، ھزينه تعميرات و نگھداري لوازم منزل35آب،برق، گاز و تلفن بطور متوسط  ھزينه: وي ادامه داد
  .است  ھزار تومان در نظر گرفته شده30ھزار تومان و ھزينه رفت و آمد براي دو نفر 

تومان حداقل حقوق كارگر بدون در نظر گرفتن  رقم يك ميليون: كردعضو ھيات اجرايي خانه كارگر استان قزوين اظھار 
، ھزينه ھاي عروسي و )ويزيت ، دارو و بستري، فرانشيز (ھا ي درمان ، درمان  اثرات قانون ھدفمندي يارانه ھا و ھزينه

  .مسافرت ، ميھمان و ديگر ھزينه ھاي غير قابل پيش بيني محاسبه شده است عزا ،
براساس آمار بانك مركزي كشور در سال   با تاكيد بر اينكه رقم پيشنھادي امسال پايين تر از خط فقركشاورز معتمدي

حداقل حقوق را يك ميليون تومان پيشنھاد كردم و به كار فرمايان  بنده بصورت كارشناسي: گذشته است ،بيان كرد
  .است گي را به كارگران ندارند بحث ديگريام واينكه صنايع توانايي پرداخت حداقل ھاي زند دستور پرداخت نداده

 پايان پيام

  منتظر تصويب قوانين ضد كارگري ھستيم

مخالفان بدنبال تضعيف جايگاه قانوني  اسدي با اعالم اينكه :  ایلنا آمده است – به نوشته خبرگزاری دولتی کار ایران 
نون مشاغل سخت وزيان آور با پيگيري ھا تشكل قا: ھستند، افزود كارگران در نھاد ھاي تصميم سازي و تصميم گيري

 .شد ھاي كارگري تصويب
مصوبات آن ، بعد از اين بايد منتظر  با توجه به سكوت مجلس در مقابل ھنجارشكني ھا و عدم اجراي: وي بيان كرد

 .تصويب علني قوانين ضد كارگري باشيم
كارگران دفاع  وين با اظھار اينكه تنھا كسي كه ازمديره كانون ھماھنگي شوراھاي اسالمي كار استان قز عضو ھيات

كارگري مي خواھند بدنبال منافع خود  ايشان مكرر از تشكل ھاي: كرده و مي كند مقام معظم رھبري است ، افزود
 .تصويب كردند باشند و دولتھا قوانين را به نفع ضعفا و كارگران

كشور به عنوان مغز متفكر شوراھاي كار در   اسالمي كارمتاسفانه كانون عالي ھماھنگي شوراھاي:اسدي بيان كرد
 .در مسايل مورد بحث بگنجاند و در بحث ھاي سه جانبه موثر باشد حال حاضر نمي تواند خواسته ھاي كارگري را

سه  تصويب ھر مصوبه اي از سوي شوراي عالي كار بدون حضور نمايندگان كارگران ھم مخالف اصل :وي اظھار كرد
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 .ايي در كار شايسته است و ھم سازمان بين المللي كارباآن مخالف استجانبه گر
  .كارگران است در انتھا پيش بيني كرد اين كار مقدمه اي است براي افزايش ناعادالنه حقوق سال آينده وي

  

  ھاى ريالى   تاكسى و اتوبوس  درصدى كرايه15افزايش 

رئيس كميسيون توسعه و عمران شوراى :  :  دی آمده است 8 تاریخ  ایلنا در– به نوشته خبرگزاری دولتی کار ایران 
ھا را به طور  گيرى نھايى اين كميسيون در مورد كرايه حمل و نقل عمومى خبرداد و افزايش كرايه شھر تھران از تصميم

  .  درصد برآورد كرد15متوسط 
ھا در مورد نرخ كرايه تاكسي،  ه آخرين بررسيگو با خبرنگار ايلنا، با اعالم اينكه روز گذشت و حمزه شكيب در گفت

گيرى و پيشنھاد  تصميم: ھاى ريالى در كميسيون عمران شوراى شھر انجام شد تاكيد كرد بوس و اتوبوس ميني
  . شود عنوان كميسيون اصلى در اين زمينه به صحن شوراى شھر ارائه مي كميسيون عمران به

ھا  ھاى تاكسى و ھدفمندى يارانه عمران و با در نظر گرفتن تمام شرايط رانندهھاى كميسيون  مطابق با بررسي: او افزود
  . شود  درصد بوده و اين نرخ براى مدت زمان محدودى اعمال مي15ھا  ميانگين افزايش نرخ كرايه تاكسي

:  يادآور شدرئيس كميسيون توسعه و عمران شوراى شھر تھران در ادامه در مورد اين زمان محدود به خبرنگار ايلنا
 فروردين ماه در سطح 31شود از زمان ابالغ مصوبه تا   درصدى كرايه تاكسى كه به صورت ميانگين اعمال مي15افزايش 

  . شود  ماه اعمال مي3ھا به مدت  شھر تھران و براى تاكسي
  يابد   تومان افزايش مي50 تا 25ھاى ريالى  كرايه اتوبوس

اين نرخ به : ھاى سطح شھر يادآور شد بوس ھاى ريالى و ميني  اتوبوس ش نرخ كرايهشكيب در ادامه با اشاره به افزاي
 تومان افزايش پيدا 50 يا 25ھا به اندازه  بوس ھا و ميني يابد به طورى كه نرخ اتوبوس  درصد افزايش مي15طور ميانگين 

  . كند مي
اى در مصوبه كميسيون عمران  ھا تبصره خ اتوبوسبراى نر: رئيس كميسيون توسعه و عمران شوراى شھر تھران ادامه داد

ھاى خصوصى اتوبوسرانى قرار گرفته  التفاوت ھزينه سوخت در اختيار شركت منظور شده است به طورى كه چنانچه مابه
التفاوت  شود و چنانچه اين مابه ھا اعمال نمي بوس ھاى ريالى و ميني ھاى اتوبوس شود ھيچگونه افزايشى در نرخ كرايه

  . كند اده نشود كميسيون عمران و شوراى شھر اين مصوبه را عملياتى ميد
  .او در پايان از ارائه اين مصوبه داخلى كميسيون عمران شوراى شھر در صحن علنى شورا خبر داد

 احضار سه فعال کارگری در نقده به دادگاه انقالب 

 کميته ھماھنگی برای کمک به ايجاد تشکلھای سه تن از اعضای :  دی گزارش می دھد 8 در آژانس خبری موکريان
وميه احضار کارگری در نقده به نام ھای عمر اسماعيل پور، ابراھيم اسماعيل پور و صديق خسروی به دادگاه انقالب ار

  . شدند
يل به گزارش خبرنگار آژانس خبری موکريان، عمر اسماعيل پور بايستی روز پانزدھم ديماه سال جاری و ابراھيم اسماع

  . نقالب اسالمی اروميه حاضر شوند دی ماه در دادگاه ا29پور و صديق خسروی روز 
ياد آور می گردد اين سه فعال کارگری اھل نقده، چندی پيش توسط نيروھای امنيتی دراين شھر بازداشت و پس از 

  .مدتی با قرار وثيقه از زندان آزاد شده بودند

 » زود است» ھمه چی آرومه«انه ھنوز برای خواندن تر«: حذف يارانه ھا

: در بخشی از سرمقاله امروز خود نوشت:  دی آمده است 8در ساالری   روزنامه مردم وبه نقل ازآفتاببه نوشته سایت 
در طول اين يک ھفته تمام . ھا گذشته است امروز بيش از يک ھفته از آغاز مرحله اجرايی قانون ھدفمندسازی يارانه

ھای مختلف اقتصادی و بازار کسب وکار  وجود آرامش در حوزه ھا مربوط به ای قانون ھدفمندی يارانهاخبار حول وحوش اجر
شود که ھيچ  مي ھای فراوان مديران اجرايی دولتي، اين نويد به مردم داده  طوری که طی مصاحبه کشور بوده است، به

  . ھا رخ نداده است ندسازی يارانهاتفاق خاصی پس از شروع قانون ھدفم
ھای انرژی در حمل  نخست اينکه آيا ھنوز تاثيرات افزايش حامل. توان به آنھا اشاره کرد نکاتی در اين مجال ھست که مي

را به اين زودی » ھمه چيز آرام است«ھا لحاظ شده است که ما شعار  ونقل، توليد و توزيع محصوال ت نھايی کارخانه
  سردھيم؟ 

طور  يار برجسته ای در قيمت تمام شده کاال و خدمات دارند، عرضه سوخت ارزان بهونقل که نقش بس ھنوز در حوزه حمل
   .ھا و خدمات وارد نشده است شود و ھنوز سوخت گران و آزاد به چرخه قيمت تمام شده کاال گسترده مشاھده مي

ھا چه  انون ھدفمندی يارانهھای ناشی از اجرای ق رغم باال رفتن ھزينه مردان درحفظ قيمت علي در صورت تاييد نظر دولت
ھا در تجھيزات، پائين  اتفاق خاصی در چرخه توليد کشور رخ داده است که طی يک ھفته برخال ف وجود اتال ف انرژي

  ھای جانبی ھيچ افزايش قيمتی رخ نداده است؟  بودن بھره وری و باال رفتن ھزينه
  

 اجتماعی ھای بر بحراننگاھی آماری به وضعيت ناگوار اقتصادی کشور و تأثير آن 
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نکته بسيار مھمی که در بحث و بررسی مسائل کشور باید به آن : آمده است  گروه اقتصادی–کلمه به نوشته سایت 
فرھنگی از  پيوندی جدی و غيرقابل تردید بين وضعيت عوامل اقتصادی از یک سو و عوامل اجتماعی و توجه داشت، وجود

 فرھنگی - ھای اقتصادی در اوضاع اجتماعی نابسامانی ت دیگر، برآیند و اثرات نھاییبه عبار. سوی دیگر در جامعه است
بررسی سعی شده است به اختصار به برخی از عوارض اجتماعی و فرھنگی  لذا در این. گردد جامعه آشکار می

  کمک برخیای داشته و در حد امکان به بد اقتصادی در کشور به وجود آورده است، اشاره خطرناکی که اوضاع
 .ھای مھم اثرات متقابل عوامل اقتصادی، اجتماعی و فرھنگی تشریح و تبيين شود شاخص

 کاھش توليد نفت ایران در پنج سال اخير -١

ھا در زمينه ورود تکنولوژی و  تحریم ھای اخير نشان از تأثير کاھش توليد نفت ایران به زیر سقف مصوبه اوپک در سال
المللی به ایران به یک پنجم آن در این  ھای بين طوری که ورود سرمایه به.  نفت به ایران استسرمایه مورد نياز توليد

ایران را از  ترین گزارش خود روند توليد نفت در تازه) اوپک(سازمان کشورھای صادرکننده نفت  .است دوره کاھش یافته
 . تاکنون نزولی خواند٢٠١٠ابتدای سال 

ایران از ابتدای سال جاری ميالدی  ک در گزارش ماھنامه جدید خود اعالم کرد توليد نفتبه گزارش ایسنا، سازمان اوپ
براساس این گزارش توليد نفت ایران در ماه اخير ميالدی  .بوده است تاکنون به طور ميانگين ھر ماه کمتر از ماه گذشته

  ھزار بشکه کمتر٢٠٠ ھزار و ۴۴ه گذشته بشکه در روز رسيده است که نسبت به ميانگين ما  ھزار۶۵٠به سه ميليون و 
 ھزار بشکه ٧٢۴ميليون   را با توليد سه٢٠١٠ایران در حالی سه ماھه نخست سال : افزاید این گزارش می .شده است

 ۶٨٠ھزار بشکه و در سه ماھه سوم به سه ميليون و  ٧٣٠نفت در روز آغاز کرده که در سه ماھه دوم به سه ميليون و 
 . ھزار بشکه در روز کاھش یافته است۶٩٠ميليون و  ر ماه گذشته نيز به سهھزار بشکه و د

بشکه کاھش توليد داشته در   ھزار١٠٧که ) کشوری جنگ زده(براساس این گزارش ایران در ماه گذشته پس از آنگوال 
 که در این ماه این درحالی است .اختصاص داده است ميان اعضای اوپک بيشترین ميزان کاھش توليد نفت را به خود

بيشترین ميزان رشد توليد نفت را در ميان اعضای اوپک برای خود ثبت   ھزار بشکه افزایش در توليد نفت،١١٣عراق با 
 .کرده است

ھزار بشکه اعالم شده است این  ٧٢٣ حدود سه ميليون و ٢٠٠٩براساس گزارش ماھانه اوپک توليد نفت ایران در سال 
ھزاب بشکه در روز ٢٠٠ ميليون و ۴نفت ایران را حدود   شرکت ملی نفت سال گذشته توليددرحالی است که مدیر عامل

 ای توليد  ھزار بشکه۴٢٧با توجه به رقم مورد تأکيد مسئوالن نفتی کشور و کاھش حدود  با این احتساب. اعالم کرده بود
بشکه مواجه گردیده است و   ھزار۴٠٠ توليد نفت ایران با افت ساليانه مخازن حدود ٢٠٠٨ نسبت به سال ٢٠٠٩سال 

مخازن را جبران نماید بلکه توليد از ميادین نفتی کشور نيز با  درواقع عالوه بر اینکه ایران نتوانسته است افت ساالنه
 براین اساس بسياری از کارشناسان علت کاھش توليد نفت ميادین کشور را ناشی از کاھش .کاھش مواجه بوده است

به نيمه دوم عمرشان ا عالم  ھای اخير و به تبع آن عدم تزریق گاز به این مخازن و رسيدن آنھا در سالگذاری  سرمایه
ھای اخير  گذاری الزم در بخش نفت در سال دليل عدم سرمایه تر کاھش توليد نفت ایران به کنند و به عبارت روشن می

شرکت ملی  رویه و غيرقانونی دولت از بودجه و اعتبارات ھای بی المللی از یک سو و برداشت بين ھای که به دليل تحریم
 درصد از درآمدھای ۶بایست حدود  می ھای غيرقانونی از سوی دیگر است زیرا طبق قانون نفت ایران برای انجام ھزینه

ت ھای نف سابقه قيمت اختصاص یابد و با توجه به افزایش بی گذاری به بخش نفت حاصل از فروش نفت به جھت سرمایه
 شود و چنانچه دولت به  ميليارد دالر تخمين زده می٣٠درصدی حاصل از فروش نفت بالغ بر  ۶ھای اخير سھم  در سال

المللی کشور  معقول در صحنه بين ھای کرد و از طرف دیگر با اتخاذ سياست اندازی نمی این منبع مالی قابل توجه دست
کننده منابع مالی کشور  نفت ایران که منبع اصلی تأمين  صنعتساخت قطعاً سرنوشت ھای مخرب مواجه نمی با تحریم

 .گردید و سقوط نمی باشد این چنين گرفتار بحران می

 نرخ رشد اقتصادی -٢

کشور در دوره پنج ساله اخير است  المللی عليه ایران کاھش نرخ رشد اقتصادی ھای بين ھای دیگر تأثير تحریم از نشانه
بانک مرکزی ولی شواھد غيرقابل تردیدی وجود دارد که نرخ   رشد اقتصادی در گزارشاتکه علی رغم عدم اعالم نرخ

بينی کارشناسان نرخ رشد  به رقمی حدود نيم درصد کاھش یافته است و پيش ٨٨رشد اقتصادی کشور در سال 
 .باشد را برای سال جاری منفی و یا حدود صفر می اقتصادی کشور

 درصد کمترین رشد ١٨منفی  المللی پول، کشور لتونی با رشد  گزارش صندوق بينبراساس: رتبه نرخ رشد اقتصادی
 . کسب نموده است٢٠٠٩کشور در سال  ١٨٣  را در بين١١٢ درصد رتبه ٨٢٣/١اقتصادی و ایران با نرخ رشد 

 نرخ بيکاری -٣

) درصد اعالم شده است) دھم ۶ چھارده و (۶/١۴نرخ رسمی بيکاری توسط مرکز آمار ایران حدود (نرخ بيکاری در کشور 
از طریق تغيير تعریف بيکاری از حداقل دو روز اشتغال به یک  رغم در ابتدای دوره مورد بحث دولت ھای اخير علی در سال

 ھا از این قرار است که در سال جاری بينی نرخ بيکاری به سرعت افزایش یافته است و پيش ساعت اشتغال در ھفته باز
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زیادی گسترش یافته و نرخ  المللی بيکاری در کشور با سرعت ھای بين ھا و تحریم ثرات حذف یارانهو آتی به واسطه ا
 . درصد افزایش خواھد یافت٣٠بيکاری حداقل به حدود 

آفریقای جنوبی و اسپانيا که به ترتيب   کشور جھان پس از کشورھای۴٣نرخ بيکاری ایران در ميان : رتبه بيکاری در ایران
 ٣/١۵درصد ھستند با نرخ بيکاری ) بيست و ھشت دھم (٨/٢٠و  (بيست و پنج و سه دھم (٣/٢۵ بيکاری دارای نرخ

 .است  را احراز کرده۴١درصد رتبه 

 درصد ھستندکه به ۵کمتر از   کشور دارای نرخ بيکاری٨نيوز، براساس گزارش ماھنامه اقتصاد ایران،  به گزارش آتی
در ھر اقتصادی طبيعی است زیرا ھيچگونه ناھنجاری ) درصد ۵کمتر از (خ بيکاری اعتقاد کارشناسان اقتصادی این نر

کشور  درصد متعلق به) نه دھم (٩/٠نخواھد کرد و در این گروه کمترین نرخ بيکاری با رقم  اقتصادی در آن کشورھا ایجاد
 .تایلند است

) پنج و سه دھم (٣/۵و ھلند با  درصد)  یک دھمپنج و (١/۵ درصد و تایوان با ۵ کشور فوق کشورھای ژاپن با ٨بعد از 
 کشور ٣٢ کشور مذکور ۴٣اند و باالخره از ميان  بيکاری قرار گرفته درصد نرخ) پنج و چھاردھم (۴/۵درصد و استراليا با 
ر منطقه بيکاری د درصد و نرخ)  دھم۶نه و  (۶/٩رقمی ھستند و نرخ بيکاری در ایاالت متحده آمریکا  تک دارای نرخ بيکاری

 .درصد گزارش شده است) ده و یک دھم (١/١٠یورو 

برنامه پنجم توسعه در  ھای کلی ھای مجلس شورای اسالمی در پژوھشی که به مناسب تبيين سياست مرکز پژوھش
گذاران در عرصه اقتصاد کالن  پيش روی سياست ھای ھا و دغدغه یکی از چالش: حوزه اقتصاد کالن منتشر کرده است

ھای گذشته ھمگی از نرخ بيکاری دورقمی  شواھد و تحوالت بيکاری ایران در سال  نرخ بيکاری اعالم نموده زیراکشور را
 .کند می حکایت

 کشورھای دارنده ١٧رتبه ) ١٣٨٨سال  در(درصدی ) یازده و نيم (۵/١١در حال حاضر، کشور ایران با دارا بودن نرخ بيکاری 
کشورھای دارنده باالترین نرخ بيکاری در بين کشورھای منطقه را به خود   رتبه اولباالترین نرخ بيکاری را در جھان و

درصد و ) دھم ده و ھشت (٨/١٠است که به این ترتيب نرخ بيکاری ایران از متوسط جھانی این نرخ یعنی  اختصاص داده
 .است درصد به مراتب باالتر) ھشت و ھشت دھم (٨/٨ای آن که  متوسط منطقه

  نرخ تورم در کشورافزایش -۴

بر اثر . المللی است ھای بين تحریم ھای نامعقول دولت در اقتصاد ملی و ھای دیگر اثر سياست افزایش نرخ تورم از نشانه
کشورھای صنعتی عليه ایران به ادعای کارشناسان اقتصادی و  ھای اخير شورای امنيت سازمان ملل و اعمال تحریم

 درصد افزایش یافته است و با عنایت به ٣٠ده کاالھای وارداتی به کشور حدود ش فعاالن بخش خصوصی قيمت تمام
کشور به ورود کاالھای  ھای غلط و نابخردانه دولت وابستگی ھای اخير به دليل اعمال سياست متأسفانه در سال اینکه

کاالھای خارجی، افزایش از جمله افزایش واردات  مصرفی افزایش یافته است و از سوی دیگر به دليل مشکالت مختلف
توليدکنندگان بخش کشاورزی و صنعتی ورشکسته و یا در آستانه  بھای تمام شده کاالھای توليدات داخلی،

 لذا وابستگی کشور به ورود کاالھای مصرفی از خارج افزایش یافته و کشور گرفتار تورم ورشکستگی قرار داده است
شده است که این شرایط نه  ه آن حاکم شدن تورم رکودی بر اقتصاد کشورناشی از افزایش ھزینه گردیده است که نتيج

رکود و بيکاری نيروی انسانی نيز گردیده است و با توجه به  تنھا تورم را در کشور افزایش داده است بلکه باعث افزایش
 ی در کشور با سرعتھای آتی تورم و بيکار ھای اخير قطعاً در سال توليدی کشور در سال ھای آسيب دیدن زیرساخت

 .بيشتری افزایش خواھد یافت

دھد ایران جزء شش کشور دارای  می گزارش آژانس اطالعاتی آمریکا درباره نرخ تورم در جھان نشان: رتبه تورمی ایران
. به نرخ تورم رسمی اعالم شده، از سوی کشورھا احصاء گردیده بندی که با استناد تورم باال در جھان است این رتبه

پر   ميالدی ششمين کشور٢٠٠٨ قرار گرفته است و به عبارت دیگر، ایران در سال ٢١٩در رتبه   کشور٢٢۵یران در ميان ا
 .تورم دنيا است

سازمان سيا که از سوی سایت اصولگرای  ھا مبنا قرار گيرد نکات قابل تأملی در گزارش اگر رتبه ششم ایران در ارزیابی
ھای داخلی و  در ميان کشورھای خاورميانه پس از عراق که درگير تنش  قرار گيرد ایرانالف منتشر شده باید مورد توجه

این در حالی است که در  . بوده است٢٠٠٨ دومين کشور پرتورم خاورميانه در سال  است، حضور نيروھای خارجی
 با افزایش نرخ ٢٠٠٨ اما در سال باالتری از ایران قرار داشت  کشور افغانستان از نظر تورم در رتبه٢٠٠٧بندی سال  رتبه

 .افغانستان نيز کمتر از ایران شده است تورم در ایران نرخ تورم

کشور جھان ایران در  ٢٢٢ در ميان) ٢٠٠٩(به گزارش سایت الف از سایت دانشگاه ميشيگان در سال گذشته ميالدی 
این  .اند ور جھان تورمی باالتر از ایران داشته کش٢٢٢از   کشور۶ کشورھای تورمی دنيا قرار داشته است و فقط ٢١٩رتبه 

ساله ایران قطر با داشتن  ٢٠ انداز  کشور منطقه حاضر در سند چشم٢۴دھد در مقایسه با  گزارش ھمچنين نشان می
) ۵/٣٠(افغانستان و ایران با تورم به ترتيب سی و نيم درصد  درصد واحد کمترین تورم و) سه و نه دھم (٩/٣تورم منفی 

 کشور ٢٠٠٨در حالی که در سال . اند ، بيشترین نرخ تورم را در منطقه داشته(٨/١۶) شانزده و ھشت دھم درصدیو 
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شش و ھشت دھم   موفق شد نرخ تورم خود را به٢٠٠٩دارای بيشترین نرخ تورم در منطقه بود ولی در سال  عراق
 .درصد کاھش دھد) ۶/٨(

 درصد داشته ۵٠و حتی باالتر از   درصد٢٠ًستم معموال نرخ تورم باالتر از کشوری مانند ترکيه که طی نيمه دوم قرن بي
 ١۶٢ درصدی در رتبه ۵/۶بندی جھانی با تورم  کرده و در آخرین رتبه  به این سو نرخ تورم خود را مھار٢٠٠۵است از سال 

را بدون اجرای  ٢٠١٠ن در سال بينی بسيار خوشبينانه نرخ تورم ایرا المللی پول در پيش صندوق بين .دارد جھان قرار
 .کرده است بينی  درصد پيش٣٢ درصد و در صورت اجرای آن ٩ھا،  ھدفمند کردن یارانه

کشورھای جھان منتشر نشده است  بندی تورمی  ميالدی در زمينه رتبه٢٠١٠ھای سال  به علت اینکه گزارش: توضيح
ته بسيار مھم و قابل توجھی که درخصوص پيامدھای نک .است لذا جایگاه تورمی ایران در سال مذکور مشخص نشده

 متذکر شد پيامدھای اجتماعی و فرھنگی آن است و به عبارت دیگر ریشه بسياری از ھای اقتصادی کشور بتوان بحران
ھای کليدی که  شاخص ترین ھای اقتصادی است و مناسب ھای اجتماعی و فرھنگی کشور مسائل و نابسامانی بحران
باشد نرخ ازدواج و افزایش نرخ طالق خصوصاً در  دھنده وضعيت بحرانی اوضاع اجتماعی فرھنگی جامعه  نتواند نشا می
 .ھای اخير است سال

 ازدواج
مانند افزایش بيکاری و (اقتصادی و اجتماعی  یکی از دالیل مھم کاھش نرخ ازدواج و افزایش نرخ طالق وضعيت نابسامان

ھای حمایتی  کشور به دليل سياست) ١٣۵٨از سال (پيروزی انقالب اسالمی  اییھای ابتد از سال. کشور است) تورم
رسيده است و از   نرخ والدت به نقطه اوج خود١٣۶۵بوده است که در سال ) ھا والدت(افزایش نرخ مواليد  دولت مواجه با

 بيشترین تعداد جوانان در شرایط فعلی آن سال به بعد نرخ مواليد رو به کاھش گذاشته است با این احتساب کشور
به عبارت دیگر، کشور با توجه به رشد سریع جوانانی که وارد سن  . سال را دارد٣٢ تا ٢۵را در سنين ) دختر و پسر(

ملی  بایست با سرعت زیادی افزایش یابد و اعالم رئيس سازمان ھای اخير می ازدواج در سال اند نرخ باروری شده
نيستند خود دليلی بر تأیيد و وجود بحران  ان در سن ازدواج قرار دارند، و قادر به ازدواج ميليون جو١٢که حدود : جوانان

ھای اخير از  با عنایت به موارد فوق متأسفانه نه تنھا ازدواج در سال .است اجتماعی و فرھنگی در بين جوانان کشور
بوده است، نرخ  ضاً نرخ منفی ازدواج مواجهبرخوردار نبوده است بلکه دارای حداقل نرخ رشد ازدواج و بع رشد باالیی

 .ای افزایش یافته است کننده نگران ھای اخير با شدت در سال) نرخ از ھم گسستن پيوندھای خانواده(طالق 

 افزایش نرخ طالق
 رسيده ٨٨ درصد در سال ١٣ به ٨٣درصد در سال  ٣ نرخ رشد طالق در حالی براساس آمار سازمان ثبت احوال کشور از

ھایی با محوریت تحکيم  ھای چشمگير برای اجرای برنامه ھمواره از اختصاص بودجه ھای اخير مسئوالن ت که در سالاس
سازمان ملی جوانان نھاده   سند در حوزه جوانان به عھده١٢در برنامه چھارم توسعه تھيه و اجرای . اند خبر داده خانواده

بينی شده  و در آن برنامه پيشگيری و کنترل طالق پيش ج جوانان بودشد که یکی از آنھا برنامه ملی ساماندھی ازدوا
 ھای جوان بود براساس این برنامه باید نرخ رشد طالق تقویت و تحکيم نھاد خانواده زوج یکی از محورھای این سند. بود

 ۶ درصد و در ١٣ود به حد ٨٨رسد در حالی که این نرخ در سال   درصد می۵/۵ به ٨٨در سال پایانی برنامه یعنی سال 
 . درصد رسيده است۶/٨ به ٨٩ماھه اول سال 

طالق در کشور ما با کشورھای  براساس آمار ارائه شده توسط معاون حقوقی و سجلی سازمان ثبت احوال کشور ميزان
و ) ۵/٧(و نيم  نفر ، ھفت ١٠٠٠یعنی در ایران طالق به ازای ھر  تازد رقيب می توسعه یافته فاصله بسيار زیادی دارد و بی

گرچه چندی پيش  .دھم است به عبارت دیگر ميزان طالق ایران ھشت برابر کشورھای دیگر است در خارج از کشور دو
ای ابالغی از سوی سازمان ثبت احوال  بخشنامه آقای داریوش قنبری یکی از نمایندگان کميسيون اجتماعی مجلس از

 حال ای ھا آمار ازدواج را باال اعالم کرده و از آمار طالق کم کنند علی نسازما پرده برداشت که در آن خواسته شده بود
کشورھای دیگر است  براساس آمارھای رسمی نرخ رشد طالق در ایران صعودی است و حدود ھشت برابر نرخ طالق در

 جوامع غيردینی طالق در ایران نسبت به سایر ھای دینی و باورھای فرھنگی و این در شرایطی است که براساس آموزه
شرایط اقتصادی و اجتماعی چه اتفاقات ناگواری در جامعه ایران رخ داده  ای است حال به لحاظ عملی مذموم و نکوھيده

 .طالق در ایران نسبت به کشورھای توسعه یافته با این سرعت افزایش یافته است است که نرخ رشد

و افزایش نرخ ) جدید وجود دارد ھای یی که برای تشکيل خانوادهھا رغم وجود ظرفيت و پتانسيل علی(کاھش نرخ ازدواج 
معنای نابود شدن کانون خانواده و به عنوان مھمترین ھسته  به) ھای موجود یعنی متالشی شدن کانون خانواده(طالق 

 به. د داشتکننده و غيرقابل کنترلی را در پی خواھ ھای اجتماعی و فرھنگی نگران بحران اجتماعی کشور است و قطعاً
اجتماعی است که از آن جمله  ھای عبارت دیگر، متالشی شدن کانون خانواده خود علت بسياری از مفاسد و ناھنجاری

توان به کمک بعضی  که ميزان گسترش آن را می توان به افزایش رشد و گسترش فساد و فحشا اشاره داشت می
 .ھا تخمين زد ھا و نشانه شاخص

 شی از انحراف در تأمين نيازھای غریزیھای نا افزایش بيماری

نيازھای غریزی در کشور به  براساس اعالم مقامات رسمی کشور تعداد بيماران مقاربتی ناشی از تأمين غيرسالم
که آن را بيماری قرن (بيماران مبتال به بيماری العالج ایدز  سرعت در حال افزایش است و به عنوان نمونه افزایش تعداد

در کشور به سرعت در حال گسترش است و این بيماری اگرچه در کشورھای توسعه یافته تا  (اند ناميدهبيست و یکم 
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بھداشت و درمان ایران  زیادی کنترل شده است اما در کشورھایی چون ایران در سير صعودی است به طوری که وزیر حد
 .است اخيراً وقوع و گسترش آن را در ایران به آتشفشان تشبيه کرده

 ميليون بيمار را در سراسر ٣۴تاکنون  ھای پيشروی علم از اواخر قرن گذشته است و ترین چالش يماری ایدز یکی از مھمب
این بيماری در ایران داستانی به شگفتی . برد نفر را به کام مرگ می  ميليون٢جھان گرفتار کرده است و ساالنه حدود 

تکاپو بودند در  یافته جھان برای پيشگيری از این بيماری در ھای توسعهگذشته در حالی که ھمه کشور خود آن دارد و در
خواندند و شایع بود که این بيماری خاص  می شد چرا که آن را بيماری شيطانی ایران به شدت این بيماری انکار می

واج را در گرایی و حتی روابط جنسی خارج از ازد ھمواره وجود ھمجنس گراھاست و مسئولين کشور ھم که ھمجنس
را انتقام خداوند از فساد  کردند و ھمواره وجود این بيماری کردند بنابراین وجود خود بيماری را ھم انکار می می ایران انکار

کامبير محضری کارشناس اسبق دفتر پيشگيری از اعتياد سازمان  خواندند تا باالخره جناب آقای دکتر در مغرب زمين می
توضيح اینکه )  ھزار ایرانی مبتال به بيماری ایدز تا حاال در کشور شناسایی شده است٢٢: دندنمو بھزیستی ایران اعالم

شود، نادانسته حامل او  فریب بيمار ميزبان می کاری باعث این ویروس از زمان ورود به بدن تا زمان آشکار شدنش با پنھان
حال با این اوصاف چه تعداد مبتال ھستند ) ار شودنھایی آن در بيمار آشم کشد تا چھره  سال طول می١٧ تا ١٠است و 
محترم بھداشت اعالم  داند و به ھمين دليل است که وزیر اند فقط خدا می  ھزار نفر آنھا آشکار شده٢٢حدود  که تاکنون

 .نمودند که آتشفشان ایدز در راه است

بود که وزارت بھداشت در سه  سایی شده نفر مبتال به اچ آی وی در کشور شنا٩٧۵ ھزار و ٢٠ تعداد ٨٩در فروردین 
اعالم نموده بود و روند رو به رشد این بيماری در بين مردم   نفر١٣٠ ھزار و ٢٠ تعداد مبتالیان را ٨٨ماھه دوم سال 
 اند در  ھزار نفر مبتال به مراکز درمانی کشور مراجعه کرده٢٣که امروز نزدیک به  ای است جامعه ما به گونه

ضرب شود آمار احتمالی مبتالیان به  ٧ترین حالت در عدد   ضرب و در بدبينانه۵ین حالت اگر این تعداد در عدد تر بينانه خوش
 ١٠٠٠به عبارت دیگر به طور متوسط از ھر . شود نفر تخمين زده می  ھزار١۴٠ تا ١٠٠این بيماری العالج در کشور بين 

دالیل  باشند و اگر این نسبت را برای گروه سنی که به ز میمشکوک به ابتال به بيماری اید  نفر٢نفر جمعيت کشور 
به حدود بيش از دو برابر  اقتضای سنشان با احتمال بيشتری در معرض این خطر ھستند محاسبه کنيم این نسبت

 .افزایش خواھد یافت

ھای آميزشی در  بيماریبرابر شدن  ۵توان به خبر  ھای اجتماعی در چند سال اخير می از جمله دالیل افزایش ناھنجاری
 :بنا به اعالم خبرگزاری فارس، خانم مينو محرز دبير انجمن بيماری عفونی کشور گفت .چند سال اخير اشاره داشت

 برابر شده ۵کشور  ھای آميزشی طی چند سال اخير در رفتارھای پرخطر جنسی در کشور باال رفته است و بيماری
ھای اجتماعی فرھنگی یکی از د الیل علل  نابسامانی  اقتصادی و به تبع آنھای به ھر حال یکی از نابسامانی. است

حال با این اوصاف مسئوالن کشور با بستن .سوز در کشور گردیده است جامعه ھای وقوع و گسترش این نوع بيماری
شده و از طریق ھا را منکر  و فرھنگی وجود ھرگونه بحران در این عرصه ھای اقتصادی، اجتماعی چشم بر روی واقعيت

 ھای شعارھای غيرعقالیی و تحریک احساسات سعی در فریب مردم و موفق جلوه دادن سياست فرافکنی و دادن
  .سوز خود دارند مخرب و خانمان

  دولتی در راھپيمایی خودجوش کارگراندعوت نامه برای حضور اجباری
 

  .امل سایپا ، اتوبوس تدارک دیده استمدیرع:  دی آمده است 9به نوشته سایت اصالح طلب جرس در تاریخ 
شرکت سایپا طی دعوت نامه ای از کارمندان این شرکت خواسته است در راھپيمایی : جرس می نویسد سایت

  .دولتی امروز شرکت کنند! خودجوش
ی به گزارش خبرنگار جرس، شرکت سایپا در این دعوت نامه به کارمندان خود اعالم کرده است که اتوبوس ھایی برا

در این دعوت نامه ھا ذکر شده که مدیر . انتقال آنان جھت شرکت در تجمع از سوی مدیریت سایپا تعبيه شده است
قرار است کارمندان این شرکت با اتوبوس ھایی که مدیریت سایپا  .عامل سایپا نيز در تجمع امروز شرکت خواھد کرد
  دتدارک دیده به تجمع دولتی امروز ، منتقل شون

  
 سندیکای کارگران شركت واحد دستگير شد  ھيئت مدیره عضو عال کارگریف ھمسر

   
 ديماه در 10شنبه 5مریم ضياء ھمسر منصورحيات غيبی از اعضای ھيئت مدیره سندیکای کارگران شركت واحد صبح روز 

 با نشان دادن  شنبه صبح مامورین وزارت اطالعات با حضور در منزل مريم ضياء5روز . منزل مسکونی خود دستگير شد 
بعد از تفتيش کامل منزل و بردن گوشی تلفن ھمراه او و دخترش ,حكمي که نام مریم ضياء و حسين صارمی در آن بود 

  .نامبرده را بازداشت کردند , و کامپيوتر شخصی و لوازم دیگر
   

   تومان است700نان سنگک در شھرک اکباتان 

 تومان است و مردم این محله حسابی از این قضيه 700ھرک اکباتان نان سنگک در ش: می نویسد   سایت ايران كارگر
 تماس گرفته اند و گزارش این گرانی را داده اند اما تاکنون 124شاکی شده اند، زیرا ھمگی مدعی ھستند چندین بار با 

  .ھيچ اقدامی صورت نگرفته است
 در ھر ھکتار است و با طرح ھدفمند کردن یارانه ھا توسط  دو ھزار ليتر  مصرف روزانه گازوئيل برای گلخانه داران -تھران 
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دولت و گرانی چندین برابری گازوئيل گلخانه دار ھا در آستانه نابودی کامل قرار گرفته اند و دیگر از عھده چرخاندن گلخانه 
  .دولت ھيچ فکری به حال آن ھا نکرده است.برنمی آیند

 ار اخراج پنجاه و دو ھزار کارگر عسلویه از ک
  
 سال 4دبير اجرایی خانه کارگر بوشھر با اعالم اینکه در  :  در تاریخ  آمده استايلنا –دولتی کار ایران گزارش خبرنگار  به

کنند که این   ھزار کارگر در عسلویه کار می8امروزه حدود : ھزار کارگر در عسلویه کار می کردند گفت 60قبل بيش از 
عيسی محمد کمالي، با اعالم .است  بحران صنایع در این بخش عظيم صنعتی کشورامر نشاندھنده تعطيلی واحدھا و

ھنگامی که محمد جھرمی وزیر کار دولت نھم : کشور بود گفت  سال قبل بازار خوبی برای اشتغال4اینکه عسلویه در 
تابع  ارگران اين منطقه كهتجاری اعالم کرد تا این منطقه شامل قانون کار نشود در نتيجه ک شده عسلویه را منطقه آزاد

  .شدند آنچه كارفرما مي خواھد قانون كار و تامين اجتماعي بودند به يك باره تابع قانون
اگر : انگيزه اي براي استخدام باشد گفت وي با تاكيد بر اينكه محروم كردن كارگران از قوانين حمايتي ھرگز نمي تواند

 . ھزار كارگر اخراج نمي شد52امروزه  داين ادعاي آقايان مخالف قانون كار درست بو
متاسفانه حمايت ھاي : ازسياستگذاري ھاي دولت در امر سرمايه گذاري گفت دبير اجرايي خانه كارگر بوشھر با انتقاد

ديگر منطقه را  منطقه اقتصادي اشتغالزا صورت نگرفت و شركتھاي پيمانكاري داخلي و خارجي يكي پس از الزم از اين
 .ترك كردند

اگر پروژه ھا در حال بھره : رسد گفت وي با انتقاد از اظھارات غير واقعي مبني بر اينكه پروژه ھا به بھره برداري مي
 .چرا اخراج ھاي بي رويه اتفاق مي افتد برداري است چرا دايم شاھد تعديل نيرو ھستيم و

يستاديم تا يك صندلي خالي شود و در گذشته يك ساعت سرپا مي ا :كمالي گذشته عسلويه را يادآور شد و گفت
 .اين منطقه اقتصادي غذا بخوريم اما اكنون با صندليھاي خالي روبرو ھستيم بتوانيم در رستورانھاي

در گذشته ھم : منطقه خبر داد و گفت  رستوران و ساير مراكز خدماتي در اين وي از تعطيل مغازه ھاي مكانيكي بقالي 
 . داشت اما امروزه عسلويه در حال بحران و تعطيلي است صادي قابل توجھياين مغازه ھا فعال و چرخش اقت

امروزه : عسلويه اتفاق مي افتاد گفت دبير اجرايي خانه كارگر بوشھر با اعالم اينكه در گذشته راه بندان ھاي طوالني در
 يا مشكل ديگري باشي وي نندگي كني بدون آنكه نگران تصادف  كيلومتر در منطقه عسلويه را100مي توان با سرعت 

نيروھاي  در گذشته نه تنھا اين منطقه بازار خوبي براي: مرتبط با نفت و گاز اعالم كرد و گفت حوزه فعاليت عسلويه را
مي كرد اما امروزه عسلويه تعطيل است  بومي بود بلكه كارگران غير بومي و حتي كارگر خارجي نيز در اين بخش فعاليت

  . مرگ مي ماندو به بيماري در حال
  

    تحریمھا تنھا در دو مورد دوازده ميليارد دالر برای مردم ایران ھزینه داشته است
 

درحالي كه برخي اصرار دارند تحريم ھا عليه ايران ھيچ تأثيري نداشته  :  به نوشته سایت آفتاب یزد آمده است 
از ثروت ملي ،   ميليارد دالر15 تا 12 مورد ، بين مورد خاص نشان مي دھد كه فقط در ھمين دو تنھا دو  است ، بررسي

به گزارش عصرايران ، مورد اول به  .شود ھا به جيب اعراب اماراتي و بانكداران خارجي سرازيرمي تحريم از رھگذر 
واردات اتاق بازرگاني گفته ، به دليل تحريم ھا ،  كميسيون صادرات و  آن طور كه رئيس. مربوط است LC ماجراي

ھزينه  LC اسنادي يا بيش ازحد متعارف براي گشايش اعتبارات  درصد 10 تا 5ايراني مجبور شده اند به ميزان  زرگانانبا
بديھي  . ميليارد دالر بيشتر از معمول ھزينه كرده اند  6  تا3ايراني ناگزير  كنند و بدين ترتيب ، سال گذشته بازرگانان 

البته  شود و اين روند موع ثروت ملي كاسته و به حساب بانكداران خارجي واريز مياوال از مج است كه اين رقم نجومي ،
بين كاالھاي وارداتي سرشكن  مي شود ،  ھمچنان ادامه دارد ، ثانياً پولي كه در اين ميان از جيب تاجران ايراني خارج

د دوم به مراودات مالي ايران و امارات اما مور .در كشورمنجر مي شود شده و در نھايت به باال رفتن غيرمعقول قيمت ھا
به عبارت  .است  ميليارد دالر در سال9كسري تجاري ايران با امارات بيش از  طبق آمارھاي منتشره رقم  .مربوط مي شود

كشور كوچك عربي ،  در حالي است كه اين   ميليارد دالر به سود امارات است و اين9ديگر ، مراودات مالي دو كشور 
حتي به اندازه يك سوزن ، كاال يا  با اين حال ، بدون اينكه .  يا خدمات خاصي كه به ايران صادرنمايد ، ندارد توليدات
علت اين  .مفت و مسلم به جيباعراب اماراتي مي رود  ميليارد دالر از پول ايراني ھا 9از اين كشور به ايران بيايد ،  خدمات

صادرات كشورمان ،  مھمي از واردات و ھم بخش عمده اي از  ني ، ھم بخشوضعيت نيز آن است كه به دليل شرايط كنو
در  صرف آباداني ايران و فقر زدايي  ميليارد دالري كه مي تواند 9مي شود و بدين ترتيب  با واسطه گري امارات انجام

يب اماراتي ھا مي راحتي نص ايران شود ، به كشور و مسائلي مانند رايگان شدن صددرصدي ھمه خدمات درماني در 
 كه معادل بودجه - ميليارد دالر 15 تا 12ساالنه بين  ھمان طور كه مالحظه مي شود ، فقط در ھمين دو قلم ، !شود

حال كاري با ريشه و علل  .ملت ايران خارج مي شود و به كيسه ديگران مي رود  از جيب-ساالنه برخي كشورھاست  
از شعارگرايي صرف  تشريح واقعيت ھا ، ان با مردم صادقانه تر سخن گفت و ضمن كم مي تو نداريم ، اما دست تحريم ھا

  ورزيد اجتناب در سخن گفتن با مردمي كه اكنون قدرت تحليل بااليي دارند ، 
 

 فعال حقوق زنان و کودکان دستگيری 
 

نزل و بازداشت مریم ضياء صبح پنج شنبه ماموران امنيتی با لباس شخصی به قصد تفتيش م: سایت کانون زنان ایرانی
به خانه ایشان آمدند از آن جا که وی در منزل نبود فرزندان او را وادار کردند که با وی تماس بگيرند تا به منزل بياید بعد از 

تا این لحظه از وضعيت او . تفتيش منزل با آمدن مریم ضياء به خانه، وی را بازداشت کرده به مکان نامعلومی انتقال دادند
 در 1385 خرداد 22بار اول وی در تاریخ . این بار دوم است که مریم ضياء دستگير می شود .طالعی در دست نيستا

دادگاه .  زندان اوین بازداشت بود209 روز در بند 6تجمع اعتراضی زنان برای تغيير قوانين تبعيض آميز دستگير و به مدت 
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 ماه حبس و ده ضربه شالق 6انقالب برگزار شد که به صدور حکم  دادگاه 13 در شعبه 1386 تيرماه 12وی در تاریخ 
  .تعليقی به مدت دو سال منجر شد

  
  

 فعال کارگری خوزستان به پنچ سال زندان محکوم شد
  

پژمان رحيمی از فعاالن کارگری خوزستان و دبير انجمن فرھنگی  :برپایه گزارش دریافتی از اھواز آمده است 
ی ھماھنگی برای کمک به ایجاد تشکل کارگری به اتھام اجتماع و تبانی عليه جمھوری ھنری سایه و عضو کميته 

  .اسالمی در دادگاه بدوی به پنج سال حبس محکوم شده است که سه سال از آن به مدت پنج سال تعليق شده است
مدت زندان محکوم شده در ھمين ارتباط ھم محمد اسماعيل وندی دیگر عضو انجمن سایه نيز به ھمين اتھام وبه ھمين 

 مرداد ماه دستگير شدند و مدت بيست روز در بازداشتگاه ٢۶ژمان رحيمی و محمداسماعيل وندی در روز  پ. است
اطالعات مورد بازجویی قرار گرفتند و مدت دو ماه نيز در زندان کارون اھواز در بند معتادین و سارقين زندانی شدند که در 

  .ليونی آزاد شدندمي۵٠نھایت به قيد وثيقه ی 
 نفر از اعضاء و مرتبطين و حتا آشنایان دور و نزدیک به انجمن سایه نيز از سوی ستاد خبری ٢۴در این مدت تعداد 

افراد زیر از سوی ستاد خبری . اطالعات اھواز و ھمچنين اداره ی پيگيری اطالعات تھران مورد بازجویی قرار گرفتند
  :ر گرفتنداطالعات اھواز مورد بازجویی قرا

محمدحسين عارف . ۶حسين دریاپور .۵سميه بھبھانی .۴مائده شفيعيان .٣حميدرضا ربيعی زاده .٢یونس اسفندیاری  .١
فياض بھادری .١٢سعيده اسکندری .١١پگاه محبوبی .١٠بھارآقا الماسی .٩فرنوش اعتمادی .٨امين منصوری .٧زاده 
روشنک ممبينی .١٨نبی ممبينی .١٧اعظم مھدی پور .١۶ پيمان فاضلی.١۵منوچھرمحمودی .١۴روزبه رحيمی .١٣
  ھما ادنانی.٢١رضا ادنانی .٢٠بھروز ممبينی .١٩

الزم به ذکر است که برخی از افراد نامبرده چندین بار احضار شده اند و مورد تھدید و بازجویی ھای بی مورد اداره ی 
  .اطالعات قرار گرفته اند

از سوی اداره ی ) روزنامه نگار(و مصطفا دھقان ) روزنامه نگار(،روزبه کریمی )ستریوکيل دادگ(و ھمچنين فروغ ميرزایی 
  .پيگيری اطالعات تھران احضار شدند و در مورد ارتباطات خود با انجمن فرھنگی ھنری سایه مورد بازجویی قرار گرفتند

ھر اھواز فعاليت می کند و انجمن فرھنگی ھنری سایه مدت ھفت سال است که در حوزه ھای فرھنگی و ھنری در ش
شناخته شده ترین انجمن غيردولتی در استان خوزستان محسوب می شود که بارھا از سوی مراکز امنيتی و اطالعاتی 

مورد آزار و اذیت قرار گرفته بود اما این بار گویا تصميم بر این است که به ھر صورتی شده جلوی فعاليت انجمن گرفته 
ھم اکنون انجمن سایه عمال امکان ھيچ    .ضای انجمن مورد شدیدترین فشارھا قرار گرفته اندشود و به ھمين دليل اع

  .گونه فعاليتی ندارد
   

  کارگران آن بيکار شدند تن از 60کارخانه نساجی ايران صوف قم تعطيل و 

 
ه به اينكه كارخانه ايران صوف  على طالبى با اشار:  دی آمده است11 در تاریخ ايلنا –دولتی کار ایران گزارش خبرنگار  به

داشت و  اين واحد توليدى سابقه فعاليت زيادى: كرده است؛ افزود ريسندگى و بافندگى فعاليت مي در زمينه صنعت
 . سال در عرصه صنعت نساجى كشور فعال بوده است30شايد بتوان گفت كه 

اين واحد : است تصريح كرد  كارگر بوده60ى حدود اجرايى خانه كارگر استان قم با بيان اينكه كارخانه صوف دارا دبير
 .متعلق به به بخش خصوصى است

 رويه محصوالت چينى را از علل اصلى ورشكستگى كارخانه ايران نبود نقدينگى و واردات بي اين فعال كارگرى استان قم
   .صوف برشمرد

  دستمزد 

  شود ھا تعيين می  براساس تورم وھدفمندي یارانه90مزد 

  
 ریيس کانون شوراھای اسالمی کار کشور،  :  دی آمده است11 در تاریخ ايلنا –دولتی کار ایران زارش خبرنگار گ به

  . دستمزد سال آینده کارگران براساس تورم وھدف مند کردن یارانه ھا تعيين می شود: گفت
  

ان را ثبات شغلی ودستمزد عنوان کرد محمد پارسا در گفت وگو با خبرنگارایلنادر گيالن مھمترین دغدغه حال حاضر کارگر
با توجه به اجرای قانون ھدف مند کردن یارانه ھاو تورم کميته ھای تخصصی در استانھا وکانون عالی : واظھارداشت

  . ل آینده کارگران تعيين نمایيمشوراھای اسالمی کار کشور تشکيل شده است که بتوانيم یک دستمزد عادالنه برای سا
دی ماه جاری دانست 22زد عادالنه را منوط به برگزاری جلسه کانون شورای ھای اسالمی کار در وی تعيين دستم 

بعد از جمع بندی نظرات نمایندگان کارگران سراسر کشور مراتب به جلسه رسمی شورای عالی کارکشور : وتصریح کرد
  .باره نرخ دستمزدگرفته بشودمنتقل تا با حضور شرکای اجتماعی کارگران،کارفرمایان ودولت تصميم نھایی در
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  پايان پيام

 مازندران اعتراض کارگران نساجی
 

کارکنان شرکت نساجی مازندران برای چندمين بار متوالی به عدم :  آمده است مھر دولتیخبرگزاری به گزارش 
 اھل ترکيه   این اعتراض در حالی صورت می گيرد که سرمایه گذار.حقوق پنج ماھه اخير خود اعتراض کردند دریافت

در حال حاضر مدیران شرکت .حقوق عقب مانده کارگران را به مدیران این شرکت پرداخت نکرده است نساجی دو ماه از
به کارگران خودداری کرده و کارگران نيز صبح شنبه با تجمع در  نساجی مازندران از پرداخت مبلغ دریافتی از سرمایه گذار

مدیران شرکت نساجی مازندران در پاسخ به اعتراض کارگران اعالم .ن شدندرسيدگی مسئوال مقابل شرکت خواستار
ادامه اعتراض  اعتراض دست بکشند یک ماه از حقوق معوقه خود را می گيرند و در صورت مطالبه کل و کرده اند که اگر از

  .مبادرت به اخراج کارگران خواھند کرد
   

با حضور سرمایه گذار خارجی این   دور اول دولت به مازندران بوده کهاحياء کارخانجات نساجی مازندران از مصوبات سفر
مسئوالن و نمایندگان شھرستان قائمشھر، اجرای قرارداد سرمایه گذار نساجی را .امر تا حدودی محقق شده است

ھنوز اقدام سرمایه گذار  به گشایش اعتبارات ال سی اعالم کرده اند ولی بر اساس اخبار کسب شده خبرنگار مھر منوط
  .کند به ھزینه سرمایه آورده خود نکرده تا اعتماد مسئوالن را جلب

   

 واردات بيش از دو برابر صادرات :  ماه گذشته٩انتشار گزارش رسمی 

دھد که ميزان  گزارش گمرک جمھوری اسالمی ايران نشان مي:  دی آمده است 11در تاریخ کلمه به نوشته سایت 
در نه : به گزارش مھر، گمرک جمھوری اسالمی ايران گزارش داد. ر صادرات ھم جلو زده است برابواردات کشور از دو

دالر رسيد که نسبت به   ميليون ۴٨٣ ميليارد و ٢٢ماھه نخست سالجاری صادرات غيرنفتی با احتساب ميعانات گازی به  
 ھزار تن ۶٣ ميليون و ۵٠ غيرنفتی وزن اين ميزان صادرات. دھد  درصد افزايش نشان مي٢١٫۵٩مدت مشابه سال قبل 
در مدت ياد شده صادرات غيرنفتی کشورمان بدون احتساب ميعانات .  درصد رشد داشت۵٩/٢۶بود که به لحاظ وزن نيز 

 درصد رشد نشان ١٠/٢٧ ميليون دالر رسيد که در مقايسه با مدت مشابه سال گذشته ١۴٣ ميليارد و ١٩گازی به
 ھزار تن رسيد که در مقايسه ۴۵ ميليون و۴۵ غيرنفتی بدون احتساب ميعانات گازی به دھد، ھمچنين وزن صادرات مي

  .  درصد رشد داشته است٧٢/٣۵با سال قبل 
  

  واردات 
  

آوری اطالعات و ارتباطات گمرک ايران، واردات کشورمان درنه ماھه نخست سال جاری در  براساس گزارش دفتر آمار و فن
  . درصد افزايش يافته است٠٧/٢۶ميليون دالر رسيد که نسبت به مدت مشابه سال گذشته ٧٠ ميليارد و ۴٧مجموع به 

  
 ھزار تن بودکه از اين نظر ٨۶۴ ميليون و٣٣شايان ذکر است، وزن اين ميزان کاالی وارداتی درنه ماھه نخست سال جاری 

  .  درصد کاھش داشت٠٣/٣در مقايسه با مدت مشابه سال قبل
  

  اقالم عمده صادراتی 
  

سھم اين کاال از صادرات . ترين کاالی صادراتی کشورمان بود درنه ماھه نخست سال جاری پروپان مايع شده عمده
 درصد از کل صادرات غيرنفتی به ٢۶/۵ھزار دالر بود و ٨ ٠٠ ميليون و۶غيرنفتی کشورمان در مدت ياد شده يک ميلياردو 

لن گريد فيلم اختصاص دارد که سھم اين کاال از صادرات غيرنفتی در جايگاه بعدی نيز بھپلی اتي. اين کاال اختصاص داشت
  .  ھزار دالر رسيد٣٠٠ ميليون و ٩٩٣اين مدت به 

  
 در ١٧/۴ ھزار دالرو ٣٠٠ ميليون و ٧٩٨سنگ آھن نيز سومين کاالی عمده صادراتی کشورمان در مدت ياد شده بود و با 

 درصد از کل صادرات غير ٩٩/٣ ھزاردالر، ٨٠٠ ميليون و ٧۶٣متانول با . ادير نفتی را به خود اختصاص دصد از کل صادرات غ
ساير گازھای نفتی و ھيدروکربورھای گازی شکل . که در جايگاه چھارم قرار داردنفتی را به خود اختصاص داده است 

رصد از ارزش کل صادرات  د٧۵/٣ ھزار دالر پنجمين کاالی عمده صادراتی کشورمان بود و ١٠٠ ميليون و ٧١٨مايع شده با 
  . غيرنفتی را به خود اختصاص داد

  
  ترين خريداران کاالی ايرانی  عمده

  
ترين واردکننده کاال از   ميليون دالر انواع کاالی ايرانی عمده۴٠٩ميليارد و ٣درنه ماھه نخست سال جاری چين با واردات 

  . رمان به کشور چين اختصاص داشتدرصد از کل صادرات غيرنفتی کشو٨١/١٧در اين مدت . ايران بود
  

سھم عراق .  ميليون دالر انواع کاالی ايراني، دومين کشور بزرگ واردکننده کاال از ايران بود٢١۵ ميليارد و ٣عراق با خريد 
 ميليون دالر در ۵۵٢ ميلياردو ٢امارات متحده عربی با.  درصد رسيد٧٩/١۶از کل صادرات غيرنفتی ايران در اين مدت به 

براساس اين .  درصد از کل صادرات غيرنفتی کشورمان به اين کشور اختصاص يافت٣٣/١٣ايگاه سوم قرار گرفت و تنھا ج
ھای چھارم و پنجم را به خود اختصاص   ميليون دالر رتبه٩٨۵ ميليون دالر و افغانستان با ٢٧١گزارش ھند با يک ميلياردو 
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  . دادند
  

  اقالم عمده وارداتی 
  

 درصد از کل ٢۶/١٠ترين کاالی وارداتی کشورمان بود و با اختصاص  خست سال جاری طالی خام عمدهدر نه ماھه ن
 درصد سھم ارزشی در ٨٨/٣شمش از آھن و فوالد غير ممزوج با . ارزش واردات جايگاه نخست را به خود اختصاص داد

 درصد سھم از ارزش، رتبه ۶۴/١ورد شده با جايگاه دوم قرار گرفت و محصوالت از آھن يا فوالد غير ممزوج تخت و گرم ن
  . سوم را به خود اختصاص داد

  
  کشورھای عمده صادرکننده کاال به ايران 

  
درصد از کل ارزش واردات کشورمان را به خود اختصاص داد و به عنوان ٢٣/٣٢در مدت ياد شده امارات متحده عربي

 ١۵سھم امارات از واردات کشورمان در اين مدت . جای گرفت بزرگترين کشور صادرکننده کاال به ايران در رتبه نخست
  .  ميليون دالر بود١٧١ميلياردو

  
 ٣ درصد سھم ارزشی رتبه دوم را به خود اختصاص داد و کشور آلمان نيز با ۵١/٨ ميليون دالر و ۴ ميليارد و۴چين با 

 درصد ٣۵/۶ای ترکيه و سوييس نيز به ترتيب کشورھ.  درصد در رتبه سوم جای گرفت٩٧/۶ ميليون دالر و ٢٨١ميليارد و 
  . ھای چھارم و پنجم قرار گرفتند  درصد از ارزش کل واردات ايران را به خود اختصاص دادند و در رتبه٢/۶و
 

 4معدن ھجتک سال گذشته نيزريزش کرده و/معدنچی در منطقه کرمان50کشته شدن 
  کشته داده بود

  
اين بازرسين، حوادث حين كار افزايش چشمگيرى يافته و  كار و اداره نشين شدنبا حذف بخش بازرسى و ايمنى وزارت 

 كارگران در معادن و يا در قعر چاه و يا سقوط از باالى داربست و انفجار گاز در روزى نيست كه از زنده بگور شدن
 .ھاى بزرگ پتروشيمى پرديس اھواز و اراك خبرى درج نشود مجتمع

. شود مي  نكردن ايمنى ھميشه به كارگرانى كه ديگر زبانى براى اعتراض ندارند، نسبت دادهرعايت نكته اين جاست كه
 .اند كشور طعمه مرگ شده در منطقه كرمان به دليل سودجويى و كسب  نفر معدنچى50متاسفانه تاكنون بيش 

 حيات كارگران را پاره دو لبه قيچى ھستند كه رشته سودجويى كارفرمايان و حذف بخش بازرسى و ايمنى وزارت كار
 .رفتار مسوولين امر است ترين بخش حادثه جالب. كنند مي

كوشش و تالش مقامات ارشد اين كشور براى بيرون  اى داشته باشيم با حواثد معدن شيلى و كافى است مقايسه
 كه پيامد واقعيت اين است. تفاوتى مسوولين ذيربط در منطقه كرمان بي كشيدن معدنچيان محبوس در معدن با

 .اى جز ارزان شدن جان كارگران ندارد قانون اساسى و ضد كارگرى نتيجه ھاى ضد نامه بخش
برابر كسب سود  ھا در   كارگر نشانه پايين آمدن جان انسان8با يك علت مشترك طى يكسال و كشته شدن  بار حادثه 2

 .توجھى مسوولين ذيربط است و بي
  صنف فلز و مكانيك درنژاد فعال كارگرى  مازيار گيالني

  تبريز محکوميت زندان برای دو عضو کانون صنفی معلمان در شھرکرد و

 
شده است که آقای باستان به دليل بيماری در  به گزارش بامدادخبر، درحالی اين حکم به شعبهٔ اجرای احکام ابالغ

 .خواھد شدوي، پس از ترخيص به زندان منتقل  برد و به گفتهٔ ھمسر بيمارستان به سر مي
 مديره کانون صنفی معلمان در تبريز نيز به دليل صدور بيانيه اين کانون به مناسبت پور عضو ھيات زمان توفيق مرتضي ھم

اين درحالی . است  روز حبس تعزيری محکوم شده٩١ھفتهٔ معلم از سوی دادگاه بدوی به دو سال حبس تعليقی و 
تر مدتی را در زندان سپری کرده بود  پيش  عضو کانون صنفی معلمان کهاست که در ھفتهٔ گذشته اسماعيل عبدی ديگر

اکبر باغانی  اکنون علی رضا ھاشمی دبير کل سازمان معلمان ايران، علي ھم  .نيز به دادگاه انقالب احضار شده است
قری از اعضای با کانون صنفی معلمان، محمود بھشتی لنگرودی سخنگوی کانون صنفی معلمان تھران، محمود دبير کل

ھای گذشته مدتی  معلمان کردستان نيز که در ماه کانون صنفی معلمان در تھران و مختار اسدی از اعضای کانون صنفی
  .بودند منتظر برگزاری دادگاه خويش ھستند ھای زندان اوين گذرانده را در انفرادي

معلمی ھستند که ھمچنان در   مومنی نيز پنجمحمد داوري، رسول بداغي، ھاشم خواستار، عبدالرضا قنبری و عبدهللا
  برند زندان به سر مي

   منصور اسانلو به سلول انفرادی منتقل شد

 
 شھر کرج صبح امروز شنبه يازدھم دی ماه، اين فعال سرشناس کارگری را به سلول ھای ، مسئوالن زندان رجايی
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 .انفرادی بند يک اين زندان منتقل کردند
مراسم يادمان علی صارمي، زندانی سياسی که بامداد سه شنبه ھفتم دی ماه  نلو سخنرانی دردليل انتقال آقای اسا

 . زندان رجايی شھر کرج است3بند  اعدام شد، در
شھرياري، عيسی سحرخيز، حشمت هللا طبرزدي، ماشا  از جمله شرکت کنندگان در اين مراسم آقايان حسين

 کيوان صميمي، رسول بداقي، احمد زيدآبادي، مسعود باستاني، صالح کھن اسانلو، حائري، عباس اسفندياري، منصور
 .بودند … بھروز جاويد تھراني، ھود يازرلو، مجيد توکلي، ميثاق يزدان نژاد، فرزاد مدد زاد و دل،

ناراحتی ھای حاد مختلفی ائم ار  منصور اسانلو در حالی به سلول انفرادی منتقل شده است که از لحاظ جسمی به
کنون سه بار پزشک قانونی رای به عدم تحمل حبس او داده  ناراحتی قلبي، کمر درد و ناراحتی چشم مبتال است و تا

 .بايد آزاد می شد است و طبق قوانين موجود او
کارگران شرکت واحد اتوبوس رانی تھران بازداشت شده و  اسانلو بارھا بدليل مبارزات کارگری و تالش برای احقاق حقوق

  .زندان محبوس است  تاکنون در1386تابستان سال از 

 حفر تونل جديد در معدن اشكيلي آغاز شد
 

به :ايلنا  روابط عمومي شركت ذغال سنگ معادن :  دی آمده است11 در تاریخ ايلنا –دولتی کار ایران گزارش خبرنگار به  
عدنچيان گرفتار در معدن اشكلي كرمان آغاز شده عمليات حفر تونلي جديد براي يافتن و نجات م: استان كرمان اعالم كرد

. است  
به دنبال آغاز حفر : فضلي مسوول روابط شركت معادن ذغال سنگ استان كرمان در گفت وگو باخبرنگارايلنا اعالم كرد

. است وجو و نجات معدنچيان زير آوار مانده وارد فاز جديدي شده تونل جديد ازسوي گروه امداد عمليات جست  
براين اساس در معدن اشكيلي كرمان عمليات حفر يك حلقه تونل جديد از سطح روي زمين آغازشده : صريح كردوي ت
. است  

. به گفته كارشناسان مسير اين تونل به صورت عمود برمحل ريزش معدن خواھد بود: وي افزود  
وار ھستند و گروه نجات با سرعت به خانواه كارگران زير آوار مانده نسبت به يافتن عزيران خود ھنوز اميد: وي گفت

. دھد فعاليت خودادامه مي  
 پايان پيام

 
  ماه حقوق و مزايا طلبكار ھستند18سازي خوزستان  كارگران لوله

 
: گويد دبير اجرايي خانه كارگر آبادان مي :  دی آمده است11 در تاریخ ايلنا –دولتی کار ایران گزارش خبرنگار به 

  .  ماه حقوق و مزايا طلبكار ھستند18سازي خوزستان  كارخانه لوله كارگران
 كارگر مشغول كار 600 تا 500سازي خوزستان نزديك به  در كارخانه لوله: وگو با خبرنگار ايلنا، گفت آقايار حسيني در گفت

  . ھستند
ھاي خود   حق بيمهبه دليل مشكالت مديريتي اين كارگران عالوه بر حقوق معوقه با مشكل تاخير در واريز: وي افزود

  . مواجه ھستند
 ماه حق بيمه 6 تا 5شود  كارفرما به دليل آنچه كه كمبود نقدينگي ناميده مي: دبير اجرايي خانه كارگر آبادان تصريح كرد
  . به سازمان تامين اجتماعي بدھكار است

، اما به دليل بازپرداخت سازي خوزستان داراي مشكل توليد و فروش نيست به گفته آقايار حسيني، كارخانه لوله
  . تسھيالت اعتباري در پرداخت مطالبات كاركنان خود تاخيرھاي طوالني دارد

  پايان پيام
 

   آمار كودكان كار دختر در تھران رو به افزايش است

 
 آخرين آمار اين اما. اين تحقيق، آمار كودكان خياباني در سال ھاي مختلف رقم ھاي متفاوتي بوده است به استناد

 . ھزار مورد گزارش شده است20كودكان در سطح كشور 
آمار رسمي  ھيچ گاه نمي توان: اجتماعي و يكي از اعضاي اين تحقيق در اينباره به جھان مي گويد حبيبي، كارشناس

 .مورد را تاييد مي كند  ھزار20اما گزارشات و تحقيقات ھمان رقم تقريبي . در اين خصوص ارائه كرد
: كودكاني كه كار مي كنند چه ميزان است، مي افزايد اسخ به اين سوال كه سھم كودكان دختر از كلوي ھمچنين در پ

وي مي  .كار مي شوند دختران تشكيل مي دھند و بيشتر پسران در كودكي درگير  درصد از كل كودكان كار را10تنھا 
اقتصادي آنان را به  گرفته است و مشكالتبه تازگي معضل كودكان خياباني بيش از پيش گريبان دختران را  :افزايد

 .كارھاي كاذب در خيابان ھا وادار كرده است

ھمچنين باندھا و دسته ھايي  .به گفته حبيبي دخترھا بيشتر با اعضاي خانواده و به صورت دسته جمعي كار مي كنند
 .كار وادار مي كنند ھم ھستند كه با ربودن كودكان مخصوصا دختران آنھا را به

ھا با توجه به اصل آموزش ھمگاني، وادار  پذير براي آن دسترس ھاي رايگان و گذارى آموزشگاه  اساس اين تحقيق، بنيانبر
 خدمات آموزشي رايگان و ايجاد فضاي آموزشگاھي و زيستي براي اين كودكان، دگرگوني در ى ھا به ارائه كردن دولت

براي تصويب قوانيني كه كار  بخش و ترويجي، ھمياري ھاى آگاھي يتھا و جامعه به كار كودكان با فعال نگرش خانواده
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ى وضعيت  ى اطالعات دقيق به دولت و مردم درباره سازي و ارائه آگاه سازند و ھاي دشوار ممنوع مي كودكان را در وضعيت
راستاى  اند درريزي از مواردي است كه مي تو آموزشى، شھروندي و ملي كودكان كار براى برنامه زيستي، جنسيتي،

 بھبود زندگي كودكان كار و خيابان تاثير بسزايي داشته باشد

  تعطيلی سد چپر آباد اشنویه و سه ماه حقوق معوقه کارگران 

 به بھره 86 کيلو متری جنوب شرقی اشنویه قرار دارد و به گفته مسئوالن ، این سد باید در سال 10در   سد چپرآباد 
  .ون به دليل بدھی و نبود اعتبار متوقف شده و کارگران سه ماه حقوق معوقه دارند  ھم اکن برداری می رسيد ولی

 نفر از 90 اوایل امسال تعداد   کارگر مشغول به کار بوده اند اما150 این پروژه تعداد  به گفته یکی از کارگران ، در ابتدای 
مزد برای این شرکت پيمانکاری کار می کنند که متا  ھم اکنون بصورت روز    نيز  از کار اخراج شده و تعداد زیادی آنھا

   . سفانه ازحقوق و مزایا ی قانونی و بيمه برخوردا نمی باشند

ھمچنين این کارگر افزود ، ھر روز کارگران را به بھانه ھای پوچ و واھی باز خواست کرده و آنھا را تھدید به اخراج می 
 ممنوع شده و در ی و چوبی گاز، ی برق، یقبيل بخاري نفت از  ل گرما زابا شروع فصل سرما ، استفاده از وسای. کنند 

تا سال آینده پولی در کار  و اعالم شده است  خواھند کرد  ن ھا را اخراجآ از این وسایل ، استفاده  صورت مشاھده
 قيد و شرط به وضع موجود بدون در صورت اعتراض نيست و ھر کس معترض است باید تسویه حساب کرده و برود و

    . خواھند شد  اخراج

  کميته ھماھنگی برای کمک به ایجاد تشکل ھای کارگری 

   1389 دی 11

 کارگران ایران از وضعيت خود می گویند 

 باوضعيت يارانه ھا وگران شدن اجناس روزبروز وضعيت  -    تماس با كارگران و ھموطنان :می نویسد ايران كارگرسایت 
  رميشودکارگران بدتر و بدت

 ھمه کارگران نسيت به وضعيت   تقريباً,درمصاحبه وگفتگو با چند تن ازکارگران کارخانه ھاي ايران گريس وصنايع فلزي 
مارا فقط و ,کارگر درايران مرده است : حقوق خود وباالرفتن قيمت ھا معترض بودند يکي از کارگران در اين رابطه گفت 

تومان درماه چطوري ميتوانم زندگي 370اآلن ھيچکس به داد ما نميرسد من با ,فقط براي مواقع انتخابات ميخواستند 
آرزوبدلم ماند که يک کيلو ميوه ,نفره اي ھستم بااين پول من حتي نمي توانم نان وپنير بخورم 5يا4کنيم من يک خانواده 

: يکي ديگر ازکارگران . نيست اين که زندگي .مرگ براي من بھتر ازاين زندگي است ,بگيرم وبراي خانواده ام ببرم 
 بھترا زاين زندگي است که  يااين وضعيت بميرم,ماه است که حقوق نداده اند 6کارخانه نزديک ما يعني صنايع فلزي االن 

  .االن ھم با اين وضع يارانه ھا مردم بدبخت وبدبخت تر ميشوند .ما داريم فقط نفس ميکشيم .داريم ميکنيم 
من بعنوان يک صنعت نساجي : ان صنايع نساجي درتھران در زمينه مسائل ومشکالت کار گفت  يکي از صاحب -  تھران

ماه است که درخواست گازوئيل براي شرکت داده ام ھيچکس متاسفانه جوابي نميدھد من حتي حاضر 6اآلن بيش از
ساده ترين موضوعات مان  .شدم ميزان گازوئيلي را که درخواست کرده ام با قيمت جديد بگيرم ولي ھمين را نميدھند

حرف ھم که ,بخشي ازکارخانه بدليل نبودن مواد اوليه خوابيده است مجبورشدم که کارگران راکم کنم .ھم حل نيست 
مدتي است که ميخواستم کارخانه راباسيستم گاز راه اندازي کنم نزديک ,بزني به انواع واقسام چيزھا متھم ميشوي 

ديدم ا زکجا بايستي بياورم مگر يک توليد کننده مثل ما در سال چقدر درآمد دارد , خواستند ميليون تومان از من پول10به 
  .که به ھر شکل دارند تيغ ميزنند که البته درنھايت ھمه واحدھا مجبور به تعطيلي کارخانه خود ميشوند

بعد از : كارگران اين شركت گفت يكي از ,  بدنبال اخراج كارگران شركت راه سازي بتون آسه در حومه شيراز  -مرودشت 
 و سر و    نفر از كارگراني كه ساكت نمي شديم4-3تنھا به ,  اداره كار و ارگانھاي ديگر چندين روز دوندگي و اعتراض به

اما بقيه كارگران اخراجي را ھنوز دارند سر . دادند و اخراجمان كردند  زبان داشتيم يك ميزاني پول دادند و بقيه را چك
 ھرجا ميرويم كه براي زنده  :اين كارگر اضافه كرد . نند ھم اخراج شدند و ھم مطالبات گذشته را به آنھا ندادند ميدوا

تنھا شركت وابسته به سپاه به .  نيست  ميگويند وضعيت خيلي خراب است و كار,ماندن زن وبچه ھايمان كار پيدا كنيم 
 . در نمي آيد   بدليل پشتيباني خيلي قوي صدايشاننام اميد پارس كه در راه سازي خط آھن كار ميكند

 
 اعتصاب کارگران الستيک بارز کرمان

 

دست از کار کشيدند و با خاموش  کرمان" الستيک بارز" دیماه سه ھزار و پانصد کارگر 11به گزارش منتشره روز شنبه 
ن تحقق تمام آن مطالباتی است که خواست کارگرا .شدند کردن ھمه دستگاه ھای توليدی بطور یکپارچه وارد اعتصاب

 مھرماه سالجاری 4این کارگران برای دستيابی به مطالبات خود روز . داده شده بود در دور اعتصابات قبلی به آنان وعده
کار کرمان به اعتصاب  مدت چھار روز دست به اعتصاب زدند و با وعده تحقق خواست ھایشان از سوی رئيس اداره به

خود و تبدیل قراردادھای یکماھه به قرارداد یکساله و  کارگران الستيک بارز خواھان افزایش دستمزدھای. خود پایان دادند
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  تا۵٠ مھرماه سال جاری معادل 20کارگران ھمچنين به کاھش پاداش توليد که از . باشند تعطيلی دو روز در ھفته می
  .ترض ھستندھزار تومان نسبت به دستمزد کارگران کاھش پيدا کرده، مع ٢٠٠

  حفر تونل جديد براي نجات سه معدنچي در كرمان

 
ایلنا در / كار ايران دولتی وگو با خبرگزاري  روابط عمومي شركت ذغال سنگ كرمان، امروز در گفت يعقوب فضلي، مدير

 «.است در معدن اشكيلي عمليات حفر يك حلقه تونل جديد از سطح روي زمين آغازشده«: گفت ، دی 11تاریخ 
 «.خواھد بود به گفته كارشناسان مسير اين تونل به صورت عمود برمحل ريزش معدن«: ي افزودو

يافتن عزيران خود ھنوز اميدوار ھستند و گروه نجات  خانواده كارگران زير آوار مانده نسبت به«به گفته اين مقام مسئول، 
 «.دھد مي با سرعت به فعاليت خود ادامه

توابع شھرستان راور در استان كرمان،  از» ھجدك«در شھر » اشكيلي«سنگ  معدن زغالآذرماه گذشته با ريزش  ٢٣
 .شرقي ايران قرار دارد  كيلومتري كرمان در جنوب١٤٠در  شھرستان راور. زير آوار گرفتار شدند چھار كارگر

يروھاي امدادي خارج در روز نخست ريزش معدن، جسد طيب واليان توسط ن) ايلنا(ايران  به گزارش خبرگزاري كارگري
 .معدن ھستند  روز ھمچنان زير آوار١٧زاده با گذشت  پور، مسلم نجفي و حسين يزدي اما حسين گريكي شد

زنده بودن سه معدنچي خبر داده اما دوم دي  در حالي كه امروز مدير روابط عمومي معادن زغال سنگ كرمان از احتمال
احتمال زنده ماندن سه معدنچي كه بر اثر ريزش معدن در شھرستان راور در  جاري، اسماعيل نجار، استاندار كرمان گفت

 .زمين گرفتار شدند، وجود ندارد  متري۶٠٠عمق 
» توجيه«ھاي اين معدنچيان بايد توسط يك روحاني  افزود خانواده ، نجار)ايسنا(به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران 

. است» غيرقابل انتظار دشوار، پيچيده و«د خارج كردن جسد معدنچيان ان به گفته وي، متخصصان اعالم كرده .شوند
 .شدگان افزايش پيدا كند امدادي، تعداد كشته استاندار كرمان ھمچنين گفته بود نبايد با انجام عمليات

ه پيش خبرگزاري ايلنا ھفت. اشكيلي بر اثر گازگرفتگي جان خود را از دست دادند يك سال پيش نيز چھار كارگر معدن
 .اند  معدنچي در كرمان جان خود را از دست داده۵٠داد در چند سال گذشته  گزارش

حين كار افزايش  با حذف بخش بازرسي و ايمني وزارت كار و اداره نشين شدن اين بازرسين، حوادث«ايلنا،  به گزارش
 «.چشمگيري يافته است

 نفر بر اثر ريزش معدن در ٣٠ گفته است در يك سال گذشته ايران نيز محمدعلي كريمي نماينده كرمان و راور در مجلس
 .اند داده ايران جان

استان كرمان يكي از مناطق . قرباني گرفت ٩ نيزو در شھرستان زرند استان كرمان  نيز انفجار معدن باب٨٨آذر سال  ١۶
 .است سنگ و مس در ايران استخراج زغال

  تھران– ايران –ام البنين 
حاال فكرشو بكنيد كه بوجود .بر روي زمين مسطح اينقدر طول ميكشه  كنولوژي امروزي در دل معدني وكندن تونل با ت

  سال پيش كه امكانات صفر بوده واقعا معجزه نبوده ؟1400دل كوه در  اومدن غار حراء در

  
 ی آونگان اراکگزارشی از کارخانه

  
 :توضيح وبالگ

ی آونگان اراک برای ما ارسال شده که مروری است بر مشکالتی که این هاین گزارش توسط یکی از کارگران کارخان 
سپاس از رفيق عزیزمان برای ارسال این .بينندکارخانه با آن درگير است و در این ميان کارگران بيشترین آسيب را می

  .گزارش
   

 1353خانه توسط دولت در سال اين كار. ھاي ساختماني استھاي برق و نبشيی دكلی آونگان توليد كنندهكارخانه
ھاي مختلف اين كارخانه مشغول به كار شدند و از ايجاد شد و با شروع به كار اين كارخانه، تعداد زيادي كارگر در بخش

ھايي از آن مطرح شد، ھاي دولتي و بخشسازي شركتنظر درآمدي و حقوق ماھيانه تا زماني كه طرح خصوصي
  .رفتا خوب پيش ميھمه چيز تقريب مشكلي نبود و

  . ھاي مختلف دولتي به بخش خصوصي واگذار شد، اين شركت ھم چون ديگر بخشسازيبا شروع روال خصوصي
ھاي بسيار زيادي است كه براي بھتر مشخص شدن اين ی واگذاري اين واحد توليدي داراي نقاط مبھم و ضعفاما نحوه

عباس "مطالبي كه خود خبرنگار فارس در مصاحبه با . عه واقع شودمسئله الزم است كه مطالب زير با دقت مورد مطال
  ):برگرفته از پايگاه خبري تحليلي استان مركزي( ی اراك در مجلس عنوان نموده است نماينده" رجايي

ی واگذاري كارخانه نحوه در پي تحقيق و تفحص مجلس از: وگو با خبرنگار فارس در اراك افزود عباس رجايي در گفت
بود كه نتايج اين تحقيق و تفحص بدان ارائه شد و  نگان اراك به بخش خصوصي، ديوان محاسبات كشور يكي از مراكزيآو

اي به صورت مكتوب ضمن قبول نتايج تحقيق و تفحص صورت گرفته احراز  قالب نامه اين مركز نيز طي چند روز اخير در
  .رده استی واگذاري اين كارخانه را نيز تأييد كنحوه تخلف در
  :در متن اين نامه آورده است ديوان محاسبات كشور: وي گفت

 ھزار 800 ميليون و 4شركت ساتكاب اختيار فروش تعداد  1/7/1382 مورخ 2000/5491ی شماره نامهبراساس وكالت) 1 
 آن به سازمان  قانون برنامه سوم و آيين نامه اجرايي15آونگان را مطابق ماده   درصد از كل سھام40سھم معادل 

 .سازي داشته استخصوصی
  .اجرايي قابل تمديد است نامه آيين19ی  ماه بوده و براساس ماده6نامه مدت وكالت)2
ی سازمان ی سوم بر عھدهقانون برنامه) 14(ماده ) و( تعيين قيمت پايه سھام براساس آيين نامه اجرايي و بند)3
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  .سازي استخصوصي
آونگان را   درصد9/33 قيمت پايه سھام بلوكي معادل 4/7/1383ن خصوصي سازي در جلسه مورخ سازما ھيئت عامل) 4

  .كند  لایر براي ھر سھم تعيين و تصويب مي9500
  لایر9500سازي را كه معادل  قيمت پيشنھادي سازمان خصوصي4/7/1383در ھمان روز يعني  ھيئت عالي واگذاري)5

  .دھد است، مورد تأييد قرار مي
 به امضا 5/7/1383سازي و شركت ساتكاب كه در مورخ ی منعقده مابين سازمان خصوصينامهبراساس تفاھم) 6

قانون برنامه سوم و مصوبه شماره ) 14(ماده ) و(آونگان به موجب بند  رسد، ارزش پايه سھام شركت مي
ی چنين نحوهشود و ھم عيين ميسازي ت ھيئت وزيران توسط سازمان خصوصي24/6/1383مورخ   ھـ30096ت/33846

  . درصد اقساط است60نقد و % 40فروش به صورت 
 به چاپ رسيده 7/7/1383ھاي دنياي اقتصاد و جھان اقتصاد  كه در روزنامه سازمان مذكور طي آگھي عرضه سھام) 7

به معرض   لایر9500 درصد سھام شركت آونگان را از طريق بورس و به قيمت 9/33سھم معادل  4077720 است تعداد
  .گذارد فروش مي

 ھزار لایر به آقاي جعفري فروخته 10قيمت ھر سھم   با28/7/1383سھام مذكور در ھمان روز اول عرضه يعني ) 8
  .شود مي

 مابين سازمان خصوصي سازي به عنوان فروشنده و آقاي مجتبي جعفري 11/8/1383در مورخ  قرارداد فروش سھام) 9
  .گردد  ماھه منعقد مي36اقساط % 60نقد و % 40ا شرط عنوان خريدار ب به

 :گي ديوان محاسبات كشور بدين شرح آورده شده استصفحه دوم اين نامه نيز نتايج رسيده در: رجايي گفت
داشته و تمديد نيز نگرديده لذا   ماه اعتبار6ـ وكالت فروش كه توسط ساتكاب به سازمان خصوصي سازي واگذار شده 1

  .ونه ارزش در زمان فروش بوده استفاقد ھرگ
درصد سھام شركت  9/33 ارزش ويژه1383عليرغم اينكه سه تن از كارشناسان رسمي دادگستري در مردادماه  ـ2

اند اقدام ھيأت عامل  محاسبه و تعيين قيمت نموده  لایر17091 ميليارد لایر و ارزش ھر سھم را 200آونگان را بالغ بر 
 درصد قيمت كارشناسي فاقد توجيه و مباني 60 لایر معادل 9500پايه ھر سھم  براي تعيين قيمت روز بعد 40شركت در 

  .قانوني است
تصويب كننده نرخ سھام به عنوان  سازيـ معاون قيمت گذاري به عنوان پيشنھادكننده و ھيأت عامل سازمان خصوصي3

گذاري كنند نه و به نفع آنان براساس صالحيت خود قيمتكرده  المال دفاع بايست از حقوق بيت موكلين دولت و مردم مي
 ھاي گان در تعيين ارزش شركتبردهرسد عالوه بر اين كه با اين روش صالحيت نام نظر مي به. به نفع اشخاص حقيقي

 كارشناسي نيز موجب ضرر و ھاي دولت زير قيمت  ميليارد لایر ناشي از فروش سرمايه28ديگر نيز مخدوش شده مبلغ 
  .اند المال شده زيان بيت

سال در سازمان مذكور معطل مانده مشخص نيست به چه علت در يك روز معين  ـ فروش سھامي كه به مدت يك4
سازمان  عامل و مصوبه ھيأت عالي واگذاري با عجله اخذ و پس از اين كه ھمه اقدامات رأساً توسط مصوبه ھيأت
نامه توجه به روش مذكور تفاھم با. شود  ساتكاب تفاھم نامه امضا ميسازي انجام شده است در روز بعد باخصوصي

  .گيري استامضا شده فاقد ارزش و قابل پي
  .ميزان دخالت شركت ساتكاب در تخلفات ذكر شده قابل بررسي است ـ نحوه و5

قانوني  راي طي مراحلدر پايان اين نامه نيز آمده موارد تخلف صورت گرفته توسط شركت موصوف ب :وي خاطرنشان كرد
  .متعاقباً به استحضار خواھد رسيد به دادسراي ديوان محاسبات كشور ارجاع و در حال رسيدگي است كه نتايج آن

ھاي دولتي به  ی واگذاري شركتاشكاالت قانوني و ماھيتي در نحوه رجايي در بخش ديگر سخنان خود با اشاره به
 .وري نبوده است ھاي صورت گرفته به ھيچ وجه شرايط براي افزايش بھره ريدر واگذا: گفت ھاي قبل خصوص در سيستم

 
ھاي صورت گرفته  داخلي در واگذاري وري و رشد توليد ناخالص گذار مبني بر افزايش بھره وي با بيان اين كه ھدف قانون

ھاي اخير  لواگذاري بخش دولتي به خصوصي طي سا سازي وبا اجراي طرح خصوصي: لحاظ نشده اذعان داشت
  .وري بوده است به جاي افزايش بھره... كارگران، بيكاري، كاھش توليد و  متأسفانه مجموعه كشور شاھد اخراج

گذشته به مبلغ  آونگان اراك از جمله كارخانجات واگذار شده به بخش خصوصي است كه طي يك سال و نيم یكارخانه
  .شده است ميليارد تومان آن ھم به صورت اقساط فروخته 12

 ھزار تن نبشي 15حدود  فاضل نورمحل عضو شوراي كار كارخانه آونگان اراك اين كارخانه در زمان واگذاري تنھا به گفته
 11انبارھا داشته است اين در حالي است كه اگر ارزش زمين   ميليارد تومان، و بالغ بر ده ھزار تن شمش در27به ارزش 

  ھا و تجھيزات، موال كارخانه اعم از مواد اوليه موجود و خريداري شده، دستگاهو ا ھكتاري به ھمراه ساير امالك
ميليارد تومان خواھد  100 ساختمان مركزي در تھران و منازل مسكوني اين كارخانه محاسبه شود ارزش آن به بيش از

  .رسيد
 7 اين كارخانه در ھنگام واگذاري حدود گي و مطالباتنقدينه: افزايد مي ھاي اين عضو شوراي كار كارخانه آونگان گفته

ميليارد تومان نيز  20بوده اين در حالي است كه ھم اكنون نه تنھا به رقم فوق افزوده نشده بلكه حدود  ميليارد تومان
  .ھاي كارخانه به ثبت رسيده است بدھي در ليست بدھي

پيامدھاي واگذاري كارخانه  انساني شاغل را از ديگروگو با خبرنگار فارس در اراك كاھش توليد و نيروي  گفت نورمحل در
  .آونگان به بخش خصوص عنوان كرد

كم بعد از اجراي طرح و واگذاري كارخانه مذكور به بخش خصوصي، شروع سختي كار براي كارگران بود به طوري كه كم
دم فروش رفتن توليدات رو به وخامت ھا و عوضعيت توليد در اين بخش با توجه به روند رو به ضعف اقتصاد كشور و تحريم

  .را به آن اضافه نمود..... گان و ی بازنشستهگذاشت اين در حالي است كه بايد طلب كارگران و معوقه
گان را پرداخت كند ھا ، بدھي كارگران و بازنشستهدولت به خريدار كارخانه اين قول را داد كه با دادن مبالغي كمك به آن

دير كارخانه با بھانه ھاي مختلف از پرداخت معوقه ھا در موعد مقرر به كارگران سر بازد و اين منجر به ولي با اين حال م
  . اعتراضات مختلف شد
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ھايي از واحدھاي توليد اين كارخانه به ناچار به دليل كمبود نقدينهچه كه گفته شد بخشاين درحالي است كه بنا بر آن
  . انده شد و تعدادي از كارگران بيكار شدندگي و عدم فروش جنس به تعطيلي كش

 -مُزدھا ابتداي اعتراضات و بلند شدن صداي آن و كشيده شدن مسئله به بھارستانشروع بيكاري و عدم پرداخت دست
ھاي  دفتر رھبري و رياست جمھوري و در نھايت رسيدن اين اخبار به سايت- تجمع در مقابل فرمانداري و استانداري

  .ش آن از تلويزيون صداي امريكا وبي بي سي شدخبري و نماي
ھايشان، در مقابل استانداري اراك تجمع كرده و با سر دادن گويي صحيح به خواستهكارگران بعد از عدم پاسخ

  .گي مسئوالن به وضعيت خويش شدندشعارھايي خواستار رسيده
ور شده و بسياري را با باتوم ظامي به تجمع آنان حملهبا باالگرفتن تجمع و اعتراضات نيروھاي امنيتي با كمك نيروي انت

  .گاه انتقال دادندگير شده به بازداشتاي ھم دستمورد حمله قرار داده و زخمي كرده و عده
اندركار در استان مركزي اي به نيروھاي دستاي به عنوان نماينده كارگران طي نامهبعد از ھم پاشيدن اين تجمع؛ عده

ھايي به دفتر گي به وضعيت خويش شدند ولي پاسخ معقولي دريافت نداشتند بعد از آن به دفعات نامههخواستار رسيد
اي ھم براي بررسي موضوع به تھران فرستاده شد ولي دفتر رھبري عنوان رھبري در تھران نوشته شد و حتا نماينده

  . گويي از اين مرجع وجود نداردخشود و امكان پاسكرد كه اين موضوع به حيطه رياست جمھوري مربوط مي
اي از كارگران كه باز عدهاي عايد نشد تا اينبا پاس دادن اين وضعيت به دفتر رياست جمھوري باز ھم طبق معمول نتيجه

 ماه قبل به تھران آمده و موضوع را به بھارستان كشيدند ولي از نتيجه آن مذكرات ھم 10به عنوان نماينده در حدود 
  .كه گزارشي عنوان نشدد نشد يا اينچيزي عاي

كه با فشار و تالش زياد اين نيروھا باالخره، کارگران شرکت صنایع و آونگان به ھرحال وضع به اين منوال گذشت تا اين
 ماه حقوق معوقه موفق به گرفتن یک ماه آن شدند و مثل این6اراک نزدیک عيد با فشار مسولين استانی و کشوری از 

مند کردن یارانه از جمھور گفته ھدفجور که رئيساگر ھمان. کار باشند ماه طلب7-6اند ھميشه نامشان زدهکه قرعه ب
البته شروع .(است ھا و خانواده ھایشاناول خرداد شروع بشود تازه ابتدای افزایش تصاعدی مشکالت طاقت فرسای آن

  )شده است
. گشا نبود ھم به اندازه یک ارزن راه  ، این ھمه جلسه و قول٨٩به گزارش مرکزی دیلی و به نقل از وبالگ کارگر 

کُشی برای فرار از انجام تعھدات کارفرمایان جلسات استانی برای حل مشکل کارگران صنایع استان بيشتر به وقت
  .سرکش است که ریش ھمه را وجب کرده اند

عاون اول احمدي نژاد و استاندار و دری نجف آبادی  رحيمی م– نفر نمایندگان استان ۶ با حضور ١۶/١٠/١٣٨٨در تاریخ 
که خریداران ای تشکيل شد و تصميم گرفته شد به کارخانه شرکت صنایع اراک تسھيالت بدھند به شرط اینجلسه

شرکت متعھد بشوند حقوق معوقه کارگران را پرداخت کنند و به تمام شروط مربوط به راه اندازی خط توليد کارخانه عمل 
شود اول مسئله مدیریت شرکت مشخص شود و بعد از آن موضوع  در این جلسه برای کارگران آونگان قرار میکنند

 ماه از این جلسه ۴. استھمال شرکت به بانک سپه با پرداخت تسھيالت جدید برای حل مشکل کارخانه بررسی شود
ه تعھدات قرار داد خرید شرکت عمل نکرده و نمیطوری که باند ھمانگذرد اما کارفرمایان به ھيچ تعھدی عمل نکردهمی
  .کنند

ای دفعه نظرش عوض شده و با ارسال نامهیکی از مقاماتی که قبال گفته بود خریداران شرکت صنایع صالحيت ندارند یک
ھبر، احمدی نژاد ھا با رنگاری آنبه وزارت کار تالش کرد کارگران را به بيمه بيکاری بفرستد اما با موافقت کارگران و نامه

  .شکست خورد
ای به استان ارسال کرده گيری شرکت صنایع نامهیک مقام اگاه گفته که یکی از مسئولين بلند پایه کشور برای بازپس

  .اما ھنوز کسی پيدا نشده است که شھامت اجرای این دستور را پيدا کند
مشکالت عجيب و غریبی در : تباط تنگاتنگی دارد گفتهی کارگری ارگانی که با جامعهعليخانی یکی از نماینده… قدت ا

ایم  آورند، نادیده گرفته بخش کارگری داریم و متاسفانه ما این قشر عظيمی را که چرخ صنعت کشور را به گردش در می
. دکنن گی میھا چگونه زنده ھای این شود حتما به فکر این نيستيم که خانواده  ماه کارگران داده نمی٨وقتی حقوق 
بينی با این روندی که در پيش است آینده بسيار تاریکی را برای صنعت پيش. گزد اَش ھم برای کارگران نمیدولت کک

  .دانم حال دولت چگونه جواب کارگران محروم را خواھند داد؛ نمی. کنم مخصوصا برای کارگران می
ھر روزه به ما . ضی ھستند و مشکل دارندشان نارا شاھد این ھستيم که بخش قابل توجھی از کارگران از وضعيت

کنند، گاھی مقابل ساختمان ریاست  بندند و تظاھرات می ھا را می نویسند، بعضا جاده کنند، نامه می مراجعه می
ایم که حتا کارگران  بارھا دیده. رسد کنند ولی متاسفانه کسی به دادشان نمی ھای مرتبط تجمع می جمھوری و وزارتخانه

  .اند  حقوق دریافت نکردهده ماه است
در واقع . کند گی میی مربوطه اعالم ورشکستهبينيم آن کارخانه ھا پرداخت شود میکنيم تا معوقه ما ھم که تالش می

بسياری از این مدیران به . دھند ھا واگذار شده یک بازی کامال حساب شده انجام میھا به آن مدیرانی که این کارخانه
و ما ھم متاسفانه . اند ھای کالن گرفته و در جای دیگر مصرف کرده اندازی کنند، وام ھا را راه کارخانهکه موتور جای این

  .ھا و دولت کارمان فقط شده تذکر دادن به وزارتخانه
دھند و جلسه  ی روز کارگر خواھيم دید که شعار میدر آستانه. دھند ی کارگران را رھا کرده و اھميتی به آن نمیمسئله
از نيشکر خوزستان گرفته تا صنعت اصفھان تا جاھای دیگر مشکالت کارگری وجود دارد و این مسئله به . گذارند می

ھای دیگر جز شعار برای رسيده ولی متاسفانه دولت دراین بخش مانند خيلی از بخش. معضل بزرگی تبدیل شده است
  .گی به کارگران کاری نکرده است
 نان لواش ھم نمی توان خرید حاال شما پيدا کنيد پرتقال فروش مشکالت کارگران اراک با خيلی از مصوبات جلسات یک

  !!را 
ھا انجام شد و قول وقرارھايي ھم گذاشته شد ولي نه دولت وآمدھا ادامه داشت و بررسيكه اين جلسات و رفتبا اين

يي كه باز ھم كارگران مجبور شدند دست به ھاي خود عمل نكردند تا جاو نه خريدار سھام كارخانه به ھيچ يك از وعده
  . تجمع بزنند

سازی، واگن پارس و آونگان اراک با تجمع در مقابل کارخانهھای کمبایندر روز دوشنبه ھجدھم مھر ماه کارگران شرکت
  .ھای خود و انسداد ورودی شھر نسبت به عدم پرداخت حقوق خود اعتراض کردند
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، این گزارش افزوده است کارگران معترض شرکت آونگان ” اراک ، شھر من “ از وبالگ به گزارش مرکزی دیلی و به نقل
که حدود نه ماه است حقوقی دریافت نکرده اند قصد عزیمت به تھران و تجمع در مقابل مجلس را داشتند که صبح روز 

راه با کارگران واگن پارس و ممھرماه با دخالت نيروی انتظامی از حرکت به سمت تھران بازداشته شدند و ھ18دوشنبه 
  .کمباین سازی مقابل کارخانه دست به تحصن زدند

  .اندسازی نيز چھار ماه است که حقوق خود را دریافت نکردهھای واگن پارس و کمباینچنين کارگران شرکتھم
  .استتجمع کارگران تا نزدیک ظھر ادامه داشته است و با دخالت نيروھای انتظامی به پایان رسيده 

گی به  روز از جلسه رسيده١۵خبر داد با گذشت » ٨٩کارگر «در خبری دیگر مرتبط با وضعيت بحرانی شرکت صنایع اراک 
به قول و تعھد خود عمل )مالکان شرکت(مشکالت کارگران شرکت صنایع اراک در فرمانداری باز برادران شھرجردی 

  . مھر انجام نشد٢٠ تا ۴ی سالن نکردند و پرداخت یک ماه حقوق کارگران و راه انداز
ای کارگران شرکت صنایع اراک روز شنبه با شرکت در انتخابات شورای اسالمی کار حضور گسترده«به نوشته این وبالگ 

صادقی و ایجانی نفرات . گان خود را انتخاب کردنداند و علی رغم کارشکنی کارفرما با مشارکت باالیی نمایندهداشته
داران شھرجردی با رای باال به البدل شورای اسالمی کار صنایع ھستند که در برابر طرفو اللھياری علیاصلی و بھرامی 
  .»پيروزی رسيدند

بنا به این گزارش اعزام بازرسين به اراک و بررسی مشکالت کارگران شرکت صنایع و آونگان تایيد شد و طبق اطالعات 
اند و گزارشات کاملی از ضعف ا تعدادی از کارگران این دو شرکت دیدار کردهدریافتی این بازرسان به اراک آمده اند و ب

یکی از  «٨٩اند که به گفته منبع کارگر برخورد با کارفرمایان بی تعھد و مشکالت بوجود آمده برای کارگران تھيه کرده
  .»ستکردھا در برابر کارفرمایان قانون شکن و قانون گریز امحور ھای این گزارش ضعف عمل

ای با حضور حاميان دولت در اراک برگزار شده است که در آن با سانسور  جلسه89آبان 11اما دریکشنبه شب در تاريخ 
  .ھای مطرح شده از سوی کارگران برای گرفتن پاسخ از نماینده دولت این جلسه به تشنج کشيده شده استپرسش

نژاد مجری مراسم بود و سواالت محصولی ریس ستاد احمدیعلی «: نویسد می ” ٨٩کارگر ” در ھمين رابطه وبالگ 
سانسور و قرائت نشدن سوال کارگران شرکت صنایع با واکنش شدید . کردحاضران را از مھمان تھرانی قرائت می

  .»کارگران روبرو و جلسه به تشنج کشيده شد
گان با خطاب قراردادن محصولی واعتراض بعد از آرام شدن جو جلسه کارگران صنایع و آون«دھد این وبالگ ادامه می

شدید به او با آه و سوز فراوان مشکالت خود را مطرح کردند و از بی اعتنایی مسئولين استان به دستورات رئيس دولت 
 ماه حقوق کارگران و بی تعھدی کارفرمای شرکت صنایع به ١٢یکی از کارگران با اشاره به پرداخت نشدن . گله کردند

 چرا سوال ما را نخواندی مگر خالف شرع نوشته بودیم؟ مگر مطرح کردن مشکالت ما در این استان جرم محصولی گفت
  .»است یا حمایت از آمریکا و اسرائيل است؟

آقای نماینده اعزامی دولت از « در ادامه با اشاره به واکنش نماینده دولت به سخنان کارگران نوشته است ٨٩کارگر 
ای که به اسم الب ارائه شده گفت که مسولين استان درحق کارگران کوتاھی کردند و عدهتھران در واکنش به مط

اند که ھمه این موارد گزارش میاند در حق کارگران ظلم کردهرا مفت خریده …  دار شرکت صنایع اراک و آونگانسرمایه
  .»شود

تورات مسئولين در یک اقدام عجيب اقدام به اعتنا به مصوبات و دساین در حالی است که خریداران شرکت صنایع بی
مالک شرکت (شھرجردی«نموده است در حالی که » کيلویی«ھای شرکت به صورت گاهانتشار آگھی فروش دست

  .اندازی شود نيز راه۴ مھر یک ماه حقوق کارگران پرداخت شود و تا ھمين تاریخ سالن ٢٠قول داده بود تا ) صنایع
ھای مختلف و گزارشات ارسال شده به تھران بعضی افراد از تعدادی از مدیران در حوزهبا آشکار شدن کم کاری 

در ھمين رابطه . باشندماندگاری مقام و ميزشان در استان نااميد شدند و در حال رایزنی برای خروج از استان مرکزی می
  .ھای این افراد با معاون وزیر اشاره کردتوان به مذاکرات واسطهمی
 كه در اين ميان بايد به آن اشاره كرد اين است كه گرچه قول و قرارھا حكايت از حل مشكل دارد ولي اميد آن نميچهآن

  : يكي از كارگران اين شركت گفت كهبه طوري.رود كه اين وضعيت سرانجام خوبي براي كارگران داشته باشد 
ركت را در يك و نيم سال گذشته پرداخت نكرده است به  نفر از كارگران اين ش120مدير كارخانه آونگان اراك سنوات  

  . ميليون تومان از مديريت كارخانه طلب دارند100اي كه كارگران از اين محل ھم اينك يك ميليارد و  گونه
تمام كارگراني كه سنوات خود را در اين : وي با اشاره به اينكه تمام مطالبات كارگران اين شركت قانوني است اضافه كرد

 ميليون 100 كه جمع اين مبلغ بالغ بر يك ميليارد و اند کردهاند از مديركارخانه آونگان اراك چك دريافت مدت دريافت نكرده
ھاي صادر   مراجعه به بانك ھيچ وجھي در حساب مدير اين كارخانه وجود نداشته است و تمام چكتومان است ولی با

  .شده برگشت خورده است
ھا و مھلت به مدير كارخانه اقدام   براي نشان دادن حسن ظن خود تاكنون دوبار نسبت به تغيير چكبه گفته وي، كارگران

اند ولي با اين وجود مديريت كارخانه به ھيچ عنوان نسبت به پرداخت بدھي خود به كارگران تمايلي نشان نداده و  كرده
  .كارگران را سرگردان كرده است
كه كارگران براي احقاق حقوق خود حكم مصادره اموال مدير كارخانه را اشاره به ايناين كارگر شركت آونگان اراك با 

 ميليون تومان توسط كارگران توقيف شده 45در اين زمينه خودروي مدير كارخانه به مبلغ : اند اضافه كرد دريافت كرده
ن نيست تا نسبت به توقيف آن رس كارگراكاري چيزي از مدير كارخانه در دستاست ولي براي دريافت مابقي طلب

  .اقدام كنند
با مراجعه به استانداري و : وي با اشاره به اينكه مديركارخانه آونگان اراك ھم اينك در دسترس كارگران نيست گفت

كارھايي براي رايزني با مسئوالن استان مقرر شده است موضوع كارگران اين شركت به استاندار مركزي گزارش و راه
ھاي فرماندار براي  اي از رايزني ھاي فرماندار تاكنون نتيجه گيريكه با وجود پيكارگران انديشه شود ضمن اينرفع مشكل 

  .برطرف شدن مشكل كارگران حاصل نشده است
 قانون 44اجراي سياست اصل :  گفت83سازي صورت گرفته در اين شركت در سال شريفي با انتقاد از روند خصوصي

يش اشتغال و توليد در كشور به مرحله اجرا درآمد ولي به دليل بي تدبيري صورت گرفته در واگذاري اساسي با ھدف افزا
ھاي انتقال نيرو  ھاي بزرگ توليد كننده دكل اي مانند آونگان اراك كه از شركت ھا به افراد بدون صالحيت كارخانه كارخانه
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ده است و كارگران شاغل در آن از بيكاري و سردرگمي بود و سوددھي بااليي داشت تنھا نام و ساختماني بيش نمان
  .برند ناشي از سوء مديريت در اين واحد رنج مي

رود در اين  از مسئوالن انتظار مي: وي با استمداد از مسئوالن براي رسيدگي به وضعيت كارگران اين شركت بيان داشت
اجازه ندھند كه بيش از اين حقوق كارگران اين گيري احقاق حقوق كارگران اين شركت باشند و زمينه با جديت پي
  .كارخانه تضييع شود

در جلسه کميسيون کارگری شھرستان اراک با حضور عباس رجایی نماینده اراک در ) 89يكم آذر(اما براساس آخرین اخبار
ی است ادارهمجلس برگزار شده است قرار شده تا آقای دکتر مھدوی از اساتيد دانشگاه شھيد بھشتی تھران که مدت

ماھه در وجه کارگران بازنشسته این  ميليون تومانی با فاصله ھای یک130 چک 10ی کارخانه آونگان را به عھده گرفته 
  . شرکت که سنوات خود را دریافت ننموده اند پرداخت کند

ه كه از اين به بعد مطرح چھاي گذشته است اما آنھا و مسائل مطرح شده در مورد آونگان اراك مربوط به ماهاين بررسي
  .شود اخبار جديدي است كه طي صحبت با يكي از كارگران اين كارخانه به دست آمده استمي

دانيم حدود يك سال ونيم و يا دوسال است كه كارخانه آونگان به وضعيت اسفبار امروزي در آمده و طور كه ميھمان
  .ات آنان به جايي نرسيده است كارگران و اعتراض ھا براي بھبود اوضاعتمام تالش
ی اين كارگر؛ قرار بود مطابق قول و قرارھاي گذاشته شده و با دادن وام به صاحب كارخانه بدھي كارگران از طبق گفته

  . اين مبلغ دريافتي پرداخت شود ولي ھرگز اين كار صورت گرفته نشد و وضعيت به ھمين منوال كه مي بينيد ادامه يافت
دي نژاد به اراك و سخنراني وي در مجموعه ورزشي شھر اراك تعداد زيادي از كارگران كارخانه آونگان در پي سفر احم

صدا باھم فرياد مي سپار شده و يكجا رهی مسئوالن شده بودند با پالكاردھايي در دست به آناراك كه نا اميد از ھمه
جه او را به خود جلب كردند و با شعارھايي خواستار رسيدهدادند و به اين شكل توزدند و احمدي نژاد را خطاب قرار مي

  .گي به وضعيت خود توسط مسئوالن شدند
گي كنند ولي چقدر اين دستور واقعي بود بعد از اين ماجرا مسئوالن از طرف احمدي نژاد دستور يافتند به كار آنان رسيده

  . و اھميت داده شد معلوم نيست
ی  ميليارد تومان وام بدھد كه از اين منبع كليه4رار شد كه دولت به صاحب كارخانه حدود گيري بسيار قبه ھرحال با پي

ی بدھي آنان پرداخت شده و خطوط توليدي اين كارخانه با خريداري گان و ھمهی بازنشستهمطالبات كارگران ، معوقه
  .مواد اوليه به كار بازگردد

 4 به امروز شده است حدود سه ميليارد و دويست ميليون تومان از ھاي كارگران تاولي طبق محاسباتي كه از طلب
 ميليون تومان 800گيرد و تنھا حدود ميلياردي واريزي دولت به حساب اين كارخانه به پرداخت بدھي كارگران تعلق مي

شرايط موجود اقتصادي ماند كه معلوم نيست با براي خريد مواد اوليه براي راه اندازي واحدھاي توليدي كارخانه باقي مي
  .گو باشد يا خيرجامعه و وضعيت بحراني كشور جواب

ھاي قبل از ايجاد بحران به اين شكل، صاحب مسئله ديگر كه در اين بين از طرف ايشان مطرح شد اين بود كه در ماه
ود به اين شكل كه با گرفتن ھايي از واحدھاي توليدي را سرپا نگاه داشته باي بخشكارخانه با گرفتن كار به صورت پروژه

ھا ھاي ساختمان را توليد كرده و به آنمواد اوليه از يك پيمانكار براي ايشان به ھمان اندازه دريافتي مواد اوليه نبشي
كرد اين وضعيت تا زمان كنوني كه كرد و به اين شكل بخشي از ھزينه كارخانه و حقوق كارگران را تامين ميواگذار مي
  . شود ادامه داشت كارخانه ناميده ميزمان بحران

كنند ھايي كوچك از اين كارخانه به صورت خيلي محدود فعال بوده و تعدادي ھم كار ميوي اظھار داشت كه اكنون بخش
آيند ولي گاھي به كار مشغول ھستند ولي در اين مدت كارگران به كارخانه ميكه با گرفتن سفارشات محدود گاهو اين

كه واحدھاي توليدي اين كارخانه به ورطه تعطيلي كشانده شده و ورود و خروج كارگران تنھا به نند يعني اينككار نمي
  . اين دليل است كه حضورشان در كارخانه ثبت شود

به ھرحال آنچه كه در اين ميان اصل و مطرح است اين است كه تا چه حد اين وعده و وعيدھای دولت و كارگزاران به 
  اقعي بوده و آيا در حقيقت اين مشكل حل خواھد شد يا نه؟كارگران و

ھا از سبد آيا كارگران كارخانه اونگان اراك و دیگر کارگران به حق خود خواھند رسيد يا نه؟ به خصوص با حذف يارانه
  .گونه كارگران و كارمندان به كجا خواھد رسيداقتصادي خانوارھاي ايراني وضعيت اين

گو باشد تنھا و تنھا اعتصابات عمومي و ھمگاني رسد و مي تواند جواب با اين اوضاع معقول به نظر ميچه كه امروزه وآن
 .است و گرنه با اين چھره از دولت سرمايه داري اسالمي كه ديده ايم ھرگز به جايي نخواھيم رسيد
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  تجمع مجدد کارگران اخراجی نساجی کردستان 

 کارگران اخراجی نساجی کردستان بدنبال ٨٩/١٠/١١امروز : کميته ھماھنگی برای کمک به ایجاد تشکل ھای کارگری
،مجدد از  در اعتراض به لحاظ نکردن شرایط کار سخت و زیان آوردر سوابق بيمه ایشان ٨٩/٩/٢٠تجمع روزشنبه مورخه 

. صبح تا نزدیک ظھر ، مقابل اداره کارو امور اجتماعی سنندج واقع در خيابان جام جم دست به تجمع زدند     ١٠ساعت 
 نفر نماینده انتخاب ٣ نفر می شد در ادامه برای دنبال کردن مطالباتشان از ميان خود ١٠٠تعداد تجمع کنندگان که حدود 

  . نندج در این خصوص مذاکره و مطالباتشان را دنبال کنندکردند تا با مسئولين اداره کار س
 نفر از کارگران اخراجی دست به تجمع زدند که در این تجمع کارگران ٢۵٠ حدود ٨٩/٩/٢٠الزم به ذکر است که در تاریخ 

واست کارگران در انتھا اعالم کردند که اگر به خ. پرریس سنندج ،شاھو وشين بافت نيز شرکت داشتند   شرکت ھای
  . ھای آنھا رسيدگی نشود به اعتراضات خود ادامه خواھند داد

  

http://www.process2010.blogspot.com/
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   شھرزاد کریميان از زبان مادرش  بشرگزارش از وضعيت شيوا نظر آھاری فعال حقوق 

 نظرآھاری اتھام شيوا: در راه قم"تجمع غير قانونی
   

و سپس   انتخابات خرداد ماه بازداشتشيوا نظرآھاری، فعال حقوق بشر که اندکی پس از:   ضرغامی محمد راديو فردا،
 -هللا منتظری راھی شھر قم بود آیت درحالی که برای شرکت در مراسم ختم- به قيد وثيقه آزاد شده بود، بار دیگر 

پرونده «برد و  تماسی تلفنی با خانواده خود گفت که در زندان اوین به سر می پس از بازداشت دوباره، در.بازداشت شد
  «.است اند و به ھمين جھت خود را برای حبس طوالنی مدت آماده کرده ی وی تشکيل دادهبرا جدیدی را

 
  .گذرد می از روز بازداشت خانم نظرآھاری بيش از دو ھفته

 
  شھرزاد کریميان، مادر شيوا نظرآھاری

 :گوید مالقات با دخترش به رادیو فردا می پس از آخرین 
مراسم تشييع جنازه   آذر در مسير رفتن به٢٩اما روز .  بود که شيوا آزاد شده بودزندان، کمتر از سه ماه  روز١٠٢بعد از 

يکی به وسيله پليس امنيت از ماشين پياده  آيت هللا منتظری با اتوبوس، در ميدان ھفت تير به سمت انقالب يکی
 که يکی از آنھا شيوا شوند اتوبوس بودند، چھار نفر بازداشت می  نفری که در۴٠شوند و در نھايت از حدود  می
 .است بوده

 تماس تلفنی داشته باشيد يا حتی او را ببينيد؟ از زمان بازداشت تا امروز شما موفق شده ايد با شيوا
ھرگاه او را برای  .بعد از بازداشت تماس گرفت و پنجشنبه ھم او را ديدم و مالقات کابينی با ھم داشتيم او دو روز

روز در اعتصاب غذای خشک بوده و بعد حالش  اين پنجشنبه شيوا گفت که دو. د تلفن کندبرند اجازه دار بازجويی می
 .ًکنند، ولی ما اصال از اين ماجرا اطالع نداشتيم می شود و او را به بھداری منتقل خيلی بد می

ا اين اما گوي ھا با شما تماس تلفنی يا ديدار حضوری نداشت، ھای دفعات گذشته شيوا تا مدت بازداشت در
 چيست؟ به نظر شما دليل آن. بار شرايط فرق کرده است

وگو داشته و گويا خود دادستان اجازه مالقات به شيوا  خود شيوا ھم گفت اين بار دادستان محترم از زندان ديدار کرده و با
ھای خود اطالع  خانواده بهاند بعد از بازداشت افراد حق دارند بالفاصله  بخشنامه جديد به ھمه ابالغ کرده داده است و در

 .شوند دھند و خيلی زود تفھيم اتھام
 .اتھام شده که اتھام او تجمع غير قانونی است شيوا ھم روز اول تفھيم اتھام نشده ولی بعد تفھيم

تکليف اين وثيقه . وثيقه ھنگفتی را برای آزاد شدن شيوا از زندان سپرده بوديد شما پيش از اين
  شما بازگرداندند؟آيا آن را به چيست و

دانم  کردم، گفتم من قانون را نمی با وکيل شيوا که صحبت می. ميليونی وجود دارد ٢٠٠خير، ھنوز آن وثيقه 
کند،  فکر می بينم اگر کسی از خانه اش بيرون رفت فقط به جرم اين که کنم می وقتی به عقلم رجوع می اما

زيادی نمانده و با وجود چنين وثيقه سنگينی، بازداشت مجدد  تا موعد دادگاه شيوا زمان .نبايد بازداشت شود
  دارد او برای ھمه جای تعجب

 

  خبر تکميلی از تجمع کارگران اخراجی نساجی کردستان 

ھا و   در ادامه تجمع قبلی کارگران اخراجی نساجی کردستان برای رسيدن به خواست89/10/11روز شنبه مورخه
، استانداری و نمایندگان  کار و امور اجتماعی اداره(ب به مقامات استان کردستان شان که در نامه ای خطا مطالبات

 نفر از کارگران و 100این تجمع که با حضور . نوشته شده بود دست به تجمع اعتراضی زدند )مجلس شورای اسالمی
 ظھر ادامه 12فت، تا ساعت انتظامی در جلو اداره کار سنندج شکل گر نماینده استانداری و اداره کار و حضور نيروی

 دادن به   انتخاب کردند و مقامات استان به شرط پایان   نفر را برای پيگيری مطالباتشان 3کارگران از ميان خود . داشت
  . بدھند   جواب مکتوب آنھا را  قول دادند که در اسرع وقت تجمع

  :ستان کردستان  نساجی به اداره کار و امور اجتماعی ا اخراجی متن نامه کارگران  
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  کميته ھماھنگی برای کمک به ایجاد تشکل ھای کارگری 

  1389 دی 12

  وضعيت بازارو کسب و کارخيلي خراب است

 به گزارش يك فروشنده پارچه در   :آمده است ان تھردر  سایت به گزارش خبر نگار  و گررايران كابه نوشته سایت 
 ھفته به ھفته ميشود و ھيچ فروشي ندارم   بازارتھران ،وضعيت بازارو کسب و کارخيلي خراب است سرصنف پارچه

مردم بدليل گراني و نداشتن قدرت خريد و موضوع يارانه ھا که وضع را بدترکرده است زيرفشارھستند و به لباسھاي 
پول واريزي يارانه ھا را نيز بدليل بي پولي بجاي اينکه صرف ھزينه آب و برق بکنند ھمه را ,مي بسنده ميکنندکھنه و قدي

مصرف کرده اند و خيالشان راحت شده است دريک کالم وضع بازارخيلي خراب است و تا بازارتکاني نخورد و حرکتي نکند 
  .وضع درست نميشود و بقيه اش حرف مفت است 

   انتظار کار در ايرانکارگران در

به گفته عبدالرضا شيخ االسالمي، وزير کار و امور اجتماعي جمھوري اسالمي، اقتصاد ايران در نه ماه گذشته يک 
، يه يک )١٣٨٩(ھاي ايجاد شده در کشور، تا پايان سال جاري خورشيدي  ميليون شغل جديد ايجاد کرده و شمار شغل

اين آمار تا چه اندازه منطبق بر واقعيتھاي مربوط به اقتصاد و بازار کار ايران است؟ . ميليون و پانصد ھزار خواھد رسيد
چنين آماري تا به امروز ھم از سوي آقاي شيخ االسالمي، وزير کار و امور اجتماعي اعالم شده و ھم از سوي آقاي 

شوند،  ار اين آمار، ترديد ھا برطرف نميبا تکر. رو شده جمھوري اسالمي، و ھر بار ھم با ناباوري روبه نژاد رئيس احمدي
 تا ١٣٧٩در فاصله ده ساله . ًفعال از اين داليل خبري نيست. اي عنوان بشود در تأييد آنھا مگر آن که داليل قانع کننده

ھاي سوم و چھارم، کل مشاغل ايجاد شده در کشور، حتي بر پايه يک محاسبه  ، يعني دوران زير پوشش برنامه١٣٨٨
 چه اتفاقي افتاده که يکباره ١٣٨٩در سال . طور متوسط معادل ششصد ھزار شغل در سال بوده است نه، بهخوشبينا
گذاري در  آيا سرمايه. رسد  برابر شده و به يک ميليون و پانصد ھزار مي۵. ٢ييجاد شده در کشور  ھاي تازه رقم شغل

ت غيرنفتي صدھا ھزار بيکار ايراني را صاحب شغل کشور دچار جھش شده و ما خبر نداريم؟ آيا رونق ناگھاني صادرا
  اند؟  اند و در سراسر کشور کارخانه ايجاد کرده گذاران خارجي به ايران ھجوم آورده کرده؟ آيا سرمايه
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با . سابقه است به ھر حال چنين جھشي در بازار کار نه تنھا در تاريخ اقتصادي ايران، بلکه در تاريخ اقتصادي دنيا بي
رساني، حتي آدمھاي خيلي خوشبين ھم اعتقادشان را به آمار دولتي جمھوري اسالمي از دست  وه اطالعچنين شي

  … دھند مي
تواند  گويند، نمي آيا ايجاد يک ميليون فرصت شغلي در نه ماه گذشته، آنگونه که مقامھاي ارشد جمھوري اسالمي مي

  ناشي از اوجگيري رشد اقتصادي در ايران باشد؟ 
تنھا با . در تمام کشورھاي دنيا، بازار کار با نرخ رشد اقتصادي ارتباط نزديک دارد. ه ھم بر سر نرخ رشد استاصل مسأل
البته در ايران، که اقتصادش نفتي است، نرخ . توان کار ايجاد کرد گذاري و ايجاد بنگاھھاي توليدي است که مي سرمايه
رزي باال برود، ولي به ھر حال اين شاخص به نوعي بر بازار کار تاثير دليل اوجگيري دريافتيھاي ا تواند تنھا به رشد مي

  . گذارد مي
 در ٩. ۶، بر اساس آمار بانک مرکزي، رسيد به ١٣٨۶نرخ رشد توليد ناخالص داخلي ايران، يا ھمان نرخ رشد، در سال 

، ١٣٨٩ و نه ماھه اول ١٣٨٨، ١٣٨٧در واقع براي سالھاي . ولي از آن موقع تا امروز، آمار نرخ رشد منتشر نشده. صد
ھاي اين يا آن مقام رسمي، اين شاخص طي اين مدت در سطح پاييني  ھيچ رقمي در دست نيست، ولي بر پايه گفته

با چنين سطحي از رشد، چطور امکان دارد کشور دو برابر و نيم ميانگين سالھاي . ًبوده، احتماال بين نيم تا يک در صد
   کرده باشد؟  ايجاد پيش، شغل تازه

کند؟ چه دليلي را براي عدم انتشار اين  چرا بانک مرکزي از انتشار نرخ رشد توليد ناخالص داخلي ايران خودداري مي
دھد؟ به تازگي حسين قضاوي، معاون اقتصادي بانک مرکزي، گفت که علت عدم  شاخص بسيار مھم اقتصادي ارائه مي

 تا به امروز، اختالف نظري ھست که در اين زمينه بين بانک مرکزي و ١٣٨٧ل انتشار آمار مربوط به رشد اقتصادي از سا
شمار بنگاھھاي صنعتي به  اند بر سر ارزيابي ظاھراً اين دو نھاد نتوانسته. وزارت صنايع جمھوري اسالمي وجود دارد

کند، چون   رشد را اعالم نميگويند بانک مرکزي نرخ البته بخش مھمي از صاحبنظران اقتصادي در ايران مي. توافق برسند
رو ھستيم، تا جايي  در مورد انتشار آمار بيکاري ھم ما با ھمان اشفتگي روبه. اين شاخص در سطح بسيار پاييني است

 ۵. ١۴مرکز آمار ايران نرخ بيکاري کشور در بھار گذشته را، که . دولت ھم درآمده ھاي حامي که حتي سر و صداي رسانه
ھمزمان با خودداري از انتشار آمار . کند رده، ولي از انتشار اين شاخص در تابستان و پاييز خودداري ميدرصد بود، اعالم ک

بازار کار، دستگاھھاي رسمي جمھوري اسالمي از ايجاد يک ميليون شغل تازه در کشور طي نه ماه گذشته صحبت 
  .کنند مي

 ) 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 .  عملياتی و ھمچنين تعمير و نگھداری ماشين آالت بودنيروی انسانی کارگاه ھای

در اوایل . بين کارگران، کارگرانی دارای ده سال سابقه کار نيز بودند.  نفر دیگر را جذب کرد120کارگر داشت و سپس 
زی دولت سرمایه داری  شرکت، خصوصی اعالم شد آن ھم طبق سياست ھای به اصطالح خصوصی سا1380سال 

مورد خطاب قرار می گرفت و از اعضای مجمع و ھيئت رئيسه سازمان آب و " دکتر"در این ميان فردی که . اسالمی ایران
، "دکتر"اسم این . فاضالب است و در وزارت نيرو در انتخاب وزیر نقش تعيين کننده ای دارد، تصميم گيرنده اصلی بود 

وی در دوره سوم ریاست جمھوری خاتمی پس . ھندس تازه به دوران رسيده بيش نيست دھنوی است و در واقع یک م
از خصوصی اعالم شدن گوھررود شروع به فروش شرکت ھای اقماری ایجاد شده از امکانات موجود در گوھررود کرد و در 

ع به اخراج کارگران این ميان فردی مازندرانی به نام فرجی به عنوان مدیر عامل شرکت انتخاب شد و آنان شرو
فرجی ھمچنين پست ھایی مدیریت در شرکت را بين بستگان خود تقسيم و سپس شروع به فروش امکانات و  . کردند

 نيروی استخدامی بود و این تعداد 300قبل از آمدن فرجی شرکت دارای . تجھيزات شرکت گوھررود با قيمتھای نازل کرد
از نمونه ھای شرکت ھای اقماری می توان به شرکت خدماتی انتظامات . ست نفر تقليل یافته ا20در حال حاضر به 

از وقایع مھم در طول فعاليت شرکت این که چندین کارگر . سپيدرود نام برد که زیر نظر شرکت گوھررود فعاليت می کرد
  رگ طبيعی مردند ز بازنشستگی به م نفر نيز پيش ا15 نفر در حين کار کشته شدند و حدود 2دچار نقص عضو شدند، 

زمانی که دھنوی برای سرکشی به گوھررود به گيالن می آمد کارگران ھنگام شام خوردن او را می دیدند و با وی از 
مانند مھندس رحيمی، برادر خانم وی ،  پس از آمدن فرجی عوامل وی . مشکالتشان می گفتند اما نتيجه نمی گرفتند
اما در مورد به اصطالح دکتر دھنوی وی در .  به پست ھای مدیریت رسيدندپسردائی و سایر بستگان نزدیک وی ھمگی

نقش اساسی داشت که بيشترین منافع این پروژه به جيب دکتر ) سد دماوند ( تاسيس کارگاه سدسازی در دماوند 
 در کشور دھنوی مسئول راه اندازی پروژه ای. رفت و آن ھم با استفاده از امکانات و ماشين آالت شرکت گوھررود

این پروژه جھت بازسازی رودخانه ای است که از آن به عنوان فاضالب استفاده می شده . آفریقایی زامبيا نيز ھست
مسئوليت اجرای این پروژه . است، زیرا اراضی اطراف رودخانه توسط آقازاده ھا و سران دولتی ایران خریداری شده است

 دولتی نيز  ذینفوذ  ا دھنوی در ساختن شھرک برای سرمایه داران و سران البته در زامبي. 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

تند که بعدھا خاتمی در دور دوم ریاست جمھوری اش کارگران نامه ای به وی نوشتند و مشکالت خود را اظھار داش
 .اصالح طلب مترسکی بيش نيست  وی نيز پشمی ندارد و این به اصطالح ) 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
گر از یکی دی. 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 پروژه ای   با D4شاھکارھای فرجی خرید بيل ھای مکانيکی از افرد حقيقی در کارگاه 

http://www.hamaahangi.info/index.php?option=com_content&view=article&id=781:gohar-rood&catid=78:reports&Itemid=528
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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 و ناامنی شغلی مشغول غارت و چپاول دسترنج کارگران ھستند و از این پول راه انداختند و با استثمار شدید کارگرا
  چه کسی مسئول و ایجاد کننده این حاشيه امن غارت است ؟. رھگذر به ثروت ھای ميلياردی رسيده اند 

  فعاالن ضدسرمایه داری گيالن

 برگرفته ازسایت کميته ھماھنگی برای ایجاد تشکل کارگری

 آجر در استان يزد  درصدی قيمت 85افزايش 

قيمت : مديركل امور اقتصادى استاندارى يزد گفت :  دی آمده است12 در تاریخ ايلنا –دولتی کار ایران گزارش خبرنگار به 
  . جديد انواع آجر فشارى و سفال در استان يزد اعالم شد

 ھزار 330ھزار لایر به ازاى ھر تن به  180قيمت ھر تن آجر فشارى درب كوره از : به گزارش ايلنا، غالمرضا منتظرى افزود
  . تن افزايش يافته است

در اين كرايه حمل و نقل، سه درصد ماليات بر :درصدى كرايه حمل و نقل خبر داد و اضافه كرد15 تا 10وى از افزايش 
  . ارزش افزوده نيز اضافه خواھد شد

ثير آزادى سازى حامل ھاى انرژى بر قيمت آجر  و تا88به گفته اين مقام مسئول، اين نرخگذارى بر اساس نرخ سال 
  . انجام شده است

 85 تا 60 لایر بيان كرد و از افزايش 410 و 340غالمرضا منتظرى قيمت ھر دانه سفال چھار و پنج سانتى را به ترتيب 
مدرن و درصدى قيمت آجر سفال در استان خبر داد و بر صنعتى سازى واحدھاى ساختمانى و استفاده از توليدات 

  . پيشرفته به جاى آجر در اين صنعت تاكيد كرد
اگر اين كار صورت گيرد ھزينه تمام شده توليد : وى ھمچنين خواستار گازرسانى به كوره ھاى آجرپزى شد و تصريح كرد

  آجر و در نتيجه قيمت آن كاھش خواھد يافت ضمن اينكه بسيارى از مشكالت آلودگى ھاى زيست محيط نيز رفع خواھد

  آخرین وضعيت معلمان زندانی 

دھند که دادگاه تجدیدنظر استان چھارمحال بختياری، محکوميت یک  منابع نزدیک به کانون صنفی معلمان ایران خبر می
  . هللا باستان، عضو این کانون در شھرکرد را تایيد کرده است سال زندان نبی

ام ابالغ شده است که آقای باستان به دليل بيماری در به گزارش بامدادخبر، درحالی این حکم به شعبهٔ اجرای احک
  . برد و به گفتهٔ ھمسر وی، پس از ترخيص به زندان منتقل خواھد شد بيمارستان به سر می

پور عضو ھيات مدیره کانون صنفی معلمان در تبریز نيز به دليل صدور بيانيه این کانون به مناسبت  زمان توفيق مرتضی ھم
  .  روز حبس تعزیری محکوم شده است٩١وی دادگاه بدوی به دو سال حبس تعليقی و ھفتهٔ معلم از س

تر مدتی را در زندان  این درحالی است که در ھفتهٔ گذشته اسماعيل عبدی دیگر عضو کانون صنفی معلمان که پيش
  . سپری کرده بود نيز به دادگاه انقالب احضار شده است

اکبر باغانی دبير کل کانون صنفی معلمان، محمود  زمان معلمان ایران، علیاکنون علی رضا ھاشمی دبير کل سا ھم
بھشتی لنگرودی سخنگوی کانون صنفی معلمان تھران، محمود باقری از اعضای کانون صنفی معلمان در تھران و مختار 

 زندان اوین گذرانده ھای ھای گذشته مدتی را در انفرادی اسدی از اعضای کانون صنفی معلمان کردستان نيز که در ماه
  . بودند منتظر برگزاری دادگاه خویش ھستند

محمد داوری، رسول بداغی، ھاشم خواستار، عبدالرضا قنبری و عبدهللا مومنی نيز پنج معلمی ھستند که ھمچنان در 
  . برند زندان به سر می

  
  تجمع اعراضي كارگران قند بردسيركرمان

بردسير که از کار اخراج شده بودند و  جمعي از کارگران کارخانه قند, ديماه12كشنبه روز ي:آژانس ايران خبـــــــــــــر 
يکي از کارگران در . مقابل اداره کار اين شھر تجمع اعتراضي برگزار كردند در, امکان تامين مخارج زندگي خود را نداشتند

کرده و تجمع داشتيم  بردسير بصورت جمعي مراجعهما بارھا مقابل کارخانه قند و اداره کار و فرمانداري , گفت اين رابطه
 .تھران مي رويم تا به اين وضع اعتراض كنيم به, اما عمال مشکلمان حل نشد و چنانچه اكنون ھم جوابي نگيريم

181=back&43411=newsId?aspx.Details-News/com.ina-encynewsag.www://http 

    مدرسه قرآن باز ميشود3000ر روی سقف خط زیر فقر ب
  

مردمی که در پشت چھره معصوم و بيگناھشان خانه فقر و تحقير بنا شده و صدای خورد شدن استخوانھایشان الی 
رزندان قلم شکسته و زبان بریده اشان در بند و یا بر سر دندانھای تيز و دراکوالئی اسالم و سرمایه به گوش ميرسد و ف

معاون پرورشی و تربيت بدنی آموزش و پرورش شھر . مدرسه قرآن را نيز متحمل شوند3000دارند،باید ھزینه باز شدن 
برگزاری : تھران با اعالم اينکه سه ھزار مدرسه قرآنی فعاليت خود را ھمزمان با شروع سال تحصيلی آغاز کرده اند گفت
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نماز جماعت جزو برنامه ھای اصلی دانش آموزان است و مديران نبايد آن را يک برنامه حاشيه ای يا فوق برنامه تلقی 
  کنند

  
 بندرعباس تخریب دھھا واحد مسکونی کارگران و زحمتکشان در حومه

  

زحمتکش واقع در منطقه  وماموران شھرداری و انتظامی رژیم دھھا واحد مسکونی متعلق به خانواده ھای کارگری 
تصاویر اقدام غيرانسانی رژیم در سایت خبرگزاری حکومتی  .واقع در حومه شھر بندرعباس را تخریب کردند" چھچکور"
را  یافت است که مقامات رژیم و این خبرگزاری در توجيه این عمل، ساخت غيرمجار این منازل در حالی انتشار" ایسنا"

 .اندبھانه تخریب آنھا دانسته 

 سال زندان برای بھنام ابراھيم زاده فعال حقوق کودکان کار و خيابان 20

 دادگاه ١۵بھنام ابراھيم زاده، کارگر و مدافع حقوق کودکان، از سوی شعبه :  دی نوشت 13 در تاریخ ندای سبز آزادی
 از ،زی شورآباد شھر ريوی که کارگر لوله سا.انقالب به اتھام ھای امنيتی به بيست سال زندان محکوم شده است

خرداد در تھران توسط نيروھای وزرات اطالعات ٢٢فعاالن دفاع از کودکان کار و خيابان و فعال کارگری است، روز شنبه 
  . دستگير شد

 سال را در زندان رجايی ١٠به گزارش کلمه، براساس حکم صادر شده از سوی صلواتي، بھنام ابراھيم زاده بايد مدت 
  .  سال ديگر را در زندان اوين بگذراند١٠شھر کرج و 

اغلب وشته ھای وی در باره حقوق . وی در کنار فعاليتھای خود برای کارگران و کودکان ، وبالگ نويسی نيز می کرد 
  .کودکان کار و خيابان است

  مردم خرم آباد به جاي آب، گچ مي خورند

  :نوشتبه گزارش آتي نيوز نويسنده وبالگ آواي محيط زيست ايران 
با كاھش قابل توجه اي مواجه شد و نياز آبي شھرستان ) چشمه مطھري ( سال گذشته كه مھم ترين چشمه شھر 

 چاه 26خرم آباد را به خطر انداخت، شركت آب و فاضالب استان لرستان با صرف ھزينه ھاي بسيار زيادي اقدام به حفر 
  .درخشنده شده اندجديد نمود كه حاصل آن چاھھاي عميق، اينك اين اجسام 

خرم آباد شھري است كه سازندھاي مختلف زمين شناسي به راحتي بر روي كيفيت آب ھاي زيرزميني آن تاثير 
  ...مي شوند... گذاشته و باعث آلوده شدن آب شھر به آھك و گچ و 

لوده كننده آب شرب در اين رابطه بھتر است دوستان متخصص اين حوزه نظر بدھند اما به نظر مي رسد شناخت منابع آ
در .خرم آباد بايد كمب بيشتر بررسي شود و در كوتاه ترين زمان ممكن از خطرات احتمالي جلوگيري به عمل آورده شود

ورود چنين موادي به . ھر صورت اميدوارم آنچه كه در اين عكس موجود است براي سالمتي مردم خطري نداشته باشد
  .حتما بايد مورد آزمايش قرار گرفته و از ھر گونه ماده آالينده پاك شود ھزار نفري 300داخل آب شرب يك شھر 

 

ابراھيم زاده را بيشتر بشناسيم بھنام   

 متحد ومنسجم ومتشکل برای تشکلھای مستقل کارگری

بھنام ابراھيم زاده: نویسنده  

 از اشتغال ، به جای آنکه باری پيشنھاد وزارت کار ،اصالح قانون کار تحت عنوان سازماندھی قراردادھای موقت وحمایت
از دوش کارگران بر دارد وبه آن اميد وامنيت بدھد این دغدغه وترس را ایجاد کرده که آیا وضعشان بنا نيست تغيير کند وبه 

سمت بھتر شدن برود ویا اینکه بناست ھمچون سالھای گذشته زیر ستم وفشار واسترس باشيم ، ولی اگر بناست 
 گيرد وسرنوشت مناسبتری برای کارگران ومزد بگيران رقم بخورد ، این اصالح باید با مشارکت خود اصالحی وکاری صورت

کارگران ونمایندگان واقعی ودرد آشنای آنان باشد نه اینکه وزارت کار به ھمراه کارشناسان خود در فضای کامال دولتی 
 . رایشان بسوزانند وکارفرمایی برای کارگران تصميم گرفته وحتی بيشتر از آنان دل ب

 روز 30روز باید به صورت کتبی باشد آیا تضمينی ھست که قراردادھای کمتر از 30به راستی اگر قراردادھایی با بيش از 
  . برای آنکه کتبی نشود چندین بار یا چند سال تکرار نشود 

 بعضی از کارخانه ھا وکارگاھھا ھزار تومان از سوی دولت تعيين شده با این حال حتی در303 حقوق کارگر 89در سال 
ومحل کار حقوق کمتر از حد تعيين شده پرداخت ویا با تعليق و تاخير حقوق معوقه و عيدی و پاداش چند ماھه آنھا ھنوز 

ھم اکنون منصور اسالو، ابراھيم مددی؛ علی نجاتی و فراھانی ھمچنان در زندان بسر می . پرداخت نشده است 
این در حالی است . ن به دادگاه احضار و به خاطر خواست حداقل مطالباتشان دادگاھی می شوند تنی از کارگرا .. برند

. که جواب خواسته ھای کارگران را با بازداشت و شالق می دھند وحداقل خواسته ھای آنان را زیر پا می گذارند 
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تشکل . ت ومنزلت می خواھيم راستی مگر این کارگران چه می خواھند جز اینکه می گویند ما گرسنه ایم معيش
 ھزار تومان اعالم شده و حداقل 900با این حال و با ھمه این نابرابری وتبعيض ھا، خط فقر . وسندیکا می خواھيم 

با این حساب چگونه کارگران و مزد بگيران شکم خود وخانواده ھایشان را سير کنند ویا اجاره .  ھزار تومان303دستمزد 
بی شک این کارگرانند که با رنج وزحمت ھرروزه خود پایه ھای سرمایه داری را .پرداخت کنند ساختمان مسکونی را 

ازسوی ھمان نظام سرمایه داری ھمه استثمار می شوند وھميشه شرمنده وشرمگين خانواده . تقویت می کنند 
ابرابری واستثمار بيداد می کند با وجود ھمه اینھا در جامعه ای که این ھمه فقر وفالکت وتبعيض ون. ھایشان می شوند 

به راستی مسبب این ھمه تبعيض وبی حقوقی ونابرابری . چرا باید افراد به جرم دزدی واعتياد به زندان انداخته شوند 
  کيست ؟ وراھھای مقابله با آن کجاست ؟چه باید کرد ؟ 

تشکلھای زرد مثل خانه . شکل شویم برای اینکه به ھمه این خواسته ھا برسيم باید تشکل خود را ایجاد کنيم ومت
کارگری وشوراھای اسالمی وامثال آن نمی توانند از ما حمایت وبرایمان کاری کنند چون این تشکلھا دولتی می باشند 

ما دوستداران و فعاالن کارگری . ودر طول این چند سال ماھيت آنان برای تک تک کارگران روشن و آشکار شده است 
تقل کارگری از کليه کارگران و مزد بگيران دعوت می کنيم تا برای ایجاد تشکل مستقل کارگری برای ایجادتشکل مس

آگاه باشيد که دولتھا حق . خود جدا از دولت اقدام کنند تا به این ھمه تبعيض وبی حقوقی واستثمار پایان داده شود 
  . ثبت آن را دارند 

ودمان خواھيم توانست بر این ھمه بی حقوقی واستثمار وتبعيض وبه با ایجاد تشکلھای مستقل خ! کارگران ومزد بگيران
باید تالش کرد و متشکل شد برای ایجاد تشکلھای مستقل کارگری با نيروی . توحشات نظام سرمایه داری پایان دھيم 

  . خود کارگران 

  89بھنام ابراھيم زاده فعال کارگری تھران ارديبھشت 

 اند زده  بارز از صبح دیروز دست به اعتصابسه ھزار و پانصد کارگر الستيک 

 سه ھزار و پانصد کارگر الستيک ٨٩از صبح دیروز شنبه یازدھم دی ماه :: به گزارش سایت ندای سبز ازادی آمده است 
بطور یکپارچه ای وارد  بتدریج دست از کار کشيدند و بعد از ظھر دیروز با خاموش کردن ھمه دستگاھھای توليدی بارز

مطالباتی است که  تارنمای ندای سبز آزادی گزارش داده است که خواست این کارگران تحقق تمامی آن. شدنداعصاب
 .بودند اش را داده ھا وعده تحقق در دور اعتصابات قبلی این کارگران به آن

عتصاب زدند و با چھار روز دست به ا این کارگران برای دستيابی به مطالبات خود روز چھارم مھر ماه سال جاری به مدت
کرمان به اعتصاب خود پایان دادند اما پس از گذشت حدود یک ماه  شان از سوی رئيس اداره کار وعده تحقق خواستھای

بر آورده   آبانماه سال جاری خواست ھایشان٧کارفرما خبری نشد و کارگران ھشدار دادند چنانچه تا  از تحقق وعدھای
انتصاب مدیر اداری جدید و طرح این  زد اما با عوض شدن مدیر اداری کارخانه ونشود دست به اعتصاب مجدد خواھند 

به این سمت منصوب شده ام به من دو ماه برای تحقق خواست  من تازه“مسئله از سوی مدیر تازه مبنی بر اینکه 
 ری منصرف شدند اما پسالستيک بارز از دست زدن به اعتصاب در روز ھفتم آبانماه سالجا کارگران” ھایتان فرصت بدھيد

 .از دو ماه از وعده مدیر اداری جدید مبنی بر تحقق خواستھای کارگران خبری نشد

به پایان رسيدن مھلتی که کارگران به  بنا بر اظھار کارگران این کارخانه دیروز یازدھم دی ماه و پس از گذشت دو ماه، با
 آنان با مراجعه به مدیر اداری کارخانه و با طرح خواستھای خود بودند مدیر اداری جدید برای تحقق خواست ھایشان داده

کارخانه با  وعده تحقق آنھا داده شده بود خواھان رسيدگی به مطالبات خود شدند اما مدیر اداری که دو ماه پيش
به وعده ھای خود عمل رفته است و ما نميتوانيم  با قطع یارانه ھا ھزینه توليد باال: استناد به قطع یارانه ھا اظھار داشت
مربوط به کل مملکت است، مربوط به ما نيست و اگر دست از کار بکشيد به جرم  کنيم، ما مواد نداریم و این مشکل

الستيک بارز، کارگران  بدنبال این مذاکرات و جوابھای تھدید آميز از سوی مدیر اداری کارخانه. دستگير ميشوید اغتشاش
از ظھر دیروزکارگران روزکار بطور یکپارچه ای وارد  ن دستگاھھای توليد کردند بطوری بعددسته دسته شروع به خواباند
 کارگران الستيک بارز از ماھھا پيش خواھان. کارگران شيفت شب نيز به اعصاب پيوستند اعتصاب شدند و بدنبال آنھا

 .افزایش دستمزدھای خود و تبدیل قراردادھای یکماھه به قرارداد یکساله ھستند

 ساعت کم ٧٠بھانه اینکه کارگران در این   ساعت اضافه کاری ماھانه با٧٠عالوه بر اینھا کارفرمای الستيک بارز در ازای 
ھمچنين کارگران این کارخانه از آنجا که یک . اضافه کاری پرداخت ميکند  ساعت۴٠کاری ميکنند به آنان فقط ماھيانه 

پاداش توليد  تند خواھان تعطيلی دو روز در ھفته می باشند و به کاھشفقط روزھای جمعه تعطيل ھس ھفته در ميان
  کارگران کاھش پيدا کرده است معترضند  ھزارتومان نسبت به دستمزد٢٠٠ تا ۵٠که از بيستم مھر ماه جاری از مبلغ 

  »ھدفمند کردن یارانه ھا« احمدی نژاد و برگ بازی 
 

وی محافل مختلف اپوزیسون، با ھدف تحليل، نقد و بررسی طرح در طول دو سال اخير صدھا مقاله و مطلب از س
محتوای نوشته ھا عموماً بر . در جراید و سایت ھای اینترنتی منتشر گردیده است» ھدفمند کردن یارانه ھا« موسوم به 

اله  س20روی مسائلی مانند اھميت اقتصادی طرح برای جمھوری اسالمی، جایگاه آن در سند چشم انداز اقتصادی 
موضوعيت آن به . رژیم، اھميتی که برای ادغام بيشتر و عميق ترسرمایه اجتماعی ایران در سرمایه جھانی داراست
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عنوان یک شرط مھم صندوق بين المللی پول برای پذیرش عضویت ایران، تأثيرات تعيين کننده ای که به لحاظ جذب 
داخلی داراست، عوارض بسيار فاجعه باری که برای زندگی سرمایه ھای خارجی و باال بردن قدرت رقابت سرمایه ھای 

. توده ھای کارگر و تنزل فاحش سطح معيشت آن ھا به دنبال خواھد آورد و پاره ای موارد مشابه دیگر متمرکز بوده است
لف از محافل، گروه ھا و نيروھای مخت. پيداست که مقاالت مذکور به طيف سياسی یا اجتماعی واحدی تعلق نداشته اند

حاميان رژیم، منتقدان اندرونی قدرت سياسی سرمایه، اقتصاددانان حرفه ای و اصالح طلبان مغضوب حاکمان روز گرفته 
تا اپوزیسون سرنگونی طلب، فعالين جنبش ضد سرمایه داری، ھمگی در ھر کجا، و ھر یک از منظر خاص سياسی و 

حليل ھا، انتقادات یا نظرات افشاگرانه و آگاھگرانه خود را، نه یک طبقاتی خود به بررسی موضوع پرداخته اند، ھر کدام ت
کاری که ما خود نيز چند بار کرده ایم اما ھدف نوشته حاضر نه بازگوئی یا . بار که چند یا چندین بار اعالم داشته اند

لت احمدی نژاد و موقعيت تا جائی که به دو. بازپردازی آن حرف ھا که پرداختن به جنبه ھای دیگری از این موضوع است
به ویژه در شرائط روز، سوای ھمه »  ھدفمند کردن یارانه ھا« حاضر جمھوری اسالمی مربوط می شود، اجرای طرح 

. حرف ھای گفته و ناگفته، با شرائط، خط و نشان رفتن ھا و ھدف گيری ھای سياسی ویژه ای نيز ھمراه شده است
  : عبارتند ازاین شرائط و ھدف گيری به طور اجمال 

قبل از ھر چيز باید به موقعيتی نظر انداخت که یورش ھار دولت سرمایه داری، به زندگی توده ھای کارگر در درون آن، . 1
حدود  یک سال و نيم پيش بود که موج طغيان توده انسان ھای ناراضی، . در زیر نام رمز الیحه مذکور آغاز گردیده است

 جمھوری و شدت جدال درون قدرت سياسی سرمایه را منفذی برای خروج خود کرد، خيمه شب بازی انتخابات رئيس
طبقه کارگر ایران . این موج  اکنون با سبعيت و درندگی ھر چه تمام تر توسط حاکمان روز بورژوازی سرکوب شده است

طرح یک کالم از خواست ھا و در سير رویدادھای چند ماھه بعد از انتخابات، زیر فشار فروماندگی ھای دیرینه، قادر به 
. انتظارات عاجل خود نشد اما سھم وی در تحمل فشار سرکوب ھا و قتل عام ھا از ھر نيروی اجتماعی دیگر بيشتر بود

.  به بعد، آستان ورود به مدار تازه ای را می کوبيد80مبارزات کارگران تا پيش از آن زمان و به طور خاص از نيمه اول دھه 
موج تظاھرات، راه پيمائی ھا، بستن جاده ھا، اعتصابات و خواباندن چرخ . جا در حال سر دادن فریاد بودندکارگران ھمه 

رگه ھای جنب و جوش برای . کار و توليد، تحصن ھا، برگزاری اجتماعات اعتراضی در تمامی شھرھا مشاھده می شد
.  ھا و سایت ھای اینترنتی پر از گزارش این مبارزات بودروزنامه. سازمانيابی و مبارزه متحد اندک اندک قوام پيدا می کرد

حوادث بعد از انتخابات این پروسه را در . در یک کالم جنبش کارگری عبور به فاز باالتری از پيکار روزمره را تدارک می دید
ب مراکز کار بحث فقط بر سر تشدید سرکوب و توسعه خفقان در محيط کارخانه ھا و یا غال. سطحی وسيع بر ھم ریخت

دولت سرمایه این کار را مسلماً انجام داد، اما سوای آن، کشت و کشتارھا، بگير و ببندھا و فضای رعب و . نيست
وحشت و دھشتی که کل جامعه را در خود غرق ساخت نير به نوبه خود موج رو به گسترش مبارزات کارگران را به طور 

جامعه سرمایه داری است که ھر ميزان تشدید فشار دیکتاتوری و اختناق این امر طبيعی ھر . بسيار چشمگير عقب راند
و قھر و توحش سرمایه حتی زمانی که پای مجادالت درونی بخش ھای مختلف بورژوازی و تششت قدرت سياسی در 

 موج جدید. ميان است باز ھم اساسی ترین و مھلک ترین ضربات را یکراست بر سينه جنبش کارگری وارد می سازد
تھاجم رژیم در روزھای پس از انتخابات خواه آنجا که مبارزات کارگران را مستقيم نشانه می گرفت، و خواه آنجا که عليه 

در طول یک سال و نيم اخير، . غيرکارگران اعمال می شد، در ھر حال روند شکوفائی روز این جنبش را مختل می کرد
ًيار کمتر شده است، تظاھرات خيابانی کارگران کامال افت کرده است، شمار اعتصابات کارگری در قياس با دوره قبل بس

سيل اعتراضات درون کارخانه ھا از طغيان افتاده است و ھمه این تغييرات در . از وقوع راه بندان ھا خبری نيست،
 افزایش بوده وضعيتی رخ داده است که فشار گرسنگی و فقر و سيه روزی دامنگير توده ھای کارگر از ھمه سو در حال

سطح واقعی دستمزدھا باز ھم به صورت فاحش رو به تنزل رفته است، آمار بيکارسازی ھا، حتی بر پایه . است
ھمه . گزارشات رسمی دولت، بسيار اوج گرفته است، دستمزدھا کماکان برای مدت ھای طوالنی پرداخت نمی گردد

با ھمه . ت خود را با شتاب و وسعت بيشتر طی کرده استچيز نه فقط ھيچ بھتر نشده که به شيوه سابق روند وخام
دولت احمدی نژاد بر روی این . این ھا مبارزات کارگران به ھمان دليلی که گفتيم به طور چشمگير دچار افت شده است

وضعيت حساب باز کرده است و پيدایش آن را به عنوان مؤلفه ای موافق، در محاسبات خویش پيرامون زمان مساعد 
فراموش نشود که طرح مذکور در زمره گسترده ترین و . مغتنم شمرده است» یارانه ھا ... « وع اجرای طرح شر

کارگران .  ميليون نفوس طبقه کارگر صورت می گيرد50خونبارترین تھاجماتی است که عليه آخرین بارقه ھای معيشتی 
 خود را اعمال می کردند و ھر ميزان مقاومت مؤثر توده در صورت احساس توان برای مقاومت و اعتراض، حتماً این توانائی

به . ھای کارگر در مقابل یورش رژیم، چه بسا ھمه یا بخش اعظم معادالت حاکمان روز سرمایه  را در ھم می ریخت
ھمه این دالئل، موقعيت ھر چه ضعيف تر و فرسوده تر جنبش کارگری یک شرط بسيار اساسی مبادرت دولت به شروع 

  . طرح مذکور استاجرای
مثل ھمه شبيخون ھا و حمام خون ھای جمھوری اسالمی عليه کارگران، از جمله » ھدفمند کردن یارانه ھا«طرح . 2

طرح ھائی است که اجماع جھانی ھمه اقشار بورژوازی ایران، تمامی دولت ھای سرمایه داری و مؤسسات و مراکز 
احمدی نژاد به » اصالح طلب« رقبای حکومتی . ر خود به صف داردعظيم اقتصادی سرمایه بين المللی را در پشت س

مخالفت ھا تا جائی که از سوی اینان و . اندازه سرسخت ترین حاميان وی برای اجرای آن سر و دست می شکنند
ًکه کامال نيروھای مشابه ابراز می شود نه مانع کار، نه مخل برنامه ریزی ھا و نه مزاحم تحميل طرح بر توده ھای کارگر 

از دار و دسته ھای داخلی . بالعکس ھموارساز راه خفه ساختن اعتراضات و مجبور نمودن معترضان به تسليم است
بورژوازی که بگذریم، صندوق جھانی پول اجرای این سناریو را شرط مؤکد ادغام سرمایه اجتماعی ایران در سرمایه 

واقعيت این . ق آن را یک پيروزی عظيم برای رژیم ارزیابی می کننددولت ھای مختلف دنيا ھر گام تحق. جھانی می داند
. است که آنچه زیر این نام انجام می گيرد رشته اتحاد و ھمدلی کل بورژوازی بين المللی عليه طبقه کارگر ایران است

برا را برای و شاید ھم چند دم بسيار » دو دم« با داشتن این شاخص ھا نقش یک شمشير » یارانه ھا.... « طرح 
ًاوال ھر مقدار اجرای آن موفقيتی مھم برای . احمدی نژاد و کل جناح مسلط حاکميت سياسی سرمایه بازی می کند

ثانياً و به ھمين دليل ھيچ . بھبود موقعيت سرمایه ھا به بھای خانه خرابی ھر چه عظيم تر توده ھای کارگر است
ثالثاً به ميزانی که دولت احمدی . ی در روند اجرای آن نخواھد شدبخشی از بورژوازی دست به کار ھيچ شکل کارشکن

نژاد بتواند عوارض و مصائب این طرح را بر طبقه کارگر ایران تحميل کند، برگ برنده بسيار مھمی برای مقابله با حریفان 
رصه مجادالت جھانی نيز داخلی خود به دست خواھد آورد، رابعا و در ھمين راستا با احراز چنين کارت بازی مھم، در ع
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واقعيت این است که آنچه زیر . قدرت چانه زنی، باج خواھی و ميدان داری خویش در مقابل رقيبان را تقویت خواھد نمود
انجام می گيرد ھمه این امتيازات مھم را برای دولت اسالمی روز سرمایه داری به ھمراه » ھدفمند کردن یارانه ھا« نام 
حمدی نژاد و دولت او برای اجرای این طرح در دل ھولناک ترین شرائط اقتصادی و در روزھائی که تصميم قطعی ا. دارد

موج کوبنده بحران، بند بند پویه بازتوليد سرمایه اجتماعی ایران را در ھم می کوبد، ھمه مؤلفه ھای باال را مطمح نظر 
ی طرح در وضعيت معين روز، یکی از حساس ترین شاید ھيچ اغراق نباشد اگر ادعا کنيم که شروع پروسه اجرا. دارد

گزینه ھائی است که دولت احمدی نژاد چه در فرایند مقابله با جنبش کارگری و چه در پھنه قمار دیپلوماسی و داد و 
  . ستد با رقبای درون طبقه خویش در داخل و در سطح  بين المللی پيش روی خود قرار می دھد

ًسوای آنچه باالتر گفتيم از جھات مھم دیگری ھم برای جمھوری اسالمی کال »  یارانه ھاھدفمند کردن« اجرای طرح . 3
بحث فقط بر سر مقابله با بحران . و برای دولت احمدی نژاد به طور خاص، نقش یک سناریوی سرنوشت ساز را دارد

عی و به صورت بسيار بالفعل در  نشان داد که چراغ عمر رژیم به طور واق58موج انفجار توده ای سال . اقتصادی نيست
بارھا توضيح داده ایم که آنچه روی داد و ميليون ھا انسان معترضی که به خيابان ھا ریختند ھيچ . معرض باد است

نشانی از ھيچ جنبش اعتراضی کارگری و ضد سرمایه داری به ھمراه نداشتند، ضدیت با سرمایه پيشکش، این جنبش 
ھمه این اشکاالت اساسی در . رم طلبی و شعارھای ارتجاعی چندش بار حلق آویز بوداز زمين و آسمان به دار رف

اینکه آتشتفشان خشم و . ابعادی بسيار رقت بار وجود داشت اما در این ميان یک حقيقت عریان نيز ھمه جا بانگ می زد
حمام خون ساالر » اصالح طلب« قھر انسان ھای عاصی مالط و ذخائر طغيان خود را نه از آه و ناله ھای زشت مشتی 

سرمایه، بلکه از کوه عظيم دردھا، رنج ھا، محروميت ھا، فشارھا، بی حقوقی ھا، بيکاری ھا و گرسنگی ھای ناشی از 
این طغيان توسط رژیم سرکوب و مھار شد .  ساله دولت اسالمی سرمایه داری می گرفت30وجود سرمایه و حاکميت 

تغييری در زمينه ھای عينی و اجتماعی وقوع شورش ھا یا حتی بروز گسترده تر و اما صرف سرکوب نمی تواند ھيچ 
بورژوازی مطابق معمول به گاه مواجھه با خيزش ھا و عصيان ھا، به ھارترین سرکوب ھا . انفجاری تر آن ھا پدید آرد

برنامه خاص اقتصادی، سياسی متوسل می گردد اما ھمواره به این می اندیشد که حتی االمکان سرکوب را با این یا آن 
این تغييرات می تواند شامل برخی عقب نشينی ھای مصلحتی و سازمان یافته در . یا ھر تغييرات دیگری تکميل کند

حالت دوم این . مقابل موج نارضائی توده ھای معترض باشد، تا از این طریق احتمال بروز انفجارھای بعدی را کاھش دھد
خی طرح ھای مؤثر اقتصادی باب طبع کل طبقه سرمایه دار و خلع سالح اپوزیسون ھای است که با پيش کشيدن بر

درون و حاشيه قدرت سياسی سرمایه، از حجم آسيب پذیری ھا و پاشنه آشيل ھای فراگير دولت سرمایه داری در برابر 
خاصی بعضاً به تغييرات نوع بورژوازی در گذشته ھای دور و در شرائط تاریخی . آتشفشان عصيان ھا و شورش ھا بکاھد

آنچه فی الحال ساز و کار فوری . نخست می آویخت، چيزی که دوران رجوع به آن ھا تاریخاً به انقضاء رسيده است
. دولت احمدی نژاد دقيقاً دست به کار آزمودن ھمين گزینه است. سرمایه است توسل به تغييرات نوع دوم است

 سال 30. ی از مھلک ترین و مرگبارترین مقاطع تاریخ حيات خود قرار گرفته استجمھوری اسالمی به طور واقعی در یک
قتل عام معيشت و حمام خون ھر صدای اعتراض کارگران، سه دھه زن کشی و کودک کشی و سلب ھر نوع حقوق 

لی، تحمل اوليه انسانی از ساکنان دوزخ سرمایه، فشار بحران کوبنده اقتصادی، عوارض جدال مستمر با رقبای داخ
ھزینه ھای سھمگين لشکرکشی ھای تروریستی و رقابت جوئی ھای زیادت طلبانه در سطح جھانی، ھمه و ھمه رژیم 

دولت اسالمی موج طغيان توده ھای . را در وضعی قرار داده است که تضمين حداقل ثبات الزم را از آن سلب کرده است
ی این تناقضات و پاشنه آشيل ھای موحش، با امواج بعدی شورش عاصی را در ھم کوبيده است اما اینکه با حمل تمام
گزینه ای است که در این راستا و » ھدفمند کردن یارانه ھا « طرح . ھا چه کند؟ برای او مسأله ای بسيار حياتی است

سيار خوب می این دولت ب. به عنوان ساز و کار مقابله با این وضعيت در دستور کار دولت احمدی نژاد قرار گرفته است
داند که اگر بتواند این طرح را لباس اجرا پوشد، اگر بتواند تمامی بار خانه خرابی ھای ناشی از آن را بر دوش توده ھای 

کارگر سرشکن کند، اگر بتواند حداقل معيشتی موجود کارگران را در زیر چرخ اجرای این سناریوی زشت و پلشت 
طور قطع از کل بورژوازی داخلی و بين المللی مدال بيشترین پيروزی ھا را سرمایه سالخی نماید، در آن صورت به 

احمدی نژاد به رغم کودنی و عقب ماندگی توحش بار طبقاتی خود، سياست بازان، حاکمان و . دریافت خواھد کرد
» ن یارانه ھاھدفمند کرد« او می داند که اگر طرح . نمایندگان فکری و سياسی طبقه خویش را بسيار خوب می شناسد

را بر طبقه کارگر ایران تحميل کند، رقبای اصالح طلب او که مدت ھاست تابوت وجود خویش را چھارميخ کرده اند، باز ھم 
ھمه دولت ھای سرمایه داری و قطب ھای قدرت مخالف، برای پيروزی او کف خواھند . زمينگيرتر و مدفون تر خواھند شد

ر مراکز و نھادھای برنامه ریزی و تصميم گيری سرمایه جھانی به یاری وی خواھند صندوق بين المللی پول و سای. زد
احمدی نژاد حتی راه حذف تحریم ھا و گشایش معضل ھسته ای جمھوری اسالمی را نيز در ھمين جا . شتافت

 تھاجم درنده تر او خوب می داند که ھر مقدار تشدید فشار استثمار ده ھا ميليون کارگر ایرانی و ھر. جستجو می کند
به زندگی توده ھای کارگر، چگونه ھمه این مدال ھا، جوائز و امتيازات را از سوی رقبای داخلی و محافل بين المللی 

  . قدرت سرمایه به سوی او سرازیر خواھد ساخت
ا در محاسبات با توجه به اھميت حياتی آن برای نظام سرمایه داری ھمه مسائل باال ر» ھدفمند کردن یارانه ھا« طرح

این طرح در صورت اجرا مسلماً کفه قدرت رژیم را سنگين تر . جمھوری اسالمی و دولت احمدی نژاد وارد ساخته است
شکست رژیم در تحميل مصائب این سناریو بر زندگی طبقه . خواھد ساخت و عکس آن نيز به طور کامل مصداق دارد

اینکه احمدی نژاد موفق خواھد شد یا بار سنگين . تر خواھد کردکارگر موقعيت جمھوری اسالمی را بسيار متزلزل 
موقعيت . شکست را تحمل خواھد کرد پرسشی است که پاسخ آن تنھا و تنھا به طبقه کارگر ایران قابل ارجاع است

 ضعيف و فرسوده جنبش کارگری بدبختانه چشم انداز اميدبخشی برای ميدان داری و اعمال قدرت عليه تھاجمات ھار
جمھوری اسالمی تصویر نمی کند و این موضوعی است که احمدی نژاد دقيقاً بر روی آن حساب کرده است و زمان 

ًآنچه کامال اساسی است این . با ھمه این ھا ھيچ چيز محتوم و مقدر نيست. شروع اجرای طرح را با آن گره زده است
م فاجعه بار گامی در عقب راندن بورژوازی، سوق دادن است که ھر مقدار صف آرائی جنبش کارگری در مقابل این تھاج

باید در این راستا و . قدرت سياسی سرمایه به سوی شکست و بار شدن عوارض شکست بر دوش رژیم خواھد بود
برای بورژوازی و حاکمان روز سرمایه » ھدفمند کردن یارانه ھا« اگر اجرای طرح . برای حصول این منظور تالش کرد

ھمه لحاظ حياتی است، مبارزه عليه آن و جنگ و ستيز سراسری برای تحميل شکست بر دولت بورژوازی موضوعی از 
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جنگ و ستيزی که به نوبه خود نيازمند سازمانيابی . نيز یک مسأله بسيار مھم و تعيين کننده برای جنبش کارگری است
  . ه استشورائی، خيزش آگاه و متحد و اعمال قدرت توده ھای کارگر عليه سرمای

  فعالين جنبش لغو کار مزدی 
    2010دسامبر 

 سه ھزار و پانصد کارگر الستيک بارز از صبح دیروز دست به اعتصاب زده اند

 سه ٨٩ایران، از صبح دیروز شنبه یازدھم دی ماه از جانب فعاالن کارگری به روز شمار کارگری از بنا بر گزارشھای رسيده 
ارز بتدریج دست از کار کشيدند و بعد از ظھر دیروز با خاموش کردن ھمه دستگاھھای ھزار و پانصد کارگر الستيک ب

  .توليدی بطور یکپارچه ای وارد اعتصاب شدند
اش را  خواست این کارگران تحقق تمامی آن مطالباتی است که در دور اعتصابات قبلی این کارگران به آنھا وعده تحقق

بی به مطالبات خود روز چھارم مھر ماه سال جاری بمدت چھار روز دست به اعتصاب این کارگران برای دستيا. داده بودند
زدند و با وعده تحقق خواستھایشان از سوی رئيس اداره کار کرمان به اعتصاب خود پایان دادند اما پس از گذشت حدود 

ھایشان   ماه سال جاری خواست آبان٧یک ماه از تحقق وعدھای کارفرما خبری نشد و کارگران ھشدار دادند چنانچه تا 
بر آورده نشود دست به اعتصاب مجدد خواھند زد اما با عوض شدن مدیر اداری کارخانه و انتصاب مدیر اداری جدید و طرح 

من تازه به این سمت منصوب شده ام به من دو ماه برای تحقق “این مسئله از سوی مدیر تازه مبنی بر این که 
کارگران الستيک بارز از دست زدن به اعتصاب در روز ھفتم آبان ماه سال جاری منصرف ” ھایتان فرصت بدھيد خواست

  .شدند اما پس از دو ماه از وعده مدیر اداری جدید مبنی بر تحقق خواستھای کارگران خبری نشد

 مھلتی که کارگران به بنا بر اظھار کارگران این کارخانه دیروز یازدھم دی ماه و پس از گذشت دو ماه، با به پایان رسيدن
ھای  مدیر اداری جدید برای تحقق خواست ھایشان داده بودند آنان با مراجعه به مدیر اداری کارخانه و با طرح خواست

خود که دو ماه پيش وعده تحقق آنھا داده شده بود خواھان رسيدگی به مطالبات خود شدند اما مدیر اداری کارخانه با 
ھا ھزینه توليد باال رفته است و ما نميتوانيم به وعده ھای خود عمل  با قطع یارانه:  اظھار داشتھا استناد به قطع یارانه

کنيم، ما مواد نداریم و این مشکل مربوط به کل مملکت است، مربوط به ما نيست و اگر دست از کار بکشيد به جرم 
  .شوید اغتشاش دستگير می

 از سوی مدیر اداری کارخانه الستيک بارز، کارگران دسته دسته شروع به ھای تھدید آميز بدنبال این مذاکرات و جواب
خواباندن دستگاھھای توليد کردند بطوری بعد از ظھر دیروزکارگران روزکار بطور یکپارچه ای وارد اعتصاب شدند و بدنبال 

  .آنھا کارگران شيفت شب نيز به اعصاب پيوستند

ان افزایش دستمزدھای خود و تبدیل قراردادھای یکماھه به قرارداد یک ساله کارگران الستيک بارز از ماھھا پيش خواھ
 ٧٠ ساعت اضافه کاری ماھانه با بھانه اینکه کارگران در این ٧٠عالوه بر اینھا کارفرمای الستيک بار در ازای . ھستند

نين کارگران این کارخانه از ھمچ. کند  ساعت اضافه کاری پرداخت می۴٠کنند به آنان فقط ماھيانه  ساعت کم کاری می
باشند و به کاھش  آنجا که یک ھفته در ميان فقط روزھای جمعه تعطيل ھستند خواھان تعطيلی دو روز در ھفته می

 ھزارتومان نسبت به دستمزد کارگران کاھش پيدا کرده است ٢٠٠ تا ۵٠پاداش توليد که از بيستم مھر ماه جاری از مبلغ 
 معترضند

 
 اي صنفي كارگري آذربايجان شرقي تشكيل شدھ انجمن كانون

  
تشکيل کانون انجمن ھای صنفی کارگران حرف و صنعت در استان آذربایجان شرقی :  دبير اجرايي خانه كارگر تبريز گفت

  . اقدامی مثبت در راستای استيفای حقوق کارگران است
نون انجمن ھای صنفی کارگران حرف و صنعت استان کریم صادق زاده در گفتگو با خبرنگار ایلنا، با اشاره به تشکيل کا

با توجه به افزایش تعداد انجمن ھای صنفی کارگری حرف و صنعت در سطح استان سازماندھی فعاليت : اظھار داشت
  رفت  آنھا در قالب کانون ھای استانی یکی از ضروریات مھم در این حوزه به شمار می

از این انجمن ھا در جھت تشکيل ھيئت موسس و حمایت اداره کل کار و امور خوشبختانه با اقدام تعدادی : وي افزود
  . اجتماعی آذربایجان شرقی مجامع عمومی این کانون ھا برگزار و اعضای ھيئت مدیره آنان انتخاب شدند

می استان ھا در کنار سایر تشکالت کارگری از جمله کانون ھماھنگی شوراھای اسال فعاليت این کانون: صادق زاده گفت
  و مجمع نمایندگان کارگران استان می تواند به ارتقای سطح مطالبات کارگران منجر شود 

جامعه کارگری ھم اکنون با مسایل مختلف روبرو بوده که نياز است نمایندگان تشکالت کارگری با : وي خاطر نشان کرد
  . ندوحدت و ھمدلی و در کنار ھم قرار گرفتن در جھت احقاق خود اقدام کن

این طرح از جمله : دبير اجرایی خانه کارگر آذربایجان شرقی به اجرای ھدفمند سازی یارانه ھا اشاره کرد و گفت
موضوعاتی است که جامعه کارگری باید ھوشيارانه خود را برای اجرای صحيح آن در کنار سایر شرکای اجتماعی حرکت 

  . کند
 پایان پيام

  گار فروشان کامياران  به مکان سي  تعرض مامورین اماکن
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 روز : آمده است کميته ھماھنگی برای کمک به ایجاد تشکل ھای کارگری   بهبنابر خبر رسيده  
 قاچاق ھمراه با مامورین اماکن به مکان سيگار فروشان کامياران واقع در جاده اجناسمامورین    1389/10/13 دوشنبه 

  .ندفروشان شدشيروانه این شھر رفته و مانع کسب و کار سيگار 
نيز به  به ناچار سيگار فروشان ، سيگارھای خارجی فروش خوبی در ایران دارد به گفته یکی از کارگران سيگار فروش ، 

برای سير کردن شکم زن و بچه خود به این کار مشغول ھستند اما این برای چندمين بار است که این علت نبود کار و 
این کار محدود به کار   ھمچنين .می برند و آنھا را از کار بيکار می کنند ا با خود سيگار ھای خارجی انان ر، مامورین 

شھر کامياران را   داخل مامورین حتی سيگار ھای خارجی مغازه داران و دکه ھایسيگار فروشان دست فروش نبوده و 
   نيز جمع آوری کرده و با خود می برند 

 ھای کارگری کميته ھماھنگی برای کمک به ایجاد تشکل  

  ھفته بعد از اجرای طرح حذف يارانه ھا، تورم دو رقمی شد2

ھا، بانک مرکزی جمھوری  تنھا دو ھفته پس از آغاز اجرای طرح ھدفمندی يارانه: آمده است کلمه به نوشته سایت 
 درصد رسيده ١٠٫١ اسالمی ايران اعالم کرد که نرخ تورم در دوازده ماھه منتھی به آذرماه امسال دو رقمی شده و به

ای از  توان آن را نشانه دھد، ولی مي ھا را نشان نمي است؛ تغييری نمادين که ھرچند ھنوز اثر واقعی حذف يارانه
  . وضعيت پيش رو دانست

  
خالصه نتايج به دست آمده از شاخص بھای کاالھا و : به گزارش مھر، بانک مرکزی جمھوری اسالمی ايران گزارش داد

 نشان ١٣٨٩در آذرماه )  قلم کاال و خدمت ٣۵٩ ( ١٣٨٣=١٠٠ در مناطق شھری ايران براساس سال پايه خدمات مصرفی
 نسبت به ماه قبل يک و نيم ١٣٨٩شاخص بھای کاالھا و خدمات مصرفی در مناطق شھری ايران در آذرماه : می دھد

  . درصد افزايش يافت
  

نرخ تورم در دوازده ماه منتھی به .  درصد رشد داشته است١٢٫٨در مقايسه با ماه مشابه سال قبل، شاخص مذکور 
  .  درصد می باشد١٠٫١ معادل ١٣٨٨ نسبت به دوازده ماه منتھی به آذرماه ١٣٨٩آذرماه 

  
 ٩٫۴ درصد و در خردادماه ٩٫٩ درصد، در ارديبھشت ماه ١٠٫۴نرخ تورم در دوازده ماھه منتھی به فروردين ماه امسال 

 ٨٫٩ درصد، شھريورماه ٩٫٢ درصد، در مھر ماه ٩٫٩ درصد، در شھريورماه ٨٫٨ درصد، در مردادماه ٩٫١درصد، در تيرماه 
 . درصد گزارش شده است٩٫٧ درصد و آبان ماه امسال ٩٫٢درصد، در مھرماه 

 رضارخشان راھی زندان شد :اطالعيه سنديکای کارگران نيشکر ھفته تپه

  
تجديدنظراھوازبه اتھام 13ن نيشکرھفت تپه که قبال ازسوی شعبه رضارخشان رئيس ھيئت مديره سنديکای کارگرا

صبح امروز جھت اجرای حکم به شعبه . نشرکاذيب وتشويش اذھان عمومی به شش ماه زندان محکوم شده است
الزم به گفتن است که درکيفرخواست .اجرای احکام دادسرای شوش مراجعه کرد وازآنجاراھی زندان فجردزفول شد

ک خانواده ھستيم مطرح بودکه دادگاه بدوی رای به برائت ايشان دادامادردادگاه تجديدنظررای برائت ،مقاله ماي
  . رضارخشان رابه شش ماه زندان تغييردادندودالئل آنرااين چنين توضيح می دھند

  
  آلمان ارتباط وی باراديوندا وراديودويچوله 

  
بمنظورتشويش اذھان عمومی )ندانی خانواده ھای کارگران زمنظور،اعالم عدم مرخصی دادستان به(بيان مطالب کذب 

اعالم شماره حساب ازطرف يکی ازکارگران (افتتاح يک حساب بانکی بمنظورکمک گرفتن ازموسسات دولتی واپوزيسيون
اين درحاليست که )  ربطی به رضارخشان نداشته استاين شماره حساب ھيچ.که عمل فردی ايشان بوده است

مسئله مصاحبه باراديو ندا وراديو دويچوله درپرونده ديگری بنام .  اتھامات درکيفرخواست ايشان نبوده استھيچکدام ازاين
که .تبليغ عليه نظام مطرح بوده است که متاسفانه اين موارد به اتھامات ايشان دراين پرونده ھم افزوده شده است

  . خالف قانون است
  

م کردن اين حکم ناعادالنه، خواھان آزادی آقای رضارخشان وتمامی سنديکای کارگران نيشکرھفت تپه ضمن محکو
کارگران زندانی منجمله بھروزنيکوفرد،عليرضاسعيدی وبھروزمالزاده وتمامی کارگرانيست که برای حقوق کارگری خود 

  . زندانی شده اند
  

  سنديکای کارگران نيشکرھفت تپه 
  
 / ديماه/13
 

 
 رضا رخشان آزاد باید گردد



 60

انيه سندیکای کارگران شرکت نيشکر ھفت تپه، رضا رخشان، رئيس ھيئت مدیره این تشکل مستقل کارگری، طبق بي
 دیماه ١٣که به اتھام واھی نشراکاذیب وتشویش اذھان عمومی به شش ماه زندان محکوم شده بود روز دوشنبه 

ر شد و ازآنجا راھی زندان فجر  به شعبه اجرای احکام دادسرای شوش احضا  توسط ماموران رژیم جھت اجرای حکم
تالش برای آزادی رضا رخشان و ھمه فعالين کارگری در بند و ناکام گذاشتن دسيسه رژیم برای جدا کردن . دزفول گردید

  . را ھرچه گسترد ه تر ادامه دھيمفعالين کارگری از دیگر کارگران و ایجاد ترس و وحشت در ميان کارگران،

ت از کارگران در ایران احکام صادره عليه رضا رخشان و حبس وی را قویا محکوم نموده و از تمام اتحاد بين المللی در حمای
فعالين کارگری وسازمان ھای کارگری، مترقی و حقوق بشر درخواست می کند که برای آزادی رضا رخشان و کليه 

  .کارگران زندانی تالش کنند

  نتحاد بين المللی در حمایت از کارگران در ایراا

  ١٣٨٩ دی ١٣

 ھزار کارگر الستيک سازی بارز به خاطر عدم پرداخت حقوق 2عتراض واعتصاب ا

دبير اجرايى خانه كارگر كرمان از اعتراض چند روزه  :  دی آمده است14 در تاریخ ايلنا –دولتی کار ایران گزارش خبرنگار به 
  . دھد ق و مطالبات خبر ميكارگران كارخانه الستيك بارز به دليل تاخير در پرداخت شدن حقو

دليل اين اعتراض چند روزه تاخير و ناھماھنگى در پرداخت مطالبات : وگو با خبرنگار ايلنا، گفت عباس كاربخش در گفت
  . كارگران است

ه  ھزار كارگر يكى از واحدھاى توليدى موفق استان بود2وى با بيان اينكه كارخانه الستيك بارز كرمان با داشتن نزديك به 
  . رسد متاسفانه در چند ماه اخير اخبار ناخوشايندى از وضع كارگران اين واحد توليدى به گوش مي: است؛ گفت

مالك و ) شستا(گذارى سازمان تامين اجتماعى  درحال حضار شركت سرمايه: دبير اجرايى خانه كارگر كرمان يادآور شد
  . سھامدار اصلى اين كارخانه است

 روزه كارگردان الستيك بارز درحالى است كه اين كارخانه از وضع توليد خوبى 2ك كار  راض و تربه گفته كار بخش، اعت
  .برخوردار بوده و بعيد است كه در پرداخت مطالبات كاركنان خود با شكل خاصى مواجه باشد

  
 دست از کار کشيدند اقدامی اعتراضی یک نساجی مازندران در کارگران

   
بيش از سيصد نفر از کارگران کارخانه نساجی مازندران امروز در اقدامی اعتراضی   :ه است  آمدسایت سفيربه نوشته 
خود را دریافت  به گزارش پایگاه خبری سفير، این کارگران بيش از سه ماه است که حقوق.کار کشيدند دست از
 ایجاد شده و اکنون نه تنھا به بيش از  شرکت خارجی یک بحران در این کارخانه در جریان واگذاری این کارخانه به.اند نکرده
کارخانه حقوقی پرداخت نشده است که نزدیک به یک ماه است از ورود تعداد قابل توجھی   کارگر قراردادی این300
  شود کارگران قراردادی این کارخانه که بيش از ھزار کارگر دارد جلوگيری می از

  ع مامروری مختصر، بر وضعيت طبقه کارگر ایران و مواض

تحليل و بررسی موقعيت طبقه کارگر ایران و شرایط کار و زیست و مبارزه آنھا، ھمواره یکی از مباحث کارگران پيشرو و 
بدون شک این امر نقش مؤثری در پيشبرد . ھای موجود در درون این جنبش بوده است چنين تشکل فعالين کارگری و ھم

  . ھای شان است  کارگران به مطالبات و خواستهاھداف این طبقه و گام مھمی در راه دستيابی

ھای کارگری نيز که خود را بخشی از این جنبش اجتماعی می داند،  کميته ھماھنگی برای کمک به ایجاد تشکل
اندازھای آن، افق  ھمواره تالش کرده است تا با نگاھی عينی و واقعی نسبت به جنبش جاری طبقه کارگر وچشم

در این مقاله ما ابتدا نگاھی مختصر و گذرا به . ھای موجود، برای این جنبش ترسيم نماید هروشنی را بر اساس داد
 داریم و در ادامه برخی مواضع کميته ھماھنگی برای 89 و 88 و بخصوص سال ھای 80وضعيت کارگران از اوایل دھه 

با این اميد که مباحث . دھيم رار میھای کارگری را در قبال مسائل جاری، مرور و مورد کنکاش ق کمک به ایجاد تشکل
مطرح شده در این مقاله، مورد توجه و استفاده کارگران و فعالين جنبش کارگری قرار گرفته و با نقاط قوت و ضعف آن 

  . برخوردی، نقادانه و البته سازنده صورت بگيرد

ه در شرایط حاضر داشته باشيم، ابتدا ی این طبق تری از وضعيت امروز کارگران و سطح مبارزه برای اینکه تصویر روشن
، مبارزات کارگری در ایران وارد عرصه 80ی  از اوایل دھه. ھای گذشته داشته باشيم الزم می دانيم مروری کوتاه به سال

ھای کارگران به تدریج رشد و گسترش یافت و کارگران برای دفاع از حقوق و مطالبات  در این دوره، اعتراض. جدیدی شد
ھا،  در طول این سال. ر حد توان و موقعيت خویش، وارد عرصۀ گسترده تر و فعال تر مبارزه با عوامل سرمایه شدندخود، د

ی خویش، بارھا برای پيگيری مطالبات خود و دفاع از یک زندگی انسانی، دست به  کارگران در جریان مبارزات حق طلبانه
  . اعتراض و مبارزه زدند
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 که دقيقاً بر اساس ماھيت طبقاتی و ضد -ھا  ات کارگران، توسط صاحبان سرمایه و حاميان آنھا و مبارز البته اعتراض
ھا ھيچگاه نتوانست  اما این سرکوب. شد  سرکوب می-  خویش، در ھمه جا رو در روی کارگران قرار گرفته بودند  کارگری

 طبقاتی و انسانی خود فعاليت و مبارزه می چنين منافع کارگران را که به خاطر بھبود شرایط کار و زندگی خویش و ھم
در این کشاکش، آنچه برای بخش ھای وسيعی از کارگران . کردند، مرعوب نماید و وادار به خاموشی و سکوت کند

شورای "و " خانۀ کارگر"  ساز و وابسته، از جمله  ھای دست انگيز و آموزنده بود، ھمکاری وھمسویی تشکل عبرت
دارن  کارگران قرار داشتند و در خدمت سرمایه ھا، در مقابل  ایه و عوامل آن ھا بود که در این سالبا سرم" اسالمی کار

یابی به حقوق مسلم و انسانی خویش، تالش و مبارزه می کردند،  آنھا عليه کارگرانی که تنھا به خاطر دست. بودند
 مورد ضرب و شتم قرار می دادند و درھمکاری با جاسوسی می نمودند؛ به اجتماعات کارگران حمله می کردند و آنھا را

تھاجم وحشيانه عوامل سرمایه به کارگران مس خاتون آباد کرمان و جان باختن . صاحبان سرمایه سر از پا نمی شناختند
  . ھای بارز آن بود ، یکی از نمونه82جمعی از آنھا در سال 

ھای زرد و وابسته  و منجر به فرو ریختن توھم آنھا نسبت به تشکلبنابراین مبارزۀ طبقاتی کارگران در این دوره، از یک س
گيری و انسجام بيشتر طبقه کارگر کمک نمود که آثار و نتایج آن را  به دولت و کارفرمایان گردید و از سوی دیگر به شکل

که در نتيجه این تا جایی .  مشاھده نمود82سازی بھشھر در ھمان سال  می توان به روشنی در مبارزه کارگران چيت
ما تشکل درست کرده ایم که با کارفرما مدارا کند، نه اینکه " اعتراض، فریاد رئيس تشکل دولتی خانه کارگر بلند شد که 

ھای مستقل کارگری در اول ماه مه در چند ساله اخير و مبارزه  عالوه بر این، برپایی مراسم." در برابر آنھا قد عَلم نماید
  .کارگران و فعالين کارگری بود ھای مبارزاتی  مراسم در این روز، یکی دیگر از عرصهبرای حق برگزاری 

ھای ضد  کارگری و فرو ریختن توھم آنھا نسبت به تشکل ھای  لذا با در نظرگرفتن این دوموئلفه، یعنی گسترش اعتراض
 از دو دھه تحميل فشار و سرکوب وانواع بعد. ی نوینی از مبارزات خود شدند کارگری و وابسته، کارگران ایران وارد عرصه

ھای خویش و از  ھا و توانایی حرمتی، بخشی از کارگران با استفاده از تجارب خود و به کارگيری ظرفيت  حقوقی و بی  بی
این حرکت در سال . ھای مستقل کارگری زدند  پيشروان و رھبران عملی این طبقه، دست به ایجاد تشکل خود گذشتگی

توسط کارکنان این شرکت منجر شد و در کنار آن به " سندیکای کارگران شرکت واحد تھران و حومه " شکيل  به ت1384
ھای مستقل  که ھدف خود را ایحاد تشکل" کميته ھماھنگی . " شکل گيری چند تشکل از فعالين کارگری انجاميد

سه سال بعد از آن کارگران نيشکر ھفت . آنھا بودکارگری با ھمت و اراده مستقيم خود کارگران قرار داده بودند، یکی از 
  .تپه در استان خوزستان، سندیکای خود را ایجاد کردند

 آنان  صاحبان سرمایه وعوامل. داران را دوچندان کرده و خشم و نفرت آنان را برانگيخت این مسئله ترس و وحشت سرمایه
ھا و مطالبات شان شکل می  ی جھت پيگيری خواستهاز ھر سو به صفوف و اجتماعات کارگران که یکی پس از دیگر

ھا و اعتراضات کارگری و قلع و قمع  حمله به تجمع. آمدند می گرفت، ھجوم بردند و در صدد سرکوب این اعتراضات بر 
و ھم " نيشکر ھفت تپه " و " سندیکاھای کارگران شرکت واحد " ھای مستقل و خود ساخته کارگران، از جمله  تشکل
ھای بزرگداشت اول ماه مه، روز جھانی کارگر، در دستور کار مقام ھای امنيتی و  مانعت از برگزاری مراسمچنين م

اخراج، احضار و بازداشت و زندانی کردن مستمر و پی در پی کارگران و فعالين کارگری، به اخبار . قضایی قرار گرفت
ز دیگری، به جرم دفاع از حقوق و مطالبات کارگران و ھميشگی و روزانۀ جنبش کارگری تبدیل گردید و آنھا یکی پس ا

  .ھای پوچ و واھی، محاکمه، زندانی و یا از کار اخراج گردیدند ھای آنان ، با اتھام پيگيری خواسته

ھای مختلف نسبت به شرایط فالکت بار موجود و  با این وجود، کارگران وفعالين کارگری ساکت ننشستند و به شکل
تر برای خود و آحاد  عتراض نمودند و خواستار تغيير وضعيت موجود و ایجاد زندگی بھتر و انسانیستم پلسی حاکم ا

داری که عمدتا خود را به شکل  حقوقی و ستمگری نظام سرمایه ھای خود را نسبت به بی آنان اعتراض. جامعه شدند
به عنوان نمونه .  و گسترش بخشيدندآشکار می کرد، شدت... تجمع، تحصن، راھپيمایی، اعتصاب، بستن جاده ھا و 

 و 87، 86ھای  ھا در این دوره، یعنی برگزاری مراسم اول ماه مه، روز جھانی کارگر در سال ترین آن می توان به شاخص
ھا نفر مورد ضرب وشتم، قرار گرفتند ، شالق عقب ماندگی  ، اشاره نمود که در جریان این آکسيون ھای اعتراضی، ده88

 احضار شدند ، مورد تھدید قرار گرفتند ، دستگير و بازداشت  ایه بدن ھایشان را مجروح نمود و به دفعاتو توحش سرم
ھایی از کارگران و فعالين کارگری ،  در اول ماه مه، تشکل. شدند و به زندان و مجازات ھای طویل اامدت محکوم گشتند 

 را اعالم کردند و بيش از پيش آن را برجسته و مشخص ھای طبقاتی کارگران با صدور قطعنامه ای سراسری، خواسته
  :ترین آن ھا عبارت بودند از نمودند که مھم

افزایش     و بيکارسازی آنان؛  لغو قراردادھای موقت و سفيد امضا؛ تامين امنيت شغلی کارگران وجلوگيری از اخراج
يمه ھای اجتماعی، به ویژه بيمه بيکاری و اختصاص دستمزدھا و پرداخت حقوق و مزایای معوقۀ کارگران؛ برخورداری از ب

آن برای ھمه بيکاران آماده به کار؛ داشتن حق اعتصاب و آزادی بيان ، نشر ، تجمع ، راھپيمایی ، تحصن و حق ایجاد 
ھای آزاد و مستقل کارگری؛ تعطيلی و برسميت شناختن اول ماه مه ، روز جھانی کارگر و حق برگزاری مراسم  تشکل

  . . . توسط خود کارگران و  گداشت این روزبزر

ھای اعتراضی کارگران، ھمواره  دارن و عوامل آنان، در برابر حرکت ھمان طور که اشاره شد، وجه عمده عملکرد سرمایه
 نيز ادامه پيدا کرد و در نتيجه، جمع زیادی از کارگران و فعالين کارگری و 88قھر و سرکوب بود که این روند در سال 

داران از یک سو با در اختيار گرفتن تمامی ابزارھای  سرمایه. چنين نمایندگان منتخب کارگران بازداشت و زندانی شدند ھم
ھای امنيتی  ھا و مطالبات برحق کارگران نبودند و از سوی دیگر به بھانه گوی حقوق، خواسته قانونی و فرا قانونی، پاسخ

و ترفندھا و بھانه ھایی از " اقدام عليه امنيت کشور " و " اذھان عمومی تشویش " و واھی، تحت عناوین به اصطالح 
ھا و  ھا و کارخانه گان کارگران شرکت دستگير شد. این دست ، به سرکوب فعالين و پيشروان این طبقه دست زدند
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کميته " بيل ھایی ازق چنين فعالين کارگری عضو تشکل اعضای سندیکای اتوبوسرانی تھران و نيشکر ھفت تپه و ھم
و دیگر محافل و تشکل ھای کارگری " کانون دفاع از حقوق کارگر" ، "اتحادیه آزاد کارگران" ،"کميته پيگيری" ، "ھماھنگی

شدند، اساساً جرمی جز دفاع از حقوق و مطالبات کارگران مرتکب  آنھا که در شھرھای مختلف بازداشت می. بودند
ی، عمق کينه و نفرت سرمایه داران و نھادھای مدافع سرمایه از کارگران و فعالين ھای ضد کارگر این اقدام. نشده بودند
  .به نمایش می گذارد و ضدیت منافع این دو طبقه را آشکارا در معرض نگاه ھمگان قرار می دھد کارگری را 

ھای  شسته و از راهھا، ساکت نن ھمان طور که اشاره شد کارگران و فعالين کارگری، در مقابل این تھاجمات و تعرض
رسانی به موقع در خصوص اخبار و  اطالع . ای ھای بازداشتی خود پرداختند مختلف به حمایت و دفاع از ھم طبقه

رویدادھای جنبش کارگری، از جمله احضار و محاکمۀ کارگران و فعالين کارگری و بازداشت و زندانی نمودن آنان و 
طور ایجاد روحيه ھمبستگی طبقاتی در ميان کارگران ، برای آزادی   و ھمينھمچنين انعکاس آن در سطوح مختلف جامعه

  .کارگران زندانی و زندانيان سياسی، از جمله این اقدامات بود

ھای کارگری و   در این رابطه اھميت داشت، حمایت مالی کارگران و تشکل88ترین حرکتی که در سال  عالوه براین، مھم
این کمپين . ھای اجتماعی ، از اعضای زندانی ھيئت مدیره سندیکای نيشکرھفت تپه بود برخی از فعالين دیگر جنبش

ھای موجود در  که بنا به درخواست علی نجاتی عضو این سندیکا، شکل گرفت، مورد استقبال کارگران و برخی از تشکل
ه ھماھنگی برای کمک به ایجاد کميت. "جنبش کارگری قرار گرفت و در نوع خود، تاثير مھمی در این جنبش باقی گذاشت

نيز بر اساس وظيفۀ انسانی و طبقاتی خود، به این حرکت اصولی و کارگری پيوست و در حد توان و " ھای کارگری تشکل
  .پرداخت ھای کارگر و فعالين کارگری  ھای مالی برای کارگران در بين توده امکانات خود، به جمع آوری کمک

ی  ، با ھمه89گران زندانی نيشکر ھفت تپه در سال گذشته و تداوم آن در سال کمپين مالی در حمایت از کار
اش، به سھم خود اقدامی در خور توجه و ارزشمند بود که نشان از آگاھی و ھمبستگی طبقاتی کارگران  کوچکی
 نشان داد که طبقه مبالغ جمع آوری شده برای دوستان کارگر در ھفت تپه، اگر چه اندک و ناچيز بود، اما آشکارا. داشت

 مشکالت و مصائبی را  کارگر، اگر به نيروی اراده ، آگاھی و یکپارچگی طبقاتی خود اتکا داشته باشد، قادر خواھد بود که
که صاحبان سرمایه و عوامل ریز و درشت آنان ، بر سر راه این طبقه ، جھت دست یابی به یک زندگی بھتر و ایجاد 

این اقدام، ھمچنين .  کشی ایجاد می کنند، یکی پس از دیگری کنار بزند و بر آن ھا فائق آید دنيایی فارغ از ستم و بھره
گر این واقعيت بود که کارگران می توانند صرفاً به نيروی طبقاتی خود متکی بوده و نياز به حمایت ھيچ یک از تشکل  بيان

اھداف و منافع ضدکارگری و طبقاتی خود می باشند، ھا و نھاد ھای فریب کار و وابسته ای ، که فقط و فقط به دنبال 
کاری، به  کارگرانی که به این حرکت پيوستند، مبالغ خود را با اسامی شفاف و بدون ھيچ ابھام و پنھان. نداشته باشد

این امر پيشاپيش دست کسانی را که به طرق مختلف و به . شماره حساب اعالم شده از جانب علی نجاتی واریز کردند
ھانه ھای واھی و دروغين، به دنبال پرونده سازی و اتھام زنی مالی به کارگران بودند را می بست و آنان را در مقابل ب

   . کرد این ھمبستگی و شفافيت طبقاتی خلع سالح می

 به این ترتيب در شرایطی که رویدادھا و بحران سياسی پس از انتخابات ریاست جمھوری، فضای عمومی جامعه را بيش
  . را به پایان رساند88از پيش در اختناق و سرکوب فرو می برد، طبقه کارگر سال 

ھای قبل از آن، سالی پر از چالش، ھمراه با مشکالت و مصائب   برای کارگران ایران، ھم چون سال1389سال 
شورای عالی " گذشته، در پایان سال . ھا را در شرایط بسيار سخت و دشواری قرار می داد شماربود که این امر آن بی
معروف که متشکل از نمایندگان دولت، کارفرمایان و عوامل منصوب این دو نھاد، با نام " سه جانبۀ " و در واقع آن " کار 

عالوه بر این به تعویق .  ھزار تومان اعالم نمود303 را 89بود، حداقل دستمزد کارگران برای سال ! نمایندگان کارگران ؟
ھای گستردۀ کارگران و تبعات  سازی ھا، تعطيلی مراکز کار و توليد و اخراج و بيکار ا در بسياری از کارخانهافتادن دستمزدھ

ھای  ھا و اعتراض بار آن، قراردادھای موقت و اسارت بار کار و در پی آن عدم امنيت شغلی، سرکوب اعتصاب اسف
ب آن ھا و فعاالن کارگری و ھمين طور برخورد با ھای منتخ کارگری، بازداشت و زندانی کردن کارگران ، نماینده

داری ، برای کسب ھر چه بيشتر سود و  ھم چنان جزء جدایی ناپذیر کارکرد نظام سرمایه. . . ھای کارگری و  تشکل
این اوضاع بطور آشکار نشان از وخامت روزافزون شرایط کار وزیست طبقه . تضمين روند انباشت سرمایه در ایران است

  . به مثابه توليد کنندگان ھمه ی ثروت و رفاه در جامعه داردکارگر

 باقی مانده است، کارگران در برابر ستم و بی عدالتی 89با این وجود، تا به امروز که تنھا چند ماھی به پایان سال 
و در داران به آنھا تحميل می شود، ساکت نشده  ای که توسط سرمایه ھای گسترده موجود و مصائب و بی حقوقی

عالوه بر صدور قطعنامه اول ماه مه و برگزاری مراسم مستقل روز . اند بسياری از موارد، دست به اعتراض و مبارزه زده
ھایی  کارخانه. گيربوده است ، مبارزات کارگری نيز چشم89کارگر، تحت شرایط پليسی و امنيتی در اردیبھشت ماه سال 

در رشت، . . . ر جادۀ تھران ــ ساوه ، کنف کار ، ریسندگی خاور، ایران برک و چون الستيک البرز، نورد لولۀ صفا واقع د
الياف شيروان، لوازم خانگی آزمایش و فوالد ميبد در مرودشت و ميبد فارس، پوشينه بافت و ریسندگی فرنخ و نازنخ و 

 از جمله مراکزی می باشند که   اھ چينی البرز درقزوین، چينی قم، روغن نباتی قو و بسياری دیگراز کارخانجات و شرکت
   . اند زده دست به اعتراض و مبارزه  نسبت به شرایط موجود و پيگيری خواست ھا و مطالبات خود 

یادآوری این نکته در این جا ضروری است که با وجود گوناگونی، تنوع و گستردگی اعتراضات کارگران، عمده ترین مطالبه 
ھای دولتی  داران و نھاد  اعتراض به عدم پرداخت دستمزدھای معوقه ازجانب سرمایهچنان طبقۀ کارگر در این سال، ھم

ھای مستقل  ھای مبرمی چون افزایش دستمزدھا، برخورداری از حق ایجاد تشکل باشد و خواسته داری می سرمایه
 روز کارگر، با ھمۀ و به رسميت شناختن مراسم مستقل و غير دولتی" سه جانبه گرایی " کارگری و حق اعتصاب، لغو 
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ھای کارگر تبدیل نشده و یا الاقل نسبت به  اھميت و مبرم بودن آن ھا برای کارگران، ھنوز به خواست عمومی توده
بر این اساس، مطالبات . ھای بعدی قرار دارد مطالبه پرداخت دستمزدھا و مزایای معوقه کارگران، در مراتب و اولویت

و در کليت خویش مبارزه ایست برای " ا و موفقيت ھایی در این جا و آن جا ، عمالطبقه کارگر، علی رغم پيشرفت ھ
  .دفاع از حقوق و مطالبات اوليه این طبقه ، در مقابله با تھاجم سرمایه 

این واقعيت ، البته کارگران و رھبران عملی این طبقه و ھمچنين پيشروان کارگری را ملزم می کند تا تحليل ھا و ارزیابی 
 خود را متناسب با این سطح از جنبش ، تعيين و تنظيم کنند و در ھمراھی و ھماھنگی با جنبش جاری و مبارزات ھای

به عبارتی اگر بخواھيم . واقعی و حی و حاضر این طبقه ، برای متشکل شدن و ارتقاء آن ، تالش و کوشش نمایند
اگر چه . کل مبارزاتی طبقه کارگر را از ھم تفکيک کنيمموقعيت و سطح جنبش کارگری را بررسی نمایيم، باید محتوا و ش

ھای خود را مطرح می کنند، اما به دليل طرح مطالباتی که سفره خالی آنھا را  ھای رادیکالی، خواسته کارگران به شکل
رگران را ناکام ھای مختلف، مبارزه کا داران با ترفند نشانه گرفته است، این اعتراض ھا محدود شده و یا در مواردی سرمایه

ھای اقتصادی و معيشتی محدود در دستور کار مبارزاتی کارگران قرار  با توجه به اینکه به طور عمده خواسته. می گذارند
شان،  داران به سفره خالی ھای کارگری در راستای خنثی نمودن تعرض سرمایه و سرمایه دارد؛ در بھترین حالت، اعتراض

  .کند حرکت می

يز باید اضافه نمود که شرایط بسيار سخت کار و زیست طبقه کارگر؛ بيکاری، عدم امنيت شغلی، فضای این نکته را ن
ھای توده ای کارگران ــ که در واقع نمایندگان واقعی و برآمده از بطن جنبش کارگری  سرکوب و خفقان، فقدان تشکل

باط ميان بخش ھای مختلف این طبقه و این جنبش، باشند ــ و پراکندگی و تشتت در بين کارگران و به تبع آن، عدم ارت
رشد و گسترش جنبش کارگری، . ای در عدم تحقق مطالبات واقعی و انسانی کارگران می باشند خود عامل تعيين کننده

تر و جدی تری به سمت اتحاد و ھمبستگی طبقاتی  طبقۀ کارگر و پيشروان این طبقه را ملزم می کند که قدم ھای بلند
ن و تالش برای ایجاد تشکل ھای کارگری در محيط ھای کار و زیست کارگران بردارند و برای ایجاد پيوند در ميان آن کارگرا

در شرایط کنونی این راھی است که می تواند  . تشکل ھا و گسترش و سراسری کردن ھر چه بيش تر آن ھا بکوشند 
رد و به سھم خود، کمک موثری در راه دستيابی این طبقه ، به مشکالت و موانع بسياری را از سر راه حرکت کارگران بردا

  .شان باشد  مطالبات و اھداف نھایی و طبقاتی

کميته "       در ادامه به نکاتی در باره برخی از مواضع. آنچه ذکر شد مرور مختصری بر موقعيت طبقه کارگر در ایران بود
  . جنبش کارگری اشاره می کنيمدر" ھماھنگی برای کمک به ایجاد تشکل ھای کارگری 

، جمعی از کارگران "ھای کارگری کميته ھماھنگی برای کمک به ایجاد تشکل"ابتدا باید این نکته مھم را یادآور شویم که 
و فعالين کارگری می باشند که متعلق به گرایش معينی در درون این طبقه و این جنبش ھستند که به نيروی طبقاتی 

یابی طبقه کارگر برای دستيابی به حقوق و مطالبات این طبقه و پایان  ھدف ما کمک به امر سازمان. دنکارگران باور دار
بدون تردید طبقه کارگردر . ھاست داری و بردگی مزدی، عامل و مسبب ھمۀ آن دادن به مصائبی است که نظام سرمایه

یشی در درون این طبقه می دانيم که به نيروی ھای مختلفی است؛ ما خود را متعلق به آن گرا درون خود دارای گرایش
این گرایش و این تفکر را می . اش باور دارد و برای تحقق آن ھا تالش و مبارزه می کند ھای خود ساخته خود و تشکل

ل وقتی کارگران به اشکال پراکنده و ناھماھنگ، درمقاب. ھای کارگران مشاھده نمود  توان بطور دائم و ھر روزه در اعتراض
زنند،  شان، قرار می گيرند و برای رسيدن به خواست ھای خود، به ھر دری می   تعرض کارفرمایان ، به حقوق و مطالبات

بروند که بتواند  ھایی  و نتيجه نمی گيرند؛ قطعاً به این باور خواھند رسيد که به نيروی خود متکی باشند و به دنبال راه
دانيم و به سھم خود و البته با ھمۀ وجود تالش خواھيم  را جزئی از این گرایش میما خود . ھا را متشکل و متحد کند آن

   .تقویت کنيم کرد که آن را در درون این طبقه و در ميان تک تک آحاد آن 

، به سھم خود و در حد توان کوشش می کند تا کارگران را بيش "کميته ھماھنگی برای کمک به ایجاد تشکل کارگری" 
چرا که به باور ما، اگر توده ھای کارگر به شکل گسترده تر و ھمه جانبه تری . يروی خود متکی و آگاه سازداز پيش به ن

ھای  به نيروی آگاھی وھمبستگی طبقاتی خود پی ببرند و به آن اتکا کنند ، به طور قطع خواھند توانست تشکل
ایه ، از ھمۀ جناح ھا و باند ھای آن ــ را پایه مستقل و خود ساخته خویش ــ و نه تشکل ھای وابسته به صاحبان سرم

بنابراین ما قصد نداریم که به شکلی مصنوعی و از باال، برای کارگران . گذاری نمایند و یکی پس از دیگری ایجاد کنند
کارگران این کار به معنای خارج کردن . ھای مورد نظر ما بپيوندند تشکل ایجاد کنيم و سپس از آنان بخواھيم که به تشکل

این حرکت، در واقع .  ھاست  ھا در بيرون از این محيط ــ الاقل کارگران منفرد ــ از درون مراکز کار و توليد و متشکل کردن آن
ای است که به اراده و نيروی خود کارگران بی توجه بوده و آنھا را دنباله رو اقشار و طبقات دیگر  ی شکست خورده تجربه
   .  داند می

نيز آمده است، ما از " کميته " طورکه در اساسنامۀ این  ھای کارگری نيز، ھمان  با شکل و ساختار تشکلدر رابطه
گيرد و ــ ھمان طور که گفته   گيری در آن از پایين و توسط خود کارگران صورت می ھا که تصميم ساختار شورایی تشکل

یابی در ميان  ترین نوع سازمان به باور ما، این کامل. کنيم ھاست، حمایت و پشتيبانی می ایم ــ متکی به اراده جمعی آن
طبقه کارگر و توده ھای مردم محروم و استثمار شده است که آنان را با ارادۀ مستقيم شان ، در ایجاد آن تشکل ھا 

یابی کارگران،  کلعالوه براین ما ــ ھمان طور که در اساسنامۀ خود نيز قيد کرده ایم ــ از انواع دیگر تش. دخيل می کند 
مشروط بر این که مستقل از سرمایه و سرمایه داران  . . . ھا ، ھسته ھای کارگری و  ھا، انجمن مانند سندیکا، کميته

بوده و با اتکا به نيرو و توانایی خود کارگران و اراده مستقيم آنان تشکيل شده باشند؛ در راستای تقویت یکپارچگی و 
دانيم  در عين حال ما وظيفه خود می. کنيم رشد و ارتقاء جنبش کارگری، حمایت و پشتيبانی میاتحاد طبقاتی کارگران و 

ھای صرفاً  گرایانه، که مطالبات کارگران را در چھارچوب وضع موجود و خواسته که با رویکردھای رفرميستی و امکان
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بقه کارگر بگویيم که رمز موفقيت و پيشروی در طلبانه تنزل داده و محدود می کند، مبارزه کرده و به ط اقتصادی و اصالح
نظم مبتنی بر سرمایه، در ھمۀ اشکال و نمود ھای ( مقابل ھجوم صاحبان سرمایه، طرح مطالباتی فراتر از نظم موجود 

  .می باشد ) آن 

اً در ھای مستقل کارگری را نباید صرف گيری تشکل این نکته نيز از اھميت ویژه ای برخوردار است که عدم شکل
بلکه باید علت آن را بيش تر در . گرایی فعالين و پيشروان کارگری جستجو کرد   و احياناً محفل کاری ھا، خرده کاستی

برای اینکه کارگران بتوانند به سمت ایجاد .  موجود در خود جامعه و در صدر آن توازن قوای طبقاتی یافت موانع واقعی
ھا را  ده و تصميم دولت و کارفرمایان حرکت کنند، الزم است که این موانع و علتھای خود ساخته و به دور از ارا تشکل

  :به چند نمونه از آن ھا اشاره می کنيم. ھای غلبه بر آنھا را پيدا کنند بشناسند و راه

زبه گی مبارزات کارگران، توازن قوای طبقاتی ھنو واقعيت این است که با ھمه افت و خيزھای جنبش کارگری و گسترده
این خود واقعيتی است . داران سنگينی می کند چنان به سود سرمایه و سرمایه نفع طبقه کارگر نيست و این موازنه ھم

. اند و در ارتباطی گسترده و پایدار با یکدیگر نيستند پيوند نخورده ھای مختلف این طبقه ھنوز به ھم  ھا و الیه که ، بخش
دار و ساختار  داران منفرد و نه طبقه سرمایه چنان سرمایه  خود، ھم ق حقوق مسلمکارگران در مبارزات خویش برای احقا

داران بد طينت و  بينند و متأسفانه بسياری از آنھا ، به اصطالح سرمایه ویرانگر و ضدکارگری آن را، در برابر خود می
روزی خود  خرابی و سيه  مسئول خانه را در کارخانه و محل کار خویش ، و نه نظام ضدکارگری سرمایه داری را ، خبيث

   . قلمداد می کنند

در . کنند ھا را سرکوب می ھای کارگری نگاھی امنيتی دارند و با این بھانه، آن ھای حکومتی به تشکل عالوه بر این، مقام
ن فاکتور، یعنی یابی کارگران را باید، ناشی از ھمي واقع یکی از مھم ترین و اساسی ترین دالیل رکود فعاليت ھای تشکل

  . سرکوب و اختناق پليسی حاکم دانست

دیگر اینکه شرایط کار و زیست خود کارگران و وضعيت اسف باری که امروزه با آن دست به گریبان ھستند، عامل دیگری 
تقسيم شدن کارگران به قراردادھای دائمی و موقت و سفيد امضا و . ھای کارگری است در کند شدن روند ایجاد تشکل

نمود آن را زمانی می توان مشاھده کرد که بخشی از . آنھا را از ھم جدا و پراکنده کرده است. . . پيمانی و روزمزد و 
. آنھا برای خواسته ھای خود دست به اعتراض می زنند اما از جانب بخش دیگر مورد حمایت و پشتيبانی قرار نمی گيرند

. شوند جوار پشتيبانی نمی ھای خود در کارخانه ھم ای توسط ھم طبقهدر مواردی حتی کارگران کارخانه بحران زده، 
داران به شکل ھای مختلف و با رنگ و  ھای جنسيتی، ملی، مذھبی و نژادی که سرمایه موارد دیگری از جمله تقابل

 از عوامل تشکل گریزی برند را نيز باید اند و از آن نھایت استفاده را می لعاب ھای گوناگون ، در صفوف کارگران رواج داده
ھای کارگری  طبيعی است که این موانع و عوامل نيز به سھم خود، در کند شدن روند ایجاد تشکل. طبقه کارگر دانست

  . گيری آن ھا را با تأخير مواجه می کند  تأثير گذاشته و از شکل

ی کارگری و مبارزه کارگران برشمردیم، به ھا پر واضح است که نکاتی را که به عنوان موانع واقعی بر سر راه ایجاد تشکل
آنھا در . معنای انفعال و سکون در جنبش کارگری نيست؛ زیرا که این طبقه، دارای حرکت ھایی پویا و رو به جلو است

مبارزه دائمی و عينی خود برای دستيابی به حقوق و مطالبات خویش، بيش از پيش به این واقعيت می رسند که 
ھای آنھا نيست و تنھا با اتحاد و ھمبستگی کارگری و اتکا به نمایندگان  ی کارفرمایی پاسخگوی نيازھای فرمایش تشکل

. واقعی و مورد اعتماد خود می توانند خواسته ھای خود را تحقق بخشند و یکی پس از دیگری آن ھا را به چنگ آورند 
اد آنان ــ در صورتی که آگاه و مخلص باشند و به سالمت و ھای مورد تایيد و اعتم کارگران ھمچنين باید بدانند که نماینده

محرک ھایی نه  می توانند به مثابۀ  راست کيشی این طبقه و اھداف واالی آن پایبندی نشان دھند ، به نوبۀ خود 
 کارگری مفيد و مؤثر  ھای چندان کم رمق ، برای ایجاد تشکل

                                                                           .باشد

ھای کارگری موجود،  تشکل. ھای موجود در جنبش کارگری اشاره کنيم در آخر الزم است که به نکاتی در باره تشکل
ھای درونی جامعه و مکانيسم آن در  حاصل برآیند مبارزه کارگران با صاحبان سرمایه و سوخت وساز و تقابل گرایش

ھایی که حاصل دخالت مستقيم کارگران در محيط ھای کار بوده و چه آنھایی که  چه تشکل. جنبش کارگری ھستند
ھای عينی در جامعه و بخشی از جنبشی  اند، محصول واقعيت ھای مختلفی از فعالين کارگری شکل گرفته توسط جمع

با رویکردھای متفاوت و ھا، اگر چه  ھا در این سال ھمه این تشکل. ھستند که در چند ساله اخير شکل گرفته است
اند، اما تمامی آنھا به یک  عملکردھای معين و یا متضاد و بعضا انحرافی، دست به فعاليت در عرصه جنبش کارگری زده

  .اندازه با سرکوب و ایجاد محدودیت و افت و خيزھا و حتی ریزش و کم شدن اعضا مواجه بوده اند

" ھای جنبش کارگری و واقعا ھای موجود را باید به عنوان تشکل تشکلبه ھر حال آنچه که واقعيت دارد این است که 
اگر این . شان، آنھا را بی اھميت، معدود و ناچيز قلمداد کرد انصافی است که در تحليل موقعيت  موجود پذیرفت و بی

فته اند، ناشی تشکل ھا در کارکرد خود در جنبش کارگری، فشارھای زیادی متحمل شده و حتی از نظر کمی، تقليل یا
بدون . از سرکوب و اختناقی است که تحمل پذیرفتن کسانی را ندارد که از حقوق اوليه وانسانی کارگران، دفاع می کنند

شک به درجه ای که فشار از پایين بتواند فضای جامعه را به سمت دمکراسی بيشتر سوق دھد، تشکل ھای موجود 
  . گری در جنبش کارگری دارند یا دخالتامکان و قدرت بيشتری برای بيان نظرات و 

ھای اخير، فعالين کارگری کوشش ھای فراوانی را در نقاط مختلف کشور، از جمله در نيشکر  نکته دیگر اینکه در سال
 بيش تر در بين آن ھا ، و ھمچنين کمک  ھفت تپه جھت از ميان برداشتن تفرقه و تشتت در ميان کارگران و ایجاد ارتباط
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آن ھا در حد توان و ظرفيت ھای خود ، تالش فراوانی را .  تشکل ھای مستقل و مورد نظر کارگران آغاز کرده اند به ایجاد
. یابی و آگاه گری در ميان کارگران انجام داده اند و به طور نسبی به دستاورد ھایی نيز رسيده اند  در جھت سازمان

رغم  ھای کارگری موجود، علی  بيانگر این واقعيت بود که تشکل89 و 88صدور قطعنامه و برگزاری اول ماه مه سال ھای 
گرایی بيشتر حول مطالبات کارگران حرکت  اختالفاتی که در باره مسائل مختلف جنبش کارگری دارند، به سمت ھم

  . کنند می

تھمت   زدن و نثار انواع در مقابل افراد و به اصطالح فعالين و جریاناتی ھم در این جنبش بوده و ھستند که کاری جز انگ 
ھا و توھين ھا به فعالين یاد شده ندارند و تنھا از این طریق در صدد کسب ھویت برای خود و گرایش مورد نظر خود 

ھای بغایت ذھنی و آسمانی خود را جایگزین واقعيت ھای  فرض کسانی که استفاده از تخيالت و پيش   . ھستند 
ھای   اصولی مواضع و عملکرد ھای فعالين و دلسوختگان جنبش کارگری و تشکلسرسخت موجود نموده و به جای، نقد

 صرفاً به غوغاساالری و پرتاب  "کميتۀ ھماھنگی برای کمک به ایجاد تشکل ھای کارگری " مورد نظرآنان ــ ازجمله 
 از این که از این طریق غافل. تھمت و افترا مشغول بوده و در صددند تا از این طریق به کسب و کار خویش رونق دھند 

خود واقعيت ھای موجود نيز به بھترین شکلی ، . کسب و کارشان رونقی نخواھد گرفت و چيزی عایدشان نخواھد شد 
چرا که کاری جز ایجاد سد و مانع در . آنان در واقع دلسوزان جنبش کارگری نيستند . گواه این مسئله و این واقعيت اند 

طرفه این که ھمين اشخاص و . اتی کارگران و پيشرفت جنبش کارگری انجام نمی دھندراه اتحاد و ھمبستگی طبق
می نامند و به " توطئه گر" و " تفرقه انداز"را " کميتۀ ھماھنگی برای کمک به ایجاد تشکل ھای کارگری " جریانات ، 

و انواع " يست ِ چپ و راست رفرم" ، " سندیکاليست " ، " رفرميست " " راست " ، " چپ " دفعات به القابی چون 
  . ایسم ھا و برچسب ھا مزین می نمایند 

ھایی بوده که ھمواره از ھمکاری و  از جمله تشکل" ھای کارگری  کميته ھماھنگی برای کمک به ایجاد تشکل" 
ت و ھای موجود در جنبش کارگری، با تمام مشکال ما به عنوان یکی از تشکل. ھمبستگی کارگری استقبال کرده است

ھا، ضمن دفاع از اھداف و منافع کل طبقه کارگر، برای تقویت این انگيزه که کارگران با اتکا به  ھا وضعف موانع، کاستی
     . نيروی خود می توانند تشکل ھای خود ساخته را ایجاد کنند، تالش می کنيم

  ھای کارگری  کميته ھماھنگی برای کمک به ایجاد تشکل

 1389دی  

  شھرداری اشنویه به بخش خصوصی  ای از واحد ھای تعد واگذاری

شھر داری را که ھر یک سابقه ی چندین سال  رفته گر  انکارگر از  نفر19اخير شھر داری اشنویه تعداد  در ھفته ھای 
این تحویل یک شرکت خصوصی بنام زرين گستر غرب داده و از اين پس حقوق را  داشتند  کار در شھر داری اشنویه 

  .خواھد نمود را شرکت مذکور پرداخت  ان کارگر

پيدا  تقليل ذربایجان غربی نيز اجرا شد حقوق و مزايای کارگران به ميزان زیادی آدر این طرح که در چندین شھر دیگر  
ینده نزدیک قست ماشين االت آ قرار است در  ، ھمچنينراه به جایی نبرده است  تا کنون  ن و اعتراض کارگرا کرده

 قربانی این وضعيت  در این ميان این کارگران ھستند که واگذار گردد و یی ھم به ھمين نحو به بخش خصوصشھردار
  .خواھند شد 

  کميته ھماھنگی برای کمک به ایجاد تشکل ھای کارگری 

  1389 دی 14

   به مکان سيگار فروشان کامياران   تعرض مامورین اماکن

 قاچاق ھمراه با مامورین اماکن به مکان سيگار فروشان اجناسمامورین   1389/10/13 بنابر خبر رسيده ، روز دوشنبه  
  .ندکامياران واقع در جاده شيروانه این شھر رفته و مانع کسب و کار سيگار فروشان شد

نيز به  به ناچار سيگار فروشان ، سيگارھای خارجی فروش خوبی در ایران دارد به گفته یکی از کارگران سيگار فروش ، 
برای سير کردن شکم زن و بچه خود به این کار مشغول ھستند اما این برای چندمين بار است که این لت نبود کار و ع

این کار محدود به کار   ھمچنين .می برند و آنھا را از کار بيکار می کنند سيگار ھای خارجی انان را با خود ، مامورین 
شھر کامياران را   داخل سيگار ھای خارجی مغازه داران و دکه ھایمامورین حتی سيگار فروشان دست فروش نبوده و 
  .نيز جمع آوری کرده و با خود می برند 

  کميته ھماھنگی برای کمک به ایجاد تشکل ھای کارگری  

 1389   دی 14
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 عدم پرداخت حقوق كارگران بارز را به اعتراض واداشت
 

ند روزه كارگران كارخانه الستيك بارز به دليل تاخير در پرداخت شدن دبير اجرايي خانه كارگر كرمان از اعتراض چ: ایلنا
  . دھد حقوق و مطالبات خبر مي
دليل اين اعتراض چند روزه تاخير و ناھماھنگي در پرداخت مطالبات : وگو با خبرنگار ايلنا، گفت عباس كاربخش در گفت

  . كارگران است
 ھزار كارگر يكي از واحدھاي توليدي موفق استان بوده 2با داشتن نزديك به وي با بيان اينكه كارخانه الستيك بارز كرمان 

  . رسد متاسفانه در چند ماه اخير اخبار ناخوشايندي از وضع كارگران اين واحد توليدي به گوش مي: است؛ گفت
مالك و ) شستا(ي گذاري سازمان تامين اجتماع درحال حضار شركت سرمايه: دبير اجرايي خانه كارگر كرمان يادآور شد

  . سھامدار اصلي اين كارخانه است
 روزه كارگردان الستيك بارز درحالي است كه اين كارخانه از وضع توليد خوبي 2ك كار  به گفته كار بخش، اعتراض و تر

  . برخوردار بوده و بعيد است كه در پرداخت مطالبات كاركنان خود با شكل خاصي مواجه باشد
  پايان پيام

   بدون شرح

جوائز سلطان است، خمس  يارانه : سيستانی هللا حکومت سلطانی ايران و فتوای آيت
 دارد 

هللا العظمی سيستانی در پاسخ به يک استفتاء نظر فقھی خود را  آيت:  دی آمده است 14 در آفتاببه نوشته سایت 
  . ھای نقدی اعالم كرد پيرامون خمس يارانه

  
هللا سيستانی در پاسخ به يک استفتاء  سالم والمسلمين محمودی نماينده آيتبه گزارش مركز خبر حوزه، حجت اال

هللا العظمی سيستانی درباره اين مبالغی كه به حساب افراد واريز  نظر آيت«: ھای نقدی گفت درباره خمس يارانه
چه دريافت و  چنانھا جزء جوايز سلطان ھست و تا زمانی كه دريافت نكرديد، خمس ندارد؛  شود اين است كه اين مي

كه برداشت كرديد و به جيب خودتان گذاشتيد يا جای ديگر گذاشتيد؛  برداشت كرديد، به حساب ديگر ريختيد يا اين
چنانچه سال بر آن گذشت، بله آن وقت است كه خمس دارد، اما سال نگذشته باشد اين مشكلی ندارد و شما 

  »ه باشد به عنوان جوايز سلطان ھست و خمس نداردتوانيد در آن تصرف كنيد و اگر در حساب ماند مي
  

  رئيس سندیکای نيشکر ھفت تپه زندانی شد 

رضا رخشان رئيس ھيات مدیره ی سندیکای کارگران نيشکر ھفت تپه که به شش ماه زندان محکوم شده است، از روز 
  . دوشنبه زندانی شد

  : ای نوشتسندیکای کارگران نيشکر ھفت تپه امروز با انتشار اطالعيه 
 تجدیدنظر اھواز به اتھام ١٣رضا رخشان رئيس ھيئت مدیره سندیکای کارگران نيشکر ھفت تپه که قبال از سوی شعبه 

نشر اکاذیب و تشویش اذھان عمومی به شش ماه زندان محکوم شده است، صبح امروز جھت اجرای حکم به شعبه 
الزم به گفتن است که در کيفرخواست، .  زندان فجر دزفول شداجرای احکام دادسرای شوش مراجعه کرد و از آنجا راھی

مطرح بود که دادگاه بدوی رای به برائت ایشان داد، اما در دادگاه تجدیدنظر رای برائت » ما یک خانواده ھستيم«مقاله 
  . رضا رخشان را به شش ماه زندان تغيير دادند و دالئل آنرا این چنين توضيح می دھند

  ا رادیو ندا و رادیو دویچه وله  ارتباط وی ب-
بمنظور تشویش اذھان ) منظور اعالم عدم مرخصی دادستان به خانواده ھای کارگران زندانی( بيان مطالب کذب -

  عمومی 
اعالم شماره حساب از طرف یکی از ( افتتاح یک حساب بانکی بمنظور کمک گرفتن از موسسات دولتی و اپوزیسيون -

  ). این شماره حساب ھيچ ربطی به رضا رخشان نداشته است. ایشان بوده استکارگران که عمل فردی 
مسئله مصاحبه . ھيچکدام از این اتھامات در کيفرخواست رضا رخشان نبوده است: در ادامه ی این اطالعيه آمده است

اسفانه این موارد به اتھامات بارادیو ندا و رادیو دویچه وله در پرونده دیگری بنام تبليغ عليه نظام مطرح بوده است که مت
  . ایشان در این پرونده ھم افزوده شده است که خالف قانون است

سندیکای کارگران نيشکر ھفت تپه ضمن محکوم کردن این حکم ناعادالنه، خواھان آزادی آقای رضا رخشان و تمامی 
امی کارگرانی شده است که برای حقوق کارگران زندانی منجمله بھروز نيکوفرد، عليرضا سعيدی و بھروز مالزاده و تم

  . کارگری خود زندانی شده اند
  

  ما یک خانواده ھستيم : یادداشت رضا رخشان
   ما یک خانواده ھستيم

پس از دستگيری و زندانی کردن بخشی از اعضاء ھيأت مدیره سندیکای ھفت تپه متأسفانه اعمال فشار از جانب 
ھای آنان نيز  اند و به خانواده ھمکاران ما را از کار اخراج کرده. ن افزایش یافته استھای آنا مقامات به کارگران و خانواده

اند که به دليل افتتاح حساب و دریافت کمک مالی از طرف رئيس سندیکا ھيچگونه مرخصی به کارگران زندانی  گفته
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 شرکت نه تنھا مغایر با موازین گونه اقدامات از جانب مقامات قضائی و دولتی و مسئولين این. تعلق نخواھد گرفت
  . انسانی است، بلکه ھمچنين با موازین قانونی کشور نيز مغایرت دارد

خصوص آنکه  به. در ھيچ کدام از قوانين جزائی و کيفری مرخصی زندانی به اعمال پيش از دستگيری موکول نشده است
باز کردن یک حساب بانکی در یک بانک داخل کشور . ًاین اعمال کامال در چھارچوب قوانين رایج کشور صورت گرفته باشد
ھایی مانع  اکنون قاضی پرونده با چنين بھانه. و اعالم رسمی و علنی آن در ھيچ قانونی جرم به حساب نمی آید

کند که بر  ھای آنان فشاری وارد می شود و به این وسيله ھم به زندانيان و ھم به خانواده مرخصی کارگران زندانی می
افتتاح یک حساب بانکی دستاویزی است برای اعمال فشار و اگر ھم این حساب وجود . ف موازین قانونی استخال

ھمچنان که در روزھای اخير به تالشھایی ھم که برای . نداشت، باز ھم قاضی بھانه دیگری برای این کار پيدا می کرد
این رسم و رسوم حتی در تاریخ اسالم ھم . ير داده انداند نيز گ ھای زندانيان شده جمع آوری کمک مالی برای خانواده

کارگران ھفت تپه خواھان قطع فوری این فشارھا بر خانواده زندانيان و دادن اجازه دیدار زندانيان از . بی سابقه است
  . ھای خود ھستند خانواده

ایشان بر مبنای قوانين رایج . استاز طرف دیگر الزم ميدانم تأکيد کنم که علی نجاتی رئيس ھيئت مدیره سندیکای ما 
وجود نظرات متفاوت در این باره در . ًکشوری کامال و بدون ھيچگونه مانعی حق افتتاح حساب بانکی را داشته و دارند

سندیکا، مثل ھمه موارد دیگر، مسأله ای است در درون خانواده کارگری و ھيچ خللی در مبارزه مشترک اعضاء سندیکا 
دل و ھمزبان حقوق حقه  این اختالف نظرھا مانع از آن نيست که اعضاء سندیکا یک. بھتر وارد نمی کندبرای یک زندگی 
گونه اختالف نطرات را نخواھند داشت و  استفاده از این ھمه مخالفين اتحاد کارگران بدانند که حق سوء. خود را طلب کنند

.  و خود این اختالف نظرات را به بھترین شکلی حل خواھيم کردما کارگران چنين امکانی را برای آنان فراھم نخواھيم کرد
  . چراکه مادردرون یک خانواده ھستيم

ھمبستگی وسيع کارگران . آزادی کارگران زندانی ھفت تپه و ھمچنين سایر کارگران زندانی خواست ھمه ما است
ما یکبار دیگر . مه فعالين کارگری استواحدھای دیگر و تشکلھای کارگری در روزھای اخير نشان داد که این خواست ھ

ھای آنان،  بر این خواست پافشاری نموده و اعالم ميکنيم که مقامات بھتر است به جای اعمال فشار بر کارگران و خانواده
ما دستمزد مناسبی ميخواھيم که به طور مرتب در ازاء کار ما پرداخت شود و برای . مطالبات برحق ما را پاسخ دھند

خواھيم که مشاغل  ما آینده امنی برای فرزندان خود می. ھای ما امکان یک زندگی شرافتمندانه را فراھم کند هخانواد
ما بھداشت مناسب، امکانات آموزشی مناسب، مسکن مناسب و . پدرانشان در خطر از بين رفتن قرار گرفته است

  . پاسخ این مطالبات نيستزندان و فشار . زندگی ھمراه با حداقل تفریحات الزم را ميخواھيم
  
   ١٣٨٨/آذر/٢٧

  رضارخشان 

  
 کردند کارگران کارخانه لبنی کنلوس تجمع

   
به . ھای لبنی کنلوس، کارگران اين کارخانه دست به تجمع زدند با ادامه روند اخراج کارگران کارخانه توليد فرآورده

 در اعتراض به وضعيت نامناسب اقتصادی از يک نفر از کارگران اين کارخانه120سفير، بيش از  سایت حکومتی گزارش
درپی کارگران اين کارخانه در تنکابن، دست به تجمع زدند و از مسئوالن خواستند تا  ھای پي سو و از سوی ديگر اخراج

عالوه بر رسيدگی به اين موضوع ھرچه سريعتر نسبت به پرداخت حقوق پرداخت نشده چھار ماھه گذشته خود 
  .م را به عمل آورندھای الز مساعدت

  تاملی بر رویداد ھا و حواشی سندیکا 

  علی اکبر پيرھادی 

ما انسانھای خاکی ھستيم و روی زمين زندگی می کنيم ، با توان محدود در ابعاد متفاوت مادی ، معنوی ، فرھنگی، 
  . اجتماعی و سياسی ادعایی بيش از توان خود نداریم 

  . ی داشته و دارند کارگران ھميشه خواسته ھا و مشکالت
اعضای سندیکای کارگران شرکت واحد در راستای بھبود شرایط زندگی خود و ھمکاران تالش ھای بی دریغ انجام داده 
اند و بدون اغراق دستاوردھای چشم گيری در شرکت واحد و در سطح اجتماع داشته اند سندیکا مشعلی شد پيش 

به آینده و برای دستيابی به خواسته ھایشان باید به نيرو و امکانات خود اتکا و روی کارگران و فعاالن کارگری که با اميد 
  ایمان داشته باشند و با اتحاد و ھمبستگی و ایجاد تشکل ھای کارگری می توانند مطالبات خود را بدست آورند 

کارگران نيشکر ھفت تپه با گذشت اندک زمانی نتایج آنرا مشاھده کردیم و تشکل ھای کارگری دیگری مانند سندیکای 
  . پا به عرصه گذاشتند که باعث خشنودی و اميدواری کارگران است ... و اتحادیه آزاد کارگران ایران و 

. صادقانه کوشش کرده ایم که افراد مفيدی برای جامعه باشيم ولی منکر آن نيستيم که نقاط ضعف ھم داشته و داریم 
کنيم سندیکا در یک شرایط عادی بازگشایی نشد و با توجه به محدودیت ھا و اما اگر منصفانه ھمه جوانب را بررسی 

  . کارھا بدون نقص انجام نمی شود " فشارھا قاعدتا
سندیکا در قدم ھای اول که در حال آموزش قوانين به اعضا و کارگران دیگر نسبت به حقوقشان بود از کليه جوانب مورد 

 کار از طرف مسئوالن شرکت واحد و حراست ھا در محيط اجتماعی از طرف ھجوم قرار گرفت اعضای سندیکا در محل
نھادھای کارگری وابسته مانند خانه کارگر و شوراھای اسالمی کار ، از طرف دیگر دولتی که می بایست حقوق قانونی 

. ضای سندیکا تنگ کردند افراد جامعه را رعایت و اجرا کند توسط ادارات کار و نيروھای امنيتی و شھرداری عرصه را به اع
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مسائل و مشکالت بسياری را متحمل شده ایم ، با دستگيری ھای پی در پی و زندان و اخراج از کار مواجه بوده و 
  . ھستيم 

 سال است که با ۵ نفر از اعضای سندیکا در زندان به سر می برند و ھفت نفر از اعضای سندیکا حدود ۴در حال حاضر 
شارھا ھمچنان بيکارند و از کليه حقوق اجتماعی محرومند و وضعيت آنھا از زندانيان بھتر نيست تحمل دستگيری ھا و ف

تعدادی از . در دیوان عدالت اداری پی گير شکایات خود ھستند که تا به حال ھيچکدام از مسئولين پاسخگو نبوده اند . 
ی کارگری دھه ھای گذشته ھم اگر نگاھی گذرا اعضای سندیکا مجددا از کار اخراج شده اند اما در روند فعاليت ھا

طی سالھایی . داشته باشيم ھميشه نوع فعاليت ھا یکسان نبوده و فراز و فرود ھای گوناگونی را مشاھده می کنيم 
تشکل ھای بسياری به ھمت فعاالن و کارگران " که شرایط اجتماعی پذیرای ایجاد تشکل ھا و انجام فعاليت بوده سریعا

... ده اند که با زحمت و تالش آنھا در ایران وزارت کار ایجاد شد و قوانين کار تصویب شد و تامين اجتماعی و بوجود آم
  . بوجود آمد 

اما با ایجاد محدودیت و تحت فشار قرار گرفتن و سرکوب از جانب دولت ھا و سرمایه داران اکثر تشکل ھا از ھم پاشيده 
  .  یا به کشورھای دیگر مھاجرت کرده اند و فعاالن یا از فعاليت دست برداشته

اعضای سندیکا با تحمل سختی ھای فراوان کماکان به عھد خود وفا کرده اند و ھمچنان در شرایطی که شاید بدتر از 
زندان باشد با ایمان به راھی که در آن قدم گذاشته اند تا شرایط زندگی کارگران بھبود یابد و شرافتمندانه و سربلند 

با . واقع بينانه نيست که انتظارات ما فوق بشری از آنھا داشته باشيم . ه مناسبی در جامعه برایشان مھيا شود جایگا
احترامی که برای کليه اشخاص و دیدگاه ھھایی که مخالف عملکرد سندیکاست ، پيشنھاد می کنيم که نيرو و وقت 

ندیکای کارگران شرکت واحد و دیگر تشکل ھا نکنند ، خود را صرف سرزنش و کوبيدن و ایجاد تفرقه و یار کشی در س
  . بلکه اميدواریم که از ضعف ھا ی احتمالی سندیکا و اعضای آن و تشکل ھای دیگر پند بگيرند و تجربه کسب کنند 
 ما فکر و امکانات خود را جھت بھبود شرایط و وضعيت کارگران بکار گيرند ، صادقانه و شفاف وارد عرصه فعاليت شوند تا

  این گوی و این ميدان . ھم از آنھا بياموزیم و خود را اصالح نمائيم 
ھيچ تشکلی راه فعاليت و خدمت به جامعه و کارگران را بر روی دیگران سد نکرده است ، ھمه می توانند تشکل ھای 

دشان در عرصه و موجود را حمایت کنند ، اگر کسانی عملکرد تشکل ھای موجود را قبول ندارند با ھمت و تالش خو
  . سيع جامعه کارگری می توانند تشکل ھای مورد نظر خود را ایجاد کنند 

این بی انصافی و ناجوانمردانه است اگر ھر شخصی یا گروھی بخواھد از کارگران برای رسيدن به اھداف خود استفاده 
  . د ابزاری نماید و باعث سر در گمی کارگران و از ھم پاشيدن تشکل ھای موجود باش

به ھيچ حزب یا گروھی وابسته نبوده و نيستيم و از ھيچ کس دستور نمی گيریم مبنای کار سندیکا خرد و تصميم 
جمعی می باشد ، بنا به موقعيت و شرایطی که پيش روی ماست سعی کرده ایم معقوالنه عمل کنيم و تحت تاثير 

ی و فعاالن آگاھی کارگران نسبت به حق و حقوقشان با وظيفه تشکل ھای کارگر. شعارھای دور از دسترس قرار نگيریم 
در نھایت این کارگران ھستند که برای دستيابی به خواسته . آموزش و اطالع رسانی و پيگيری مطالبات کارگری است 

  . ھایشان ھمگام قدم بر می دارند 
ری در جھان صورت می گيرد ؟ یا با تغيير آیا با آرزوی نابودی سرمایه داری تغيي. در ادامه طرح یک پرسش به ذھنم رسيد 

  روش ھا و عملکرد کارگران به نوعی که نتایج مثبتی برای جامعه داشته باشد که دست آورد ھای بشری را کاملتر کند ؟ 
نظر به اینکه ھميشه در گفتگوھا و نوشته ھا مطالب بسياری در مورد سرمایه داری و جھانی سازی گفته و نوشته می 

فراد صاحب نظر و کارشناس سوال می کنم که دھه ھای متمادی سرمایه داری و جھانی سازی به صورت شود از ا
حاکم شده است ... عينی و علمی و عملی بسيار گسترده در جھان شکل گرفته و بر مناسبات اقتصادی و سياسی و 

منطبق با موقعيت امروز و حتی آینده زمان آن نرسيده که آگاھان و منتقدان روشھا و پيشنھادھای علمی وعملی را که 
و ھمگام با تکنولوژی نوین باشد ارائه دھند تا از امکانات و پتانسيل فراوان جامعه کارگری به نحوی استفاده شود که 

بتواند شان و جایگاه انسانی خود را در اجتماع داشته باشد و شکاف طبقاتی به حداقل برسد تا تنھا به شعار و آرمان 
  . ل خوش نباشند گرایی د

در خاتمه اميدواریم که کليه افراد و فعاالن در بخش ھای مختلف اجتماع با صداقت و واقع بينی در حد توانشان تالش 
  . کنند 

  . تا تشکل ھای مستقل کارگری ایجاد شوند 
انه و به گرمی می دست کسانی را که دلسوزانه و صادقانه جھت یاری کارگران قدم بر می دارند یا قلم می زنند صميم

  . فشاریم 
  با اميد گسترش صلح و عدالت در ھمه جھان 

  
  علی اکبر پير ھادی 

  عضو ھيئت مدیره و مسئول کميسيون دبيرخانه 

  افزایش آمار پنھان حوادث شغلی 

  : بخش ھایی از یک گزارش تحت عنوان افزایش آمارپنھان حوادث شغلی
  

چه که در کشور رخ می دھد و از نگاه بازرسان پنھان می ماند کامال متفاوت آمار حوادث شغلی که اعالم می شود با آن
به گزارش خبرنگار . است زیرا ھيچ نظارتی بر کارگاھھای زیرزمينی و غيرمجاز که تعدادشان ھم کم نيست وجود ندارد

باید و شاید نتوانسته از مھر، وزارت کار و امور اجتماعی به عنوان متولی نظارت بر ایمنی محيطھای شغلی، آنطور که 
به طوری که افزایش وقوع حوادث شغلی در کارگاھھا و کارخانه ھا به خصوص در محيط ھای . عھده این مسئوليت بر آید

  . ناایمن و غيراستاندارد نشان می دھد که سالمت شاغالن در این قبيل محيطھا به شدت تھدید می شود
 کارگاه توليد مبل کار می کرد که در اثر سھل انگاری و نبود ایمنی الزم در  سال سن تا یک سال قبل در٣٣محمدعلی با 
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محيط کار، دست چپش قطع می شود و چون کارفرما آنھا را بيمه نکرده است تنھا با دریافت مبلغی از صاحب کارگاه حاال 
  . خانه نشين است

 اسباب بازی، به دليل اینکه از عينک محافظ  سال سابقه کار در کارگاه زیرزمينی ساخت٣ سال سن و ٢٣حميدرضا با 
  . استفاده نکرده بود چشم راستش را از دست داده است

اجتماعی در صورت وقوع حادثه ناشی از کار، صاحب کار مکلف است اقدامات الزم را برای   قانون تامين۶۵براساس ماده 
اجتماعی  سه روز اداری کتبا به اطالع صندوق تامين جلوگيری از تشدید وضع حادثه دیده به عمل آورده و مراتب را ظرف 

ای پرداخت کرده باشد صندوق  این در حالی است که چنانچه کار فرما بابت خدمات درمانی ھزینه . برساند
  . کند  ھا را پرداخت می اجتماعی ھزینه تامين

از کار جان خود را از دست می دھند و طبق آمار سازمان بين المللی کار، ساالنه دو ميليون نفر به علت حوادث ناشی 
 ميليون نفر نيز به علت قرارگرفتن در معرض عوامل زیان آور در ١۶٠ ميليون نفر دچار آسيب می شوند و بيش از ٢٧٠

  . محيط کار به بيماری شغلی مبتال می شوند
 محيط ھای شغلی رخ می دھد که ایران نيز از این آمار و ارقام مستثنی نيست و ھر سال اتفاقات و حوادث ناگواری در

 که توسط صندوق تامين اجتماعی ارائه شده ٨٨به طوری که آمار حوادث شغلی در سال . ھمه موارد گزارش نمی شود
 درصد از آسيب دیدگان را جامعه آماری ٩٨ حادثه ناشی از کار در کشور رخ داده که ٧۴٠ ھزار و ٢١است نشان می دھد 

  .  درصد از این حادثه دیدگان متاھل بوده اند٧۶چنين ھم. مردان تشکيل می دھند
سقوط کردن، . احتياطی ثبت شده است  مورد به علت بی٢١٧ ھزار و ١٣بيشترین حوادث ناشی از کار با رقمی معادل 

ھمچنين گروه . خوردگی در بين حوادثی که رخ داده است، بيشترین آمار را به خود اختصاص داده است لغزیدن و ضرب 
  . اند  سال بيشتر از گروھھای سنی دیگر حادثه دیده٢٩ تا ٢۵ی سن

دفتر آمار و محاسبات اقتصادی و اجتماعی صندوق تامين اجتماعی گزارش داده که رعایت نکردن مقررات ایمنی و 
  . ماھه نخست سال جاری بيشترین علت حوادث ناشی از کار در کشور بوده است  ۶حفاظ در  استفاده از وسایل بی

 .......................  
  

متاسفانه وقوع حوادث ناشی از کار در کارگاھھای زیرزمينی و غيرمجاز استاندارد رو به افزایش است و ھيچ گزارشی نيز 
  . از وضعيت این کارگاھھا در دست نيست که بتوان از وقوع حوادث شغلی در این قبيل محيطھای کاری جلوگيری کرد

 نشان می دھد که در اثر حوادث شغلی، نزدیک به یک ميليون روز کاری ١٣٨۵ارت کار در سال آمار منتشره از سوی وز
  .  ھزار روز از کار مفيد کارگران به علت بستری شدن تضييع شده است۶٢به منظور درمان کارگران به ھدر رفته و بالغ بر 

 روز کاری ھزینه دارد ٢٠٠ کارگر ھفت ھزار و بر اساس تحقيقات انجام شده در وزارت کار و آمارھای غيررسمی، فوت ھر
که این ھزینه برای ھر کارگر ماھر و آموزش دیده حدود چھار ميليارد تومان است که شامل ھزینه تربيت و آموزش کارگر، 

  . می شود... ھزینه کمک به خانواده کارگر متوفی و
ط وزارت بھداشت صورت گرفته است؛ کمردرد، آرتروز، زانو بر پایه مطالعه ملی بار بيماری و عوامل خطرزا در ایران که توس

و سایر اختالالت اسکلتی، عضالنی ناشی از کار مھمترین بيماریھای کشور پس از بيماریھای قلبی و عروقی شناخته 
  . شدند

ر و آنچه مسلم است اینکه آمارھای واقعی از حوادث شغلی در کشور به مراتب بيشتر از آماری است که وزارت کا
بنابراین ضروری است که بازرسی از کارگاھھای غيرمجاز و زیرزمينی نيز در . صندوق تامين اجتماعی گزارش می کنند

دستور کار مسئوالن مربوطه قرار گرفته تا از شدت خسارات جانی و مالی که بر پيکره نيروھای فعال کشور وارد می 
  . شود، جلوگيری شود

  
  گزارش از حبيب احسنی پور

 ال کارگری عضو سندیکای کارگران شرکت کشت و صنعت ھفت تپه دستگير شدفع

   
مسوول  فعال کارگری و رضا رخشان  روز دوشنبه چھاردھم دی ما برابر با چھارم ژانویه،: بر پایه خبر رسيده آمده است 

است کارخانه به حر او را ابتدا. دستگير شدروابط عمومی سندیکا ی کارگران شرکت کشت و صنعت نيشکر ھفت
بعداز دستگيری این فعال کارگری،   .برده شد و به مکان نامعلومی دستگير آنجا توسط مامورین امنيتی در و کردند احضار

ماموران امنيتی به منزل وی یورش برده و با خشونت خانواده وی را که به ماموران اجازه ورود به منزل را نمی دادند 
از   منزل  وسایل بسياری از ماموران امنيتی: در ادامه خبر آمده است   .وارد منزل شدند   برخورد کرده و به زور و تھدید

رضا رخشان طی چند ماه گذشته بارھا احضار  .را با خود بردند   سی دی جمله کامپيوتر ، ماھواره ، کتاب ھا وتعدادی
  .دارد  در دادگاه دزفول "نظام غ عليهتبلي"  و"اقدام عليه امنيت کشور "به اتھام  شد و پرونده ای نيز دستگير  و
  

  کارگران صنعتی البرز در اعتصاب به سر می برند 

کارگران مجتمع صنعتی البرز با :  دی آمده است 14به گزارش کميته پيگيری برای  ایجادتشکل ھای کارگری در تاریخ 
  .  تن کارگردر اعتصاب به سر می برند١٢٠٠

ه و کارگران مجتمع صنعتی البرز این کارخانه در روزھای اخير در اعتصاب به سر برده و بنا به گزارش ھای رسيده از کارخان
  . خواستار مطالباتشان ھستند

خواست این کارگران تمام مطالباتی است که تمام کارگران ایران دارند، حقوق عقب افتاده و یا وعده دادن مطالباتشان 
  . که متحقق نشده است



 70

کارخانه به کار مشغولند اعالم کرده اند تا تحقق نيافتن مطالباتشان به اعتصاب ادامه خواھند  کارگری که در این ١٢٠٠
  . داد

 ! قراردادھای ميليوني، با شرکت خودی

اقدام به » س.پ«معاون اداری و مالی اين سازمان، در حالی با شرکت :  دی آمده است 14در آفتاب به نوشته سایت 
ی از بنيانگذاران اين شرکت بوده و در اطالعيه ثبت رسمی اين شرکت که در روزنامه عقد قرارداد کرده که خود يک
عنوان رئيس ھيأت مديره اين شرکت معرفی و منصوب شده و ھمچنين فردی که اکنون در  رسمی چاپ شده، وی به

  . استسمت بازرس مديرعامل سازمان بنادر مشغول کار است نيز نايب رئيس اين شرکت خصوصی معرفی شده 
ھای عظيم وزارت راه با شرکتی  ھای خبرنگار تابناک، حکايت از عقد قراردادھای کالن معاون يکی از زير مجموعه بررسي

معاون اداری و . اند حکايت دارد که خود وی و بازرس مدير عامل سازمان بنادر در آن سھم داشته و در ھيأت مديره آن بوده
ھای مھم و با گردش مالی بسيار کالن است، برای انجام  ور که يکی از شرکتمالی سازمان بنادر و دريانوردی کش

ھای اين سازمان با شرکتی قرارداد بسته است که   يکی از معاونت86برخی امورات از جمله تھيه و تنظيم عملکرد سال 
  . خود رئيس ھيأت مديره آن بوده است

بسته شده که در » س.پ«ی سازمان بنادر در حالی با شرکت بنابراين گزارش، اين قراردادھای معاونت اداری و مال
. ھايی عقد شده و بالطبع مبالغی نيز به آن تخصيص داده شده است ھای بعد برای پيگيری قرارداد اوليه نيز الحاقيه سال

 اداری و ھای قرار داد اين سازمان با اين شرکت خصوصی مورد توجه معاون جالب اينجاست که در يکی از اين الحاقيه
  . نظر يکی از وظايف و امور محوله به اين شرکت بوده است مالی سازمان، شرکت در جلسات و ارائه نقطه

اقدام به عقد قرارداد کرده که خود يکی از » س.پ«گفتنی است، معاون اداری و مالی اين سازمان، در حالی با شرکت 
عنوان رئيس  ن شرکت که در روزنامه رسمی چاپ شده، وی بهبنيانگذاران اين شرکت بوده و در اطالعيه ثبت رسمی اي

ھيأت مديره اين شرکت معرفی و منصوب شده و ھمچنين فردی که اکنون در سمت بازرس مديرعامل سازمان بنادر 
  . مشغول کار است نيز نايب رئيس اين شرکت خصوصی معرفی شده است

  توضيحات معاون مالی سازمان 
 ماه ابتدايی تاسيس اين شرکت عضو و 3وی فقط در : ان بنادر در تماس با تابناک اعالم کردمعاون مال و اداری سازم

گونه سمتی را در اين شرکت   سال ھمکاری اين شرکت با سازمان بنادر، وی ھيچ5رييس ھيأت مديره بوده و در مدت 
ل شده است، فقط يک قرارداد با عھده دار نبوده است و ھمچنين در مدت زمان يک سالی که وی به اين سازمان منتق

 بوده است، لذا 86اين شرکت خصوصی عقد قرارداد شده که آن ھم در رابطه با تھيه و تنظيم گزارش عملکرد سال 
 .گونه قراردادی جز ھمان يک قرارداد با اين شرکت خصوصی قرارداد ھمکاری بسته نشده است ھيچ

سنديکای  بيانيه سه-نديکای نيشکردر محکوميت حکم زندان برای رئيس ھيات مديره س
 واحد،نيشکر،ھيات موسس بازگشايی سنديکای فلزکار

 جای کارگران در زندان نيست
  جھت اجرای حکم شش ماه1389ديماه 13مديره سنديکای کارگران نيشکر ھفت تپه در تاريخ  رضا رخشان رئيس ھيئت

 زندان منتقل شد دادگاه تجديد نظر صادر شده بود به 13زندان که توسط شعبه 
شده بود ولی با اعتراض نماينده  پرونده که موجب صدور حکم شده بود در دادگاه بدوی نامبرده از تمامی اتھامات تبرئه در

اتھام نشرکاذيب وتشويش اذھان عمومی به شش ماه زندان  دادستان و رسيدگی در دادگاه تجديد نظر ايشان به
 .محکوم شده است

 ن نيستجای کارگران در زندا
 جھت اجرای حکم شش ماه 1389ديماه 13ھفت تپه در تاريخ  رضا رخشان رئيس ھيئت مديره سنديکای کارگران نيشکر

 تجديد نظر صادر شده بود به زندان منتقل شد  دادگاه13زندان که توسط شعبه 
  شده بود ولی با اعتراض نمايندهدر دادگاه بدوی نامبرده از تمامی اتھامات تبرئه در پرونده که موجب صدور حکم شده بود

به شش ماه زندان  دادستان و رسيدگی در دادگاه تجديد نظر ايشان به اتھام نشرکاذيب وتشويش اذھان عمومی
 .محکوم شده است

سنديکای کارگران نيشکر ھفت تپه را محکوم می کنيم و خواھان لغو  ما اجرای حکم زندان برای رئيس ھيئت مديره
 فعالين کارگری و آزادی ھمه کارگران زندانی می باشيم ای ھمهاحکام صادره بر

 می باشيم
 گسترش صلح و عدالت در ھمه جھان با اميد به

 حومه سنديکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تھران و
 سنديکای کارگران نيشکر ھفت تپه

 مکانيک ھيئت موسس بازگشايی سنديکای فلز کار و

  ديماه15

  منصور اسالوبی خبری از وضعيت
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برگزاری مراسم یادبود علی   از وضعيت رئيس سندیکای کارگران شرکت اتوبوسرانی تھران که در پی–خبرگزاری ھرانا 
 .نيست صارمی به سلول ھای انفرادی منتقل شد خبری در دست

ز انتقال منصور اسالو گذشت شش روز ا با” ھرانا”بنا به اطالع گزارشگران خبرگزاری مجموعه فعاالن حقوق بشر در ایران
منصور اسالو در پی . انفرادی و در شرایط نامعلومی نگھداری می شود به سلولھای انفرادی نامبرده کماکان در سلول

شرکت   زندان رجایی شھر کرج برای زندانی اعدام شده علی صارمی برگذار شد به اتھام3در بند  برگزاری مراسمی که
   .انفرادی منتقل شد ین از سوی حفاظت زندان احضار و به سلولھایدر مراسم و سخنرانی برای حاضر

 فروشی معروف ديگر در تھران  تعطيلی يک کتاب

به گزارش خبرنگار بخش کتاب . فروشی نشر نی تعطيل شد  کتاب: دی آمده است 15 در تاریخ کلمهبه نوشته سایت 
از چند روز پيش با تصميم مدير اين انتشارات تعطيل فروشی نشر نی که  ، کتاب)ايسنا(خبرگزاری دانشجويان ايران 
  . کرد  اجتماعی و ادبيات عرضه ميی فلسفه، علوم شده، عمدتا آثاری را در حوزه

فروشی توضيح  طيلی اين کتابی علت تع  اين روزھا در سفر است و ميسر نشد تا درباره" مدير نشر نی "جعفر ھمايی 
  . يابان ميرزای شيرازی قرار داشتخان زند، نبش خ  کريمفروشی نشر نی در خيابان کتاب .دھد

به گزارش کلمه اين کتاب فروشی يکی از کتاب فروشی ھای معروف پايتخت بود که به عنوان محل رجوع عالقمندان 
پيش از اين نيز برخی کتابفروشی ھا به دليل حمايت نشدن از سوی دولت و مشکالت . حوزه ادب شناخته می شد

  جبور به تعطيل کردن کسب و کار فرھنگی خود شدنداقتصادی م

   گزارشی از شرکت کارین صنعت

این در حالی است .تعدادی از این کارگران اخراج شدند.  نفر کارگر مشغول به کار بودند70در شرکت کارین صنعت،حدود 
ل به کار ھستند، نيز به مدت بقيه کارگرانی که ھنوز مشغو .که حقوق و مزایای آنھا برای چند ماه پرداخت نشده است

کارگران اخراج شده و نيز کارگرانی که ھنوز مشغول به کار ھستند از کارفرما  .اند  ماه است که حقوقی را دریافت نکرده9
  .شکايت کرده اما اداره کار به نفع کارفرما رای صادر کرده است

 کميته ھماھنگی برای کمک به ایجاد تشکل ھای کارگری 

  1389 ماه دی15 

   نفر از کارگران سه کار خانه107اخراج 

 
 دی آمده است 15 کميته ھماھنگی برای کمک به ایجاد تشکل ھای کارگری  در تاریخ بر اساس گزارش رسيده از جانب

ھای آجر نگارین، آسفالت تپه پيرحمزه و ماسه شویی واقع در شھر سرابله از توابع   نفر از کارگران كارخانه107  حدود: 
الزم به ذکر است که مالکيت ھر سه کار خانه را یک شخص به عھده دارد . ستان ایالم در غرب کشور از کار اخراج شدندا

 قراردادی بوده و دليل اخراج آنھا را باال رفتن ھزینه سوخت كوره آجر ، كوره کارگران و به گفته یکی از کارگران تمامی
  .كرده اندآسفالت و سوخت ماشين االت كارخانه ابالغ 

  نفر از کارگران سد ژاوه واقع در کاميارا ن 20اخراج 
   

 دی آمده است 15 کميته ھماھنگی برای کمک به ایجاد تشکل ھای کارگری  در تاریخ  از جانببر اساس گزارش رسيده
  .اند  نفر از کارگران را اخراج کرده20، کارفرمایان سد ژاوه تعداد  : 

الب ما بين كامياران سنندج می باشد که كارفرمایان این شركت تعدادی از رانندگان ماشين سد ژاوه واقع در روستای دو
الزم به ذكر است كه  .  تصفيه حساب نكرده اند  نفر می باشند را، از کار اخراج كرده و با آنھا20ھای اجاره ای كه حدود 

   . ا دریافت نکرده انداین كارگران چھار ماه حقوق معوقه داشته و تا به امروز حقوق خود ر

 شركت صنايع پتو ی قم تعطيل شد 

  
شركت :  دبير اجرايى خانه كارگراستان قم گفت:  دی آمده است15 در تاریخ ايلنا –دولتی کار ایران گزارش خبرنگار به 

  . صنايع پتو به جمع واحدھاى تعطيل شده اين استان پيوست
كرد و حدود  كننده پتو بود و بھترين محصوالت را توليد مي اين شركت توليد: دوگو با خبرنگار ايلنا افزو على طالبى در گفت

  .  كارگر درآن اشتغال داشتند20
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اين واحد : دبيراجرايى خانه كارگر استان قم با بيان اينكه شركت صنايع پتو متعلق به بخش خصوصى بود، اظھار داشت
  .  سال سابقه فعاليت داشت30توليدى پيش از 

  . نقدينگى و مديريت غيركارشناسى را از علل اصلى تعطيلى واحدھاى توليدى كشوردانستوى كمبود

 افزايش بيکاری در شھرک صنعتی عباس آباد به علت واردات 

  
واردات : گفت  دبيراجرايى خانه كارگر پاكدشت:  دی آمده است15 در تاریخ ايلنا –دولتی کار ایران گزارش خبرنگار به 
  . آباد شده است خارجى باعث تعديل نيرو درشھرك صنعتى عباسرويه محصوالت  بي

آباد   ساله شھرك صنعتى عباس10وگو با خبرنگار ايلنا با اشاره به سابقه فعاليت حدود  عوض سلطانى درگفت
  . كنند دراين شھرك صنعتى حدود يك ھزار واحد صنعتى توليدى فعاليت مي: درپاكدشت افزود

  . كار دارند  ھزاركارگر اشتغال به12عتى عباس آباد حدود در شھرك صن: وى تاكيدكرد
اند،  دبيراجرايى خانه كارگرپاكدشت در پاسخ به اين سوال كه چه تعدادكارگر از شھرك صنعتى عباس آباد تعديل شده

  . ھا اطالع ندارم از تعداد و آماراخراجي: اظھار داشت
 ھزار كارگر ديگر را 10 صنعتى عباس آباد پاكدشت قادر است اگر مسوالن دولت كمك كنند شھرك: سلطانى تاكيد كرد

نيز جذب خود كند اما اگر وضعيت مثل گذشته باشد وكنترل بر ورودكاالھاى خارجى نباشد شاھد افزايش تعطيلى 
  . واحدھاى اين شھرك صنعتى و بيكارى كارگران خواھيم بود

  پايان پيام

 م زمان است و بركت دارد ھا پول اما پول يارانه: محمود احمدى نژاد

  محمود احمدى نژاد در سمنان 
 ساعت كار معين بسيارى به دليل 8در برخى از كشورھا عالوه بر « :  دی آمده است 16بر پایه گزارش دریافتی در 

  . كنند  ساعت نيز داوطلبانه كار مي4عشق به ميھن خود 
رھايى كه شيطان پرستان و مستكبران در حمله به بدون خودباورى ساختن كشور ممكن نخواھد بود از جمله محو

  . گيرند تالش براى سلب خودباورى انسانھاست كشورھاى ديگر در پيش مي
ساختن ايران نيازمند الگويى مناسب از لحاظ اقتصادي، اجتماعى و فرھنگى است به طور يقين كشورھاى غربى 

ھاى پيشرفت و توسعه و كماالت انسانى  واند ايران را به قلهت توانند الگويى مناسب براى ما باشند و آنچه كه مي نمي
  . برساند الگوى اسالمى ـ ايرانى است

آنچه مسلم است اين كه الگوھاى غربى به داليل مختلف متناسب با فرھنگ و اھداف ما نيست و الگوى ايرانى نيز به 
  . ين روش را به اثبات برساندتواند كارآمدى ا دليل اتكا به نيروھا و تفكرھا و منابع ايرانى مي

ھا و   روز گذشته از اجراى طرح ھدفمند شدن يارانه ھا ميزان صميميت، احترام، دلسوزى ھا، رحم و مروت20در 
  . ھاى انسانى در جامعه ايران تقويت شده است ارزش

  . كنند اجراى موفق اين طرح را مديريت كرده و ھدايت مي) عج(من يقين دارم حضرت ولى عصر 
است و پول ) عج(عدالت صاحب دارد و صاحب طرح ھدفمند شدن يارانه ھا كه مبناى آن عدالت است حضرت مھدى 

  ». يارانه ھا پول امام زمان است و بركت دارد

  

 کارخانه ماشين سازی گچساران بعد از افتتاح تعطيل شد 

در گفت و گو ويژه با " سيد قدرت اله حسينی   "  : دی آمده است16 در تاریخ ايلنا –دولتی کار ایران گزارش خبرنگار به 
بنده قبال گفته ام که بحث بيکاری در اين استان بويژه شھرستان گچساران تبديل به يک بحران : ايلنا، در گچساران گفت

  . شده و يک چيزی ھم نيست که به اين راحتی ھا قابل حل شود
 در اين استان در تالشند با انجام و اجرای برخی پروژه ھا از روند روبه به گزارش ايلنا، وی با بيان اينکه دولت و مسووالن
البته بدليل برخی سھل انگاری ھای مديريتی در مرکز کشور متاسفانه : رشد نرخ بيکاری جلوگيری کنند ، اظھار داشت

  . مشکالتی برای فراھم کردن فرصت ھای شغلی بوجود آمده است
 باشت در مجلس شورای اسالمی معتقدست مسووالن کھگيلويه و بويراحمد نماينده شھرستان ھای گچساران و

  . نقشی در مديريت پتروشيمی استان ندارند
آقای استاندار، فرماندار و مجموعه نمايندگان کھگيلويه و بويراحمد به جد پيگير حل اين مشکل ھستند : حسينی افزود

  . تروشيمی را ندارد پيدا نکرده ايماما ھنوز دليل اين امر که چرا استان نقش مديريتی پ
استنباط عضو کميسيون تحقيقات و آموزش مجلس ھشتم شورای اسالمی اين است که چون بخش مھمی از 

پتروشيمی دست بخش خصوصی است وآنھا نيز دنبال منافع خودشان ھستند مديريت پتروشيمی به کھگيلويه و 
  . بويراحمد واگذار نشده است

دستگاھھا خريداری شده اما عمال در حيطه : گاھھای پتروشيمی گچساران خبر داد و يادآور شدوی از خريداری دست
قدرت مسولين استان نيست اما پيگيريم که به يک شکلی بتوانيم با رايزنی ھای بيشتر، اين کار زودتر عملی شود تا 

  . بخشی از مشکالت بيکاری حل گردد
وقتی در حوزه انتخابيه ام حضور پيدا می :  مجلس شورای اسالمی افزودنماينده شھرستان ھای گچساران و باشت در
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  .  نفر برای بحث بيکاری در تماس ھستند50 ،40کنم يا در تھران مراجعاتی داريم و تلفنم روشن باشد معموال روزانه بين
 آمار اعالم شده بيکاری از :وی حجم روبه رشد مراجعان بيکاری برای بحث اشتغال را نگران کننده خواند و خاطرنشان کرد

 ھزار نفر می باشد که ممکن است يک عده ثبت نام نکرده اند و يک عده 13سوی اداره کار و امور اجتماعی گچساران 
  . ھم اميد به پيدا کردن شغل نداشته باشند وثبت نام نکرده باشند

اين طرح يک طرح :  انتقاد و اظھار داشتھم" سد چم شير" حسينی از نبود مديريت اجرايی کھگيلويه و بويراحمد در 
  . ملی و وزارتخانه مديريت آن را برعھده گرفته است

در اختيار استان فارس است و ھنوز بنحو مطلوبی فعال نيست اگرچه " سد چم شير"متاسفانه مديريت : وی گفت
 شھرستان و استان استفاده تمھيداتی از سوی فرماندار و مسووالن شھرستانی انديشيده شده تا از نيروھای ھمين

  . شود
" سد چم شير " نماينده شھرستان ھای گچساران و باشت در مجلس شورای اسالمی ، نيروھای بکارگرفته در 

اکنون پيگير کارخانه ماشين سازی گچساران که پس از : گچساران را بيشتر نيروھای غيربومی دانست و خاطرنشان کرد
  . افتتاح درب آن بسته شد ھستيم

  . شھرستان گچساران از مناطق نفتخيز کشور محسوب می شود که در کھگيلويه و بويراحمد واقع است
  .بيکاری بنا بگفته تمامی مسووالن اين شھرستان برغم توليد يک چھارم نفت و گاز کشور نگران کننده است

  “ بدسرپرست” مسئله پرداخت یارانه ھای نقدی به زنان باصطالح 

 
در این مقاله از . ”زنان در ھدفمندی یارانه ھا نقش” رنمای جھان نيوز مطلبی به چاپ رسيد با عنوان چندی پيش در تا

راستای ھدفمند کردن یارانه ھا و مصرف بھينه انرژی نقش چشمگيری در جامعه ایفا  زنان بعنوان کسانی که ميتوانند در
زمينه صرفه جويي در بھره مندي   توانند آموزش الزم را درزنان به عنوان مادر و ھمسر مي” : یاد شده و آمده است  کنند

جويي در مصرف درست منابع عظيم موجود در كشور را به عنوان يك  از مواھب الھي به خانواده ارائه داده و ضرورت صرفه
آينده را به  ل ونعمت ھا يادآوري و توصيه و به اين طريق فراھم كردن زمينه استفاده ھمگاني در حا راه شكرگذاري از اين

به سفره خالی اکثریت جمعيت کشور حمله  رژیم والیی که با حذف یارانه ھا آشکارا” .اعضاي خانواده گوشزد نمايند
مقامات رژیم چنين وانمود ميکنند که . به فریبکاری خود ادامه ميدھد کرده ونان را از سفره آنان چپاول ميکند ھمچنان

خانواده و جامعه   در مصرف است و زنان را تشویق ميکنند تا فرھنگ کم مصرفی را درکشور زیاده روی گویا مشگل اصلی
معتاد یا شوھرانی با مشکالت روحی و روانی دارند  اما در این بين تکليف زنانی که بدليل اینکه شوھران. گسترش دھند
 .چه ميشود؟
ترتيب  ه ھا فقط به حساب مرد واریز ميشود و بدیناجرایی ستاد ھدفمند کردن یارانه ھا ، یاران  آیين نامه9طبق ماده 

به اعتراف مقامات رژیم زنان به . ميشوند زنان بدليل مشگالت شوھرانشان از دریافت این مبلغ بسيار ناچيز نيز محروم
 صالحيتي ھمسرانشان باید به دادگاه مراجعه ھا و اثبات بي يارانه براي تفكيك حساب دريافت” بد سرپرست” اصطالح 

اي  يارانه  تمايل دارند تا زنان بدسرپرست: موسوي عضو کميسيون اقتصادی مجلس دراین رابطه ميگوید سيد ناصر. كنند
اي كه يارانه  شود، مجزا شود؛ به گونه مي گيرد و به حساب سرپرست خانواده واريز كه از طرف دولت به آنھا تعلق مي

 اعضاء خانواده در حسابي جداگانه در اختيار مادر قرار گيرد تا از اين ديگر سرپرست خانواده به حساب خود او و يارانه
احد خيری نيز برای حل  عضو دیگر کميسون اقتصادی مجلس. بتوانند حداقل مشكالت مالي خانواده را برطرف كنند طريق

اجه ھستند، بھتر بدسرپرست كه با چنين مشكالتي مو معتقدم براي زنان” :این معضل چاره اندیشی کرده و ميگوید 
مدارك و مستنداتي در اين زمينه براي افتتاح حساب جداگانه به زيرمجموعه وزارت  است شرايطي مھيا شود تا با ارائه

اي  فرزندان را در حساب جداگانه  خود و مراجعه كنند و به عنوان سرپرست دوم خانواده معرفي شوند و بتوانند يارانه رفاه
ادعاي بدسرپرستي داشته باشد، با ارائه مدارك و مستندات و با تأييد  معتقدم اگر زني” : ميدھداو ادامه . دريافت كنند
مادر خانواده افتتاح  ھا، حسابي با نام تواند در اين زمينه اقدام كند كه بھتر است براي دريافت يارانه مي ربط مراجع ذي

توانند از  زنان بدسرپرست مي“: رابطه گفته است که  یننصرهللا ترابي ، عضو كميسيون اجتماعي مجلس نيز در ا” .شود
 .”صالحيت را درخواست كنند ھا به حساب سرپرست بي يارانه طريق دادگاه و بھزيستي، عدم واريز

حتی در   ھمه آنھا بر این اصل که زن خانواده–یک . مجلس والیی از چند زاویه قابل تعمق است اظھارات دست اندکاران
ھستند و حتی دست به خلق  يت شوھر نميتواند سرپرستی خانواده را به عھده بگيرد متفق القولصورت عدم صالح

اثبات عدم صالحيت ھمسرانشان باید مدارک الزم را فراھم   زنان برای-دو. واژه جدیدی به نام زنان بد سرپرست زده اند
 ھزار تومان به زنان تحت پوشش این 30 نظير بھزیستی که حاضر است فقط ماھيانه کنند و با کمک نھادھای فاسدی

ھای  صرف فعاليت  درصد بودجه خود را80 بھزیستی  پرداخت کند و لی بنا به اعتراف یک مقام شورای عالی سازمان
به رحم آمده و مرحمتی بکند و حکمی صادر کند  قرآنی ميکند، به دادگاه مراجعه کنند تا شاید دل قاضی ضد زن دادگاه

برای مجلس گردانان رژیم والیی که جيبھایشان از صدقه سر یارانه . واریز شود ارانه ناچيز به حساب زنکه این مبلغ ی
دیگر این زنان  سرشار است و از غم نان زنان کارگر و زحمتکش بی اطالع، اصال مھم نيست که چند صباحی ھای دولتی

نوعی اعتراف ميکنند که زمان تصویب آئين نامه   به دست اندرکاران رژیم-سه. را برای دریافت پشيزی دست به سر کنند
توجھی نشده بطوری که سيدناصر موسوي عضو کميسيون اقتصادی مجلس  یارانه ھا به مسئله زنان بد سرپرست

سوي دولت   اضافه شود يا راھكاري در اين زمينه از90اي به قانون يا بودجه سال  خصوص بايد تبصره در اين” ميگوید که 
اندركار پرداخت  تأمين اجتماعي كه دست ريزي و ھمكاري ميان دولت و وزارت رفاه و  شود تا از طريق برنامه هانديشيد
آش آنقدر شور شده است که حتی ” .ھاي بدسرپرست صورت گيرد خانواده ھاي نقدي ھستند، اقدامي براي رفاه يارانه

  رسيدگي به وضعيت معيشت زنان بدسرپرست در طرحدر نامه اي خطاب به احمدی نژاد خواستار نمايندگان زن مجلس
سرپرست نيست و مقامات رژیم  با این ھمه مشگل تنھا محدود به زنان به اصطالح بد. ھدفمند كردن يارانه ھا شدند

در این نظام حتی یارانه کودکانی که تا سن . بشناسند حتی در بدترین شرایط حاضر نيستند که حق زنان را به رسميت
بنا به گزارش خبرگذاری مھر . قرار دارند نيز به حساب پدران آنھا واریز ميشود لگی تحت حضانت مادرانشانھفت سا
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مراجعات مربوط به تعيين   درصد این70نفر به ستاد ھدفمند کردن یارانه ھای تھران مراجعه ميکنند که  600 روزانه
 .است سرپرست بچه ھای طالق

*************************** 
 ح کاھش ساعات کاری زنانطر

دستگاه  مقامات. ھای خود برای خانه نشين کردن زنان شدت بيشتری داده است به تبليغات و تالش رژیم اسالمی
کار زنان را نيز که از مدتھا قبل به  والیی اکنون و ھمزمان با چرندیات خود در باره طرح دورکاری مسأله کاھش ساعات

ھا با نيت خير و بمنظور  کند که این تالش فریبکارانه چنين وانمود می رژیم. ش کشيده اندتصویب رسيده بود بار دیگر پي
نوبخت، عضو  منيره. گيرد ھا و مدرن کردن سيستم کاری و اداری کشور صورت می زنان، آسایش خانواده ارتقا منزلت

عی دولت پادگانی تبدیل شده، در باره ارتجا ھای  طرح  از سخنگویان اصلی  و اجتماعی رژیم که به یکی شورای فرھنگی
 از مخالفان قانون كاھش ساعات كاري زنان معتقد بودند اگر اين  برخي“ پيشينه طرح کاھش ساعات کار زنان گفته که

زمينه  ھاي شغلي براي زنان خواھد شد؛ در حالي كه ھزينه كردن در اين شود موجب كاھش فرصت قانون اجرايي
ھمسري زنان به مراتب  شود ھمچنين توجه به نقش مادري و نواده و سالمت جامعه ميموجب استحكام بنيان خا

 “ .ھاي اجتماعي آنھاست مھمتر از ايفاي نقش
در رابطه با طرح  الملل اداره كل امور زنان و خانواده سازمان فرھنگ و ارتباطات اسالمي رئيس اداره بين معصومه محمدی

خانه نشين کردن زنان بلکه کاھش   این طرح نه مام گفته که ھدف اصلیکاھش ساعات کار زنان با بيشرمی ت
محمدی در گفتگوی . دم خروس طرح ضدّ زن رژیم پيدا است با وجود این قسم دروغ. ھای مضاعف بر زنان است فشار

مھوری  ج سپاه ضمن برجسته کردن ماھيت ضدّ زن و ضدّ دمکراتيک قانون اساسی خود با خبرگزاری فارس وابسته به
ابتدا به ايفاي مھمترين  اي باشد كه زنان در ھا بايد به گونه  ريزي ھا و برنامه سياست” تاکيد کرده است که  اسالمی

مشاركت اجتماعي آنھا بدون ايجاد دغدغه و لطمه به  وظيفه خود يعني نقش ھمسري و مادري بپردازند و در عين حال
تواند به حضور بيشتر آنھا در  كاھش ساعات كاري زنان مي“ته است که ھمچنين گف او” .بنيان خانواده صورت پذيرد

خستگي زنان در  اصلي خود يعني نقش ھمسري و مادري كمك كند؛ ساعات كار طوالني، موجب حضور ھمراه با جايگاه
” .ودش خستگي روحي و رواني آنھا مي خانه شده و رسيدگي به امور خانه پس از پايان فعاليت اجتماعي نيز سبب

 .برنامه ریزی کند محمدی از دولت خواسته تا در این زمينه بطور جدی
مجلس، حتی فراتر رفته و اعالم کرده است که  یک مقام دیگر نظام اسالمی، طيبه صفایی، رئيس فراکسيون زنان

 کاھش صفایی خبر داده است که طرح. شود نيروي زن در سطح جامعه مي اشتغال تمام وقت زنان باعث كاھش جذب
کاھش کار  اعالم اجرای. مورد زنان پرستار و زنانی که ھمسرشان معلول است به اجرا درآمده است ساعات کار زنان در

 نظام پرستاری،  شورای عالی گيرد که بنا به گفته شمس الدین شمس، رئيس  صورت می زنان پرستار در حالی
شمس گفته که این .  ماه تأخير پرداخت ميشود٩پرستاران با   کارھا با کمبود شدید بودجه مواجه اند و اضافه بيمارستان

 .“ پرستاران به این وضع عادت کرده اند“  نيست و پدیده تازه ای
در دستور کار دولت قرار گرفته در حقيقت طرحی برای ” حضور زنان در جامعه افزایش“طرحی که فریبکارانه و به بھانه 

حذف یارانه  طرحی که در شرایط یک بحران وخيم اقتصادی،. ه نشين کردن آنان استاز حوضه عمومی و خان راندن زنان
اوال دولت پادگانی . دو ھدف را دنبال ميکند ھا و بحران عظيم بيکاری قرار است به اجرا درآید ھمزمان ھا، افزایش قيمت

 . موجود را نيز از زنان بگيرد ای ناچيز شغلیھ کار ایران را کمرنگ تر کند و فرصت تالش ميکند تا نقش و حضور زنان در بازار
و مردان و حضور زنان در حيات  ھای ضدّ زن نظامی است که از ھمان ابتدا کار مشترک زنان ثانيا، این طرح ادامه سياست

دولت برای ھای  تالش. موجودیت خود ميدانسته و ميداند  ایران را خطری برای اقتصادی، سياسی، اجتماعی و فرھنگی
 مردان و تقليل ھویت آنان به مادر و ھمسراما قدم به قدم و” نان خور“کردن آنان به  ھش نقش اجتماعی زنان و تبدیلکا

  .لحظه به لحظه دستگاه والیی را در مقابل زنان ایران قرار داده است

19Hکار  آسفالت قتل کارگر  

 – جاده نيستانک ٢٠آسفالت کار در کيلومتر  برخورد تریلر با یک کارگر:  فرمانده نيروی انتظامی نایين اعالم کرد –نایين 
محمد علی یوسيليانی افزود، این حادثه بر اثر بی احتياطی راننده تریلر اتفاق  سرھنگ. نایين منجر به قتل این کارگر شد

ما پيمانکار و کارفرمای او  .سفالت کار شد که در استخدام پيمانکار اداره راه و ترابری بودمنجر به مرگ کارگر آ افتاد و
آن ھا برای کارگران آسفالت کار حاشيه . این حادثه می دانيم یعنی اداره راه و ترابری را قاتالن این کارگر و مقصران

   . نساخته اند، چون ھزینه دارد ایمنی در جاده فراھم

   کار برای زنده ماندنکارگران کنف

 
مدیرکل   حتی اصغریان،ارغوان زھرابی. ميليارد و صد ميليون تومان از کارخانه طلبکار ھستند کارگران جمعا در حدود یک

تھران مذاکره کرده و اسناد انتقال  اداره صنایع و معادن رشت را فریفته و به وی گفته بود که با سازمان گسترش در
در حالی که اصغریان پس ازپرس و جو از صنایع متوجه شد که ارغوان  .ھيه و آماده انتقال کرده استمالکيت کارخانه را ت
به  و وکيل وی حاضر لذا عليرغم تماس ھای مکرر، ارغوان زھرابی. زده و فریبشان داده است زھرابی آن ھا را دور
فرمانداری رشت، روز چھارشنبه   مقابل در٦/١٠/٨٩ نفری روز دوشنبه ۴٠کارگران پس از تجمع . پاسخگویی نشدند

سه خودرو الگانس پليس در مقابل . نتيجه به کارخانه بازگشتند  برای گرفتن جواب به فرمانداری رفتند اما بدون٨/١٠/٨٩
روانی  کارگرانی را که برای گرفتن پاسخ به فرمانداری آمده بودند زیر نظر داشتند و فضای در ورودی فرمانداری حضور

 .در اطراف فرمانداری به وجود آورده بودندوحشت 
 مگر این. زمانی که ما تشکيالت کارگری نداشته باشيم حرفمان به کرسی نمی نشينند تا: یکی از کارگران می گفت 
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تشکيالت کارگری مانند اتحادیه و  کشورھای دیگر دراروپا و جاھای دیگر را نمی بينيد که چگونه کارگرانشان با استفاده از
ًمثال ھمين بچه محصل ھا و دانشجویان در انگلستان . ایستند  در مقابل سرمایه داران و دولت حامی آن ھا می.…

آن ھا  در مقابل، اتحادیه کارگری و سایر تشکيالت ھای کارگری ھم از. ظلم سرمایه می ایستند ایتاليا و یونان در مقابل
دارد و از سرنوشت کارگرانش که بيش از  نف که در چند قدمی ما قراردر حالی که ما از کارخانه ایران ک. حمایت می کنند

و این برای خود من ھم سوال است که چرا؟ در این ميان کارگر  چھل ماه است حقوق دریافت نکرده اند خبر نداریم
 ران آن شرکتسازه ھای بتنی نام برد که کارگرانش را اخراج کرده و ھنوز تالش ھای کارگ دیگری از یکی از شرکت ھای

چيست؟ کارگران به چھره  راستی چاره کار. به جایی نرسيده و به ھمين دليل سخنان کارگر اولی را تائيد می کرد
  می گشتند یکدیگر می نگریستند و در خطوط چھره ھای یکدیگر به دنبال جواب

  خالد حسينی عضو کميته ھماھنگی تشکل ھای کارگری دستگير شد

 
 ١٠/٨٩/ ١۵رسيده، روز چھار شنبه مورخه  بر اساس گزارش:  کمک به ایجاد تشکل ھای کارگری کميته ھماھنگی برای

  دقيقه ظھر،٣٠و ١ساعت 
به  خالد حسينی با ھمکاری مردم قصد ترک آنجا را داشت اما ھنگام ترک ميدان، توسط مامورین الزم به ذکر است که

نام ساالر خالدیان نيز از ناحيه ای بهساله١۴ در ھمان موقع کودک. فتوی تيراندازی و خودرو او مورد اصابت گلوله قرار گر
 بازداشت ١١یافت و خالد حسينی ھم به بھانه واھی از طرف ماموران کالنتری  پا زخمی شد و به بيمارستان انتقال مچ

   .برد تھيه این خبر در بازداشت به سر می و تا ھنگام

  تم او توسط نيروھای امنيتیادامه بازداشت خالد حسينی و ضرب و ش

ھای  ھماھنگی برای کمک به ایجاد تشکل بر اساس گزارش رسيده، خالد حسينی از فعالين کارگری و عضو کميته
امنيتی دستگير شده بود، به شدت مورد ضرب و شتم قرار گرفته   دیماه توسط نيروھای15کارگری که روز چھارشنبه 

  .است

کرده که این حکم با دخالت و مخالفت ماموران  گاه، حکم آزادی خالد حسينی را صادربر اساس این گزارش، قاضی داد
امنيتی، خالد حسينی را به مجددا به بازداشتگاه برگردانده و او را به شدت  ماموران نيروھای. نيروھای امنيتی روبرو شد

دی او از طرف قاضی دادگاه، ھمچنان در ھم اکنون خالد حسينی عليرغم صدور حکم آزا. اند شتم قرار داده مورد ضرب و
  .برد این در حالی است که از وضعيت جسمی نامناسبی به سر می برد و زندان ساحلی شھر سنندج به سر می

ھای کارگری، ضرب و شتم و دستگيری خالد حسينی را شدیدا  برای کمک به ایجاد تشکل ما، اعضا کميته ھماھنگی
ایران و جھان می خواھيم به ھر شيوه ممکن که الزم است  ھا و نھادھای کارگریو از تمام تشکل  کنيم می محکوم

   .برای آزادی فوری و بی قيد و شرط خالد حسينی وتمامی کارگران زندانی اقدام نمایند

  کميته ھماھنگی برای کمک به ایجاد تشکل ھای کارگری 

    1389 ماهدی 17

   دستمزد 
  ده ھستند كارگران نگران سرنوشت مزد سال آين

  
با : گويد دبير اجرايي خانه كارگر شھر ري مي:  دی آمده است 18 ایلنا در تاریخ –به گرازش خبرگزاری دولتی کار ایران 

كار براي  كار، كارگران از ھم اكنون نگران تشكيل جلسات شوراي عالي توجه به مصوبه اخير كارگروه اصالح وبازنگري قانون
  .  ھستند90تعيين مزد سال 

مصوبه اخير وزيران عضو كارگروه اصالح و بازنگري قانون كار مبني بر : وگو با خبرنگار ايلنا، گفت تركاشوند در گفت علي
  . كار بر اساس حضور حداكثري اعضا باعث نگراني كارگران شده است رسميت يافتن جلسات شوراي عالي

  .  در شوراي عالي كار است90ستمزدھاي سال مھمترين نگراني و دغدغه كارگران، موضوع تعيين د: وي افزود
كار، حداقل  اين فعال كارگري با يادآوري اينكه در سالھاي گذشته با وجود حضور نمايندگان كارگري در شوراي عالي

با موصبه : است؛ افزود ھاي اقتصادي و معيشتي جامعه كارگري نبوده دستمزد تعيين شده ھيچگاه تامين كننده خواسته
  . اند گران بيش از پيش نگران نحوه تعيين دستمزدھاي خود شدهاخير كار

بر اساس مصوبه جديد اين نگراني وجود دارد كه اعضاي كارفرمايي و دولتي : دبيراجرايي خانه كارگر شھرري تصريح كرد
  .  برسندكار به عنوان اكثريت اين شورا بايكديگر و در غياب كارگران در مورد موضوع مزد به توافق شوراي عالي
  . ھاي اجتماعي است وگو اين موضوع نقض آشكار سه جانيه گرايي در گفت: تركاشوند گفت

ھاي زندگي وجود دارد؛ كارگران انتظار  ھا احتمال افزايش ھزينه در شرايطي كه به دليل ھدفمند سازي يارانه: وي افزود
  . ارندتر شدن دستمزدھا د كار را براي افزايش واقعي عالي مساعدت شوراي

  پايان پيام
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  است  ء استفاده از قانون را فراھم كرده تامين اجتماعي زمينه سو
  

 رئيس انجمن صنفي كارگران ساختماني و :  دی آمده است 18 ایلنا در تاریخ –به گرازش خبرگزاری دولتی کار ایران 
تصويب و دستوالعمل اجراي قانون اقدام مجلس شوراي اسالمي و دولت دھم در : گويد استادكاران استان قزوين مي

  . بيمه اجباري كارگران ساختماني در سطح كشور بسيار ستودني است
ھاي تامين اجتماعي ھمواره در سال ھاي  به گزارش ايلنا، بھمن قرباني، با اشاره به اينكه برخورداري از مزاياي بيمه

:  است، افزود ي كشور و تشكل ھاي كارگري بودهگذشته يكي از مطالبات و خواسته ھاي بحق كليه كارگران ساختمان
  . ھيچ مقام يا مسئولي حق ندارد از اجراي قانون بيمه اجباري كارگران ساختماني به ھر دليلي خودداري كند

:  نفر عضو انجمن صنفي كارگران ساختماني و استادكاران شھر قزوين ھستند، گفت382وي با اظھار اينكه ھم اكنون 
افزايش نقش انجمن ھاي صنفي كارگران ساختماني و استادكاران در كليه استان ھا به افزايش كارايي دولت بايد با 

  . اجراي اين قانون كمك كند
متاسفانه سازمان فني وحرفه : رئيس انجمن صنفي كارگران ساختماني و استادكاران استان قزوين در ادامه اعالم كرد

دانه و مداوم اين انجمن صنفي و برگزاري جلسات متعدد در استانداري اي استان قزوين علي رغم پيگيري ھاي مج
  . باحضور مديران ارشد استاني ، نقشي براي نظارت انجمن صنفي بر اجراي قانون بيمه كارگران ساختماني قائل نيست

مھور محترم وھيات قرباني با اشاره به ارسال شكايت از عملكرد نھادھاي مربوط به بيمه كارگران ساختماني به رئيس ج
 پرسش در 5 و تنھا با طرح حداكثر 3متاسفانه سازمان فني وحرفه اي با اخذ آزمون مھارت درجه : دولت ، اظھاركرد

خصوص مسايل ساختماني به ھر متقاضي و درخواست كننده بدون اينكه بداند اين فرد واقعا در صنعت ساختمان فعال 
  .  داده و زمينه سواستفاده از بيمه كارگران ساختماني را فراھم كرده استاست يا نه ، به راحتي كارت مھارت فني

 ،ھفت ھزار نفر براي استفاده ازبيمه كارگران 91وي با بيان اينكه سھميه استان قزوين براي سه سال از امسال تا سال 
نفر 2500 به ازاي ھر سال ھزار و براي دو سال بعد ھم2قرار است امسال :ساختماني در نظر گرفته شده است، افزود 

  . بتوانند از خدمات بيمه اي كارگران ساختماني استفاده كنند
نفر از خدمات بيمه كارگان 2400ھم اكنون : رئيس انجمن صنفي كارگران ساختماني و استادكاران استان قزوين افزود

ساختماني نظير كشاورز ، كاسب و درصد به غير از كارگران 20ساختماني استفاده كرده اند كه براساس مشاھدات ما 
راننده از خدمات اين بيمه به علت پايين بودن نرخ پرداختي استفاده مي كنند كه بايد نھادھاي نظير فني وحرفه اي و 

  . تامين اجتماعي در اين خصوص پاسخگو باشند
  پايان پيام

  

 درخواست از معلمان برای تبيين حذف يارانه ھا 

 مرتضى تمدن در : دی آمده است 18 درتاریخ قل از سايت اداره كل آموزش و پرورش شھر تھرانبه گزارش آتی نيوز به ن
ھا  اى كه با حضور مدير كل و روساى مناطق آموزش و پرورش شھر تھران برگزار شد، اجراى ھدفمند سازى يارانه جلسه

  . حال اجرا استبه لطف خدا اين طرح با ثبات و آرامش در : را انقالب اقتصادى خواند و گفت
نخستين پيامد اجراى اين قانون ثبات در بازار است و در آينده كمتر شاھد بى ثباتى و تغييرات غير قابل پيش : وى افزود

ھا خواھيم بود؛ اگر ھم قيمت كااليى رشد داشته باشد، اين رشد منطقي، آرام، قابل پيش بينى و  بينى و تند در قيمت
  د بود متناسب با درآمد مردم خواھ

  . معلمان و قشر فرھنگى جامعه در كنار ديگر اقشار مردم در اجراى اين قانون بسيار ھوشمندانه عمل كردند: وى افزود
آموزش و پرورش، امروز : تمدن از دست اندركاران آموزش و پرورش به عنوان عوامل خير و صالح كشور نام برد و گفت

  . دس جمھورى اسالمى ايران داردمھمترين و خطيرترين جايگاه را در نظام مق
ھا ھمچنان  ھا به دانش آموزان، اولياء و خانواده وى از معلمان خواست در تبيين و توضيح آثار و بركات ھدفمندسازى يارانه

  .فعال و كوشا باشند

  پدرام نصرالھی از زندان آزاد شد

 کميته ھماھنگی برای کمک به ایجاد ، پدارم نصرالھی فعال کارگری و عضو1389  روز شنبه، ھيجدھم دی ماه
 ذکر است که پدرام نصرالھی بعد از  الزم به.ستا . ميليون تومانی از زندان آزاد شد40ھای کارگری با قرار وثيقه  تشکل

وی با مراجعه به اداره اطالعات و . گرفتن نامه آزادی موقت، به وی اطالع داده شد که باید به اداره اطالعات مراجعه کند
 ا.حویل نامه آزادی به آن اداره، آزاد شدت

  کميته ھماھنگی برای کمک به ایجاد تشکل ھای کارگری 

  دستمزد

  شود؛ قطار تعيين نرخ دستمزد كارگران به ايستگاه نھايي نزديك مي
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  ھا و ديوار بزرگ معيشت قد كوتاه جيب

گذرد ھياھو و شور و   سال كه از نيمه مي :  دی آمده است18 ایلنا در تاریخ –به گرازش خبرگزاری دولتی کار ایران 
اي كه به اميد افزايش منطقي حداقل دسنمزد كارگران  ولوله. كند نشاط جديدي جامعه كارگري را به خود مشغول مي

آيد اما متاسفانه با افزايش ناچيز دستمزد كارگران به سرعت به محاق  متناسب با نرخ تورم و خط فقر به وجود مي
  . رود مي
شود و  عيين حداقل دستمزد كارگران داستاني است كه ھر ساله با نزديك شدن به روزھاي پاياني سال آغاز ميت

گوھاي آن نيز نمايندگان كارگران، كارفرماھا و دولت ھستند كه پس از روايت داستان خود براي جامعه كارگري اين  قصه
  . كنند ي در داستان مجددا آن را روايت ميبندند و در سال آينده با ايجاد تغييرات جزئ كتاب را مي

دانند اميدھايي كه به افزايش چشمگير حقوقشان دارند واھي و دور از دسترس است اما شايد  كارگران نيز نيك مي
ھمچنان اميدوارند كه روزي در سنت و قانون تعيين حداقل "انسان به اميد زنده است"گويد براساس ھمان اصل كه مي

  . شان نداشته باشد ھاي ماھانه يري حاصل شود و حقوق آنھا فاحش چشمگيري با ھزينهدستمزدشان تغي
   ھا و افزايش حقوق كارگران ھدفمند كردن يارانه

داريوش قنبري عضو كميسيون اجتماعي مجلس با بيان اين مطلب كه حداقل دستمزد كارگران بايد نسبت خاصي با خط 
شھرھايي مانند تھران حداقل دستمزد بسيار  كه در كالن با توجه به اين: دگوي فقر حاكم بر جامعه داشته باشد مي

  . بگيران كشور صورت گيرد تر از خط فقر است، بايد تجديدنظر اساسي در تعيين معيشت كارگران و حقوق پايين
ھيچ وجه  شود به جانبه كارگر، كارفرما و دولت تعيين مي حداقل دستمزدي كه از سوي شوراي سه: افزايد وي مي

عالوه بر اين در استاني چون تھران حداقل . كند ھاي ضعيف جامعه وارد مي عادالنه نيست و فشار مضاعفي را بر خانوار
  . دستمزد يك سوم خط فقر است

به گفته قنبري براي تعيين حداقل دستمزد يا بايد ميانگين خط فقر را در نظر بگيريم و يا حقوق تعيين شده بايد تنھا 
  . د كمتر از خط فقر باشددرص10

رسد كه بايد حقوق كارگران نيز   به نظر مي89ھاي پاياني سال  ھا در ماه با توجه به اجراي قانون ھدفمند كردن يارانه
كارشناسان معتقدند كه براي تعيين دستمزد سال آينده کارگران، .متاثر از اجراي اين قانون با افزايش نسبي ھمراه باشد

در واقع بحث بر سر . ھا نيز پرداخت ر گرفتن نرخ تورم و معيشت خانوار، بايد به موضوع ھدفمند كردن يارانهعالوه بر در نظ
ھا بر معيشت خانوار کارگري و مشمولين قانون کار در کنار دو موضوع ديگر ذکر شده را  چگونگي تاثير ھدفمندي يارانه

   . كارگران دانست90 محور اصلي تعيين دستمزد سال3بايد 
تعيين دستمزد ماھيانه کارگران، ميزان روزانه آن، سنوات و تغييرات مزدي بر اساس سطوح مختلف شغلي؛ مھمترين 
موضوعاتي ھستند که نمايندگان کارگران، کارفرمايان و دولت عضو شوراي عالي کار بايد در رابطه با آنھا تا اسفند ماه 

  . سالجاري توافق کنند
ھاي تعيين حداقل دستمزد سال آينده کارگران، بررسي ھفته به ھفته گزارشات بانک  بر اين اساس تشکيل کميته
ھا و تالش براي واقعي  ھاي کميته ھاي خانوار و تطبيق آن با گزارشات مرکز آمار و بررسي مرکزي از تغييرات سبد ھزينه

به در تعيين حداقل مزد سال آينده جان3ھاي شوراي  ھا از مھمترين برنامه شدن دستمزدھا در زمان واقعي کردن قيمت
ھاي کارشناسي کارگري تعيين حداقل دستمزد سال آينده  اين در حالي است كه تشکيل کميته. اعالم شده است

 ھزار کارگر و 500 ميليون و 7کارگران، از اولين و مھمترين اقدامات قبل از اعالم نھايي حداقل دستمزد سال آينده بيش از 
  .  استمشوالن قانون کار

   از عرش تا فرش؛ از خط فقر تا حداقل دستمزد كارگران
ھاي  کيا عضو ھيات مديره کانون شوراھاي اسالمي کار استان تھران با تشريح اقدامات سالجاري کميته علي دھقان

در ابتداي : كند ھاي خانوار در سال جاري تصريح مي ھا و حداقل ھاي کارگران براي نحوه بررسي ھزينه کارگري و برنامه
ھا و نرخ تورم ھستيم و  کار ما خودمان به عنوان نمايندگان کارگري به دنبال دسترسي به آمار و اطالعات واقعي از قيمت

ريزي صورت گرفته قرار است با آغاز به کار بررسي حداقل دستمزد سال آينده کارگران، گزارشات  بر اساس برنامه
ھاي تورم ھر ھفته را  توان نرخ في خانوار تھيه و بررسي شود، از اين رو ميھفتگي بانک مرکزي از وضعيت اقالم مصر

  . نسبت به ھفته قبل از خود و حتي سال قبل از آن در اختيار داشت
ھاي خانوار و نرخ تورم بانک مرکزي را دستيابي  اين مقام مسئول کارگري ھدف از پيگيري آمار و ارقام وضعيت سبد ھزينه

ھاي کارگري  ھاي خود کميته ھا و ارزيابي در اين زمينه نتيجه بررسي: كند  مي داند و خاطر نشان ميھاي واقعي به نرخ
  . شود  نيز با گزارشات مراکزي ھمچون بانک مرکزي مطابقت داده مي90تعيين دستمزد سال 

 مطرح 90ن در سال  ھزار تومان به عنوان كف حقوق كارگرا500در نخستين نشست نمايندگان كارگري پيشنھاد تعيين 
  . ھزار توماني حقوق كارگران موافقت شود197جانبه با افزايش 3رسد در نشست  شد اما به نظر نمي

ھا در بازار، نرخ تورم و  کميته تعيين حداقل دستمزد سال آینده کارگران استان تھران در اولين نشست خود وضعيت قيمت
ھای خانوار را  ھای اقالم مصرفی در ھزینه ين ميزان افزایش قيمت سال گذشته و ھمچن5ميزان افزایش دستمزدھا در 

مورد بحث و ارزیابی قرار داده بود و براساس آن خواستار افزايش منطقي حقوق كارگران بر پايه افزايش تورم شده 
ھای خانوار  نگرانی در مورد حداقل دستمزد کارگران در حالی وجود دارد که ھرچقدر فاصله بين دریافتی و ھزینه.بود

وری و توليد كار آنھا تاثير  کارگری بيشتر شود قدرت خرید آنھا كاھش خواھد يافت و این موضوع خود به خود در ميزان بھره
  . منفی خواھد گذاشت

ھا، مسئله مربوط به کيفيت دستمزد  نمايندگان جامعه كارگري خواستار آن ھستند كه دولت ھمزمان با آزادسازی قيمت
ھا در سطح جامعه   واقعی شدن آن را نيز در نظر بگيرد چرا كه معتقدند واقعی دیدن نرخ تورم و افزایش قيمتکارگران و

  . باید با واقع شدن دستمزدھا ھمراه باشد
شود و سبد ھزينه خانوار نيز  از طريق بانك مركزي تورم مشخص مي.  قانون كار تكليف مزد را تعيين كرده است41ماده 

ھاي اخير در كشور حكمفرما بوده است حداقل حقوق  براساس آنچه طي سال. شود ورم سنجيده ميبراساس نرخ ت
  . كند و بيش از آن نيز نيست  افرايش پيدا مي25 تا 15كارگران ھر ساله 

 ھزار تومانی امسال کارگران افزوده شود حداقل دستمزد 303 درصد به حقوق 20در صورتي كه براساس سنت ھر ساله 
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رسد كه اين دستمزد تناسب چنداني با خط فقر و تورم   ھزار تومان خواھد بود و به نظر نمي363ان در سال آينده كارگر
  . حاكم بر جامعه داشته باشد

  . تواند در نھايت منجر به بيشتر شدن فقرا و افزايش فاصله طبقاتي در كشور شود افزايش نامناسب حقوق كارگران مي
  پايان پيام

   منصور اسالو رھبر سنديکای شرکت واحد به بند عمومیباز گردادن 
  

منصور اسالو رئيس ھيئت مديره سنديکای شرکت :  آمده است 89 دی ماه 18بنابه گزارشات رسيده از ایران روز شنبه 
  معروف به1 روز سلول انفرادی و شرايط طاقت فرسا و غير انسانی در بند 8اتوبوس رانی تھران و حومه پس از تحمل 

رھبر سنديکای شرکت واحد بدليل شرکت در مراسم .  زندان گوھردشت کرج بازگردانده شد3سگدونی به بند 
  .  دی ماه به سلولھای انفرادی منتقل شد11گراميداشت شھيد راه آزادی مردم ايران علی صارمی روز 

انفرادی منتقل کردند ولی زندانيان بازجويان وزارت اطالعات برای ايجاد رعب و وحشت در اين بند او را به سلولھای 
سياسی با ارسال پيام ھا و برگزاری گسترده مراسم گراميداشت برای اين شھيد به ترفندھا و اعمال ضدبشری 

  . بازجويان وزارت اطالعات وقعی ننھادند
انفرادی بند  زندانی سياسی به نام ھای رضا جوشن و محمد رضا پور شجری وبالگ نويس در سلولھای 2در حال حاضر 

  . معروف به سگدونی زندانی ھستند1

  اي   ھزار كارگر ساختماني به فني و حرفه5معرفي 
  
  

: دبيراجرايي خانه كارگر استان كردستان گفت:  دی آمده است 18 ایلنا در تاریخ –به گرازش خبرگزاری دولتی کار ایران 
  . گيرند بيشتركارگران اين استان ھمان حداقل مزد را مي

 ھزار كارگر دارد اما برخي از واحدھاي 11استان كردستان حدود : وگو باخبرنگار ايلنا افزود سعلي صفري درگفتعبا
  . اند ھاي گذشته تعطيل و كارگران آن بيكارشده توليدي صنعتي استان طي سال

براي حل مشكالت  كشور به خصوص وزراي كار و صنايع  اين فعال كارگري دراستان كردستان خواستار توجه مسووالن
خواھد كه  البته استانداركردستان نشان داده كه توجه خوبي به صنايع استان دارد و مي: شد وگفت واحدھاي ورشكسته

  . مشكالت واحدھاي توليدي استان را كاھش دھد
ن در سال اگر وضعيت فعلي دركردستان ادامه داشته باشد وضعيت كارگرا: دبيراجرايي خانه كارگر كردستان تصريح كرد

  .  به مراتب بدترخواھد شد90
كارگران با : اي خبر داد واظھار داشت  ھزار كارگر ساختماني استان كردستان به سازمان فني و حرفه5صفري از معرفي 

  . توانند به تامين اجتماعي مراجعه و از مزاياي بيمه آن بھره مند شوند دريافت كارت مھارت مي
  پايان پيام

  
  بدون شرح

  ھای قرآنی کارگران باید تقویت شود آموزه
  

ھای دینی و قرآنی  آموزه: عليرضا محجوب گفت:  دی آمده است 18 ایلنا در تاریخ –به گرازش خبرگزاری دولتی کار ایران 
  . ترین قشر جامعه ھستند کارگران باید تقویت شود زيرا آنان پرجمعيت

ی اسالمی كه در جمع مدیران اجرایی دارالقرآن خانه کارگر سخن به گزارش ايلنا، نماینده مردم تھران در مجلس شورا
ھمه مسئوالن و نيز خود کارگران باید دست : ھای کارگری را ناکافی دانست و افزود ھای قرآنی در حوزه گفت، فعاليت مي

  . در دست ھم نھند تا در جھت تقویت فعاليت ھای قرآنی جامعه کارگری گام بردارند
ھا سبب انس بيشتر کارکنان  ھای قرآنی در کارخانجات و سازمان خانه کارگر با بيان این مطلب که فعاليترئيس دارالقرآن 

کند چراکه نيروھای مومن و  وری در این کارخانجات افزایش پيدا می قطعاً ميزان بھره: با این آموزه ھا می شود گفت 
شود جدیت  ھستند در انجام وظایفی که به آنان محول میقرآنی به این جھت که از روحيه اسالمی و اخالقی برخوردار 

پردازند و این مسئله رابطه مستقيم با توليد دارد و ھر ميزان  بيشتری دارند و به بھترین نحو ممکن به ارائه آن می
  . دارد میکند و در نتيجه جامعه به سمت پيشرفت و تعالی گام بر وری در افزایش پيدا کند، توليد افزایش پيدا می بھره

ھای دارالقرآن خانه کارگر را در حوزه کارگری ناکافی دانست و از مدیران اجرایی خود خواست تا با  محجوب، فعاليت
  . ھای قرآنی گام بردارند جدیت بيشتر در جھت توسعه فعاليت

ت فرھنگ وارشاد اسالمی  با مجوز رسمی از وزار1385الزم به ذکر است که دارالقرآن خانه کارگر فعاليت خود را از سال 
ھای قرآن بين عموم مردم به ویژه جامعه کارگری آغاز نموده است که تاکنون توانسته  با ھدف ترویج و توسعه فعاليت

  . مند سازد ھای دینی و قرآنی بھره ھای آنان را از آموزه  ھزار نفر از کارگران و خانواده20است بيش از 
 پايان پيام

  
 ال را منتشر كنيدمستندات افزايش اشتغ

  
دبير اجرايي خانه كارگر اصفھان با ابراز :  دی آمده است 19 ایلنا در تاریخ –به گرازش خبرگزاری دولتی کار ایران 

خرسندي از اظھارات مسووالن اين استان مبني افزايش اشتغال در اين استان خواستار انتشار جزييات و مستندات 
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  . مربوطه به اين موضوع شد
مسووالن استان اصفھان به تازگي از افزايش اشتغال در اين استان خبر : رشان در گفت وگو با خبرنگار ايلنا گفتاصغر ب
ھاي شغلي   به تعھدات خود مبني بر افزايش فرصت89دھند و مدعي ھستند كه طبق اھداف تعيين شده در سال  مي

  . عمل كرده اند
 در تعداد بيمه 89ھاي سازمان تامين اجتماعي براي سال  زارشاين اظھارات در حالي است كه طبق گ: وي افزود

  . شدگان سازمان تغيير محسوسي صورت نگرفته است
ھاي شغلي پايداربايد تعداد بيمه شدگان سازمان تامين اجتماعي نيز به ھمان  در صورت افزايش فرصت: وي يادآور شد

  . اندازه افزايش يابد
فھان با بيان اينكه افزايش اشتغال در اين استان صنعتي جاي تقدير دارد از مسووالن دبير اجرايي خانه كارگر استان اص

  . استاني خواست تا جھت تنوير افكار عمومي مستندات مربوطه را نيز منتشر كنند
 پايان پيام

 واردات انبوه شکر و نابودی مزارع چغندر و نيشکر داخلی 

در سالھای اخير مزارع چغندر قند و نيشکر با افزايش :ی آمده است  د19در تاریخ مھر به گزارش خبرگزاری دولتی 
مشکالت کارخانه ھای توليد کننده سودآوری خود را برای کشاورزان از دست داده است و در برخی از موارد اين زمينھا 

   .تغييرکاربری داده اند
بوھی از شکرھای وارداتی بازار ھای داخلی را  درصد کاھش يافت و ورود ان4در واقع از زمانی که تعرفه واردات شکر به 

  .  ندارندفراگرفت، کارخانه ھا توان توليد را از دست داده اند و کشاورزان ھم انگيزه ای برای کاشت
 درصد رسيد و در سالجاري، وزارت جھاد کشاورزی با افزايش قيمت 25 سال گذشته تعرفه واردات شکر به 2گرچه در

 تقويت انگيزه کشاورزان برای کشت آن دارد اما شرايط کنونی وضعيت مناسبی را برای خريد اين محصول سعی در
  .  نخواھد زدکشاورزان رقم

 ميليون تن 6 حدود 85ميزان کشت اين محصول در اين سالھا با کاھش چشمگيری مواجه بوده است به طوريکه در سال 
ميليون تن کاھش يافت، ھمچنين در سال جاری ميزان  2 به 88چغندر قند در کشور کشت شد که اين ميزان در سال 

   . ميليون تن تخمين زده می شود3توليد اين محصول حدود 
 ميليون تن وجود دارند که تاکنون 1.77 واحد نيشکری با ظرفيت ساالنه حدود 8 واحد چغندری و 35اين درحالی است که 

  . د چغندر و نيشکر بوده است تولي ميليون تن با توجه به1.3بيشترين توليد آنھا حدود
   شکر دومين محصول غذايی وارداتی

 واحد 910با وجودی که از شکر به عنوان يکی از محصوالت استراتژيک در کشور نام برده می شود که نياز بيش از 
 توليدی توليد شيرينی و شکالت را برطرف می کند و بخشی از آن مصرف خانوارھا را ھم پوشش می دھد، کشور به

   .يکی از وارد کننده ھای بزرگ آن تبديل شده است
به گفته فعاالن صنعت غذا، پس از واردات روغن، بيشترين ميزان واردات به شکر تعلق دارد و توليدکنندگان شکر يکی از 

   .وابسته ترين توليدات به خارج از کشور را به خود اختصاص داده اند
 ھزار تن چغندر 80ن در گفتگو با مھر با اشاره به اين موضوع که سال گذشته عضو کانون انجمن صنفی صنايع غذايی ايرا

 2قند توسط يکی از شرکتھای توليد کننده شکر خريداری شده است، توان واقعی توليد اين محصول را در اين شرکت 
و کاھش ميزان توليد مواد کارخانجات توليدکننده شکر به دليل واردات بی رويه :  تن در روز عنوان کرد و گفت50ھزار و 

   .اوليه با مشکالت زيادی روبرو ھستند و تقريبا با ورشکستگی به کار خود ادامه می دھند
 ھزار تومان 90 به 90دولت برای حمايت از کشاورزان قيمت ھر تن چغندر قند را برای سال : محمد علی افصحی افزود

  . ان بود ھزار توم75 افزايش داد در حالی که اين رقم امسال
واردات، : وی با بيان اينکه افزايش قيمتھا تنھا ھزينه تمام شده را افزايش می دھد و به ضرر توليد کننده است، گفت

   .افزايش ھزينه توليد و مواد اوليه زيان مضاعفی را به توليد کننده تحميل می کند
قند تشکيل می دھد و اين مورد در کنار عوامل ديگر  درصد ھزينه توليد شکر را قيمت چغندر 70به گفته اين توليد کننده، 

  . تومان است850 تومان می رساند در حالی که در بازار، شکر کيلويی 1200قيمت تمام شده شکر را به کيلويی 

   يک فعال صنفی معلمان شھرکرد، به اتھام ارتباط با شرکت ھای ھرمی بازداشت شد

 
احکام شھرستان فارسان با  سه روز پيش از بخش اجرای:  می نویسد  دی19سايت جرس نزديک به اصالح طلبان در

اجرای حکم به زندان معرفی کند اما آقای باستان اعالم  آقای باستان تماس گرفته و از او خواسته بودند خود را برای
   .خوانده، خود را معرفی نخواھد کرد» ناعادالنه بودن حکم» کرده که به دليل آنچه

  ميليارد تومانی در تعاونی مسکن 150 جزييات اختالس

ای از  مديرعامل شرکت تعاونی مسکن کارگران برق تھران، جزئيات تازه:  دی آمده است 19 در آفتاببه نوشته سایت 
  .  کرد ميليارد تومانی اعضای سابق ھيأت مديره اين شرکت را تشريح150کالھبرداری و اختالس 

در اين پرونده مديرعامل و اعضای ھيأت مديره وقت شرکت تعاونی مسکن به «: حسن روزگاری به روزنامه ايران گفت
ھای به عمل آمده نيز مشخص شده،  تاکنون در حسابرسي. عنوان متھمان اصلی پرونده تحت پيگرد قانونی قرار دارند

راه آھنگ، مجموعه  واحدی مالک اشتر بزرگ567ھای شھرک آبعلي، شھرک نور رودھن، مجموعه  آنھا برای اجرای پروژه



 80

 واحدی محله جشنواره در تھرانپارس، برج تجاری مسکونی 100 واحدی پونک، شھرک حکيميه تھرانپارس، مجموعه 66
 ھزار متری کامرانيه ـ که عمدتاً برخالف اساسنامه شرکت 6زيتون در خيابان آزادي، مجموعه ھشتگرد و خريد زمين 

   .اند  ميليارد تومان اختالس و کالھبرداری کرده150 بيش از -تعاونی و بدون اجازه مجمع صورت گرفته 
ھای خريداری شده  زيرا زمين. اند رو کرده به ھمين خاطر نيز اعضای شرکت تعاونی را با ضرر و زيان مالی ھنگفتی روبه

ابل توجھی از اعضا حال آنکه متھمان در اين راستا مبالغ ق. ھا عمدتاً بدون سند رسمی بوده است برای اجرای اين پروژه
   .اند دريافت کرده

ھای تعاونی مسکن با  اند در حال حاضر تمام پروژه ھای دريافتی را در اين امر مصرف نکرده اين در حالی است که پول
حساب کامل در انتظار دريافت اسناد و  ھای بسيار سنگين ناتمام مانده و اکثر اعضا نيز با در دست داشتن تسويه بدھي

پذير   امکاناما متأسفانه در حال حاضر واگذاری امالک تا زمان بررسی و رسيدگی دقيق به پرونده. ن ھستندامالکشا
  . نيست

ھای عضويت از سوی بستگان  وی ھمچنين با اشاره به قراردادھای پيمانکاری با اسامی مستعار و خريد و فروش کارت
ھای متعدد   قوانين شرکت تعاوني، سوءاستفاده و اختالسای و ھای اساسنامه عالوه بر خالف«: مديرعامل وقت گفت

ھای  ھا به حساب ھای متعلق به شرکت تعاونی از سوی متھمان يا بستگان نزديک آنھا و واريز پول مثل وصول چک
اين در حالی است که وکال و مشاوران حقوقی متھمان نيز از ديگر متھمان پرونده . شخصی اعضا نيز صورت گرفته است

   .اند شان ياری داده ھای تبھکارانه چرا که موکالن خود را در رسيدن به نقشه. ندھست
متھمان پرونده ادعا «: ـ مھمترين پروژه شرکت تعاونی مذکور ـ اظھار داشت» ھشتگرد«در ادامه درباره پروژه » روزگاری«

ه است اما در اداره ثبت و شھرداری تنھا  ھکتار زمين برای واگذاری به اعضا خريداری شد481اند که در اين پروژه  کرده
   . ھکتار تأييد شده است355

ھای متھمان با اين مقدار زمين فقط   ھزار تن عضويت دارند و در صورت اثبات گفته25به گفته وی در اين پروژه حدود 
خواھند ماند و ھم اکنون برای  ھزار تن ديگر در اين پروژه بالتکليف 15بنابراين .  ھزار تن زمين واگذار کرد10توان به  مي

  » .ار زمين ديگر است ھکت750جلب رضايت آنھا نياز به حدود 
 عضو اين پروژه سند رسمی تنظيم کردند اما بعدھا به 250متھمان ابتدا برای «: وی ھمچنين درباره پروژه آبعلی نيز گفت

ه و دوباره قطعات را در ابعاد کوچکتر به افراد ديگر ھا را به طور غيرقانونی به ھم ريخت بھانه افزايش تورم تقسيمات زمين
  » .ندا واگذارکرده

ای خاص، ميلياردھا  متھمان با تقسيم اين زمين بين خود و عده: وی ھمچنين درباره پروژه کامرانيه نيز اظھار داشت
  . اند  به شرکت و اعضا وارد کردهتومان ضرر و زيان

 6از شعبه دھم دادسرای ناحيه » گری دوات«ای مسئوالن قضايی به ويژه بازپرس ھ روزگاری در ادامه با اشاره به تالش
ھا خواست تا آرامش خود را حفظ کنند چرا که دستگاه قضايی و ھيأت مديره جديد  تھران، از اعضای تعاونی و شاکي

  .  ھستندشرکت تعاونی با جديت تمام در حال رسيدگی به اين پرونده
ھای مردمی و شکايت برخی از  ين پرونده از چند سال قبل ھمزمان با اعالم گزارشگفتنی است، رسيدگی به ا

 بازپرسی دادسرای 10ھای مراجع قانونی به دادسرای عمومی و انقالب تھران در دستور کار شعبه  مالباختگان و گزارش
   . قرار گرفت6ناحيه 

ه وقت و ھمدستانشان از طريق فروش ھای به عمل آمده مشخص شد ھفت تن از اعضای ھيأت مدير در بررسي
   .اند  ھزار تن، ميلياردھا تومان کالھبرداری کرده30ھای عضويت جعلی يا بدون پشتوانه از دست کم  کارت

در حال حاضر متھمان با قرارھای ميلياردی تحت پيگرد قانونی قرار دارند و تحقيقات قضايی درباره اين پرونده ھمچنان 
  .ادامه دارد

  

  م و کفش تبریز در کما صنعت چر

صنعت کفش و چرم تبریز طی حدود یک قرن : حامد عاطفی فر:  دی آمده است 19به گزارش برگزاری مھر در تاریخ 
فعاليت پرفراز و نشيب خود ميلياردھا تومان به اقتصاد ایران تزریق کرده اما اکنون با مشکالتی دست و پنجه نرم می 

  .ز مرگ حتی با ميلياردھا تومان ممکن نباشدکندکه به نظر می رسد نجات آن ا
واحدھای توليد کننده چرم و کفش تبریز در حالی که می توانستند ھرکدام سفير ایرانيان در جای جای دنيا باشند به 

  .نوبت به کما می روند تا دیگر جز نام و نشان و خاطره ای در آلبوم صنعت این خطه چيز دیگری به یادگار نگذارند
و نام ھای ماندگاری در صنعت کفش ھمچون " افروز"و " شفق"، "صدر"نام به جای مانده از صنعت چرم مانند ده ھا 

ھر کدام حکایت مردانی است که آجر به آجر واحدھای صنعتی خود را روی ھم " ایلقان"و " مرغوب"، "اصل نژاد"
احدھا به جای آنکه توسعه روزافزون را شاھد نھادند تا پرچمی از سرافرازی و نمادی از توانمندی باشند اما این و

  .باشند یک به یک به واحدھایی راکد تبدیل می شوند که ھرگز تصور نمی شد
واحدھای چرم و کفش تبریز در حالی یک به یک و در مقابل چشم دولتمردان به رکود می روند که کشورھای دیگری 

  .ی مشابه را در دستور کار خود قرار داده اندمانند چين، ترکيه و حتی پاکستان توانمندسازی واحدھا
  تبریز، مھمترین قطب صنعتی چرم کشور

 درصد واحدھای چرم سازی کشور در تبریز مستقر است و از ھمين روست که تبریز لقب بزرگ ترین و مھم ترین ۴۶"
ن صنایع ومعادن آذربایجان اینھا را فرزین دربندی، معاون امور صنایع سازما." قطب صنعتی چرم ایران را گرفته است

واحد از آن ھا موفق به اخذ پروانه ١٧٠ واحد توليدی فعال است که ٢٩٠در چرمشھر تبریز : شرقی گفت و ادامه داد
  .بھره برداری شده اند
 ميليون فوت مربع است که ۵٠ظرفيت ساالنه این تعداد واحد چرم سازی تبریز ساالنه حدود : وی خاطرنشان کرد

  . ميليون فوت مربع وجود دارد١۵٠به سرمایه گذاری جدید امکان افزایش ظرفيت تا بدون نياز 
ھم اکنون واحدھای فعال : دربندی با اشاره به رکود فعاليت واحدھای چرمسازی تبریز در زمان حاضر اظھار داشت
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  . درصد ظرفيت خود کار می کنند٣٠ تا ٢۵چرمسازی در چرمشھر تبریز تنھا با 
محدود بودن بازار، افزایش قيمت تمام شده، نبود ماشين آالت تکميلی : ل ایجاد چنين شرایطی گفتوی در بيان عل

  .چرم و پائين بودن تکنولوژی از عوامل موثر در بروز شرایط بحرانی است
  شھرت جھانی کفش تبریز به عنوان یک برند معتبر

 درصد چرم توليد شده در صنعت ٩٠ با بيان اینکه معاون امورصنایع سازمان صنایع و معادن آذربایجان شرقی ھمچنين
  .کفش تبریز به عنوان یک برند معتبر در سطح جھان مطرح است: کفش مصرف می شود، اعالم کرد

 واحد توليدی دارای پروانه بھره برداری از سازمان صنایع و معادن در زمينه توليد کفش فعاليت می ١۵۴: وی افزود
  . جفت کفش توليد می شودکنند که ساالنه شش ميليون

دربندی، واردات کاالھای ارزان قيمت و بی کيفيت چينی را از عوامل تاثيرگذار در رکود صنعت کفش تبریز اعالم کرد و 
قاچاق، پایين بودن تکنولوژی و نيز ناتوانی در طراحی و ارائه مدل ھای جدید از دیگر عومال موثر در رکود صنعت : افزود

  .ی می شودکفش تبریز ارزیاب
  قاچاق، مھمترین چالش صنعت کفش و چرم

کارشناسان، عوامل بسياری را برای بی رونقی صنعت کفش و چرم تبریز عنوان می کنند اما رئيس انجمن کفش 
در اولویت چالش ھای این حوزه به ویژه کفش " قاچاق"آذربایجان شرقی معتقد است که از ميان انبوه مشکالت، 

  .است
صنعت کفش جزو صنایع اشتغال زاست اما ورود بی رویه و بی ضابطه : گفتگو با خبرنگار مھر افزوداحمد خادم در 

کفش به کشور که برای مرزنشينان و حتی فعاالن گمرکی سود مالی دارد، این صنعت را با مشکالت جدی مواجه 
  .کرده است

کفش جزو اقالم ممنوع الورود از مرز : وی با بيان مثالی، ورود سھل کفش قاچاق به کشور را یادآور شد و گفت
  .در مجاورت با کشورعراق نيست و به راحتی وارد ایران می شود" تمرچين"

ورود سھل کفش ھای قاچاق به کشور در حالی : وی بر کنترل جدی مبادی ورودی و خروجی کشور تاکيد کرد و افزود
ت ماليات و دیگر عوارض قانونی، با انبوھی از صورت می گيرد که توليدکنندگان کفش در داخل عالوه بر پرداخ

  .مشکالت روبرو ھستند
باید ھمه مسئوالن از نمایندگان مجلس تا دولتمردان ضمن : عضو شورای راھبردی خوشه صنعتی کفش تبریز گفت

 احساس مسئوليت بيشتر، با وارد کنندگان کاالی قاچاق و بی کيفيت برخورد کنند اما چون موضوعی اقتصادی در
  .ميان است و واردات کاالی قاچاق برای عده ای درآمد دارد، این موضوع کنتترل نمی شود

باید دفت شود کفش ھایی وارد بازار مصرف شود که از نظر : خادم، مدیریت واردات را مورد تاکيد قرار داد و افزود
ه عنوان انجمن متخصص این سالمتی مشکلی برای مصرف کننده ایجاد نکند زیرا انجمن کفش آذربایجان شرقی ب

  .صنعت بر این باور است که ریشه بسياری از بيماری ھای ارتوپدی به کفش ھای بی کيفيت برمی گردد
رئيس انجمن کفش آذربایجان شرقی با بيان اینکه کيفيت کفش عالوه بر توليدکننده باید برای مصرف کننده نيز از 

طعاً ارزان بودن کفش برای مصرف کننده لطمه می زند و عالوه بر ق: اھميت باالیی برخوردار باشد، اظھار داشت
  .مسایل اقتصادی، سالمت بھداشتی آنان را ھم به مخاطره می اندازد

اصراری به اینکه ھموطنانمان، کفش ایرانی و یا محصول توليد تبریز را بخرند نيست ولی این تفکر که : وی گفت
ز به حمایت دارد، باید نھادینه شود و اتفاقی بيفتد که مردم به خرید صنعت کفش در ایران برای شکوفا شدن نيا

  .کاالی وطنی افتخار کنند
صنعتگران تبریز مخالف وارد شدن محصول باکيفيت چينی نيستند، بلکه از آن استقبال : خادم ھمچنين اظھار داشت

ه چندم بی کيفيت خود را به ایران می کنند اما ھرگز چنين اتفاقی نمی افتد و کشور چين ھمچنان محصوالت درج
  .صادر می کند

ھم اکنون به دليل نبود سيستم : وی با تاکيد بر اینکه باید ذائقه مشتری در توليد کفش مورد توجه قرار گيرد، افزود
مشتری محور، بازار کفش بچه گانه و اسپورت بيشتر از بازار کفش ھای دیگر توسط محصوالت توليد چين خطر را 

می کنند و حتی توليدکننده چينی برای تسلط به بازار دیگر کفش ھا محصوالت خود را با برند شرکت ھای احساس 
  .معتبر تبریزی به فروش می رساند

رئيس انجمن کفش آذربایجان شرقی فراھم نشدن زیرساخت توليد کفش در تبریز را یکی دیگر از چالش ھای این 
شته زیرساخت ھایی مانند شھرک تخصصی و مرکز دانشگاھی برای  سال گذ٣٠طی : صنعت عنوان کرد و افزود

آموزش مدیران وفعاالن واحدھای صنعتی ایجاد نشده و از اینرو نباید انتظار داشت که محصول توليدی در این شھر به 
  .بازارھای جھانی راه یابد

 دولت به آذربایجان شرقی وی با بيان اینکه نوسازی صنعت کفش و چرم تبریز جزو مصوبات سفر استانی ھيئت
 بند به تصویب ھيئت دولت رسيده و برای اجرایی شدن آن باید ١٢طرح مربوط به این نوسازی در : است، افزود

  .نمایندگان مجلس در پيگيری ھای الزم جدیت داشته باشند
ریز مظلوم واقع شده این صنعت در تب:  ھزار نفر در صنعت کفش تبریز خاطرنشان کرد۴٠خادم، با اشاره به اشتغال 

  .است به طوریکه اکنون فرزند ھيچ یک از صنعتگران این حوزه رغبتی به ادامه فعاليت پدرشان ندارند
 واحد صنعتی کفش از مجموع دو ھزار و ١٠٠عضو شورای راھبردی خوشه صنعتی کفش تبریز با اشاره به فعاليت 

 ميليون جفت کفش در سال توليد می کنند که برای ١۵ این واحدھا حدود: واحد فعال این استان اظھار داشت٢٠٠
  .عرضه، روانه بازار مصرف می شود

 با سير نزولی مواجه شده ٨۵صادارت کفش پس از سال : وی ميزان صادارت کفش از تبریز را ناچيز دانست و افزود
  . سال قبل از آن چشمگير و اميدوارکننده بود٠است در حاليکه این ميزان طی 

  اخله دولت برای جلوگيری از ورود چرم و کفش بی کيفيتلزوم مد
رئيس اتحادیه کفاشان آذربایجان شرقی نيز با بيان اینکه ھم اکنون واحدھای توليدی چرم با پایين ترین ظرفيت ممکن 

و و واحدھای توليدکننده کفش در آستانه تعطيلی قرار دارند، لزوم مداخله موثر دولت جھت جلوگيری از ورود چرم 
  .کفش بی کيفيت را مورد تاکيد قرار داد
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ھزار نفر در صنعت کفش تبریز ۴٠جواد حسين نژاد در گفتگو با خبرنگار مھر با بيان اینکه سه ھزار واحد با حدود 
این تعداد شامل تامين کنندگان مواد اوليه، ارائه کنندگان خدمات، توليد کنندگان و فروشندگان آن : فعاليت دارند، افزود

  . شودمی
وی ایجاد یک کارگروه مشترک با مسئوالن استانی برای رسيدگی به مشکالت چرم و کفش را به عنوان صنعت 

  .بومی استان، گامی به سوی بھبود مشکالت فعاالن این بخش ھا دانست
دولت : وی ورود کاالی بی کيفيت و چينی را یکی از عوامل به رکود کشيده شدن این صنعت اعالم و خاطرنشان کرد
  .باید جلوی ورود کاالھای چرم چينی به کشور را گرفته و در مقابله با قاچاقچيان قاطعيت بيشتری داشته باشد

ایجاد امکان توليد کفش ھای تزریقی با ورود و بکارگيری آسان : رئيس اتحادیه کفاشان آذربایجان شرقی اضافه کرد
ی بی کيفيت به بازار و راکد شدن فعاليت واحدھای صنعتی دستگاه ھای توليد آن ھا از دیگر عوامل ورود کفش ھا

  .کفش است
عالوه بر اینکه باید مشکالت مربوط به تامين مواد اوليه با کيفيت برای بکارگيری در صنعت کفش : حسين نژاد افزود

ه تصميم مرتفع شود ضرورت دارد اھرم کنترل کيفيت به عنوان راھکاری موثر برای شکوفایی این صنعت مورد توج
  .گيران قرار گيرد

  ضرورت ارتقای فناوری توليد کفش و چرم
سابقه طوالنی این صنعت در تبریز و تبدیل : استاندار آذربایجان شرقی ھم در رابطه با صنعت کفش و چرم تبریز گفت

ری شدن آن به قطب صنعتی در کشور و منطقه برای ھمه یک فرصت است اما به نظر نمی رسد برای ایجاد بازا
  .پررونق زمان را از دست داده باشيم

احمدعليرضا بيگی، عدم توجه به شيوه ھای نوین تجارت از سوی فعاالن چرم و کفش تبریز را عامل عقب ماندن از 
  .برای رسيدن به رونق در این بخش، باید مشکل تکنولوژی را حل وفصل کرد: قافله تجارت جھانی دانست و افزود

 به تداوم صادرات محصوالت چرم و کفش در شرایط بحرانی بازار، این امر حاکی از توان رقابتی با توجه:وی اضافه کرد
  .محصوالت توليدی در بازار ھای جھانی است

بيگی، ایجاد زمينه برای سرمایه گذاری خارجی و مشترک با کشورھای دیگر را راھی برای رون رفت از وضع به رکود 
روش ھای سنتی در قواعد بازار جھانی راھی به جایی نمی برند و : ردرفته این صنعت دانست و تشریح ک

  .توليدکنندگان باید به فکر روش ھای نوین توليد در قالب تعاونی و ھلدینگ باشند
  

***  
صنعت چرم و کفش تبریز با وجود اینکه ھمواره در اقتصاد کالن کشور و منطقه نقش مھم و اجتناب ناپذیری را ایفا 

ا اکنون با مشکالتی مانند افزایش شدید قيمت مواد اوليه، ورود کاالھای مشابه خارجی، از دست دادن کرده است ام
نيروھای سابقه دار و اشتغال آن ھا در مشاغل دیگر، نداشتن سرمایه در گردش، رکود اقتصادی، تورم و نيز عقب 

کالت در حال تبدیل چرخه آشنای توليد به افتادن از جریان توليد جھان را تجربه می کند و فشار ناشی از این مش
  .چرخه غریبه ای است که بيش از ھر زمان دیگری خطرناک و بحران زا به نظر می رسد

  
  بركناري در يكي از شركت ھاي زير مجموعه وزارت رفاه 

  
گذاري  رمايه عضوھيات مديره شركت س2 :  دی آمده است 19 ایلنا در تاریخ –به گرازش خبرگزاری دولتی کار ایران 

  . از سمت ھاي خود كنارگذاشته شدند) وابسته به شستا(دارويي تامين
گذاري دارويي تامين و فرخ  به گزارش خبرنگارايلنا، مرتضي آذرنوش مديرعامل و نايب رييس ھيات مديره شركت سرمايه

  . گذاري از سمت خودكناره گذاشته شدند ملكوند فرد عضو ھيات مديره اين شركت سرمايه
اين افراد : با تاييد اين خبر تصريح كرد) شستا(گذاري تامين اجتماعي در ھمين ارتباط يك منبع مطلع از شركت سرمايه

  . اند  ساله ھيات مديرگي آنھا به پايان رسيده است و به ھمين علت تغيير كرده2كنم كه دوره  اند اما گمان مي عزل نشده
عاونت فني درآمد تامين اجتماعي، معاونت اداري مالي تامين اجتماعي و عضوھيات مديره سازمان تامين اجتماعي، م

  . عضويت در ھيات مديره موسسه عالي پژوھشي تامين اجتماعي از جمله سوابق فرخ ملكوند فرد است
مديرعاملي انستيتوپاستور ايران، مديريت پروژه توليد  ھمچنين دكتر مرتضي آذرنوش نيز داراي سوابقي است از جمله

  . داروھاي نو تركيب و رياست انجمن داروسازان ايران
 كارخانه و شركت 28 تاسيس شده و داراي حدود 1382در سال ) سھامي خاص(گذاري دارويي تامين  شركت سرمايه

  . تابعه است
  پايان پيام

  

 . کارمندان بدون ھرنوع پروژه ای خانه نشين شده اند» دورکاری«به بھانه 

ای برای  پروژه/ يکماه از خانه نشينی وزارت کاريھا گذشت :  دی آمده است 19 در مھرولتی به گزارش خبرگزاری د
  کارکنان تعريف نشد 

 روز 15گذرد که در اين مدت بيشتر آنھا حداقل  کارکنان وزارت کار و امور اجتماعی مي" دورکاری"در حالی حدود يکماه از 
  . ای آنھا تعريف نشده استای نيز بر را در منازل خود سپری کرده و پروژه

خبرنگار مھر از وزارت کار و امور اجتماعی کسب اطالع کرد که با وجود گذشت يک ماه از آغاز اجرای طرح دورکاری در اين 
ھايی که بتوان آنھا را در  وزارتخانه، ھنوز اقدام عملی برای واگذاری تجھيزات، تامين شرايط کار در خانه و ھمچنين پروژه

   .جام داد، انجام نشده استمنازل ان
برخی کارکنان وزارت کار و امور اجتماعی معتقدند در حالی اين وزارتخانه به سرعت و به صورت ضربتی طرح دورکاری را 
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   .در بدنه اين وزارتخانه به اجرا گذاشته که برای خانه نشين شدن کارکنان آن نيز پروژه ای تعريف نشده است
انگی در اين وزارتخانه مطرح شده است که آن ھم برخی مسئوالن ارشد وزارت کار مطرح اخيرا نيز موضوع مشاغل خ

می کنند که وظيفه وزارت کار در اين موضوع سر و سامان دادن به مشاغلی است که ھم اکنون نيز در منازل انجام می 
   .شود و برای آن يک برنامه جديد اشتغالزايی در کار نيست

در حالی . خانگی با کيفيتی که ذکر شد نيز ھنوز منابع تسھيالتی در نظر گرفته نشده استبرای اجرای طرح مشاغل 
وزارت کار می توانست از بدنه کارشناسی و کارکنان خود در راستای سياست گذاريھای کالن برای ايجاد فرصتھای جديد 

   .ا از بين برده استمند شود که با دورکار کردن بخش زيادی از آنان عمال اين امکان ر شغلی بھره
برخی از کارشناسان در بدنه اين وزارتخانه معتقدند که ھم اکنون برای تثبيت مشاغل موجود در کشور و ھمچنين تنظيم 
روابط کار برنامه ای مدون و کاربردی وجود ندارد، در حالی که اين وزارتخانه بايد در حوزه سياست گذاريھای کالن اشتغال 

   .نقش ايفا کند
ی کارکنان وزارت کار و امور اجتماعی اعالم می کنند که ھم اکنون با وجود مطرح شدن اجرای طرح دورکاری در برخ

وزارتخانه ھا، فقط وزارت کار است که اين موضوع را به سرعت عملياتی کرده است و در بخشھای ديگر پيگيری چندانی 
   .در اين مورد صورت نمی گيرد
 درصد از نيروھای شاغل خود را خواھد داشت و 12کرده است که حداکثر امکان دورکار کردن ھم اکنون وزارت نفت اعالم 

 نفر از کارکنان خود و آن ھم به صورت اختياری سخن گفته است، ھمچنين وزارت 200وزارت اقتصاد نيز از دورکار شدن 
نجام ھمه کارھا  بلکه با تعداد فعلی نيز توان اتعاون اعالم کرده است که نه تنھا توان دورکار کردن نيروھای خود را ندارد،

  . را نخواھد داشت
در حالی که کارکنان وزارت کار با گذشت يکماه از دورکار شدن منتظر پروژه و طرحی قابل انجام در منازل خود ھستند، 

 وزارت کار به کارکنان دورکار ھنوز تجھيزات و ملزومات کار از قبيل اينترنت پرسرعت در اختيار آنھا قرار نگرفته و به تازگی
  .  منازل آنھا فعال خواھد کردخود اعالم کرده است که اينترنت پرسرعت را در

موضوع حذف نظارتھای حداقلی وزارت کار بر حسن انجام کار کارکنان اين وزارتخانه نيز موضوعی ديگر است که با دورکار 
 فکر می کنند که وزارت کار در مقابل کار آنان مسئوليت دارد و نمی کارکنان وزارت کار. شدن امکان آن از بين خواھد رفت

  .  پيشگام شودتواند خود مانعی در مقابل امنيت شغلی آنان باشد و در اين راه
اگر چه مسئوالن وزارت کار موضوع بيکاری تدريجی کارکنان با اجرای دور کاری را رد کرده اند اما يکی از نگرانی کارمندان 

  . وع استھمين موض
  

 انکارناپذیراست بيکاری چند ميليون نفری جوانان یک واقعيت
 

ترین دالیل افزایش  ھرچند مسئوالن ارشد وزارت کار یکی از مھم :  دی آمده است 19 در مھربه گزارش خبرگزاری دولتی 
دانند، اما ھمراه مسائل  می غل با بازار کار و تقاضای آنان برای ش۶٠ھای اخير را ورود متولدین دھه  سال نرخ بيکاری در

 .شغلی نيز مطرح بوده است دیگری مانند افزایش دوره جستجوی شغل و یا کاھش امنيت
ھا نيز مسئوليتی به مرکز آمار  وضعيت کارجویان و عملکرد استان البته در زمينه بررسی وضعيت بازار کار، نرخ بيکاری،

 .بيکاری کشور باشدمتولی اصلی اعالم نرخ  ایران داده شده است تا
 ماه یکبار نسبت به اعالم جزئيات نوسانات نرخ بيکاری کشور اقدام ٣اخير ھر  ھای از این رو این مرکز طبق روال سال

افزار مورد استفاده در  بر اینکه نرم اگر از نقدھا و مسائلی که توسط فعاالن و کارشناسان بازار کار مبنی .کرده است
سازمان جھانی کار در مورد شاغل دانستن یک ساعت کار  توان تعریف کشور اشکال دارد و نمیتعریف بيکار و شاغل در 

 .ھایی ھمراه بوده است نرخ بيکاری نيز ھميشه با حاشيه در ھفته را در ایران پذیرفت، خود
 صل به اعالمھای اخير به صورت مرتب و با گذشت چند روز از ھر ف تغييرات آن طی سال حال با اینکه نرخ بيکاری و

از وضعيت بازار کار کشور   روز، مرکز آمار ایران ھيچ گزارش جدیدی٢٠٠رسيد، اما این بار با گذشت حدود  عمومی می
 .ارائه نکرده است

ارشد وزارت کار و امور اجتماعی نيز تاکنون نه تنھا در مورد علت اصلی تاخير و  مسئوالن این مرکز و ھمچنين مدیران
که نرخ بيکاری و تعداد  اند بلکه به صورت کلی معتقدند ای ارائه نکرده ن این نرخ توضيح قانع کنندهاعالم نکرد دليل

 .است کارجویان در دو فصل تابستان و پایيز سالجاری کاھش یافته
 خواھد بود خود موضوعی است که نياز اینکه کاھش نرخ بيکاری و جلوگيری از افزایش تعداد کارجویان چگونه قابل لمس

 .کردن کاھش بيکاری دارد ھای دقيق از بازار کار و ھمچنين مستند به بررسی
ميليون فرصت شغلی جدید در کشور خبر داده و تاکيد کرده  ١٫١البته چند روز پيش وزیر کار و امور اجتماعی از تحقق 

 شود این ميزان تا پایان  میبينی ھا محقق شده و پيش فرصت جدید نيز بيشتر در استان  ھزار٢٠٠است که از این ميزان 
 . ميليون فرصت جدید شغلی نيز بالغ شود١٫۵جاری تا  سال

 شود و  ماه گذشته ارائه نمی۶شود که ھيچ نشان و آدرسی از وضعيت بيکاری در  مطرح می ھمه این موارد در حالی
نرخ در زمستان سال گذشته  این درصد است، ھمچنين ١۴٫۶جاری با رکورد  آخرین نرخ بيکاری کشور مربوط به بھار سال

  . درصد بوده است١۴٫١نيز معادل 

 بيکاری؛ واقعيتی انکارناپذیر
اسالمی کار کشور در خصوص وضعيت بيکاری کشور و اظھارات اخير  اولياء علی بيگی نایب رئيس کانون عالی شوراھای

 : بيکاری بدون اعالم درصد آن، گفتميليون فرصت شغلی جدید در کشور و کاھش نرخ ١٫٣ مسئوالن در زمينه ایجاد
 .انکارناپذیر است متاسفانه باید گفت موضوع بيکاری چند ميليون نفری جوانان امروز یک واقعيت

دانشگاھی رو به افزایش است؛ بنابراین با وجود چنين  التحصيالن ویژه در فارغ نرخ بيکاری در کشور به: وی اظھار داشت
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ھا و نھادھا باید در این رابطه نقشی  نھاد مسئول ھمه چيز است و ھمه دستگاه ط یکتوان گفت که فق ای نمی مسأله
  .کنند را ایفا

 تشکيل ستاد ویژه حل بيکاری
این رابطه یک ستاد ویژه و مشخصی وجود داشته باشد که زیرنظر  باید در: این مقام مسئول در حوزه کارگری تاکيد کرد

 .ھای مختلف نيز به آن کمک کنند خانهکند و وزارت جمھور کار مستقيم رئيس
 توان به حل معضل اشتغال اميدوار بود و در این رابطه یک وزارتخانه و کار کردن آن نمی وی با اشاره به اینکه با مسئوليت

شغلی ایجاد شده و تعداد  ھای شود که فرصت بنابراین وقتی گفته می: شود، تصریح کرد یک پایداری مثبتی ایجاد نمی
 .تامين اجتماعی نيز افزایش یافته باشد ين در کشور افزایش یافته است باید آمار بيمه شدگانشاغل

بررسی درستی از وضعيت بيکاری و تعداد شاغلين کشور داشته باشيم باید  اگر بخواھيم یک: علی بيگی اظھار داشت
 .استناد نيز است وجود آمار روشن و قابلگذشته به نسبت امروز بررسی شود و البته این کار مستلزم   ماه۶آمار روشن 

 کارگران ریسندگی کاشان در مرگ تدریجی

برخی . زندگی و گذران امور را برای آنھا بسيار مشکل ساخته است, وضعيت وخيم معيشتی کارگران ریسندگی کاشان
د وضعيت شان گفته اند، بعد از تعدادی از کارگران این کارخانه در مور. از کارگران، این وضعيت را مرگ تدریجی می نامند

کرده اما پس از مدتی که می گذرد، این   ھزارتومان به کارگران پرداخت می٨٠ای  پيگيری و اعتراضات آنھا، شرکت ھفته
  .شود  ھزار تومان می۴٠ای  مبلغ تبدیل به ھفته

تراض ما نسبت به عدم پرداخت متاسفانه از زمانی که اع“: به گزارش آژانس ایران خبر، این کارگران ھمچنين گفتند
حقوق معوقه و دیگر مشکالتمان از اخبار شبانگاھی شبکه دو حکومت پخش شد، این شرکت تا چند ھفته از پرداخت 

آنھا به این ترتيب قصد داشتند ما را . کرد  ھزار تومان ھم سر باز زده و حتی یک ریال ھم به ما پرداخت نمی۴٠ای  ھفته
ھای کارگران،  در حال حاضر در اثر اعتراضات و پيگيری. ی حرفی از مرگ تدریجی مان ھم نزنيمطوری ساکت کنند که حت

 ھزار تومان در این ۵٠ ھزار تومان یا ۴٠ ھزار به ما داده ميشود اما واضح است که ھفته ای ۶٠ ھزار تا ۴٠ھفتگی بين 
  ”.دکن  تومان بخریم، دردی را دوا نمی۴٠٠-۵٠٠شرایط که یک نان را باید 
کرد و  کارگر کار می  ٧٠٠٠ سنگ بنایش گذاشته شد ١٣١٣ریسندگی کاشان در سال “: یکی دیگر از کارگران گفت

خوردند، اکنون جز یک مجموعه به نام نساجی   ھزار نفر از این کارخانه مستقيم و غير مستقيم نان می١٠٠نزدیک به 
 ھزار نفر بازخرید و بازنشست و یا ۶ سال، ۶ه و در عرض شماره سه، بقيه وسایل و دستگاه ھای آن کامل فروخته شد

 نفر باقی مانده اند که آنھم با بحرانی که ھمه نساجی کشور را دربر گرفته معلوم ١٠٠٠تنھا حدود . اخراج شده اند
  .نيست فردا چه بالی دیگری در انتظار ما باشد

ھای ما چه وضعيت اسف باری  ایم خانواده قوق نگرفته ماه ح٢٨ ماه، ٢٧تواند تصور کند که وقتی  بھرحال ھر کسی می
  ”.دارند

  ھا مساعدت كند   ت براي تامين مواد اوليه كارخانهدول
  

: گويد  دبير اجرايي خانه كارگر استان فارس مي:  دی آمده است 19 ایلنا در تاریخ –به گرازش خبرگزاری دولتی کار ایران 
  . ھا مشكالت كارگري به حداقل خواھد رسيد  مورد نياز اوليه توليد در كارخانهدر صورت كمك دولت به تامين مواد اوليه

علي راستگو در گفتگو با خبرنگار ايلنا، با يادآوري اينكه نزديك به يك سال از حضور مديران دولتي در كارخانه الستيك دنا 
ته بھتر شده است و ھيچ مشكلي از در حال حاضر وضع اين واحد توليد در مقايسه با چند ماه گذش: گذرد؛ گفت مي

  . بابت پرداخت به موقع حقوق و مطالبات كارگران وجود ندارد
به دليل مشكالتي كه براي تامين مواد اوليه مورد نياز توليد در كارخانه الستيك دنا به وجود آمده بود : وي يادآور شد

  . شد مطالبات كارگران اين واحد توليدي تا مدتي با تاخير پرداخت مي
  . در نتيجه اين وضع كارخانه الستيك دنا زير نظر ھيات نظارت بر صنايع قرار گرفته است: وي گفت

 ھزار كارگر يكي از واحدھاي بزرگ توليدي در 2كارخانه الستيك دنا با : دبير اجرايي خانه كارگر استان فارس تصريح كرد
وليه وفروش محصوالت اين كارخانه يكي از واحدھاي استان فارس است كه در صورت توجه به وضعيت تامين مواد ا

  . توليدي موفق استان خواھد بود
  پايان پيام

  
  دستمزد

   بايد به دقت تعيين شود90مزد سال 
  

 دبير اجرايي خانه كارگر استان اردبيل خواستار :  دی آمده است 19 ایلنا در تاریخ –به گرازش خبرگزاری دولتی کار ایران 
  .  كارگران شد90ھا در تعيين حداقل مزد سال   از اجراي ھدفمند كردن يارانهلحاظ تورم ناشي

 بايد دقت الزم صورت گيرد وگرنه كارگران 90در تعيين حداقل مزد سال : وگو با خبرنگار ايلنا افزود سميه حيدري در گفت
  . ضرر خواھند كرد

سط كارگري طبق قوانين كار براي قشر كارگري كشور اين فعال كارگري در استان اردبيل خواستار تامين يك زندگي متو
ھا ھستيم بنابراين واضح است كه در سال   درصدي و رشد قيمت20 تا 10در حال حاضر شاھد تورم : شد و اظھار داشت

  . آينده تورم بيش از مقدار موجود خواھد بود
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 90 را براي حداقل مزد كارگران براي سال دبير اجرايي خانه كارگر استان اردبيل در پاسخ به اين سوال كه چه رقمي
 نفره كارگري را تامين كند اما در 4شايد يك ميليون تومان ھم نتواند زندگي يك خانوار : كنيد، اظھار داشت پيشنھاد مي
  .  پيشنھاد كنم90توانم عدد خاصي را به عنوان حداقل مزد كارگران براي سال  مجموع نمي

به خصوص اعضاي شوراي عالي كار خواست كه منافع قشر كارگر را فداي ھيچ موضوعي حيدري از نمايندگان كارگري 
  . نكنند

  پايان پيام
  

  دستمزد
   درصد كمتر باشد 25 نبايد از 90افزايش مزد سال 

  
ن عضو ھيات اجرايي خانه كارگر استان آذربايجا:  دی آمده است 19 ایلنا در تاریخ –به گرازش خبرگزاری دولتی کار ایران 

  . شود شاھديم كه ھر ساله در تعيين حداقل مزد كارگران به اين قشر محروم كشور كم لطفي مي: شرقي گفت
ھاي اقتصادي كشور توجه داشته باشيم به اين نتيجه  اگر به واقعيت: وگو با خبرنگار ايلنا افزود حميد جبارپور در گفت

  . فزايش داشته باشد درصد ا25 نبايد كمتر از 90رسيم كه حداقل مزد سال  مي
 درصدي را شدني 25قاسم مقام خانه كارگر استان آذربايجان شرقي در پاسخ به اين سوال كه آيا شما افزايش 

  . باشد  درصد را ھم غير منطق مي10اگر به اين است كه : دانيد يا خير؟ تصريح كرد مي
اعضاي :  شد و اظھار داشت90ران براي سال جبارپور خواستار لحاظ تورم واقعي جامعه در تعيين حداقل مزد كارگ

  . شوراي عالي كار به خصوص نمايندگان كارگري اين شورا بايد با عدد و رقم اين شورا را قانع كنند
تواند كمك حال كارگران  ھاي غير نقدي نيز مي عضو ھيات اجرايي خانه كارگر استان آذربايجان شرقي با بيان اين كه كمك

در حال حاضر كارگران : وي گفت. اي حداقل مزد عادالنه را بگيردتواند ج ھا نمي البته اين كمك: ردباشد، خاطر نشان ك
  . كند  ھزار تومان بن دريافت مي20 ھزار تومان حق مسكن و 10ماھانه 
  پايان پيام

  
  

  سھام عدالت كارگران بازنشسته را بدھيد
  
ریيس کانون بازنشستگان تامين اجتماعی :  دی آمده است 19خ  ایلنا در تاری–به گرازش خبرگزاری دولتی کار ایران  

گرفتن فرانشيز در مراکز درمانی ملکی سازمان تامين اجتماعی ظلم مضاعف به جامعه کارگران و : استان ھمدان گفت
  . بازنشستگان است

رصد متعلق به جامعه کارگری و حسين قادریان در گفتگو با ایلنا،با بيان اینکه سرمایه سازمان تامين اجتماعی به طور صد
با وجود اینکه کل مراکز درمانی تامين اجتماعی با حق بيمه دریافتی از کارگران ساخته :کارفرمایی است خاطر نشان کرد

  شده است چرا باید این قشر در مراکزی که متعلق به خوشان است حق فرانشيز پرداخت کنند؟ 
 که ثبت نام 86تا سال : رخی از بازنشستگان تامين اجتماعی اظھارداشتوی با اشاره به عدم پرداخت سھام عدالت ب

از بازنشستگان برای دریافت سھام عدالت انجام شد، در طول این روند برخی از آنھا به دليل کھولت سن، سکونت در 
  . روستا و عدم اطالعرسانی به موقع و مناسب موفق به دریافت سھام نشدند

ه سال ھنوز در این خصوص اقدامی صورت نگرفته و مشخص نيست که تکليف سھام عدالت با گذشت س: قادریان گفت
  . بازنشستگان از سوی کدام دستگاه روشن خواھد شد

ریيس کانون بازنشستگان تامين اجتماعی استان ھمچنين ھدفمند شدن یارانه ھا و تاثير آن بر جامعه کارگری و 
از آنجا که طلب چندین ساله حقوق بازنشستگان ھنوز پرداخت نشده : مه دادبازنشستگان را مورد توجه قرارداد و ادا

است و از طرفی با توجه به ھدفمند شدن یارانه ھا از مدیر عامل سازمان تامين اجتماعی، آقای حافظی تقاضا داریم که 
 حداقل برخی از نگرانی  بازنشستگان متناسب با نرخ تورم و به بيان دیگر به نرخ واقعی تعيين شود تا90حقوق سال 

  . ھای این قشر از جامعه برطرف شود
نباید بازنشستگان :  درصد به حقوق بازنشستگان افزوده شد تاکيد داشت6وی با اشاره به اینکه سال گذشته فقط 

ده تامين اجتماعی و دولتی را به یک چشم نگاه کرد چرا که ھمانند سازی ھای الزم برای بازنشستگان دولتی انجام ش
  . اما برای بازنشستگان کارگری ھيچ اقدامی صورت نگرفته است

چنانچه ھمانند سال گذسته حقوق : ریيس کانون بازنشستگان تامين اجتماعی شھرستان ھمدان یادآور شد
 درصد افزایش پيدا کند، این امر بزرگترین ظلم در حق 6بازنشستگان تامين اجتماعی ھمانند بازنشستگان دولتی فقط 

  . نشستگان و خانواده ھای آنھا محسوب می شودباز
  پایان پيام

  
  

  قدرت چانه زني از كارگران گرفته شده است 
  

: دبيراجرايي تشكيالت خانه كارگر مازندران گفت:  دی آمده است 19 ایلنا در تاریخ –به گرازش خبرگزاری دولتی کار ایران 
ند كه ھمواره امام شھيدان ومقام عظماي واليت از اين كارگران نظام مقدس جمھوري اسالمي فجر آفريناني ھست

  . اند قشربعنوان صاحبان وپا برھنگان اين انقالب نام برده اند وبا سخنان گوھر بار خويش به كارگران معنا وعزت بخشيده
شھربا اشاره به گزارش ايلنا، نصرهللا دريابيگي در جمع اعضاي ستاد بزرگداشت دھه مبارك فجر درمحل خانه كارگر قائم

زمانی که بازار مصرف داخلی در سيطره واردات گسترده : به مشكالت جامعه كارگري وگرفتن چانه زني از كارگران گفت
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کاالی مصرفی است و ھرکس با ھر توانی قادر است از ھر نقطه از دنيا ھر کاالی بی کيفيتی را وارد کند و یا آن را 
  .  ما بخواھيم بر سر روابط آن چانه زنی کنيمماند که قاچاق کند جایی برای کار نمی

به گفته دريابيگي کليد حل مشکل در دست شرکای اجتماعی است و دولت و مسئوالن باید به این باور برسند که در 
فضای غير حاکميتی باید حضور شرکای اجتماعی را به رسميت بشناسند و اجازه دھند روابط دوجانبه را آنھا برای خود 

  . نندتعریف ک
امروز شرایط رقابتی ایجاب می : وي با بيان اين كه فضای اقتصادی باید در دست بخش غيردولتی سپرده شود تاكيد كرد

کندکه انعطاف پذیری و تحرک به سرعت اتفاق بيافتد و این از یک اقتصاد دولتی که سراسر بوروکراسی در آن نقش دارد 
  . ردار است غير محتمل استو از قابليت تحرک و تغيير پذیری کمی برخو

برھمين اساس روابط و سازکارھایی چنين اقتصادی از جمله روابط کار آن نيز باید به رویکرد :اين فعال جامه كارگري افزود
  . مذاکرات گروه ھای کارگری کارفرمایی با شاخص قراردادن قوانين بين المللی وداخلی و حفظ حقوق باید سپرده شود

ًمعموالروابط اجتماعی اقتصادی بر پایه قراردادھای مورد توافق جامعه برقرارمی شود و آن : ان ساختدريابيگي خاطر نش
خواھد منشا فضاوت قرار گيرد مکتوب شده و توسط وکال و معتمدین جامعه از طریق مجالس  گاه که این قراردادھا می

  . قانون گذاری و دولت ھا تبدیل به قانون می شود
ر شرایطی است که طرفھای ذینفع از توان و اختيار یکسان برخوردارباشند اما برخی قراردادھا و قوانين این د: وي افزود

به لحاظ نابرابری طرفين قرار داد به نوعی نوشته می شود که بتواند شرایط را برای دسترسی به حقوق افراد و اشخاص 
تواند به خود بگيرد و چنين قوانينی از نوع قوانين آمرانه برابر کند در چنين صورتی قانون دیگر شکل مرضی الطرفين نمی 

  . است و ناقضين آن مورد خطاب قانون قرار می گيرند و باید پاسخگو باشند
دبيراجرايي تشكيالت خانه كارگر مازندران در بخش ديگري ازسخنان خود به ضرورت شكل گيري انجمن ھاي صنفي 

  . توان به دفاع بھتر از حقوق صنفي كارگران اميدوار بود ھاي صنفي كارگري ميبا گسترش نھاد: كارگران پرداخت وافزود
رويكرد ما بايد طوري : تواند مدافع حقوق كارگران باشد گفت وي با بيان اينكه خانه كارگر بھتر از ھر تشكل ديگري مي

  . باشد كه در جھت مستقل شدن و مقتدر شدن اين تشكالت قدم برداريم
ان اينكه ھر سازماني بدون بازنگري در ساختار تشكيالتي خود ممكن است با مرگ تشكيالتي مواجه دريابيگي با بي
  . عنوان يك تشكل صنفي پويا خود را با ضروريات جامعه منطبق ميكند خانه كارگر به: شود؛ گفت

ت به اين نكته نيز توجه بايس مضاعف و غيرقابل انكار است از اين رو مي89 نسبت به سال 90تورم سال : وي تصريح كرد
شود كه به دنبال افزايش ھرگونه تورم، جلسه شوراي عالي كار براي بازنگري در دستمزدھاي تعيين شده تشكيل 

  . شود
امسال نيز شرايط اقتصادي مطابق ھميشه باعث شد تا كارگران در جلسه : عضو سابق شورايعالي كشور گفت

 به 89 ھزار تومان به عنوان حداقل مزد سال 303اما تعيين مبلغ . ر بگيرنددستمزدھاي شوراي عالي كار در اقليت قرا
  . معني تحميل فقر مطلق به كارگران بود

  پايان پيام
  

  ھستند  ھزار نفر در قزوين تحت پوشش بيمه كارگران ساختماني3حدود 
  

 تامين اجتماعي استان قزوين اظھار مديركل:   دی آمده است 19 ایلنا در تاریخ –به گرازش خبرگزاری دولتی کار ایران 
 نفر از كارگران ساختماني به 961 ھزار و 2نامه بيمه كارگران ساختماني در آذرماه گذشته تاكنون  از زمان ابالغ آيين: كرد

  . اند نويسي و تحت پوشش صندوق تامين اجتماعي قرار گرفته شده اصلي و خانواده آنان در قزوين نام عنوان بيمه
وگو با خبرنگار ايلنا در تشريح قانون بيمه اجباري كارگران ساختماني كشور كه  ش ایلنا، عليرضا محسني در گفتبه گزار

براساس اين بخشنامه، كارگران : با ھدف برقراری عدالت اجتماعی و حمایت از قشر کارگر تصويب شده است، افزود
ا، تھميرات و تخريب ساختمان اشتغال دارند و مشمول ساختماني كه به نحوي در رابطه با ايجاد، توسعه، تجديد بن

اي بابت آموزش كارگران  مقرارت خاصي از نظر بيمه و بازنشستگي نيستند با تمھيداتي كه سازمان آموزش فني وحرفه
نظير توانند كارت مھارت فني دريافت كنند، با ارايه مدارك الزم  ھاي مربوطه، مي ساختماني فراھم كرده است و با آموزش

توانند براي  كارت مھارت فني معتبر، كارت ملي، شناسنامه خود و افراد تحت تكفل به شعب صندوق تامين اجتماعي مي
  . پردازي اقدام كنند درصد حداقل دستمزد ماھانه به عنوان بيمه7نويسي و پرداخت  نام

اين . مند شوند دوق تامين اجتماعي بھرهتوانند از كليه خدمات صن كارگران ساختماني واجد شرايط مي: وي ادامه داد
  . كارگران موظفند ھر ماه حق بيمه خود را به صندوق تامين اجتماعي پرداخت كنند

كه داراي كارت مھارت فني بوده و داراي مجوز كسب وكار ھستند، مشمول اين قانون نبوه و در صورت اقدام  كساني
  . شود سابقه آنان باطل مي

 پايان پيام

 ھا   ھفته اول حذف يارانه٢واحد صنفى در ١۵٠٠پلمب 

  :  دی گزارش می دھد 20در تاریخفارس خبرگزاری دولتی 
ھا   ھفته اول ھدفمند كرن يارانه٢ واحد صنفى در ۵٠٠معاون بازرسى شوراى اصناف كشور از پلمب شدن ھزار و 

  . خبرداد
شود اصناف ھمكارى بسيار خوبى با اجراى   ميبينى ھمانطور كه پيش: وگو با فارس اظھار داشت رضا كرمى در گفت

  . اند ھا داشته قانون ھدفمند كردن يارانه
 درصدى مواجه شده است اما شكايات و ۵٠نسبت به سال گذشته بازرسى اصناف تشديد شده و با رشد : وى افزود

  .  درصد سال گذشته است۵ تا ٢تخلفات صنفى ھيچ افزايش نداشته و ھمان 
در حال حاضر شركت : وراى اصناف كشور با تأكيد بر اينكه در حوزه اصناف ھيچ نگرانى وجود ندارد گفتمعاون بازرسى ش
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ھايى در حال تشكيل ھستند و به دنبال آنند تا كاالھاى مورد نياز مردم را مستقيما از توليد كننده به مصرف كننده 
  . ھا مواجه باشيم ى قيمت درصد۴٠ تا ١٠شود در اين طرح با كاھش  بينى مي برسانند و پيش

وى با اشاره به اينكه از سال آينده كاھش قيمت خواھيم داشت، در پاسخ به اين سؤال كه بيشترين تخلفات در چه 
بيشترين تخلفات گزارش شده مربوط به كاالھاى مصرفى در سفره مردم است كه اين كاالھا : بخشى بوده است گفت

  . جات و لبنيات است و رتبه بعدى بيشتر در بخش خدمات است فيشامل كاالھاى پروتئيني، حبوبات، صي
 واحد ٨٠٠ ھزار و ٢شود كه اين آمار در ماه گذشته  بطور ميانگين ماھانه دو ھزار واحد صنفى پلمپ مي: كرمى گفت

  . اند  ھزار واحد صنفى پلمپ شده۴٢بوده و از ابتداى سال تاكنون 
 واحد ۵٠٠ھا ھزار و  ان اينكه در دو ھفته ابتدايى طرح ھدفمندكردن يارانهمعاون بازرسى شوراى اصناف كشور با بي

دھد و   ساعته كار خود را انجام مي٢۴بازرسى و نظارت اصناف به صورت : اند اظھار داشت صنفى در كشور پلمپ شده
 گيرد ھر شب قيمت كف بازار تھيه شده و صبح فردا در اختيار مسئولين قرار مي

 ! درسه در کالردشت و مرزن آباد م17آگھی فروش 

به گزارش وبالگستان مشرق، بابک شمس ناتری در بخشی از : دی گزارش داد 20به گزارش سایت مشرق در تاریخ 
 مدرسه در مناطق 17با اشاره به يک آگھی مزايده در نشريات محلی مازندران برای فروش " روزنه"مطلب اخير وبالگ 

به طور اتفاقی در چند نشريه استانی و منطقه ای ديدم که آگھی : ن آباد نوشتخوش آب و ھوای کالردشت و مرز
 مدرسه از مدارس روستاھای بخش ھای کالردشت و مرزن آباد به 17مزايده ای چاپ شده است که طی اين آگھی 

  . فروش می رسد
 آموزش و پرورش مازندران از نکات قابل توجه در اين آگھی اين موضوع است که آمده است بر اساس مجوز ادره کل

  . از طريق تشريفات قانونی به فروش می رسانند" تبديل به احسن نمودن"مدارس قديمی و بال استفاده را جھت 
ھم مايه تعجبم شد و ھم باعث سوال از مسوولين و متوليان آموزش و پرورش استان مازندران؛ ما که مدعی اين 

  ری شود چرا مراکز آموزشی اين روستاھا را برای فروش گذاشته ايد؟ ھستيم از مھاجرت روستاييان بايد جلوگي
فروش يعنی تبديل به احسن نمودن؟ آيا فراموش شده است که روستاييان ما برای آبادانی سنگ را بر سر و بار را بر 

ا يک آگھی دوش کشيدند تا روستاھا به امکانات آموزشی برسند؟ ھمه موقوفات و ھمه اھداھا و ھمه بزرگواريھا ب
  ! مزايده به حراج گذاشته شد؟

به گزارش مشرق، زمين ھای منطقه کالردشت و مرزن آباد در سالھای اخير با سرعتی شگفت اور در حال خريد برای 
 .ساخت ويالھای تفريحی است

 کشور پاالیشگاھی بزرگترین پروژه بر روی عمومی سایه سنگين اعتصاب 
 

بزرگترین پروژه دولتی کشور به دليل پرداخت نشدن حقوق :  دی آمده است20یخ  در تارھم ميھن  سایتبه نوشته 
به گزارش خبرنگار ھم ميھن، پروژه احداث پاالیشگاه . کارکنان در خطر اعتصاب عمومی و توقف فعاليت قرار گرفته است

ا با گذشت سه سال و در  ميليون ليتر بنزين آغاز شد، ام35 و با ھدف توليد روزانه 86ستاره خليج فارس از سال 
بر پایه گزارش ھای رسيده شرکت  . درصد پيشرفت فنی داشته در آستانه توقف قرار گرفته است17شرایطی که تنھا 

، دو پيمان کار اصلی این پروژه بيش از سه ماه است که دستمزد کارکنان و مھندسان خود »بينا«و » تھران جنوب«ھای 
 پيمان کار خرد این پروژه، اکثر این پيمان کاران نيز برای 10ه دليل پرداخت نشدن مطالبات ھمچنين ب. را پرداخت نکرده اند

  .ف ورشکستگی کامل قرار گرفته اندسه تا پنج ماه است که از پرداخت حقوق مھندسين خود عاجز مانده و در شر
يھن اظھار داشتند با توجه به پرداخت تعدادی از مھندسين مشاور پروژه ستاره خليج فارس در گفت و گو با خبرنگار ھم م

این متخصصين که اصرار داشتند نام آنھا فاش . نشدن دستمزدھای معوقه، قصد دارند تا از ادامه فعاليت خودداری کنند
طی چند ماه گذشته بارھا تالش کرده ایم تا از مدیران شرکت در مورد وضعيت دستمزدھای خود «نشود می گویند 

ا این حال نه تنھا ھيچ پاسخ مشخصی دریافت نکرده ایم، بلکه حتی کسی حاضر نيست تعھد دھد اطالع کسب کنيم، ب
  .»مزدھا یک روز پرداخت خواھند شدکه این دست 

پاالیشگاه ستاره خليج فارس، بزرگترین پروژه دولتی کشور است که حتی از آن به عنوان بزرگترین پروژه پاالیشگاھی 
 ميليارد یورو سرمایه گذاری، کشور را از واردات بنزین بی نياز 6این پروژه قرار بود با بيش از .خاور ميانه نيز یاد می شود

در واقع به پشتوانه ساخت ھمين پاالیشگاه بود که محمود احمدی نژاد مدعی شد به زودی کشور در برابر تحریم . سازد
  .ای احتمالی بنزین مصون خواھد شدھ

خبار پراکنده، از افزایش روزافزون احتمال تحریم بنزین عليه ایران حکایت دارد، با این حال و در شرایطی که ا
احداث « دی ماه اعالم کرد 12، مدیرعامل شرکت پاالیش نفت ستاره خليج فارس روز شنبه، »محمداسماعيل کراچيان«

جھيزات خارجی مورد نياز این  ميليون یورو ت407 درصد پيشرفت فيزیکی داشته و تاکنون 17این پاالیشگاه در بندرعباس 
 خرداد ماه امسال، مدیرعامل 10 ماه پيش از اظھارات کراچيان و در تاریخ 6گفتنی است .»پاالیشگاه خریداری شده است
  . درصد پيشرفت داشته است19يش از ھای نفتی ایران مدعی شده بود که این پروژه ب شرکت پاالیش و پخش فرآورده

 راه اندازی خواھد شد؛ امری که 91 شھنازی ھمچنين مدعی شده بود این پاالیشگاه تا سال به گزارش خبرگزاری شانا،
  .ت کار دور از ذھن به نظر می رسدبدون در نظر گرفتن احتمال اعتصاب کارکنان و تنھا با نگاھی ساده به سرعت پيشرف

ه اندازی این پاالیشگاه در نظر گرفته شده  به عنوان سال را1390بنابر پيش بينی ھای اوليه در زمان آغاز پروژه، سال 
برخی گزارش ھا حاکی از آن است که علت توقف پرداخت دستمزد متخصصين ساخت پاالیشگاه ستاره خليج .بود

بر پایه این گزارش ھا، به دليل شرایط ویژه .فارس، تغيير سياست دولت برای اجرای پروژه ھای کالن کشوری است
اری در زیرساخت ھای کالن اقتصادی که تضمين کننده دورنمای کشور است منصرف شده و کشور، دولت از سرمایه گذ

در  .قصد دارد معدود سرمایه گذاری ھای خود را بر روی پروژه ھایی که بازدھی سریع و کوتاه مدت دارند متمرکز کند
و پخش فرآورده ھای نفتی خبر ھمين راستا خبرگزاری ایسنا در تاریخ اول مھر از تشکيل جلسه ای در شرکت پاالیش 
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ھاي  ھاي نفتی درصد ھستند كه بيشتر توجه خود را به طرح به گزارش ایسنا مسووالن پااليش و پخش فراورده. داد
ھرچند برخی کارشناسان نفتی مدعی ھستند آنچه از .ھاي موجود معطوف كنند سازي و توسعه ظرفيت پااليشگاه بھينه

است؛ به این » تغيير کاربری«معرفی می شود، غالبا طرح ھای » بھينه سازی«ای جانب مسوولين به عنوان طرح ھ
معنا که دولت برای جبران کمبود شدید بنزین تصميم گرفته است تا از پاالیشگاه ھای موجود خود بخواھد تمامی تمرکز 

   یا دست کم کاھش دھندخود را بر روی توليد بنزین بگذازند و توليد دیگر فرآورده ھای نفتی را متوقف کرده و
  

  یک کارگر در دیگ پر از اسيد افتاد و جان باخت 

ھای شھرستان  اواخر ھفته گذشته زمانی که کارگران یکی از کارخانه:  دی آمده است 20برپایه گزارش دریافتی در  
ان این حادثه، کارگر در جری.  دلخراشی اتفاق افتاد که باعث مرگ یکی از کارگران شد رشت مشغول کار بودند، حادثه

ھای کارخانه، ناگھان تعادلش را از دست داد و  جوان که مدت کوتاھی از ازدواجش گذشته بود، ھنگام پایين آمدن از پله
کارگر جوان به داخل دیگ اسيد افتاد و صدای فریادھایش، بقيه کارگران را در . به داخل یک دیگ پر از اسيد سقوط کرد

   .جریان حادثه قرار داد
مرد جوان با کمک بقيه کارگران از داخل دیگ بيرون کشيده و به بيمارستان منتقل شد اما شدت سوختگی او به حدی 

  . بود که متأسفانه روی تخت بيمارستان جان خود را از دست داد
  : سدسایت ھمشھری بدون ذکر نام این کارخانه، از حوادث دیگری که قبال درھمين کارخانه روی داده است مينوی

شدت دچار  گرفتگی به دليل برق  ماه قبل نيز یک مھندس برق که در کارخانه موردنظر مشغول به کار بود به٧حدود 
  . سوختگی شد و جان خود را از دست داد

تمرکز کافی دچار   ساعت تمام در کارخانه به کار گرفته شده بود که به خاطر خستگی زیاد و عدم۴٨این مھندس جوان 
 ٢ حادثه دیگر نيز در این کارخانه رخ داد که باعث مصدوميت شدید ٢ماه گذشته، ٧در . ی شد و جان باختگرفتگ برق

 رعایت اصول ایمنی در کارخانه موردنظر، یکی از کارگران به خاطر کار با  دليل عدم در یکی از این حوادث، به. کارگر شد
مدتی قبل از آخرین . ایی انجام کار، از کارخانه اخراج شدتوان علت عدم دستگاه، انگشتش قطع شد و بعد از مدتی به

دليل سقوط از ھمان محلی که کارگر جوان به داخل دیگ اسيد افتاده بود دچار جراحات  حادثه نيز یکی از کارگران به
  .شدید و شکستگی کمر شد

    آزاد شد خالد حسينی از زندان

خالد حسينی :  دی آده است 20ه ایجاد تشکل ھای کارگری در تاریخ نابر خبر دریافتی از کميته ھماھنگی برای کمک بب
 روز دوشنبه    بعد از ظھر2 ، ساعت   ، فعال کارگری و عضو کميته ھماھنگی برای کمک به ایجاد تشکل ھای کارگری

  . با قرار وثيقه پنج ميليون تومانی از زندان ساحلی شھر سنندج آزاد شد  89/10/20

امنيتی دستگير شده و به شدت مورد ضرب و شتم قرار گرفته بود   دیماه توسط نيروھای15به روز چھارشننامبرده 
 کارگران ، فعالين کارگری و ھمچنين خانواده وی تبریک گفته و  اعضای کميته ھما ھنگی آزادی خالد حسينی را به

  .شد  در بند می با  بدون قيد و شرط تمامی کارگران و فعالين کارگری خواھان آزادی

 ور لنگرود در آستانه بيکاری   نفر از کارگران شھرک صنعتی اطاق400بيش از 

ور   نفر از کارگران شھرک صنعتی اطاق400به گفته نماينده لنگرود بيش از :  دی می نویسد 20 در تاریخ سحام نيوز
   .لنگرود در آستانه بيکاری ھستند

ور لنگرود گيالن با چالش جدى در عرصه صنعتی و کارگری مواجه   اطاقمھرداد بائوج الھوتی با بيان اينکه شھرك صنعتى
انديشی نكنند، کارگران زيادی در ايام کوتاه باقی  طور جدی چاره اگر وزارت صنايع و کار در اسرع وقت و به«: است، گفت

  » . شدمانده از سال بيکار خواھند
تی به دليل عدم تمديد استمھال بدھی با چالش مالی در حال حاضر اکثر توليدکنندگان اين شھرک صنع«: وی گفت

  » . ھستمخيلی شديد مواجھند که از اين موضوع به شدت ناراضی
نژاد  اين نماينده با اشاره به اينکه اين واحدھای صنعتی بيش از يک سال است که دچار بحران جدی ھستند، از احمدي

سيدگی به اين مشکالت کند تا اين معضالت حل و به دنبال آن وزارت خانه را در اولين فرصت مامور ر2اين «: خواست
 ».کش بيکار نشوند کارگران زحمت

 

  سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تھران و حومه

 فریبرز رئيس دانا را آزاد کنيد

مام مراحل جنبش دکترفریبرز رئيس دانا اقتصاددان واز اعضای کانون مدافعان حقوق کارگر ،یکی ازکسانی است که در ت
  کارگری ایران در کنار جنبش کارگری بوده است 

  .دکتررئيس دانا ھر زمان که کارگری دستگير می شد در تمام مراحل تا آزادی ایشان ھمراه او و یاران کارگرش بوده است
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ن می بيند ضمن  تن از یاران خود را در زندا4سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تھران و حومه که ھم اکنون 
  محکوم کردن ادامه بازداشت دکتر فریبرز رئيس دانا ، خواھان آزادی ایشان و ھمه فعالين کارگری در بند می باشد

  فریبرز رئيس دانا را آزاد کنيد
دکترفریبرز رئيس دانا اقتصاددان واز اعضای کانون مدافعان حقوق کارگر ،یکی ازکسانی است که در تمام مراحل جنبش 

  ری ایران در کنار جنبش کارگری بوده است کارگ
  دکتررئيس دانا ھر زمان که کارگری دستگير می شد در تمام مراحل تا آزادی ایشان ھمراه او و یاران کارگرش بوده است،

 استاد نشان از شرایط بدی است که در مقابل ما قرار دارد ولی با زندانی شدنش باز ھم نشان داد که  زندانی شدن
    .شرایط نباید شدمقھور 

 تن از یاران خود را در زندان می بيند ضمن 4سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تھران و حومه که ھم اکنون 
  محکوم کردن ادامه بازداشت دکتر فریبرز رئيس دانا ، خواھان آزادی ایشان و ھمه فعالين کارگری در بند می باشد 

   دوستدار کارگری در زندان نباشد با اميد به روزی که ھيچ کارگر و
  سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تھران و حومه 

      1389دیماه 
 

20Hhttp://www.syndicavahed.biz/index.php?option=com_content&task=view&id=305&Itemid=
10 

 
 

 کنفدراسيون بين المللی اتحاديه ھای کارگری خواستار آزادی فریبرز رئيس دانا شد
 

شران بورو، دبير کل کنفدراسيون بين المللی اتحاديه ھای کارگری، در نامه ای به آيت هللا علی خامنه ای، رھبر 
  .تصاددان منتقد دولت، فوری و بدون ھيچ قيد و شرطی آزاد شودجمھوری اسالمی از وی خواست، فريبرز رئيس دانا اق

شران بورو، دبير کل کنفدراسيون بين المللی اتحاديه ھای کارگری، در نامه ای به آيت هللا علی خامنه ای، رھبر 
  .د شودجمھوری اسالمی از وی خواست، فريبرز رئيس دانا اقتصاددان منتقد دولت، فوری و بدون ھيچ قيد و شرطی آزا

 آذر سال جاری، توسط ماموران ٢٨آقای رئيس دانا، چند ساعت پس از اجرای قانون ھدفمند شدن يارانه ھا، در روز 
  .امنيتی در تھران بازداشت شد و در حال حاضر، در زندان اوين به سر می برد

 بازداشت وی را، آخرين نمونه از خانم بورو با اشاره به اينکه آقای رئيس دانا از حقوق کارگران ايران دفاع می کرد،
  .بازداشت فعاالن کارگری، فعاالن حقوق معلمان، دانشجويان و وکالی مدافع در ايران توصيف کرد

دبير کل کنفدراسيون بين المللی اتحاديه ھای کارگری در اين نامه نوشت که ايران به دليل امضای مقاوله نامه ھای 
 .يان دادن به نقض حقوق بنيادين تشکل ھا استسازمان بين المللی کار، موظف به پا

 
20-10-1389 
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  ش است  نبود سفارITIمشكل 
  

 حمايت كند مشكل اين واحد توليدي ITIدر صورتي كه دولت ازتوليد كارخانه : گويد دبير اجرايي خانه كارگر فارس مي
  . شود برطرف مي

نزديك به چند سال است كه كارخانه صنايع مخابراتي راه دور ايران به : علي راستگو در گفت و گوبا خبرنگار ايلنا گفت
  . ارش توليد تعطيل شده استدليل دريافت نكردن سف

در حال حاضر تعداد كارگران اين : وي با اشاره به اينكه زماني در اين كارخانه بيش از ھزار كارگر مشغول كار بودند گفت
  .  نفر رسيده است700كارخانه تعطيل شده به حدود 

ھنوز اين مصوبه اجرا  :  گفتITIكارخانه ھاي دولتي به  راستگو با اشاره به مصوبات استاني دولت مبني بر واگذاري پروژه
  . نشده است

كنندگان برسد دريافت سفارش ما با يكديگر به  مشكل اينجاست كه وقتي توليد: دبير اجرايي خانه كارگر فارس گفت
  . كنند  حمايت نميITIكنند مسووالن از كارخانه  سختي رقابت مي

  پايان پيام
  

  ند ھا را تامين ك دولت نقدينگي كارخانه
  

 درصد واحدھاي توليدي اين استان به حالت 40به دليل كمبود نقدينگي بيش از : گويد دبير اجرايي خانه كارگر ايالم مي
  . اند تعطيل ونيمه تعطيل رھا شده
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ھا بيشتر به عدم فروش محصوالت، عدم  دليل كمبود نقدينگي كارخانه: علي غياثي در گفت وگو با خبرنگار ايلنااعالم كرد
  . گردد ھاي تغيير ساختار در واحدھاي توليدي باز مي ھاي عامل و اجراي سياست كاري بانكھم

  . نتيجه اين وضع تاخير در پرداخت مطالبات كارگران و تعديل نيروي انساني است: اين فعال كارگري گفت
  . ايالم شدغياثي خواستار مساعددت دولت در خصوص تامين نقدينگي مورد نياز واحدھاي توليدي استان 

  .  كارگر يكي از واحدھاي بحراني استان است180عنوان نمونه شركت نساجي زرجين بافت با بيش از  به: وي افزود
در حال حاضر كه :  ماھه تعطيل بوده گفت2دبير اجرايي خانه كارگر ايالم با اعالم اينكه اين كارخانه براي يك مدت كوتاه 

آالت آن به مكان ديگر خبر   توليدي است مسووالن استاني از نقل و انتقال ماشينقرار به راه اندازي مجدد اين واحد
  . دھند مي

آالت كارخانه را كه از محل پرداخت تسھيالت خريداري  براين اساس اداره صنايع در نظردارد تا آن گروه از ماشين: وي گفت
  . ت اين كارخانه نبايد منتقل شودآال شده است به محل ديگري منتقل كنند و اين درحالي است كه ماشين

آالت در معرض اخراج قرار   نفر از كارگران اين كارخانه در ارتباط با موضوع انتقال ماشين50تاكنون نزديك به : غياثي گفت
  . اند گرفته

  پايان پيام
  

  سال آينده ھستند كارگران بازنشسته نگران مستمري

ھاي بازنشستگي  كارگران بازنشسته منتظر افزايش مستمري: دگوي دبير اجرايي خانه كارگر استان البرز مي
  . خودھستند

اگر حتي مبني افزايش مستمري سال جاري بازنشستگان تامني : قلي شادبخش در گفت وگو با خبرنگار ايلنا گفت
مان بوديم و اين درحالي است كه ساز ھاي مي  درصدي مستمري10اي بود بايد شاھد افزايش  اجتماعي تورم نقطه

  . است ھا موافقت كرده  درصدي مستمري6تامين اجتماعي تنھا با افزايش 
با توجه به تغييراتي كه با : ھاي خود ھستند گفت وي با بيان اينكه كارگران بازنشسته ھنوز ھم منتظر افزايش مستمري

مسووالن سازمان تامين اجتماعي رود كه  ھا در زندگي مردم پديد خواھد آمد انتظار مي اجراي قانون ھدفمند كردن يارانه
  . ھر چه زودتر بابت مطالبات معوقه با مستمري بگيران خود تسويه حساب كنند

  . ھاي سال آينده خود نيز ھستند ھمچنين كارگران بازنشسته از ھم اكنون نگران مستمري: شادبخش گفت
تماعي آنچه كه بيشتر باعث نگراني ھاي توسط سازمان تامين اج به گفته شادبخش صرفه نظر عدم افزايش مستمري

  . نامه مربوط به برگزاري جلسات شوراي عالي كار است شده تغيير آيين
از آنجا كه مصوبات مزدي شوراي عالي كار ھمواره مبناي محاسبه مستمري بيمه شدگان سازمان تامين : وي يادآور شد

 كارگروه بازنگري قانون كار از سه جانبه گرايي در اجتماعي بوده است اين نگراني وجود دارد كه در پي مصوبه اخير
  . شوراي عالي كار كاسته شود

  پايان پيام

  

 سه ميليون کودک واجد شرایط از تحصيل محروم ھستند
   

ميليون نفر در دھه 18جمعيت دانش آموزي كشور از :  دی آمده است 21 در تاریخ جھان نيوز دولتیسایت  به نوشته 
بر اساس اعالم .  ھزار نفر در سال گذشته رسيد500 ميليون و 14كنترل جمعيت به   در پي سياست ھاي60

فقدان ثبت نام .باشد   نفر500 ميليون و 15ثبت احوال کشور جمعيت در حال تحصيل کشور باید چيزی در حدود  سازمان
ين شائبه را دامن زد كه يك فاصله يك سال گذشته ا و اعزام يك ميليون دانش آموز به مدرسه از سوي خانواده ھا در

تحصيل كرده اند و ترجيح مي دھند تا دوران كودكي و نوجواني خود را در محيطي غير  ميليون دانش آموز اقدام به ترك
 .مدرسه سپري كنند از

گذشته سه ميليون کودک ایرانی ترک تحصيل کرده  در ھمين رابطه نيزبرخي مراجع اعالم مي كنند كه طی چھار سال
 .اند

 ميليون 13اعالم کرده است که در سطح كشور بيش از " مؤسسه آموزش از راه دور" فتاح نيازی، معاون آموزشی
اند که الزم التعليم   سال وجود دارد که سه ميليون نفر از این عده دانشآموزان ترک تحصيل کرده45 تا 11بين كمسواد

رسانه ھای کشور اعالم کرده بود که طبق آخرين آمار  یکی ازوی در مصاحبه با  . سال سن دارند17 تا 11ھستند و بين 
ھزار الزم التعليم از تحصيل در سال تحصيلي گذشته بازمانده و متاسفانه در  400 مستند به دست آمده، دو ميليون و

  . ھا ھستند يكي ازمقاطع تحصيلي از ابتدايي تا پايان متوسطه ترك تحصيل كرده
مختلف   سال در مناطق50 باید بی سوادی در گروه سنی زیر 1393رنامه پنجساله تا سال طبق ب این در حالی است که
 .که از تحصيل باز می مانند اما متاسفانه ھر ساله شاھد افزایش شمار زیاد کودکانی ھستيم. کشور ریشه کن شود

نند، اما پيداست كه سر در كاھش اظھار بي اطالعي مي ك اگر چه مسئوالن وزارت آموزش و پرورش از علت اين ميزان
كنترل و رفع ناھنجاريھاي به وجود آمده در ميان دانش آموزان وفقرو استرس و  گمي استراتژي آموزش و پرورش در

حوزه برترین عوامل  بر اساس اظھار نظر کارشناسان این .ناشي از تحصيل، علت اصلي ترك تحصيل ھا باشد فشارھاي
مقطع متوسطه ، فقر مالی و فقر انگيزشی  ن در مقاطع مختلف تحصيلی بخصوص درمشترک در ترک تحصيل دانش آموزا

  است که بيشترین نقش را داشته است
اقتصادی جامعه و  ترک تحصيل دانش آموزان با وضعيت: ھمين رابطه فرید کاشفی، روانشناس علوم تربيتی گفت در 

مناسب عدم سرپرستی و حضور پدر و مادر در  مسکن نا‚د عواملی چون پایين بودن در آم. خانواده در ارتباط می باشد
پس مسلم است که :وی گفت .والدین بر ترک تحصيل فرزندان تاثير دارد کثرت فرزندان و طبقه پایين شغلی‚ خانواده
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و فرھنگی  تربيت در رشد جسمانی و قوای دفاعی دانش آموز در خانواده ھایی با سطح پایين اقتصادی کيفيت آموزش و
 .گذارد امعه و خانواده اثرات مستقيمی بر عدم پيشرفت فرزندان به جای میج

اصليترين دليل ترك تحصيل عنوان  بر اساس پژوھشی که در ھمين رابطه انجام شده است روي آوردن به شغلھاي كاذب
ان را در آن سيستان و بلوچستان ميزان ترک تحصيل دانش آموز یک از معلمان شاغل در مناطق روستایی .شده است

علت اصلی این امر وجود شغلھای کاذبی ھمچون حمل سوخت قاچاق و داللی مواد : گوید مناطق باال می داند و می
دانش آموزان ھم مایل  اگرخود: وی می گوید  .است که متاسفانه در آمد این مشاغل به نحو چشمگيری باال است مخدر

زیرا معتقدند این کودکان اگر ھم درس بخوانند باالخره  به این کار می کنندبه ترک تحصيل نباشند والدین ،آنھا را مجبور 
 .و درآمد داشته باشند باید به سراغ ھمين مشاغل بروند

آموزان راھنمایی و دبيرستانی می شود به نحوی  این معلم معتقد است درآمد باالی این مشاغل باعث وسوسه دانش
 .دو روز از این مشاغل کاذب برابر یک ماه حقوق تدریس معلم می باشد طکه خود آنھا اذعان دارند که درآمد فق

تحصيلھا در  معاون آموزش و پرورش عمومی وزارت آموزش و پرورش نيزمعتقد است بسياری از این ترک علی باقرزاده
ر به ترک بر آن مناطق بيشتر منج مناطق دور افتاده و روستایی کشور صورت می گيرد و به علت فرھنگ خاص حاکم

 .ميزان ترک تحصيل در بين دختران بيش از پسران است تحصيل در دختران می شود به نحوی که در حال حاضر
که  دالیل کارشناسی بسياری برای ترک تحصيل دانش آموزان و بازماندگان از تحصيل وجود دارد باقرزاده با اشاره به اینکه

 فقر،ازدواج زودرس برای دختران،فرھنگ پایين خانواده درخصوص «: در استانھای مختلف کشور متفاوت است ، گفت
  .«عوامل عمده در این مسئله محسوب می شوند ميزان تحصيل فرزندانشان و اختالفات خانوادگی از جمله

   

    دیدار با خانواده رضا شھابی، کارگر زندانی 

مایه داری و درشرایطی بسيار سخت، که ھر سر تحميل شده از جانب ھای ی تمامی مشکالت و نابسامانی در بحبوحه 
ھر زمان دیگر الزم و حياتی به نظر  دھد، آن چه که بيش از مان می رنج آزارد و ھایمان را می روز خبری تلخ و ناگوار، جان

داران  ی كارگران و فعاالن كارگری در کنار یکدیگر است تا سرمایه یکپارچه ، متحد و ، ھمانا ایستادن استوارانه رسد می
از پای نخواھد نشست  ، تا رسيدن به اھداف نھایی خود بدانند که جنبش کارگری را سربازایستادن نيست و این جنبش

  . تسليم فرود نخواھد آورد و در مقابل آن سر

ی  ی کارگری را مشکل ھمه ی یک دوست و یک خانواده مسئله در یک صف ایستادن ، پشت به پشت ھم دادن و
، دست  ، به ھم یاری رساندن و در مواقع سخت و دشوار کنونی محسوب کردن ھای کارگری ی خانواده دوستان و ھمه

تر به  بخشيدن ھر چه بيش تواند گامی باشد در راستای تقویت جنبش کارگری و استحکام گرفتن، خود می ھمدیگر را
  .آن

ی اتھامات واھی و كذب راكه به  ، ھمه تی ستودنی، با مقاوم  كارگر زندانی ، در این راستا و در شرایطی که رضا شھابی
ی  دانند، بارھا به دیدار خانواده ی بزرگ کارگری می ه ی آنان که خود را جزو خانواد اند رد كرده است، ھمه او وارد كرده
ن ھم در ھای آنان؛ آ ھا و دلواپسی نگرانی مرھمی باشند بردل  دل و ھمراه رضا شتافته تا به سھم خود، فداکار، ھم 

 کرد ، تا ذره ای از سربلندی و کار نيز، مسئوالنه و در نھایت فداکاری تالش می  غيبت پدری که حتی بعد از اخراجش از
  .شان پدید نياید اعتبارشان کاسته نشود و خللی در متانت و عزت نفس

ی  وظيفه بر اساس " رگری کميته ی ھماھنگی برای کمک به ایجاد تشکل ھای کا " در ھمين راستا، جمعی از اعضای
ھای  ای ناچيز از موجودی صندوق حاوی كمك خویش، با ره توشه ای کامال کارگری و با دستمایه انسانی و طبقاتی

و فعاالن  یاری جمعی از کارگران پيش برای چنين مواردی تدارک دیده شده بود و ھمين طور کمک و ھم  كارگری که از
تا در این امر خطير و انسانی  سعی نمودند،یک بار دیگر   با ھرآن چه که در توان داشتند ــ شان ــ  ھای کارگری و خانواده

  .شان بشتابند مشارکت نموده و به یاری

اندکی از بار سنگين مصائب و مشکالتی را که بر دوش این کارگران و خانواده  آنان با این اميد که شاید اندکی و فقط
زندانی  ی گرم و صميمی این کارگر نيز ميھمان خانه ی گذشته  ه شود، در ھفتهگذاشته شده است کاست ھای آنان

  . دردی و ھمراھی خود را با آنان اعالم نمایند ھم ی رضا به گفتگو بنشينند و بودند تا برای ساعاتی با اعضای خانواده

دل و ھمراه خود،   واقع یاران ھم از دیدار دوستان ما و در ی گرامی آن عزیز نيز،مثل ھميشه  گفتنی است که خانواده
مسائل و معضالت  ھا را در جریان ھایی گشاده از ایشان استقبال نمودند و آن خوشحال شده و با آغوشی باز و چھره

   .سرزنده و استوار بودند که دوستان ما را نيز به وجد آوردند به راستی که آنان به قدری. خویش قرار دادند

ی اعضای  داری و پایداری نبود و تو گویی که ھمه  دیدند، جز صميميت، مھربانی، خویشتنھمراھان ما آن چه! آری
تا . مقاومت می کنند اند و ھمچون او پایمردی و مثال زدنی پا به پای کارگر دربند و مبارزشان ایستاده خانواده با ایمانی

تر  و ایثار و استقامت سر ریز گشت و با عزمی راسخ محبت  آن جا که در این دیدار، ھر دو طرف، کوله بارشان از اعتماد و
ھا به دورند و  آن ، تا کجا ، از واقعيت راھی گشتند؛ و ما در این اندیشه که سرمایه و حاميان  ھایی استوارتر دوباره و قدم

 !دھند تا چه حد خود را فریب می
  "کارگری ھای تشکلی ھماھنگی برای کمک به ایجاد  کميته" جمعی از اعضا وخانواده ھای 
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  ميليون نفر 4 تا 3آمار بيكاران؛ 

دجه مجلس با اعالم اينكه طبق گزارش عضو كميسيون برنامه و بو:  دی نوشت 21خبرگزاری دولتی مھر ایران در تاریخ 
ميليون شغلی كه بايد از اين طريق 3.1از : درصد بوده است، گفت50 زير 88 تا 84ھا از سال  وزارت كار، عملكرد زودبازده

.  ھستند ميليون نفر بيكار4 تا 3 ھزار آن محقق شد در حالی كه ھم اكنون 900شد، فقط  ايجاد مي  
گو با مھر در خصوص ھدفگذاری انجام شده در مورد ايجاد اشتغال در برنامه چھارم توسعه، به موسی الرضا ثروتی در گفت

 درصد 8ھمچنين در پايان برنامه، رشد اقتصادی نيز بايد به :  درصد اشاره كرد و گفت7پيش بينی كاھش نرخ بيكاری به 
ته درصد رسيد كه زمستان سال گذش11.9يز به  درصد شد و در پايان برنامه نرخ بيكاری ن5.4می رسيد ولی ميانگين آن 

. درصد افزايش يافت14.1ھم به   
  ميليون نفر 4 تا 3مار بيكاران؛ آ

اين ھدف گذاری ھا كه صورت می گيرد گاھی به اھداف خود نمی : عضو كميسيون برنامه و بودجه مجلس اظھار داشت
ميليون شغل جديد ايجاد شود كه با عدم تحقق اين امر، 1.1رسد، به نحويكه طبق برنامه چھارم توسعه قرار بود ساليانه 

. يليون نفر در كشور بيكار داريم م4 تا 3ھم اكنون   
در حال حاضر نرم افزاری كه برای : ثروتی در ادامه سخنانش به روش آمارگيری و بيكاری كشور نيز اشاره كرد و افزود

 كشور ما مللی از سوی سازمان جھانی كار است كه سنخيتی بامحاسبه بيكاری استفاده می شود يك نرم افزار بين ال
. ندارد  

 سرشماری از خانواده ھا بعمل آمد كه طی آن از افراد می پرسيدند كه آيا در ھفته يك 85در سال : وی خاطر نشان كرد
ر محاسبات آنھا را جزو ساعت كار برای انجام دارند و يا خير؟ كه افراد به اين سئوال جواب مثبت می دادند؛ بنابراين د

  .شاغلين محسوب می كردند
  نرم افزار محاسبه نرخ بيكاری

ھمچنين بيشتر افراد ساكن در روستاھا اعالم می كنند كه ممكن است در : عضو كميسيون تلفيق مجلس تاكيد كرد
به نرخ بيكاری مورد ساعت نيز كار داشته باشند، ولی با اين حال نرم افزاری كه برای محاس100طول ھفته بيش از 

  .استفاده قرار می گيرد مناسب كشور ما نيست
به گفته ثروتي، نكته بعدی در اين بخش اين است كه بايد ببينيم نرخ رشد اقتصادی كشور چقدر است و تا چه حد بھبود 

ايی كه برای  باشد، در زمينه آمارھ137وقتی در فضای كسب و كار رتبه كشور ما . فضای كسب و كار محقق شده است
  .ايجاد مشاغل جديد ارائه می شود كمی ابھام به وجود می آيد

بنگاھھای كوچك زودبازده كه به عنوان مھمترين ھدف وزارت كار برای ايجاد فرصتھای جديد : اين نماينده مجلس افزود
ان تسھيالت دريافت  ھزار ميليارد توم47 معادل 88 تا 84 سال 5شغلی طی سالھای گذشته بوده است بايد در طول 

 ھزار ميليارد تومان 21می كرد ولی در اين بخش عملكردی كه خود وزارت كار گزارش داده است، تحقق رقمی كمتر از 
  .بوده است

  درصد 50ھا؛ زير  عملكرد زودبازده
در ھدف  درصد بنگاه ھای كوچك زودبازده است كه 50وی خاطر نشان كرد كه اين موضوع نشان دھنده عملكرد زير 

ھزار شغل از طريق ايجاد بنگاه 100 ميليون و 3 سال بايد 5گذاری اوليه پيش بينی شده بود به نحوی كه در طول اين 
  .ھای زودبازده ايجاد می شد

گزارشی كه وزارت كار در مورد ايجاد اشتغال در قالب طرح بنگاه : عضو كميسيون برنامه و بودجه مجلس بيان داشت
 درصد انحرافی كه سازمان بازرسی و بانك مركزی 40 ھزار شغل بوده است كه با آن 900ده ارائه كرد، ھای كوچك زودباز

. واھد شد ھزار شغل خ900 تا 600گزارش كرد، چيزی بين   
 3.1 سال اجرا 5ثروتی با اشاره به اينكه اين آمار از خود وزارت كار بوده كه از محل بنگاه ھای كوچك زودبازده در طول 

 ھزار شغل فقط تحقق 900آمار وزارت كار نشان می دھد كه : يون فرصت جديد شغلی ھدف گذاری شده بود، گفتميل
. يافته است  

  ميليون شغلی كه ايجاد نشد2.2
 ميليون شغل جديدی كه قرار بود توسط زودبازده ھا محقق شود، ايجاد 2.2اين نماينده مجلس با تاكيد بر اين موضوع كه 

 ميليارد تومان تسھيالت در قالب زودبازده ھا 707به عنوان نمونه قرار بود در خراسان شمالی : شتنشد اظھار دا
درصد 12.5 سال محقق شد و ميزان اشتغالزايی آن نيز طبق گزارش وزارت كار، 5 درصد آن در پايان 23پرداخت شود كه 

.  استبوده  
داد يك مقدار زيادی فاصله دارد، حال اينكه ھدف گذاری اين موضوع نشان می دھد كه عملكرد با اع: وی تصريح كرد

 ميليارد تومانی كه قرار بود به 700 ھزار و 47شده است تا مشاغل جديدی ايجاد شود خيلی خوب است ولی وقتی از 
  . ھزار ميليارد تومان به پرداخت می رسد، ھدف اوليه محقق نمی شود21زودبازده ھا تسھيالت پرداخت شود، 

 ھزار ميليارد تومان تسھيالت جديد به 24ه ثروتي، اينكه امسال وزير كار و امور اجتماعی اعالم كرده است كه به گفت
.  ھزار ميليارد تومان پرداخت شده است، كمی ابھام دارد21 سال 5زودبازده ھا پرداخت خواھد شد در حالی كه در طول   

 ! شود  ميگذاری خارجی در ايران تقريبا نصف سرمايه:اكونوميست
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 خود عنوان كرد 2010اكونوميست در گزارش ماه دسامبر :  دی آمده است 21 در تاریخ ايسنابه گزارش خبرگزاری دولتی 
 ميليون دالر بوده است كه اين شاخص 20گذاری مستقيم خارجی در ايران طی سال گذشته سه ميليارد و  كه سرمايه

 درصد توليد 0.41 ميليون دالر خواھد رسيد كه 690ر كاھش به يك ميليارد و  ميليون دال330در سال جاری با يك ميليارد و 
. ناخالص داخلی است  

طوری  گذاری مستقيم خارجی در ايران نوسان خواھد داشت به ھای آتی ورود سرمايه به اعتقاد اين موسسه طی سال
. قيم خارجی وارد كشور شوديه مست ميليون دالر سرما200رود در سال آتی يك ميليارد و  كه انتظار مي  

گذاری مستقيم خارجی ايران در   ميليون دالر برای سرمايه600 ميليون دالری منجر به ثبت رقم يك ميليارد و 400افزايش 
  درصد0.24 ميليون دالر خواھد رسيد و 500 به يك ميليارد و 1392 خواھد شد كه اين شاخص طی سال 1391سال 

.  بودتوليد ناخالص داخلی خواھد  
 ميليون 650گذاری مستقيم خارجی در ايران با اندكی افزايش معادل يك ميليارد و   سالی است كه سرمايه1393سال 

. د توليد ناخالص داخلی بوده است درص0.23دالر خواھد بود كه برابر با   
.ر جذب شودگذاری خارجی در كشو  ميليون دالر سرمايه800 يك ميليارد و 1394رود در سال  انتظار مي  

  ! ماه حقوق معوقه۵كارگران كيان تایر با 

آنھا .  ماه حقوق معوقه دارند و عليرغم پيگيری ھایشان ھيچ پاسخی دریافت نكرده اند۵كارگران كيان تایر در حال حاضر 
  . با توجه به گرانی اجناس در بازار برای گذران زندگی خود زیر فشار زیادی قرار دارند

  گران پارس متالتجمع اعتراضی كار

 صبح روز دوشنبه، كارگران كارخانه پارس متال ٨از ساعت :  دی آمده است 21به گزارش آژانس ایران خبر در تاریخ 
این كارگران كه . دست به تجمع زدند و خواستار رساندن صدای خود و پيگيری مطالباتشان از مقامات ذیربط گردیدند

  . نگار، عكاس و یا ھر امكان دیگری بودند كه بتواند تجمع شان را بازتاب دھد نفر می رسيد منتظر خبر٧٠شمارشان به 
به . شایان ذكر است كه برق كارخانه پارس متال یك ماه است كه به دليل عدم پرداخت بدھی ھایش قطع شده است

 نفر می رسيدند، ١۴٠به دنبال آن توليد شركت نيز بعد ازطرح یارانه ھا متوقف گردید و كليه كارگران قراردادی آن كه 
  . اخراج شدند

   كارگر ریسندگی و بافندگی در دليجان١٢٠اخراج 

كارگران شركت ریسندگی و بافندگی، توليدكننده فرش :  دی آمده است 21به گزارش آژانس ایران خبر در تاریخ 
 روز است ١٠نه نيز اكنون كارخا.  ماه است كه حقوق دریافت نكرده اند٦ماشينی در شھرستان دليجان استان مركزی، 

  .  كارگر این كارخانه اخراج گردیده اند١٢٠كه تعطيل شده و بيش از 
شایان ذكر است كه كارگران محروم ميھن مان، تنھا راه امرار معاش شان از طریق ھمين كار در واحدھای توليدی است 

  . ا از دست می دھندكه با اخراج آنھا از این مراكز، آنھا تنھا منبع درآمد خانواده شان ر

  سرگردانی كارگران شركت ایزوگام صبا 

. كارگران شركت ایزوگام صبا در سردرگمی به سر می برند:  دی آمده است 21به گزارش آژانس ایران خبر در تاریخ 
گزارش دریافتی از استان مركزی حاكی است، شركت ایزوگام صبا كه در شھرستان دليجان می باشد و دارای بيش از 

 ماه است كه حقوق آنھا را پرداخت نكرده و در نھایت ھم طی دو ھفته اخير به تعطيلی ٦ كارگر بوده است، اكنون ۵٠
  . به ھرجا كه مراجعه می كنيم، پاسخ نمی گيریم: یكی از كارگران این كارخانه در این باره گفت. كشانده شده است

  ! ماه حقوق معوقه دارند٢٧كارگران شركت سازمایه، 
  

 كارگر ٣٧٠ روز گذشته، ٢٠از ابتدای دیماه تا كنون یعنی طی :  دی آمده است 21به گزارش آژانس ایران خبر در تاریخ 
 نفر ٩٠.  ساله بوده اند، از كار اخراج گردیده اند٢٢ تا ١٨ نفرشان از كارگران با سابقه و كاركرده ٢٨٠شركت سازمایه كه 

  . ی بودنداز این كارگران ھم از كارگران قرارداد
 ماه است كه حقوق معوقه داشته و شكایت ھا و اعتراضاتی را ھم برای ٢٧قابل توجه این كه تمامی این كارگران، 

  .مطالبات خود برگزار نموده اند

   زن باردار در لرستان۵خودسوزی 
 

:  خبرنگاران افزود، در جمع“پاپی اميدعلی حاجي”: دی آمده است 21 در تاریخ ايسنابه گزارش خبرگزاری دولتی 
وی با اعالم اينکه از ابتدای سال   .شود از نظر جھانی روی آن حساب مي ومير مادران يک شاخصی است که مرگ
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ومير  ھای مختلفی در ميزان مرگ شاخص: ايم، تصريح کرد لرستان را داشته ومير مادران باردار در  مورد مرگ١١تاکنون 
  .گردد زايمان برمي ھای قبل از بارداري، حين و بعد از بارداری و آن به مراقبتدارند که يک قسمت از  مادران دخالت

مادران باردار مربوط به  ومير  مورد مرگ١١ مورد از ۵: معاون بھداشتی دانشگاه علوم پزشکی لرستان اعالم کرد
مورد  ھر: دآور شدھای فراوانی دارد، يا وی با اشاره به اينکه خودسوزی و خودکشی علت !خودسوزی بوده است

معاون   .ای نيست آن کار ساده يابی ھستيم؛ خودسوزی چندعلتی است و کاھش آمار ومير مادران را در حال علت مرگ
اما تمام : پزشک خانواده ھستند، يادآور شد دانشگاه علوم پزشکی لرستان با بيان اينکه تمام مادران باردار تحت پوشش

تک  ھای متفاوتی دارد که بايد تک ھا در حين بارداری علت نيستند؛ خودکشي زشکانپ مادران باردار تحت پوشش روان
  !البته در مواردی ھم ممکن است تخلف پزشک باشد بررسی شوند

در تمام شھرھای استان : گفت ھای ولگرد معاون بھداشتی دانشگاه علوم پزشکی لرستان در ادامه با اشاره به سگ
ھای ھاری و سالک  به منظور جلوگيری از شيوع بيماري يط ، نيروی انتظامی و شھرداریای مرکب از بھداشت مح کميته

پاپی با بيان اينکه در دفع فضوالت حيوانی در  حاجي .ساليان خيلی فعال نبوده است تشکيل شده اما اين کميته در طول
به صورت پايلوت اقداماتی را جھت دانشگاه علوم پزشکی و جھاد کشاورزی : تصريح کرد ايم، روستاھا با مشکل مواجه

لرستان نيست،  وی با اشاره به اينکه تامين سالمت و بھداشت تنھا وظيفه دانشگاه علوم پزشکی  .اند اين موارد انجام داده رفع
ھا نيز  توانيم تامين کنيم و ساير دستگاه سالمت را مي  درصد٣١اگر تمام امکانات در اختيار دانشگاه باشد تنھا : اظھار داشت

   .سالمت بايد تالش کنند برای تامين صددرصد بھداشت و

 زنان كارگر در شركت رنگين طب سه ماه بدون حقوق 

در استان مركزی بيش از سه ماه است كه كارگران شركت :  دی آمده است 21به گزارش آژانس ایران خبر در تاریخ 
كارگران این شركت كه تماماً از زنان می باشند، برای تامين به ھمين دليل . رنگين طب، حقوق خود را دریافت نكرده اند

  . مایحتاج زندگی خود در فشار و مضيقه فراوانی قرار گرفته اند

  كارگران براي دريافت مطالبات به اداره كار مراجعه مي كنند 
  

به دليل : گويد كارگر ياسوج مي خانه دبيراجرايي: دی آمده است 21 ایلنا در تاریخ –به گرازش خبرگزاری دولتی کار ایران 
 88انجام عمليات بازسازي وتغييرساختار در كارخانه آرد، نشاسته و گلوكز ياسوج جمعي ازكارگران اين كارخانه از سال 

  . اند تاكنون بيكارشده
  . كاربودند ه كارگر در بخش توليد نشاسته و گلوكز مشغول ب37نزديك به: وگو با خبرنگار ايلنا، گفت عليرضا جنتي درگفت

: كرد و افزود وي دليل تعطيلي اين بخش از كارخانه توليد آرد، نشاسته و گلوكز ياسوج را تغيير خط توليد نشاسته عنوان
در نتيجه اجراي عمليات بازسازي خط توليد نشاسته كه ھمچنان نيزادامه دارد فعاليت خط توليدگلوكز نيز متوقف شده 

  . است
 كارگر مشغول درخط توليد آرد نيز بابت چھار ماه حقوق و مزايا 60درحال حاضر : ياسوج افزوددبيراجرايي خانه كارگر 

  . طلبكار ھستند
  . كار بودند  كارگر در اين واحد توليدي مشغول به270اين شرايط درحالي است كه در گذشته بيش از : جنتي تصريح كرد

ان بابت دريافت مطالبات معوقه خود به اداره كار و امور اجتماعي درحال حاضركارگر: خانه كارگر ياسوج افزود دبيراجرايي
  . اند اما تاكنون نتيجه مثبتي از اين مراجع حاصل نشده است كرده نيز مراجعه
  پايان پيام

 
  نفر از كارگران معترض پارس متال100تجمع بيش از 

  
ن  پارس متال به منظور اعتراض به بي توجھي  نفرازكارگرا100 بيش از 89.10.22صبح روز چھارشنبه : يران كارگر ا

در اين شركت تجمع ,  كارگر رسمي و قراردادي اين شركت 400مقامات و مسئولين به وضعيت معيشتي و كار بيش از 
.كردند   

بيش از يك و نيم ماه ھست كه خط توليد اين كارخانه بصورت كامل متوقف شده و برق اين شركت نيز بدليل بدھي 
و در ادامه اعتراضات و تجمعات كارگران اين شركت مفيد واقع نشده و نھايتا ھمه , كت برق قطع گرديده بود ازطرف شر

 ماه حقوق معوقه و 10 كارگر قراردادي از شركت اخراج شدند و اكنون كارگران رسمي اين شركت براي احقاق 140
.ھمچنين تعيين تكليف وضعيت شغلي خود در اين شركت جمع ميشوند  

 
 ھا و مناطق مرزی در کارخانه ناامنی

 
ایران  در اوج بحران سياسی، کاھش توليد و اشتغال در صنایع و مرزھای:  آلمان آمده استدويچه ولهبه گزارش رادیو 

مرزبانی زمينی و دریائی، نگران  شورای تامين استان تھران و فرماندھان. نيز، به یک مساله امنيتی تبدیل شده است
  .اند داده ھایی تشکيل ر شدن بحران، نشستکنترل ناپذی
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ھای سازنده قطعات  بدھی خود به کارگاه (یک ميليارد دالر(ھای خودروسازی ایران، از پرداخت ھزار ميليارد تومان  کارخانه
معادن مجلس شورای اسالمی خواستار آن شده است که دولت  رئيس کميسيون صنایع و. اند خودرو عاجز مانده

  .دھد در اختيار صنایع قرار" نقدینه اورژانس" ميليارد دالر ١٠بحران توليد و اشتغال،   برای جلوگيری ازنژاد، احمدی
  توليد با نصف ظرفيت 
اعالم کرد که صنایع ایران در حال حاضر   صنایع و معادن ایران، چند ھفته پيش محمد نھاوندیان، رئيس اتاق بازرگانی و 

نژاد گزارش اتاق  روزنامه اعتماد این ھفته نوشت که احمدی. کار ھستند خود مشغول بهتنھا با نيمی از ظرفيت توليد 
  .تایيد کرده است بازرگانی را

ھمين . باید کار خود را ازدست بدھند  درصد ظرفيت، به معنای آن است که نيمی از افراد شاغل۵٠ھا با  کارکردن کارخانه
افزایش تعداد بيکاران، در شرایطی که اوضاع . استان تھران است مينھای شورای تا موضوع، یکی از مھمترین نگرانی

  .تواند دامنه این بحران را گسترش دھد تر از ھميشه است، می بحرانی کشور به لحاظ سياسی
   ھزار جواز تاسيس٨لغو  

ور جواز تاسيس بارھا از رشد صد نژاد تاکنون احمدی. مشکل صنایع کشور تنھا کاھش توليد، نقدینگی و اشتغال نيست
تامين استان تھران، رئيس سازمان صنایع و معادن این  اما در جلسه اخير شورای. در سراسر کشور خبر داده است
  . ھزار کارگاه توليدی فقط در استان تھران لغو شده است٨جواز تاسيس  استان اعالم کرد که به تازگی

لغو جواز «:تاسيس گفت ران درباره دليل لغو جوازھایفروش رئيس سازمان صنایع و معادن استان تھ محمدرضا مس
این اقدام با ھدف «:وی افزود» . درصد بوده۴کمتر از  ھا ھای صنعتی است که پيشرفت فيزیکی آن گروه طرح مربوط به آن

  «.ھای صنعتی صورت گرفته است ھا و جلوگيری از بورس بازی در بخش پروژه شرکت بستن منشاء نفوذ بعضی از افراد و
مس فروش به این ترتيب به «:نوشت ھای رئيس سازمان صنایع و معادن استان تھران روزنامه اعتماد در تفسير گفته

ھزار گيرنده جواز تاسيس به دليل سوء استفاده از این  ٨فساد موجود در بخش صنعت اعتراف کرده، به طوری که 
  «.اند را دریافت کرده جوازھا، حکم ابطال جوازھای خود

   واردات و ورشکستگی صنایع داخلیرشد
نيز از افزایش بيکاری و  کارگر شيراز شورای تامين استان تھران، دبير اجرائی خانه ھمزمان با تشکيل نشست

  .ھا در استان فارس خبر داد ورشکستگی کارخانه
نه کارگر شيراز اجرائی خا به نقل از علی راستگو دبير)  ژانویه١٠ دی، ٢١(خبرگزاری کار ایران روز یکشنبه 

 ھزار نفر به ٢ھا از  تعداد شاغالن بسياری از کارخانه گویند که شمار شاغالن افزایش یافته، در حالی که می«:نوشت
  «. نفر کاھش یافته است٢٠٠

تاخير در پرداخت حقوق  اند و نکرده ھا است حقوق کارگران را پرداخت ھا ماه علی راستگو، افزود که بسياری از کارخانه
  .است ارگران، به روالی عادی در صنایع ایران تبدیل شدهک

ھای  بسياری از کارخانه«:خانگی توضيح داد دبير اجرائی خانه کارگر شيراز با تاکيد بر وجود بحرانی عميق در صنایع لوازم
ود کاالھای کن و بخاری در حال تعطيل شدن ھستند و اگر از ور گرم آب سازنده لوازم خانگی مثل تلویزیون، یخچال،

  «.ھا ورشکست خواھند شد نشود، آن خارجی جلوگيری
  .دوران خاتمی شد نژاد حجم واردات ایران چندین برابر جمھوری محمود احمدی در دوران نخست ریاست

  بحران در مرزھای غرب و جنوب
. گر ایجاد کرده استامنيتی دی در کنار بحران توليد و اشتغال، بستن مرزھای غربی و جنوبی ایران نيز، یک مشکل 

دولت حق نداشت مرزھا را پيش از آن که فکری به حال «:گفت  دیماه به خبرنگاران٢١عباسعلی نورا نماینده زابل روز 
  «.ببندد معيشت مردم کرده باشد

زمينی و دریائی شرکت کرده  ھای مرزی کشور با فرماندھان مرزبانی نماینده زابل در جلسه مشترک نمایندگان استان
بلوچستان مردم منطقه رودرروی ماموران مرزبانی قرار  او تصریح کرد که پس از بسته شدن مرزھای سيستان و. بود

ذوالفقاری فرمانده مرزبانی نيروھای انتظامی جمھوری اسالمی نيز تایيد کرد که  در ھمين نشست، حسين. اند گرفته
  .ن کشور شده استمرزھا سبب ایجاد تضاد ميان مرزبانان و مرزنشينا انسداد

شھروندان کشورھای بحرانی ھمسایه  تشدید کنترل مرزھای غربی و جنوبی ایران، با ھدف جلوگيری از ورود غيرقانونی
فرمانده مرزبانی دریائی ناجا، این امر سبب افزایش ورود کاالھای   به گفته محمدعلی اسالمی  اما. صورت گرفته است

  .رزنشينان شده استمرزبانان و م قاچاق و درگيری ميان
مرزنشينانی درگير است که اقدام به ورود   درصد با٨٠پليس مرزبانی ھم اکنون «:ایلنا به نقل از سردار اسالمی نوشت

مرزبانی دریائی، درگيری با عموم مردم بر سر قاچاق کاال سبب شده است که  به گفته فرمانده» .کنند کاالی قاچاق می
کشورھای ھمسایه  ھا، جلوگيری از ورود غيرمجاز شھروندان ماموریت اصلی آن. ور بمانندھدف اصلی خود د مرزبانان از

  .است
  جواد طالعی

   
 کارگران کارخانه قند مرودشت با صدور اطالعيه ای ھشداردادند 

که در صورت تداوم بازداشت فریبرز رئيس دانا، اقتصاد دان سرشناش،دست به اعتصاب 
   .خواھند زد

 
 ی مذکور را که اقدامی کم سابقه به حساب می آید، عينا در زیرمتن اطالعيه 
 :می خوانيد

  دکتر فریبرز رئيس دانا را آزاد کنيد
ما کارگران کارخانه قند مرودشت، که دیریست با رنج ھای طاقت سوز دکترفریبرز رئيس دانا در تخفيف رنج استثماری که 

 يدان مبارزه عليه استثمار را محکوم و خواھان آزادی ویایم، اسارت این یل م بدان گرفتاریم، آشنا بوده
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 .ھستيم
که پایه گذاری و (برھمين اساس و در صورت تداوم بازداشت ایشان، طی روزھای آینده بنا برتصميم سندیکای خود 

 .اعالم اعتصاب نموده تا آزادی ایشان دست از کار می کشيم) پایداری اش را مدیون دکتر رئيس دانابوده است
از مسئوالن امر نيز می خواھيم، به جای حبس و سرکوب منادیان حقوق زحمتکشان، قدری نگران خشم کارگران و 

. کارخانه ای و ھمه ی آفات سرمایه داری ھار حاکم بر کشور باشند زحمت کشان خسته از بار استثمار و خشونت
 خشمی که

  .دیر یا زود، برای احقاق حقوق خود به خروش خواھد آمد
  زنده باد مبارزات کارگری

 سندیکای کارگران کارخانه قند مرودشت

 1389 دی 22چھارشنبه 

انتقاد از طرح حذف يارانه ھا،عضويت در کانون نويسندگان، :رئيس دانا»سنگين«اتھامات 
 ! توھين به احمدی نژاد

رئيس دانا، اقتصاددان ايرانی که آزاده فرقاني، ھمسر فريبرز :  دی آمده است 22در تاریخ بی بی سی به نوشته سایت 
سی فارسی اتھاماتی را که عليه آقای رئيس دانا مطرح شده است،  بي در بازداشت به سر می برد، در گفت و گو با بي

   .برشمرد
 روز پس از بازداشت آقای رئيس دانا، برای اولين بار اجازه مالقات کابينی ١٩خانم فرقانی گفت که روز پنجشنبه گذشته، 

   . او را يافته استبا
" تفھيم اتھام"اين مدت به گفته خانم فرقاني، آقای رئيس دانا ده روز اول بازداشت خود را در سلول انفرادی گذرانده و در 

  . شده است
   .به رئيس جمھوری ايران است" توھين"بر اين اساس، يکی از اتھامات آقای رئيس دانا 

ان را نگاه کنيد، می بينيد که ايشان ھيچ وقت شخص خاصی را مورد اشاره اگر مصاحبه ھای ايش: "خانم فرقانی گفت
  ". قرار نداده اند و به کسی توھين نکرده اند

  
  بشنويد 
  دانا  وگو با ھمسر فريبرز رئيس گفت

   02:29: بشنويدمدت
ايشان اقتصاددان : "تعنوان کرد و گف" نقد ايشان به طرح ھدفمند کردن يارانه ھا"او اتھام دوم آقای رئيس دانا را 

   ".ھستند و بديھی است که بايد در مورد مسائل اقتصادی مملکت خودشان نظر بدھند
  .  کرده استخانم فرقانی گفت که آقای رئيس دانا بر ھمين اساس مخالفت خود را با طرح ھدفمند کردن يارانه ھا اعالم

عنوان کرد و گفت که چنين اتھامی در " نويسندگان ايرانعضويت در کانون "ھمسر آقای رئيس دانا اتھام سوم او را ھم 
  .  مطرح بوده استتمام دوران فعاليت اين کانون

توصيف کرد، ھر چند " خوب"او وضعيت جسمی و روحی آقای رئيس دانا را در ھنگام مالقات کابينی پنجشنبه گذشته، 
   .گفت که او مقداری الغر شده است

 آذرماه و ساعاتی پس از آن بازداشت شد که محمود احمدی نژاد، رئيس جمھوری ٢٨آقای رئيس دانا نيمه شب شنبه 
  .  اعالم کردايران آغاز رسمی اجرای طرح ھدفمند کردن يارانه ھا را

پرونده اين شخص در دستور کار نيروھای اطالعاتی و قضايی بود که مصاحبه او با رسانه ھای بيگانه، دستگيری او را 
   .وقتی در آستانه اجرای طرح بزرگی ھستيم، حق نداريم در آن اخالل ايجاد کنيمتسريع کرد؛ زيرا 

  دانا  سخنان چندی پيش دادستان تھران در آقای رئيس
دولت آقای احمدی نژاد از : "آقای رئيس دانا پيش از بازداشت در گفت و گو با تلويزيون فارسی بی بی سی گفته بود

به تدريج و قطعه قطعه يارانه ھا را حذف کردند . طريق توھم درمانی وارد شده استطريق شوک درمانی وارد نشده و از 
  ."  کردندمقداری ھم پول به حساب ھا ريخته اند و از توھم پولی مردم محروم استفاده

دولت ھای آقای ھاشمی رفسنجانی و محمد " آرزوی قلبی"او سياست اعمال شده توسط دولت آقای احمدی نژاد را 
   ."اين دولت ھا ھمه عاشق اين کار بودند، اما توان و نيروی نظامی را نداشتند"عنوان کرد و گفت که خاتمی 

   .آقای رئيس دانا گفت که طرح ھدفمند کردن يارانه ھا پيامد مثبتی برای رفاه ھمگانی ندارد
ی رئيس دانا با مخالفت او با عباس جعفری دولت آبادي، دادستان تھران، چندی پيش در مورد ارتباط ميان بازداشت آقا

پرونده اين شخص در دستور کار نيروھای اطالعاتی و قضايی بود که : "طرح ھدفمند کردن يارانه ھا، به خبرنگاران گفت
مصاحبه او با رسانه ھای بيگانه، دستگيری او را تسريع کرد؛ زيرا وقتی در آستانه اجرای طرح بزرگی ھستيم، حق 

  ". يجاد کنيمنداريم در آن اخالل ا

  ھاي نساجي  رسيدگي به وضعيت كارگران كارخانه
  

كارگراستان يزد خواستار  دبيراجرايي خانه :  دی آمده است 22 ایلنا در تاریخ –به گرازش خبرگزاری دولتی کار ایران 
  . ھاي نساجي اين استان شد رسيدگي به وضعيت كارگران باقيمانده برخي كارخانه

ھاي تغيير ساختار  ھاي گذشته به دليل اجراي برخي طرح در سال: و با خبرنگار ايلنا، گفتعلي دھقاني درگفت وگ
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  . دركارخانجات نساجي برخي از كارگران شاغل در اين كارخانه ھا به صندوق بيمه بيكاري معرفي شدند
فانه به دليل دريافت مقرري اين كارگران متاس: وي با بيان اينكه درحال حاضر اين كارگران مشغول به كار ھستند، افزود

  . بيمه بيكاري قادربه استفاده از مزاياي بازنشستگي بيش از موعد به ويژه قانون مشاغل سخت و زبان آور نيستند
ھايي چون درخشان ،يزد بافت و سلك   سال دركارخانه20گروه ازكارگران بيش از  كارگري با يادآوري اينكه اين اين فعال

  . كارھستند در حال حاضر اين كارگران ھمچنان مشغول به: دند، گفتبافت مشغول به كاربو
رسد درديدار اخير با مديرعامل   نفر نيزمي100دبيراجرايي خانه كارگريزد با بيان اينكه موضوع اين كارگران كه تعداد آنھا به 

خصوص مشخص شدن زودتر در اميدواريم مديرعامل سازمان ھرچه: سازمان تامين اجتماعي مطرح شده است،گفت
  . كند گيري وضع اين كارگران تصميم

  پايان پيام
  

  خودکشی و اخراج کارگران در گيالن
  

این حادثه شنبه .  سال بيشتر نداشت خود را به دار آویخت١٧خودکشی یک کارگر جوان سعيد پيامی کارگر جوانی که 
الی کوی حسينی بود، محله ای کارگر نشين در وی از اھ. سعيد کارگر یک گل فروشی بود.  اتفاق افتاد١٧/١٠/٨٩شب 
 سال پيش به علت حمل مواد مخدر به حبس ابد محکوم ۴پدر وی فریدون پيامی کارگر مکانيک بود که در حدود . رشت

فریدون را که مکانيک ورزیده ای بود بيشتر رانندگان خط . شد، که اکنون دوران محکوميتش را در زندان الکان می گذراند
 تھران خوب می شناسند، زیرا نه تنھا مکانيک کارکشته ای بود بلکه در بيشتر مواقع از رانندگان اجرت ناچيزی - رشت 

ھر از گاھی . کوی حسينی به شدت آلوده به مواد مخدر و بزھکاری است. وی به مرور زمان معتاد شد. می گرفت
 شوند و فرزندان پرپرشده خود را به خاک می اھالی محله از مرگ جوانان خود بر اثر مصرف مواد مخدر مطلع می

 پسر و یک دختر معلول، ٦ فرزند، ٧وی دارای . فریدون نيز خود قربانی ھمين فرھنگ و رفتار اجتماعی است. سپارند
 پسر دیگر یکی کارگر نجار است و دیگری ھمين سعيد بود که ٢ تن از پسران وی آلوده به مواد مخدر ھستند و ۴. است

  . وشی کار می کرددر گل فر
، سه مامور فریدون را با دست بند از زندان الکان آوردند و پس از ختم ١٩/١٠/٨٩روز خاک سپاری سعيد در یک شنبه 

این خانواده کارگری نمونه کوچکی از قربانيان نظام سرمایه داری و جھنم آفریده شده . مراسم او را دوباره به زندان بردند
این . د باندھای مافيایی توزیع مواد مخدر و فحشا و سرقت در استان گيالن بيداد می کندوجو. توسط این نظام است

 . این جھنم به ویژه قربانگاه جوانان بيکار است. ھمان امنيت سرمایه داری است

  اخراج کارگران پارسا سوله 

. ر صنعتی رشت واقع استکارخانه در شھ. این کارخانه وابسته به بخش خصوصی و متعلق به ابراھيم بخشنده است
زمان کار . توليدات کارخانه سوله و قطعات پل است. در حال حاضر حدود صد کارگر در این کارخانه مشغول به کارند

کارخانه سرویس ایاب و ذھاب دارد و یک وعده غذا آن ھم صبحانه می دھد و .  بعد از ظھر است۴ صبح تا ٨کارگران 
. دستمزد کارگران طبق مصوبه اداره کار است و کليه کارگران قراردادی ھستند. ه می آورند کارگران نھار را با خود از خان

 ٢٣این عنصر ضدکارگر در ماه گذشته . بخشنده آھن آالت مورد نياز خود را از کشورھای اوکراین و روسيه وارد می کند 
  . اخراج کرد) ن آالت آھ( تن از کارگران کارخانه را به بھانه تحریم و عدم ورود مواد اوليه 

در این کارگاه بزرگ، که کارش خرید و فروش آھن . در ضمن، کارگاه آھن آالت شایان نيز متعلق به ابراھيم بخشنده است
.  کارگر مشغول به کارند که ھمه قراردادی ھستند و طبق مصوبه اداره کار دستمزد می گيرند۵٠آالت است، حدود 

.  بعدازظھر و در تابستان نيز تا تاریک شدن ھوا کار می کنند۵ صبح تا ٨ست و کارگران از کارگاه فاقد کانتين غذاخوری ا
بخشنده از بزرگترین وارد کنندگان آھن آالت و ميلگرد در استان گيالن .  قزوین قراردارد- جاده رشت 3این کارگاه در کيلومتر 

  . است

  فعاالن ضدسرمایه داری گيالن 
  
  ١٣٨٩ دی ٢٢
  

  گی یرای ایجاد تشکل کارگریکميته ھماھن
  

  دستمزد
  كارگر نبايد دغدغه معيشت داشته باشد 

  
سخنگوي كميسيون اجتماعي  :  دی آمده است 22 ایلنا در تاریخ –به گرازش خبرگزاری دولتی کار ایران 

   . بايد مطابق با تورم موجود دركشور باشد90كه حداقل مزدكارگران براي سال  واضح است: تاكيدكرد مجلس
ھاي زندگي يك خانواركارگري را  حداقل مزد بايد طوري تعيين شودكه ھزيه: وگو با خبرنگار ايلنا افزود جواد زماني درگفت

  . تامين كند
: كارگر نبايد دغدغه معيشت داشته باشد، اظھار داشت كه نماينده كنگاوردرمجلس شوراي اسالمي با بيان اين
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  . كند  باشد نه اين كه كسي كه كار ميكند بايد مشكل داشته كار نمي كه كسي
عضو كميسيون اجتماعي مجلس شوراي اسالمي در پاسخ به اين سوال كه چه رقمي را براي حداقل مزد كارگران براي 

رقم اعالمي بايدكارشناسي شده باشد بنابراين اگر من شخصا عددي را : كنيد، خاطر نشان كرد  پيشنھاد مي90سال 
  . اثر بدي درجامعه داشته باشداعالم كنم ممكن است 

تعامل خوبي وجود دارد كه : كرد و گفت زماني تعامل وزيركار و معاونان مربوطه وي با نمايندگان مجلس را خوب ارزيابي
  . درصورت ادامه موجب حل مشكالت كارگري كشور خواھد شد

به ھر : كرد كند، تصريح ياني كار را طي مياو ھمچنين با بيان ھيات تحقيق و تفحص از سازمان تامين اجتماعي مراحل پا
  . صورت تا پيش از پايان سال گزارش اين تحقيق و تفحص درصحن علني مجلس قرائت خواھد شد

قرار است كه دراين باره با كسي صحبت نشود چون بھانه به دست : زماني درباره نتايج اين تحقيق و تفحص گفت
  . افتد ھا مي برخي

  پايان پيام
  

اعتراض به بيکاری و / اعتصاب عمومی در تونس بااستقبال مردم روبرو شددعوت به
 سرکوب در تونس 

روزنامه نگار در تونس از استقبال گسترده مردم اين : واحدمرکزی خبر:  دی آمده است 22در خبر آنالين به نوشته سایت 
   .کشور از اعتصاب عمومی امروز خبر داد
يونی الجزيره، درباره ناآراميھای اخير در تونس گفت، امروز ھم ھزاران نفر از اعضای لطفی حجی در گفتگو با شبکه تلويز

به عنوان مثال در شھر صفاقس دومين شھر بزرگ . اتحاديه ھا و مردم عادی در شھرھای مختلف تونس تظاھرات کردند
  . تونس حدود بيست ھزار نفر در تظاھرات شرکت کردند

  .  به حزب حاکم را به آتش کشيدندقتظاھرکنندگان يک ساختمان متعل
وی افزود، نيروھای ارتش تونس در بعضی مناطق پايتخت . می توان گفت دعوت به اعتصاب عمومی موفقيت آميز بود

  .  مستقر شدندبرای حفاظت از نھادھای دولتی
وله ھای جنگی عليه مردم تونس استفاده از گل. نيروھای امنيتی تونس امروز با مردم در قلب پايتخت درگير شدند

   .تظاھرکنندگان غيرنظامی را نمی پذيرند
وی ادامه داد، حل اوضاع کنونی در . موفقيت اعتصاب امروز، قدرت اتحاديه عمومی اشتغال تونس را نشان می دھد

   .تونس به راه حلھای ريشه ای نياز دارد
ات مسالمت آميز تا زمان پاسخ دادن دولت تونس به ما بر ادامه برگزاری تظاھر. دولت بايد خواست و نظر مردم را بشنود

   .خواسته ھای مردم تاکيد داريم
 .ادامه شرايط گذشته در تونس امکان پذير نيست

 

 کشته شدن پنج کاسبکار کرد در ساوه و ماکو

ان به  دی ماه، بر اثر تيراندازی ماموران نظامی جمھوری اسالمی ایر١٨به گزارش کردیش پرسپکتيو، شامگاه شنبه 
ھدف  خودرو متعلق به کاسبکاران کرد.نزدیکی شھر ساوه چھار نفر جان خود را از دست دادند سوی یک خودرو در

سرنشينان خودرو جان خود را از دست  تيراندازی نيروھای نظامی قرار گرفته و بر اثر واژگون شدن آن، چھار تن از
یازیبالغی بودەاند  فر دیگر، از اھالی شھر سقز و روستاییکی از کشتەشدگان محی الدین زارعی است و سه ن.دادند

ھای خبری کرد نيز از کشته شدن یک کاسبکار دیگر در  از سوی دیگر سایت.که اسامی آنھا تاکنون مشخص نشده است
 .خبر دادند مرز چالدران

از سوی ماموران جمھوری چالدران   دی ماه، ده تن از کاسبکاران کرد در مرز١۵بر اساس این گزارش روز چھارشنبه 
فرزند سعيد و اھل ” علی زکاوتی“ ساله به نام ٢٢جوان  اسالمی ھدف تيراندازی قرار می گيرند که بر اثر آن یک

پس از گذشت دو روز از کشته شدن این جوان کرد، .شھر ماکو جان خود را از دست داد از توابع” دیم قشالق“روستای 
 .در پزشکی قانونی نگھداری می شد به خانواده وی تحویل داده شد کهروز جمعه ھفته گذشته جنازەی وی 

فزرندش تيراندازی کردەاند شکایت  پدر علی زکاوتی از ماموران نيروی انتظامی به دليل اینکه بدون ھيچ ھشداری به
ست که به اردیبھشت ا ١٩شيرین علم ھولی از اعدام شگان روز ” پسر دایی“گفنی است که علی زکاوتی  .کرده است

 .اسالميان در زندان اوین به دار آویخته شدند ھمراه فرزاد کمانگر، علی حيدریان، فرھاد و وکيلی و مھدی

 پایان پيام

کارخانه  کارگران کيان تایر در اعتراض به وضعيت خود اقدام به آتش زدن الستيک در محل

 کردند
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بيرون و با مضامين تبریک به بخشدار   نوشته ھایی را که ازبنا بر این گزارش کارگران خشمگين کيان تایر تمامی پارچه
نرده ھای کارخانه نصب شده بود پایين کشيده و آنھا را نيز آتش  چھاردانگه به عنوان بخشدار نمونه بر قسمت بيرونی

ایع شدند و در عازم وزارت صن  صبح11ھمزمان با اعنراض کارگران در محل کارخانه، نماینده ھای آنان نيز از ساعت .زدند
در این جلسه ابتدا مسئولين . شده بود، شرکت کردند جلسه ای که برای رسيدگی به خواستھای این کارگران تشکيل

  ماه است حقوق نگرفته اند و صدایشان در نمی آید17این نکته که خيلی از کارگران  وزارت صنایع تالش کردند با یادآوری
این مایه افتخار : اظھار داشتند  تحت فشار قرار بدھند اما این نماینده ھا قاطعانهنماینده ھای کارگران کيان تایر را

گرسنه نگه دارید، اما ما خواھان روشن شدن تکليف خود و   ماه دستمزد کارگران را ندھيد و آنھا را17شماست که 
نشود آنان فردا ھمينجا در ھستيم و اگر به خواستھای کارگران کيان تایر رسيدگی  پرداخت دستمزدھای معوقه مان

 .وزارت صنایع دست به تجمع خواھند زد و ما مسئوليتی در این زمينه نداریم مقابل

 ميليارد تومان وام آماده 5اعالم کردند  بدنبال این اظھارات از سوی نماینده ھای کارگران کيان تایر، مسئولين وزارت صنایع
در ادامه این جلسه کارفرمای کيان تایر نيز وعده . ین وام پرداخت خواھد شدا پرداخت به کارخانه کيان تایر است و بزودی

شد و طی چند روز آینده   درصد باقی مانده دستمزد شھریور ماه کارگران به حساب آنان واریز خواھد50آخر امشب  داد تا
 .چھل تن مواد اوليه نيز وارد کارخانه خواھد شد

توافقی که امروز در وزارت صنایع ميان نماینده  ط اتحادیه آزاد کاگران ایران، با توجه بهبنا بر آخرین گزارشھای دریافتی توس
 وزارتخانه صورت گرفته است کارگران کيان تایر اعالم کرده اند چنانچه فردا توافقات ھای کارگران و کارفرما و مسئولين این

  .خواھند گرفت اضات خود را از سرصورت گرفته عملی نشود از پس فردا سه شنبه چھارم آبانماه اعتر

  دربند نامه جمعی از معلمان ایثارگر دراعتراض به بازداشت طوالنی زھرا حاتمی معلم

 :به گزارش کلمه، متن کامل این یادداشت به شرح زیر است

 بسم هللا الرحمن الرحيم

با پيام تو، ھم سنگر تعليم و ھم سنگر  يم وای امام، با تو فریاد انقالب را سر دادیم، با تو خروشيدیم، با تو اشک ریخت
 .رشادت و ایستادگی را به شاگردانمان بياموزیم مبارزه را در جبھه ھا خالی نگذاشتيم تا درس

 :که ای امام، پا به پای تو با نسلی از تو برخاسته ، به نسل ھای پی در پی نجوا کردیم

 درخت تو گر بار دانش بگيرد

 ی رابه زیر آوری چرخ نيلوفر

 .خوردیم و خون دلھا… ھای بسياری در کالس، گلدان الله گذاشتيم » فھميده«و به جای  …

بودی، ماندیم، اگر چه این روزھا می شنویم  ای امام، ما با ھزاران اميد و آرزو به پای آرمان ھای انقالبی که تو رھبر آن
اما … از ما سکوت می خواھند، فقط سکوت . فریادھایتان نيازی نيست که دیگر به شما، رشادت ھا، گذشت ھا و

کودکان و  تو که ریشه مایی، ما ترا خواستيم تا گوشت و پوست. بينيم که ھمچنان نگران ماست چشمان تو را می
 :تنگ است، که ولی اینک عرصه بر ما بسيار. جوانانمان به دست دژخيمان و بداندیشان نيفتد

 چو عضوی به درد آورد روزگار

 ا را نماند قراردگر عضوھ

از این جو عمومی بدتر، ھفته  ما شاھد فضاھای امنيتی و محدودیت ھای سليقه ای بر معلمان این مرز و بوم ھستيم و
. حاتمی خبری جز فشار و بی عدالتی که بر او می رود، نداریم ھاست از ھمکار مومن، متعھد و انقالبی مان خانم زھرا

  فرزندان این سرزمين دارد حقش نيست اینک تحت فشار اعتراف گيری ھای کذب وخدمت به او با سابقه نيکی که در
 .بيھوده در سلول ھای انفرادی و در حين بازجویی ناله سر دھد

راحتی به دست نياوردیم که به راحتی از  ما تعدادی از معلمان ایثارگر که جزء الینفک فرزندان این انقالبيم و آن را به
این ناله ھا شھادت دھند و از مسئولينی که خدا را ناظر بر اعمال  ن ھای بيدار می خواھيم بردست بدھيم، از وجدا

 .به کار گيرند درخواست می کنيم برای این معلم آگاه اگر عفو عندالقدره مقدور نيست، رحم عندالقدره خویش می بينند

 دانم سر آرد غصه را
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 رنگين برآرد قصه را

 این آه خون افشان که من

  صبح و شام می زنمھر

 خشم مردم اروميه از بنرھای تبليغی وزیر راه

به گزارش خبرنگار .را برانگيخت اقدامات نمایشی وزیر راه و ترابری در اروميه، خشم مردم عزادار این شھر داغدیده
د و بدرقه آنھا به شنبه برای تشييع پيکر ھای عزیزان خو عصرایران ، دھھا ھزار نفر از مردم سوگوار اروميه که روز سه

شھر گرد آمده بودند ، بنرھای بزرگ متعددی را دیدند که با سرعت عمل عجيب وزرات راه  خانه ھاب ابدی شان در مرکز
وزیر در مسير تشييع  در آن شرایط بحرانی چاپ شده و به بھانه تسليت حميد بھبھانی و منقش به عکس رنگی آقای ،

 !جنازه نصب شده بودند

شرایطی که افکار عمومی وزیر راه را   وزیر، آن ھم درست در ميان شيون و زاری خانواده ھای قربانيان و درتبليغ برای
ھای منفی مردم را به دنبال داشت به گونه ای که با باال  واکنش مکلف به پاسخگویی و شایسته برکناری می دانند،

اقدام  ع جنازه ، مسووالن نسبت به جمع آوری آنھاساعاتی پس از نصب این بنرھا در مسير تشيي گرفتن اعتراضات،
بيمارستان ھا با مرگ دست و  مردم اروميه می گفتند در حالی که ما مشغول عزاداری بودیم و مجروحان نيز در .کردند

طراحی ، چاپ و نصب بنرھای تبليغی حميد بھبھانی در  پنجه نرم می کردند ، مسووالن راه و ترابری شبانه در حال
 !اند بان ھا بودهخيا

وی بدون این که . با خبرنگاران مصاحبه کرد وزیر راه و ترابری ، بالفاصله بعد از سقوط ھواپيما ، خود را به اروميه رساند و
وی رخ داده است عذرخواھی کند ، گفت که ميزان سقوط ھواپيما در ایران و  از بابت این سانحه که در مجموعه مدیریتی

 !در ایران کمتر از سایر کشورھاستآن  تلفات ناشی از

 ھاى اقمارى دولتى  تعديل و اخراج نيرودرشركت

  
در : گويد كارگر استان تھران مي دبيراجراى خانه :  دی آمده است 23 ایلنا در تاریخ–به گرازش خبرگزاری دولتی کار ایران 

 پيمانى صورت بگيرد شاھد تعديل بايست تبديل وضعيت استخدامى كاركنان كه با دستور رياست جمھورى مي حالي
  . ھاى اقمارى وابسته به دولت ھستيم نيروھاى شاغل درشركت

كارگردانى ھستيم كه  حاضرشاھد تعديل و اخراج درحال: وگو با خبرنگارايلنا، گفت پستى درگفت اسماعيل حق
  . ھاى دولتى مشغول به كاربودند ھاى اقمارى وابسته به سازمان درشركت

اين درحالى است كه طبق : گيرد، گفت ھا بيشتر پس از اتمام قراردادكارگران صورت مي اينكه اين تعديلوى با بيان 
  . بايست وضعيت استخدامى كاركنان پيمانى به قراردادى تغيير پيداكند دستور رياست جمھورى مي

دستور رياست جمھورى مغايرت ھا براى تعديل كارگران با توجه ماھيت دائمى مشاغل آنھا با  اقدام شركت: وى افزود
 .دارد

 انتقاد مديرعامل اتحاديه زنبورداران از واردات عسل چينی به ايران 

 با عنوان مديرعامل اتحاديه زنبورداران ايران از واردات عسل ھای بی کيفيت: دی نشت 23 در تاریخ واحد مرکزی خبر
  . عسل چينی انتقاد کرد

اين ميزان توليد بسيار بيشتر :  ھزار تن عسل توليد می شود ، افزود ۴٨ن بيش از رئيسی سرحدی با بيان اينکه در ايرا
از مصرف سرانه کشورمان است که اگر برنامه ای اصولی برای آن انديشيده شود حتی امکان صادرات عسل به 

مسئوالن اجازه کشورھای اروپايی خواھيم داشت که متاسفانه با اين ميزان توليد جای تعجب وجود دارد که چگونه 
  . سل بی کيفيت را صادر کرده اند واردات اين ع

در بررسی ھای صورت گرفته در آزمايشگاھھای دامی مشخص شد که آب استفاده شده برای توليد : وی تصريح کرد 
  . نت ھای روده ای و کبدی می گردداين عسل از پسماند کارخانجات صنايع نساجی کشور چين است که موجب عفو

امل اتحاديه زنبورداران ايران به ھموطنان توصيه کرد از خريداری اين گونه عسل ھا که در برخی شھرھا دستفروش مديرع
  . يد عرضه می شود ، خودداری کنندھا و در برخی از شھرھا در مراکز خر

   . يار فراوان وارد ايران می شودبراساس اين گزارش ، عسل چينی از مرزھای دريايی کشور به مقدار بس
 ھزار لایر قيمت دارد در حاليکه عسل چينی وارد شده به ايران در بازار ٨٠عسل طبيعی توليد شده در ايران بيش از 

  . قيمتی معادل يک دالر دارد 
 

   مراسم سالگرد درگذشت يداله خسرو شاھی
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ل از درگذشت ناگھانی ھمسر و  دی آمده است نزديک به يک سا23بنا بر خبر آمده در وبالگ کارگری راه کارگر در تاریخ 
او رفت بی آنکه ترک .  به ناگھان ديده از جھان فرو بست2010 فوريه 4او در . پدر عزيزمان يداله خسرو شاھی می گذرد

مان کرد ه باشد؛ در ھمه ی اين مدت، در روز ھای بلند اندوه ، در خاطره ھا و ياد ھا ، در گرد ھم آمدن ھا و در تنھايی 
ما خوب اگاھيم . او با ما بوده است بی آنکه بتوانيم جای خالی اش را انکار کنيم و افسوس نگوييم. ده استھا با ما بو

که دوستان وآشنايان و ھمه ی فعالين کارگری که او را از دور و نزديک می شناختند نيز جای خالی او را بار ھا و بارھا 
بود و تا آخرين روز زندگی اش به خود و به طبقه ای که به آن تعلق او فرزند کار . حس کرده اند و به او اند يشيده اند

او فقر، استثمار، سرکوب و بی حقوقی . زندگی اش در راه مبارزه برای بھبود وضع کارگران گذشت. داشت وفادار ماند
  . رزه کردجھان ديگر و بھتری را ممکن می دانست و تا پايان عمر خويش برای آن مبا. کارگران را بر نمی تافت

در سالگرد در گذشت او در کنار شما دوستان و آشنايان، فعالين کارگري، سوسياليستی و آزادی خواه گرد ھم می آييم 
  . تا ياد و خاطره او را گرامی بداريم و پوينده ی راھش باشيم

  ھمسر، فرزندان و دوستان يداله خسرو شاھی 
  
13/01/2011   

   2011 فوريه 5ز ظھر روز شنبه  بعد ا6-2.30ساعت : زمان مراسم 
  , The Meritage Centre ,Church End, Hendon: مکان مراسم
London Nw4 4JT   

 Hendon Central:نزديکترين ايستگاه قطار

 ماشين سازی بولر تعديل نيرو داشته است
 

دولت : آستارا در مجلس، گفتنماینده مردم :  دی آمده است 23 ایلنا در تاریخ –به گزارش خبرگزاری دولتی کار ایران 
  . باید رفع مشکالت کارگران گيالنی را در دستور کارخود قرار دھد

با توجه به بحران اقتصادی بر دنيا و کشور، واحدھای صنعتی و : وگو با خبرنگارایلنا، اظھار داشت پوش در گفت فرھاد دلق
  . ز مشکالت جدی مواجه ھستندتوليدی گيالن که در آن کارگران مشغول به کار ھستند با برخی ا

عضو کميسيون اقتصادی مجلس مھمترین مشکالت واحدھای صنعتی گيالن را افت توليد، نداشتن مواد اوليه وعدم توان 
  . برای پرداخت معوقات بانکی عنوان کرد

ت باعث شده وجود این مشکال: گران گيالن دانست و تصریح کرد پوش وجود این گونه مشکالت را سبب رکود صنعت دلق
  . که کارفرمایان نتوانند نسبت به انجام تعھدات خود در قبال کارگران جامعه عمل بپوشانند

دار را واحدھای ریسندگی، بافندگی و پوشاک  ھای مشکل عضو مجمع نمایندگان گيالن در مجلس مھمترین کارخانه
ھای جدی به قشر زحمتکش  واردن شدن آسيبھا موجب  وضعيت نامناسب این گونه کارخانه: اعالم کرد و اظھار داشت

  . طلبد صنوف مرتبط از حقوق صنفی این عزیزان حمایت کند کارگر شده و می
دولت باید ضمن : پوش بر ضرورت در دستور قرار دادن رفع مشکالت کارگران گيالنی از سوی دولت تاکيد کرد وافزود دلق

  . ھای وارد شده را کم کند سيبھای مختلف آ کمک کردن به کارفرمایان از طریق راه
یکی از واحدھای صنعتی : نماینده مردم آستارا در مجلس درباره وضعيت کار و کارگری این حوزه انتخابيه اظھارداشت

آالت کارخانجات توليد آرد فعاليت  سازی بولر که متعلق به بخش خصوصی و در زمينه توليد ماشين آستارا با عنوان ماشين
  . تعدیل نيروی انسانی داشته است20کارگر داشته که به تازگی 120کند تعداد  می
تقاضا و عدم سفارش، افت : ای به زندگی کارگران وارد شود، اذعان داشت پوش با تاکيد بر اینکه نباید ھيچ خدشه دلق

ھای سطح کشور کوشش  ھا و کارخانه خانه آالت این کارخانه را به دنبال داشت که با رایزنی با وزارت بازار خرید ماشين
  . شد تا از تعطيلی این کارخانه و بيکاری کارگران آن جلوگيری شود

رود که دولت مشکالت  با توجه به سفردور سوم ریيس جمھوری در ھفته آینده، انتظار می:وی در پایان بيان داشت
  . واحدھای صنعتی استان را حل کند

  پايان پيام
  

به دستگيری فعاالن " کارگری"ھاد بين المللیاعتراض یک ندر رابطه بارضا رخشان،
 کارگری در ایران 

  
بازداشت نسبت به ، خامنه ایارسال نامه ای به  باگای رایدر دبير کل کنفدراسيون بين المللی اتحاديه ھای کارگری، 

وسط رضا رخشان ھشت روز پيش ت. اعتراض کردشرکت نيشکر ھفت تپه را  مسئول روابط عمومی سنديکای کارگران
در نامه دبير کل کنفدراسيون بين المللی اتحاديه :  رادیو فردا در این رابطه می نویسد.امنيتی بازداشت شد ماموران

اين فعال کارگری در ارتباط با فعاليت ھای .بازداشت آقای رخشان روشن نيست ھای کارگری گفته شده است که دليل
بليغ عليه نظام شده و در سال گذشته نيز برای مدتی بازداشت شده کشور و ت کارگری خود متھم به اقدام عليه امنيت

  .بود
علی نجاتی، فريدون نيکوفرد و  پيشتر، تعدادی ديگر از اعضای ھيئت مديره سنديکای کارگران شرکت نيشکر ھفت تپه،

 اتحاديه ھای کارگری دبير کل کنفدراسيون بين المللی.شده اند رمضان عليپور با حکم دادگاه تجديدنظر خوزستان زندانی
 خامنه ای با درخواست برای آزادی فعاالن کارگری بازداشت شده، ھمچنين از ناديده گرفتن در نامه خود به آيت هللا علی

 .حقوق پايه ای کارگران توسط حکومت ايران انتقاد کرد
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 دستمزد 
   زود است 90 اظھار نظردرباره مزد سال

  
كارگر استان قزوين در پاسخ به  خانه  دبيراجرايي:  دی آمده است 23 ایلنا در تاریخ –ران به گزارش خبرگزاری دولتی کار ای

درحال :  كارگران چگونه بايد باشد، تاكيدكرد90ھا حداقل مزد سال  اين سوال كه با توجه به اجراي ھدفمند كردن يارانه
  .  كارگردان زود است90حاضر اظھارنظر در مورد مزد سال

كنيم دقيق، جامع و به روز نخواھد بود بنابراين ما  اگراالن اظھار نظري:  درگفتگو با خبرنگار ايلنا افزودكريمي عيدعلي
  . ھاي آتي درباره حداقل مزدكارگران اظھار نظركنيم كه درماه منتظريم

 خدمات درنوسان ھاي آب، برق، گاز و بھاي برخي كاالھا و ھنوز فيش: دبيراجرايي خانه كارگر استان قزوين تصريح كرد
  .  صحبت كنيم90ھا ثبات پيدا كند بعد درباره حداقل مزد كارگران براي سال  است بنابراين بايد منتظر باشيم تا قيمت

 پايان پيام
 

 دستمزد
   اعالم كنم 90نمي توانم عددي را براي حداقل مزد سال

  
: دبيراجرايي خانه كارگر استان گيالن تصريح كرد: ست  دی آمده ا23 ایلنا در تاریخ –به گزارش خبرگزاری دولتی کار ایران 

  .  بايد مطابق با تورم موجود درجامعه باشد90طبيعي است كه افزايش حداقل مزد كارگران در سال 
 تورم وگراني موجود لحاظ 90اگر درافزايش حداقل مزدكارگران براي سال : وگو با خبرنگارايلناافزود محمد يعقوبي درگفت

  . ران به مشكل برخواھند خوردنشود كارگ
 پيشنھاد 90اين فعال كارگري در استان گيالن درپاسخ به اين سوال كه چه رقمي براي حداقل مزد كارگران در سال 

توانم ھمين طور عددي را اعالم  اعالم حداقل مزد بايد با مطالعه و كارشناسي شده باشد و نمي: كنيد، تصريح كرد مي
  . كنم

اعضاي شوراي عالي به خصوص نمايندگان كارگري اين شورا بايد : ه كارگر استان گيالن خاطرنشان كرددبيراجرايي خان
جلسات كارشناسي خود را آغاز كرده باشند تا بتوانند به صورت دقيق وكارشناسي شده درباره حداقل مزد كارگران براي 

  .  بحث و تبادل نظركنند90سال 
  پايان پيام

  
   ھزار عضو داريم 12
  

 ھزار نفر 12دبيراجرايي خانه كارگراز عضويت :  دی آمده است 23 ایلنا در تاریخ –به گزارش خبرگزاری دولتی کار ایران 
  . خبر داد كارگري دراين تشكيالت
  . كند كارگر پاكدشت از امكانات اين تشكيالت استفاده مي اعضاي خانه: درگفتگو با خبرنگار ايلنا افزود عوض سلطاني

ھاي اوليه را از جمله اين  ھاي كوتاه مدت رايگان از جمله آموزش كامپيوتر، زبان، حسابداري، قرآن و كمك شوي آموز
كارگردرسراسركشورنيزازساير امكانات  خانه استفاده از استراحتگاه ھاي: ھا برشمرد و اظھار داشت آموزش

  . كارگراست اعضاي خانه دردسترس
با برخي از مراكز آموزشي، خدماتي ورزشي و درماني نيزقرار داد داريم و : دكرددبيراجرايي خانه كارگرپاكدشت تاكي

  .  درصد تخفيف برخوردار شوند60 تا 20توانند از  اعضايمان مي
كارگران  رساني به سلطاني بيمه تكميلي براي اعضاي خانه كارگر پاكدشت را ازديگراقدامات اين تشكيالت براي خدمت

  . گيرد  ھزار تومان دريافت شده و فرد تحت پوشش بيمه تكميلي قرار مي64براي ھرشخص : كرد و اظھارداشت عنوان
  پايان پيام

  

 
23Hفراخوان به اعتصاب برای آزادی فریبرز رئيس دانا  

   از دست دادن ندازیم ما کارگران جز زنجيزھای بردگی و اسارتمان چيزی برای

ھا که معيشت اقشار   نظامی در دقایق اوليه اجرای طرح ویرانگر موسوم به ھدفمندسازی یارانه-در اولين برخورد امنيتی
فرودست و کارگران و زجمتکشان و فقرای جامعه را ھدف گرفته است دکتر فریبرز رئيس دانا اقتصاددان به حق طبقه 

 نظامی سرکوبگران رژیم ضد کارگری قرار - ان و خاکسترنشينان جامعه آماج حمله امنيتیکارگر و زبان گویای زحمتکش
  .گرفت

ما کارگران پتروشيمی مھاجران اراک که مدتی است اقدام به تاسيس سندیکای آزاد خویش کرده ایم و به صورت 
ی ھماھنگ نه تنھا از دریافت ھرگونه غيرعلنی فعاليت داریم و در این راه مقدس آالم زیادی را متحمل شده ایم در اقدام

یارانه نقدی از دولت ضد کارگری موجود خودداری می کنيم بلکه در لبيک به رفقای مبارز کارگرمان در سندیکای شرکت 
قند مرودشت اعالم ميداریم در صورت ادامه بازداشت آقای فریبرز رئيس دانا که رفتار و کردار کارگر پسندش ھمواره 
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روشنفکران نوکرصفت بوده است، دست از کار خواھيم کشيد و دیگر کارگران در دیگر واحدھای صنعتی و خاری در چشم 
  . خدماتی را نيز به چنين اعتصابی فرا می خوانيم

  به اميد رھایی طبقه کارگر از یوغ سرمایه 

  سندیکای آزاد کارگران پتروشيمی مھاجران اراک 

24 Hcom.blogfa.sandikamohajeran.www  

  
  ھاي اقماري دولتي ھستيم  شاھد تعديل نيرو در شركت

  
  

: گويد دبيراجرايي خانه كارگر استان تھران مي:  دی آمده است 23 ایلنا در تاریخ –به گزارش خبرگزاری دولتی کار ایران 
ل وضعيت استخدامي كاركنان پيماني صورت گيرد، شاھد تعديل نيروھاي كه با دستور رياست جمھوري بايد تبدي در حالي

  . ھاي اقماري وابسته به دولت ھستيم شاغل درشركت
در حال حاضر شاھد تعديل و اخراج كارگراني ھستيم كه در : وگو با خبرنگار ايلنا، گفت پرستي در گفت اسماعيل حق

  . غول به كار بودندھاي دولتي مش ھاي اقماري وابسته به سازمان شركت
اين در حالي است كه طبق : گيرد، گفت ھا بيشتر پس از اتمام قرارداد كارگران صورت مي وي با بيان اينكه اين تعديل

  . دستور رياست جمھوري بايد وضعيت استخدامي كاركنان پيماني به قراردادي تغيير پيدا كند
جه ماھيت دائمي مشاغل آنھا با دستور رياست جمھوري مغايرت ھا براي تعديل كارگران با تو اقدام شركت: وي افزود

  . دارد
  پايان پيام

 

  دیدگاه موافقان و مخالفان/ دورکاری آری یا خير؛ مسئله این است

بر دورکاری به سازمانھای  مھر، در تاریخ ھفتم تيرماه سال جاری دولت آیين نامه ای را مبنیدولتی به گزارش خبرنگار 
مسافرتھای کاری، کاھش ترافيک شھری و صرفه جویی در  رد که ھدف از اجرای آن کاھش ھزینه ھا ودولتی ابالغ ک

ھرچند که این اقدام از نظر مسئوالن دولتی موجب .بزرگ عنوان شده است مصرف سوخت و کاھش جمعيت شھرھای
ه کشورھا نشان داده تنھا یک کاھش انرژی و ھزینه ھای جاری می شود ولی تجرب تحکيم خانواده، افزایش بھره وری و

 .درصد کارمندان را دور کار کند 50کارمندان در کشورھای پيشرفته دنيا دورکار شده اند در حالی که ایران قصد دارد  درصد
 .تامل است نظر مسئوالن دولتی، مجلس و کارشناسان در مورد دورکاری، معایب و مزایای آن قابل

 يستيمھنوز به فناوری مورد نياز مجھز ن

باید : در اجرای طرح دورکاری گفت حسين ذوالفقاری استاد دانشگاه در گفتگو با خبرنگار مھر با انتقاد از عجله دولت
بررسی ابعاد آن و انجام مطالعات تطبيقی با سایر کشورھا  پيش از اعالم علنی این طرح از ظرفيت کارشناسان برای

وی با بيان اینکه باید سياستھای حمایتی تدوین  .ارتخانه ھا ابالغ شودتھيه و به وز استفاده می شد تا طرحی منطقی
 نباید دورکاری ھمزمان با اجرا اجرای ھدفمندی یارانه: زمينه تھيه شود اظھار داشت شده و آئين نامه کاملی در این

بی برای اعالم مناس مطرح می شد چرا که کارمندان ھمزمان با چند مسئله درگير می شوند و در حال حاضر زمان
 .اجرای این طرح نبود

در تمام دنيا اغلب : اظھار داشت ذوالفقاری با بيان اینکه دورکاری نيازمند شبکه ای عظيم از اینترنت و فنآوری است
و نمی توان در مورد بانکھا، بيمه ھا، آموزش و پرورش و  فعاليتھای پژوھشی و تحقيقاتی مشمول دورکاری می شوند

این .ایم این طرح را اجرا کرد چرا که ھنوز به فناوری گسترده مورد نياز آن تجھيز نشده انھای خدماتیشرکتھا و سازم
اعتمادسازی است، در مورد اینکه اجرای این  استاد دانشگاه با بيان اینکه مھمترین مولفه در این زمينه تربيت نيروھا و

ی این مسئله باید ابتدا طرح به صورت نمونه اجرا و نتيجه آن برای بررس: گفت طرح چه تاثيری در افزایش بھره وری دارد
نظارت بر نحوه  در اجرای این طرح اگر اعتماد به کارمند وجود نداشته باشد ممکن است: وی ادامه داد .شود سنجيده

افزایش آن در نھایت ھدف کاھش ھزینه ھا به  عملکرد وی افزایش یابد و به دنبال آن ھزینه ھای سازمان نيز بيشتر و
 .منجر شود

 دورکاری نياز به فرھنگ سازی دارد: استاندار تھران

جدا از : اجرای این طرح توضيح داد گفت مرتضی تمدن استاندار تھران در گفتگو با خبرنگار مھر در مورد ارزیابی خود از
 را در سطح شھر را کاھش ھای اداری و تردد و رفت آمدھای بی مورد تمام مشکالت احتمالی اجرای این قانون ھزینه

اجرای این طرح  کاھش حجم ترافيک و آسودگی خاطر برای کارمندان از مھمترین تاثيرات: وی افزود .می دھد
فعاليت بيشتری داشته و به دور  استاندار تھران در پاسخ به این پرسش که کارمندان ایرانی بيشتر با حضور رئيس.است
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فرھنگ سازی شود و نياز به روشھای جایگزین برای کار در خانه  این مشکل باید: از مقام ارشد کم کاری می کنند گفت
 .دارد ولی این قانون برای کامل شدن نياز به زمان دارد یا خارج از اداره وجود

 پيمانکاری کارمندان در طرح دورکاری به نفع دولت است

طرح دورکاری باید این طرح از قالب   سوء استفاده ازبسياری از کارشناسان بر این باورند که برای جلوگيری از ھرگونه
ھادی مقدسی عضو کميسيون اجتماعی مجلس در گفتگو با خبرنگار مھر با  .پرداخت حقوق ثابت به کارمند خارج شود

تھران مجبوریم قانون  در شرایط کنونی وضعيت: اجرای قانون دورکاری نياز به برنامه ریزی دقيق دارد گفت بيان اینکه
نيازمند بسترسازی و تعریف راھکارھای فعاليت کارمندان در  دورکاری را به زودی اجرا کنيم درحالی که اجرای این قانون

: دارد گفت وی در پاسخ به این نکته که امکان کم کاری توسط کارمندان در خارج از اداره وجود .خارج از ادارات است
کردن فعاليتھای کارکنان دولت در قانون دورکاری   حقوق و مزایا و پيمانکاریبھترین راه برای کنترل فعاليت کارمندان قطع

عضو کميسيون اجتماعی مجلس با .انجام شده در خارج از اداره حقوق دریافت کند است به نحوی که کارمند در قبال کار
فعاليت کارمند روز : اری شوند گفترجوع دارد نباید شامل قانون دورک بيان اینکه فعاليتھای اداری که نياز به حضور ارباب

 .دورکاری از ھمه لحاظ به نفع دولت است مزد در قانون

 در دورکاری ساعت مزدی به کارمزدی تبدیل می شود

انسانی ریاست جمھوری نيز در  ھمچنين احمد بزرگيان معاون نوسازی و تحول اداری معاونت توسعه مدیریت و سرمایه
داوطلبان دورکاری از نظر فضای کار، موقعيت خانوادگی، : داشت خ به ابھامات منتقدان اظھارگفتگو با خبرنگار مھر در پاس

دورکار  ارزیابی می شوند که در صورت داشتن تمامی شرایط بازھم دولت برای کارکنان… مدیریتی و توان انجام کار، خود
 .و اشغال فضای خانه به درستی فعاليت کند خانوادهدوره ھای آموزشی برگزار می کند تا دورکار بتواند در خانه بدون آزار 

حقوق، اضافه کار، کارانه و تمامی  وظيفه کارگروھھای سازمانھای دولتی تعریف صحيح کار است به نحوی که: وی افزود
 .پروسه ساعت مزدی دورکار به کارمزدی تبدیل شود مزایای دورکار به نتيجه کار بستگی دارد و در این

  از زیر کار فرار کنند به اداره بر می گردنددورکارانی که

: شاخصھای ارزیابی دورکاران گفت رضوانی رئيس امور بھره وری ریاست جمھوری در گفتگو با خبرنگار مھر، در مورد
ط و نحوه ارتباط با مدیر، توانایی استفاده از تکنولوژی روز، ميزان تسل رعایت نظم و انضباط، حضور به موقع در ھنگام نياز،

انزوای اجتماعی، ميزان کاھش  قوانين و مقررات، توانایی انجام وظيفه بدون نياز به مقام باال، ميزان غلبه بر آگاھی به
گروھی، انجام به موقع تعھدات کاری، ميزان صرفه جویی و  ھزینه و سرعت و کيفيت کار، نحوه فعاليت در پروژه ھای

ارسال گزارش در زمان مقرر بخشی از شاخصھای ارزشيابی کارمندان دورکار موفقيت در  دقت در مصرف تجھيزات و ميزان
کمتر از  (40اگر نمره ارزشيابی دورکار کمتر از : وی افزود .که توسط کارگروه و مدیر مربوطه تکميل می شود است

ادامه یافته و  داره با دورکارباشد ھمکاری ا) باالتر از متوسط( بيشتر60دورکار لغو و اگر از نمره  باشد تفاھم نامه) متوسط
 .کارگروه فراخوانده می شود  باشد دورکار برای ریشه یابی دالیل کمکاری و ضعف به60 تا 40اگر بين 

 زیرساختھای اینترنت و شبکه برای دورکاری آماده است

و تجھيزات رایانه ای اینترنت پرسرعت  رضوانی در پاسخ به این پرسش که منتقدان دورکاری را مشروط به برخورداری از
می نامند در حالی که دورکاری که در مرحله اول در ” تله ورکينگ“دورکاری  به این نوع دورکاری،: در خانه می دانند گفت

: وی افزود .شود فراھم” تله ورکينگ“ھستيم دورکاری بدون استفاده از اینترنت است تا زمانيکه امکانات  حال اجرای آن
کند که در جلساتی که با وزارت ارتباطات  د زیرساختھای الزم برای اجرای طرح دورکاری را فراھموزارت ارتباطات بای

و باید ھر دستگاھی برای استفاده از امکانات و تجھيز به شبکه و اینترنت  داشتيم عنوان کرده اند زیرساختھا آماده است
سازمانھا  ختھا نيستند بلکه نبود شبکه دردر حال حاضر مشکل زیرسا: رضوانی اظھار داشت.شود خودش پيش قدم

 .است که باید خود سازمانھا برای ایجاد شبکه داخلی اقدام کنند

 کارمندان دورکار نمی توانند کم کاری کنند

شرایط را برای برخی از کارمندان که  رئيس امور بھره وری ریاست جمھوری در پاسخ به این پرسش که آیا دورکاری فضا و
در قانون دورکاری ھيچ کارمندی نمی تواند : کنند مھيا نمی کند گفت ضور و نظارت مسئول باالدست کار میمعموال با ح

شوند بدین  در واقع روش انتخاب کارمندانی که برای دورکاری انتخاب می. چنين دغدغه ای نداریم کم کاری کند و ما
شامل دورکاری می شوند شناسایی کند که  ليتھایی را کهگونه است که ابتدا باید سازمان یا وزارتخانه آن دسته از فعا

در مرحله بعدی افراد و گروھھایی . زمان اجرای کار مشخص می شود در این مرحله حجم کار، تجھيزات، امکانات و مدت
نيز دورکار  باید نظارت داشته باشند توسط سازمان تعيين شده و روشھای محاسبه حقوق و مزایای که بر عملکرد دورکار
 .مشخص می شود

بسته کاری تعریف شده ای را در  ميان دورکار و سازمان تفاھم نامه ای منعقد می شود و دورکار: رضوانی اظھار داشت
تعيين شده کار را تحویل ندھد و کم کاری کند نمره ارزشيابی  ازای حقوق تعيين شده تحویل می گيرد و اگر در زمان

به گزارش خبرنگار . توبيخ و در نھایت به فسخ تفاھم نامه دورکاری منتھی می شودتکرار پایينی می گيرد و در صورت
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قانون دورکاری روی کاغذ ھمه موارد بر وفق مراد  مھر، ھر چند که با تمامی توضيحات و ارائه آیين نامه ھای اجرایی
د باشند در ھاله ای از ابھام قرار دارد دورکاری بر گفته ھا و برنامه ھای خود پایبن است ولی اینکه آیا مسئوالن در اجرای

 .کارمندان دورکار ھم اکنون در انتظار تحقق وعده ھای دولت ھستند و

  آتش سوزی مخزن پتروشيمی جزیره خارک ایران ھنوز ادامه دارد

ن آتش کردن مخازن اطراف مخز آتش نشانان درحال خنک“: ، کشتکار افزود”ایرنا“از خبرگزاری » ریانووستی«به گزارش 
 .”گرفته برای جلوگيری از سرایت آتش به آنھا ھستند

ھمچنين یک کشتی نيز از  نيروھای کمکی آتش نشان نيز از عسلویه به جزیره خارک اعزام شده اند،“: اضافه کرد وی
تش موجود در یکی از مخازن بزرگ که در جوار مخازن آ عسلویه به سمت جزیره خارک حرکت کرده تا فرآورده ھای گازی

 .”تخليه کنند گرفته قرار دارد را در این کشتی
یک نفر زخمی شده که برای مداوا به تھران  این آتش سوزی تاکنون تلفات جانی نداشته و فقط“: کشتکار اظھارداشت
 .”اعزام شده است

 .”و ميزان خسارت وارده ناشی از آن ھنوز مشخص نيست علت آتش سوزی“: وی گفت
 .بویلرھای پتروشيمی خارک آتش گرفت و منفجر شد که چھار کشته برجای گذاشت کی ازدر تيرماه امسال نيز ی

 کيلومتری 57فاصله  خارک از توابع شھرستان بوشھر بزرگترین پایانه صادرات نفت ایران محسوب می شود که در جزیره
 .شمال غرب بندر بوشھر در آب ھای خليج فارس واقع است

 !رمندان تھراني دوركار شدنددرصد كا40: معاون احمدی نژاد

تعداد كارمندان   با بيان اينكه اين رقم در واقع متوسطي از:  می گوید ايسناخبرگزاری دولتی وگو با  ھاجر تحريري در گفت
كارمندان دور كار شده در بعضي  اگرچه تعداد: ھاي مستقر در تھران است، گفت دوركار شده در ھمه سازمان

به عنوان مثال در : وي افزود .اين تعداد نزديك به صفر است ھا ير است، اما در بعضي سازمانھاي دولتي چشمگ سازمان
ھا كه  كنند، در حالي كه برخي سازمان دوركاري فعاليت مي  درصد كارمندان ھم اكنون از طريق80وزارت كار حدود 

  مستلزم خروج برخي اسناد محرمانه ازھا ارباب رجوع سروكار دارند و يا دور كار شدن آن كارمندانشان مستقيما با
 .اند به اين طرح بپيوندند سازمان است، نتوانسته

در حال حاضر آمار : كنند، گفت مي او در پاسخ به اين سوال كه ھم اكنون چه تعداد از كارمندان دولت در تھران دوركاري
ھاي كشور  ط خاص شھر در تھران از بقيه استاندوركاري به دليل شراي دانم موضوع ھا ندارم، اما مي دقيقي از تعداد آن

  .است جدي تر گرفته شده

مثل بسياری ديگر از ادعاھای  ”معاون راھبردي منابع انساني معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني“این ادعای 
ه کارمندان دورکار از وچود اينترنت پر سرعت است ک) دورکاری) الزمه کار از خانه. امپراطوری دروغ نميتواند درست باشد

با وجود داشتن  در کشورھای اروپایی. کار خود با دیگر ھمکارانشان و یا دیگران ارتباط برقرار نمايند اين طریق در رابطه با
 درصد کل 10نيست تعداد دورکاران حتی به   مگا بيت در ثانيه10شبکه اينترنی با سرعتی که در اکثر جاھا کمتر از 

 سدکارمندان ھم نمير

 ماه 3 کارگر شرکت کاوه سودا در عرض 250 کارگر کاغذ سازي مراغه و 750اخراج 

كارخانه کاغذ  , بدنبال بحراني که ھمه کارخانه ھاي کاغذ سازي را در بر گرفته:به نوشته سایت ایران کارگر آمده است 
اين كارخانه كه با  .گران آن اخراج شدندو کار  کارگر از شروع آبانماه بصورت رسمي تعطيل گرديد750سازي مراغه نيز با 

بصورت  بحران و ورشکستگي گرديد و مشخصا از اول آبان ماه مواجه بود از مرداد ماه امسال دچار مشكل تھيه مواد اوليه
شرکت کاوه سودا . زده پيوستند  کارگر اين شرکت اخراج شده و به خيل عظيم مردم محنت750رسمي تعطيل و ھمه 

اين شرکت مربوط به يکي از سرمايه د اران  . دارد  کارگر7000ربوط به شرکت کاوه را توليد ميکند و حدود شيشه آالت م,
شمال ايران و تھران و ھمچنين در سوريه شرکتھاي , مراغه , که در قزوين  برزگ منطقه به نام حاج آقا ابراھيمي است

بنا به گفته کارگران دراين کارخانه به بھانه ھاي  . داردوبا بزرگان و مقامات مملكتي ھم روابط مشخصي  مختلف دارد
حقوقھاي معوقه و يا مشکالت کارگري اعتراض کند اخراج ميکنند وطي سه ماه  واھي ھر کارگري که درمورد وضعيت

  . كارگر از اين كارخانه اخراج شده اند 250گذشته نيز

  ایعفراخوان کارگران کيان تایر برای تجمع در مقابل وزارت صن

 کارگران کيان تایر از روز شنبه ھفته جاری در اعتصاب بسر ميبرند
ھفته جاری در اعتصاب بسر  گزارشھای رسيده به اتحادیه آزاد کارگران ایران، کارگران کيان تایر که از روز شنبه بنا بر

 وزارت صنایع و معادن را فراخوان برگزاری تجمعی بزرگ در مقابل ميبرند با نصب بيانيه ای بر روی تابلو اعالنات کارخانه
در   تجمعی٣٠/٨ راس ساعت ٢۶/١٠/٨٩تجمع بزرگی در راه است، روز یکشنبه : فراخوان آمده است در این. داده اند

  .مقابل وزارت صنایع برگزار خواھيم کرد
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عدم تحقق وعده  بالبنا بر این گزارش بدن.ھمکاران درخواست ميشود با قدرت تمام در این تجمع شرکت کنند از ھمه
ماه، این کارگران از صبح ھمانروز دست از کار   دی١٨ھای کارفرمای کيان تایر مبنی بر پرداخت دستمزد کارگران در روز 

 در صد از ۵٠ ماه گذشته فقط ۴کارگران کيان تایر در طول . معوقه خود شدند کشيدند و خواھان پرداخت دستمزدھای
بعالوه عيدی   ماه دستمزد معوقه۴ھمچنين آنان از سالھای گذشته . ا دریافت کرده اندو آذر ماه خود ر دستمزد آبان

قبلی کارگران کيان تایر به آنھا وعده  وزارت صنایع طی ماھھای گذشته و در طول اعتراضات. امسال خود را طلبکارند
ا داده بود اما نه تنھا این وام پرداخت پرداخت مطالبات معوقه کارگران ر  ميليارد تومانی به کارخانه جھت٧پرداخت وام 
کارگران کيان تایر .اند بلکه این کارگران در طول ماھھای گذشته نيز دستمزد معوقه خود را دریافت نکرده نشده است

روز یکشنبه ھفته آینده در مقابل وزارت صنایع شرکت  اعالم کرده اند بطور یکپارچه و متحدانه ای در تجمع اعتراضی
   .ردخواھند ک

  و تھدید کارگران به اعتصاب عمومیکيان تاير نفر از نمایندگان کارگران ٩اخراج 
  

. را بر انگيختاین کارخانه  کارگران کيان تاير، خشم کارگران هنمايندنه حکم اخراج : بر پایه گزارش رسيده آمده است 
کار خود را محل  جلوگيری از ورود آنھا به کارخانه،  از نماينده ھای خود ونه تنشنيدن خبر اخراج  پس ازکارگران کيان تایر 

ھای کارخانه  ترمينال سرويسھمين خاطر به به .  روزانه ھمراه بودساعات پايانی کاراعتراض کارگران با . کردندترک 
ف ھمه یکی از نمایندگان کارگران به نمایندگی از طر.   جلوگيری کردندھا سرويسرفته، در آنجا تجمع کرده و از حرکت 

تجمع در مقابل بخشداری و  دست به اعتصاب ، کار خود بازنگردنده بی کارگران اعالم کرد چنانچه کارگران اخراجی تا فردا
  . زدچھار دانگه خواھند 

 پس از اعتصاب و تجمع اعتراضی کارگران کيان تاير در روز نھم ديماه که در اعتراض به عدم در ادامه گزارش آمده ؛ 
صورت گرفت مديريت کارخانه ... ه دستمزد معوقه سال گذشته و عدم پرداخت بموقع دستمزد ماھيانه و ما5پرداخت 

 درصد باقی 50 درصد از دستمزد ماھيانه اين کارگران را پرداخت کند و پرداخت 50ناچار شد روز بعد يعنی دھم ديماه 
 مديريت 12/10/88ول نمايد اما از روز شنبه مورخه  موک14/10/88مانده دستمزد ماھيانه آنان را به روز دوشنبه مورخه 

  .  دی ماه کارخانه و کارگران را به حال خود رھا کرد20کارخانه را ترک و تا امروز 
بدنبال اين وضعيت صبح امروز بيستم دی ماه نماينده ھای کارگران برای طرح مشکل خود به سازمان حمايت از صنايع 

ارخانه باز گشتند متوجه شدند تعدادی از اعضای ھيئت مديره به کارخانه آمده اند و  که به ک14رفتند و حدود ساعت 
 نماينده را که به سازمان حمايت از صنايع رفته بودند صادر کرده و اين حکم را بدست نگھبانی داده اند تا 9حکم اخراج 

  . ضمن ابالغ آن به نماينده ھا از ورود آنان به کارخانه جلوگيری شود
 نماينده جھت شکايت و اعتراض به اخراج شان به وزارت کار مراجعه خواھند کرد و چنانچه ھمانجا 9ی است که اين گفتن

حکم بازگشت به کار آنان صادر نشود کارگران کيان تاير با دست کشيدن از کار در مقابل بخشداری چھاردانگه دست به 
 کارگر که حکم اخراج شان صادر شده است سال گذشته و 9الزم به ياد آوری است اين . تجمع اعتراضی خواھند زد

  .بدنبال اعتراضات کارگران کيان تاير، با برگزاری يک مجمع عمومی بزرگ از سوی کارگران به نمايندگی آنان انتخاب شدند
 

25Hجوان يک کارگر خودکشی 

این حادثه شنبه . دار آویخت  سال بيشتر نداشت خود را به١٧خودکشی یک کارگر جوان سعيد پيامی کارگر جوانی که 
وی از اھالی کوی حسينی بود، محله ای کارگر نشين در  .سعيد کارگر یک گل فروشی بود.  اتفاق افتاد١٧/١٠/٨٩شب 
  .رشت

 
محکوم شد، که   سال پيش به علت حمل مواد مخدر به حبس ابد۴دود بود که در ح پيامی کارگر مکانيک پدر وی فریدون

 –مکانيک ورزیده ای بود بيشتر رانندگان خط رشت  فریدون را که. اکنون دوران محکوميتش را در زندان الکان می گذراند
جرت ناچيزی می مکانيک کارکشته ای بود بلکه در بيشتر مواقع از رانندگان ا تھران خوب می شناسند، زیرا نه تنھا

گاھی اھالی  ھر از. کوی حسينی به شدت آلوده به مواد مخدر و بزھکاری است. مرور زمان معتاد شد وی به. گرفت
. پرپرشده خود را به خاک می سپارند محله از مرگ جوانان خود بر اثر مصرف مواد مخدر مطلع می شوند و فرزندان

 تن ۴.  پسر و یک دختر معلول، است٦ فرزند، ٧وی دارای . اجتماعی است فریدون نيز خود قربانی ھمين فرھنگ و رفتار
که در گل   پسر دیگر یکی کارگر نجار است و دیگری ھمين سعيد بود٢آلوده به مواد مخدر ھستند و  از پسران وی

 .فروشی کار می کرد
ندان الکان آوردند و پس از ختم فریدون را با دست بند از ز ، سه مامور١٩/١٠/٨٩روز خاک سپاری سعيد در یک شنبه 

آفریده شده  این خانواده کارگری نمونه کوچکی از قربانيان نظام سرمایه داری و جھنم. زندان بردند مراسم او را دوباره به
این . در استان گيالن بيداد می کند وجود باندھای مافيایی توزیع مواد مخدر و فحشا و سرقت. توسط این نظام است

 .قربانگاه جوانان بيکار است این جھنم به ویژه.  سرمایه داری استھمان امنيت

26Hطلبکارند   ماه حقوق١۴اخراجی چينی البرز،  کارگران 

دریافت نکرده   ماه حقوق معوقه را ھنوز١۴کارگران اخراجی چينی البرز قزوین  : ر آمده است ایران کارگبه نوشته سایت 
گذشته حکم آن صادر شده بود،  به گزارش منابع کارگری، در پی انحالل شرکت چينی البرز قزوین که در اسفندماه .اند

حکم انحالل و از دست دادن تنھا راه امرار معاش خود بعد از  تا مردادماه امسال کارگران این شرکت بارھا دراعتراض به
تجمع  کار، مقابل شرکت، یا سازمان صنایع قزوین و یا مقابل نھاد ریاست جمھوری در تھران  سال سال سابقه٢٣ حدود

 .و تحصن کرده بودند، اما به نتيجه نرسيدند
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 ماه حقوق معوقه، حتی ١۴شده و اکنون به رغم طلب  این گزارش حاکی است که در نھایت کارگران این کارخانه اخراج

 .مضيقه ھستند و درشرایط اسف باری زندگی می کنند مخارج زندگی خود دربرای تامين 
قصد دارند جلوی شرکت به تحصن دست بزنند تا از این وضعيت به شدت سخت خالص  کارگران این شرکت گفته اند که

ا برخی مقامات که ب گفته یکی از آنھا، صاحب شرکت که حدود سه ھزار نفر را بيکار کرده، به دليل ارتباطی به. شوند
   .نيست دارد، قابل بازخواست و تعقيب نمی باشد و ھيچ شکایتی نيز اثرگذار

 آونگان اراک اعصاب کارگران کارخانه

   
اجرایی شدن  کارگران شرکت آونگان اراک که طی سالھای گذشته بنابر: خبرنامه دانشگاه آزاد اراک گزارش می دھد

ھا انتظار ھمچنان به دنبال  خش خصوصی واگذار شده بود پس از ماه قانون اساسی حکومت اسالمی به ب44اصل 
 ماه ھست حقوق خود 8گفتنی است کارگران این شرکت  .حقوق و مزایای عقب افتاده خود در اعتصاب به سر می برند

د که به شرکت در پاسخ به در خواست این افراد اعالم ميکنند ھيچ حقوقی ندارن را دریافت نکرده اند و مدیران این
برای بازنشستگی آنھا  پرداخت کنند و حتی در قبال درخواست بازنشستگی این افراد نيز اعالم ميکنند ھيچ پولی آنھا

  .ندارند
نيروی انتظامی مواجه شده  این کارگران که چندی قبل در پی اعتراض خود به عدم دریافت حقوقشان با سرکوب شدید

  .مدیران این شرکت شعار سر دادند ین کارخانه تجمع و عليهبودند امروز و دیروز در مقابل درب ا
در پی این اعتراض شعارھایی  روز چھارشنبه دوم دی ماه کارگران این شرکت اعتراضی سراسری را ترتيب داده بودند و

حضور نيروی انتظامی به خشونت کشيده شد و ده ھا  این اعتراض خود جوش با. عليه دولت احمدی نژاد سر دادند
  .دیگر نيز مورد ضرب وشتم شدید قرار گرفتند کارگر این شرکت بازداشت و صدھا تن

بود ما خواھان حقوق قانونی  روز گذشته نيز کارگران این شرکت با در دست داشتن پالکاردی که روی آن نوشته شده
د ھشت ماه ھست گرسنه با چشمانی گریان فریاد ميز یک کارگر این شرکت. خود ھستيم تجمع دیگری را بر پا کردند
انصاف کجاست؟ مرگ قرار نبود بر دست کارگران بوسه بزنند چرا بر . خانه برویم ایم دیگری نمی توانيم با دست خالی به

فریاد ما را به گوش  باتوم می کوبيد؟ مگر ما غير از حقوق مان چه چيز طلب کرده ایم؟ یکی به داد ما برسد سرمان
ای مرگ بر این دولت ای مرگ بر این . ميکشيم دنيا بداند ما در این حکومت اسالمی چهجھانيان برسانيد بگذارید 

  . حکومت
ندارد و چيزی که بر  سوال اینجاست در حکومتی که خصوصی شدن راھی به بخشش اموال عمومی به سپاه و بسيج

رسنگی آنھا شده است چه لزومی ھزاران کارگر و گ باد دادن بيت المال نيست اجرایی شدن این قانون که سبب بيکاری
  آیا نتيجه اش گرسنگی و فقر ھزاران خانواده نيست؟ دارد؟ آیا این غارت اموال مردم نيست؟

مال و ناموس مردم را به نام سپاه   یعنی جان و44در حکومتی به نام عدل علی بر سر کارگر گرسنه باتوم می زنند اصل 
 و بسيج زدن

 ارک انفجار دوباره در پتروشيمی خ

 پنجشنبه شب يكی از منابع پروپان گاز 21ساعت : بخشدار خارک گفت:  دی آمده است 24 در آفتاببه نوشته سایت 
  . مجتمع پتروشيمی خارک به داليل نامعلومی منفجر شد كه خوشبختانه اين حادثه خسارت جانی به ھمراه نداشت

  
بحران سريعاً كليه اقدامات الزم را در مدت كوتاھی انجام داد بعد از انفجار اين مخزن ستاد : مجيد محمودی اظھار داشت

علت اين انفجار در حال بررسی است و خوشبختانه : محمودی تصريح كرد. ن شرايط تحت كنترل و عادی استو ھم اكنو
. شد بود، به بيمارستان منتقل  هخسارات جانی در برنداشته و فقط يكی از پرسنل اين پتروشيمی كه مصدوم گرديد

  كشته برجای گذاشت4 ماه پيش انفجار در اين مجتمع 6گفتنی است حدود 

 اعالم اعتصاب کارگران کارخانه ی قند مرودشت برای آزادی رئيس دانا 

ما کارگران کارخانه قند مرودشت، که ديريست با رنج :  دی آمده است 24به نوشته سندیکای کارگران مرودشت در تاریخ
ريبرز رئيس دانا در تخفيف رنج استثماری که بدان گرفتاريم، آشنا بوده ايم، اسارت اين يل ميدان ھای طاقت سوز دکتر ف
بر ھمين اساس و در صورت تداوم بازداشت ايشان، طی . حکوم و خواھان آزادی وی ھستيممبارزه عليه استثمار را م

اعالم )  را مديون دکتر رئيس دانا بوده استکه پايه گذاری و پايداری اش(روزھای آينده بنا بر تصميم سنديکای خود 
  . زادی ايشان دست از کار می کشيماعتصاب نموده تا آ

از مسئوالن امر نيز می خواھيم، به جای حبس و سرکوب مناديان حقوق زحمت کشان، قدری نگران خشم کارگران و 
.  داری ھار حاکم بر کشور باشندزحمت کشان خسته از بار استثمار و خشونت کارخانه ای و ھمه ی آفات سرمايه

  . خشمی که دير يا زود، برای احقاق حقوق خود به خروش خواھد آمد
  

  زنده باد مبارزات کارگری 
  

 سنديکای کارگران کارخانه قند مرودشت

 شمال -خواران در پروژه آزادراه تھران نقش زمين
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 شمال جزو پروژه ھايى -راھبردنيوز، پروژه آزادراه تھران به نقل از :  دی آمده است 24در تاریخ آتى نيوز به نوشته سایت 
است كه به سوژه ثابت و در عين حال مستمر بخشى از رسانه ھا مبدل شده است؛ در اين راستا برخى معتقدند كه 
  . پيگيرى ويژه و اختصاصى اين موضوع در برخى رسانه ھا، پشت پرده ھايى دارد كه دانستن آن خالى از فايده نيست

  
 شمال -مديرعامل شرکت ساخت وتوسعه زيربناھای حمل ونقل کشور در گفت و گويي، آزاد راه تھران " مسعود رھنما"

  . يت اول حمل ونقل کشور نمى دانددر طرح جامع حمل و نقل کشور جزو اولو) ترانزيت( را به لحاظ استراتژيک
وزه را به دليل سرمايه گذاری بعضی اشخاص حقيقی در او پيگيری ھا و سواالت مکرر برخى ھا از آخرين وضعيت اين پر

  . مينھای کالن اين پروژه مى داندز
: آستارا را شاھرگ حياتی حمل ونقل کشور دانسته و اظھار مى دارد-رشت -مديرعامل شرکت ساخت خط آھن قزوين

ن خواران در پروژه آزاد راه تھران در حال حاضر ھيچ کس از روند اجرای اين پروژه سوالی نمی کند؛ اما به دليل حضور زمي
  . رد ھجمه سواالت قرار گرفته است شمال اين پروژه مو-

 پل زال،اين طرح را حقله مفقوده ترافيک کشور توصيف كرده و سئوال مى كند، - رھنما با اشاره به پروژه آزاد راه خرم آباد 
 شمال -ع کل کشور را در برداشت وليکن آزاد راه تھران چرا کسی پيگير جزئيات اين پروژه نمی شد؟ باتوجه به اينکه مناف

  !  توجه و پيگيری قرار گرفته استکه محوری توريستی است نه ترانزيتي، چگونه اين ھمه مورد
آستارا شاھرگ حياتی حمل ونقل کشور است، -رشت - مديرعامل شرکت ساخت و توسعه با بيان اينکه خط آھن قزوين

ضر ھيچ فردی از روند اجرای اين پروژه سوالی نمی کند؛ اما به دليل حضور زمين خواران در در حال حا: اظھار می دارد
  . روژه مورد ھجمه قرار گرفته است شمال اين پ-پروژه آزاد راه تھران 

م در تالشيم تا پايان دولت دھ:  شمال با خبر ھستيم، گفت-وی با اعالم اينکه ما از پشت صحنه سناريوی آزاد راه تھران 
  .يک باند از اين پروژه به بھره برداری برسد

  برابر توليد آن بود 1.7واردات شکر 

  
 ماھه امسال واردات شکر به 9دھد که در  آمار نشان مي:  دی گزارش می دھد 24در تاریخ  ايسنا  دولتی  خبرگزاری 

  .  ھزار تن رسيده است537يليون و حدود يک م
ھزار تن شکر در کشور توليد و در ھمين مدت يک 870 ماھه امسال، 9ده، در بر اساس آخرين آمار رسمی منتشر ش

 ماھه امسال واردات شکر 9 ھزار تن شکر نيز توسط بخش خصوصی به کشور وارد شد و به اين ترتيب در 537ميليون و 
  . رابر توليد داخلی اين کاال بود ب1.7بيش از 

کشور شد و کل فرآيند واردات نيز توسط بخش خصوصی انجام شده  ھزار تن شکر وارد 877در سال گذشته در مجموع 
  .  توسط بخش خصوصی انجام شده استکل واردات امسال شکر نيز. بود

 به 1386 و 1387واردات شکر در سال گذشته نسبت به سال .  ھزار تن شکر در کشور توليد شد450چنين  سال قبل ھم
  . د درصد کاھش را نشان دا25 و 20ترتيب حدود 

 به ترتيب حدود 1386 و 1387   ھزار تن شکر در کشور توليد شد که نسبت به سال450از سوی ديگر در سال گذشته 
  .  درصد کاھش را نشان داد57 و 18

 ھزار تن بوده است و 481 به حجم دو ميليون 1385ترين واردات شکر به کشور مربوط به سال   تاکنون بيش1382از سال 
 258ميليون و  به حجم يک 1385ترين ميزان توليد داخلی شکر نيز مربوط به سال  ه در ھمين دوره بيشاين در حاليست ک
  . ھزار تن بوده است

ترين توليدکنندگان شکر  ، آمريکا، تايلند، مکزيک، استراليا، فرانسه، پاکستان و آلمان جزو بزرگ اکنون برزيل، ھند، چين ھم
گان ترين صادرکنند ، استراليا، فرانسه، امارات متحده عربي، ھند و گواتماال جزو بزرگدر جھان و کشورھای برزيل، تايلند

  . شوند شکر در جھان محسوب مي
کشورھای . رود  واردکننده بزرگ شکر در جھان به شمار مي10اکنون يکی از  دھد که ايران ھم نگاھی به آمار نشان مي

شکر جنوبي، چين، ژاپن و نيجريه از ديگر واردکنندگان عمده  اوکراين، کره روسيه، اندونزي، آمريکا، امارات متحده عربي، 
  .در جھان ھستند

كارفرمايان براى سلب ھرگونه شكايت عليه خود در حوادث ناشى از کار تعھد محضرى از 
 كارگران مى گيرند 

ى خانه كارگر ساوه وزنديه از برخى دبيراجراي:  دی آمده است 25یلنا در تاریخ  ا–به گزارش خبرگزاری دولتی کار ایران 
  . كارفرمايان اين منطقه به دليل تاخير چندماھه در پرداخت حقوق كارگران انتقادكرد

عنوان تشكل مدافع حقوق كارگران، كارفرمايان و توليد ملى  ما به : وگو باخبرنگارايلنا افزود مھدى زمانى نورى درگفت
ھاى صنعتى و توليدى بايد در محيطى توام با آرامش و عدالت و احترام به ھا و واحد ھستيم و معتقديم كه كارخانه
  . كارگران و كارفرمايان اداره شود

 واحد درساوه 5حدود : وى با تاكيد بر اينكه پرداخت نكردن چند ماه حقوق كارگران منطقى وشرعى نيست، اظھارداشت
  . ند اسامى آنھا را به اطالع عموم خواھيم رسانددھندكه اگر به اين كارشان ادامه دھ اين كار را انجام مي

اخيرا مشاھده : زمانى نورى ھمچنين از قراردادھاى سفيد امضاى بدون تاريخ شروع وخاتمه انتقاد كرد و اظھار نمود
كنيم كه برخى از كارفرمايان براى سلب ھرگونه شكايت عليه خود در حوادث ناشى از كار اقدام به اخذ تعھد  مي

كنند كه اين كار غير قانونى است ومسووالن تامين اجتماعى و وزارت كار بايد مانع اين اقدام  از كارگران ميمحضرى 
  .شوند
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 " كنند داران به جاى توليد، كاال وارد مي كارخانه"

يلنا، وگو با ا پرستى در گفت اسماعيل حق:   دی آمده است 25 ایلنا در تاریخ –به گزارش خبرگزاری دولتی کار ایران 
در حال حاضر برخى كارخانجات لوازم خانگى به جاى خريد مواد خام، وظيفه توليد محصوالت خود را به : گفت

  . كنند توليدكنندگان چينى واگذار مي
ھاى داخل كشور را با نام و نشان  براساس اين رويه جديد توليدكنندگان چينى كاالى مورد سفارش كارخانه: وى افزود

  . كنند به ايران صادر ميايران ساخته و 
در اين شرايط پولى : پرستى دليل جايگزين شدن اين شيوه جديد توليد را ھزينه پايين توليد در چين دانست و گفت حق

  . كه قرار است بابت ھزينه نيروى انسانى ھزينه شود به عنوان سود و پاداش ميان ميدان توزيع خواھد شد
در نتيجه تمايل كارفرمايان به استفاده از اين شيوه توليدي، تاكنون با كارگران : يح كرددبير اجرايى خانه كارگر تھران تصر

  .زيادى زيادى به بھانه اتمام مدت قرارداد يا شرايط نامناسب توليد تسويه حساب شده است

  نفر از کارگران کارخانه تراکتور سازی اروميه 50اخراج 

  
  . تراکتورسازی اروميه اخراج شدند تن از کارگران کارخانه 50حدود .: دی می نویسد 25 در آژآنس خبری موکريان

 نفر از 50براساس اخبار رسيده به آژانس خبری موکريان، اخيراً کارخانه ترکتورسازی اروميه به دليل بحران مالی بيش از 
  . شود سال سابقه خدمت ديده می 15كارگران خود را اخراج نموده که در ميان آنھا کارگرانی با 

گفتنی می شود بحث ھايی در رابطه با انتقال كارخانه تراكتورسازى اروميه به آذربايجان شرقى به دليل نبود نقدينگى و 
 گذارى مطرح شده است سرمايه

 نامه و وعده ھای انجام نشده ی احمدی نژاد به کارگران آلومينيوم 8سريال دنبال دار 
 سازی اراک 

در حالی بيش از يکسال از دستور رياست جمھوری برای رفع :  دی امده است 25ر در تاریخ به گزارش خبرنگار دولتی مھ
مشکالت کارگران کارخانه آلومينيوم سازی اراک و عقد قرارداد با آنان گذشته است که ھنوز اداره کار استان مرکزی و 

اند کارخانه اقدامی در اين باره انجام نداده  
ی تضعيع حقوق پرسنل و کارگران يکی از پيمانکاريھای کارخانه آلومينيوم سازی اراک به گزارش خبرنگار مھر، در پ

 ، کارگران اين شرکت در سفراستانی رئيس جمھور به استان مرکزی و ھمچنين ارسال 88در آغاز سال ) گلنوش فجر(
اليت در کارخانه ھنوز قرارداد نامه به دفتر رياست جمھوری شکوائيه تنظيم کرده مبنی بر اينکه با گذشت چندين سال فع

. منعقد نشده است) يوم سازی اراککارخانه آلومين(مستقيم فی مابين کارگر و کارفرما   
دفتر رئيس جمھور پس از دريافت نامه طی نامه ای از سرپرست اداره کل نظارت بر نظامھای جبران خدمت وزرات کار 

. خواست تا موضوع را بررسی کند  
 
 

: عکس نامه ھا  
27 Hhttp://www.mehrnews.com/fa/newsdetail.aspx?NewsID=1221319 

 

  ميليارد تومان ھزينه برای مصالی تھران 80:بارسنگين دولت واليی بر دوش مردم

:  دی آمده است 25به نوشته سایت کلمه در    
 

معاون وزير مسکن و ، زاد   تومان اعتبار جديد برای مصالی تھران و يادآوری سخنی از محمد نوري۵٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠
: تھران خبر داد و گفت) ره( ميليارد تومان اعتبار جديد برای پروژه مصلی بزرگ امام خمينی ۵٠شھرسازی از اختصاص 
.  ميليارد تومان ھزينه خواھد شد٨٠امسال برای اين پروژه   

تھران با سرعت ادامه دارد، ) ره(ارش مھر، محمد جعفر عليزاده با اشاره به اينکه ساخت مصلی بزرگ امام خمينی به گز
 ميليارد تومان اعتبار جديد ۵٠ ميليارد تومانی برخوردار بود که به تازگی ٣٠اين پروژه در سال جاری از اعتبار : تصريح کرد

.  ميليارد تومان ھزينه خواھد شد٨٠موع امسال برای پروژه مذکور ديگر نيز به آن اختصاص يافته است و در مج  
 آغاز شده، اما ھنوز به مرحله افتتاح کامل نرسيده و با وجود آماده شدن شبستان و ١٣۶١پروژه مصالی تھران از سال 

. ران به اين محل منتقل نشده استصحن اصلی آن، ھنوز نمازجمعه تھ  
بار طی شده در سی سال  در يادداشتي، پروژه مصالی تھران را نمادی از روند اسفمحمد نوری زاد تابستان امسال 

يعنی از . فرض کنيد مصالی تھران ، ھمين فردا کامل شود و درمدار بھره برداری قرار گيرد : گذشته دانسته و نوشته بود
ماز جمعه ی تھران در مصالی بزرگ تھران از جمعه ی آينده ، و در جمعه ھای آينده ، ن: راديو و تلويزيون اعالم کنند که 

اين خبر ، گرچه از اتمام يک پروژه ی ملی خبر می دھد و بايستی ھمه ی ما را به وادی سرور و . برگزار می شود 
شادمانی دراندازد ، اما برای جماعتی ، اتفاقا اين خبر ، نه با سرور و شادمانی ، که با دلھره و رنج و نگرانی و اندوه 

 شما در خيال خود ، جمعيت حاضر در دانشگاه تھران را که برای اقامه ی نماز جمعه بدانجا رفته اند ، با ، است ھمراه
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تصويری که از تلويزيون پخش خواھد شد ، لبخندی از سر تاسف برلبان . سالم و صلوات ببريد و در مصالی تھران بنشانيد 
. است که ما بر سر امھات دين خدا آورده ايم بله ، اين ، ھمان باليی. ھمه ی ما خواھد نشاند   

 
 
28Hسنندج  ای و خبازان یارانه عدالت 

 آذر و اعالم رسمی آن بعد از ٢٨ھا بعد از طی مراحل مختلفی، باالخره در شب  طرح موسوم به ھدفمند کردن یارانه
شان  چند روز پس از آن، اولين کسانی که شرایط کار و معيشت. احبه تلویزیونی احمدی نژاد، به فاز اجرایی رفتمص

 خبازی شھر سنندج، شامل ۴٣٠ نفر از کارگران شاغل در ١٧٠٠بيش از . تحت تاثير قرا گرفت، کارگران خباز بودند
  .دستمزد مواجه شدندکسانی ھستند که بعد از آزاد شدن قيمت آرد ونان، با کاھش 

  :ھا عبارت بود از  حق الزحمه کارگران خبازی١٣٨٩بر اساس مصوبه شورای دستمزد در اوایل 
   تومان١٦٠٠٠شاطر، روزی 

   تومان١٢٠٠٠چونه گير، روزی 
   تومان١١۵٠٠وابر، روزی 

   تومان١٠٠٠٠نان درآر، روزی 
ھا کاھش  مصرفی به ویژه نان، ميزان پخت روزانه بيشتر خبازیھا و افزایش قيمت کاالھای  اما بعد از ھدفمند کردن یارانه

شاطر روزی : ھای شھر سنندج را به شرح زیر کاھش دادند در نتيجه، کارفرمایان حق الزحمه کارگران خبازی. یافته است
  . تومان٦٠٠٠ الی ۵٠٠٠ تومان و بقيه کارگران روزی ٨۵٠٠

ھای رسمی و مربوطه، خواستار افزایش  ھایی به مقام ارگران طی نامهبر اساس این تغييرات در دستمزد، نمایندگان ک
در ھمين راستا در روزھای اول و دوم دی ماه، نمایندگان کارگران در فرمانداری سنندج، با . دستمزد کارگران خباز شدند

ان در پی نداشته نداشت و آنھا ای را برای کارگر اما تاکنون ھيچ جواب قانع کننده. نھادھای پيگير جلساتی را برگزار کردند
جلسه نمایندگان کارگران با ) دی ماه١۵ و ١۴(عالوه بر این ماحاصل دو روز . چنان در بالتکليفی به سر می برند ھم

  .نمایندگان کارفرمایان بدون نتيجه به پایان رسيد
  ند، خواھان رسيدگی به مشکالتالزم به ذکر است که کارفرمایان نيز طی نامه ای که به استانداری تسليم کرده بود

ھای خبازی با خطر تعطيلی مواجه ھستند و در نتيجه حدود یک سوم  آنھا اعالم کردند که برخی از کارگاه. خود شدند
ای با حضور کارفرمایان و   دی ماه جلسه١٨در ادامه این مباحث، در روز . کارگران به خيل عظيم بيکاران خواھند پيوست

 . نفر کارگران خباز سنندج به ھمراه نداشت١٧٠٠ای مثبت برای  ندج برگذار شد، که نتيجهاستاندار شھر سن

  کميته ھماھنگی برای کمک به ایجاد تشکل ھای کارگری 
   ١٣٨٩ دیماه ٢٦

 ريزش معدن در شھرستان دامغان 

فرمانده . برجا گذاشتته ريزش معدن در شھرستان دامغان يک کش:  دی آمده است 26 در تاریخ آفتاببه نوشته سایت 
  .باج روی داد، يک نفر ھم زخمی شددر اين حادثه که در معدن زغال سنگ سالدره دي: انتظامی دامغان گفت

 کيلومتری شمال 45در اين معدن که در .  حادثه را ريزش کوه اعالم کردرئيس اداره صنايع و معادن دامغان نيز علت اين
  .دکنن  نفر کار مي10کند،  داره مي ادامغان قرار دارد و بخش خصوصی آن را

  
 دادند پایان خود اعتصاب به امروز ظھر از بعد از کارگران این

 نکردند برگزار را امروز تجمع خود جاری مطالبات دریافت با تایر کيان کارگران
 
 روی بر تایر کيان گرانکار سوی از ای بيانيه نصب بدنبال:  دی آمده است 26در تاریخ  ایران از رسيده گزارشھای بر بنا
 به کارگران این معوقه جاری مطالبات ظھر از بعد دیروز صنایع، وزارت مقابل در تجمع برای آنان عزم و کارخانه اعالنات تابلو

  .شد واریز آنان حساب
 و خود جاری دستمزدھای بموقع و منظم پرداخت عدم به اعتراض در ماه دی 18 شنبه روز از که تایر کيان کارگران
 اعتصاب به دست خود گذشته سالھای دستمزد از ماه 4 پرداخت عدم و امسال ماه مھر دستمزد پرداخت عدم ھمچنين

 از پس زد خواھند صنایع وزارت مقابل در بزرگ تجمعی به دست ماه دی 26 یکشنبه امروز بودند کرده اعالم سپس و زده
 نمایندگان که مذاکراتی ھمچنين و گرفت صورت گذشته روز ظھر از بعد که شان حساب به خود جاری مطالبات واریز
 اعتصاب به امروز ظھر از بعد و نکردند برگزار را صنایع وزارت مقابل در تجمع  آوردند عمل به صنایع وزارت مسئولين با شان

  .دادند پایان خود روزه 9
 به تایر کيان کارگران است شده این بر قرار ایعصن وزارت مسئولين با کارگران این نمایندگان آمده بعمل مذاکرات اساس بر
 کارخانه واگذاری مقدمات صنایع وزارت تا کند پرداخت بموقع را آنان جاری دستمزدھای نيز کارفرما و دھند ادامه خود کار
 تایر کيان کارخانه فعلی کارفرمای است یادآوری به الزم. نماید فراھم است کارخانه این عمده طلبکار که را سپه بانک به

 با صنایع وزارت بود قرار قبلی توافقھای طبق و نميداند خود عھده بر را آنان قبلی مطالبات و کارگران این ماه مھر دستمزد
  کارخانه، این به تسھيالت تومان ميليارد 7 اختصاص

 است نشده عمل وعده ینا به تاکنون اما کند فراھم  را کارگران این گذشته سالھای معوقه دستمزدھای پرداخت امکان 
 معوقه مطالبات آن از پس تا است کرده مطرح را سپه بانک به کارخانه واگذاری احتمال حاضر حال در صنایع وزارت و

 .شود پرداخت کارگران گذشته سالھای
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 عدم پرداخت چندماه حقوق /اخذتعھدمحضری از کارگران در رابطه با سوانح:ساوه

دبيراجرايى خانه كارگر ساوه وزنديه از برخى :   دی آمده است 26 ایلنا در تاریخ –ر ایران به گزارش خبرگزاری دولتی کا
. كارفرمايان اين منطقه به دليل تاخير چندماھه در پرداخت حقوق كارگران انتقادكرد  

يان و توليد ملى عنوان تشكل مدافع حقوق كارگران، كارفرما ما به : وگو باخبرنگارايلنا افزود مھدى زمانى نورى درگفت
ھا و واحدھاى صنعتى و توليدى بايد در محيطى توام با آرامش و عدالت و احترام به  ھستيم و معتقديم كه كارخانه
. كارگران و كارفرمايان اداره شود  

 واحد درساوه 5حدود : وى با تاكيد بر اينكه پرداخت نكردن چند ماه حقوق كارگران منطقى وشرعى نيست، اظھارداشت
. دھندكه اگر به اين كارشان ادامه دھند اسامى آنھا را به اطالع عموم خواھيم رساند ين كار را انجام ميا  

اخيرا مشاھده : زمانى نورى ھمچنين از قراردادھاى سفيد امضاى بدون تاريخ شروع وخاتمه انتقاد كرد و اظھار نمود
يه خود در حوادث ناشى از كار اقدام به اخذ تعھد كنيم كه برخى از كارفرمايان براى سلب ھرگونه شكايت عل مي

كنند كه اين كار غير قانونى است ومسووالن تامين اجتماعى و وزارت كار بايد مانع اين اقدام  محضرى از كارگران مي
.شوند  

 

  دستمزد 
  ھا افزايش دستمزد كارگران را قرباني كرد  نبايد به خاطر پرداخت نقدي يارانه

  
رئيس فراكسيون كارگري مجلس ھشتم :   دی آمده است 26 ایلنا در تاریخ –ری دولتی کار ایران به گزارش خبرگزا

ھا ندارد؛ چرا كه ماھيت اين دو  معتقد است كه بحث افزايش دستمزد سنواتي كارگران ارتباطي با پرداخت نقدي يارانه
  . پديده كامال از ھم مجزاست

ھاي پرداختي نقدي اساسا براي جبران  يارانه: نا با اشاره به اين مطلب گفتوگو با خبرنگار ايل عليرضا محجوب در گفت
افزايش قيمت كاالھايي ھمچون سوخت است كه تا پيش از اين از يارانه برخوردار بودند، اما افزايش دستمزد كارگران 

  . يابد اي است كه به تبع آن قدرت خريد كارگران كاھش مي براي جبران تورم ساليانه
ھا  نام در طرح ھدفمندي يارانه مطابق روندي كه در پيش گرفته شده است، تمامي كساني كه اقدام به ثبت: فزودوي ا
دليل تورم  اما ھر ساله به. شناسد مندند و اين موضوع فقير و غني و كارگر و كارمند نمي اند از اخذ يارانه نقدي بھره كرده

  . تر نشود ھاي كوچك آنھا كوچك  ترميم شود تا سفرهبگيران بايد موجود در كشور، قدرت خريد حقوق
ھاي  داشتن بسته حمايتي، سياست: ھا، گفت ھاي دولت در زمان ھدفمندكردن يارانه  كارگر درباره سياست دبيركل خانه

ز انديشي و با احتياط كامل عمل كردن و سرعت ندادن به عمليات پيش ا حمايتي، انديشيدن به تمام ابعاد موضوع، حزم
  . شد بيني و پيشگيري در اين مسير ديده مي ھايي بود كه بايد به عنوان پيش اطمينان كامل به نتايج، حداقل

ھا بسيار تند بود؛ ھر چند بعضاً مشاھده شده است  با اين حال شيب در نظر گرفته شده براي افزايش قيمت: وي افزود
  . كه دولت در مواردي كوتاه آمده است

رسد كه دولت اولين قرباني موضوع گراني است؛ چرا كه  به نظر مي: امدھاي تورمي اين طرح نيز گفتمحجوب درباره پي
لذا اولين كسي كه اين گراني را . گردد  درصد از كاال و خدمات توليدي به دولت برمي80مجاري تزريق نقدينگي يا خريد 

  . چشد كسي است كه اين گراني را پديد آورده است مي
آنچه : ھاي حمايتي مالي يادآور شد بيني بسته  اجتماعي مجلس شوراي اسالمي، با تاكيد بر لزوم پيشعضو كميسيون

وجه دوست نداريم كشور ما به اين دليل لطمه بخورد؛ چون  گوييم از سر دلسوزي است و به ھيچ ما در اين باره مي
ھاي شبيه  خصوص كه آزمايش نسخه به. شود بيني مي لطمات اين نوع اتفاقات بسيار بيشتر از آن چيزي است كه پيش

  . به اين طرح نتايج تلخي را در پي داشته است
ھاي دولت نوعي عدم تعادل  ھا در درآمد و ھزينه دبيركل خانه كارگر، با اشاره به اين كه با اجراي ھدفمند كردن يارانه

ھا و كاھش درآمدھا  ا به واسطه افزايش ھزينهھ دولت در سال دوم اول اجراي ھدفمند كردن يارانه: شود، گفت ايجاد مي
گذارد اتكاي بيشتر  شود؛ لذا تاثيري كه اجراي اين طرح در روند عمومي اقتصاد كشور مي ھاي فراوان مي دچار كسري

نظمي اقتصادي براي  كشور به نفت و اتكاي بيشتر خزانه به درآمدھاي ناشي از نفت است و در واقع اين نوعي بي
  . ھا بدھند ھاي زيادي را بابت افزايش ھزينه ان خواھد بود كه بايد خسارتتوليدكنندگ
ھاست دچار ركود است؛ شاھد تشديد ركود  اي كه سال در صورتي كه دولت تدابير الزم را نانديشد جامعه: وي افزود

زيادي از دست دھند و مشاغل  ي بيشتري از نيروھاي ضعيف مثل كارگران كارشان را از دست مي خواھد شد و عده
توانند خود را به   درصد افزايش پيدا كند اما درآمدھا حداقل در وھله اول نمي100تواند تا  كه مخارج مي ضمن اين. رود مي

  . اين مخارج برسانند
تورم به تعبير اقتصاددانان جشن اغنيا و عزاي فقرا است؛ چرا كه ثروت و : عضو كميسيون اجتماعي مجلس، افزود

بگيران و  يابد، اما آنچه از محل اجراي اين طرح عايد كارگران، كارمندان، حقوق  درصد افزايش مي100نيا تا مستغالت اغ
  . شود از دست دادن قدرت خريدي خواھد بود كه به سادگي قابل جبران نيست كشاورزان مي

به شخصه معتقدم :  عالي كار گفتنامه جديد تشكيل شوراي گرايي در آيين جانبه وي در پايان و در ارتباط با تضعيف سه
نامه نيز خالف ميل وي بوده است، از  گرايي معتقد است و تغيير آيين جانبه كه وزير كار فردي است كه كامال به سه

  . گرايي واقعي در شوراي عالي كار اتفاق افتد جانبه ھاي خود را با وي ادامه خواھيم داد تا بار ديگر سه رو رايزني ھمين
  امپايان پي
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افزايش متوسط بھای آب بخش خانگی بعد از حذف يارانه ھا به بيش از دو :ثمره ھاشمی
 برابر 

مديرعامل شرکت آبفای کشور با تشريح طراحی جديد : دی آمده است 26به گزارش خبرگزاری دولتی مھر ایران در تاریخ 
ا و تعيين قيمت تمام شده آب تا دو ماه آينده ھ قبوض آب، از قبض آب منزلش قبل و بعد از اجرای قانون ھدفمندی يارانه

. بھای برخی از مشترکان غيرمنطقی باشد قطعا تجديدنظر خواھد شد اگر آب: سخن گفت و تاکيد کرد  
سيدمھدی ثمره ھاشمی در گفتگوی مشروح با مھر اجرای قانون ھدفمند کردن يارانه ھا را گام بسيار بزرگی در جھت 

در اجرای اين قانون، ھيچ کس شکی ندارد و به نظر : حقق و اجرای عدالت دانست و گفتتوسعه و پيشرفت کشور و ت
. می رسد که راه نجات اقتصاد و حفظ ذخاير و منافع ملی کشور، اجرای اين قانون باشد  

 
 از روزی که رئيس جمھور اجرای اين قانون در کشور را اعالم کردند،: مديرعامل شرکت آب و فاضالب کشور افزود

گذرد، رفتار مردم نشان می دھد که  ھمراھی خوبی از مردم را شاھد ھستيم و ھر روز که از آغاز اجرای اين قانون مي
. آينده کشور کامل درک کرده اندبيش از ديگران به اھميت اجرای اين قانون پی برده و منافع آن را برای   

ا در دست گرفته اند و به نظر می رسد برای سال آينده که به گفته وي، مردم ھوشمندانه مديريت و اجرای اين قانون ر
قرار است طرحھای ديگری از مجموعه طرحھای تحول اقتصادی کشور، اجرايی شود زمينه بيش از گذشته فراھم است 

. اجرای کارھا را ساده تر می کندو اين امر،   
ند که رئيس جمھور آنھا را در بخش دوم اجرای بانک، بيمه، گمرک و اشتغال از جمله مواردی ھست: ثمره ھاشمی افزود

طرح تحول اقتصادي، اعالم کرده اند و تصور می رود که اجرای قانون ھدفمند کردن يارانه ھا، زمينه سازيھای خوبی را 
. ارھای بعدی فراھم می کندبرای انجام ک  

يمت تمام شده آب تا دو ماه ديگر تعيين ق  
، وزارت نيرو کار بسيار سنگينی را برای تعيين قيمت تمام شده آب در اجرای قانون در چند ماه اخير: وی اظھار داشت

ھای  ھدفمند کردن يارانه ھا انجام داده و کارشناسان در بخش ھای مختلف آب کشاورزي، شرب، صنعت و فاضالب بحث
. ده اندن کاال، به جمع بندی رسيزيادی را صورت داده و راجع به نحوه تعيين قيمت تمام شده اي  

در نھايت حدود دو ماه قبل، بسته ھدفمند کردن يارانه ھا در بخش آب از طرف وزارت نيرو تھيه : ثمره ھاشمی ادامه داد
کارگروه طرح تحول اقتصادی نيز بعد از برگزاری چند : وی تصريح کرد. ح تحول اقتصادی دولت ارسال شدو به کارگروه طر

تری تعيين شود، طرح تعيين قيمت را به   قيمت تمام شده آب، به شکل دقيقجلسه بحث و تبادل نظر، برای اينکه
سازمان حسابرسی ارسال کردند که تا به حال نيز چندين جلسه در اين سازمان تشکيل شده است و نمايندگان و 

. ن وزار نيرو نيز شرکت کرده اندکارشناسا  
مت آب قبل و بعد از اجرای قانون جزئيات افزايش قي  

عتقاد ثمره ھاشمي، تصور می رود تا دو ماه ديگر قيمت تمام شده فعلی آب در کشور تعيين و برای اجرا در موارد به ا
بعدی آماده شود اما در اين مرحله، آنچه که برای اجرا به وزارت نيرو ابالغ شد، متوسط قيمت آب شرب در بخش خانگی 

 لایر بود 1125رای قانون از مردم دريافت می شد، به طور متوسط  لایر تعيين شد در حالی که قيمتی که قبل از اج2500
.  لایر برای متوسط کشوری است2500که اين افزايش قيمت تا سطح   

در بخش غيرخانگی نيز بسته به نوع مصارف صنعتي، تجاری يا مراکز آموزش، عمومي، دولتی و : وی اظھار داشت
ده است که بر اين اساس، ميانگين قيمت فروش آب در کشور ھم در ھای متنوعی در نظر گرفته ش مصارف آزاد قيمت

. سيده است لایر ر2885 لایر بوده که بعد از اجرا به 1385بخش خانگی و ھم در بخش غيرخانگي، قبل از اجرای قانون   
 ديده  مترمکعب تدارک50 تا 0 پله مصرف مشخص و از 10برای مصارف خانگی : مديرعامل شرکت آبفای کشور افزود

در جداولی که دولت ابالغ کرد، ميانگين قيمتی ھر يک از اين پله ھا مشخص شده و برای ھر استان نيز . شده است
. ه بسته به ھر استان متفاوت استضريبی تحت عنوان ضريب تعديل در نظر گرفته شده ک  

اد نسبت به پلکان قبل از آن، اين ضرايب در قيمت ميانگين پلکان مربوطه، به نسبت مصرف ماز: ثمره ھاشمی گفت
محاسبه و در آن ضرب می شود؛ بر اين اساس جداول تھيه شده است، ضمن اينکه ميزان افزايش نيز مشخص و برای 

. ه استآن، فرمول در نظر گرفته شد  
البته . ه کندبھای خود را محاسب ھای در نظر گرفته شده، آب به گفته وي، ھر مصرف کننده می تواند با استفاده از فرمول

بھا برای مشترکانی که از طرح فاضالب  بھا به عالوه فاضالب  و آبونمان نيز حذف شده و تنھا آب3در اين قبوض، تبصره 
. می شودبھره مند ھستند، در نظر گرفته   

، قيمتھا ساده و شفاف بوده و برای مصارف مختلف: اين مقام مسئول در شرکت مھندسی آبفای کشور خاطرنشان کرد
بر اين اساس، تصور می رود که مشکلی پيش نيايد اما در عين حال اگر برای برخی از مشترکان . محاسبه شده است

بھای آن غيرمنطقی باشد، قطعا تجديدنظر صورت خواھد گرفت، ولی بعيد می دانم که  مشکلی بوجود آيد که آب
. اج شده اند ارقام منطقی استخرمشکلی پيش آيد؛ چراکه محاسبه صورت گرفته و  

  درصد مشترکان 15ای تصاعدی برای بھ آب
 ھزار تومان در ماه است که تصور 3 درصد مصرف کنندگان آب شرب، حدود 85بھای حدود  به گفته وي، ميزان افزايش آب

فر کمتر  نفره به ازای ھر ن4بھا برای يک خانوار  می رود تغيير محسوسی در قبوض مردم ايجاد نشود؛ بنابراين افزايش آب
. ماه می شود که رشد چشمگير نيست تومان در 800از   

اين تعرفه ھا در پلکانھای مختلف به نحوی طراحی شده اند که افرادی که مصارف باال : ثمره ھاشمی اظھار داشت
 حال مصارف تا به: وی افزود. آنھا به صورت تصاعدی خواھد بودچراکه محاسبه آب بھای . دارند، بايد پول بيشتری بپردازند

 مترمکعب رايگان بوده است، ولی ھم اکنون مجانی نيست و ھر چقدر ھر مشترک مصرف کند، بايد پول آن را 7زير 
 مترمکعب در ماه مصرف داشته باشند، 5مشوق برای آنھايی که زير الگو مصرف دارند، اين است که اگر حدود . بپردازد

. اين رقم خوبی استش می يابد که بھا کاھ  درصد آب40 تا 30بين   
بنابر محاسبات وزارت نيرو، درصد .  مترمکعب نيز به راحتی امکان پذير است5به اعتقاد ثمره ھاشمي، صرفه جويی 
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مصارف آب در ماشين لباسشويي، آشپزخانه و حمام صورت گرفته و مردم با رعايت الگو و استفاده از تجھيزات کاھنده 
. عب در ماه مصرف داشته باشندرمک مت5مصرف می توانند به راحتی   

ره ھاشمی از قبض آب و برق منزلش روايت ثم  
اصوال خانواده ما در مصرف آب و برق صرفه جو ھستند و قبوض برق : ثمره ھاشمی درباره قبض برق منزلش نيز گفت

زل ما مورد استفاده قرار  ھزار تومان صادر می شود؛ البته تقريبا تمامی لوازم خانگی برقی در من6 تا 5منزل ما حداکثر 
در مورد آب نيز : وی در مورد قبض آب منزلش اظھار داشت.  معنای اسراف و زياده روی نيستمی گيرد، اما اين به

.  مترمکعب آب مصرف نمی کنيم15ا  ت10مصارف بھينه است و در ماه بيش از   
. شود بخشھای ديگر اين گفتگو در روزھای آينده منتشر مي  

 

توسعه  سوم كشورھای درحال رشدايران يك:یجھان بانك  

» چشم انداز ھای اقتصاد جھانی«در آخرين گزارش بانك جھانی زير عنوان :  دی آمده است 26در آينده به گزارش سایت 
سوم متوسط كشورھای در حال توسعه پيش بينی  كه پنجشنبه سيزدھم ژانويه منتشر شد، نرخ رشد اقتصادی ايران يك

  . شده است
 گزارش خبرگزاريھا بر پايه ارزيابی بانك جھاني، ايران سه سال پی در پی را با نرخ رشد ھای پايين پشت سر گذاشته به
  . 2010 در صد در سال 1.5 و 2009  در صد در سال1.4، 2008 در صد در 2.3: 

در كشور ھای در انگين نرخ رشد  كمتر از يك چھارم مي2010اگر اين ارزيابی را مالك قرار بدھيم، نرخ رشد ايران در سال 
  . حال توسعه بوده

  .  سه در صد پيش بينی ميكند2012 و 2011گزارش بانك جھانی نرخ رشد ساالنه ايران را در 
  

 ازترس تباه شدن بيست سال سابقه كار دندان روي جگر ميگذاريم: کارگران نقش ایران
  

 سطح معيشت کارگران،زندگی بی آینده آنان را به چنان ورطه تھاجم و دست دارازی دزدانه بيرحمانه سرمایه داران به
ھولناکی رسانده که تمام توش و توان کارگران را که در حسرت یک زندگی بخور و نمير ھستند تبدیل شده به تجمع 

کاریھای در اکثر موارد بدون آگاھی طبقاتی و تشکل است،ھر چند بارھا و بارھا شاھد فدا.وتحصن و اعتصاب و راه پيمایی
تا زمانيکه مبارزات کارگران جھت مطالبات کارگری پراکنده و جدا از ھم است و .بيش از حدشان تا سر حد مرگ بوده ایم 

به مبارزھای زنجيره وار برای مطالبات سراسری تبدیل نشده در مقابل این سرمایه داران زالوصفت اسالمی راه به جایی 
  .نخواھند برد 

  . كارگر بود 1200 بعنوان شركت مولن روژشناخته ميشد كه داراي شركت نقش ايران قبال
ھمه دستگاه ھاي آن به فروش رسانده .  كارگر آن باقيمانده اند 50اكنون اين شركت بطور كامل تعطيل گرديده وفقط 

. اده قرار ميگيرد شده و ساختمانھا و اماكن آن بعنوان انبارھاي مواد غذايي و انبار سيلو توسط ساير شركتھا مورد استف
 ماه يك بار آنھم در حد حقوق فقط يك ماه پرداخته ميشود كه عمال 4درحال حاضر به كارگران بازمانده از نقش ايران ھر 

  . سه ماه باقيمانده به آمار ماھھايي كه حقوق معوقه كارگران پرداخت نشده اضافه ميشود
ن بي پناه اعتراض و شكايت و تجمع كرديم و ماه گذشته نيزدر مقابل بارھا ما كارگرا: يكي از كارگران اين شركت ميگويد 
باه نشود دندان با اخراج بخاطر اعتراض ت,اما ازترس اينكه بيست سال سابقه كار ما , استانداري قزوين تجمع كرده بوديم 

  ..بر جگر ميگذاريم
لبرزقزوين واقع شده و از محصوالت اين در شھر صنعتي ا,) مولن روژ(زم به ياد آوري است كه شرکت نقش ايران ال

 .زيرصندلي بوده است , قالي و فرش ماشيني , كارخانه توليد موکت 
 

  تن از کارتون خوابھا در يخبندان پايتخت 7مرگ بي صدای 
  

ر  تھديد کننده جان کارتن خواباني است که د؛به زير صفر رفتن درجه ھوا و بارش بي وقفه برف بجز حوادث ناشي از آن
ھاي مختلف اجتماعي از پذيرش از  گوشه و کنار شھر به زير تکه اي مقوا يا گوني کزکرده اند و به دليل دارا بودن آسيب

  .اماکن مختلف طرد شده اند
ھايي که در ميدان شوش تھران که به روال ھميشه زير  به گفته برخي شاھدان عيني نزديک به ھفت تن ازبي خانه مان

  .کرده بودند به دليل شدت ھواي سرد دچار يخ زدگي شده و جان باختنديک سايبان بيتوته 
شود در بين اين چند تن زن و کودک نيز وجود داشته که با روشن شدن ھوا و شناسايي اجساد از سوي مردم  گفته مي

ھا تاييد  ارياگرچه اين خبر تا لحظه انتشار آن از سوي خبرگز. پزشکي قانوني اقدام به بردن اين اجساد کرده است
نشده اما حوادثي نظير اين رويداد با آماري کم و زياد در حال تکرار است و چنانچه خبرنگار فارس از سرنوشت نامعلوم 

   شھرداري تھران نيز ثبت شده است خبر داد137يک تن که در سامانه 
  

  تشکيل کميته ای به نام دفاع از حقوق بھنام ابراھيم زاده
 

  دی خواهکارگران ، مردم آزا
  

  کارگران ، مردم آزادی خواه
  

 قم به جرم دفاع ازحقوق کارگران -کارگر پارسيان لوله واقع در جاده قدیم تھران ) بھنام( اسعد ابراھيم زاده 89/3/22در تاریخ 
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فعال کارگری بعد از چند بار محاکمه سرانجام این .  به سر می برد350و کودکان از طرف دولت دستگير ودر زندان اوین در بند 
ه ت اقدام به تشکيل کمي89 دی 26از این تاری ) بھنام(ھيم زاده به بيست سال زندان محکوم شده است ما خانواده اسعد ابرا

اران، نویسندگان وکليه تلذا از کليه کارگران، معلمان، دانشجویان، پرس.ای به نام دفاع از حقوق بھنام ابراھيم زاده می کنيم 
  .  انسان ھای آزادی خواه می خاھيم به این کميته بپيوندندشکل ھای اجماعی و

 
 چيمن – پریزلذ خسروی – عيی ابراھيم زاده – موسی ابراھيمزاده – عایشه مدرسی –رحمان ابراھيم زاده  •

   زبيده حاجی زاده –مالیی 

  ميليون بيکار داريم 4 تا 3: عضو کميسيون برنامه و بودجه مجلس

 4 تا 3عضو کميسيون برنامه و بودجه مجلس با بيان اينکه ھم اکنون :  دی آمده است 27 در آفتاببه نوشته سایت 
شود، را   ريشه کن ميھا فقر  ھدفمندی يارانهجمھور که با اجرای اين جمله رئيس: ميليون نفر بيکار در کشور داريم، گفت

  . قبول دارم
ھای اشتغال کشور و اينکه آيا در حال حاضر اقدامات اشتغالی کشور به سمت  الرضا ثروتی درخصوص ويژگي موسي

د بايد اشتغال ايجاد شده پايدار باشد، يعنی افراد اطمينان داشته باشن: پايداری است و يا کاھش امنيت شغلي؟، گفت
  . ھای متمادی کار کنند تواند سال که مي

ھا تسھيالت جديدی را برای اشتغال  به گفته عضو کميسيون برنامه و بودجه مجلس، اينکه ما بگوئيم اميدواريم بانک
  ز کجا بايد بپردازند؟ ھا اين منابع را ا شود و بايد پرسيد بانک بپردازند، کار درست نمي

ھا از اين  ه نحوی عمل شود که آمار و ارقام ارائه شده در بخش اشتغال واقعی باشد و خانوادهبنابراين بايد ب: ثروتی افزود
  . ميليون نفر بيکار در کشور داريم که بايد برای آنھا فکری بشود4 تا 3متاسفانه ھم اکنون . مشکالت رھايی پيدا کنند

 حقوقماه 11کارگر مقابل استانداری گيالن به دليل عدم دریافت 100تجمع 

کارگر شرکت تبریز ساختمان مجری 100تعداد : دی گزارش می دھد27گيالن در تاریخ/  ایلنا –خبرگزاری دولتی کار ایران 
ساله خود در 3ماھه ونيز عيدی وحق سنوات 11به دليل عدم دریافت حقوق  راه آھن قزوین به رشت5ساخت قطعه 

 .گيالن تجمع کردند مقابل استانداری
شروع به 86کارفرما این پروژه درسال :درگيالن،اظھارداشت رگران تجمع کننده در گفت وگو با خبرنگار ایلنانماینده این کا

ساله گذشته به کارگران 3ميليارد تومان از دولت ھيچ گونه حق سنوات وعيدی درطی 17 کارکرده ولی به رغم دریافت
 .پرداخت نکرده است خود

مجری این طرح :کارگران عنوان وخاطرنشان کرد نوات وعيدی حق قانونیوی که نخواست نامش فاش بشود دریافت س
 .خود پرداخت نکرده است ماه اخير نيز ھيچ حقوقی به کارگران11در 

کارگران نباید درایام کوتاه باقی مانده به شب عيد پول داشته  نماینده کارگران تجمع کننده باطرح این سوال آیا ما
داشتن غذا ،خوراک  ن شرکت از استان ھای دیگر به گيالن آمده اند ودر گرما وسرما ،بدونکارگران ای:کرد باشيم،تصریح

 .است ومسکن مناسب کار کردند وخم به آبرو نياوردند مزدشان این
بيشترکارگران این شرکت :واذعان داشت این کارگرمراجعه به اداره کل کار وامور اجتماعی گيالن را بی فایده دانست

 .حداقل حقوق رادریافت خواھندکرد اد رسمی نيستند ودر صورت شکایتدارای قرار د
به ھيچ وجه وزارت خانه ھای کشورو راه وترابری و اداره کل راه :ومتذکرشد وی کارفرما خود را متواری وپاسخ گو ندانست

 . گو نيستند واین امرسبب رنج وسختی گذران زندگی شده است وترابری پاسخ
کارگران  این:کننده با اشاره به تسویه حساب تعدادی از کارگران با کارفرما در گذشته،متذکرشد عنماینده کارگران تجم

می زنند واین کارگران طی ما  وقتی به بانک مراجعه می کنند به علت نداشتن موجودی چک ھای صادره را برگشت
  .ھای اخير سرگردان ھستند

  
 فعال کارگری دستگير شد 

  
یکی از اعضای خود به نام مجيد حميدی خبر دستگيری  کمک به ایجاد تشکل ھای کارگری، از کميته ی ھماھنگی برای

به گزارش این کميته مجيد حميدی از فعالين کارگری شھر سنندج و عضو کميته ی ھماھنگی روز پنجشنبه . داده است
ا کنون به منزل مراجعه نکرده و مجيد حميدی ظھر روز پنج شنبه از منزل خارج شده اما ت.  شده استدستگيری گذشته 

شده  زندانی بر اساس شواھد، نامبرده توسط مامورین امنيتی دستگير و. ھيچ اطالعی از وضعيت او در دست نيست
  را مجيد حميدی دستگيریکميته ھماھنگی برای کمک به ایجاد تشکل ھای کارگری در ادامه این گزارش . است

  . این فعال کارگری شده استمحکوم کرده و خواستار آزادی فوری 
 

  
  کردستان نصر جھاد شرکت از گزارشی

  
 به که  باشد می سابق) سازندگی جھاد (ھمان نصر جھاد شرکت:  دی آمده است 27بر پایه گزارش دریافتی در تاریخ 

 کند می کار سازی  ساختمان و سازی راه ھای پروژه روی شرکت این حاضر حال در . است شده واگذار خصوصی بخش
 ھم و دارد اختيار در شده خریداری جدیدا که را وسایلی دیگر و قدیم سازندگی جھاد آالت ماشين ، مذکور شرکت. 
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 جاده جاده و کامياران -سنندج جاده  مریوان، -سنندج جاده سنندج، مھر مسکن سازی آماده ھای پروژه روی اکنون
  .است کار به مشغول قروه - سنندج
 دیگر و کاران-پيمان این ھمراھی و تبانی با و دھد می کاران پيمان به را شده -واگذار کارھای تشرک این مدیره ھيئت
 و کارگران که است  حالی در این. شوند می ثروتمندتر روز به روز و زده جيب به را کالنی سودھای ، مجموعه زیر

  .کنند دریافت را خود معوقه حقوق نندتوا می اعتصاب گاھاً و اعتراض با یکبار چندماه ھر شرکت این رانندگان
 به تھدید را آنان کارگران اعتراض مقابل در و ننموده پرداخت را خود پرسنل حقوق که است ماه 4 حاضر حال در شرکت
) کار-بی ذخيره نيروی(بيکارند زیادی کارگران و نداده انجام شغل ایجاد راه در اقدامی ھيچ دولت چون و است کرده اخراج
 نظر از و شده اخراج قراردادی کارگران از نفر 100 درحدود. است شده موجود وضعيت تحمل سبب کاری-بی از ترس
 نماید پرداخت کارگران به کاری-بی بيمه قانوناً بایست-می که سنندج کار اداره اما. باشند می سختی شرایط در مالی
 کردن ھدفمند طرح اجرای از قبل تا شرکت. روند-می طفره کارگران مسلم حق این پرداخت از مختلف ھای بھانه به

 بقيه و کشاورزی جھاد رسمی نيروھای را آنان نفر 90 که داشت پرسنل نفر 300 حدود) ھا یارانه حذف ( ھا یارانه
 کارگران ميان در. اند شده اخراج قراردادی پرسنل از سوم یک از بيش کنون تا و باشند می روزه 85 قراردادی پرسنل
 در آزمایشی دوره که حالی در.ميکنند کار روزه 85 قرارداد بصورت که است سال 10 از بيش که ھستند زیادی تعداد

 کارگران از ھم زمينه این در کار اداره و دولت اما است روز 85 بيمه کارکرد عنوان به ایام آن احتساب با ھم ن آ استخدام
 طبيعی که است نموده دفاع کارفرما از کار اداره ، کارگران ما شکایت ھنگام که افتاده اتفاق بارھا. کند نمی دفاع
  !باشد-می

. کنند نمی دریافت ھم را ماموریت حق و کاری اضافه ھمچنين و باشد می غروب تا صبح  6:30 از رانندگان کار ساعت
 به قانوناً که خواروبار و کارگری بن ، کار لباس : جمله از پرسنل مزایای دیگر و کرده قطع را آنان نھار جدیداً شرکت
 با برابر مدیره ھيئت اعضای ماھيانه حقوق که است حالی در این و دھد نمی آنھا به نيز را گيرد می تعلق کارگران
   .است رانندگان سال 1 حقوق
 اصطالح به آالت ماشين فروش به اقدام و نکرده قناعت کارگران بر ستم و استثمار ھمه این به حتی مدیره ھيئت

 برای کارگران اگر که است حالی در این و ندارد آنھا به کاری دولتی ارگان ھيچ و نمایند می شرکت ھای زمين و رسودهف
 می نشان را ھا العمل عکس شدیدترین دولتی سرکوبگر نيروھای دھند انجام اعتراضی ترین کوچک خود حق گرفتن
  .دھند
 خاک سر بر که دارند ھایشان حساب صورت در تومانی ميليارد 2 اختالف مھر مسکن پروژه با نصر جھاد شرکت جدیدًا
 ھمچنين. کند نمی پرداخت را کارگران مزد ھا بھانه این با نصر جھاد شرکت ، وجود این با. باشد می بولدزر با برداری
  .دارد طلب تومان ميليارد 8 حدود مبلغی ھم راه اداره از شرکت

 
  ایران در بيکار زنان تعداد روزافزون افزایش

  
 شمار : دی آمده است 27ایران، در تاریخ  شناسی جامعه انجمن زنان مطالعات گروه مدیر" اعزازی شھال "گفته به بنا

  .ھستند بيکار ایران در زنان درصد 84 حاضر حال در و یافته افزایش شدت به ایران در بيکار زندان
 ایران در زنان اشتغال آمار" اعزازی شھال "گردید، برگزار نزنا اجتماعی مشارکت مورد در ھمدان شھر در که نشستی در

 را 1370 سال از زنان اشتغال آماری تغييرات خود سخنان در نامبرده. کرد اعالم درصد 16 را اسالمی رژیم حاکميت تحت
 رشدی تنھا آمار نای بعد سال 15 اما. بودند شاغل ایران زنان درصد 8 حدود 1370 سال در: کرد اعالم شرح بدین ایران در
 84 بيکاری و زنان ميان در بيکاری تشدید از منتشره آمارھای افزود وی. است رسيده درصد 16 به و داشته درصدی 8

  .دھند می خبر درایران آنان درصدی
       

  
  

  اي تعيين شود حق مسكن كارگران منطقه
  

 عضو ھيات مديره كانون عالي ھماھنگي : می دھد دی گزارش27گيالن در تاریخ/  ایلنا –خبرگزاری دولتی کار ایران 
پرداخت حق مسكن كارگران بايد بر اساس واقعيت ھاي جامعه كارگري و شرايط : شوراھاي اسالمي كار كشور گفت

  . اقتصادي آنان باشد
آنان  ھزار توماني حق مسكن كارگران كه بصورت ماھانه به 10محمد احمدي،احمدي در گفت وگو با اشاره به ميزان 

  . در حال حاضر در بخش جامعه حقوق بگير و كارگران كشور ، صاحب خانه واقعي نداريم: شود، گفت  پرداخت مي
 ھزار 10بسياري از كارگران يا مستاجرند يا در حال پرداخت اقساط وام خريد خانه خود ھستند و پرداخت : وي افزود

  . تومان به عنوان حق مسكن معني و مفھومي ندنرد
بھتر است دولت با حضور :  ھيات مديره كانون ھماھنگي شوراھاي اسالمي كار استان قزوين پيشنھاد كردرئيس

نمايندگان كارگران و كارفرمايي بر اساس اصل سه جانبه گرايي درراستاي تحقق كار شايسته ،ھزينه مسكن كارگران به 
  .  تعيين شود90صورت كارشناسي در سال 

  . اي تعيين كند ست اين گروه كارشناسي ،حق مسكن را به صورت منطقهبھتر ا: احمدي اظھار كرد
دولت مي تواند با در نظر گرفتن مبلغ دقيق اجاره خانه در ھر منطقه قسمت اعظم آن را براي كمك : وي خاطر نشان كرد

  . به كارگران كه ھميشه پشتيبان نظام و انقالب بوده به عنوان حق مسكن پرداخت كند
  پايان پيام

   پيام فريبرز رئيس دانا پس از آزادی
  



 116

  
  : دی آمده است 27در تاریخ چه بايد کرد؟  به گزارش سایت 

https://www.chebayadkard.com   
 6آقای دکتر فريبرز رئيس دانا پس از اقدامات قانونی چند روزه ی آقای دکتر ناصر زرافشان لحظاتی پيش قريب ساعت 

  .  از زندان اوين آزاد شدثیقه  با سپردن و1389 ديماه 27بعد از ظھر دوشنبه 
  

  : آقای رئيس دانا در مکالمه کوتاه خود با روحيه بسيار قوی چنين بيان داشتند
  
  . معه با شيوه ای متفاوت ادامه خواھم داد جامبارزه را برای حمای از اقشار تھيدست و محروم .1

  
ست که حداقل يک صد و اندی سال تاکنون در پيش روی سفره ای ا«زندانی شدن کوتاه مدت من سھمی است از . 2

 در طبق اخالص نھادند بسی ناچيز آنهاسھم من در اين سفره در برابر ھزاران مبارزی که . »مردم مبارز ايران باز شده
  . است

  
  . آزادی تمامی زندانيان سياسی را خواستارم.3

  
که ابراز این ن در درون و بيرون مرزھای ايران ابراز نموده و از آدر خاتمه تشکر خود را به خاطر حمايت گسترده ی مردم. 4

سپاسگزاری به يکايک ھم ميھنان و نھادھا و احزاب و گروه ھای برونمرزی عمال غير ممکن است تقاضا ميکنم تشکر بی 
  حدا مرا از طريق اين بيانيه پذيرا باشند

29Hفريبرز رئيس دانا، زبان گويای کارگران آزاد شد 

 آب زنيد راه را ھين که نگار می رسد

 مژده دھيد باغ را

 بوی بھار می رسد

در پی دعوت به اعتصاب سندیکای کارگران شرکت قند مروردشت و سندیکای آزاد کارگران پتروشيمی مھاجران اراک، 
به حق طبقه کارگر و زبان گویای کارگران و زحمتکشان ایران به قيد وثيقه از زندان رژیم دکتر فریبرز رئيس دانا اقتصاددان 

این آزادی برگ زرینی است در کارنامه جنبش طبقه کارگر ایران و بار دیگر نشان . ضدکارگری جمھوری اسالی آزاد شد
حمتکشان چگونه از موضعی ضعف عقب داد که رژیم تا دندان مسلح حاضر در برابر ھمبستگی و ایستادگی کارگران و ز

  .رزم ما تازه شروع شده است و این آغاز اتحاد ماست. نشينی می کند و به خواست ھای آنان جامه عمل می پوشاند

 كنند  ھای آلوده مصرف مي با گران شدن سوخت، مردم روستاھا آب

نھا آب آشاميدنی سيار بود با اجرايی شدن ھايی كه سھميه آ روستا:  دی آمده است 27 در تاریخآفتاببه نشته سایت 
  .  دارندسازی يارانه و گران شدن سوخت نياز به كمک ھدفمند

ھايی ھستند كه به آب آشاميدنی دسترسی ندارند و  در حوزه انتخابيه من روستا: نماينده چابھار با اعالم اين خبر، گفت
  . شود ھای آب انجام مي يله تانكرھا به وس حمل آب به اين روستا

ھای آلوده و  ھا مشكل شده است و مردم از آب با گران شدن سوخت، حمل آب اشاميدنی به اين روستا: جدگال افزود
  . ھای بسياری شود جب شيوع بيماريكنند كه ممكن است مو جاری مصرف مي

 ھم به آب آشاميدنی ای بيانديشند تا آنھا ھا در پايان از مسئوالن خواست كه برای مردم چاره عضو كميسيون شورا
  .سالم دسترسی داشته باشند

  
  دارند آينده سال در را حقوقشان درصدي 30 افزايش انتظار اجتماعي تأمين بازنشستگان

  
: گفت اجتماعي تأمين صندوق بازنشستگان كانون رئيس:  دی می نویسد27به گزارش خبرگزاري دولتی فارس در تاریخ 

 آينده سال براي حقوقشان دارند انتظار اجتماعي تأمين صندوق بازنشستگان ھا، انهيار ھدفمندسازي اجراي به توجه با
  .يابد افزايش درصد 30 از بيش
 صندوق بازنشستگان اينكه به اشاره با »توانا «فارس خبري باشگاه اجتماعي خبرنگار با وگو گفت در خبازھا اكبر علي
 تأمين قانون 96 ماده اساس بر: گفت ھستند، مخالف 89 سال در حقوق افزايش ميزان به ھنوز اجتماعي تأمين

  .يابد افزايش كشور در تورم نرخ براساس بايد بازنشستگان حقوق افزايش ميزان اجتماعي
 حقوق جاري سال در: گفت باشد، اندازه يك به بايد كارگران و بازنشستگان حقوق افزايش ميزان اينكه بيان با وي

 كارگري با ھمسان حقوقشان دارند انتظار نيز اجتماعي تأمين صندوق بازنشستگان و تياف افزايش درصد 15 كارگران
  .يابد افزايش
 دولت: داشت اظھار اجتماعي، تأمين صندوق بازنشسته نفر ھزار 400 و ميليون يك عيدي ميزان به اشاره با خبازھا
  .يابد تحقق وعده ناي اميدواريم لذا است تومان ھزار 345 بازنشستگان عيدي كه كرده اعالم
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: داشت بيان بازنشستگان، سياحتي و زيارتي سفرھاي خصوص در اجتماعي تأمين صندوق بازنشستگان كانون رئيس
 ولي يافته اختصاص اجتماعي تأمين بازنشستگان سياحتي و زيارتي سفرھاي براي تومان ميليون 500 و ميليارد يك

  .است نشده ابالغ ھنوز
 سوي از كنون تا كه بازنشستگاني از اجتماعي تأمين بازنشستگي ھاي كانون حاضر حال در: كرد تصريح ادامه در وي

  .كنند مي نام ثبت اند، نرفته سياحتي و زيارتي سفرھاي به اجتماعي تأمين
 قالب در تومان ميليارد 6 پرداخت مجوز: گفت اجتماعي تأمين صندوق بازنشستگان ضروري ھاي وام خصوص در خبازھا
  .است نشده اجرايي ھنوز ولي شده داده كارگران رفاه بانك به 89 آذر 17 تاريخ در ضروري يھا وام

 به وام اين: داشت بيان و دانست تومان ھزار 500 را ھا وام مبلغ اجتماعي تأمين صندوق بازنشستگان كانون رئيس
  شود مي پرداخت باشند، داشته مشكلي زندگي در كه بازنشستگاني

  
  سومين سفر استاني مشكل بيكاري حل شود اميدواريم در 

  
درسفر دور سوم ریيس :  استاندار گيالن گفت: دی گزارش می دھد27گيالن در تاریخ/  ایلنا –خبرگزاری دولتی کار ایران 

  . شود جمھوری به گيالن خيز بزرگی برای حل بيکاری برداشته می
شت مھمترین دغدغه مسووالن گيالن را حل مشکل بيکاری روح اله قھرمانی چابک در گفت وگو با خبرنگار ایلنا درر

  . درسفر دور سوم ریيس جمھوری به گيالن خيز بزرگی برای حل بيکاری برداشته می شود: عنوان کرد واظھارداشت
  . دراین سفر به مسئله بيکاری درگيالن به صورت جدی پرداخته می شود: وی تاکيدکرد

ساخت کارخانه :  راه حل ھای خود برای حل مشکل بيکاری دراستان خاطرنشان کردنماینده عالی دولت درگيالن درباره
خودرو سازی،کارخانه سيمان،ایجاد شھرک صنعتی جدید با فن آوری جدید ومتفاوت با سایر شھرک ھای موجود در 

  . دستور کار اين سفر قرار دارد
توجه جدی به این بخش به خصوص : اکيدکردقھرمانی چابک توجه جدی به بخش شيالت گيالن را ضروری دانست وت

  . پرورش ماھيان در قفس می تواند بيشترین ميزان اشتغال زایی را به وجود آورد
  پايان پيام

  

 لرزند  ھا ھمچنان مي خواب كارتن"

اى ذوق  زير سقف پر ستاره اين شھر، درست در جايى كه عده:  دی آمده است 28در فارس به نوشته خبرگزاری دولتی 
ھاى آنچنانى و رفتن به پيست  كنند براى پوشيدن پالتويى و چكمه شمارى مي ھاى برف و لحظه كنند از آمدن دانه مي

ھاى بخار گرفته اتاقشان سپيدى شھرى را به  اى ديگر قھوه به دست از پشت شيشه اسكى و درست در جايى كه عده
كنند، كسانى ھستند كه  عم آرامش و راحتى را مزمزه ميھايشان ط اند و ھمنوا با موسيقى ماليم خانه نظاره نشسته

دل نگرانى بابت نداشتن جايى براى زنده . خواسته يا ناخواسته سھمشان از فصل سپيدي، سياھى و دل نگرانى است
  .... ماندن

  
  پرده اول 

 -----------   
  

مناطق جنوبى شھر در زير يك پل وسط اى را در يكى از  وقتى خانواده. آيد سوز برف است ھوا سرد شده، سوزى كه مي
مطمئنى كه امشب اين خانواده مأمن . دھى  اطالع مي137بينى بدون معطلى مراتب را به سامانه  يك زمين زراعى مي

سوزد، دو كودكى كه  كند براى صبح كردن شب سردش، دلت به حال آن دو كودك خردسال مي گرمى پيدا مي
  . ھاى بزرگ شده است سھمشان از زندگى تنھا داشتن غصه

  . ديشب ھم اينجا بودند: گويد بيني، كارگران زمين زراعى مي روز بعد در كمال ناباورى دوباره خانواده را در زير پل مي
كنى  اند تعجب مي شوى كه اين خانواده را پيدا نكرده گيرد و پس از دادن كد پيگيرى مطلع مي  تماس مي137دوباره با 

  . كرد زد حتما اين خانواده را پيدا مي  دقيقى كه تو دادى تنھا يك دور در اين حوالى ميچون اگر گشت با آدرس
ھاى  گيرى اينجا مركز مديريت آسيب  به تو داده است تماس مي137ھايى كه مسئول  گيرى بيشتر با شماره براى پي

ديد خانواده ھستند و شھردارى افرادى كه شما معرفى كر: گويد كند، مي فردى كه با شما صحبت مي. اجتماعى است
  . شود جايى براى نگھدارى خانواده ندارد بنابراين اين موضوع به كميته امداد مربوط مي

گويى كه  كنى و مي پرسى يعنى اين خانواده بايد زير پل بمانند تا كميته امداد مطلع شود؟ خودت را معرفى مي مي
گيرند تا محل دقيق را خودت به خودروى  ا تلفن ھمراھت تماس ميشب ھنگام ب. خواھى اين موضوع را دنبال كنى  مي
  . رى كنى و ھمراه گروه به محل مي خانمانان نشان دھي، قبول مي آورى بي جمع

ھا براى   كودكش به خانه يكى از ھمسايه2زن به ھمراه : گويد رسى مردى آنجا حضور دارد كه مي وقتى به محل مي
  . استحمام رفته است

اما روز بعد دوباره اين خانواده در زير پل . برد ھا مي خواب كه ھمراه شماست مرد را به مركز ساماندھى كارتنمأمورى 
  . اند و روز از نو و روزى از نو خوابيده

  
  پرده دوم 
 ---------   

  
 كنار خيابان در حاشيه خيابان انقالب اسالمى در محدوده چھارراه كالج كنار محل ساختمان مركزى متروى تھران فردى
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  . زير برف خوابيده است
  . شود  گزارش مي137ھوا سرد و برفى است به دليل نگرانى از در خطر بودن جان فرد مراتب به 

ھاى صبح در اين مكان مانده و  گيرد و اين فرد تا نزديكي اينبار ھم متاسفانه اقدامى سريع از سوى شھردارى انجام نمي
  . كنند ته مسئوالن منتقل ميبعد وى را به مركز شفق به گف

  
  دھند؟  مسئوالن چه توضيحى مي

 --------------------------------------   
  

 مسائل مطرح شده از 137سامانه : گويد باره مي در اين) 137(عنايتي، رئيس سامانه مديريت شھرى شھردارى تھران 
  . كند سوى شھروندان را تا رسيدن به نتيجه پيگيرى مي

وقتى : افزايد دھد مي  با مردم است و كار ھماھنگى را انجام مي  رابط بين شھرداري137يان اينكه سامانه وى با ب
ھاى مربوطه و   با سازمان137آورى كارتن خوابى اقدام كنيم سامانه  گيرد تا نسبت به جمع شھروندى با ما تماس مي

دھد سپس اين سازمان خودروھاى  ع را گزارش ميوابسته به معاونت فرھنگى و اجتماعى تماس حاصل كرده و موضو
  . كنند  اعالم مي137گشت خود را به محل فرستاده و مساله را پيگيرى و نتيجه را جھت اطالع به شھروندان به 

  
  
  آورى متكديان ندارد  شھردارى وظيفه قانونى در جمع* 

 ----------------------------------------------------------   
  
ھاى اجتماعى شھردارى تھران در پاسخ به اين  مچنين رضا جاگيري، معاون خدمات اجتماعى سازمان رفاه و مشاركتھ

ما آوردن وى را به : گويد شود، مي پرسش كه اگر كارتن خواب از رفتن به گرمخانه امتناع كرد چه برخوردى با وى مي
  . كند آنكه با وى ارتباط برقرار كرد او را راضى به آمدن ميگرمخانه اجبارى نكرديم، اما به طور حتم مددكار پس از 

به گفته جاگيرى تالش مددكاران ايجاد ارتباط با فرد بى خانمان و كارتن خواب است كه پس از اين اقدام وى راضى به 
  . شود آمدن به گرمخانه مي

آورى  ر خصوص اينكه آيا جمعھاى اجتماعى شھردارى تھران د معاون خدمات اجتماعى سازمان رفاه و مشاركت
جزء وظايف شھردارى نيست اما شھردارى كمك : گويد ھاى بى سر پناه جزو وظايف شھردارى ھست يا نه مي خانواده

  . آورى و تحويل نھادھاى امدادى مربوط از جمله كميته امداد شوند مى كند تا اين افراد جمع
اى از نظر قانونى  ى در اين خصوص معين نكرده است و ما وظيفهاى را براى شھردار قانون وظيفه: وى ادامه مى دھد

  . نداريم
 برابر شده و ھمچنين تعداد 2ھا  در روزھاى برفى تعداد مراجعات به مراكز نگھدارى بى خانمان: جاگيرى اضافه كرد

  . آورى افزايش يافته است ھاى جمع گشت
عى شھردارى تھران در خصوص نحوه ارائه خدمات گرمخانه ھاى اجتما معاون خدمات اجتماعى سازمان رفاه و مشاركت

شوند و محل خوابى نيز به آنھا  سرپناه پس از مراجعه به مركز شام دريافت كرده، استحمام مي افراد بي: گويد نيز مي
  . شود داده مي

  . شود ھمچنين خدمات درمانى توسط پزشك به آنھا ارائه مي: افزايد جاگيرى مي
  . كنند  اين افراد ھنگام صبح پس از صرف صبحانه مركز را ترك ميبه گفته جاگيرى

خانمان افزايش يافته،  آورى و ساماندھى بي ھاى جمع تعداد گشت... به گزارش فارس، در ظاھر ھمه چيز خوب است
شود، با  ميخانمانان ارائه  ھا ظرفيت مورد نياز شھر را دارا ھستند، خدمات مطلوبى به بي مراكز نگھدارى و گرمخانه

  !لنگد بينيم يك جاى كار مي اما اصل قضيه را كه مي.... گيرد و  خطاكاران برخورد قاطع صورت مي
  

 تاجران افغان واردات کاالھای ايرانی را تحريم کردند 

تاق تجارت و صنايع افغانستان اعالم کرده است که تاجران افغان ا:  دی آمده است 28در بی بی سی به نوشته سایت 
  .  به افغانستان را کاھش می دھنداردات کاالھای ايرانیو

اين تصميم به دنبال پايان مھلت يک ھفته ای اتاق تجارت و صنايع افغانستان اتخاذ شده است که ھشدار داده بود اگر 
  . خود را با ايران قطع خواھد کردايران به تانکرھای سوخت عازم افغانستان اجازه حرکت ندھد، روابط تجاری 

  .  بزرگی از بازرگانان افغان استاتاق تجارت و صنايع افغانستان نماينده بخش
ارزش داد و ستد تجاری ميان افغانستان و ايران به بيش از ھشتصد ميليون دالر در سال می رسد و تاجران افغان وارد 

  . ی و مواد غذايی از ايران ھستندکننده مصالح ساختماني، فرش، وسايل خانگ
ارت افغانستان گفته است طبق قوانين اين کشور، تاجران افغان در تصميم گيری در زمينه تجارت با ايران مختار وزارت تج

ھستند و تصميم آنان در مورد کاھش روابط تجاری با ايران، نشاندھنده موضع رسمی دولت افغانستان نسبت به ايران 
  . نيست

گفته بود که مذاکرات با مقامات ايران برای کسب اجازه حرکت تانکرھای پيشتر، انوارالحق احدي، وزير تجارت افغانستان، 
  . د، تا حاال بی نتيجه مانده استسوخت که در مرز با افغانستان متوقف شده ان

آقای احدی نسبت به تصميم دولت ايران در مورد جلوگيری از عبور تانکرھای حامل سوخت از مرز دو کشور ابراز تاسف 
  ." بيش از اين انتظار داشت"يران دولت افغانستان از اکرد و افزود که 

در ھفته ھای اخير، دولت ايران بسياری از تانکرھای متعلق به تاجران افغان را که از خاک ايران برای ترانزيت سوخت به 
  . شوندنداده است وارد افغانستان افغانستان استفاده می کرده اند در نقاط مرزی متوقف کرده و به آنھا اجازه 
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توقف صدھا تانکر سوخت افغانستان در مرزھای ايران و کمبود مواد نفتی در برخی مناطق افغانستان، باعث بروز 
  . نفی در داخل افغانستان شده استواکنشھای م

ز در اين مدت، دست کم چھار بار تظاھراتی در برابر سفارت ايران در کابل برگزار شده و شھر ھرات در غرب افغانستان ني
  . عتراض به تصميم ايران بوده استشاھد چندين مورد تظاھرات در ا

ايران در مورد دليل جلوگيری از ترانزيت سوخت به افغانستان، ابراز نگرانی کرده است که اين مواد ممکن است در اختيار 
  .  کشور قرار گيردنيروھای خارجی مستقر در اين

مقصد اين مواد بازارھای افغانستان است و نيروھای نظامی خارجی مواد در مقابل، دولت افغانستان تاکيد داشته که 
  . ز راه ھای ديگری تامين می کنندسوختی مورد نياز خود را ا

افغانستان به منظور حل مشکل کمبود سوخت در بازارھای داخلي، اخيرا به اقداماتی برای خريداری مواد سوختی از 
  .ن کشور دست زده استآسيای ميانه و روسيه و حمل آن به اي

  

   ھا خواب نگرانی از سرمازدگی کارتن
  

داغی در ادامه با اشاره به مرگ ناشی از  دکتر قره:  دی آمده است 28به گزارش سرویس اجتماعی آفتاب در تاریخ 
عرض ھايی که در م خانمان ھا و بي ھر ساله در فصل پايانی سال، کارتن خواب: سرمازدگی در فصول سرد سال، افزود

ھای  شوند که نظاير آن در سال گيرند، دچار سرمازدگی و در برخی موارد با مرگ مواجه مي سرمای شديد قرار مي
  . گذشته به سازمان پزشکی قانونی ارجاع شده است

ھا، نھادھای اجتماعی و حمايتی نظير شھرداری و  خواب برای پيشگيری از بروز سرمازدگی کارتن: وی خاطرنشان کرد
شھروندان تھرانی در . کنند ھای شبانه، از بروز چنين حوادثی جلوگيری مي گاه تی با پيش بينی امکانات و اقامتبھزيس

توانند با  ھا در اطراف محل زندگی خود، برای پيشگيری از سرمازدگی و مرگ اين افراد، مي خواب صورت مشاھده کارتن
تماس حاصل نمايند و مراتب را به شھرداری يا ) زيستیاورژانس اجتماعی بھ (123و ) شھرداری (137ھای  شماره

  . بھزيستی اعالم کنند
ھا که عمدتا دارای اعتياد به مواد مخدر ھستند،  خانمان ھا و بي خواب کارتن: رييس مرکز تحقيقات پزشکی قانونی افزود

   .کنند ھا زندگی مي ھا و خيابان ھا يا حاشيه بزرگراه ھای ساختماني، پارک در خرابه
 نفر بر اثر سرمازدگی در کشور جان 22در سال گذشته : دکتر قره داغی با اشاره به آمارھای موجود در اين زمينه گفت

  .  نفر از اين افراد در فصل زمستان رخ داده است9خود را از دست دادند که مرگ 
   .اند گی جان خود را از دست داده نفر بر اثر سرمازد9در سال جاری نيز بر اساس آمارھای پزشکی قانونی : وی افزود

  
  مرکزی ھا به روایت بانک سان قيمتنو

 
 800 ھزار و 29اي   درصدی به شانه4/0از آن است که بھاي تخم مرغ با افزایش  مرکزی حاکی آمار مستند و رسمی بانک

 . لایر رسيده است500ھزار و 36تا 
 درصد افزايش داشت كه البته اين 4/1گروه بين يك درصد تا  در ھفته مورد بررسي، در گروه برنج قيمت ھمه اقالم اين

 قبل است، اما در مقايسه با ھفته مشابه ماه قبل و ھفته مشابه سال قبل اين ميزان ھاي ھفته مقايسه با قيمت
 . درصد بوده است3/5 و 9/4افزايش به ترتيب 

 درصد كاھش يافت، اما در 2/0فته قبل ھر يك معادل بلبلي در مقايسه با ھ چشم در گروه حبوب بھاي لپه، نخود و لوبيا
 . درصد رشد داشته است24ھفته مشابه سال قبل قيمت حبوب بيش از  مقايسه با

درصد  6/7  درصد تا4/0 درصد كاھش اما قيمت ساير اقالم اين گروه بين 8/0تازه، بھاي انار معادل  ھاي در گروه ميوه
 .افزايش داشت
 3/13درصد، بادنجان 5/36كاھش، ولي قيمت لوبيا سبز   درصد9/3فرنگي معادل  ه، بھاي گوجهھاي تاز در گروه سبزي

 . درصد افزايش يافت1/9 درصد تا 6/1بين  درصد و بھاي ساير اقالم اين گروه
ز  درصدي نسبت به ھفته مشابه سال قبل، بيشترين افزايش ا95 و 119افزايش  در اين دو گروه قيمت بادنجان و خيار با

 .اند گزارش شده بانك مركزي را داشته ميان اقالم
بھاي گوشت گاو و گوساله و گوشت .  درصد كاھش داشت3/2معادل  در ھفته مورد بررسي، قيمت گوشت مرغ نيز

 .گوسفند ثابت بود
ا بھاي افزايش يافت ام  درصد2/0 درصد وروغن نباتي مايع 4/0ھفته مذکور، نسبت به ھفته قبل، قيمت قند معادل  در

 .خارجي نيز نسبت به ھفته قبل بدون تغيير بود  درصد كاھش يافت، قيمت چاي2/0 درصد و روغن نباتي جامد 7/0شكر 
 شد  درصد بيشتر20ھزینه توليد نوشابه 

ر ھا ھزينه توليد نوشابه را در كشو يارانه اجراي طرح ھدفمندي: گوید از سوي ديگر، دبير انجمن توليد كنندگان نوشابه می
 .درصد در نقاط مختلف كشور افزایش داده است 40  تا15 درصد و ھزينه حمل و نقل را بين 20

توليدكنندگان در حالي اتفاق افتاده كه صنعتگران اجازه افزايش قيمت فروش  به گفته حداد مقدم، افزايش ھزينه
نظر در تثبيت  ندگان به منظور تجدیدکن وی از مذاکره با مسووالن سازمان حمایت از مصرف. را ندارند محصوالت خود

بھتر است اجازه رشد معقول قيمت محصول  با افزايش قيمت عوامل توليد،: ھای این نوع محصوالت خبر داد و گفت قيمت
   .نيز به توليدكنندگان داده شود

  دارند ھا را تھران بيشترین و خراسان جنوبی کمترین مرگ کارتن خواب
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 تن بودند که این رقم در ٨٢٧گذشته، دو ھزار و  ھای ناشی از اعتياد در نه ماھه سال فوتیتعداد : وی خاطرنشان کرد

 .است  درصد کاھش یافته٩/۶سال جاری 
در نه ماھه : ناشی از اعتياد گفت ھای دارای بيشترین موارد مرگ ریيس مرکز تحقيقات پزشکی قانونی، درباره استان

را در این باره به خود  مورد فوتی ناشی از اعتياد بيشترین رقم ٢۴٨  و٧۵۶يب با ھای تھران و فارس به ترت امسال استان
 .اند داده اختصاص

 مورد فوتی کمترین آمار را در بحث مرگ و ٨و  ٧ھای خراسان جنوبی و قم به ترتيب با  در این مدت استان: وی یادآور شد
 .اند داشته مير ناشی از سوء مصرف مواد

 ھا  کارتن خوابنگرانی از سرمازدگی
ھر ساله در فصل پایانی سال، کارتن : از سرمازدگی در فصول سرد سال، افزود قه داغی با اشاره به مرگ ناشی

موارد با مرگ مواجه  گيرند، دچار سرمازدگی و در برخی ھایی که در معرض سرمای شدید قرار می خانمان بی ھا و خواب
 .ارجاع شده است  سازمان پزشکی قانونیشوند که نظایر آن در سالھای گذشته به می

نھادھای اجتماعی و حمایتی نظير شھرداری و  ھا، برای پيشگيری از بروز سرمازدگی کارتن خواب: وی خاطرنشان کرد
شھروندان تھرانی در . کنند ھای شبانه، از بروز چنين حوادثی جلوگيری می اقامتگاه بينی امکانات و بھزیستی با پيش

توانند با  افراد، می ھا در اطراف محل زندگی خود، برای پيشگيری از سرمازدگی و مرگ این کارتن خوابمشاھده  صورت
حاصل کنند و مراتب را به شھرداری یا  تماس) اورژانس اجتماعی بھزیستی (١٢٣و ) شھرداری (١٣٧ھای  شماره

 .بھزیستی اعالم کنند
مخدر ھستند،  خانمانھا که عمدتا دارای اعتياد به مواد ھا و بی بکارتن خوا: پزشکی قانونی افزود ریيس مرکز تحقيقات

 .کنند می ھا زندگی ھا و خيابان ھای ساختمانی، پارکھا یا حاشيه بزرگراه در خرابه
تن بر اثر سرمازدگی در کشور جان خود را  ٢٢در سال گذشته : قره داغی با اشاره به آمارھای موجود در این زمينه گفت

 .فصل زمستان رخ داده است  تن از این افراد در٩د که مرگ از دست دادن
 تن اعالم شده ٩قانونی تعداد افراد فوت شده بر اثر سرمازدگی  در سال جاری نيز بر اساس آمارھای پزشکی: وی افزود
  است

  كارگران و بازنشستگان كارگري بايد مورد توجه ويژه دولت باشند 
  

واضح است كه با : دبيراجرايي خانه كارگر گفت:  دی آمده است 28 ایلنا در تاریخ –ان به گزارش خبرگزاری دولتی کار ایر
ھاي  ھاي زندگي بيشتر خواھد شد بنابراين حداقل مزدكارگران بايد نسبت به سال اجراي ھدفمندكردن يارانه ھا ھزينه

  . گذشته بيشترافزايش يابد
ھا  سازي يارانه گر حداقل مزد كارگران متناسب با اجراي طرح ھدفمندا: وگو با خبرنگار ايلناافزود حسين باقريان درگفت

  . افزاي نيابد قدرت خريد كارگران كاھش خواھد يافت
يارانه نقدي دولت اگر : وي با بيان اينكه كارگران و بازنشستگان كارگري بايد مورد توجه ويژه دولت باشند خاطرنشان كرد

ھاي ھزينه  توان تمام افزايش ھاي نقدي دولت نمي د خوب است بنابارين با يارانهھاي آب، برق وگاز باش جوابگوي ھزينه
  . زندگي را جبران نمود

اگر به جامعه : ونقل گفت  درصدي كاالھا، خدمات و حمل40 تا 30دبيراجرايي خانه كارگر شھريار با اشاره به افزايش 
  . كارگري توجه نشود شاھد فقيرترشدن كارگران خواھيم بود

  ايان پيامپ
  

  درصد است 15نرخ بيکاری شھرستان رودبار 
  

نماینده مردم رودباردرمجلس شورای اسالمی :  دی آمده است 28 ایلنا در تاریخ –به گزارش خبرگزاری دولتی کار ایران 
  . این معضل در دستورکارقرار دارددرصداست واقدامات خوبی برای حل 15نرخ بيکاری شھرستان رودبارگيالن : ،گفت 

: وگو با خبرنگار ایلنا درباره مھمترین برنامه ھا برای كاھش نرخ بيکاری دررودبار،اظھارداشت صمد مرعشی درگفت
نيازگيالن به سيمان از یک سو و وجود منابع غنی معدنی از سوی دیگر توجه سرمایه گذاران را به خود جلب کرده ،دراین 

  . ه زمين زده می شودتنی در منطقه عمارلو ب300ار وھز3راستا به زودی کلنگ احداث کارخانه سيمان 
احداث کارخانه شيشه درشھرمنجيل رودبار نيز در دستور کار قرار دارد که فاز اول آن توليد بطری بوده که در :وی افزود

  . نيروی انسانی را مشغول به کار خواھد نمود200زمان بھره برداری 
این کارخانه : اقدامات ارزشمند در شھرستان رودبار عنوان و بيان داشتمرعشی ساخت کارخانه سيم مسی را از دیگر

  .  مرحله بھره برداری خواھد رسيدبه زودی به
: عضوکميسيون اقتصادی مجلس با اشاره به کلنگ زنی ساخت کارخانه پتروشيمی درلوشان رودبار،خاطرنشان کرد

واھد بود صنايع پائين دستي بسياري را به دنبال خواھد صنعت پتروشيمي عالوه بر توليدات خود كه موردنياز كشور خ
  . دي از بيكاران گيالني خواھد شدزايي تعداد زيا داشت كه سبب اشتغال
 2 ھکتار، در 70برای ساخت بزرگ ترین مجتمع پتروشيمی شمال کشور در زمينی به وسعت : مرعشی اذعان داشت

  . نه می شوددولتی و تسھيالت بانکی ھزی ميليارد تومان از اعتبارات بخش خصوصی، 2مرحله 
سال طول می کشد، ساالنه یک و نيم ميليون 3وی بابيان این که در مرحله اول توليد این واحد پتروشيمی که اجرای آن 

 ھزار تن 500 سال اجرای آن زمان می برد، ساالنه 2در مرحله دوم نيز که : تن متانول توليد خواھدشد،تصریح کرد
  . ار نفر مشغول به کار خواھند شدھز4پلی پروپلين توليدمی شود که حدود پروپيلين و 

در حال :نماینده مردم رودبار ساخت کارخانه توليد ام دی اف را از دیگر پروژه ھای در دست احداث اعالم نمود ومتذکرشد
د کشور خواھد شد که سوله ھای این واحد صنعتی احداث شده که تجھيزات آن در آینده نزدیک از کشور آلمان وار



 121

  . سانی را مشغول به کار می نمایدنيروی ان200
مرعشی درپایان به مردم شھرستان رودبار نوید داد با انجام این پروژه ھا یک تحول بزرگ در کاھش نرخ بيکاری به وجود 

  . خواھد آورد وتعداد افراد بيکار به حداقل خواھدرسيد
  پایان پيام

  
   را از بازنشستگي بازداشتبيكاري ناخواسته كارگران

  
كارگران چھار كارخانه : گويد  دی مي28 ایلنا در تاریخ – خبرگزاری دولتی کار ایران گردبير اجرايي خانه كارگر يزد به گزارش

تواننداز مزاياي بازنشستگي مشاغل سخت و زيان آور  نساجي درخشان، سعادت نساجان،سلك بافت و گرد بافت نمي
  . استفاده كنند

اين كارگران كه تعداد آنھا در ھر واحد توليدي متغيير است به دليل : لي دھقاني در گفت وگو با خبرنگار ايلنا گفتع
  . استفاده از مقرري بيمه بيكاري قادر به استفاده از مزاياي بازنشستگي پيش از موعد نيستند

ھاي تغيير ساختار به بيمه بيكاري معرفي  ي طرحتمامي اين كارگران به صورت غير ارادي و در زمان اجرا: وي يادآور شد
  . اند و از روي اجبار تن به اين وضعيت داده اند شده

به گفته دھقاني به ھمين دليل كارگران مشمول چھاركارخانه ريسندگي سلك بافت، گرد بافت، سعادت نساجان و 
  . نيستدرخشان بايد ھمچنان به كارگران ارائه دھند كه با شرايط آنھا سازگار 

اي به كارگران كارخانه يزد بافت كه  دبير اجرايي خانه كارگر يزد با يادآوري اينكه چند سال پيش دولت با تصويب مصوبه
انتظار داريم در سند : است؛ گفت وظيفه مشابھي داشتند اجازه استفاده از مزاياي بازنشستگي پيش از موعد را داده

  . ميمي اتخاذ شوداخير ھيات دولت به استان نيز چنين تص
  پايان پيام

  
  تكميل طرح ھاي نيمه تمام صنعتي 

  
مدیر کل کار و امور اجتماعی استان گيالن :  دی آمده است 28 ایلنا در تاریخ –به گزارش خبرگزاری دولتی کار ایران 

  . ریال تکميل می شود ھزار 358 ميليون و 21 طرح نيمه تمام صنعتی استان با اعتبار افزون بر دو ميليارد و 856گفت، 
 درخواست بخشودگی دیرکرد به دبيرخانه کارگروه اشتغال و سرمایه گذاری 36به گزارش ايلنا ، خليل حنيف با اشاره به 

  .  طرح صنعتی مورد موافقت قرار گرفته است30پس از بررسی با بخشودگی جرائم : استان، افزود
ه اشتغال را کارگروه اشتغال و سرمایه گذاری استان دانست و وی درادامه عاليترین مرجع سياست گذاری در زمين

  . فعاليت این کارگروه می تواند بسياری از مشکالت مربوط به اشتغال را کاھش دھد: اظھارداشت
مدیرکل کار گيالن ھمچنين حفاظت از نيروی کار، آموزش نيروھای که قصد ورود به بازار کار دارند و به روزرسانی 

کمک به حفظ اشتغال موجود از دیگر وظایف وزارت کار : ر را از جمله وظایف این اداره کل برشمرد و گفتمھارتھای کا
  . است ضمن اینکه تمامی موارد باال به صورت غيرمستقيم در اشتغالزایی تاثير دارد

 انسانی بعنوان یکی از نيروی: وی با اعالم اینکه کار جوھره وجود آدميان و مایه حيات و بقای جامعه است، اظھارداشت
شاخص ھای عمده توسعه به مفھوم عام است زیرا جامعه ای که به نيروی انسانی کارآمد دستـرسی پـيدا نکند از بھره 

  . وری مطلوب در توليد اجتماعی برخوردار نخواھد بود
سعه از جایگاه خاصی برای رسيـدن به اھداف توسعه شکل دھی نيروی انسانی متناسب با فرھنگ تو: حنيف یادآورشد

  . برخوردار است و این امر در پرتو عقالنی کردن نظام اجتماعی و حاکميت مدیریت علمی صورت پذیر است
 ميليارد لایر ھمزمان با 17ورزشي كارگران گيالن با اعتباري معادل  برداري دو طرح بزرگ مجموعه فرھنگي  وي از بھره

  . دادسفر سوم دولت در الھيجان و منجيل خبر 
اي بالغ بر   احداث شده است، ھر كدام با ھزينه87ورزشي كه در سال  اين دو طرح بزرگ فرھنگي : حنيف اظھار داشت

  . گيرند برداري قرار مي  ميليارد لایر مورد بھره17ھشت ميليارد لایر و در مجموع 
 و در زميني 60 در 24 چندمنظوره در ابعاد ھاي ورزشي ھر يك از اين سالن: ھا بيان داشت  اين ورزشگاه وي درباره ويژگي
  .  متر مربع احداث شده است500ھزار و  به مساحت ھفت

فضاي روباز ورزشي براي :  نفر عنوان كرد و افزود500ھا را  كل كار و امور اجتماعي گيالن ظرفيت اين ورزشگاه مدير
  . زمي تدارك ديده شده استھاي ر ھايي مانند فوتسال، واليبال، بسكتبال، ھندبال و ورزش ورزش

سرا،  تمام ورزشي در تالش، صومعه به گفته وي پيش از اين نيز در سفر نخست ھيئت دولت به گيالن چھار طرح نيمه
  . برداري رسيده بود رشت و كياشھر تكميل و به بھره

 پايان پيام

   سال حبس تعزیری۶محکوميت بھزاد عربگل، کارگر ساختمانی، به 

 
 سال و به اتھام ۵این حکم به اتھام اجتماع و تبانی :  دی آمده است 28ت اصالح طلب کلمه در تاریخ گزارش سای به

عربگل پيش از این بيش  . سال حبس تعزیری، دیروز به وی و وکيلش ابالغ شد۶با اشد مجازات  تمرد یک سال و مجموعا
عربگل، کارگر ساختمانی، متاھل و دارای . نفرادی بودسلول ا  روز آن در۵٠ ماه در بازداشت به سر برده که بيش از ۶از 

   . ساله دختر و پسر است۵و   ساله٢٫۵دو فرزند خردسال 
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  بازداشت بازنشستگى از را كارگران ناخواسته بيكارى
 

 كارگران: گويد مي يزد كارگر خانه اجرايى  دبير:  دی آمده است 28 ایلنا در تاریخ – به گزارش خبرگزاری دولتی کار ایران 
 مشاغل بازنشستگى مزاياى تواننداز نمي بافت گرد و بافت نساجان،سلك سعادت درخشان، نساجى كارخانه چھار

 .كنند استفاده آور زيان و سخت
 دليل به است متغيير توليدى واحد ھر در آنھا تعداد كه كارگران اين: گفت ايلنا خبرنگار با وگو گفت در دھقانى على

 .نيستند موعد از پيش بازنشستگى مزاياى از استفاده به قادر بيكارى بيمه مقررى از استفاده
 معرفى بيكارى بيمه به ساختار تغيير ھاى طرح اجراى زمان در و ارادى غير صورت به كارگران اين تمامى: شد يادآور وى
 .اند داده وضعيت اين به تن اجبار روى از و اند شده
 و نساجان سعادت بافت، گرد بافت، سلك ريسندگى چھاركارخانه مشمول رگرانكا دليل ھمين به دھقانى گفته به

 .نيست سازگار آنھا شرايط با كه دھند ارائه كارگران به ھمچنان بايد درخشان
 كه بافت يزد كارخانه كارگران به اى مصوبه تصويب با دولت پيش سال چند اينكه يادآورى با يزد كارگر خانه اجرايى دبير

 سند در داريم انتظار: گفت است؛ داده را موعد از پيش بازنشستگى مزاياى از استفاده اجازه داشتند ابھىمش وظيفه
  .شود اتخاذ تصميمى چنين نيز استان به دولت ھيات اخير

  
  خاك دل در ماه يك از بيش گذشت با ھجدك معدنچيان اجساد

 
 وضعيت آخرين درباره كرمان استانداري عمراني معاون : دی آمده است 28 در تاریخ ایسنابه گزارش خبرگزاری دولتی 

 70: گفت است، شده حفر متر 50 تاكنون حفاري جديد روش در اينكه اعالم با »ھجدك «معدن در گرفتار معدنچي سه
 است مانده باقي معدنچيان به رسيدن تا متر

 اظھار است، امروز به تا معدنچيان تالش تيجهن عمودي صورت به حفاري متر 50 اينكه اعالم ایسنابا با گفتگو در کامياب
 برسيم معدن در گرفتار معدنچيان به تا كند پيدا ادامه متري 120 عمق تا بايد حفاري اين: كرد
 متر چھار تا 5/3 متوسط طور به روزانه و دھند مي ادامه را ھاي حفاري كاري شيفت سه در پرسنل 12: كرد تصريح وي

 .كنند مي خاكبرداري
 و گذاري قالب را شده حفر ھاي قسمت حفاري، حين در معدنچيان اينكه اعالم با كرمان استانداري عمراني نمعاو

  دھند انجام را حفر عمليات امنيت با كارگران و كند مي جلوگيري مجددا ريزش از روش اين: افزود كنند، مي ديوارگذاري
 

  اند نگرفته حقوق ماه 19 خوزستان سازی لوله کارگران
 
 راديو با تماس در امروز خوزستان سازی لوله کارگران از يکی:  دی آمده است28ايران در تاریخ  ه نوشته سایت عصرب

 .شد مشکل اين حل خواھان و کرد انتقاد اند؛ نگرفته حقوق است ماه 19 کارگران اين اينکه از جوان
 با کارکردن و ھا کليه فروختن به رو ما، از ای عده! نداريم شغلی امنيت! ايم نگرفته حقوق است سال دو: گفت وی

) مجلس نماينده (حسينی شريف سيد و) استاندار (حجازی ھای پيگيری به توجه با! اند آورده کشی مسافر و تاکسی
 .شود حل مشکل اين بايد کشور در و بوده معادن و صنايع وزارت از کار اشکال و گير! نشده حل ما از مشکلی ھيچ
 انعکاس راديو در را آنھا جوان، راديو مجری صداقتی خانم که بود سازی لوله ديده رنج کارگران صدای سخنان اين تمام
 .داد
 بيان با حسينی. پرداخت سازی لوله کارگران مشکالت پيگيری به حسينی و حجازی با ھمزمان تماس در رسانه اين
 با اھواز در که جلساتی: گفت بوده معادن و صنايع زارتو در عزيزان اين کار پيگير مردم نماينده عنوان به ھميشه اينکه
 .است بوده کارگران اين مشکالت و کاری ريز جريان در داشته، کارگران اين
 البته. است کرده برگزار خوزستان سازی لوله کارگران نمايندگان و معادن و صنايع وزير حضور با جلساتی: افزود وی

 است تومان ميليارد 30 شرکت، اين در موجود سرمايه که حالی در بوده تومان ردميليا 130 خوزستان سازی لوله بدھی
  .است خوابيده کامال کارخانه اين کار و

 

30H210گذشت  از آخرين اعالم نرخ بيكاري فصلي روز 

اعالم نرخ  رساند، اما سكوت حاكم بر جريان ود را به پايان ميدر حالي كه زمستان ماه نخست خ
 .بيكاري ھنوز ادامه دارد

اش   روز از آخرين روز فصل بھار كه نرخ بيكاري210،)ايسنا) دانشجويان ايران به گزارش خبرنگار كار و اشتغال خبرگزاري
 گذرد اما پس از آن از اعالم نرخ بيكاري خبري نيست مي اعالم شد،

گفته رييس مركز آمار ايران قرار بود نرخ بيكاري تابستان و   روز گذشته و بر اساس27وجود اينكه از پايان فصل پاييز نيز با 
 .است اما اين اتفاق نيز تا كنون رخ نداده پاييز با ھم اعالم شود،

 .امترھاي مربوط اميدوار بود يا خيرپار توان تا پايان سال به اعالم نرخ بيكاري و ارزيابي با اين وجود مشخص نيست آيا مي

 .كند را فراھم مي نگاھي به زمان اعالم نرخ بيكاري در ماھھاي گذشته امكان مقايسه آن با تاخير كنوني
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  روز پس از پايان فصل24 حدود 86اعالم نرخ بيكاري پاييز سال 

  روز پس از پايان فصل16 حدود 86اعالم نرخ بيكاري زمستان سال 

  روز پس از پايان فصل12 حدود 87بيكاري بھار سال اعالم نرخ 

  روز پس از پايان فصل30 حدود 87اعالم نرخ بيكاري تابستان سال 

  روز پس از پايان فصل21 حدود 87اعالم نرخ بيكاري پاييز سال 

  روز پس از پايان فصل26 حدود 87اعالم نرخ بيكاري زمستان سال 

  روز پس از پايان فصل29د  حدو88اعالم نرخ بيكاري بھار سال 

  روز پس از پايان فصل22 حدود 88اعالم نرخ بيكاري تابستان سال 

  روز پس از پايان فصل21 حدود 88اعالم نرخ بيكاري پاييز سال 

  روز پس از پايان فصل56 حدود 88اعالم نرخ بيكاري زمستان سال **

 ان فصل روز پس از پاي49 حدود 89اعالم نرخ بيكاري بھار سال **

اين . ارزيابي چگونگي بازار كار ھستند به ھر حال رسانه ھا و كارشناسان منتظر اعالم نرخ بيكاري دو فصل گذشته براي
ايجاد شده طي سال جاري امكان مقايسه آن با ديگر پارامترھاي حوزه  در حالي است كه اعالم چند باره تعداد مشاغل

  .كند نمي اشتغال را فراھم

  یمررتمان چيزی برای از دست دادن نداز زنجيزھای بردگی و اساما کارگران ج

ھا که معيشت اقشار   نظامی در دقایق اوليه اجرای طرح ویرانگر موسوم به ھدفمندسازی یارانه- در اولين برخورد امنيتی
به حق طبقه فرودست و کارگران و زجمتکشان و فقرای جامعه را ھدف گرفته است دکتر فریبرز رئيس دانا اقتصاددان 

 نظامی سرکوبگران رژیم ضد کارگری قرار -کارگر و زبان گویای زحمتکشان و خاکسترنشينان جامعه آماج حمله امنيتی
  .گرفت

ما کارگران پتروشيمی مھاجران اراک که مدتی است اقدام به تاسيس سندیکای آزاد خویش کرده ایم و به صورت 
آالم زیادی را متحمل شده ایم در اقدامی ھماھنگ نه تنھا از دریافت ھرگونه غيرعلنی فعاليت داریم و در این راه مقدس 

یارانه نقدی از دولت ضد کارگری موجود خودداری می کنيم بلکه در لبيک به رفقای مبارز کارگرمان در سندیکای شرکت 
ردار کارگر پسندش ھمواره قند مرودشت اعالم ميداریم در صورت ادامه بازداشت آقای فریبرز رئيس دانا که رفتار و ک

خاری در چشم روشنفکران نوکرصفت بوده است، دست از کار خواھيم کشيد و دیگر کارگران در دیگر واحدھای صنعتی و 
  .خدماتی را نيز به چنين اعتصابی فرا می خوانيم

  به اميد رھایی طبقه کارگر از یوغ سرمایه

 سندیکای آزاد کارگران پتروشيمی مھاجران اراک

از گذشت حدود يک سال و دو ماه از حادثه معدن باب نيزو خاطيان مجازات نشده و پس 
  حقوق کارگران پرداخت نشده است 

 کارگر شاغل در 12کشته شدن  پس از گذشت حدود یک سال و دو ماه از حادثه معدن باب نيزو در کرمان که منجر به
 .ارش خود درباره علل وقوع این حادثه را اعالم کردگز این معدن شد کميته تحقيق و تفحص مجلس شورای اسالمی،

گذشته   ایلنا، این کميته که با ریاست عليرضا محجوب در ھفدھم آبان ماه سال-به گزارش خبرگزاری دولتی کار ایران 
س حادثه را بررسی و به صحن علنی مجل کار خود را آغاز کرد، گزارشی مبسوط از پيشنيه این معدن و دالیل وقوع این

محسوب  ھای جان باختگان که جزو قشر محروم و مستضعف جامعه ای از مطالبات خانواده بخش عمده .تقدیم کرد
 .کننده باقی مانده است ھای رسيدگی  سال ھنوز پرداخت نشده و در پيچ و خم اداره2شوند پس از گذشت  می
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وزارت کار و امور اجتماعی در  ھت بھبود ایمنی و، وزارت صنایع و معادن در ج1384رغم حادثه اتفاق افتاده در سال  به
مواد ناریه استفاده شده که باید تحت نظارت دقيق نيروی  .اند نداده جھت افزایش نظارت، وظایف خود را به خوبی انجام

گرفت به صورت بسيار ناشيانه و توسط  شرکت زغال سنگ کرمان مورد استفاده قرار می انتظامی و مسوولين حراست
 .غير مجرب استفاده شده است دافرا

   ماه حقوق نگرفته اند19کارگران لوله سازی خوزستان 

 
 ماه 19کارگران  يکی از کارگران لوله سازی خوزستان امروز در تماس با راديو جوان از اينکه اين:  می نویسد ايران عصر

امنيت ! سال است حقوق نگرفته ايمدو : وی گفت .است حقوق نگرفته اند؛ انتقاد کرد و خواھان حل اين مشکل شد
با توجه به پيگيری ! فروختن کليه ھا و کارکردن با تاکسی و مسافر کشی آورده اند عده ای از ما، رو به! شغلی نداريم

اشکال کار از  گير و! ھيچ مشکلی از ما حل نشده) نماينده مجلس(و سيد شريف حسينی ) استاندار(حجازی  ھای
تمام اين سخنان صدای کارگران رنج ديده لوله سازی  .بوده و در کشور بايد اين مشکل حل شودوزارت صنايع و معادن 

 .جوان، آنھا را در راديو انعکاس داد بود که خانم صداقتی مجری راديو

حسينی با بيان . پرداخت اين رسانه در تماس ھمزمان با حجازی و حسينی به پيگيری مشکالت کارگران لوله سازی
جلساتی که در اھواز با : وزارت صنايع و معادن بوده گفت يشه به عنوان نماينده مردم پيگير کار اين عزيزان دراينکه ھم

جلساتی با حضور وزير صنايع و : وی افزود .ريز کاری و مشکالت اين کارگران بوده است اين کارگران داشته، در جريان
 ميليارد تومان 130البته بدھی لوله سازی خوزستان . ار کرده استخوزستان برگز معادن و نمايندگان کارگران لوله سازی

   .خوابيده است  ميليارد تومان است و کار اين کارخانه کامال30حالی که سرمايه موجود در اين شرکت،  بوده در
  

  تھران برق کارکنان اعتراضی تجمع
                        

ھران در مقابل ساختمان مدیریت برق منطقه ای این شھر در اعتراض به  دیماه کارکنان صنعت برق ت28روز سه شنبه 
  .تضييع حقوق خود دست به تجمع اعتراضی زدند

این اعتراض به دنبال کسر دستمزد اضافه کار، حق شيفت و سایر مزایای رفاھی از شمول پرداخت حق بيمه شکل 
  .گرفت

 
  :هشرکت واحد اتوبوسرانی تھران و حوم سندیکای کارگران

   دادگاه رضا شھابی برگزار نشد

 در زندان به سر می برد با 1389 خرداد 22رضا شھابی عضو ھيئت مدیره سندیکای کارگران شرکت واحد که از تاریخ 
   به دادسرای انقالب منتقل شد15 برای رسيدگی به پرونده در شعبه 89 دی ماه 28تعيين روز سه شنبه 

 و به دليل اینکه وکيل با متھم مالقات برای تکميل 15د مسعود شفيعی در شعبه با حضور وکيل ایشان جناب آقای سي
دفاعيه نداشته است با حسن نظر قاضی جلسه دادگاه تجدید و برای وکيل ایشان مالقات در زندان صادر شد تا در روز 

  دادگاه بتواند دفاعيات خود را اعالم کند

  ن و حومهسندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تھرا

  1389دیماه 28

  8 خبر شماره –دادگاه نيمه كاره رضا شھابي 
  

 89 ديماه 28 زندان اوين رسيده ،روز سه شنبه 209بر اساس خبري كه به تاييد خانواده رضا شھابي كارگر زنداني در بند 
  .د به رياست قاضي صلواتي محاكمه شو15رضا را به دادگاه انقالب منتقل نمودند تا در شعبه ي 

در شروع دادگاه ،حمالت لفظي به وكيل شھابي ،اقاي شفيعي انجام گرفت و توسط مقامات قضايي حاضر جو دادگاه به 
ھمچنين مسوولين قضايي در بدو امر با حالتي تھديد كننده به آقاي شفيعي اعالم داشته اند كه .شدت متشنج گرديد

آقاي شفيعي وكيل رضا اعالم كرده كه  اين موضوع ، .ه است چرا ھيچ مبلغي در ازاي وكالت رضا شھابي دريافت نكرد
  .امري بين من و موكلم ميباشد و دليل شخصي من كارگر بودن رضا ،مستاجر بودن و عدم توانايي مالي او ميباشد

ار با وجود جو سازي ھايي كه به صورت عمدي توسط نماينده دادستان براي متشنج كردن دادگاه به منظور تحت تاثير قر
دادن روند دادرسي انجام گرفت ، آقاي شفيعي به ھيچ عنوان ورود به دادرسي را نپذيرفته و اعالم كرده از آنجا كه تا 

در نتيجه بدون انجام . كنون به وي اجازه نداده اند با رضا گفتگو كند، انجام دفاع وي از موكلش امكان پذير نخواھد بود 
د و آقاي شفيعي نامه ي رسمي براي مراجعت به زندان اوين و ديدار با رضا شھابي دادرسي رضا را به زندان منتقل كردن

  .دريافت كرد
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 ماه حبس ،با وجود اينكه براي آزاديش در چند ماه پيش وثيقه توديع شده ، بدون آزادي موقت ،مستقيما 7رضا بعد از 
القات وكيلش با وي دوباره دادگاھي وي آغاز و در روزھاي آينده و پس از م.براي محاكمه به دادگاه فرستاده مي شود

  .خواھد شد
اعضاي خانواده و دوستان رضا كه وي را بعد از پياده شدن از خودرو حامل وي و قبل از وررود به دادگاه ديدند با دست 

  .تكان دادن ھاي وي و روحيه ي باالي رضا مواجه شدند
  

      89 ديماه 28 – 8خبر شماره 
  

 ی و اطالعاتی برای شناسائی فعاالن کارگریتشکيل گروه امنيت
  

امنيتی را تشدید کرده و حتی  حراست ایران خودرو با ھمکاری وزارت اطالعات و شورای امنيت در داخل شرکت فضای
بعد از رشد جنبش کارگری در ایران  .کارگری ایجاد کرده است یک گروه ویژه برای شناسائی کارگران مبارز و فعالين

در  شرکت ایران خودرو وزارت اطالعات برای به زانو در آوردن این جنبش اولين کار بنا را ش کارگری دروبخصوص جنب
بازنشسته کرده تا ارتباط کارگران جوان   سال را25بازنشسته کردن کارگران قدیمی کرد برای ھمين تمام کارگران باالی 

 کار اکنون با ایجاد پليس امنيت در در ون شرکت به تھدید موفقيت در این را با بدنه فعالين کارگری قطع کند وبعد از
وتھدید به اخراج دھھا  کارگران جوان کرده و ھر گونه ارتباط کارگران با جنبش را در نتفه خفه می کند احضار وشناسی

ی خواھد از خودرو وبا ایجاد فضای کامال امنيتی م کارگر در ھفته گذشته به بازداشتگاه مخوف زیر زمين حراست ایران
  .جلوگيری کند گسترش و ارتباط کارگران با جنبش

  :نامه یکی از کارگر بازداشت شده در ھفته گذشته عينآ درج می گردد
مقدم .  دارد  کارمندان شرکت را چندی است که حراست ایران خودرو با جلب و دستگيری قصد ایجاد رعب و وحشت بين

نيروھای تحت امر او با احضار و بردن کارمندان شرکت و  . ن کار شده استمدیر منتصب از سمت وزیر صنایع مامور ای
 اونھا رو مجبور به قبول ارتباط با, بغل آتش نشانی با گذاشتن برگه سفيد جلوی اونھا  بردنشون به ساختمان معروف به

 . وانه پليس می کنندر جنبش سبز کرده و اگه از اینکار امتناع کنند با یه تھمت ارتباط غير اخالقی اونھا رو
کردنشون به ایستادن تو راھروھای حراست از کوچکترین  به کار بردن فحشھای رکيک غير اخالقی و مجبور, تحقير 

 فقط کافيه یک نفر فقط اسم موسوی رو به دھان. امنيتی شدیدی تو فضای شرکت حاکمه  جو. کارھای اونھا می باشد
  .وال وبازجوئی قرار بدھندبياره تا ببرنش بغل آتش نشانی وزیر س

 
  ی در تھران و شيرازکارگر اعتراضی تجمع دو 

  
 تجمع و تظاھرات سکوت کارگران در شھرک قدس تھران : دی آمده است  28به گزارش خبرگزاری دولتی ایسنا در تاریخ 

ھشت ماه است مقابل سازمان خصوصی سازی که به دليل عدم پرداخت حقوق خود که بمدت  خيابان زرافشان شمالی
غير انسانی دولت که  پرداخت نگردیده است اقدام به تجمع و حمل پالکاردھائی مبنی بر اعتراض خود براین عمل که

  .کرده اند,کارگران را تحت فشار قرار ميدھند
ري استاندا جمعي از کارکنان شرکت پارس نيرو وابسته به وزارت نيرو، با تجمع در مقابل: خبرگزاری حکومتی ایسنا

، منطقه )ايسنا(به گزارش خبرنگار خبرگزاري دانشجويان ايران.فارس، خواستار رسيدگي به مشکالت صنفي خود شدند
 شرکت پارس نيرو در حالي که تصاويري از مسووالن نظام را در دست داشتند، خواستار فارس، جمعي از کارکنان

ماه  9کارکنان اين شرکت : مع، به خبرنگار ايسنا گفتيکي از کارمندان حاضر در اين تج.پرداخت مطالبات خود شدند
  .اند است که حقوق نگرفته

تاکنون ھيچ اقدامي براي : است وي با بيان اينکه کارکنان شرکت پارس نيرو متخصصان صنعت برق کشور ھستند، معتقد
 .ه استو اين شرکت به حال خود رھا شد نجات اين شرکت توانمند در عرصه صنعت برق، صورت نگرفته

را ھم تاکنون کسي جدي  جمھوري در سفر اخير ھيأت دولت به استان فارس دستور نماينده رياست: وي ادامه داد
 .نگرفته است که حقوق و مطالبات کارکنان را پرداخت کنند

  
  

  فقر كودكان كار و خيابان را از معاينات پزشكي محروم كرده است 
 

اکثر :روانپزشک سازمان بھزیستی کشور گفت:  دی آمده است 29 ایلنا در تاریخ –به گزارش خبرگزاری دولتی کار ایران 
  .کودکان كار و خيابان ھنگام بيمارشدن به دليل مشکالت مالی خانواده امکان مراجعه به پزشک را ندارند

 بررسي پژوه روانپزشک سازمان بھزیستی کشور در دومين روز از سمينار به گزارش خبرنگار ايلنا، محسن روشن
 شھر 20ھاي كودكان كار و خيابان و زنان سرپرست خانوار در مورد بررسي وضعيت سالمت كار و خيابان در منطقه   آسيب

ھای  كودكان خيابانی به عنوان گروه:تھران با اشاره به اينكه معضل كودكان كار و خيابان يك معضل جھاني بوده تاكيد كرد
وامع محسوب می شوند که از دسترسی به فرصت ھایی برای یک زندگی بھتر ی بسياری از ج به حاشيه رانده شده

  . اند محروم
اين كودكان قادر به برقراری ارتباط با نھادھای عمده اجتماعی نظير خانواده ، آموزش و پرورش و بھداشت و : وي افزود

  .  آن را دچار مخاطره می سازددرمان و نيز سيستم ھای حمایت اجتماعی نبوده و ھمين امر سالمت روانی اجتماعی
روانپزشک سازمان بھزیستی کشور در مورد عوامل موثر بر بروز پدیده کودکان خيابانی به مواردي شامل فقر ، توزیع 

رویه دليل  ناعادالنه خدمات آموزشی و بھداشتی ، نرخ بيکاری و تورم و نيز عوامل اجتماعی که شامل شھرنشينی بی
ثباتی منطقه افغانستان و  نشينی ، و بی جوار به ایران و روستاھا به شھر و افزایش حاشيه مھاجرت از کشورھای ھم

  .  سال دفاع مقدس و نيز نرخ رشد اعتياد و نيز فقدان حمایت ھای اجتماعی ي اشاره كرد8عراق 
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عواملي ھمچون :تژوه در مورد سبك زندگي و با اشاره به شرایط جسمانی ، روانی اجتماعی اين كودكان گف  روشن پ
ی زندگی، نظير فجایع طبيعی و حوادث اجتماعی ، مشکالت اقتصادی  استرس و فشارھای روانی ناشی از حوادث عمده

ھای آموزشی ، کودکان کار و خيابان را با مشکالت عمده ای روبه رو می سازد؛ از  و اجتماعی نظير فقر ، فقدان حرکت
ھا را مستعد گذراندن زندگی در معرض خشونت ھای محيطی و تعارض با سوی دیگر سبک زندگی این کودکان که آن

  . سایر کودکان کار و خيابان ، کارفرمایان و افراد اجتماع می سازد
آنچه در جھت حفاظت از کودکان می تواند عامل حمایت کننده محسوب شود دلبستگی ھا و داشتن : وي در ادامه افزود

ده ، دوستان ، نھادھای مذھبی و اجتماعی یا حتی حيوانات خانگی و اھلی است؛ احساس مثبت نسبت به افراد خانوا
توانند کودکان را در قبال  ای می ھمچنين شایستگی ھا و مھارت ھای روانی و عملی نيز به عنوان راھبردھای مقابله

  . آسيب ھای اجتماعی محافظت كنند
 شھر تھران و 20د بر روي كودكان كار و خيابان منطقه روانپزشک سازمان بھزیستی کشور ضمن اشاره به تحقيق خو

 نفر از 38 کودک تحت پرسش 42تمام کودکان از وضع سالمت خود رضایت نداشته و از بين : مصاحبه باآنھا عنوان كرد
  . عالئم مختلفی شکایت داشتند

رد ، دندان درد و گلو دردو درد مشکالت عمده ھمچون سردرد، دل د: وي با اشاره به مسائل و معضالت آنھا تصريح كرد
ھای پوستی و ریوی ناشی از زباله گردی و  ھاي شایع ديگر بيماری كليه از مشكالت شايع اين كودكان بوده و از بيماری

  . تماس با مواد شيميایی مضر و نيز بيماری ھای انگلی را می توان نام برد 
  ر زمان بيماري را ندارند كودكان افغان به دليل بيمه نبودن امكان بستري شدن د

به گفته اين روان پزشك،اکثر کودکان ھنگام بيمارشدن به دليل مشکالت مالی خانواده امکان مراجعه به پزشک را ندارند؛ 
کنند که بيماران سرپایی را درمان می   مراجعه می20در موارد معدودی ھم کودکان به طور سرپایی به درمانگاه منطقه 

فغان به دليل نداشتن بيمه، امکان بستری شدن را ندارند حتي تمام کودکان از مراجعه مرتب به کند اما کودکان ا
  . دندانپزشک و چشم پزشک محروم ھستند

تغذیه انھا در شرایط نامناسبی قرار دارد و : روشن پژوه در مورد نتايج بدست آماده از تغذيه و امنيت اين كودكان گفت
 بار در 2، تعدادی از کودکان فقط یک یا   کان به ندرت ميوه ، سبزیجات یا پروتئين می خورندبراساس نتایج بدست آمده کود

  . و نيز خشونت در ميان آنھا امری شایع است.روز غذا می خورند
پزشك با اشاره به انواع مشاغل كودكان به فال فروشی ، کار در کارخانه شيشه ، ميخ صاف کنی ، نوازندگی ،  اين روان

 گردی ، سبزی پاک کنی ، نظافت خانه ، خياطی ، کفش درست کنی ، کيف درست کنی و کار در بقالی اشاره زباله
. اند؛ تمام کودکان اعتراف کردند که تحت خشونت جسمی توسط والدین یا خواھر و برادر قرار گرفته: كرد و يادآور شد

و خطر آزارھایی از جمله دزدیده ) دست و چشم ( ادث کودکان، به طور خيلی جدی، از انواع خطر در کار ھمچون خطر حو
  . شدن و سرقت جوارح صحبت کردند

به گزارش خبرنگار ايلنا، در ادامه اين سمينار زيبده افروز و مھري حاتمي در تحقيقي مشترك بر روي كودكان كار و خيابان 
 خيابانی به عنوان یک تراژدی شھری از پدیده کودکان: و بررسي وضعيت موجود و تھديدات پيش روي آنھا عنوان كرد

و بيکاری و عدم اشتغال .جمله عوارض ساختار اجتماعی و اقتصادی در فرایند توسعه و شھر نشينی محسوب می شود
ھای اجتماعی از جمله کودکان کار و خيابان پدیدار می  نشينی و از دل آن انواع آسيب و مشکالت اقتصادی رشد حاشيه

ترین افراد برای انحرافات و  ھای پر خطر این کودکان به مستعدترین ودر دسترس رایط زندگی در محيطشود و به دليل ش 
  . آسيبھای اجتماعی تبدیل شوند

ھا و  این کودکان به دليل محروميت از موادمغذی و ویتامين: آنھا تھدیدھای کار خيابانی برای کودکان را برشمرده و گفتند
شوندو عالوه بر آن بسياری از کودکان خيابانی به دليل افتادن دردام   به سوءتغذیه دچار میسایر ملزومات غذایی عمدتاً

  . گيرند ھای جنسی قرار می قاچاقچيان و خالفکاران مورد سوءاستفاده
به اعتقاد اين دو محقق، این کودکان که عمدتا منبع درآمد خانواده ھستند ممکن است به دالیل گوناگون به دست 

با وجود این پس از . ھایشان برای رھایی آن ھا اقدام می کنند ی انتظامی بازداشت شوند و در این صورت خانوادهنيروھا
ھا می فرستند و نيز کودکان  به خيابان...ھایشان آن ھا را برای ادامه امرار معاش از طریق تکدی و آزادی مجددا خانواده

مشکالت خانوادگی و نابسامانی زندگی عمدتا .رسند تحصيلی باالتر میروند و کمتر مراحل  خيابانی کمتر به مدرسه می
بی خانماني،کودکان را در معرض انواع  دارد بدين سبب مشکالت روانی،افسردگی، آنان را ازادامه تحصيل باز می

ستعد ھای اجتماعی و عدم پاسخ به آن ،فرد را م نياز به حمایت.دھد ھا ورفتارھای ضد اجتماعی قرار می کجروی
  . كند اجتماعی و سوءمصرف مواد می-بسياری ازمشکالت روانی

تصور عمومي ازكودكان خياباني اساسا متفاوت با : دو محقق در مورد تصور افراد جامعه از اين كودكان بيان كردند اين
زا  افرادي آسيباينھا . واقعيت زندگي اغلب كودكان و نوجواناني است كه بيشتر روزھا خود را درخيابان مي گذرانند

ھاي مالي و خانوادگي با منابع بسيار محدودي كه دراختيار دارند  نيستند بلکه گروھی ھستند که براي اداي مسئوليت
  . پردازند درشرايط بسيار مشكلي به تالش مي

 توجه به آسيب و در انتھا متذكر شدند كه با توجه به حمایت ضعيف از کودکان و ساعات کار طوالنی آنھا در خيابان و با
ھایی که آنھا را به دليل خيابانی بودن تھدید می نماید باید به فکر چاره اندیشی در ارتباط با توانمندسازی خانواده نمود 

برنامه ریزی با رویکرد کاھش آسيب ھای اجتماعی،افزایش .که حذف کار کودک بر روی خانواده تاثيرات بدتری ایجاد نکند
ابان برای حمایت از خود وپيشگيری از بيماری ھا و آسيب ھای اجتماعی به صورت یک ضرورت آموزش کودکان کار و خي

  . است 
  پايان پيام

  
  فه كار از حق بيمه ھا  اعتراض كاركنان برق تھران به كسر مبالغ اضا

  
فه كار، حق شيفت كسر مبالغ اضا  به دنبال:  دی آمده است 29 ایلنا در تاریخ –به گزارش خبرگزاری دولتی کار ایران 

كاركنان صنعت برق در مقابل ساختمان ) شنبه سه(وساير مزاياي رفاھي و انگيزشي از شمول پرداخت حق بيمه ديروز 
  . كردند اي تھران تجمع مديريت برق منطقه
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قع به سازمان گزارش خالف وا اي تھران از طرفي به منزله اين اقدام برق منطقه: كاركنان تاكيدكردند به گزارش ايلنا، اين
تامين اجتماعي در خصوص ميزان حقوق دريافتي پرسنل است و از طرف ديگر كاھش حقوق ھمكاران را در ايام 

  . بازنشستگي در پي دارد
ھاي  روز دركنار ولتاژ فشار قوي قرارداريم و اين موضوع مشكالت و بيماري ما به صورت شبانه: كنندگان گفت يكي از تجمع

  .  ھمكاران ايجادكرده استاي را براي عديده
ھا از سويي وكاھش حقوق پرسنل در ايام بازنشستگي با توجه به  ھاي ناشي از اين بيماري ھزينه: آنھا تصريح كردند

 سال و در بدترين شرايط جنگ تحميلي سيستم برق كشور را به 30نرخ تورم جفا درحق كساني است كه به مدت 
  . صورت پايدار نگھداري نمودند

اي برخالف  اين اقدام برق منطقه:  از پرسنل كه خود را عضو سنديكاي كارگران صنعت آب و برق معرفي نمود،گفتيكي
  . باشد  قانون كارمي10ماده » ز«روح حاكم بر بند 

اما . شود  درصد بيمه كسر مي27 سال است كه به صورت مستمر از كل دريافتي ھمكاران سھم 30: وي ادامه داد
اي تھران كاھش حقوق كاركنان در ايام بازنشستگي را  ھنگام بازنشستگي قرار دارند اين اقدام برق منطقهاكنون كه در 
  . در پي دارد

طبق مذاكرات صورت گرفته با فراكسيون كارگري مجلس اين موضوع در حال پيگيري و اقدام : اين فعال كارگري افزود
  . است

 پايان پيام
 

  درصد ماماھای کشور بيکارند 70

نظام پزشکی با حضور وزیر رفاه  نوشين زنده زبان در گفتگو با خبرنگار مھر به برگزاری یکی از جلسات شورای عالی
داد قرارداد بيمه ای ماماھا را پيگيری و دنبال کند اما ھيچ  در آن جلسه آقای محصولی قول مساعد: اشاره کرد و افزود
وجود ندارد،   ماماھا در بخش خصوصی به دليل نداشتن قرارداد بيمه ایوی با بيان اینکه امکان کار .خبری نشده است

نظر موافق شورای عالی بيمه را برای عقد  مدیرعامل صندوق تامين اجتماعی ھم قول داده بود که یک ماھه: تصریح کرد
 .گذشته و ھنوز خبری نيست قرارداد با ماماھا را بگيرد اما دو ماه

اگر حداقل این : جذب ماماھا گفت الی نظام پزشکی با اشاره به استانداردھای جھانی براینماینده ماماھا در شورای ع
زیرا بر اساس استاندارد جھانی به ازای ھر ھزار زایمان بين  استانداردھا ھم رعایت شود مامای بيکار نخواھيم داشت

  ھزار زایمان در کشور200از یک ميليون و زنده زبان با اعالم اینکه ساالنه بيش  .جذب شوند  ماما می بایست50 تا 30
را رعایت کنيم امکان اشتغال   ماما به ازای ھر زایمان30اگر حداقل استاندارد یعنی جذب : انجام می شود، ادامه داد

 .ھمه ماماھای بيکار در کشور فراھم می شود

جذب ماماھا را فراھم کرده است  مکاناین طرح تا حدودی ا: وی با اشاره به حضور ماماھا در طرح پزشک خانواده گفت
مستخدمين دانشگاھی و شاغلين ھستند و کمتر از ماماھای بيکار  اما متاسفانه اکثر ماماھای حاضر در این طرح از

  .استفاده شده است

  تعزیری حبس سال ۶ به ساختمانی، کارگر عربگل، بھزاد محکوميت
  

  به مربوط شدگان بازداشت از عربگل بھزاد:  دی آمده است 29یخ بر پایه خبر انعکاس یافته در وب سایت ھا در تار
 بدوی مرحله در تعزیری حبس سال ۶ به انقالب دادگاه ١۵ شعبه در صلواتی قاضی سوی از گذشته، سال عاشورای
  .شد محکوم

 ۶ مجازات اشد با وعامجم و سال یک تمرد اتھام به و سال ۵ تبانی و اجتماع اتھام به حکم این در ادامه خبر آمده است ؛
  .شد ابالغ وکيلش و وی به دیروز تعزیری، حبس سال
 کارگر عربگل،. بود انفرادی سلول در آن روز ۵٠ از بيش که برده سر به بازداشت در ماه ۶ از بيش این از پيش عربگل

  .است پسر و دختر ساله ۵ و ساله ٢٫۵ خردسال فرزند دو دارای و متاھل ساختمانی،
  

  آبادان زمزم سازی نوشابه کارخانه کارفرمای عليه حکم صدور
  

 ميليون 645 مبلغ پرداخت به محکوم کارخانه این کارفرمای آبادان، زمزم سازی نوشابه کارخانه کارگران شکایت از پس
  .گردید کارگران به بدھی عنوان به تومان
 اعتراضات موجب آبادان زمزم سازی نوشابه در شاغل کارگران معوقه دستمزدھای ماھھا پرداخت عدم و تعطليل
 دستگاه کارخانه، این کارگران مداوم اعتراضات و شکایت از پس و نھایت در. گردید کارخانه این در کارگری گسترده
 استخدام و کارگران به معوقه دستمزدھای قبال در تومان ميليون 645 پرداخت به محکوم را کارفرما ناچار به رژیم قضایی
  .نمود کارگران، از نفر 25 مجدد

  
  خوزستان سازی لوله کارگران اعتراض ادامه
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 ماه 19 پرداخت عدم به خوزستان سازی لوله کارگران اعتراض تداوم از جوان، رادیو از نقل به منتشره گزارشی
  .دھد می خبر کارخانه این در معوقه دستمزدھای

 دستمزدھای ماه 19 پرداخت عدم از جوان، رادیو با گوگفت در خوزستان سازی لوله کارخانه در شاغل کارگران از یکی
 و پاسخگویی از رژیم مجلس در منطقه این نماینده و خوزستان استانداری مقامات خودداری و شغلی امنيت نبود معوقه،
  .است داده خبر کارگران مشکالت حل
 

  سنندج شھر در خبار کارگران دستمزد سطح کاھش از گزارشی
  

 ھای خبازی در شاغل کارگران دستمزد سطح درصدی 50 کاھش از:دی آمده است 29در تاریخ  نندجس از رسيده گزارش
  .دھد می خبر ھا یارانه حذف از پس شھر این
 دستمزد جاری سال اوایل در دستمزد شورای مصوبه اساس بر ھا، یارانه حذف قانون اجرای از پيش گزارش این پایه بر

 ھزار 12 گير چونه تومان، ھزار 16 شاطر از بود عبارت سنندج شھر  خبازی 430 در شاغل کارگر 1700 از بيش روزانه
 کاالھای قيمت افزایش و مذکور قانون اجرای از بعد اما. تومان ھزار 10 درآور نان و تومان 500 و ھزار 11 وابر تومان،
 کارگران روزانه دستمزد کارفرمایان نتيجه در. است یافته کاھش ھا  خبازی بيشتر روزانه پخت ميزان نان، ویژه به مصرفی
 ھزار 6 الی 5 روزی کارگران بقيه و تومان 8500 روزی شاطر: دادند کاھش زیر شرح به را سنندج شھر ھای  خبازی
  .تومان

 خواستار مربوطه، و رسمی ھای  مقام به ھایی  نامه طی کارگران نمایندگان دستمزدھا، در تغييرات این اساس بر
 فرمانداری در کارگران نمایندگان دیماه، دوم و اول روزھای در راستا ھمين در. شدند خباز کارگران ستمزدد افزایش
 و نداشته پی در کارگران  برای را ای  کننده قانع جواب ھيچ تاکنون اما. کردند برگزار را جلساتی پيگير نھادھای با سنندج،

 با کارگران نمایندگان دیماه15 و 14 روزھای جلسات ماحاصل این بر هعالو. برند می سر به بالتکليفی در ھمچنان آنان
  .رسيد پایان به نتيجه بدون کارفرمایان نمایندگان

 خطر با ھا خبازی از برخی که کردند اعالم کردستان استانداری به ای نامه طی نيز کارفرمایان که است ذکر به الزم
 نيز دیماه 21 روز. پيوست خواھند بيکاران عظيم خيل به کارگران سوم یک حدود نتيجه در و ھستند مواجه تعطيلی
 روز تا چنانچه کردند اعالم و شدند خود دستمزدھای سطح افزایش خواستار سرگشاده ای نامه انتشار با کارگران
  .کرد خواھند برپا اعتراضی تحصن کردستان استانداری مقابل در نگردد، عملی آنان خواست دیماه 30 پنجشنبه

  
  تھران ساختمانی کارگران برای بيمه دفترچه صدور از طفره

  
 تھران شھر در اجتماعی تامين سازمان 5 شعبه:  ذی آمده است 29در " ایلنا "- خبرگزاری دولتی کار ایران  به گرازش 
  .رود می طفره شرایط واجد ساختمانی کارگران برای بيمه دفترچه صدور از ھمچنان
 شرایط واجد ساختمانی کارگران تمام برای تا است مکلف اجتماعی تامين سازمان که حالی در افزاید می مذکور گزارش
 اند، گرفته مھارت کارت تازگی به که کارگرانی برای تنھا تھران در سازمان این 5 شعبه مسئولين کند، صادر بيمه دفترچه
  .کند می صادر دفترچه

  
  مشخص است سياست وزارت صنايع درباره واحدھاي توليدي نا

  
عضو ھيات اجرايي خانه كارگر شھرري :    دی آمده است 29 ایلنا در تاریخ –به گزارش خبرگزاری دولتی کار ایران 

  . ھا به واحدھاي صنعتي و توليدي شد خواستار موضع شفاف وزارت صنايع و معادن در خصوص ميزان و نحوه اعطاي يارانه
كارفرمايان و مديران واحدھاي صنعتي درحالت بالتكليفي به سرمي برند : ا افزودوگو با خبرنگار ايلن داود عسگري درگفت

  . ھاي واحدھاي صنعتي اعالم و اجرا نكرده است چون وزارت صنايع و معادن ھنوز سياست خود را در زمينه يارانه
 واحدھا اقدام به جذب نيرو ھاي وزارت صنايع براي واحدھاي صنعتي اعالم شود مديران اين وي با بيان اينكه اگر سياست

  . خواھيم كه تذكرات الزم به وزير صنايع داده شود از دولتمردان مي: كنند، تصريح كرد مي
  . برند ھا در وضع خوبي به سر نمي اين روزھا كاريابي: ھا نيزگفت وي درباره وضعيت كاريابي

ھا شد و اظھار  ھاي دولت به كاريابي يعضو ھيات اجرايي خانه كارگر شھرري خواستار اعطاي بخشي از تصدي گر
  . ھا بدتر خواھد شد اگر اين كار انجام نشود وضعيت كاريابي: داشت

  پايان پيام
  

  فه كار از حق بيمه ھا اعتراض كاركنان برق تھران به كسر مبالغ اضا
  

 مبالغ اضافه كار، حق شيفت كسر به دنبال:    دی آمده است 29 ایلنا در تاریخ –به گزارش خبرگزاری دولتی کار ایران 
كاركنان صنعت برق در مقابل ساختمان ) شنبه سه(وساير مزاياي رفاھي و انگيزشي از شمول پرداخت حق بيمه ديروز 

  . كردند اي تھران تجمع مديريت برق منطقه
رش خالف واقع به سازمان گزا اي تھران از طرفي به منزله اين اقدام برق منطقه: كاركنان تاكيدكردند به گزارش ايلنا، اين

تامين اجتماعي در خصوص ميزان حقوق دريافتي پرسنل است و از طرف ديگر كاھش حقوق ھمكاران را در ايام 
  . بازنشستگي در پي دارد

ھاي  روز دركنار ولتاژ فشار قوي قرارداريم و اين موضوع مشكالت و بيماري ما به صورت شبانه: كنندگان گفت يكي از تجمع
  . اي را براي ھمكاران ايجادكرده است عديده

ھا از سويي وكاھش حقوق پرسنل در ايام بازنشستگي با توجه به  ھاي ناشي از اين بيماري ھزينه: آنھا تصريح كردند
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 سال و در بدترين شرايط جنگ تحميلي سيستم برق كشور را به 30نرخ تورم جفا درحق كساني است كه به مدت 
  . ودندصورت پايدار نگھداري نم

اي برخالف  اين اقدام برق منطقه: يكي از پرسنل كه خود را عضو سنديكاي كارگران صنعت آب و برق معرفي نمود،گفت
  . باشد  قانون كارمي10ماده » ز«روح حاكم بر بند 

اما . شود  درصد بيمه كسر مي27 سال است كه به صورت مستمر از كل دريافتي ھمكاران سھم 30: وي ادامه داد
اي تھران كاھش حقوق كاركنان در ايام بازنشستگي را  نون كه در ھنگام بازنشستگي قرار دارند اين اقدام برق منطقهاك

  . در پي دارد
طبق مذاكرات صورت گرفته با فراكسيون كارگري مجلس اين موضوع در حال پيگيري و اقدام : اين فعال كارگري افزود

  . است
  پايان پيام

  

  دستمزد 
   مشخص كنند 90گران موضع خودرا درباره مزد سال فعاالن كار

  
دبيراجرايي خانه كارگر شھرري خواستار :    دی آمده است 29 ایلنا در تاریخ –به گزارش خبرگزاری دولتی کار ایران 

  .  شد90موضعگيري آشكارو شفاف جامعه كارگري در خصوص مزد سال
يان سال و زمان برگزاري جلسات تعيين دستمزد شوراي عالي كار چيزي تا پا: وگو با ايلنا گفت علي تركاشوند درگفت

  . باقي نمانده است
ھاي صنفي كارگري بايد از ھم اكنون موضع  انجمن فعاالن كارگران در كانون شوراھاي اسالمي كار، : وي تصريح كرد

  .  مشخص كنند90خودرا در خصوص مزد سال 
با توجه به :  براي كارگران بسيارحياتي است، يادآور شد90ھاي سال  داين فعال كارگري با بيان اينكه مساله دستمز

  . ھاي جديد زندگي افزايش يابد اجراي قانون ھدفمند شدن يارانه، كارگران انتظار دارند تا مزد سال آينده بر مبناي ھزينه
آخرين لحظات سال و  نيز به شيوه محاسبه دستمزدھاي سال گذشته در90به گفته تركاشوند اگر دستمزدھاي سال 

ھاي زندگي   متناسب با ھزينه90بدون اعالم نظر تشكلھاي كارگري تعيين شود به احتمال قوي دريافتي كارگران در سال 
  . افزايش پيدا نخواھدكرد

  پايان پيام
  

 ايران كارگر / ميليون جمعيت زير فقر حاصل غارت وچپاول افسارگسيخته درايران 

بنا به آماررسمى در ايرانى كه روى دريايى از ثروت خوابيده ، :  دی آمده است 29 تاریخ به گزارش خبر دریافتی در
.  ميليون نفر بيكارند26بيش از . زيرخط فقرقراردارند,ميليون نفر يعنى دوسوم خانوادھھای ايران۴٨  

در چيست؟ , دريكى از ثروتمند ترين كشورھاى جھان, راز اينھمه فقرگسترده  
  منابع طبيعى ايران كجا ميرود؟ درآمدھاى ھنگفت

 چرا فقر و تنگدستى درجامعة ايران ھر روز گسترده تر ميشود؟ 
 چرا ميليونھا ايرانى ، گرسنه و محروم روزگار ميگذرانند؟ 

محتاج نان شب باشند؟ , چرا بايد مردم در دومين كشور صادر كنندةنفت جھان  
راستى چرا مردم ماھم بعنوان يكى از ثروتمند ترين . وما ن است ت400قيمت يك نان سنگك بدون كنجد و خشخاش االن 

. كشورھاى جھان بايد نان شب راھم با حساب وكتاب وشمارش دانه به دانه كنند   
اما آيا . برابر بيش از سھم خود در جھان از ثروتھاى خدادادى بھره برده است15ايران، كشور بسيار ثروتمندى است كه 

ردم ايران پانزده بار ثروتمند تر از بقية مردم جھانند؟ م, در عالم واقع ھم  
, ھم نيست% 1در آمد ناخالص دنيا باشد حتى % 15در حاليكه با طبق اين سھم در آمد ناخالص ملى ايران ھم بايد 

يبايست كمتر از آنچه كه به طور طبيعى م, برابر30بلكه نيم درصد است يعنى به طور بالفعل و در حال حاضر مردم ايران 
چرا؟ . از ثروت و نعمت و رفاه برخوردار باشند، بھره ميبرند  

اما علت چيست ؟ درآمد حاصل از اين ثروت . بلكه فقير نگه داشته شدھايم , بطور واقعى ما مردم ايران فقير نيستيم
 ملى بكجاميرود؟وصرف چه چيزى ميشود؟ 

لتى برميگردد كه جواب تاحدودى روشن است قبل از ھر چيز به نظام حاكم ودو  
بخش قابل توجھى از اين درآمد ملى صرف سركوب ھمين مردم وفرونشاندن وخفه كردن ھرگونه صداى آزاديخواھى : اوال

مصرف حاتم بخشى ھايى است كه گاه وبيگاه توسط , بخش قابل توجه ديگرى ازھمين سرمايه ھا : است ثانيا 
اگر به اين حاتم بخشى ھا آنھم درشرايطى كه . اءوبرمال ميشودخوددولت ويا مقامات كشور مربوطه ناخواسته افش

. مردم ايران در چنين وضعيتى زندگى ميكنندتوجه كنيد بنظر جاى بساء تامل دا رد   
كه گاه وبيگاه گوشه ھايى از آن در دردعواى بين خود ,از اين سرمايه ھاى ملى , سودجويى وغارت ميليارد دالرى: ثالثا 

درآمدھا وسودجويى ھايى كه درتاريخ ايران بى سابقه , ميشود وبراى يكديگرخط ونشان ميكشند سران قدرت برمال
 فاش 89در آبانماه , هللا يوسفيان، عضو ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی مجلس يک نماينده مجلس به نام عزت. است 

ارد تومان اين نقدينگی در حساب معوقات ھزار ميلي۵٠. ھزار ميليارد تومان است٢٢٠ساخت که نقدينگی کشور در حدود 
چھارم نقدينگی کشور در   اين ميزان تنھا در اختيار عده محدودی قرار داردکه به اين معنی است که يک-بانکی است
. يی محدود است اختيار عده  

رميباشد شاھرگھاى درحال حاضر سپاه پاسداران به يك امپراتورى بزرگ تبديل شده است وساالنه درآمد آن ميلياردھا دال
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 حياتى اقتصادرادردست دارد 
ميليارد دالر 1150كل درآمد كشور ما از صادرات نفت، بالغ بر ,مقامات رسمى گفتھاندكه از آغاز اكتشاف نفت تا كنون 

 ميليارد دالر آن در زمان احمدى400در طى سى ودوسال اخير بوده و بيش از , درصد آن65ميليارد دالر، يا 750بوده كه 
بسيارى از مقامھا و رسانھھاميگويند و مينويسند كه معلوم نيست بر سر قسمت اعظم اين پول چه . نژاد بوده است 

. آمده است  
 : 

ميليارد دالر درآمد دولت نھم 370ھيچ چيز از : از قول حسن روحانى نوشت 1388 ديماه 29مثال روزنامه مردم ساالرى 
. »باقى نماند  

 
ك موردش كه موضوع دعوا احمدى نژاد و رفسنجانى ميباشد يعنى دانشگاه آزاد اسالمي، خوب است كه فقط به ي

دانشگاه آزاددرحدودبيست وچندسال پيش با يك ميليون تومن سرمايه تأسيس شد و در حال حاضر به . اشاره كنيم 
الراست ، يعنى بيش از درآمد ميليارد د250ھزار ميليارد تومان يعنى 250گفتة مسئولين ومقامات دولتى ثروتش بالغ بر 

چنين غارتى آنھم از طريق يك باصطالح . سال به دست آمده است 30سال نفت كشور، اين ثروت تنھا در كمتر از 3
 دانشگاه، آيا در دنيا بى نظير نيست؟ 

راى سر پا نگھداشتن دولت نه تنھا تقريباً تمامى درآمد نفت و گاز را از مردم ربوده و خود به جيب زده يا ھزينة مصارفى ب
بزرگترين . خودش كرده است، بلكه مستمراً به سپردھھاى مردم در بانكھا ھم دستبرد زده و آنھا راھم به يغما ميبرد

بانك مركزى كه در ھمة كشورھا . غارتگران سيستم بانكي، يعنى غارت سپردھھاى بانكى مردم خود دولت است
كشور را تنظيم ميكند، درايران تحت انقياد كامل دولت قرار دارد و ھر جا مستقل از دولت است و سياست مالى و پولى 

به ھمين . دست ميكند و از آن برميدارد,كه دولت نياز دارد به سھولت در ذخاير پولى و بانكى كه متعلق به مردم است
يرسد كه معادل آن ھزار ميليارد تومان م60شيوه گفته ميشود كه بدھى دولت به سيستم بانكى به رقم سرسام آور

بر اثر ھمين چاپ بيدريغ اسكناس بدون پشتوانه، . دولت اسكناس بدون پشتوانه چاپ كرده و به جامعه پمپاژ كرده است
برابر كمتر شده كه معنى آن فقيرتر 200 حداقل 57بنا به ارزيابى كارشناسان اقتصادي، ارزش پول ملى كشور ازسال 

. تشدن عموم مردم، بخصوص محرومان اس  
يك نكته ديگر نيز اين است كه وابستگان به دولت با اعمال نفوذ در بانكھا دھھا و صدھا ميليارد تومان از بانكھا وام 

گرفتھاند و ضمن به كار انداختن آن در معامالت چپاولگرانه و گرفتن سودى معادل اصل سرمايه از اين وامھا، اصل آنھا را 
. ھم باال كشيدھاند  

 درصد وام بانكھا 50بيش از 25/7/1387شمى ثمره مشاوراحمدى نژاد در تلويزيون شبكه خبر در تاريخ به گفته ھا«: 
گذارى دركارھاى مفيدوتوليديبيشترصرف داللى وبورس بازى زمين  ھزار نفررفته ووامھاى مزبوربجاى سرمايه3تنھابه جيب 

دھى بانكھابويژه به طرحھاى توليدى   قدرت وامشده وبسيارى ازاين وامھاتااالن وصول نشده واينموضوع موجب كاھش
. شده است   

 واردات كاال، قاچاق كاال 
دولت در غارت و دزدى از جيب مردم واقعاً مبدع و مبتكراست ، واقعاً از ھزار راه به بھانھھا و عناوين مختلف، مردم را 

و عده اى , امادرمقابل خودشا ن .قشار مختلف ميچاپند، دھھا نوع ماليات، دھھا نوع عوارض، اخاذيھاى من درآوردى از ا
ديگر از ھر گونه ماليات معاف ھستند كه اين خودش يكى از شيوھھاى اصلى غارت است ، يعنى واردات كاال با استفاده 

از امكانات حكومتي، بدون پرداخت حقوق گمركى و قبضه كردن بازار است كه حاصل آن از ميان رفتن توليدات داخلى 
روھھاى غارتگرو سودجويى كه داراى اسكلھھا و فرودگاھھايى ھستند كه از طريق آنھا ھر طور و ھر قدر كه گ. است 

. ميخواھند كاال وارد كشور ميكنند و با قيمت دلخواه به فروش ميرسانند  
. ود ندارد اسكله خبر داد كه ھيچ كنترل و نظارتى بر ورود و خروج كاال از آنھا وج45 گمرك از وجود 1380 در سال  

. ھا را بالغ بر صدھا مورد دانست تعداد اين اسكله, يكسال بعد سازمان بازرسى  
 200، تعداد اسكلھھاى غيرقانونى و خارج از كنترل و نظارت، به گفتة رئيس سازمان نظارت و بازرسى به 1383در سال 

. اسكله رسيد  
 اسكلة رسمى و قانونى 120تنھا ,سكله شناسايى شده  ا400كه از : قاليباف دريك دعواى بين خود بااليى ھا گفت 

.  اسكلة ديگر تماما در خدمت قاچاق كاال ھستند280و بقيه يعنى , ھستند  
 درصد 68اسکله ھاى نامرئى و دستھاى نامرئى مافيا بيش از : " محسن آرمين نماينده مجلس ششم گفته است

ممکن است، , ه است که قاچاق ھايى كه سپاه پاسداران ميكندوى تخمين زد." تمامى صادرات ايران را در دست دارند
.  ميليارد دالر برسد12در سال، تا   

 
مجتمع قُرب که رئيس ھيئت مديره آن فرمانده سپاه پاسداران سرلشگر محمد على جعفرى است، يکى از بزرگترين و : 

ه ھاى صنايع و معادن، کشاورزى و طراحى را پرقدرت ترين مقاطعه کاران ايران است که عالوه بر راه و ساختمان، حوز
. مى پوشاند  

مجتمع قرب ھمانند قرارگاه خاتم االنبياء توسط رابط ھاى خود نه تنھا به سرمايه ھاى کالن و ارز موجود در بانک ھاى 
 احمدى نژاد در سمت شھردار. دولتى دسترسى دارد، بلکه کليه فعاليت ھاى آن مشمول پرداخت ماليات نمى شود

تھران قرارداد ھاى بيشمارى را به مجتمع قُرب واگذار کرده بود، به طورى که روزنامه اعتماد ملى مجتمع قُرب را برنده 
. واقعى انتخابات نھم رياست جمھورى معرفى کرده بود  

ى پانزده  روزنامه رسالت چاپ تھران خبر داد که شرکت ملى نفت ايران قرارداد توسعه مرحله ھا٢٠٠٦ ژوئن سال ٢٥در 
و شانزده ميدان نفتى پارس جنوبى را که از بزرگترين ميدان ھاى نفتى جھان به شمار مى رود و پرارزش ترين طرح توليد 

. گاز ايران است بدون مناقصه به مجتمع قُرب واگذار کرده است  
رى براى چپاول و غارت امروزه ھر كدام از قرارگاه ھاى سابق سپاه در مناطق جنگى خود يك كمپانى عظيم و انحصا.

. شدھاند  
 700پروژه توسعه بندر رجايى در فازھاى يك و دو در اختيار قرارگاه خاتم سپاه است كه مجموعه اعتبار آن : نمونه ديگر 
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اين بندر در استان ھرمزگان، مرکز قاچاق پرسودِ نفت بود سپاه با خارج کردن نفت و بنزين از بازار . ميليون دالر است 
.  درصد سود مى بَرد 300 تا 200با استفاده از سوبسيد ، و فروش قاچاق آن در بازارھاى جھانى ايران   

اين غارت تنھا به منابع وصنايع نفت وگازھم برنمى گرددبلكه اين غارت از استخراج و پااليش نفت و گاز شروع ھم شروع 
اه به عناصر سپاه پاسداران كه فاقد حداقل ھاى ميشود و تا واگذارى ساخت راه آھن و جاده و بزرگراه و حتى فرودگ

و بعد ھم به مصادرة كارخانھھا و مؤسسات توليدى به بھانه خصوصى سازى . تخصصى ھستند، ادامه پيدا ميكند
بخش ديگرى از غارتگرى مستمر نظام حاكم، مصادره و واگذارى كارخانھھا و مؤسسات توليدى به . گسترش مييابد

ست كه عمدتاً به نابودى آنھا انجاميده و حراميان كارخانھھا را منھدم كرده و زمين آنھا را به نورچشمى ھاى نظام ا
. ساختمان سازى و بساز بفروشى اختصاص دادند تا سود راحت و بيدردسرى به دست بياورند  

,  اش دريافت كند ميلياردتومان يابت واگذارى شركتھاى دولتى ازخريداران نورچشمى740دولت قراربود , 1385درسال 
يعنى ششصدوپنجاه وھشت ميلياردودويست ميليون تومان درجيب نورچشمى ھاى .  درصدآن وصول شد11اماتنھا 

 178فقط ,  ھم ازسه ھزارميلياردتومان كه نورچشمى ھاوآقازاده ھابايدميپرداختند 1384درسال . دولت باقى ماند
.  دوھزارميلياردوھفتصدميليون آن به كيسةچپاولگران رفتيعنى نزديك به. ميلياردوششصدميليون آن پرداخت شد

.  ميلياردتومان آنراپرداخت نكردند2467,  ميلياردتومانى5762 ازميلغ 1386ودرسال   
 -------------------  
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  خبر تکميلی 
 یر خط فقر زندگی می کنندچھل و ھفت ميليون نفر در ایران در ز

  
 ھزار 780در حالی که کارشناسان خط فقر شھری را بيش از :  آمده است  نزدیک به الریجانیخبرآنالینسایت به نوشته 

 ھزار تومان اعالم 780نفره دارای درآمد کمتر از 6 ميليون نفر را در قالب خانوار 47اند، مرکز آمار  تومان برآورد کرده
.  تومان درآمد دارند300 ھزار و 4 ميليون ایرانی به طور سرانه روزانه کمتر از 47ترین اعالم مرکز آمار ایران،  مطابق تازه.کرد

درآمد خانواده شش نفری در خوشه یک، :" این رقم نتيجه تازه ترین اظھارات ریيس مرکز آمار ایران است که گفته است
 ھزار تومان است در خوشه 788 ھزار تومان تا 473 که درآمدش بين خانوار شش نفره ای.  ھزار تومان است473کمتر از 

 ميليون و ششصد ھزار نفر 17در خوشه دوم ھم .  ميليون نفر قرار دارند30در خوشه نخست حدود . دو قرار می گيرد
  ."قرار دارند

 ميليون نفر دیگر روزانه 17روزانه  تومان است و درآمد 600 ھزارو 2 ميليون نفر کمتر از 30بدین ترتيب درآمد روزانه حدود 
 ھزارو 4 ھزار ایرانی روزانه کمتر از 600 ميليون و 47می توان این گونه نتيجه گرفت که .  تومان است300 ھزارو 4کمتر از 

  . تومان را دارند600ھزار و 2 ميليون نفر حداکثر حق ھزینه کرد 17در این ميان .  تومان درآمد دارند 300
 و در آخرین آمار اعالمی در خصوص خط فقر، خط فقر 85ار در شرایطی است که بانک مرکزی ایران در سال اعالم این آم

اگر تازه ترین خط فقر برآورد شده از سوی .  ھزار تومان اعالم کرد300 نفره شھری را در ماه حدود 4مطلق یک خانوار 
که از سوی بانک مرکزی ( را کنار بگذاریم87فره در سال  ن5 ھزار تومان برای خانورھای 780کارشناسان مستقل مبنی بر 

  .باز ھم اعالم مرکز آمار اعتراف تکان دھنده ای است به رشد جمعيت فقرا در جامعه ایران) تایيد ضمنی شده است
این . ست ھزار تومان برای ھر فرد ا130 ھزار تومان به معنای درآمد ماھيانه 788نفره با درآمد ماھيانه 6چرا که خانوار 

  . ھزار تومان در ماه خواھد شد520 نفره معادل 4درآمد برای خانوار 
 را در محاسبات افزایش ھزینه خانوارھای فقير 87درصدی سال 25.4 و نرخ تورم 86درصدی سال 18.4حال اگر نرخ تورم 

ھزار تومان اعالم کرده بود در  300 حدود 85 نفره که بانک مرکزی در سال 4وارد کنيم، بدون تردید خط فقر مطلق خانوار 
 511 ھزار تومان رسيده است و در حالت ارتباط یک به یک نرخ تورم و خط فقر مطلق به بيش از 500 به حدود 88سال 

  .ھزار تومان رسيده است
 تمام  درصد در اثر اجرای قانون ھدفمند کردن یارانه ھا،10بدین ترتيب با یک شوک تورمی نه چندان شتابان و در حدود 

شھری ھای عضو خوشه یک و دو به جمع فقرا خواھند پيوست و دامنه خط فقر مطلق حتی بخشی از حاضران در 
  . خوشه سوم را ھم بی نصيب نخواھد گذاشت

حتی در حال حاضر نيز بخشی از ) برآوردھای کارشناسان مستقل(این بدان معناست که در بدبينانه ترین ترین حالت
 ھزار تومان برای 780حدود (ود در خوشه سومی که مرکز آمار ایران برآورد کرده نيز زیر خط فقرخانوارھای شھری موج

  .زندگی می کنند) 87 نفره در سال 5خانوار 
در طرح جمع آوری اطالعات )  ھزار نفر107 ميليون 61(مطابق ادعای ریيس مرکز آمار ایران، دو سوم شرکت کنندگان

 ميليون و 19(با این حال اگر فرض کنيم که تمام روستایيان شرکت کننده. شکيل می دھنداقتصادی خانوار را شھری ھا ت
 ميليون شھری در خوشه و اول و 27 ھزار تومان در روز درآمد ندارند، آن گاه حدود 130در این طرح بيش از )  ھزار نفر700

  .دوم قرار می گيرند
ه در طرح جمع آوری اطالعات اقتصادی خانوارھا در خوشه ھای  ميليون نفر شرکت نکرد12بدین ترتيب اگر فرض کنيم 

باالی درآمدی قرار گيرند، ھمچنين با فرض این که روستایيان کم جمعيت تر ھمه در خوشه اول باشند تا شھر نشينان 
يليون ایرانی  م10پرتعداد تر ھمه خوشه درآمدی باالتر را پر کرده باشند تا جمعيت فقرا کمتر شود، به طور قطع بيش از 

. زیر خط فقر مطلق قرار دارند)  نفره6 ھزارتومان برای خانوار 473درآمد ماھيانه کمتر از (شھرنشين حاضر در خوشه اول
 500بر مبنای خط فقر مطلق (  ھزارتومان750 نفره کمتر از 6ھمچنين شھری ھای حاضر در خوشه دوم نيز که در بعد 

  .رآمد دارند زیر خط فقر مطلق ھستندد)  نفره4ھزار تومان برای خانوار 
پس چندان بيراه نيست که جمعيت فقرای کشور را با فرض فقير نبودن روستایيان، تنھا در قالب شھری ھا، در حال 

  . ميليون نفر نيست20 ميليون نفر است و در واقع بينانه ترین حالت کمتر از 27نزدیک شدن به 



 132

 ھزار 113 ماھيانه 84 نفره روستایی در سال 5 دھد که خط فقرمطلق خانوار البته آخرین گزارش رسمی دولت نشان می
 ھزار 200تومان بوده که در حال حاضر با تعدیل این رقم با رنخ تورم سال ھای اخير خط فقر مطلق روستایی نباید از 

  .گيرندبر این اساس مجموع فقرای روستایی در خوشه اول درآمدی قرار می . تومان فراتر رفته باشد
 اعالم کرده بود، فراتر 86 ميليون نفری که بانک مرکزی برای سال 14اما آن چه که واضح است، جمعيت فقرا در ایران از 

رفته است و این سوال جدی از مرکزآمار ایران و بانک مرکزی وجود دارد که چگونه در شرایط حاضر مدعی کاھش مستمر 
  ضریب جينی در چھار سال گذشته ھستند؟ 

  
  متخصصان نفت به خارج مھاجرت

  
معاون وزیر نفت یکی از مھمترین چالشھای پيش روی توسعه صنعت نفت :  آمده است مھردولتی  خبرگزاریبه گزارش 

در حال حاضر صنعت نفت در دنيا یک بازار : را بررسی وضعيت حقوقی و دریافت کارکنان صنعت نفت عنوان کرد و افزود
 بازارھای مختلف دنيا رقابت کند و نرخ نيروی کار در این صنعت در تمامی بازارھای دنيا مشخص رقابتی بوده که باید با

جشن ساز با اشاره به اینکه اگر بازارھای خليج فارس، دریای شمال، اروپای غربی و آمریکا را از نظر ميزان .شده است
ز این بازارھا یک تعریف مشخص از ميزان حقوق و در ھر یک ا: دریافت حقوق کارکنان مورد بررسی قرار دھيم تبيين کرد

 .دریافتی کارکنان وجود دارد که ھم اکنون ميزان دریافت حقوق کارکنان صنعت نفت ایران از تمامی این بازارھا کمتر است
  حلقه چاه را به یک مھندس متخصص20وی با اشاره به اینکه ھم اکنون ما در سطح صنعت نفت مدیریت و بھره برداری 

اما حقوقی که ماھيانه به این :  ميليون دالر است، ادامه داد200واگذار می کنيم متوسط ارزش مادی این چاھھا حدود 
  .مھندس تعلق می گيرد صدھا برابر کمتر از ارزش کاری است که انجام می دھد

ه ھمين روال موجود ادامه اگر وضعيت نظام حقوقی و دریافت کارکنان صنعت نفت ب: جشن ساز در پایان خاطر نشان کرد
  .یابد احتمال خروج برخی از این کارکنان به خارج از کشور وجود دارد

  
  

  در گزارش کميته تحقيق و تفحص مجلس از علل حادثه معدن باب نيزو عنوان شد؛ 
  خاطيان مجازات نشده و حقوق کارگران پرداخت نشده است 

  
پس از گذشت حدود یک سال و دو ماه از :    دی آمده است 29ر تاریخ  ایلنا د–به گزارش خبرگزاری دولتی کار ایران 

 کارگر شاغل در این معدن شد کميته تحقيق و تفحص 12حادثه معدن باب نيزو در کرمان که منجر به کشته شدن 
  . مجلس شورای اسالمی، گزارش خود درباره علل وقوع این حادثه را اعالم کرد

ه با ریاست عليرضا محجوب در ھفدھم آبان ماه سال گذشته کار خود را آغاز کرد، گزارشی به گزارش ایلنا، این کميته ک
  . مبسوط از پيشنيه این معدن و دالیل وقوع این حادثه را بررسی و به صحن علنی مجلس تقدیم کرد

 و راور ساکن بوده و اکثر کارگران شاغل در معدن باب نيزو در روستاھای اطراف زرند: در بخشی از این گزارش آمده است
 کيلومتر است که با توجه به صعب العبور بودن مسير دسترسی به طور 50حداقل فاصله سکونت افراد تا محل معدن 

ایاب و ذھاب نيز در برخی از مسيرھا، در دو بخش . کشد تا کارگران به محل کار برسند متوسط حدود دو ساعت طول می
انتقال . گيرد ھای عمومی و بخشی نيز به وسيله موتورسيکلت صورت می ویسابتدا به وسيله سر گيرد،  صورت می

گيرد که به دليل نوع  ھای اصلی زغال در معدن نيز به وسيله آسانسورھای حمل بار و تجھيزات صورت می کارگران به رگه
ایمنی ) ھيزات استکف این آسانسورھا به صورت تاشو بوده و مخصوص حمل و تخليه زغال و تج(خاص این آسانسورھا 

به . رود کارگران در حداقل بوده و با کوچکترین مشکل در سيستم آسانسور، امکان سقوط آنان به قعر چاه بسيار باال می
نفر کارگر به کف چاه پرتاب شدند که پس از 4طور مثال، متاسفانه در یک مورد به دليل نقص در سيستم آسانسور ، 

اجساد کامال خرد شده، بدون امکان شناسایی و تنھا به صورت  ،  کسل موجود در چاهھای ب برخورد با تاسيسات و سيم
  . ھای گوشت و استخوان تحویل خانواده شدند تا به خاک سپرده شوند تکه

ھای پنجگانه افقی منتقل  کارگران پس از ورود به معدن به وسيله آسانسورھای اصلی به فراخور نياز به ھر یک از تونل
ھوای مورد نياز را تامين کرده و کارگران در  ھا سيستم تھویه ھوا،  در ھر یک از تونل. ا مشغول کار شوندشوند ت می

نکته مورد توجه در این بخش . توانند در شرایط سخت به کار خود ادامه دھند ھای ضد گاز، می صورت استفاده از ماسک
ھاست؛ به طوری که کارگران پس از چند سال کار،  نلوجود شرایط بسيار سخت کار و امکان تنفس دشوار در عمق تو

  . دھند دچار تنگی نفس شده و انرژی الزم برای ادامه کار را از دست می
از مھمترین دالیل این موضوع عالوه بر حاکم بودن شرایط سخت در این گونه معادن، استاندارد نبودن سيستم تھویه 

ھای  گازھای آالینده و ھمچنين طراحی غيراصولی برخی از تونل) نگمونيتوری( عدم نصب سيستم پایش  ھوای معدن،
تواند زوایای بيشتری از شرایط معدن را اشکار  ھای گذشته است که تحقيق در ھر یک از موارد مذکور می فرعی در سال

  . سازد
ه حتی پس از فوت بستگان این که کارگران مشغول به کار در معدن حاضرند با این شرایط در این معادن کار کنند و اینک

ھای  یقينا نبود فرصت. خود، تقاضای جایگزین شدن به جای متوفی را داشته باشند، خود جای بسی تاسف است
تواند از مھمترین دالیل اجبار کارگران برای کار  ماندگی اکثر روستاھای مجاور معدن می شغلی مناسب در منطقه و عقب

  . در این گونه معادن باشد
 تحت نظارت کارشناسان روسی 1340استخراج زغال سنگ از معدن باب نيزو از سال : مه این گزارش آمده استدر ادا

پس از . پس از پيروزی انقالب اسالمی اداره معدن از بخش روسی منفک و به وزارت معادن وقت سپرده شد. آغاز شد
ھای الزم در  بررسی. خصوصی واگذار شد به بخش 1383سازی، معدن باب نيزو در سال  ھای خصوصی ابالغ سياست

دھد که پيمانکار مورد نظر با ھدایت سيستم واگذاری به سمت و سوی خاص و اعالم  خصوص نوع واگذاری نشان می
کردن شرایط خاص واگذاری و در نھایت واگذاری به قيمت کارشناسی دو سال قبل که امکان شرکت در مزایده را برای 

  . سازد، انتخاب شده است افراد محدودی ميسر می
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   وضعيت معدن در زمان واگذاری و پس از آن
با توجه به مستندات و تحقيقات صورت گرفته بخش خصوصی پس از مالکيت معدن بدون توجه به تجھيز معدن، اقدام به 

ن شرایط استخراج زغال از معدن کرده که عدم نظارت کافی بخش ایمنی وزارت کار و امور اجتماعی موجب تداوم ای
 نفر در معدن شد اداره کار و امور 14 که منجر به فوت 1384البته در مقاطعی از زمان به خصوص پس از حادثه . شود می

اجتماعی شرایط ایمنی کار در معدن را نامساعد دانسته و تاکيد بر تعطيلی معدن کرده بود که کارفرما به این تاکيدات 
  . ستتوجھی نکرده و به کار ادامه داده ا

شایان ذکر است که در زمان واگذاری اکثر تجھيزات معدن فرسوده بوده و عمر مفيد آنھا به پایان رسيده بود که 
شدند که اینگونه نشده  القاعده باید قبل از واگذاری این گونه تجھيزات توسط وزارت صنایع و معادن نوسازی می علی
  . است

   1388تشریح حادثه انفجار معدن در سال 
ھای اخير منجر به کشته شدن تعداد کثيری از کارگران  وع حوادث گوناگون ناشی از کار در معادن زغال سنگ طی سالوق

 14 انفجار 2 طی 1384ھای اخير سه حادثه انفجار در این معدن رخ داده و در نتيجه در سال  در سال. مختلف شده است
  . اند  از دست داده نفر جان خود را12 طی یک انفجار 1388نفر و در سال 

 صبح روز 10مطابق گزارش بازرسان اداره کار و امور اجتماعی شھرستان زرند، آخرین انفجار معدن باب نيزو در ساعت 
علت انفجار، تجمع گاز متان  ھای اوليه توسط بازرسان اداره کار،   رخ داده است که طبق بررسی30/1/88یکشنبه مورخ 

و تصاعد آنی گاز پس از استخراج بوده است، ولی تحقيقات ھيات تحقيق و تفحص نشان ھای مدفون در زغال  در کيسه
ھا و اظھارات ضد ونقيص،  دھد که در روز حادثه مواد ناریه نيز به محل معدن برده شده است که با توجه به گزارش می

  . امکان روشن شدن موضوع و علت حادثه مشخص نشد
پس از انفجار، . اند اند که ھمگی کارگر بوده در حادثه انفجار جان خود را از دست دادهنفر 10طبق اطالعات موجود ابتداء 

دیدگان پس از نصب  سرپرست معدن و مامور ایمنی معدن به اصرار مدیرعامل آقای انوشيروان زینلی برای نجات حادثه
 گاز متان به ریه ھر دو جان خود را از روند که به دليل عدم رعایت نکات ایمنی و داخل شدن خود نجات به داخل معدن می

  . دھند که اجساد جان باختگان پس از خروج از معدن به خانواده آنھا تحویل داده شد دست می
   گيری جمع بندی و نتيجه

شود و بيش از   معدن باب نيزو جزو معادن با گاز باال شناخته شده و ذاتا جزو معادن با احتمال حادثه باال محسوب می-1
بنابراین دقت بيشتر در واگذاری و استخراج و رعایت دقيق موارد . شود  دھه است که به صورت سنتی استخراج میدو

ھای  رسد ولی متاسفانه دقت ایمنی و نظارت کامل بر استخراج و تجھيزات استخراج بيش از پيش ضروری به نظر می
  . ار و امور اجتماعی صورت نگرفته استھای صنایع و معادن و ک الزم در موارد مذکور توسط وزارتخانه

شوند پس  ھای جان باختگان که جزو قشر محروم و مستضعف جامعه محسوب می ای از مطالبات خانواده  بخش عمده-2
  . ھای رسيدگی کننده باقی مانده است  سال ھنوز پرداخت نشده و در پيچ و خم اداره2از گذشت 

، وزارت صنایع و معادن در جھت بھبود ایمنی و وزارت کار و امور اجتماعی در 1384رغم حادثه اتفاق افتاده در سال   به-3
  . اند جھت افزایش نظارت، وظایف خود را به خوبی انجام نداده

اند و   متخلفين و افراد دخيل در بروز حادثه اعم از افراد دولتی و پيمانکار به صورت کامل مورد پيگيرد قانونی قرار نگرفته-4
ھای فرار از قانون  ارفرمای بخش خصوصی به مقامات قضایی معرفی شده که آن ھم به دليل استفاده از اھرمتنھا ک

  . اند مجازات نشده
 مواد ناریه استفاده شده که باید تحت نظارت دقيق نيروی انتظامی و مسوولين حراست شرکت زغال سنگ کرمان -5

  . انه و توسط افراد غير مجرب استفاده شده استگرفت به صورت بسيار ناشي مورد استفاده قرار می
کارگران در  ھای الزم ایمنی و بھداشتی،   به دليل استفاده کارفرمایان از کارگران ارزان قيمت و غيرماھر و عدم آموزش-6

توانستند از خود نشان دھند که این امر در مواقع حساس موجب کشته شدن  ھای مناسب را نمی مواقع بحران واکنش
  . شود آنان می

 واگذاری معدن با توجه به مستندات روند قانونی خود را به طور کامل طی نکرده و به صورت ترک تشریفات و با قيمت -7
  .  سال قبل از واگذاری و بدون تجھيز و مدرنيزه کردن معدن و با تخلف صورت گرفته است2کارشناسی 
  پایان پيام

  
 زستاناعتراضی مردم یک دھستان در خوتجمع 

 
ھاي الباجي، بروايه و عچرش شھرستان  اي از ساكنان دھستان عده:  آمده است ایسنادولتی خبرگزاری به گزارش 

اي از  معترضان كه عده.اھواز در اعتراض به عدم تامين آب مورد نياز كشاورزي مقابل استانداري خوزستان تجمع كردند
راي دومين روز متوالي است كه اعتراض خود را نسبت به تامين ھاي مذكور ھستند، ب  روستا در دھستان15ساكنان 

در ھفته گذشته به مناسبت : برخي از آنان تاكيد كردند.گذارند نشدن آب با تجمع در مقابل استانداري به نمايش مي
 اول ھفته سفر ھيئت دولت به خوزستان چھار روز كانال كوثر براي آبياري اراضي اين منطقه گشوده شد، اما دوباره از

  .جاري اين كانال مسدود شده و اراضي آنان تشنه مانده است
  

 ! حساب ذخيره ارزی خالی است: وزير اقتصاد

وزير اقتصاد دولت احمدی نژاد در پاسخ به سؤال مطھری نماينده : دی آمده است 29 در سحام نيوزبه گزارش سایت 
رو، اعالم کرد که حساب ذخيره ارزی کشور خالی شده و وجھی تھران درباره علت عدم اجرای قانون درباره تسھيالت مت

   .در آن وجود ندارد تا به مترو پرداخت شود
   .اين در حالی است که مطھری پيگيری سؤال خود و تخلف دولت از قانون را به سؤال از احمدی نژاد موکول کرد
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   ای برای اجرای قانون ندارد دولت اراده: علی مطھری
، ري، شميرانات و اسالمشھر در مجلس شورای اسالمي، اراده دولت برای اجرای تسھيالت ارزی برای نماينده تھران

اگر اين قانون تاکنون اجرا شده بود ما تا اين حد با آلودگی ھوا : متروی تھران و کالنشھرھا را ضعيف عنوان کرد و افزود
ا موانعی در کار است که از اجرای اين قانون مواجه نبوديم و قشر ضعيف جامعه نيز دچار مشقت نمی شدند؛ ام

   .جلوگيری می کند
به گزارش خانه ملت، علی مطھری در جلسه علنی امروز در تشريح داليل سوال خود از شمس الدين حسنی وزير 

  .  و منحصر به تھران نيستاين قانون مربوط به کل کشور است: اقتصاد و دارايی تاکيد کرد
دولت در :  يک ميليارد دالر را پرداخت کند، افزود٨٩جلس با بيان اينکه دولت موظف بود تا سال عضو کميسيون فرھنگی م

 موظف بود به گونه ای تصميم گيری کند که ٨۶رابطه با سياست ھای بخش حمل و نقل عمومی مصوب سال 
   .دسترسی برای ھمگان وجود داشته باشد

انين از سوی دولت، ناچار به طرح استفاده از حساب ذخيره ارزی شديم و به دليل عدم اجرای دقيق اين قو: وی ادامه داد
  .  کرديمآن را تصويب

شواھد نشان : مطھری با بيان اينکه نحوه برخورد دولت با اين قانون حاکی از عدم اراده دولت در اين رابطه است، گفت
   .د نداردمی دھد که اراده ای برای اجرای قانون تسھيالت مترو از سوی دولت وجو

 و پس از تصويب اين قانون يا حتی پيش از تصويب ٨٨دولت می توانست در سال : عضو فراکسيون اصولگرايان تاکيد کرد
  . توسعه متمم بودجه را اضافه کندقانون بودجه اصالحيه اين قانون رامطرح کند و يا در زمان تصويب برنامه پنجم 

اگر : مشھر در مجلس به موجودی حساب ذخيره ارزی اشاره کرد و افزودنماينده مرد تھران، ري، شميرانات و اسال
 موجودی نقدی اين صندوق حداقل ٨٧مساله موجودی حساب ذخيره ارزی مطرح باشد طبق آمار رسمی در پايان سال 

   . ميليارد دالر بود٢/۵
، دولت می توانست آن مبلغ را به به گفته مطھری در صورتی که اراده ای برای اجرای قانون تسھيالت مترو وجود داشت

   صورت تدريجی واريز کند،
درآمدھای مازاد نفتی نيز بايد به صندوق حساب ذخيره ارزی واريز می شد اما اين کار صورت نگرفت و در : وی ادامه داد

  . ديوان محاسبات نيز ذکر شده استگزارش 
اجرای قانون ھدفمندی : ی يارانه ھا اشاره کرد و گفتمطھری به تاثير اجرای قانون تسھيالت مترو بر قانون ھدفمند

  .  داده استيارانه ھا نياز مردم را به استفاده بيشتر از حمل و نقل عمومی را افزايش
آلودگی اخير ھوای تھران و بسياری از کالنشھرھا که حدود يک ماه در حالت ھشدار و : وی در ادامه سخنانش تاکيد کرد

   .دم توسعه حمل و نقل عمومی بوداضطرار بود، به دليل ع
قانون وظيفه اجرای قانون تسھيالت مترو را در اختيار و : عضو کميسيون فرھنگی مجلس خطاب به وزير اقتصاد گفت

برعھده وزارت اقتصادی و دارايی گذاشته و اين موضوع متوجه وزير اقتصاد است اما عواملی خارج از اراده ايشان وجود 
   .اين قانون جلوگيری می کنددارد که از اجرای 

   .اما راه عمل بسته نبود چرا که ھيچ مصلحتی باالتر و بھتر از اجری قانون نيست: مطھری افزود
اگر وزير اقتصاد از ھمکاری کمتری از : وی با تاکيد بر اينکه راه اقدام واکنش برای دفاع از حقوق مردم باز بوده است، گفت

   .بوده است اما بايد واکنش نسبت به حقوق مردم نشان می دادسوی مقامات باالتر برخوردار 
مطھری با بيان اينکه متاسفانه قانون تسھيالت ارزی برای متروی تھران و کالنشھرھا به ھيچ وجه اجرا نشده است 

ر دالر از دولت برای نشان دادن حسن نيت خود و اينکه ارده خود برای اجرای اين قانون را نشان دھد چرا حتی ھزا: گفت
   اين مبلغ را به شھرداری ھا پرداخت نکرده است؟

موانعی در کار است که تاکنون اين قانون اجرا نشده است و من پيشنھاد می کنم که دولت مقداری از : مطھری افزد
   .مبلغ اين مصوبه را در آينده ای نزديک پرداخت کند

  . کول کردسوال از رئيس جمھور مووی ھمچنين طرح سوال خود را به 
   حساب ذخيره ارزی خالی است: زير اقتصادو

نبود وجه در : حسينی با حضور در مجلس شورای اسالمی در پاسخ به سوال نماينده تھران، ري، شميرانات تاکيد کرد
  . شھرھا را به تاخير انداخته استحساب ذخيره ارزی پرداخت تسھيالت ارزی به متروی تھران و کالن

ت از صحن علنی مجلس در صبح روز چھارشنبه، شمس الدين حسينی در پاسخ به سوال علی به گزارش خانه مل
: مطھری مبنی بر اين که چرا قانون تسھيالت ارزی برای متروی تھران و کالنشھرھا تاکنون اجرا نشده است، ادعا کرد

  . داخت اين تسھيالت آغاز شده استاين قانون ارديبھشت امال اجرا و جريان پر
 ميليارد تومانی به خطوط ريل درون شھری از ابتدای سال ٢مراحل قانونی پرداخت تسھيالت :  اقتصاد ادامه دادوزير

جاری آغاز شد و تک تک مراحل از جمله ابالغ به بانک مرکزي، انتخاب بانک عامل، ھيات امنا و  صورت گرفته اما در 
   .نھايت در حساب ذخيره ارزی لحاظ نشد

 درصد از ٢٠اينکه از ابتدای سال جاری با ابالغ سياست ھای کلی از سوی رھبری و مصوب مجلس وی با اشاره به 
در حال حاضر صندوق : درآمد فروش و صادرات نفت و ميعانات گازی به صندوق توسعه ملی واريز شده است ادامه داد

   .وجود ندارد ميليارد تومان بودجه دارد اما امکان برداشت از صندوق ١٠توسعه ملی بيش از 
حسينی با تاکيد بر اين که نبود وجه در حساب ذخيره ارزی باعث شده است اعتبارات ديگر پروژه ھا نيز تامين نشود، 

 درصد به مناطق نفت خيز محروم پرداخت شود اما حساب ذخيره ٢در بودجه سال جاری تکليف شده است : توضيح داد
  . ارزی توان اين پرداخت ھا را ندارد

  
32 Hگوارا بالک و زیتون: گزارش کوتاه دو 

 بالک
عباس عبدی و وھاب زاده  متعلق به بخش خصوصی است و مالکان آن. این کارخانه در شھر صنعتی رشت است
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در Balk) ) ارخانه روغن خوراکی مایع است و با مارک بالکک توليد. ھستند که وھاب زاده مدیر عامل کارخانه نيز ھست
  کارگر٢٣در این کارخانه حدود . داخلی کارخانه ھادی عبدی خواھرزاده عباس عبدی است مدیر. بازار توزیع می شود

  .مشغول به کار ھستند
کارگران .  بعد ازظھر است۵صبح تا  ٨ساعات کار . قراردادی اند  نفر استخدامی دائم و بقيه کارگر١٢از این تعداد کارگر 

. است دستمزدھای کارگران کارخانه طبق مصوبه اداره کار. و نھار خود را از خانه می آورند کانتين غذاخوری ندارند
 .کارگران سرویس ایاب و ذھاب دارند

 زیتون گوارا
در این کارخانه . املی وھاب زادهاست با مدیرع این کارخانه مجاور کارخانه بالک است و آن ھم متعلق به عباس عبدی

محصوالت کارخانه کنسرو زیتون، .  کارگر مشغول به کارند٨٣دراین کارخانه حدود  .نيز خواھرزاده عبدی مدیرداخلی است
ساعات . شود کارگران ھمه قراردادی ھستند و دستمزدھایشان طبق مصوبه اداره کار پرداخت می. عسل است سس و

کارگران دارای سرویس ایاب و ذھاب . شد  راه اندازی٨٢این کارخانه حدود سال . ازظھر است بعد۵ صبح تا ٨کار از 
کارخانه ھا به تازگی مدیر داخلی، ھادی عبدی ضدکارگر، از کارگران  در ھر دو این. ھستند ولی سالن غذاخوری ندارند

 .ه تشکل کارگری وجود ندارددر این کارخانه ھا ھيچ گون. چينی از یکدیگر بپردازند خواسته است به خبر

 فعاالن ضدسرمایه داری گيالن 

  گذارد  وزارت رفاه چوب الي چرخ دولت مي
 

 نايب رييس كميسيون اجتماعي مجلس شوراي :دی آمده است 30 ایلنا در تاریخ –به گزارش خبرگزاری دولتی کار ایران 
ھاي وزير رفاه به  ي از نمايندگان مجلس از پاسخيك : اسالمي سوال نمايندگان از وزير رفاه را سخت ندانست و گفت

  . سوال خود قانع نشده است
كميسيون اجتماعي مجلس در حال بررسي اين است كه مشخص كند : وگو با خبرنگار ايلنا افزود ھادي مقدسي در گفت

  . اي است يا سطح ملي دارد سوال نماينده مربوطه از وزير رفاه منطقه
اگر سوال نماينده مجلس از وزير رفاه در حد ملي ارزيابي شود آقاي :  مجلس تصريح كردنماينده مردم بروجرد در

محصولي بايد در صحن علني مجلس جواب دھد و اگر نتواند نمايندگان مردم را قانع كند استيضاح و از كار بركنار خواھد 
  . شد

نمايندگان چندي : دانند، خاطرنشان كرد امطلوب ميوي با تاكيد بر اينكه بيشتر نمايندگان مجلس عملكرد وزارت رفاه را ن
پيش با ارائه و تصويب طرح دو فوريتي اساسنامه تامين اجتماعي را اصالح و اختيارات الزم را به وزير رفاه دادند اما 

 متاسفانه عملكرد محصولي نتوانسته است نمايندگان مجلس و مردم را قانع كند كه مھمترين مشكل در اين زمينه ھم
  . سوءمديريت در وزارت رفاه و سازمان تامين اجتماعي است

نايب ريس كميسيون اجتماعي مجلس با بيان اينكه مديريت صندوق تامين اجتماعي مجرب، خالق و با برنامه نيست، 
م اند و شايد اين معضالت مھ مديريت غيرعلمي و غيرمنطقي در تامين اجتماعي و وزارت رفاه حاكم كرده: اظھار داشت

  . باعث استيضاح وزير رفاه و يا ادغام اين وزارتخانه شود
ھا بايد طبق  عزل و نصب: اي عنوان كرد و تصريح كرد ھاي انجام شده در تامين اجتماعي را رابطه مقدسي عزل و نصب

تماعي مشاھده ضوابط و برنامه افراد باشد، اما متاسفانه مجلس و دولت اين موارد را در وزارت رفاه و سازمان تامين اج
  . كنند نمي

ممكن است دولتمردان ھم به اين : مقدسي بحث استيضاح يا ادغام در وزارت رفاه را شعاري ندانست و اظھار داشت
نتيجه رسيده يا برسند كه عملكرد وزارت رفاه خوب نيست و قبل از مجلس اقدام به ادغام وزارت رفاه با يكي از 

  . ھا كنند وزارتخانه
ايم، اظھار  جمھوري بابت ناكارآمدي وزارت رفاه داشته جمھور و معاون اول رئيس ھايي به رئيس اينكه اشارهاو با بيان 
  . تر كند مھم اين است كه دولت و مجلس با ھمگرايي كارھا را روان: داشت

ارتخانه در مقوله قرار بود كه اين وز: گذارد، تصريح كرد مقدسي با اشاره به اينكه وزارت رفاه چوب الي چرخ دولت مي
  . ھا و ساير امور كمك حال دولت باشد نه اينكه باري بر دوش دولتمردان بگذارد سازي يارانه تامين اجتماعي، در ھدفمند

  پايان پيام
  

  ھاي نساجي در پرداخت حقوق كارگران مشكل دارند كارخانه
  

مشكالت : دبير اجرايي خانه كارگر يزد گفت  :دی آمده است30 ایلنا در تاریخ –به گزارش خبرگزاری دولتی کار ایران 
  . اقتصادي باعث تعطيلي يا كاھش توليد در واحدھاي نساجي استان يزد شده است

ھاي نساجي تشكيل  بيشتر واحدھاي توليدي استان يزد را كارخانه: وگو با خبرنگار ايلنا، گفت علي دھقاني در گفت
 شده و يا به دليل كاھش توليد در پرداخت حقوق كارگران باقيمانده خود دھند كه بيشتر اين واحدھا نيز يا تعطيل مي

  . دچار مشكل ھستند
ھاي نساجي عالوه بر حقوق كاركنان خود بابت حق بيمه، آب، برق، سوخت و ساير  بيشتر كارخانه: دھقاني گفت

  . ھاي مختلف بدھكار ھستند امكانات و خدمات به ارگان
ھاي فراوان ھم اكنون تعطيل شده و كارگران باقيمانده  پس از تعديل» آقا و ريس كار«نساجي به عنوان نمونه : وي افزود

  . آن براي دريافت مطالبات خود و بازنشستگي در ادارات كار و تامين اجتماعي سرگردان ھستند
ه كار بودند كه اين تعداد  كارگر مشغول ب200زماني در اين واحد توليدي بيش از : دبير اجرايي خانه كارگر يزد يادآور شد

  .  نفر كاھش يافته بود15در نھايت به 
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: زده استان يزد ياد كرد وگفت وي ھمچنين از كارخانه نساجي درخشان به عنوان يكي ديگر از واحدھاي نساجي بحران
  . اين كارخانه از چند سال پيش بابت مزد و ساير مطالبات خود به كارگرانش بدھكار است

صورت  ھا با دريافت مبالغ جزيي، مطالبات خود را ھر ماھه به رگران اين واحدھا در تمامي اين سالكا: وي افزود
  . كنند الحساب دريافت مي علي

  پايان پيام
  

  توان حقوق انسانی را قربانی سود اقتصادی کرد نمی
  

 صنفي كارگران ساختماني و رئيس انجمن  :دی آمده است 30 ایلنا در تاریخ –به گزارش خبرگزاری دولتی کار ایران 
 كار مجلس مردمي و دولت  تصويب قانون بيمه كارگران ساختماني حاصل: استادكاران شھر الوند استان قزوين گفت

  .  تا امسال اجراي اين قانون مھم كه خواسته يك صد ساله است، معطل مانده بود1385خدمتگزار است، اما از سال 
ھر :  قانون اساسي جمھوري اسالمي ايران گفت94 خبرنگار ایلنا با اشاره به اصل وگو با فر در گفت محرم سليماني

  .  روز پس از تصويب و ابالغ بايد اجرا شود10قانوني 
كه  انتظار داريم : وي با بيان اينكه كارگران ساختماني به دليل ويژگي خاص كارشان ساعت كار مشخصي ندارند، افزود

  . ھاي صنفي فراگير شود ي سريع و با حمايت دولت و با مشاركت مستقيم تشكلقانون بيمه كارگران ساختمان
نياز استفاده  پيش: رئيس انجمن صنفي كارگران ساختماني شھر الوند استان قزوين خطاب به كارگران ساختماني گفت

  . ام اين كار باشيداي است، بنابراين به دنبال انج از خدمات بيمه تامين اجتماعي داشتن كارت مھارت فني و حرفه
: ترين قشر جامعه ھستند، افزود فر با اشاره به اينكه كارگران شاغل در مشاغل ساختماني جزو محروم سليماني

ھاي شديد جسمي، پيري زودرس، ناامني  ترين شرايط داراي خطرات شغلي، آسيب كارگران ساختماني در سخت
تا قبل از ابالغ اجراي قانون بيمه كارگران ساختماني توسط شغلي و تحمل فشارھاي روحي مشغول به كار ھستند و 

  . اند ھاي اجتماعي محروم بوده دولت از مزاياي بيمه
رعایت حقوق : وي با اظھار اينكه برخورداری کارگران ساختمانی از بيمه اجباری یک حق قانونی و بنيادین است، گفت

  . نسانی را قربانی سود اقتصادی کردتوان حقوق ا انسانی بر ھرچيز دیگری مقدم است و نمی
  پايان پيام

  
 قرارداد یک ميليونی شھرداری تھران با شرکت اینترنتی اسرائيل 

  
، متعلق به "داروُنت"شرکت اسرائيلی : دی آمده است 30بر اساس گزارش شنيده شده از سایت خبری شھرزاد نيوز در

 د در بروکسل، قراردادی یک ميليون دالری با شھرداری تھران، از طریق شعبه خو"ایالد" ھای یھودی در شھرک ارتدکس
کاربری آسان برای  به گزارش تلویزیون ان تی وی، تخصص ویژه شرکت دارو نت در زمينه اتوماتيزه کردن.منعقد کرد

به :  شھرزادنيوز در ادامه این گزارش می نویسد.ھای ھند از آن استفاده می کنند مشتریان است و ھمه پمپ بنزین
ھزار دالر بابت ترجمه برنامه به  200 ، رئيس امور مالی این شرکت، شھرداری ایران تاکنون حدود"یاکوب ھارپاتس"گفته 

  .یک ميليون دالر به صورت اقساط پرداخت کند زبان فارسی، پيش پرداخت کرده و قرار است که تا
 

این معامله ! نه: ایران نيستيد؟ گفت ن قرارداد از سویوی در پاسخ به این سوال که آیا با پخش این خبر، نگران لغو ای
 120شایان ذکر است که در شرکت دارونت  .مقابل او تعھد سپرده اند ھا در توسط یک تاجر اروپایی صورت گرفته و ایرانی

  . ھزار بيننده دارد280روزانه بيش از  زن یھودی ارتدکس کار می کنند و وبسایت ھایش
  
  

  ن اجتماعي چگونه يك شبه نصف شده است بدھي دولت به تامي
  

: دبير اجرايي خانه كارگر استان قزوين گفت  :دی آمده است 30 ایلنا در تاریخ –به گزارش خبرگزاری دولتی کار ایران 
ھزار ميليارد تومان بدھي دولت به اين 20مديرعامل صندوق تامين اجتماعي بايد به دنبال راھكارھاي اجرايي اخذ 

  . دصندوق باش
ھزار ميليارد 20وگو با خبرنگار ایلنا با بيان اينكه در مصاحبه جديد مديرعامل صندوق رقم بدھي  عيدعلي كريمي در گفت

بايد وي صراحتا جواب دھد اين مبلغ يك شبه : توماني دولت به اين صندوق نصف اين مبلغ اعالم شده است، افزود
  . چگونه نصف شده است
شدگان تامين اجتماعي است، خواستار جديت سازمان   ھزار ميليارد تومان از سرمايه بيمه20ن وي با اشاره به اينكه اي

  . الناس شد در گرفتن حق
رئيس سابق كانون ھماھنگي شوراھاي اسالمي كار استان قزوين با اشاره به سخن مديرعامل صندوق براي ارايه 

ھزار 20اگر وي بتواند سود بدھي : در پايان امسال گفتھزار بازنشسته 400ھزار توماني به يك ميليون و 120بسته 
  . شدگان بدھد منت به بيمه ھزار توماني بي120تواند يك بسته  ميليارد توماني را از دولت بگيرد، ھر ماه مي

بھتر است حافظي با : كريمي در ادامه با اشاره به ادعاھاي پر سروصداي مديرعامل صندوق تامين اجتماعي گفت
  . ب سازمان از دولت و تحول در ساختارھا، مشكالت را حل كندگرفتن طل
  پايان پيام

  

  

  ماه حقوق معوقه دارند2كارگران سنگ پاسارگاد 
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دبير اجرايي خانه كارگر تاكستان با بيان اينكه :  دی گزارش می دھد30 ایلنا در تاریخ –خبرگزاری دولتی کار ایران 

داراين منطقه سنگ  تنھا واحد مشكل: دھاي توليدي اين منطقه نداشته است، گفتھا تاثيري بر واح ھدفمند كردن يارانه
  . ھا ندارد پاسارگاد است كه آن ھم ربطي به ھدفمند كردن يارانه

 2كارگران اين واحد : وگو با خبرنگار ايلنا با اشاره به خصوصي بودن سنگ پاسارگاد افزود اصغر طاھرخاني در گفت علي
  .  كارفرمايشان طلب دارندماه حقوق معوقه از

كننده سنگ است كه تمام  اين واحد توليد: كارگر در سنگ پاسارگاد تصريح كرد90وي با اشاره به اشتغال حدود 
  . شود محصوالتش ھم صادر مي

رخورد به گفته كارفرما صادرات شركت به مشكالتي ب: او با بيان اينكه كارفرما قصد عدم ھمكاري با كارگران را ندارد، گفت
  . كرده است و علت تعويق در حقوق كارگران سنگ پاسارگاد ھم ھمين است

 پايان پيام
 

  در اسکله بندر عباسکارگران بندراعتصاب 
 

از روز دوشنبه » پيوند امواج دريا »  تن از کارکنان شرکت١۶٠ست که بيش از  ا از بندرعباس حاکيی دریافتی گزارش ھا
اعتصاب کارکنان اين شرکت در اعتراض به پرداخت نشدن دو .اند ر دست از کار کشيدهدر اسکله شھيد رجايی اين بند

صنفی  در ھفته ھای اخير، گزارش ھای متعددی در مورد اعتصاب ھا و يا تجمع ھای.گرفته است ماه حقوق آنان صورت
  .است کارگران مناطق گوناگون ايران در اعتراض به پرداخت نشدن حقوق شان انتشار يافته

  

 
ساعته کارگران شھرداری شوشتر ١۵اعتصاب   

دی کارگران شھرداری شوشتر بدليل کاھش حقوق ومزایا دست از کار کشيدند وبا ٣٠ بعد از ظھر پنج شنبه ۶از ساعت 
  . آغازاعتصابشان از جمع آوری زباله ھا خودداری نمودند

  . ھری درب منزل مردم باقی مانده استھای ش از صبح امروز اول بھمن وضعيت شھر به نحوی است که ھمه زباله
 ساعت با پادرميانی بعضی ھا و برخی تجدید نظرھا در پرداختی به آنھا ،کارگران به اعتصاب خود ١۵باالخره پس از 
  . خاتمه دادند

ھای   روز پيش نيز کارگران شھرداری شوشتر به دليل عدم پرداخت حقوق معوق خود دست از کار کشيدند و زباله٢٠
  . ی را دو روز جمع آوری نکردندشھر

درباره این اعتصاب اعضای شورای شھر وشھردارگفتگوھایی با خبرنگارفارس داشتند که بخش ھایی از این گفتگوھا 
  : بقرار زیر است

ترین دليل برای  اصلی: وگو با خبرنگار فارس اظھار داشت امير رسولی از اعضای شورای شھرستان شوشتر امروز در گفت
وگفت دليل این اعتراض .ب کارگران شھرداری شوشتر اختالف با شھردار برای کاھش حقوق و دستمزد استاعتصا

  . کاھش حقوق و مزایای ماه اردیبھشت کارگران شھرداری شوشترمی باشد که ھم اکنون قرار است پرداخت شود
خره به سوال خبرنگار فارس پاسخ داد شھردار شوشتر پس از سرباز زدن از مصاحبه از شامگاه گذشته تا صبح امروز باال

  . شود مشکل خاصی پيش نيامده است و مسئله دارد حل می: و گفت
از ھر کارگر تنھا ھفت تا : وی با اشاره به اینکه مقداری دریافتی کارگران شھرداری کاھش یافته است، خاطر نشان کرد

مشکل کارگران : ران انجام شده است وادامه دادھشت ساعت اضافه کاری کم شده است که به این دليل اعتصاب کارگ
  . ھای حقوقی این افراد تغيير کرده است شھرداری برطرف شده است و چک

ترین مقصر در  اصلی: وگو با خبرنگار فارس اظھار داشت زاده عضو دیگر شورای شھر شوشتر امروز در گفت حسين
   باره پاسخگو باشداعتصاب کارگران شھرداری شخص شھردار است و باید در این

 اعتصاب رانندگان کاميون ھای کارخانه ذوب آھن 
  

کارخانه ذوب آھن را در اجاره دارد وتمامی   این شرکت کاميون ھای متعلق به: برپایه گزارشات دریافتی آمده است 
 ماه است که به اعتصاب رانندگان این شرکت در ادامه اعتصاب آبان. دھد حمل و نقل غير ریلی کارخانه را انجام می

آذر ماه خود را  رانندگان شرکت ھنوز حقوق آبان و. در برابر فرمانداری شھرستان لنجان نيز کشيده شد راھپيمایی وتجمع
  .اش از کارخانه عنوان می کند دریافت نکرده اند وشرکت نيز علت این تاخير را دریافت نکردن مطالبات

 
خود حاضر شدند نماینده شر کت اعالم کرد که یکی از رانندگان   در محل کار دی ماه پس از آنکه رانندگان26روز شنبه 

 مبنی بر این که شرکت مطالبات اش را از کارخانه دریافت کرده است از کار اخراج می شود به خاطر ایجاد شایعه ای
تراض به این حکم دست اع رانندگان در. شایعه ای که موجب نارضایتی واعتراض ونيز تھدید شرکت به اعتصاب شده بود

ميان کارگران آمد و خواستار ازسرگيری کار شد که با  از کار کشيدند ودر پی آن یکی از مسئوالن حراست ذوب آھن به
اخراج یکی از رانندگان باعث مشاجره شدید مسئول حراست با نماینده شرکت  موضوع. مخالفت رانندگان روبرو شد

رانندگان را ندارد با  است اعالم کرد که شرکت به ھيچ وجه حق اخراج ھيچ یک ازاسپادان شد و مسئول حر احياگستران
  .اعتصاب شان ادامه دادند این ھمه رانندگان خواستار پرداخت حقوق عقب مانده خود شدند وبه
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کت شيفت کاری صبح عصر و شب ادامه دارد به طوری که شر  دی ماه اعتصاب در سه28از روز شنبه تا امروز دوشنبه 

 کاميون شخصی را برای انجام کار به خدمت بگيرد تا توقفی در حمل ونقل کارخانه پيش 45احيا گستران مجبور شده 
با شرکت یاد شده لغو کند  نياید پيش بينی می شود در صورت ادامه اعتصاب رانندگان کارخانه ذوب آھن قراردادش را

  .دوقرارداد رانندگان را به قرارداد مستقيم تبدیل کن
  
  

    "پاسارگاد سنگ "کارخانه در معوقه دستمزدھای پرداخت عدم
 

 کارخانه این در شاغل کارگران دستمزدھای ماه 2 پرداخت از تاکستان، شھر در واقع" پاسارگاد سنگ "کارخانه کارفرمای
 .نماید می خودداری

 گردد نمی پرداخت کارفرما سوی از حالی در" پاسارگاد سنگ "کارخانه در شاغل کارگر 90 از بيش معوقه دستمزدھای
  .گردد می صادر ایران از خارج به کارخانه این در توليدی محصوالت تمامی که
  
 

  ایالم   استان در شده بيمه کارگران تعداد کاھش
 

 .ھد می خبر ایالم استان کل و شھر این در شده بيمه کارگران تعداد چشمگير کاھش از ایالم شھر از رسيده گزارش
 حالی در این. برخوردارند بيمه مزایای از ایالم شھر توليدی و صنعتی مراکز در شاغل کارگر ھزار 7 تنھا گزارش این ایهپ بر

 30 تنھا ایالم استان کارگران کل مجموع از. بودند شده بيمه کارفرمایان سوی از کارگر ھزار 14 از بيش پيشتر که است
 .رندبرخودا بيمه مزایای از آنان از نفر ھزار

 اند شده ورشکسته یا ایالم استان صنعتی مراکز و کارگاھا از بسياری اقتصادی، بحران دليل به افزاید می مذکور گزارش
  .اند گرفته قرار تعطيلی معرض در یا
 

  یزد   استان در نساجی صنعت مشکالت افزایش
 

 صنعت مشکالت فزونی روبه افزایش از:مده است  دی آ30در تاریخ " ایلنا "-دولتی کار ایران  خبرگزاری در منتشره گزارش
 .دھد می خبر یزد استان در نساجی
 شده یزد استان نساجی واحدھای در توليد كاھش یا تعطيلی اصلی دليل اقتصادی بحران است حاکی منتشره گزارش
 یا نيز واحدھا این بيشتر كه دھند  می تشكيل نساجی ھای شرکت را یزد استان توليدی ھای کارخانه بيشتر. است
  .اند نکرده پرداخت را  خود باقيمانده كارگران دستمزدھای ماه چندین توليد، كاھش دليل به یا و شده تعطيل

  
  

  سنندج    شھر خباز کارگران تجمع به رژیم انتظامی ماموران یورش
 
 دیماه 29 چھارشنبه روز ضمعتر کارگران سنندج، شھر در رژیم مقامات و خباز کارگران ميان توافق حصول عدم پی در

 .گرفت قرار رژیم انتظامی ماموران یورش مورد که کردند برپا خود مشکالت بررسی جھت تجمعی
 50 کاھش به سنندج شھر خباز کارگر 700 و یکھزار از بيش اعتراضات نتيجه در است، حاکی سنندج شھر از رسيده خبر

 تومان 500 و یکھزار تا یکھزار از تخصص طبق بر کارگران ددستمز ھا، یارانه حذف پی در خود دستمزدھای درصدی
 جھت خبار کارگران موجود، اقتصادی مشکالت رفع جھت شده تعيين دستمزد پاسخگویی عدم دليل به اما. یافت افزایش
 ینشست حومه و سنندج خباز صنفی انجمن محل در دیماه 29 چھارشنبه روز ظھر از بعد جویی چاره و نارضایتی ابراز
 اما. شدند ماه بھمن اول جمعه روز در خود مطالبات به پاسخگویی رژیم استاندار با مالقات خواستار آن در و کردند برپا

 .شدند آنان گردھمایی زندن برھم موجب و برد یورش سنندج خباز کارگران آرام تجمع به رژیم انتظامی نيروھای
  2010 ژانویه 20 _  1389  ماه دی30  پنجشنبه

  
  ای و خبازان سنندج الت یارانهعد
 

 از بعد آن رسمی اعالم و آذر 28 شب در باالخره مختلفی، مراحل طی از بعد ھا یارانه کردن ھدفمند به موسوم طرح
 شان معيشت و کار شرایط که کسانی اولين آن، از پس روز چند. رفت اجرایی فاز به نژاد، احمدی تلویزیونی مصاحبه
 کسانی شامل سنندج، شھر خبازی 430 در شاغل کارگران از نفر 1700 از بيش. بودند خباز کارگران گرفت، قرا تاثير تحت

  .شدند مواجه دستمزد کاھش با ونان، آرد قيمت شدن آزاد از بعد که ھستند
  :از بود عبارت ھا خبازی کارگران الزحمه حق 1389 اوایل در دستمزد شورای مصوبه اساس بر

    انتوم 16000 روزی شاطر،
 تومان 12000 روزی گير، چونه
 تومان 11500 روزی وابر،
  تومان 10000 روزی درآر، نان



 139

 کاھش ھا خبازی بيشتر روزانه پخت ميزان نان، ویژه به مصرفی کاالھای قيمت افزایش و ھا یارانه کردن ھدفمند از بعد اما
 روزی شاطر: دادند کاھش زیر شرح به را سنندج رشھ ھای خبازی کارگران الزحمه حق کارفرمایان نتيجه، در. است یافته
  .تومان 6000 الی5000 روزی کارگران بقيه و تومان 8500

 افزایش خواستار مربوطه، و رسمی ھای مقام به ھایی نامه طی کارگران نمایندگان دستمزد، در تغييرات این اساس بر
 با سنندج، فرمانداری در کارگران نمایندگان ماه، دی ومد و اول روزھای در راستا ھمين در. شدند خباز کارگران دستمزد
 و نداشت نداشته پی در کارگران  برای را ای کننده قانع جواب ھيچ تاکنون اما. کردند برگزار را جلساتی پيگير نھادھای

 با کارگران دگاننماین جلسه) ماه دی15 و 14 (روز دو ماحاصل این بر عالوه. برند می سر به بالتکليفی در چنان ھم آنھا
  .رسيد پایان به نتيجه بدون کارفرمایان نمایندگان

  مشکالت به رسيدگی خواھان بودند، کرده تسليم استانداری به که ای نامه طی نيز کارفرمایان که است ذکر به الزم  
 سوم یک حدود تيجهن در و ھستند مواجه تعطيلی خطر با خبازی ھای کارگاه از برخی که کردند اعالم آنھا. شدند خود

 و کارفرمایان حضور با ای جلسه ماه دی 18 روز در مباحث، این ادامه در. پيوست خواھند بيکاران عظيم خيل به کارگران
 .نداشت ھمراه به سنندج خباز کارگران نفر 1700 برای مثبت ای نتيجه که شد، برگذار سنندج شھر استاندار

  

 ای بحران زده در حاکميت سرمایهکارگران غير متشکل و کنترل کارخانه 

 مروری بر تجربيات کارگران شرکت چينی سازی گيالن

فراز و نشيب ھای زیادی   تاسيس شده در دوران فعاليت خود با1353شرکت چينی سازی گيالن که در سال : اشاره 
عدم کفایت مدیریت و پرسنل داشت، اما به خاطر   نفر700این شرکت در اوج فعاليت خود بيش از . مواجه شده است

  . در ردیف شرکت ھای ورشکسته قرار گرفت81در سال  نابسامانی ھای موجود دچار بحران شد و
 ميليارد ریال حقوق و مطالبات معوقه داشته اند، طی 30از   پس از مدت ھا بالتکليفی کارگرانی که بيش86در سال 

 دار شدند و شرکت مجددا وات خدمت و مطالباتشان سھامکارگران واگذار شد و ھمه طبق سن مزایده ای کارخانه به
توسط خود کارگران اداره می  در حال حاضر این شرکت از نادر مراکز توليدی است که به صورت تعاونی. بازگشایی گشت

 .شود

با وضعيت شرکت چينی  برای آشنایی خوانندگان” سایت کميته ھماھنگی برای کمک به ایجاد تشکل ھای کارگری ”
اصل ماجرا را .  سال سابقه کار دارد20داده که بيش از  ازی گيالن، مصاحبه ای را با یکی از کارگران این کارخانه ترتيبس

 آیا به راستی در یک سيستم با حاکميت سرمایه، کارگران قادر خواھند بود کارخانه ای را از زبان ایشان بشنویم و این که
  بازدھی الزم را داشته باشند؟که خود مالک آن ھستند، اداره کرده و

 .تاریخچه شرکت را برای ما نقل کنيد ضمن تشکر از شما که در این مصاحبه شرکت کردید، لطفا در ابتدا خالصه ای از

تاسيس و در تاریخ )خاص سھامی(شرکت چينی گيالن قبل از انقالب با نام شرکت چينی سازی ایر پرسالن 
تن در سال گشت که از ھمان سال شروع به  1600  بھره برداری به ظرفيت اسمی موفق به دریافت پروانه11/3/1353

ظرفيت خود توليد داشته  % 50پيروزی انقالب چشمگير نبوده و با کمتر از  فعاليت شرکت تا قبل از. توليد نموده است
تھران  ه عمومی دادگا31 شعبه 1/6/1359 مورخ 589 به موجب دادنامه شماره 1/1/1357تاریخ  شرکت از. است

 به فعاليت توليدی 1377تيرماه  پس از آن این شرکت تحت پوشش سازمان صنایع ملی ایران تا. ورشکسته شناخته شد
% 85 به بعد باالی 1364در تمام این سال ھا خصوصا از سال  خود ادامه داد و یکی از کارخانجات موفق و سودده بود و

تعداد شاغلين از . از سنوات فراتر از مرز ظرفيت اسمی ھم توليد داشته استدر بعضی  ظرفيت توليد می نمود و ضمنا
 . نفر ھم رسيده بود700نفر اوایل انقالب به مرز فراتر از  279

اما با ھمان مدیریت قبلی ادامه  بود،” اداره تسویه و امور ورشکستگی تھران“ شرکت مستقيما زیر نظر 1377از تيرماه 
طوری که . سوء مدیریت و برنامه ریزی شرکت با بحران مواجه شد  به دليل79 از نيمه دوم سال فعاليت داد و متاسفانه

تاریخ  در نتيجه کارخانه در. به اوج خود رسيد و مدیریت قادر به پرداخت حقوق کارگران نبود  این بحران1381در سال 
تھران و با موافقت مسووالن وقت  کستگی با درخواست معاونت قضائی و سرپرست اداره تسویه و امور ورش30/10/81

ھميشه تعطيل شد و کليه کارگران بدون آن که حق و   ماه به طور موقت و سپس برای6استان، ابتدا به مدت 
شرکت چينی . ریال بوده پرداخت شود، به بيمه بيکاری ھدایت و از کار بيکار شدند  ميليارد30شان که بالغ بر  حقوق
بود و آقایان  رسالن سابق اول به صورت سھامی خاص اداره می شد، یعنی مالکيت خصوصیایران یا ھمان پ سازی

در حال حاضر . داران عمده کارخانه بودند سھام این دو نفر. لنکرانی و کاشانچی بيشترین سھم را در آن داشتند
 .دارد نفر ھم پرسنل 40پایينی کار می کند و حدود  داری عام است، اما با ظرفيت خيلی سھام

 ترکيب جنسيتی چطور بوده؟

 .اآلن ھم سه چھارم تعداد کارگرھا مرد ھستند. ھميشه تعداد مردان بيشتر بوده

 حداقل تحصيالت چقدر ؟
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 .سوم راھنمایی

 از اول این طوری بوده یا حاال؟

 .از ابتدا ھمين طور بوده

 چه تعداد تحصيالت عاليه دارند؟

دیپلم ھستند، ولی عمده  ھمه سرپرست ھا ھم.  حد مدیریت یا سرپرستیدر. داریم، اما تعداد خيلی محدود است
 .ھم در سطح دیپلم یا نھایتا فوق دیپلم اواخر قدری مدرک مھم شده بود، آن. کارگرھا در ھمين سطح ھستند

 شرکت خدماتی؟ نوع استخدام چيست؟ استخدامی، قراردادی یا
دیگر کسی را جذب نکرده اند و کارگرھا ھمه  چون مدتی است که. اکثر قریب به اتفاق کارگرھای ما استخدامی ھستند

 نيروھای با سابقه کماکان کارخانه را اداره می کنند ھمان.  سال سابقه کار دارند15بيش از 
 چطور؟  شرکتی–کارگرھای خدماتی 
ز این نيروھا استفاده می و انبارھا ا مثال جاھایی که احساس خال می کردند، در بعضی کانتين ھا. به طور خيلی محدود

 .کنند

 بيمه کارگرھا در چه وضعيتی است؟

 .اکثرا تحت پوشش بيمه قرار دارند

 شان بيمه شده اند و مرتب ھم توسط کارخانه پرداخت شده؟ یعنی از اول استخدام

 ماه یا یک سال 6استخدام می شدند  معموال کارگرھا که. البته با یک مقدار فواصل زمانی که طبق تصميم مدیریت بوده
استفاده ھایی شد که آن ھم برمی گردد به عدم آگاھی خود  بعدھا ھم سوء. شان بيمه رد نمی کردند اول را برای
 .طبيعی تری به خودش گرفت و حاال ھمه کارگرھا بيمه ھستند بعدا این موضوع روال. کارگرھا

 است؟ نوع بيمه تامين اجتماعی
 .بيمه تامين اجتماعی ھستند

 … وجود دارد، مثل حقوق معوقه ای یا  مطالبه مشخصی که کارگرھا دنبالش باشندآالن
کارخانه توليد ھم داشت، اما جزو ردیف کارخانه ھای ورشکسته در نظر گرفته  ، با این که ھنوز72حدودا از سال . بله

پوشش اداره   ناچار تحت کارخانه دچار بحران شد و مطالبات کارگری پرداخت نمی شد، که به79سال  در. شده بود
لحاظ حقوقی تحت پوشش می گيرد تا  این اداره کارخانه ھایی را که ورشکسته می شوند از. تسویه قرار گرفتيم

 قبل از این که کارخانه توسط 80در ضمن در سال . رعایت گردد کارخانه به فروش رود و موارد حقوقی کارگران شرکت
استانداری  در این راستا بارھا رفتيم جلوی.  ماه حقوق معوقه طلبکار بودیم8د، ما اعالم شو اداره تسویه انحالل کاملش

کارگری استان برگزار شد، مقرر شود که  و اعتراض کردیم که نھایتا باعث شد در آخرین نشستی که در شورای ویژه
وام . ی شود پرداخت گردد ھزار تومان م200سھم ھر کارگر در آن  بخشی از حقوق عقب افتاده ما در قالب وامی که

تعداد را داشت  بانک ملی بيشترین.  نفر بين بانک ھا توزیع شدیم500کارگران پرداخت شد، ما حدودا   بانک به5فوق از 
. ورشکسته است، ابتدا به پرداخت این وام راضی نشد اش و با توجه به این که کارخانه ما و بعد از بررسی دایره حقوقی

 قرار شد که کارگرھا ضامن و متضامن یکدیگر. باالخره پول را گرفتيم البته با شرایطی عمال کردیم،اما با فشاری که ا
نماینده اش ضامن اصلی تا در  اداره تسویه ھم از طریق. یعنی مثال من ضامن شما می شوم و شما ضامن من . شوند

ت چنين کاری نکرد، یعنی بازپرداخت وام می کند که ھيچ وق صورت عدم پرداخت از سوی کارگران به جای آن ھا پرداخت
احضاریه   ھزار تومان را گرفته اند، از طرف دادگاه200اآلن برای ھمه کسانی که آن . شود بایستی از حقوق کارگران کسر

 .ھمه بانک ھا خصوصا بانک ملی اقامه دعوا کرده است. آمده
 کارخانه را در حال ورشکستگی نيست؟ اکنون که

اشاره می کنم که مربوط می شود به یک مقطع زمانی خاص و مطالبات   تاریخچه کارخانه به مسئله ای دارماز لحاظ. نه
پرداخت   چون کارخانه نتوانست مطالبات و حقوق کارگران را80در سال . حاال ھم پرداخت نشده کارگری آن دوره که تا

کارگران به بيمه بيکاری . کارخانه عالم انحاللکند رسما از سوی اداره تسویه اعالم ورشکستگی کامل شد یعنی ا
در .  ميليارد تومان بوده، جزء طلب کارگران باقی ماند3مجموع حدود  معرفی شدند و از ھمان تاریخ سنوات کارگران که در

ت شرک  بار مزایده باز ھم فروش نرفت، در مزایده آخر از کارگرھا خواسته شد که در آن6پس از   که کارخانه86سال 
 ميليون تومانی 620تقليل یافت که با   ميليون تومان730طبق سھم غرم مایه مطالبات کارگران از شرکت تا حدود. کنند

 . ميليون تومان برنده مزایده شدیم350یک ميليارد و  که از بانک صادرات وام گرفتيم، با مبلغی حدود
 نفر بود؟ در آن زمان تعداد گارگرھا چند

 . نفر بودیم400 به بعد 81از سال 
  نفر بوده اند، با استفاده از سھم غرم مایه کارخانه را تحویل400کارگرھا که حدود  86یعنی ھدف این بوده که در سال 

 بگيرند و خودشان اداره کنند؟
 .قالب یک شرکت تعاونی توليدی بازسازی کردیم که البته ما شرکت را در. ھدف کامال این بود. بله

 چه کسی پرداخت کردید؟ ام گرفتيد به کجا یابعد از این که و
 .دار شرکت شدند مطالباتی که داشتند سھام از این به بعد کارگران به ميزان. به خود اداره تسویه

 حاال ھم ھمين روال ادامه دارد؟
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 .گران افتادشکل بدست کار  سال به این5 ماه بسته باشد، بعد از حدود 6کارخانه ای که در ابتدا فقط قرار بود  .بله
  ماه بسته باشد؟6چطور قرار بود فقط 

اندازی شود  قرار بود به کمک اداره تسویه کارخانه فروش رود و یا توسط مسوولين زیربط کارخانه راه 80در ھمان سال 
 .که چنين اتفاقی نيفتاد

 اره می کردند؟چگونه از لحاظ معيشتی زندگی شان را اد در طول دورانی که کارخانه بسته بود، کارگران
 خيلی از کارگران دیگر به نحوی در آن شرایط سخت دوام بياوریم و روزگار بگذرانيم، به ھر حال سعی می کردیم مثل

از . استفاده می کردیم مان از بيمه بيکاری ھم خوب برای یک بخش از مشکالت زندگی. مثال دستفروشی می کردیم
 .بگيریم مان را ق و حقوقطرف دیگر پی گير قضيه بودیم که به نحوی ح
 بيمه بيکاری تا چه زمانی و چقدر پرداخت شد؟

 یعنی. سنوات ھر کارگر بيشتر باشد به ھمان نسبت کارگر مقدار بيشتری دریافت می کند یعنی. بر اساس سنوات بود
اند از بيمه ماه می تو 50 سال سابقه داشته باشد و پرداخت بيمه اش ھم کامل بوده باشد به مدت 20اگرکارگری 

حتا . فرق می کند که سھم کارگران متاھل بيشتر است بيکاری استفاده کند و باز ھمين ھم برای کارگر متاھل یا مجرد
اگر کارگری برای تمامی سنوات کاری اش از بيمه بيکاری برخوردار شود . تر است برای مجردھا زمان پرداخت ھم کوتاه

گردید دیگر بيمه بيکاری  یعنی اگر کارگری دوباره جذب کار شد و بعدا اخراج. ده کندتواند از چنين امکانی استفا دیگرنمی
 .شامل حالش نمی شود

آخر شرکت کنيد، چگونه به توافق رسيدید؟ آیا ھمه کارگران موافق راه اندازی  وقتی به شما پيشنھاد شد که در مزایده
 بدست خودشان بودند؟ چطور تصميم گيری کردید؟ کارخانه

. سال تبدیل شد، دور ھم جمع شدیم و سعی کردیم برنامه ریزی داشته باشيم  ماھه به دو سه6د از این که وعده بع
ایشان تحميل کنيم که  می توانيم کارخانه را از زیر چتر اداره تسویه خارج کنيم و یا چطور می توانيم به این که چگونه

 .خودمان رأسا در جھت تملک کارخانه اقدام نمایيم  کردند که ماکه بعدھا پيشنھاد. کارخانه مجددا راه اندازی شود
 شورا یا تشکلی بوجود آوردید و یا نماینده ھایی را انتخاب کردید؟ وقتی که دور ھم جمع شدید، آیا

 .انتخاب کردیم نماینده. بله
 این نماینده ھا چگونه انتخاب شدند؟

 .گيری کردیم چند نفر داوطلب شدند و رأی
  اداره کار بود یا به طور مستقل؟زیر نظر

. راه اندازی کنيم تصميم داشتيم دوباره کارخانه را. کاندید و بعد به عنوان ھيأت مدیره انتخاب کردیم ما خودمان آنھا را. نه
آمدیم و از اساسنامه خود تعاونی . زیاد داشت شرکت را ھم نمی خواستيم تغيير بدھيم، چون بعد گرفتاری) آرم(برند
 .ت استفاده کردیمشرک

 چطور؟ وظایف نماینده ھا کامال مشخص بود؟ مدت زمانی که می توانستند نماینده باشند، آیا در اساسنامه
تالش . فعاليت چشم گيری داشتند نماینده ھا در ھمان دوره اول سه ساله شان. دوره شان ھم سه ساله است. بله

مادی اداره تسویه خارج کنند و این کار بسيار پر زحمت و سختی بود   وکردند که بتوانند کارخانه را از زیر تملک حقوقی
 .موفقيت آن را انجام دھند که توانستند با

 استفاده شد؟ چگونه؟ آیا برای به انجام رساندن آن از نيروی جمعی کارگران ھم
 .ھا حمایت نمودندھرگاه نياز بود از آن کارگران با انتخاب نماینده ھا عمال در این حرکت شرکت کردند و

 گرفتيد؟ آیا از طرف دولت در این زمينه کمک خاصی به شما شد؟ آیا برای راه اندازی کارخانه وام دیگری ھم
درآوردن  صنایع و معادن و استانداری که گفته بودند ا ز شما جھت شکوفایی و دوباره به چرخش ادارات دولتی مثل

نپذیرفت به گونه ای که غير از آن وام اول،  بوروکراسی اداری بود و تحققچرخھای کارخانه حمایت می کنيم فقط در حد 
 .بگيریم وام دیگری نتوانستيم

 بازپرداخت وامی که گرفتيد، قرار شد چگونه باشد؟
تعویق افتاد  اما چون نتوانستيم و عمال استمھالش کردیم، دوباره به. شروع می کردیم به پرداخت بایستی از سال دوم

. ناگزیر بودیم و چاره دیگری نداشتيم . سود ھمان سال ھم به آن افزوده خواھد شد که بایستی پرداخت شودکه البته
در ھمان . کارخانه تبدیل به یک بيغوله شده بود. ای مواجه گشتيم  وقتی وارد کارخانه شدیم با مشکالت عدیده86سال 

 .شد در طی نشستی قول و قرار گذاشته. ه استبه نام سھرابی گفت که خریدار کارخان اوان ورود ما، آقایی
 خواھان خرید کارخانه بود؟ آقای سھرابی از طرف مرجع خاصی بود یا سرمایه داری بود که به طور مستقل

آرشيو خاصی نداریم، نمی توانيم به جایی رجوع کنيم تا  یک سری تحقيقات انجام دادیم، ولی چون متاسفانه ھيچ
 در بسياری از موارد وقت و انرژی زیادی بایستی صرف. مان روشن شود جایگاھی دارند برای هسوابق افراد و این که چ

چقدر می تواند به تعھداتش  کنيم و تازه به نتيجه قابل قبولی ھم نمی رسيم که بفھميم آیا طرف واقعا خریدار است و
 که ما را اميدوار کند واقعا قصد خرید کارخانه را به خاطر این  ميليون تومان به ما داد100بھر حال این آقا . پایبند باشد

 .به بازسازی کارخانه پرداختيم ما با این پول. دارد
 با این آقا چه وقت قرارداد بستيد؟

با مشکالت عدیده  آن که ھدف ما از خرید کارخانه بازگشایی و اداره کامل آن بود، اما ھمان طور که گفتم  با86در سال 
طور بيمه تامين  اداره برق، مخابرات و دارایی و ھمين اداراتی مثل. ترین آن نبود نقدینگی بود  مھمای مواجه گشتيم که

به . مان باقی نماند عمال راھی جز فروش کارخانه برای. شان را می خواستند طلب اجتماعی ھم فشار می آوردند و
 سر و 85از سال  ایشان. بی را بررسی کردیمبعد از حدود یک سال تالش بی نتيجه، پيشنھاد خرید آقای سھرا ناچار

جلسه ای با حضور کارگران تشکيل . دریافت کردیم خالصه قول و قرارھا گذاشته شد و پول را. کله شان پيدا شده بود 
 ماه کارخانه به ایشان فروخته شود، به شرط این که وی به 6بعد از  شد و قولنامه ای تنظيم گشت که قرار شد

ميليارد و  یعنی بعد از این مدت، باقی مانده قيمت کارخانه را نيز پرداخت نماید، یعنی حدود چھار .نمایدتعھداتش عمل 
 .دویست ميليون تومان

 نمی توانند کارخانه را اداره کنند؟ یعنی کارگرھا به این نتيجه رسيده بودند که خودشان
 مشکالت عدیده ای برای بازگشایی و اداره کارخانه مواجه متوجه شدیم که با از روز اول ھم که وارد کارخانه شده بودیم
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و نوسازی ماشين  عدم مدیریت صحيح که به موقع اقدام به تعمير یا تعویض: مورد را ھمين جا اشاره می کنم چند. ایم
ت خط نداشت و این باعث شد تا ماشين آال آالت نکرده بود ، ھمه چيز به حال خود رھا شده بود و ھيچ نظارتی وجود

برای بازسازی کارخانه و خرید وسایل الزم نياز به نقدینگی داشتيم،  از طرف دیگر. توليد دچار فرسودگی شدید شود
 .اختيارشان بگذارد گذاری به کارگران اعتماد نمی کند تا علی الحساب مواد اوليه یا ماشين آالت در چون ھيچ سرمایه

 . ميليون تومان700به ما انتقال یافته بود ، حدود  عی بود که از گذشتهدليل مھم دیگر بدھی به سازمان تامين اجتما

 یعنی کارخانه بيمه را پرداخت نکرده بود؟

 .نخير، نکرده بود و این ھا تلمبار شده بود

 کارگرھا در آن دوره اطالع نداشتند که این مبالغ پرداخت نمی شود؟

 .قع می دادندچون حقوق کارگرھا را به مو. اواخر متوجه شدیم. نه

حافظ حقوق کارگر باشد و چنين  مگر ھمان زمانی که کارخانه در حال توليد بود، نماینده یا شورایی وجود نداشته که
 شان برساند؟ مواردی را به اطالع

سعی شان این بوده که بين  چرا؛ ولی شوراھایی که درآن زمان بوده، می شود گفت حالت فرمایشی داشته و بيشتر
کارفرما تعدادی را انتخاب می کرد . بوده اند تا انتخابی کارگران نماینده ھا بيشتر گزینشی. و کارگر مصالحه کنندکارفرما 

نبودند،  مثال بعضی از کارگران چون منتخب کارفرما. ھایی که من انتخاب کرده ام، رای بدھيد و می گفت فقط به این
ولی من این اعتقاد را . توانستند بکنند؟ نه اب می شدند، کاری میحاال اگر فرضا این ھا انتخ. شان خط می خورد اسم

داریم ھمه چيز از باال به ایشان دیکته می شود، اگر مجموعه ای باشد که  دارم حتا در شورای اسالمی ھم که باور
 مصمم باشند و ھمگون تر باشند و یک نگاه جدی تر و موشکافانه تر نسبت به مسائل کارگری داشته باشند نماینده ھا

 .کرد برای تغيير، باز ھم می شود از ھمين شورا یک جاھایی به سود کارگرعمل

 .شوند ولی خوب، گفتيد که ھيچ وقت اجازه داده نمی شود که این افراد مصمم حتا کاندید

از امتيازھا را شورا شوند و خيلی  در مقطعی ما توانستيم نماینده ھای منتخب خودمان را به آن ھا تحميل کنيم که وارد
کفگيرھا ھمه به ته دیگ خورده بود، یعنی ھيچ چيزی باقی نمانده  ولی زمانی وارد شورا شده بودند که دیگر. گرفتيم

 .صورت دھيم بود که بتوانيم کاری

 آنھا از آنان برنمی آمد و از طرفی یعنی در زمانی کسانی از بين کارگران به عنوان نماینده پذیرفته شدند که عمال کاری
 .گذشته مدیریت باشند را در برابرکارگران قرار دادند تا پاسخگوی عملکرد

 .بله در واقع ھمين طور است

این نتيجه نرسيده بودند که بھتر  آن زمان که شورا وجود داشت و کارگرھا می دیدند که عمال کاری از پيش نمی برد، به
کردند به این که چرا کارفرما کاندیداھا را خودش انتخاب  است تشکل مستقل خودشان را داشته باشند؟ اعتراض نمی

 این مورد؟ می کند؟ اصال حرکتی شد در

اجازه و امکان این نبود که کارگر  .چون فشار ھميشه خيلی زیاد بود. نه متاسفانه در این مورد خيلی کمرنگ عمل شد
بين این ھا این طور فاصله . ود ارتباط خاصی بگيردسال کار کرده ب بخواھد با بغل دستی خودش، کارگری که با او ساليان

 .ھا را ھم به عنوان خبرچين داشتند یک سری آدم تازه. انداخته بودند

 کارخانه؟ یعنی نمی شد ھيچ ارتباطی با ھم داشته باشند؟ چه کسی نظارت می کرد؟ حراست
اعتصابی در کارخانه شکل .  بود71سال  خربه عنوان مثال اوا. ھمه کارخانجات چنين مسئله ای داشتند و دارند. بله

دو سه روز بيشتر طول . کارخانه که مدت ھا به کارگران پرداخت نشده بود گرفت برای مطالبه اضافه کاری و افزایش توليد
آن قدر برایشان  ھمين موضوع. به اصطالح غذا روی دستشان باد کرد. عنوان اعتراض برای خوردن غذا نرفتيم به. نکشيد

ھمين خبرچين ھا، شش ھفت نفر را که  با کمک. ن تمام شد که تصميم گرفتند اقتدار خودشان را نشان بدھندگرا
ھمه را با ھم . در طی یک ماه و نيم از کارخانه اخراج نمودند مسبب اصلی ماجرا می دانستند جدا کردند و یکی یکی

کشيد و  ز آنھا می پرسيدند که چطور شد کار به این جاا. آنھا را معرفی کردند به بخش حراست .یک دفعه بيرون نکردند
 .شما اعتصاب کردید

 کاری که انجام شد زیر نظر شورای اسالمی کار بود یا خود جوش؟

داری می کردند کارگران  کارخانه جانب اگر این ھا از مدیریت. ولی جالب این بود که شورا حمایت کرد. نه، خودجوش بود
مدیر عامل طبق قانون کار کسی را نمی تواند اخراج کند، مگر این که  می دانيد که. ی شدندمذکور بالفاصله اخراج م
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دادگاه بدوی و  دیگر به مرحله. در این صورت کارگر فورا اخراج می شود. بر نظر مدیریت صحه بگذارد شورای اسالمی کار
 .حل اختالف و اینھا نمی رسد

 کارگران حمایت کردند؟ تخاب کرده بود؟ چطور شد که از ایناین ھا ھمان افرادی بودند که کارفرما ان

باور رسانده بود که آنھا جرمی مرتکب  ھمان نماینده ھای گزینشی بودند، اما صداقت این کارگرھا آن ھا را به این. بله
ه خواھان یعنی وقتی که دیدند کارگران ھم. خودشان ھم درميان بود خوب منافع. نشده اند و خواسته برحقی داشتند

را  ھستند، نمی خواستند خودشان را در مقابل کارگران قرار دھند و حتی به ظاھر ھم شده خود برگشت این افراد
به . تاثير بگذارند روی آنھا و دیگران اما می شود گفت این کارگران توانسته بودند. مدافع و ھمراه کارگران نشان دادند

باالخره برگشت به کار خوردند و این برای ھمه کارگران . کرده بودند ن جا کار سال آ20ھرحال بعضی از آنھا بيشتر از 
 .چون تن به خواست مدیریت نداده بودند و تا آخرین لحظه روی حرف خودشان ماندند خيلی غرورآميز بود

 ھمه آنھا که اخراج شده بودند برگشتند؟

 .اکثرا برگشت به کار خوردند. بله

 بعد از چه مدت؟

 .ماهھفت ھشت 

 در طول این دوره که از بيمه بيکاری استفاده نکردند؟

این کارھا را برای این کردند که  در مجموع ھمه. شان کسر شد، بقيه را دادند وقتی برگشتند فقط یک ماه از حقوق. نه
 .یک جوری مثال آنھا را تنبيه کنند

 نحوه برگشت به کارشان چگونه بود؟

در مجموع وقتی نگاه کردند  . نفر بود کشيده شد9 به شورای حل اختالف که شامل در اداره کار آخرین بار کارشان
این افراد را بيرون کرده تا زھر چشم بگيرد که در واقع  .متوجه شدند که مدیر عامل به نحوی دارد عقده گشایی می کند

 .ھمين طور ھم بود
 د بررسی قرار گرفت؟ھم فقط با پيگيری و مراجعه خودشان به اداره کار مور این مورد

 .خودشان پيگير قضيه بودند .بله
و حتا حرکت جمعی برای اعتراض به این موضوع تدارک دیده  پس در این مورد ھم شورای اسالمی کار حرکتی انجام نداد

 نشد؟
مسببين اعتصاب  ھمين حد بود که نظر مدیریت را تایيد نکرد و مدیریت این افراد را به عنوان طراحان و حمایت شورا تا. نه

 .غذا معرفی نمود
 اعتراض کرده بودند، باالخره پرداخت شد؟ آیا مطالبات درخواستی کارگران که به خاطر آن

 .اضافه توليد پرداخت شد. بله
 شروع به کار کردند؟  که کارگران کارخانه را دوباره راه اندازی کردند، چند نفر دوباره86برگردیم به سال  حاال

یک سری براساس .  نفر300حدود  ای که شروع کردیم به کار ، ھمه کارگرھا مجددا شروع به کارکردنددر این فاصله 
بود کار گرفته بودند و نمی خواستند آن را رھا کنند، چون  تجارب و مدارجی که داشتند در جای دیگری که مطمئن ترھم

کارگر   ھزار تومان بشود به100 ماھانه بيشتر از امکان این که. راست ھم می گفتند. نداشتند به این کارخانه اعتماد
 .پرداخت کرد وجود نداشت

 حداقل حقوق در آن زمان چقدر بود؟!  ھزار تومان؟100ماھانه فقط 

و ماشين آالتی که کامال مستھلک  با این اوصاف به این نتيجه رسيدیم که کارخانه را با وسایل.  ھزار تومان250حدود 
عالوه بر آن خرج ھای دیگری ھم دارد مثل آب ، برق ، تلفن و غيره   که تاسيسات بنيادی ندارد وشده، یعنی کارخانه ای

تعھداتش  گرچه او ھم نتوانست به. ميليون تومان آقای سھرابی را ھم خرج کارخانه کردیم 100 تازه ھمان. بفروشيم
 .عمل کند

 .کارخانه روبرو بودید اه اندازی مجددپس عالوه بر دالیل قبلی باز با مسائل حل نشده دیگری برای ر

عمال ما ھيچ . ميليون از گذشته بوده 100 ميليون تومان که 200موارد دیگری ھم بوده مثال بدھی گاز و برق حدود . بله
 .نقدینگی نداشتيم
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 .و بدھی ھای گذشته ھم به عھده شما گذاشته شد

 قانون 10طبق ماده .  آمدند86سال  حدود سيصد نفر. توليد کندھم این و ھم این که کارخانه دیگر قادر نبود مثل گذشته 
در این اواخر که کارخانه .  نفر باقی ماند200استفاده کردیم حدود  توسعه و نوسازی از بازنشستگی پيش از موعد که

 .بدی داشت دیگر قادر نبود بيمه را پرداخت کند خيلی وضع بحرانی و

  پرداخت می شد؟پس در این دوره بحران ، بيمه چطور

پنج ميليون داده شود و بيست  قبول کرد که چک بگيرد، چھار. خود سازمان تامين اجتماعی خيلی با ما ھمکاری کرد
 ميليونی که از قبل بدھکار بودیم و تا حاال نزدیک به 80حدود  ما فقط به سازمان تامين اجتماعی با. ميليون باقی بماند

در صد  بھر حال شاید اولين بار باشد که در تاریخ مسائل کارگری صد. ومان بدھکاریمميليون ت یک ميليارد و چھارصد
اما . دار ھستند فقط کارگران سھام یعنی. سھام کارخانه ای در قالب تشکيل یک شرکت تعاونی به کارگران واگذار شده 

 .توانيم از پيش ببریم متاسفانه این در دوره ای است که عمال کاری نمی

کنند، پس جای دیگرھم برای گذران   ھزار تومان در ماه دریافت می150 تا 100ی که اکنون شاغلند گفتيد که فقط کارگران
 شان کار می کنند؟ امورات

بعضی . شان را حل کنند خودشان سعی می کنند به نحوی مشکالت. دیگری حمایت نمی شوند مجبورند، چون از جای
 .فروشی می کنند ره گردی یا دستزمين کشاورزی دارند و بعضی ھم دو ھا

 چگونه است که می توانند کار دیگری ھم داشته باشند؟ مگر ساعات کارشان
 . تا یک بعد از ظھر5/7از ساعت . کار می کنيم در حال حاضر به صورت تک شيفتی

 حال چگونه بوده؟ درباره وضعيت ایمنی کار در گذشته و
قبال استاندارد . تھيه این ھا خودش ھزینه بر است اما حاال. ار داشتيمدر گذشته به ھرحال خوب بود کفش و لباس ک

 .کنيم اکنون دیگر داریم روی تجربه، کار و توليد می. نظر کيفی ھم توليد باال بوده ھای ایمنی تقریبا رعایت می شد و از

 دارند؟ کارگرھا حاال که کارخانه مال خودشان شده، نسبت به سرنوشت آن وآینده اش چه احساسی

حقوق از دست رفته خود در طول  کارگرھا به دليل فشار بيش از حد از یک طرف و ھم به خاطر این که نتوانسته اند به
شان مھم نيست سرنوشت کارخانه به کجا ختم می  و برای بحران دست یابند، انگار دچار یک نوع بی تفاوتی شده اند

بارھا سعی . احساس می کنند باری روی دوششان است. راحت کنيدبفروشيد و ما را  مرتب می گویند این را. شود
پرسنل باقی مانده نمی  برنامه مدونی داشته باشيم و کار راپيش ببریم، اما عمال رھا کرده اند و این سی چھل کردیم

 عمال نمی توان مواجه اند، بدون نقدینگی و پشتوانه الزم توانند کاری از پيش ببرند، چون در واقع با کوھی از مشکالت
کارگرھا از  برداشت فردی من این است که برای راه اندازی بھتر کارخانه باید به. اندازی کرد چنين کارخانه ای را راه
سال بعد باشد، البته بعيد می دانم چنين وامی  5مثال گرفتن یک وام دیگرکه باز پرداختش از . طریقی انگيزه دوباره داد
 .به کارگران داده شود

 شان چطور شده؟ ام ھایی که در گذشته از بانک ھا گرفته اید، بازپرداختو

 .ھنوز به عھده کارخانه است و منتظریم که کارخانه به فروش رود

 اگر کارخانه به فروش نرود چه پيش می آید؟ مصادره می شود؟

به تازگی از سازمان صنایع ھم پيشنھاد  .یا باید دوباره وام بگيریم، یا باید ھمين طور ادامه بدھيم. نه مصادره نمی شود
 .تومان بگيریم ھایی به ما شده که دو وام حدود یک ميليارد
 چقدر برای راه اندازی کارخانه الزم است؟

می توانيم  اینطور. البته نه در قالب طرح توسعه. مان حل می شود تومان را به ما بدھند، مشکالت اگر ھمان دو ميليارد
بازنشسته ما چنين فرصتی را به شاغلين  اما از طرف دیگر سھام دارھای. اشين آالت مدرن باشيمدنبال خط جدید و م

به ھرحال . شان مھم نيست جدا کنند و اصال راه اندازی کارخانه برای بيشتر مایلند سھام و سرمایه شان را. نمی دھند
نيمی از  ه کنيم ، پولی به آنھا بدھيم حداقلکه وام را بگيریم ، سھام داران بازنشسته را توجي تنھا راه این است

 .نگرفته اند ھاست که ھيچ نتيجه ای چون این ھا سرمایه گذاری کرده اند و سال. شان را سھم

  ساله بازنشسته شوند؟25 توانستند 86اینھا ھمان کارگرھایی ھستند که در سال 

اینھا می گفتند . کارخانه بسته باشد  ماه6ر بود فقط اولش قرا. ما به مسوولين استان این قضيه را تحميل کردیم. بله
اما به ھر حال خيلی ھا ھم . دوره جزو سابقه کارتان به حساب نمی آید چون شما از بيمه بيکاری استفاده کردید و این

انی زم اگر. شان تکميل شد و توانستند از این مزیت استفاده کنند  سال25 ، 86کارخانه در سال  بعد از بازگشایی
 .از راه اندازی کارخانه شده کارخانه ھم به فروش نرود این تنھا فایده ای بوده که نصيب بعضی از کارگران بعد

 چطور؟
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بازنشسته گشتند، اما از طرف   شدند و10ببينيد کارخانه بازگشایی شد، تعدادی از کارگران مشمول طرح نوسازی ماده
است حتا از حداقل حقوق مصوبه دولت ھم برخوردار   که سه سالدیگر تعدادی از کارگران ھم مشغول کار شدند

دار بازنشسته از وضعيت موجود ناراضيند، اما مسوول اصلی فراموش شده  سھام ھر دو طرف، چه شاغل و چه. نيستند
اغل ما کارگرھای ش  ھزار تومان است و303می دانيد که حداقل حقوق اداره کار . مقابل ھم قرار گرفته اند و آنھا در

داران شده، چون آنھا سودی بابت سرمایه  سھام طبق توافقی که با.  ھزار تومان بيشتر نمی گيرند150 الی 100حدود 
این . ھم متوجه آنھا نشود و مسووليت به عھده کارگرھای شاغل باشد شان نمی گيرند، قرار شد که ضرر و زیانی

بازنشسته  خت شود حاضر شده اند چند سالی را تحمل کنند تااميد این که حق بيمه شان پردا کارگران ھم فقط به
 . سال سابقه کار دارند15اکثرا باالی . شوند

 بود؟ مجمع در چه راستایی برگزار شده. شما گفتيد که ھفته قبل مجمع عمومی داشتيد

 .بدھد ھيات مدیره می خواست درباره صورت مالی آن توضيحاتی. در خصوص فروش کارخانه

 رخانه بر چه اساسی کار می کند؟حاال کا

 .بر اساس اساسنامه تعاون

 اساسنامه را چگونه تدوین کردید؟

در جلسات متعددی که با نمایندگان و  ھيات مدیره که انتخاب شد این کار را انجام داد و بعدا. براساس جریان کار و توليد
 .کارگران داشتند به تصویب کارگران دیگر رسيد

 پابرجاست؟ چنان  ھایی که اخيرا صورت گرفته، قول تحویل این وام ھمبا توجه به تحریم
 .توليد استفاده شود قرار است سرمایه گذاری شود و پولی که می گيریم فقط باید در چرخه. بله

 توليد را تغيير بدھد؟ آن کسی که قرار است از این وام استفاده کند، آیا می تواند خط
حاال ھم . سبک و سياق به کار خودش ادامه بدھد ف این است که کارخانه با ھمانولی فعال ھد. اگر خواست. بله

. حدود دو ميليارد وام بگيریم، آن وقت کارخانه خيلی بيشتر بازدھی خواھد داشت اما اگر بتوانيم. کارخانه توليد دارد
. ھای کارگران را بدھيم   و معوقهداران بازنشسته باشيم گوی سھام اول جواب بر این است که بعد از گرفتن وام تصميم

دار باقی بمانند،  چنان سھام آنھایی که می خواھند ھم البته آنھایی که ادعا دارند و پولشان را می خواھند وگرنه
 .شان جداست حساب

ار داشته چنان کارخانه را در اختي ھم اداره کار یا به نوعی دولت قبول کرده اند که بعد از پرداخت وام، کارگران خودشان
 باشند و آن را اداره کنند؟

البته خيلی از کارگران با . کرده اند بارھا خودشان به چنين چيزی اشاره. آن طوری که گفته اند قرار بر ھمين است. بله
کارخانه بازدھی الزم را داشته باشد تا در مجموع بتوانند از پس مشکالت  گرفتن وام موافق نيستند، چون باور ندارند که

 .رآیندب

 تا به حال کارخانه دیگری چنين تجربه ای داشته؟

اولش ھم خيلی ھا می . شود نخير، تا جایی که من می دانم این اولين بار است که در ایران چنين کاری انجام می
 .اما ما اميدوار بودیم که بتوانيم. اندازی کنيد گفتند شما موفق نمی شوید و نمی توانيد کارخانه را راه

روی روند بازگشایی کارخانه داشت؟   به بعد آیا تاثيری84اھم بپرسم با روی کار آمدن دولت احمدی نژاد از سال می خو
 چه فرقی کرد؟ در مقایسه این دولت با دولت قبلی یعنی دولت خاتمی

ا فقط ادعا شنيده م. ھایی ھم زدند اینھا برای این که مثال ادعا کردند که ما داریم حمایت می کنيم از کارگرھا یک حرف
 .ھيچ وام یا کمکی به ما داده نشده اما تا به حال. ایم چه در زمان آن دولت چه این یکی

آمد در این باره بين کارگرھا چه  وقتی دولت ھا تغييرکرد دیدگاه کارگران چه بود؟ بعد از دولت خاتمی که احمدی نژاد
 صحبت ھایی می شد؟

درباره احمدی نژاد از آن ھم کمرنگ  و. وعده و وعيد زیاد می داده اما عمل نمی کرده دیدگاه در مورد خاتمی این بود که 
 .تر، چون در پروسه کار ھم چيزی از او ندیدند

 رسانه ای استفاده می کنند؟ کارگرھای کارخانه شما برای این که از وضعيت کارگری باخبر شوند، معموال از چه
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می کنم عمال به این گونه مسائل  ولی آن طوری که من استنباط.  شاید ھم ماھوارهبعضی ھا روزنامه، یا اخبار تلویزیون
خود کارخانه ھستند و فشاری که به آنھا اعمال می شود  چون کارگرھا درگير مسایل مالی. خيلی کم بھا می دھند

 .ند تا به فروش برسدشوند فقط می خواھند به طریقی کارخانه را سر پا نگھدار نمی گذارد که درگير مسایل جانبی

کنند یا انتظار دارند یک ارگان  شان را حل با توجه به تجربه ای که داشتند فکر می کنند می توانند خودشان مشکالت
 شان کند؟ خاص و یا دولت کمک

 جلوی  که80 ، 79سال ھای . کمک کند شاید اوایل این وعده را به خودشان می دادند که نھادی یا ارگانی بتواند به آنھا
حرکت مان خود جوش . ھا با ضرب و شتم مواجه می گشتيم مان جمع می شدیم خيلی وقت استانداری برای مطالبات

 .چاره ای جز این نداشتيم بود به شرایطی رسيده بودیم که

جھت رفع مشکالت و  ھمان موقعی که به فکر تشکيل یک تشکل مستقل نبودید که به صورت منسجم تری بتوانيد
 مطالبات تان اقدام کنيد؟احقاق 

طبق برنامه مدون از پيش   در صد حرکت ھای کارگری ایران به صورت خودجوش است، نه80من فکر می کنم بيش از 
 .تعيين شده توسط یک تشکل مستقل

صورت نمایند گان یک تشکل مستقل  خود ھيات مدیره ای که انتخاب کردید، آیا به این نتيجه نرسيده که می تواند به
 عمل کند؟

 .انجام می دھند فقط در حد ھمان مدیریت کارھای کارخانه وظایف خود را. نه، چنين تصوری ندارند

ای داشته باشد با حمایت از  در حالت بحران ھم به این نتيجه نرسيده بودند که شاید کارخانه دیگری شرایط مشابه
 ** برای گرفتن حق خودتان وارد کنيد؟بيشتری یکدیگر جمع بزرگتری را تشکيل بدھند تا بتوانيد فشار

 .به این فکر ھم نيفتاده بودیم. نه 

 .با تشکر ازشما ، ما پرسش دیگری نداریم اگر صحبت خاصی دارید بفرمایيد

ھم اکنون . خود را حل کنيم این فکر خوبی است که با اتکا به نيروی جمعی خود کارگران بتوانيم مشکالت و مسائل
راه ھای زیادی را امتحان کردیم به شکل مذاکره ، اعتراض  ما. ل ما دچار بحران شده اند کم نيستندکارخانه ھایی که مث

 خوب می شد اگر نماینده ھای کارخانه ما به عنوان نمایندگان یک تشکل مستقل با نماینده .جمعی و باالخره گرفتن وام
تجربيات خود را به یکدیگر   کردند و به طریقیھای کارخانه ھای دیگر که شرایط مشابه ما دارند ھماھنگ عمل می

 .دنبال راه چاره می گشتند منتقل می نمودند و برای مشکالت مشترک و ھمگون خود به
 کارگری کميته ھماھنگی برای کمک به ایجاد تشکل ھای

  دی ماه

 
  نفر از كارگران معترض پارس متال100تجمع بيش از 

  
 نفرازكارگران  پارس متال به منظور 100 بيش از 89.10.22صبح روز چھارشنبه : است آمده ايران كارگر به نوشته سایت 

 كارگر رسمي و قراردادي اين شركت 400اعتراض به بي توجھي مقامات و مسئولين به وضعيت معيشتي و كار بيش از 
.در اين شركت تجمع كردند,    

 كامل متوقف شده و برق اين شركت نيز بدليل بدھي بيش از يك و نيم ماه ھست كه خط توليد اين كارخانه بصورت
و در ادامه اعتراضات و تجمعات كارگران اين شركت مفيد واقع نشده و نھايتا ھمه , ازطرف شركت برق قطع گرديده بود 

 ماه حقوق معوقه و 10 كارگر قراردادي از شركت اخراج شدند و اكنون كارگران رسمي اين شركت براي احقاق 140
.ن تعيين تكليف وضعيت شغلي خود در اين شركت جمع ميشوندھمچني  

 عدم پرداخت چندماه حقوق /اخذتعھدمحضری از کارگران در رابطه با سوانح

دبيراجرايى خانه كارگر ساوه وزنديه از برخى :    دی آمده است 29 ایلنا در تاریخ –به گزارش خبرگزاری دولتی کار ایران 
. ليل تاخير چندماھه در پرداخت حقوق كارگران انتقادكردكارفرمايان اين منطقه به د  
عنوان تشكل مدافع حقوق كارگران، كارفرمايان و توليد ملى  ما به : وگو باخبرنگارايلنا افزود مھدى زمانى نورى درگفت

حترام به ھا و واحدھاى صنعتى و توليدى بايد در محيطى توام با آرامش و عدالت و ا ھستيم و معتقديم كه كارخانه
. كارگران و كارفرمايان اداره شود  

 واحد درساوه 5حدود : وى با تاكيد بر اينكه پرداخت نكردن چند ماه حقوق كارگران منطقى وشرعى نيست، اظھارداشت
. دھندكه اگر به اين كارشان ادامه دھند اسامى آنھا را به اطالع عموم خواھيم رساند اين كار را انجام مي  
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اخيرا مشاھده : مچنين از قراردادھاى سفيد امضاى بدون تاريخ شروع وخاتمه انتقاد كرد و اظھار نمودزمانى نورى ھ
كنيم كه برخى از كارفرمايان براى سلب ھرگونه شكايت عليه خود در حوادث ناشى از كار اقدام به اخذ تعھد  مي

ن اجتماعى و وزارت كار بايد مانع اين اقدام كنند كه اين كار غير قانونى است ومسووالن تامي محضرى از كارگران مي
.شوند   

 ريزش معدن در شھرستان دامغان 

.  ريزش معدن در شھرستان دامغان يک کشته برجا گذاشت: به نوشته سایت آفتاب آمده است   
.  شددر اين حادثه که در معدن زغال سنگ سالدره ديباج روی داد، يک نفر ھم زخمی: فرمانده انتظامی دامغان گفت  

. رئيس اداره صنايع و معادن دامغان نيز علت اين حادثه را ريزش کوه اعالم کرد  
.کنند  نفر کار مي10کند،   کيلومتری شمال دامغان قرار دارد و بخش خصوصی آن را اداره مي45در اين معدن که در    

ومينيوم  نامه و وعده ھای انجام نشده ی احمدی نژاد به کارگران آل8سريال دنبال دار 
  سازی اراک 

  
در حالی بيش از يکسال از دستور رياست جمھوری برای رفع مشکالت کارگران کارخانه آلومينيوم سازی اراک و عقد 

  . اند قرارداد با آنان گذشته است که ھنوز اداره کار استان مرکزی و کارخانه اقدامی در اين باره انجام نداده
ع حقوق پرسنل و کارگران يکی از پيمانکاريھای کارخانه آلومينيوم سازی اراک به گزارش خبرنگار مھر، در پی تضعي

 ، کارگران اين شرکت در سفراستانی رئيس جمھور به استان مرکزی و ھمچنين ارسال 88در آغاز سال ) گلنوش فجر(
ر کارخانه ھنوز قرارداد نامه به دفتر رياست جمھوری شکوائيه تنظيم کرده مبنی بر اينکه با گذشت چندين سال فعاليت د

  . منعقد نشده است) کارخانه آلومينيوم سازی اراک(مستقيم فی مابين کارگر و کارفرما 
دفتر رئيس جمھور پس از دريافت نامه طی نامه ای از سرپرست اداره کل نظارت بر نظامھای جبران خدمت وزرات کار 

  . خواست تا موضوع را بررسی کند
  

  وشيمی خارک انفجار دوباره در پتر

  
 پنجشنبه شب يكی از منابع پروپان گاز مجتمع پتروشيمی خارک به داليل نامعلومی 21ساعت : بخشدار خارک گفت

  . منفجر شد كه خوشبختانه اين حادثه خسارت جانی به ھمراه نداشت
 در مدت كوتاھی انجام داد بعد از انفجار اين مخزن ستاد بحران سريعاً كليه اقدامات الزم را: مجيد محمودی اظھار داشت

  . و ھم اكنون شرايط تحت كنترل و عادی است
علت اين انفجار در حال بررسی است و خوشبختانه خسارات جانی در برنداشته و فقط يكی از : محمودی تصريح كرد

  . بود، به بيمارستان منتقل شد پرسنل اين پتروشيمی كه مصدوم گرديده
  . كشته برجای گذاشت4جار در اين مجتمع  ماه پيش انف6گفتنی است حدود 

  ھاى اقمارى دولتى  تعديل و اخراج نيرودرشركت

بايست تبديل وضعيت استخدامى  كه با دستور رياست جمھورى مي در حالي: گويد كارگر استان تھران مي دبيراجراى خانه
  . بسته به دولت ھستيمھاى اقمارى وا كاركنان پيمانى صورت بگيرد شاھد تعديل نيروھاى شاغل درشركت

كارگردانى ھستيم كه  حاضرشاھد تعديل و اخراج درحال: وگو با خبرنگارايلنا، گفت پستى درگفت اسماعيل حق
  . ھاى دولتى مشغول به كاربودند ھاى اقمارى وابسته به سازمان درشركت

اين درحالى است كه طبق : د، گفتگير ھا بيشتر پس از اتمام قراردادكارگران صورت مي وى با بيان اينكه اين تعديل
  . بايست وضعيت استخدامى كاركنان پيمانى به قراردادى تغيير پيداكند دستور رياست جمھورى مي

ھا براى تعديل كارگران با توجه ماھيت دائمى مشاغل آنھا با دستور رياست جمھورى مغايرت  اقدام شركت: وى افزود
  . دارد

  

  و اسارتمان چيزی برای از دست دادن ندازیمما کارگران جز زنجيزھای بردگی 

ھا که معيشت اقشار   نظامی در دقایق اوليه اجرای طرح ویرانگر موسوم به ھدفمندسازی یارانه- در اولين برخورد امنيتی
فرودست و کارگران و زجمتکشان و فقرای جامعه را ھدف گرفته است دکتر فریبرز رئيس دانا اقتصاددان به حق طبقه 

 نظامی سرکوبگران رژیم ضد کارگری قرار -و زبان گویای زحمتکشان و خاکسترنشينان جامعه آماج حمله امنيتیکارگر 
  .گرفت



 148

ما کارگران پتروشيمی مھاجران اراک که مدتی است اقدام به تاسيس سندیکای آزاد خویش کرده ایم و به صورت 
مل شده ایم در اقدامی ھماھنگ نه تنھا از دریافت ھرگونه غيرعلنی فعاليت داریم و در این راه مقدس آالم زیادی را متح

یارانه نقدی از دولت ضد کارگری موجود خودداری می کنيم بلکه در لبيک به رفقای مبارز کارگرمان در سندیکای شرکت 
ھمواره قند مرودشت اعالم ميداریم در صورت ادامه بازداشت آقای فریبرز رئيس دانا که رفتار و کردار کارگر پسندش 

خاری در چشم روشنفکران نوکرصفت بوده است، دست از کار خواھيم کشيد و دیگر کارگران در دیگر واحدھای صنعتی و 
  .خدماتی را نيز به چنين اعتصابی فرا می خوانيم

  به اميد رھایی طبقه کارگر از یوغ سرمایه

 سندیکای آزاد کارگران پتروشيمی مھاجران اراک

ال و دو ماه از حادثه معدن باب نيزو خاطيان مجازات نشده و پس از گذشت حدود يک س
   است حقوق کارگران پرداخت نشده

 کارگر شاغل در 12کشته شدن  پس از گذشت حدود یک سال و دو ماه از حادثه معدن باب نيزو در کرمان که منجر به
 .ل وقوع این حادثه را اعالم کردگزارش خود درباره عل این معدن شد کميته تحقيق و تفحص مجلس شورای اسالمی،

گذشته کار خود را آغاز کرد، گزارشی  به گزارش ایلنا، این کميته که با ریاست عليرضا محجوب در ھفدھم آبان ماه سال
ای از  بخش عمده .حادثه را بررسی و به صحن علنی مجلس تقدیم کرد مبسوط از پيشنيه این معدن و دالیل وقوع این

 سال 2شوند پس از گذشت  محسوب می ھای جان باختگان که جزو قشر محروم و مستضعف جامعه مطالبات خانواده
 .کننده باقی مانده است ھای رسيدگی ھنوز پرداخت نشده و در پيچ و خم اداره

 وزارت کار و امور اجتماعی در ، وزارت صنایع و معادن در جھت بھبود ایمنی و1384رغم حادثه اتفاق افتاده در سال  به
مواد ناریه استفاده شده که باید تحت نظارت دقيق نيروی  .اند نداده جھت افزایش نظارت، وظایف خود را به خوبی انجام

گرفت به صورت بسيار ناشيانه و توسط  شرکت زغال سنگ کرمان مورد استفاده قرار می انتظامی و مسوولين حراست
 .غير مجرب استفاده شده است افراد

ی آگاھان به تاریخ وقایع و رویدادھای کارگری  فعاالن کارگری و ھمهخطاب به کارگران،
 ایران

 اقدام به انتشار 1389ھمانطور که می دانيد کميته ھماھنگی برای کمک به ایجاد تشکل ھای کارگری، در سال 
موارد دیگر از جنبش سالنامه ای کارگری نمود که در برگيرنده تاریخ اعتراضات، اعتصابات، پيدایش تشکل ھای کارگری و 

ھمانطور که در مقدمه ی آن سالنامه گفته شد، می دانيم که این سالنامه . کارگری ایران در بيش از نيم قرن گذشته بود
دارای نواقص زیادی است و ھمچنين دليل آن در دسترس نبودن و عدم آگاھی نگارندگان از پاره ای رویدادھا و دشوار 

به ھمين دليل از تمامی ....  نظری، حذف آگاھانه برخی رویدادھا و  ده است و نه تنگبودن جمع کردن تاریخ ھا بو
ی آگاھان به تاریخ وقایع کارگری ایران که در این رویدادھا حضور داشته و یا از آن اطالع کارگران، فعاالن کارگری و ھمه

اطالعات و مستندات خود را جھت تکميل نمودن ، ھر گونه )نھایتا تا نيمه ی بھمن ماه(دارند می خواھيم در اسرع وقت 
ھمچنين ما را از پيشنھادات و انتقادات ارزشمندتان نسبت به سالنامه ی . سالنامه ی کارگری برای ما ارسال نمایند

  :نظرات خود را به آدرس زیر ارسال نمایيد. سال پيشين بی نصيب نگذارید

33(می توانيد از این جا دریافت نمایيد اف .دی. را به صورت فایل پی1389سالنامه ی سال  H لينک سالنامه(   

 کميته ھماھنگی برای کمک به ایجاد تشکل ھای کارگری

  1389 ماهدی 

34 Hwww.khamahangi.com  

35 Hkomite.hamahangi@gmail.com  

 دستمزد
  حداقل دستمزدھا باید به باالتر از چندین برابر خط فقر افزایش یابد

نھادی كه آخر ((ھر سال شورای عالی كار . به پایان سال نزدیك می شویم ، سالی كه با دیگر سالھا متفاوت است 
 درصد كفاف ١۵ الی ١٠كه وسالبه تصميم ميگيرند كه افزایش حقوق كارگران با سال گرد ھم جمع ميشوند وبا چرت
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شورای عالی كار ، ھرگز در تمام این سالھا فكر ھزینه زندگی . تشكيل جلسه می دھند))ھزینه زندگی شان باشد 
 و دولت ،زندگی حقوق بگيران را كه سير صعودی داشته رانكرده است وبا حمایت و سر سپردگی به منافع کارفرمایان

  . کارگران را در فقر و تنگدستی فرو می برد
بخش دوم افزایش قيمت بنزین و گازویيل و دیگر اقالم . از قرار معلوم در بھار امسال افزایش قيمتھا پلكانی انجام ميشود

زایش قيمتھا ، در زمره مرحله دوم اف) درصدی می باشد%٧٠٠الی %۵٠٠برق ،گاز،آب که مصادف با افزایش ( انرژی ،
  . ست

طبق نظر كارشناسان و مسئولين خود سازمانھای زیربط ،خط فقر را تا باالی یك ميليون تومان اعالم می شود ،واز 
سویی دیگر كارخانه ھا و شركتھا یكی پس از دیگری تعطيل می شوند وبا افزایش ميليونی لشكر بيكاران وعدم پرداخت 

ا حقوق كارگران ،وضعيت بحرانی و غير انسانی برای كارگران ایجاد كرده اند واین دستمزدھا ویا تعویق در پرداخت ماھھ
  . نه یك امر طبيعی ونه جغرافيایی بلكه وضعيتی است كه به دست خود دولت پيش آمده است

ده اجرای طرح تحول اقتصادی ،حذف سوبسيد كاالھا و پرداخت نقدی یارانه ھا ،باعث افزایش قيمت اقالم كاالھا گردی
  . واین خود سود سرمایه داران را چندین برابر افزایش می دھد

آیا به جز این است كه كارگران تنھا كاالیی كه برای فروش دارند نيروی كارشان می با شد؟ از طرفی نداشتن نماینده 
 برای كارگران وتشكل ھای واقعی ،كه بتواند قيمت نيروی كارش را تعيين كند ،یك زندگی چندین برابر زیر خط فقررا

تحميل كرده اند و دستمزدھایی كه تا كنون پاسخگوی ھزینه زندگی و حقوق و منزلت انسانی را برایشان نداشته 
  . است

 درصدی داشته و ھزینه اجاره ٣٠افزایش قيمت نان ، بنزین ، و مواد سوختی كه شامل كرایه ماشين ھم ميشود رشد 
ه است ،حال بماند كه ھنوز فيش قبوض برق و آب و گاز به دست مردم  درصدی را شروع کرد٣٠خانه رشدی باالی 

  ژی در جھان باالتر از ایران است   ،دولت اعالم ميكند كه قيمت انر!!!!نرسيده 
دولت قيمت باالی سوخت در كشورھای دیگررا می بيند ولی دستمزدھای كارگران و كارمندان و قيمت كاالی مصرفی را 

  !!! نددر آن كشورھا نمی بي
 تومان می شود ویا دستمزد یك كارگر انگليسی در یك روز ۴٢٠٠ دالر نيست كه برابر با ۴قيمت گوشت در آمریكا باالتر از 

اگر آقایان .آیا در ایران دستمزد یك كارگر در یك روز برابر با یك كيلو گوشت است ؟؟. كيلو گوشت می شود١٣برابر با 
ی و افزایش قيمتھا می بينند بھتر است بدانند كه دستمزدھا ھم باید مانند آن قيمت سوخت را در دنيا مبنای گران

  . كشورھا پرداخت شود
 درصدی دستمزدھا یك نسل ١۵؟ افزایش !ھزینه زندگی كارگران با دالر محا سبه ميشود وبا رالر پرداخت می گردد 

افزایش نرخ سود سرمایه داران و .  فقير است كشی قانونی در ایران است واین جنایتی آشكار بر عليه مردم زحمتكش و
پایين نگھداشتن حداقل دستمزدھا و آوار كردن ھزینه ھای گزاف دولت و سازمان ھایش وچپاول رانت خواران و مدیران و 
معاونان سازمانھا و شركتھا وكارخانه ھا بر دوش مردم ، تحميل زندگی بدتر از دوران بردگی در قرن ھا پيش است واین 

  . يزی است كه انسان كنونی آن را نمی پذیرد و تحمل نخواھد كردچ
ما اعالم ميداریم كه حداقل دستمزدھای كارگران بایدنه تنھا فراتر از نرخ تورم واقعی ،بلكه با احتساب تامين شرافتمندانه 

  . ان تعيين شودھزینه زندگی خانواده ھا در شرایط اقتصادی كنونی وبا نظر نماینده ھای منتخب مستقل كارگر
زندگی در زیر خط فقر برای ما وخانواده ھایمان غير قابل تحمل است وبا تالش و اتحاد و پيگيری واز طریق ایجادتشكل 

 ھای مستقل كارگری و اتحاد کارگران به ھر طریق ممكن به این وضعيت خاتمه خواھيم داد 

 ١٣٨٩ دی ماه - كميته پيگيری ايجاد تشكل ھای كارگری 
 

 کارگری ومروری براعتصابات جنبش
!واعتراضات کارگران درايران  

  ٢٠١١ - ١٣٨٩سال   ماهبھمنروزشمار

 
 
 
 

  دستمزد

  بيانيه تشکلھای کارگری پيرامون وضعيت دستمزد کارگران 

ما امضا کنندگان این بيانيه اعالم ميداریم حداقل دستمزد ما کارگران باید متناسب با تورم موجود و احتساب تامين 
افتمندانه ھزینه یک خانوار چھار نفره در شرایط اقتصادی کنونی و با حضور و نظر و با حضور و نظر نماینده ھای شر

ما . زندگی در زیر خط فقر برای ما و خانواده ھایمان غير قابل تحمل است .  تعيين بشود منتخب و واقعی كارگران
يق ايجاد تشكل ھاي مستقل به ھر طريق ممكن به اين وضعيت كارگران با تالش و اتحاد و پيگيري مطالبات خود از طر

  .خاتمه خواھيم داد



 150

افزایش حداقل دستمزدھا باید متناسب با تورم و تامين شرافتمندانه ھزینه یک خانوار چھار نفره در شرایط اقتصادی 
  کنونی باشد

  
ا در شورای عالی کار تعيين شده حداقل دستمزدی که در طول سالھای گذشته و بدون حضور نماینده ھای واقعی م

است بھيچوجه در طول این سالھا کفاف ھزینه ھای زندگی ما را نکرده است و با سير صعودی ھر ساله تورم، سال به 
  . سال ما کارگران و خانواده ھایمان در فقر و فالکت بيشتری فرو رفته ایم

اما . ب با تورم و سبد ھزینه یک خانوار چھار نفره باشدقرار بوده است افزایش ھر ساله حداقل دستمزد کارگران متناس
آیا در طول سالھای گذشته چنين چيزی در تعيين حداقل دستمزدھا رعایت شده است؟ طبق اظھار نظر کارشناسان 

اقتصادی در سال گذشته خط فقر نزدیک به یک ميليون تومان بوده است اما حداقل دستمزد کارگران در سال گذشته را 
ھزار تومان تعيين کردند که با احتساب سایر موارد قانونی مربوط به دستمزدھای کارگران حداکثر دریافتی اکثریت  303

آیا تعيين چنين دستمزدی با اذعان به خط فقر یک ميليون تومانی جز این .  ھزار تومان نيز نميرسد500عظيم آنان به 
یر خط فقر کرده اند؟ آیا چنين وضعيتی برای تعيين کنندگان حداقل است که صراحتا ما کارگران را محکوم به زندگی در ز

آیا واقعا حتی دو ميليون تومان . دستمزد و خانواده ھای آنان قابل تحمل است که برای ما کارگران نيز قابل تحمل باشد
 خانوار چھار نفره را دستمزد ھم در شرایط اقتصادی کنونی و با آزاد سازی قيمتھا کفاف تامين شرافتمندانه ھزینه یک

  ميدھد؟
از نظر ما اگر قرار شده است قيمت اکثر کاالھای اساسی زندگی چندین برابر بشود ما کارگران نيز حق داریم 

آیا به جز این است که نيروی کار ما کارگران تنھا کاالیی است که ما از . دستمزدھای خود را به چندین برابر افزایش دھيم
حبان سرمایه امرار معاش ميکنيم؟ آنوقت چرا باید وقتی نوبت تعيين قيمت نيروی کار ما کارگران طریق فروش آن به صا

فرا ميرسد ما باید نظاره گر باشيم و عده ای در شورای عالی کار بدون حضور نمایندھای واقعی ما، قيمت نيروی کار ما 
  . ان تحميل نمایندرا تعيين بکنند و یک زندگی زیر خط فقر را بر ما و خانواده ھایم

ما امضا کنندگان این بيانيه اعالم ميداریم حداقل دستمزد ما کارگران باید متناسب با تورم موجود و احتساب تامين 
شرافتمندانه ھزینه یک خانوار چھار نفره در شرایط اقتصادی کنونی و با حضور و نظر و با حضور و نظر نماینده ھای 

ما . زندگی در زیر خط فقر برای ما و خانواده ھایمان غير قابل تحمل است . ن بشود تعيي منتخب و واقعی كارگران
كارگران با تالش و اتحاد و پيگيري مطالبات خود از طريق ايجاد تشكل ھاي مستقل به ھر طريق ممكن به اين وضعيت 

  .خاتمه خواھيم داد
  

  سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تھران و حومه
  کارگران نيشکر ھفت تپهسندیکای 

  اتحادیه آزاد کارگران ایران
  ھيئت موسس بازگشایی سندیکای فلزکار و مکانيک

  کانون مدافعان حقوق کارگر
  انجمن صنفی کارگران برق و فلز کار کرمانشاه

       1389بھمن 
  

  ھاي نساجي در پرداخت حقوق كارگران مشكل دارند كارخانه
  

: دبير اجرايي خانه كارگر يزد گفت:    آمده است 89  ايلنا در تاریخ اول بھمن -ایران به گزارش خبرگزاری دولتی کار 
  . مشكالت اقتصادي باعث تعطيلي يا كاھش توليد در واحدھاي نساجي استان يزد شده است

تشكيل ھاي نساجي  بيشتر واحدھاي توليدي استان يزد را كارخانه: وگو با خبرنگار ايلنا، گفت علي دھقاني در گفت
دھند كه بيشتر اين واحدھا نيز يا تعطيل شده و يا به دليل كاھش توليد در پرداخت حقوق كارگران باقيمانده خود  مي

  . دچار مشكل ھستند
ھاي نساجي عالوه بر حقوق كاركنان خود بابت حق بيمه، آب، برق، سوخت و ساير  بيشتر كارخانه: دھقاني گفت

  . مختلف بدھكار ھستندھاي  امكانات و خدمات به ارگان
ھاي فراوان ھم اكنون تعطيل شده و كارگران باقيمانده  پس از تعديل» آقا و ريس كار«به عنوان نمونه نساجي : وي افزود

  . آن براي دريافت مطالبات خود و بازنشستگي در ادارات كار و تامين اجتماعي سرگردان ھستند
 كارگر مشغول به كار بودند كه اين تعداد 200ني در اين واحد توليدي بيش از زما: دبير اجرايي خانه كارگر يزد يادآور شد

  .  نفر كاھش يافته بود15در نھايت به 
: زده استان يزد ياد كرد وگفت وي ھمچنين از كارخانه نساجي درخشان به عنوان يكي ديگر از واحدھاي نساجي بحران

  . لبات خود به كارگرانش بدھكار استاين كارخانه از چند سال پيش بابت مزد و ساير مطا
صورت  ھا با دريافت مبالغ جزيي، مطالبات خود را ھر ماھه به كارگران اين واحدھا در تمامي اين سال: وي افزود

  . كنند الحساب دريافت مي علي
  پايان پيام

  

 تجمع کارکنان برق تھران مقابل ساختمان مدیریت 

 کسر مبالغ اضافه کار، حق شيفت وسایر مزایای رفاھی  به دنبال:  آمده است 89 بر پایه گزارشات دریافتی در اول بھمن
 دی، کارکنان صنعت برق در مقابل ساختمان مدیریت برق ٢٨شنبه  و انگيزشی از شمول پرداخت حق بيمه، روز سه

گزارش خالف واقع  رفی به منزلهای تھران از ط کارکنان تاکيدکردند که این اقدام برق منطقه این.کردند ای تھران تجمع منطقه
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به سازمان تامين اجتماعی در خصوص ميزان حقوق دریافتی پرسنل است و از طرف دیگر کاھش حقوق ھمکاران را در 
روز درکنار ولتاژ فشار قوی  ما به صورت شبانه: کنندگان گفت به گزارش ایلنا، یکی از تجمع.ایام بازنشستگی در پی دارد

ھای  ھزینه: ھا تصریح کردند آن.ای را برای ھمکاران ایجادکرده است ھای عدیده ضوع مشکالت و بيماریقرارداریم و این مو
ھا از سویی وکاھش حقوق پرسنل در ایام بازنشستگی با توجه به نرخ تورم جفا درحق کسانی  ناشی از این بيماری

ر را به صورت پایدار نگھداری ترین شرایط جنگ تحميلی سيستم برق کشو  سال و در بد٣٠است که به مدت 
ای  این اقدام برق منطقه: یکی از پرسنل که خود را عضو سندیکای کارگران صنعت آب و برق معرفی نمود، گفت.نمودند

 سال است که به صورت مستمر از کل ٣٠: وی ادامه داد.باشد  قانون کارمی١٠ماده » ز«برخالف روح حاکم بر بند 
اما اکنون که در ھنگام بازنشستگی قرار دارند این اقدام برق . شود رصد بيمه کسر می د٢٧دریافتی ھمکاران سھم 

  .ای تھران کاھش حقوق کارکنان در ایام بازنشستگی را در پی دارد منطقه

 نفر از كارگران كاوش جوش درتھران 100اخراج 
  

كارگر داشت 200نعتي است وبيش ازكارخانه كاوش جوش كه يك كارخانه ص: به نوشته سایت ایران کارگر آمده است 
درحال حاضر بدليل مشكالت سوخت وھمچنين ,تن از كارگران خودرااخراج كرده است 100حدود يك ماه پيش نزديك به 

نبودن مواد اوليه ھرروزكه ميگذرد كارخانجات بيشتري درمعرض تعطيلي قرارميگيرند ومعموال درچنين وضعيتي به عنوان 
دست كارفرما براي اخراج , اج كارگران خودميزنند وبا توجه به سياست ھاي ضدكارگري دولت اولين قدم دست به اخر

 .كارگران به ميزان زيادي بازميباشد
 

 .  کارخانه توليدي قير در شھرک اشتھارد وساير مناطق تعطيل شده اند 35 تا 30بيش از 
  

بدليل مشکل سوخت وھمچنين نداشتن مواد خوراک کارخانجات توليدي قير : به نوشته سایت ایران کارگر آمده است 
واحد تعطيل 35تا30بيش از ...واحد توليدي درشھرک اشتھارد و57باتعطيلي مواجه ھستند وازمجموع ) نفت کوره(

کارخانه نقره اي ,کارخانه کشت با م شرق ,ازجمله کارخانجاتي که تعطيل ھستند ميتوان از اطلس بام شرق .ھستند 
  ايق راد ايرانيان وھمچنين کوک شرق روکش دار نام بردکارخانه ع,شرق 

يکي . وضعيت بگونه اي است که ھر روزھم که ميگذرد تعدادکارخانجات بيشتري درمعرض اين تعطيلي قرار ميگيرند.
بدليل ندادن سوخت خوراک که ھمان نفت مازن است عمال کارخانه ھا يکي بعدا : ازصاحبان کارخانجات توليدي قيرگفت 

ما طي اينمدت به ھمه جا مراجعه کرديم کسي جوابگونيست وھمه : وي گفت ,يگري درحال تعطيل شدن ھستند زد
مقامات ومسئولين محلي ودولتي درجريان وضعيت ما ھستند وحتي درمقابل استانداري ھم تحصن کرديم ولي 

 250ليتري ,که کارخانه تعطيل نشود متاسفانه ھيچ پاسخي نميدھند حتي حاضر شديم که نفت موردنيازمان رابدليل اين
نزديک به يک ميليارد .درحال حاضر کارخانه دارد تبديل به خرابه ميشود . تومان ھم بخريم ولي ھمين ھم نيست 300تا 

  .تومان سرمايه کارخانه توي بيابان ول است ودارد ميپوسد
 

  فعال جنبش زنان از دانشگاه و پژوھشگر اخراج یک
 

 85صبا واصفی، پژوھشگر، فعال حقوق بشر و جنبش زنان که از سال : گزارش می دھد حقوق بشر کميته گزارشگران 
ماه از تدریس محروم و از دانشگاه   دی30تا کنون در دانشگاه شھيد بھشتی مشغول به تدریس بود صبح چھارشنبه 

ر مركز تحقيقات زبان و ادبيات صبا واصفی عالوه بر فعاليت حقوق بشر و فعاليت در جنبش زنان، پژوھشگ.اخراج شد
سال به تدریس در دانشگاه شھيد  وی به مدت سه. فارسی دانشگاه تربيت مدرس و فرھنگستان ادبيات فارسی است

ھمچنين این عضو کميته گزارشگران حقوق بشر، در زمينه  .بھشتی مشغول بود که اکنون با حکم اخراج مواجه گشت
ھای  ھای بسياری را در این زمينه و حوزه ھا و مقاله و قابل توجھی انجام داده و مصاحبهھای موثر  اعدام نوجوانان فعاليت

  دیگر حقوق بشر به رشته تحریر درآورده است
 

 پنجاه کارگر شرکت تاژ قزوين اخراج شدند 

قراردادي شرکت تاژ  نفر از کارگران ۵٠ -:   آمده است 89 بھمن 1  ايلنا در تاریخ -به گزارش خبرگزاری دولتی کار ایران 
  .قزوين، توسط پيمانکار اخراج شدند و براي پيگيري مطالباتشان، دست به تجمع زدند

علي رضايي، عضو ھيات مديره کانون ھماھنگي شوراھاي اسالمي کار استان قزوين در گفتگو با خبرنگار ايلنا ابا اعالم 
 سال فعاليت در کارخانجات تاژ قزوين ھستند و در حالي که ١٩ تا ١۴اکثر اين کارگران داراي سابقه کاري : اين خبر گفت

اند و تمام توان و انرژي و شادابي جواني خود را  ھاي جواني خود را در اين کارخانه گذارنده اکثر اين کارگران بھترين سال
  .  اخراج شده اند اند، دراين کارخانه صرف کرده

 ھش پيدا كرده حذف یارانه ھا؛ تعداد مسافران مشھد به شدت كا

خبرگزاري ميراث فرھنگي ـ گروه گردشگري ـ با آغاز طرح تحول اقتصادي در كشور و افزايش قيمت سوخت، تعداد 
بيني رئيس جامعه ھتل داران اين شھر،  مسافران ورودي به مشھد به شدت كاھش پيدا كرده و براين اساس و با پيش

  .شود ھادت امام رضا مواجه مي درصدي مسافر در ايام ش20مشھد امسال با كاھش 
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گيري شده تا پيش از اين از ميان مسافران ورودي  بر اساس آمارھاي اندازه«:  گفتCHN، در اين باره به »محمد قانعي«
ھا و افزايش قيمت  آمدند كه با شروع طرح ھدفمندي يارانه  درصد با وسيله نقليه شخصي به اين شھر مي57به مشھد،

  » .ايم افر را از دست دادهسوخت اين قشر از مس

 اند   ماه حقوق نگرفته ٣٨ھزاران کارگر قزوینی 

 ۵٠ھم اکنون حدود شش ھزار نفر کارگر در :  آمده است 89بھمن 1  ايلنا در تاریخ -به گزارش خبرگزاری دولتی کار ایران 
ین شش ھزار نفر شش ماه حقوق اند که بطور متوسط ا  ماه حقوق نگرفته٣٨واحد توليدی استان قزوین از یک ماه تا 

اند و ازاین بابت که درآمدشان صفر شده است، دچار مشکالت اساسی در زندگی معيشتی و اقتصادی روز مره  نگرفته
  .اند خود شده

محمد احمدی، عضو کانون عالی شوراھای اسالمی کار کشور و رئيس ھيات مدیره کانون ھماھنگی شوراھای 
 واحد توليدی در استان قزوین برای ۵٠ھا  براساس آمار: ر گفتگو با خبرنگار ایلنا اظھار کرداسالمی کار استان قزوین د

  .پرداخت حقوق کارگران خود دچار مشکل اساسی ھستند

  تعطيل شدن كارخانه رزين مصلح واخراج كارگران آن 

  
اخيرا كليه , ھاي فايبر گالس بود كارخانه رزين مصلح كه توليدكننده اتاقك : به نوشته سایت ایران کارگر آمده است 

كليه وسايل اين شركت جمع آري كرده وبخشي ازآن فروخته شده است ودرحال حاضر ,كارگران خودرااخراج كرده 
  كارخانه بطوركامل تعطيل شده است

  تعطيلي کارخانجات تغليظ قير با ايزوگام بدليل گران شدن سوخت گازوئيل ونفت کوره 

  
بدنبال موضوع حذف يارانه ھا وگر ان شدن سوخت کارخانه ھاي توليد کننده :  کارگر آمده است به نوشته سایت ایران

از جمله کاخانه ھايي که تعطيل کرده اند ميتوان ازکارخانه ايزوگام شيخي .قيراکثرا دچار بحران شده وتعطيل کرده اند 
يارانه ھا وگران شدن سوخت حدود دوماه است که اين کارخانه ھا بعداز حذف . وھمچنين کارخانه عايق بوستان نام برد

باتوجه به گران شدن سوخت ادامه کار اين کارخانه ھا مقرون به صرفه نيست ,تعطيل شده اند ودرحال حاضر کارنميکنند 
طي اينمدت عليرغم پيگيريھاي مستمري ھم .وبه ھمين دليل تعداد زيادي ازکارخانجات توليد کننده قير تعطيل کرده اند

  ه داشته اند ولي متاسفانه کسي جوابي نميدھدک

 كارخانه مھرگان پارس اخيرا تعدادي ا زكارگران خودرااخراج كرده است 
 
  

كارخانه مھرگان پارس كه درجاده مخصوص كرج واقع است اخيرا تعدادي : به نوشته سایت ایران کارگر آمده است 
اخيرا تمام كارگران : يكي از كارگران دراين زمينه گفت.ج كرده استازكارگران خودررا تحت عنوان كارگران قراردادي اخرا

رسمي رادارند به بھانه ھاي مختلف ومنجمله بازخريد اخراج ميكنند ومتقابال كارگران جديد راتحت عنوان قراردادي 
  استخدام ميكنند تادست كارفرما براي ھرگونه فشاري وھمچنين اخراج آنھا در ھر شرايطي باز باشد

 كيلومتری مخزن گاز 25سوزناك مادران ازسرمای سخت زمستان در  ھاي لهنا

  
 از اين روستاھا، اھالی و ساكنان :  آمده است 89 در تاریخ اول بھمن  ايلنا - خبرگزاری دولتی کار ایران به گزارش

مواره آرزو دارند زمستانی  كيلومتری مخزن گاز ايران يعنی شھرستان گچساران قرار دارند ھ25برده كه در  روستاھای نام
  !!  كه تا كنون برآورده نشده استآرزوی. را با داشتن نعمت گاز به سر ببرند
اند كه  واقع شده" چرام و گچساران" ھزار نفر جمعيت دارند ميان دو شھرستان 6 تا 5جالب آنكه اين روستاھا كه بالغ بر 

العبور نيست كه مشكالت  ود دارد و مسير ھم آنچنان صعبرسانی به اين روستاھا از ھر دو شھرستان وج امكان گاز
كند و از ميان اين روستاھا  جاده مناسبی كه اين دوشھرستان را به ھم وصل مي. ای را برای اين مھم ايجاد نمايد ويژه

 ای بر اين ادعای ما باشد كه مسير خيلی سخت نيست اگر ھمت مضاعف باشد و كار تواند نشانه كند مي عبور مي
  . ضاعفم

ھای آنان به خصوص مادران و  اند كه خانواده  شھيد به انقالب اسالمی و نظام مقدس تقديم كرده100اين روستاھا باالی 
آسايش بيشتر در اند قبور فرزندان خود را رھا كرده و در كنار ساير فرزندان يا اقوام خود در  پدران پير آنھا حاضر نشده

  !! شھرزندگی كنند
كنند اما به قول خودشان حاضر نيستند مزار  اند و تحمل مي ھای زندگی در اين روستاھا را تحمل كرده آنھا سختي
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كنند چرا كه ھر غروب  كنند كه گويی با فرزند شھيدشان زندگی مي آنھا اينگونه احساس مي!! عزيزشان را تنھا بگذارند
  . كنند يای خود را با سنگ قبر شھيدشان بازگو م شنبه حرف يك ھفته پنج

اند و به گفته  اين روستاھا اگر چه در نظام مقدس جمھوری اسالمی از بسياری از امكانات رفاھی برخوردار شده
انی خودشان ھمواره شاكر اين نظام بوده و ھستند اما تاكيد دارند كه مسئوالن شركت گاز استان فكری به حال گازرس

  . به روستاھای آنھا ھم بكنند
ھای درختان كوه خامی گچساران تحمل  اند ھرگز دوست ندارند سرمای زمستان را با گرمای ھيزم ، گفتهآنھا به خبرنگار

  !! بايد جنگل بسوزد تا ما نميريم!! ای نيست نمايند اما گويا چاره
اھالی روستای زيبای مارين كه به ماسوله جنوب كشور مشھور شده است و سرمای كوه سفيد پوش خامی گچساران 

ھای زيبای خامی تا چند سال آينده نه از تاك  كند معتقدند با اين شيوه كنونی استفاده از جنگل خوبی احساس ميرا به 
منظور آنھا اين است كه اگر مسئوالن شركت گاز استان فكر جدی برای گازكشی !! نشانی خواھد ماند و نه از تاكستان

ھای درختان خامی به جنگ سرمای خامی بروند تا بتوانند  ھيزم خانواری مارين نكنند آنھا مجبورند با 110به روستای 
كنند  ھايی كه در آنجا زندگی مي ادامه حيات دھند و اين شيوه يعنی نابودی جنگل و سپس مرگ تدريجی خود انسان

نوقت چرا كه ديگر حتی درختی باقی نخواھد ماند كه ھيزمی داشته باشد و آنگاه سرما كش خواھيم شد البته اگر تا آ
ه ھمين شيوه مديران فعلی زنده باشيم اما شك نداريم كه اين اتفاق برای آيندگان ما خواھد افتاد اگر رويكرد مديران آيند

  !! باشد
ھايش را به گوش شنوايی برسانيم البته  خواھد كه حرف كند ملتمسانه مي پيرزن روستای مارين كه شديدا سرفه مي

  !! برد بود تا مرا پيش دكتر ميكاش شھيدم زنده : دھد امه مياگر گوش شنوايی ديد و زير لب اد
وستاھای گناوه، ديل، آرو، اسپر، آب ريگون، مارين و از ھمه مھمتر درختان كوھستان و منطقه حفاظت شده خامی ر

نھا به رای آچشم انتظار مسئوالن شركت گاز استان ھستند تا تمام تالش خود را به كار گيرند تا آسايش و رفاه را ب
  . ارمغان ببرند

ھای مادران شھيدان در سوز سرمای مارين پاسخی جز شرمندگی برای كاھالن اين راه و خدمت به آنھا چه  اشك
  خواھد داشت؟

  
  در گراميداشت کارگران جانباخته شھرک بابک

  
طالبات خویش به طرف در روز چھارم بھمن ماه ھشتاد ودو، راھپيمایی کارگران معدن مس خاتون آباد که جھت احقاق م

فرمانداری شھر بابک در حال حرکت بودند از زمين وھوا مورد ھجوم نظامی و گلوله باران مزدوران رژیم ضد کارگروحامی 
 نفر جان باختند که اسامی چھار نفر از کارگران به نامھای ریاحی، مدنی، جاویدی 7سرمایه واقع شد، تعدادی زخمی و 

  . نام پورامينی اعالم شد ومھدوی و یک دانش آموز به
 رژیم جمھوری اسالمی ازھمان ابتدا تعھد خود به سرمایه و ضدیتش را با کارگران نشان داده و تا به امروزچنان کارنامه 

  .سنگينی از جنایات رادر بایگانی اش دارد که بازگوکردنش مثنوی ھفت من کاغذ می شود
اولين آن . ابک سه نکته فراموش ناشدنی را برای طبقه کارگر بجاگذاشتتيراندازی به کارگران و کشتار آنان در شھرک ب

گراميداشت یاد کارگران جانباخته خاتون آباد ونيز ھمه جانباختگان جنبش کارگری در روز چھارم بھمن است که 
دومين اینکه . بدینوسيله مقابله با تعرض نظامی ھر گونه دولت سرمایه داری به کارگران در ایران رامی توان سنت کرد

طبقه کارگر بدون تشکل آسان ترین شکار نوکران سرمایه می باشد و سومين درس موکد این حقيقت است که 
جمھوری اسالمی ھمچون دیگر اقمارش در جھان قبل ازھرچيز ازاعتراضات کارگری و نيروی متشکل آنان واھمه دارد و به 

  .قادر به جمع آوری بساط  ننگين سرمایه خواھد بودآن واقف است که طبقه کارگر تنھا نيرویی است که 
در شرایطی به چھارم بھمن، روز جانباختن کارگران معدن خاتون آباد نزدیک می شویم که نه تنھا خواست کارگران 

ا وخانواده ھای آنان دال بر محاکمه و مجازات مجریان وعاملين تيراندازی وکشتار شھر بابک بر زمين مانده بلکه طی سالھ
  . بعد از آن ھمچنان سرکوب واعدام و زندان و تجاوز توسط رژیم حامی سرمایه اسالمی ادامه داشته است

در خارج از کشور دست فعالين کارگری . در شرایط حاضر فعالين کارگری در داخل و خارج وظایف خطيری بر دوش دارند
ی ودر گسترش مبارزه برعليه رژیم جمھوری اسالمی برای تشدید فعاليت ھا در به ثمر رسانيدن استراتژی جنبش کارگر

کمک به فعالين داخل ، تشدید مبارزه بر عليه رژیم وجلب ھمبستگی . بازاست و نمی توان فقط نظاره گر اوضاع شد
برای آزادی کليه فعالين کارگری، تقویت راه کارھای ھمبستگی کارگری، شرکت در مبارزات کارگری کشورھا و اعالم 

با آنان و کمک به فضای ھمبستگی درميان فعالين کارگری ایرانی بر مبنای منافع آنی و آتی کل طبقه کارگر ھمبستگی 
در چنين شرایطی برگزاری مراسمھای یاد جانباختگان جنبش . و تقویت درک مشترک برموقعيت خطير و تاریخی آن 

زه عليه سرمایه داری و رژیم ارتجاعی جمھوری کارگری فرصتی است برای تجدید عھد با منافع مستقل کارگران و مبار
  . اسالمی و تشدید مبارزه برای آزادی فوری و بی قيد و شرط کارگران زندانی و تمامی زندانيان سياسی

  2011 ژانویه 22شنبه 
   بوقت اروپای مرکزی18.00ساعت 

  کارگران خاتون آباد: پالتالک اتاق
Paltalk: kargarane xatonabad 2011  

  
   خارج کشور–ھای ھمبستگی با جنبش کارگری در ایران نھاد

36Hnhkommittehamahangi@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 -
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   kanoonhf_2007@yahoo.de فرانکفورت و حومه – کانون ھمبستگی با کارگران ایران -
   kanon.hannover@yahoo.deوفر  ھان– کانون ھمبستگی با جنبش کارگری ایران -
   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.comرانيان واشنگتن  اتحاد چپ ای-
  toronto_committee@yahoo.ca کميته حمایت از کارگران ایران تورنتو کانادا -

 solidarity.labor@googlemail.com) آلمان( ایالت نورد راین وستفالن –کانون ھمبستگی با کارگران در ایران 
37 Hiran.turkey.workers@gmail.com کميته ھمبستگی کارگران ایران و ترکيه 

  

  سال سابقه کار ١٩ تا ١۴ کارگر شرکت تاژ قزوين، با ۵٠ اخراج 

علی رضايي، عضو ھيات مديره کانون ھماھنگی شوراھای اسالمی :  بھمن آمد است 1 در تاریخ کلمهبه نوشته سایت 
  .  بيکار شدند نفر از کارگران قراردادی شرکت تاژ قزوين از کار۵٠متاسفانه : کردکار استان قزوين اعالم 

 سال فعاليت در کارخانجات تاژ قزوين ١٩ تا ١۴به گزارش ايلنا، رضايی با اعالم اينکه اکثر اين کارگران دارای سابقه کاری 
 خود را در اين کارخانه گذارنده اند و تمام توان در حالی که اکثر اين کارگران بھترين سال ھای جوانی: ھستند ، بيان کرد

  .  اخراج و از کار بيکار شده اندو انرژی و شادابی جوانی خود را دراين کارخانه صرف کرده اند، توسط پيمانکار
اين اخراج ھا متاسفانه باعث بدبينی : عضو ھيات مديره کانون ھماھنگی شوراھای اسالمی کار استان قزوين اظھار کرد

  .  به مديران و مسئوالن شده است ارگرانک
در حالی اخراج کارگران کارخانجات تاژ قزونی در ماه ھای منتھی به : اين مقام ارشد کارگری استان قزوين در ادامه گفت

پايان سال را به کليه نھادھای نظارتی و دستگاھای قضايی وامنيتی گزارش داده ايم ،چشم اميد داريم که آنان با درايت 
  .  بگيرند و تدبير جلوی موج اخراج ھا را در اين شرکت قاطعانه

 نفر نيروی انسانی در حال توليد مداوم است و تمامی توليدات آن الحمداله ٩۶٠کارخانجات تاژ قزوين با : وی اظھار کرد
ادی و مديريتی بفروش می رسد و اخراج کارگران دراين موقعيت بسيار مطلوب و با اين شرايط ھيچگونه توجيھی اقتص

   .ندارد
کارگران اخراجی اين شرکت تجمعی آرام را روز چھارشنبه گذشته در جلوی شرکت تاژ قزوين برای پيگير ی خواسته 

  .ھای شان برگزار کردند و قرار است اين تجمع در روزھای آتی تا حصول نتيجه قطعی ادامه پيدا کند
  

 ٔ مرگ دلخراش يک کارگر کوره آجرپزی در تھران 

  
اصولی درمحوطه يک   خاک برداری غير:  آمده است 89 در تاریخ اول بھمن  ايلنا - خبرگزار ی دولتی کار ایران به گزارش
  . ھا خاک شد پزی در منطقه قيام دشت موجب مرگ دلخراش يک کارگر در زير خروار کوره آجر

نشانی تھران  ، ستاد فرماندھی آتش١٢۵ با سامانه با تماس مکرر خود پس از وقوع اين حادثه، کارگران اين کوره آجر پزی 
خواستار آن شدند که ھرچه سريعتر ماموران امداد خود را به محل حادثه واقع در جاده خاوران، حوالی شھرک قيام 

  . دشت برسانند
 آجرپزی با يک بعداز ظھر ديروزدر يک کارگاه: نشانان اعزامی گفت به گزارش خبرگزاری ايلنا، قاسم اکبری فرمانده آتش

  . ھا خاک مدفون شد دستگاه لودر درحال خاکبرداری بودند که براثر ريزش ناگھانی ديواره خاکي، يک کارگر در زير خروار
ما به محض مطلع شدن از اين حادثه به سرعت درمحل حادثه حاضر شده و شروع به خاکبرداری کرديم و : وی افزود

  . ھا خاک بيرون بکشيم خروارای را از زير   ساله٣٠توانستيم مرد 
اين کارگر بالفاصله برای بررسی عاليم حياتی به عوامل اورژانس حاضر درمحل سپرده شد که پس از انجام : وی افزود

  . معاينات اوليه عوامل اورژانس مرگ وی را تأئيد کرد
  . ر ھنگام خاک برداری اعالم کرداحتياطی و ريزش خاک بر روی کارگر د نشانی علت اين حادثه را بي اين فرمانده آتش

شايان دکر است که نبود ايمنی کافی در محيط کار ساالنه صدھا تن از کارگران در کشور را مصدوم کرده و بعضا موجب 
 .مرگ ايشان می شود

 

 اعتصاب کارگران شھرداری در شوشتر 

گری  گران شھرداری شوشتر با ميانجي اعتصاب دو روزه کار: بھمن آمده است 2به گزارش خبرگزاری دولتی فارس در 
  . ر و رييس شورای شھر پايان يافتفرماندا

به گزارش فارس، پس از آنکه کارگران بخش تنظيف شھرداری شوشتر مقابل شھرداری تجمع کردند و از جمع آوری 
 نظرھا در پرداختی ھای شھری خودداری کردند در نھايت با پادرميانی برخی از اعضای شورای شھر و برخی تجديد زباله

  . ھا مشغول به کار شدند ری زبالهآو به آنھا اين اعتصاب شکسته شد و کارگران برای جمع
از ھر کارگر تنھا ھفت تا ھشت ساعت اضافه کاری کم : احمد آصفي، شھردار شوشتر در اين خصوص به فارس گفت
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  . شده است که به اين دليل اعتصاب کارگران انجام شده است
در ھفت ماه گذشته کارگران : شاره به تالشی که برای رفع مشکل کارگران شھرداری شده است، گفتوی با ا

اند و دريافتی آنھا به روز شده است، يعنی در پايان ھر ماه حقوق دريافت  شھرداری ھشت مرتبه حقوق دريافت کرده
  . کنند و اين نشان از تالش کادر شھرداری برای رفع مشکل کارگران است مي

شود و اين  کاھش دريافتی کارگران بخش تنظيف شھرداری شوشتر در پرداخت جاری جبران مي: آصفی خاطر نشان کرد
  . مشکل برطرف خواھد شد

اين : وی در پاسخ به سئوالی که اعضای شورای شھر از مسئول خدمات شھری شھرداری راضی نيستند، گفت
شوشتر از رده باالی تحصيلی برخوردار است و اين مھم نخستين باری است که مسئول خدمات شھری شھرداری 

  . سبب پيشرفت است
کارگران مسئول دارند و : آصفی با اشاره به اينکه اعتصاب کارگران ربطی به مسئول خدمات شھری نداشته است، گفت

  . مسئول آنھا پيمانکار است و اين امر به مسئول خدمات شھری ربطی ندارد
اند که بار گذشته اين اعتصاب دو روز به  شھرداری شوشتر دو بار کارگران بخش تنظيف اعتصاب کرده روز در 20در کمتر از 

 .گری فرماندار و رئيس شورای شھر اعتصاب پايان پذيرفت طول انجاميد و با ميانجي
 

 ايران دومين واردكننده كاال از امارات شده است 

 ماھه 9ايران در مجموع در : ، در اين گزارش آمده است  89 بھمن 2ر  دبه گزارش خبرنگار اقتصادی شبکه خبری آتی نيوز
  . ت مجدد امارات را جذب كرده است درصد صادرات و صادرا19 در حدود 2010سال 

پيشتر اتاق بازرگانى دبى اعالم كرده بود كه ساالنه در حدود ھشت ميليارد دالر حجم تجارت امارات با ايران است كه 
اين در حالى است كه برخى منابع اقتصادى ايران حجم مبادالت تجارى . كاال مى شودادرات مجدد شامل صادرات و ص

ھند، ايران، عراق، افغانستان، بحرين، ھنگ كنگ و .  ميليارد دالر عنوان مى كنند16ايران و امارات را ساالنه بيش از 
  . ردات را از اين كشور داشته اندعربستان به ترتيب بيشترين وا

 147(  ميليون درھم 500 ميليارد و 540 به رقم 2010 ماھه سال 9 اين گزارش ميزان صادرات و صادرات مجدد امارات در بر
 درصد افزايش 39ى اين ميزان در مقايسه با مدت مشابه سال گذشته ميالد. رسيده است)  ميليون دالر200ميليارد و 

 2009شتر اعالم كرده بود كه حجم تجارت اين كشور در سال اين در حالى است كه گمرك امارات پي. نشان مى دھد
در اين ميان ھند ؛ چين و آمريكا بزرگترين صادركنندگان .  درصد كاھش يافته است16نسبت به سال قبل از آن در حدود 

  .  بوده اند2010 ماھه سال 9ت در كاال به امارا
 بيش از 2010 ماھه سال 9رين ؛ ھنگ كنگ و عربستان در در مجموع كشورھاى ھند ؛ ايران ؛ عراق ؛ افغانستان ؛ بح

گزارش گمرك دبى درباره صادرات و . كاال از امارات وارد كرده اند)  ميليون دالر420 ميليارد و 32(  ميليارد درھم 119
 بر اساس گزارش گمرك امارات رشد.  بخش نفت اين كشور را شامل نمى شود2010صادرات مجدد اين كشور در سال 

 . درصد خواھد رسيد3 6/رقم  ميالدى به 2011اين كشور در سال اقتصادى 
  

 دستمزد 
   به كارگران تضمين دھد 90دولت بابت مزد 

 

 دبير اجرايي خانه كارگر بوشھر  :  آمده است 89 در تاریخ اول بھمن  ايلنا - خبرگزاری دولتی کار ایران به گزارش
  . ي و واقعي دستمزدھاي سال آينده به كارگران تضمين دھددولت بايد براي افزايش منطق: گويد مي

ھا و افزايش بھاي  سازي يارانه با توجه به آغاز قانون ھدفمند: عيسي محمد كمالي در گفت وگو با خبرنگار ايلنا گفت
   .ھاي واقعي زندگي تعيين شود  نيز بر مبني ھزينه90رود كه دستمزدھاي سال  برخي كاال و خدمات انتظار مي

ھاي  ھا، حداقل مزد تعيين شده به ھيچ وجه پاسخگوي ھزينه وي با بيان اينكه در زمان بيش از ھدفمند شدن يارانه
  . با توجه به آغاز تحول اقتصادي انتظار افزايش مطالبات فردي كارگران را داريم: زندگي كارگران حداقل بگير نبود؛ گفت

اي تعيين شود كه بتواند نيازھاي كارگران شغال در مناطق آزاد را نيز تامين  ه بايد بگون90حداقل مزد سال : وي يادآور شد
  . كند

ھاي زندگي مزد كارگران به ھيچ پاسخگوي زندگي كارگران  در مناطق آزاد تجاري به دليل باال بودن ھزينه: وي يادآور شد
  . نبوده است

دولت و كارفرمايان براي جبران شكاف مزد با كارگران در سالھاي گذشته : دبير اجرايي خانه كارگر بوشھر يادآور شد
  . توافقاتي كرده بودند كه ھرگز بطور كامل عملياتي نشد

  پايان پيام
 

   انديشي كند  دولت براي لوله سازي خوزستان چاره
 

رگر خوزستان  دبير اجرايي خانه كا :  آمده است 89 در تاریخ اول بھمن  ايلنا - خبرگزاری دولتی کار ایران به گزارش
سازي خوزستان با مشكل دريافت حقوق  ھاي معوقه و مشكالت مديريتي، كارگران كارخانه لوله گويد به دليل بدھي مي

  . و مطالبات مواجه ھستند
 كارگر رسمي و قراردادي در اين كارخانه مشغول به كار 600نزديك به : آقايارحسيني در گفت و گو با خبرنگار ايلنا گفت

  . ھستند
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اداره برق، سازمان تامين اجتماعي و ساير  ھا،  ھاي معوقه اين كارخانه به بانك به دليل انباشته شدن بدھي: وي افزود
  . نھادھا ھيچ مديري نتوانسته است تا اين كارخانه را از شرايط بحراني خارج كند

 سال گذشته 15ادرست مديران سازي خوزستان ريشه در عملكرد ن مشكالت كنوني كارخانه لوله: حسيني يادآور شد
  . اين شركت دارد

 ماه مطالبات 18دبير اجرايي خانه كارگر خوزستان از دولت خواست در خصوص راه اندازي اين واحد نيمه تعطيل و پرداخت 
  . معوقه كارگران اقدام كند

 پايان پيام
 
 

  كارگران منتظر اعالم مصوبات اخير دولت ھستند 
 

: گويد دبير اجرايي خانه كارگر يزد مي :  آمده است 89 در تاریخ اول بھمن  ايلنا -ی کار ایران  خبرگزاری دولتبه گزارش
جامعه كارگري استان يزد اميدوار است تا ھيات دولت در مدت اقامت چند روزه خود در اين استان براي رسيدگي به 

  . مشكالت آنھا تصميمات مناسبي اتخاذ كرده باشد
:  گو با خبرنگار ايلنا با يادآوري اينكه صنعت نساجي در استان يزد دچار مشكالت است؛ گفتعلي دھقاني در گفت و

ھاي معوقه باعث  رويه منسوجات خارجي و بدھي آالت، واردات و قاچاق بي مشكالت ناشي از ساختار فرسوده ماشين
فت حقوق و بازنشستگي مواجه شده تا گروه زيادي از كارگران شاغل در واحدھاي نساجي با مشكلي اشتغال، دريا

  . شوند
عنوان نمونه چھاركارخانه سعادت نساجان، سلك بافت، گرد بافت و درخشان از واحدھاي نساجي ھستند  به: وي افزود

  . توانند از مزاياي بازنشستگي پيش از موعد بھره مند شوند كه كارگران آنھا به دليل استفاده از مقرري بيمه بيكاري نمي
رود  انتظار مي: ھاي كارگران استان يزد از ھيات دولت رسيدگي به اين مسائل بود گفت ن اينكه يكي از خواستهوي با بيا

  . كه ھيات دولت در طول مدت اقامت خود در استان يزد در اين خصوص تصميمات مناسبي اتخاذ كرده باشد
تماعي از ديگر موضوعاتي بود كه كارگران به گفته دھقاني ايجاد اشتغال، توسعه و بھبود خدمات سازمان تامين اج

  . شد استان يزد انتظار داستند تا در سومين سفرريئس جمھور به استان يزد در خصوص آن تصميم گيري مي
  پايان پيام

 
 

  كارگران باسابقه تاژ تعديل شدند 
  

و ھيات مديره كانون ھماھنگي  عض :  آمده است 89 در تاریخ اول بھمن  ايلنا - خبرگزاری دولتی کار ایران به گزارش
 نفر از كارگران با سابقه قراردادي شركت تاژ قزوين از كار بيكار 50متاسفانه : شوراھاي اسالمي كار استان قزوين گفت

  . شدند
 سال فعاليت در 19 تا 14وگو با خبرنگار ايلنا با اعالم اينكه اكثر اين كارگران داراي سابقه كاري  علي رضايي در گفت

در حالي كه اكثر اين كارگران بھترين سال ھاي جواني خود را در اين كارخانه : خانه تاژ قزوين ھستند ، بيان كردكار
اند و تمام توان و انرژي و شادابي جواني خود را دراين كارخانه صرف كرده اند، توسط پيمانكار اخراج و از كار بيكار  گذارنده
  . شده اند

اين اخراج ھا متاسفانه باعث بدبيني : نگي شوراھاي اسالمي كار استان قزوين اظھار كردعضو ھيات مديره كانون ھماھ
  . كارگران به مديران و مسئوالن شده است 

در حالي اخراج كارگران كارخانجات تاژ قزوني در ماه ھاي : اين مقام ارشد كارگري استان قزوين در ادامه به ايلنا گفت
ه نھادھاي نظارتي و دستگاھاي قضايي وامنيتي گزارش داده ايم ،چشم اميد داريم كه منتھي به پايان سال را به كلي

  . آنان با درايت و تدبير جلوي موج اخراج ھا را در اين شركت قاطعانه بگيرند 
ه  نفر نيروي انساني در حال توليد مداوم است و تمامي توليدات آن الحمدال960كارخانجات تاژ قزوين با : وي اظھار كرد

بفروش مي رسد و اخراج كارگران دراين موقعيت بسيار مطلوب و با اين شرايط ھيچگونه توجيھي اقتصادي و مديريتي 
  . ندارد

گفتني است كارگران اخراجي اين شركت تجمعي آرام را روز چھارشنبه گذشته در جلوي شركت تاژ قزوين براي پيگير ي 
  . ن تجمع در روزھاي آتي تا حصول نتيجه قطعي ادامه پيدا كندخواسته ھاي شان برگزار كردند و قرار است اي

 پايان پيام
 

 دستمزد 

 90 حداقل دستمزد كارگري برای سال
از سوي كميته دستمزد  90 حداقل دستمزد كارگران براي سال: كارشناس اقتصادي در كميته دستمزد خانه كارگر گفت

 .خانه كارگر محاسبه شد
ھزار كالري و براي ھر كودك 2يك خانوار چھار نفره، براي ھر كدام از بزرگساالن  ري برايحداقل كال: وي اظھار داشت

 . كالري تعيين شده است800نيز يكھزار و  خردسال

اقالم و فراواني كاالھايي است كه از  محاسبه دستمزد براساس: روز شنبه در گفت و گو با ايرنا، افزود» عليرضا حيدري
حداقل كالري براي يك خانوار چھار نفره، براي : وي اظھار داشت .است ن اجتماعي، اعالم شدهسوي وزارت رفاه و تامي

: وي تاكيد كرد .است  كالري تعيين شده800ھزار كالري و براي ھر كودك خردسال نيز يكھزار و 2بزرگساالن  ھر كدام از
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د به فعاليت بپردازد و در صورتي كه اين ميزان بتوان ميزان يادشده حداقل كالري است كه فرد در طول روز نياز دارد تا
وي ھيدروكربورھا، پروتئين ھا، حبوبات، سيزيجات، ميوه ھاي تازه و  .تغذيه مي شود كالري به فرد نرسد فرد دچار سوء

، ذكر غذايي تامين كنند بخشي از كاالھايي كه مي توانند حداقل كالري مورد نياز خانوارھا را در قالب سبد مواد لبني را
 .كرد

اقالم يادشده در سازمانھاي ميادين و  : ماده غذايي را در برمي گيرد، گفت16حيدري با بيان آنكه اين كاالھا در مجموع 
 تومان براي حداقل تامين خوراك 300ھزار و 194دستمزد خانه كارگر به رقم  تره بار قيمت گذاري شده كه در نھايت كميته

طور  به گفته اين فعال اقتصادي در حوزه كار، با محاسبات انجام شده بنابراين ھر فرد به .چھار نفره رسيد يك خانوار
 . تومان براي تامين حداقل خوراك دارد578 ھزار و 48ماھانه نياز به 

نياز به مخارج ديگري نظير ھزينه  ارقام يادشده فقط براي حداقل خوراك است در صورتي كه خانوار كارگري: حيدري گفت
 .اقالم پيش بيني نشده دارد مسكن، پوشاك، حمل و نقل، بھداشت و آموزش و سايرھاي 

كارگري اضافه شود دستمزد  در صورتي كه اين موارد ھم به ميزان حداقل سبد ھزينه خوراك خانوار: وي ادامه داد
ست و نمي توان از معيشت خانوار اين ارقام غيرقابل انكار ا: وي تاكيد كرد . ھزار تومان افزايش يابد487دريافتي بايد به 

  .حذف شود كارگري

 حمله گارد ویژه به مردمی که می خواستند اندوخته ھای خود را از بانک خارج کنند
  

 ساختمان( بر اساس شنيده ھا چھارشنبه شب در پاستور  : بھمن آمده است 3در انتخاب وبالگ آخرین به نوشته 
بانك دولتي بخصوص  ژاد و رئيس بانك مركزي و ھمچنين رياست چند  نجلسه اي با حضور احمدي) رياست جمھوري 

ژاد ارائه شده كه در آن خبر از   احمدي ن بانك ملي و ملت تشكيل شده و در آن گزارشات مھم و محرمانه اي به
 دو و ملت داده شده كه در صورت عدم كمك اضطراري دولت به اين ورشكستگي زود ھنگام دو بانك معتبر يعني ملي

 به نظر می رسد یکی از دالیل ممنوعيت. بھمن ماه رسما اعالم ورشكستگي خواھند كرد  7بانك تا روز چھارشنبه 
بسياری که از احتمال   ميليون از حساب بانکی ھمين احتمال ورشکستگی بانکھا بوده باشد ولی١٥برداشت بيش از 

. به برداشت کل موجودی حساب خود نموده اند  ، اقدامورشکستگی بانکھا مطلع شده اند از طریق راھکار برگشت چک
کشور یکی پس از دیگری ورشکست خواھند شد مگر اینکه دولت مثل دولتھای  در صورت ادامه این روند بانکھای معتبر

کسر عدیده دولت و  با وجود مشکالت. دست به جيب کند تا بتواند آنھا را وقتأ ھم که شده سرپا نگھدارد آمریکا و اروپا
راه دولت حذف یارانه ھاست که البته بر طبق قانون  بودجه باال که ھمه فروش نفت در سال آینده را خواھد بلعيد، تنھا

  . برای ھر مخارجی نيست و دارای ضوابطی است دولت مجاز به مصرف از این منبع
 

  : می افزایدخبر دیگری در ھمين رابطه
  

دست من رسيد قصد  زود ھنگام دو بانك دولتي مھم از طريق پيامك بهطي اخباري كه ديروز مبني بر ورشكستگي 
بازار فرش فروشان ( مراجعه به بانك ملت در بازار  خالي كردن حساب بانكي خود را از بانك ملت داشتم كه امروز پس از

 بود و ھر لحظه روبرو شدم كه كساني ھم مانند من نيز اين خبر به دستشان رسيده با ازدحام و شلوغي بي سابقه) 
. حساب افزوده ميشد  حساسيت بازاريان و پيچيده شدن اين خبر در بازار به صف مشتريان بانك براي برداشت از به دليل
ميتواند حواله بين بانكي صادر كند كه با مخالفت   و نيم بود كه باجه پرداخت اعالم كرد كه موجودي ندارد و11ساعت 

 نيز به مشترياني كه براي برداشت پول مراجعه كرده بودند به آنھا اعالم كرد كه س شعبهرئي. اكثر مشتريان روبرو شد 
روبرو شد كه به درگيري  ورشكستگي اين بانك شايعه است و نياز به خالي كردن حسابھا نيست ولي با اصرار مشتريان

ژه وارد شعبه مذكور   بعد ماموران يگان ويلحظاتي. افزوده شد  لفظي انجاميد كه با دخالت مامور بانك نيز به اين درگيري
تعدادي از حجره   . بدترين شكل و حتي زدن باتوم بيرون كردند و درب بانك را به روي مشتريان بستند شدند و ھمه را به

ھم اكنون بازار فرش فروشان . پايين كشيدند   بالفاصله كركره ھا را ھا و مغازه ھاي اطراف با شنيدن شعار ھای مردم
  .شورش در اطراف بانك مستقر شده اند حالت امنيتي به خود گرفته و نيروھاي ضد

  

 ھای تھران  حضور زنان كارتن خواب در كنارخيابان

اگر تاكنون فقط می دانستيم كه تعداد زنان : مرتضی طاليی اظھار كرد: نوشت بھمن 3در تاریخ مردمساالری روزنامه 
نی را داريم كه اين زنان معتاد كه شرايط نامساعدی را دارند، در سطح جامعه بيش معتاد قابل توجه است، حال اين نگرا

  . عه ما دچار تزلزل شده استاز قبل به چشم می خورند و ھمه اين موارد نشان می دھد كه خانواده در جام
اجتماعی آن در متاسفانه شرايط خانواده و بنياد : رييس كميسيون فرھنگی اجتماعی شورای شھر تھران عنوان كرد

جامعه دچار مشكالت عديده ای شده و آمار قابل توجه طالق در جامعه، افزايش تعداد زنان سرپرست خانوار، زنان كارتن 
  . راه داردخواب و معتاد را به ھم

كارتن قطعا حذف و نگھداری زنان كارتن خواب معتاد و يا غيرمعتاد بسيار مھمتر و واجب تر از مردان : طاليی تاكيد كرد
 .خواب است، چرا كه عادی شدن حضور آن ھا در كنار خيابان زنگ خطری برای جامعه خواھد بود
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 آباد کرمان  به یاد کارگران مس خاتون

  
ھفت سال پيش، کارگران معترض مس خاتون آباد کرمان را از زمين و ھوا مورد حمله قرار دادند و چھار نفر از آنان را 

کميته ھماھنگی برای کمک . ھيچ کس به دليل این کشتار تکان دھنده محاکمه نشد. کشتندھمراه با یک دانش آموز 
  : به ایجاد تشکل ھای کارگری به مناسبت سالگرد این واقعه بيانيه ی زیر را منتشر کرده است

ليل اخراج خود ای را به د ھای گسترده آباد، اعتراض ، جمعی از کارگران مس خاتون١٣٨٢در روزھای پایانی دی ماه سال 
اما پس از گذشت یک ھفته از شروع اعتراضات، ھيچ پاسخی از طرف صاحبان سرمایه به . توسط کارفرمایان، آغاز کردند

بنا بر این در روز چھارم بھمن، با خواست دفاع از حق کار و امنيت شغلی کارگران و استخدام رسمی و . آنان داده نشد
ھای مسئول به جای پاسخ گویی به خواست انسانی و  اما مقام.  بابک به راه افتادنددائم آنان، به سوی فرمانداری شھر

مسلم آنان، فرمان حمله به کارگران را صادر کردند و با کمک نيروھای انتظامی و امنيتی آنان را از زمين و ھوا مورد 
 ٢٠٠نه و ضد انسانی، که در آن بيش از در این تھاجم وحشيا. تھاجم و رگبار گلوله قرار دادند و به خاک و خون کشيدند

، مھدوی و مومنی و  جاویدی شان شرکت داشتند، چھار کارگر به نام ھای ریاحی،  ھای نفر از کارگران، به ھمراه خانواده
  .آموز به نام پورامينی، جان خود را از دست داده و جمع زیادی نيز زخمی و بازداشت شدند یک دانش

ھای قضایی، نه تنھا ھيچ  ال از آن واقعه ی دھشتناک و کشتار بيرحمانه می گذرد، اما مقامھم اکنون بيش از ھفت س
عکس العملی در این مورد نشان نداده اند، بلکه عمال پيگيری این قضيه و معرفی مجریان و آمرین این اقدام فجيع و 

الوه بر این، در طول این مدت، نه تنھا از ميزان ع. ضدانسانی را به باد فراموشی و نسيان سپرده و به کلی از یاد برده اند
مصائب و مشکالت کارگران و گستردگی اخراج ھا و بيکارسازی آنان، کم نشده، بلکه به نحو آشکار و چشمگيری بر 

  .شدت و حدت آن افزوده شده است
 خود را در شرایطی گرامی کارگران معدن مس خاتون آباد کرمان، امروزه یاد جان باختگان و ھمکاران دالور و حق طلب

ی شوم و نکبت بار انواع فشارھا و معضالت ِ  ھای وسيعی از طبقه ی کارگر ایران، ھمچنان زیر سایه دارند که بخش می
اھدایی نظام سرمایه داری، ھمچون سطح نازل دستمزدھا و تأخير در پرداخت آن ھا برای ماه ھای متمادی، رواج 

 کار در ميان بخش ھای وسيعی از این طبقه و در این رابطه اخراج و بی کارسازی قراردادھای موقت و اسارت بار
گسترده و بی سابقه ی کارگران و تعطيلی محل ھا و مراکز کار و زیست آنان، سلب آزادی ھای دموکراتيک و سياسی 

کات و فعاليت ھای حق طلبانه کارگران و دیگر اقشار اجتماعی و درھمين رابطه ترویج بگير و ببند و اختناق و سرکوب تحر
قرار داشته و بيش از پيش نگران حقوق از دست رفته و امنيت شغلی و معيشتی خود و خانواده ... و انسانی آنان و 

  . شان می باشند ھای
گذرد، اما کارگران ایران  آباد کرمان می آری ھفت سال از سرکوب یکی از خواست ھای مسلم و برحق کارگران در خاتون

ای چون حق اعتصاب و حق ایجاد تشکل ھای مستقل کارگری محروم  چنان از حقوق اوليه و برسميت شناخته شدهھم
تعداد زیادی از کارگران، به ھمراه . ھستند و اجازه برگزاری آزادانه مراسم اول ماه مه، روز جھانی کارگر را ندارند

برند، و این  قوق و خواست ھای مسلم کارگران در زندان بسر مینمایندگان خود و فعاالن کارگری، صرفاً به جرم دفاع از ح
 و امکانات الزم، برای  ی جناح ھا و باندھای آن با ھمه ی ظرفيت ھا تماماً در شرایطی است که صاحبان سرمایه، از ھمھ

ی بی حساب و ی کارگر، جھت دست یابی به انباشت پایان ناپذیر سرمایه و سودھا استثمار ھرچه بی رحمانه تر طبقھ
  .افسانه ای، قد برافراشته و ھمه ی توان و قدرت خود را در این راه به خدمت گرفته است

ھای شریف و زحمتکش، در ھفتمين سالگرد جان باختن  داشت یاد و خاطره این کارگران و این انسان ما ضمن گرامی
ر و تھدید و زندانی کردن کارگران و نمایندگان آن ھا و آنان، اکيداً خواھان پایان دادن به ھر گونه سرکوب و اختناق و احضا

داری  باری که صاحبان سرمایه و نظام سرمایه اعتراض به شرایط فالکت. ھای امنيتی ھستيم فعالين کارگری، به بھانه
ن ما ھمچنين به ھمراه دیگر کارگران ایران، خواھا. برای کارگران رقم زده است، حق مسلم و بدیھی کارگران است

ھای معوقه ی آنان، لغو قراردادھای موقت کار و داشتن حق آزادی  افزایش دستمزدھای کارگران و پرداخت حقوق
اعتصاب و حق ایجاد تشکل مستقل کارگری و برخورداری از سایر حقوق و آزادی ھای دموکراتيک و سياسی ھمچون 

ی  و برخورداری از جھانی برابر و به دور از ھمه... حق آزادی بيان و اندیشه و نشر و حق تجمع و تحصن و راھپيمایی و
  .مصائب و معضالت نظام سرمایه داری ھستيم و برای آن تالش و مبارزه می کنيم

     کميته ھماھنگی برای کمک به ایجاد تشکل ھای کارگری
 ١٣٨٩سوم بھمن 

  اطالعيه 

 ھمکاران و دوستان گرامی 
 

. ه کارگران خاتون آباد می باشد چھار بھمن سالروز حمله ددمنشانه دولت ب  
ما کارگران ضمن گراميداشت یاد کارگران جان باخته ، خواھان محاکمه قاتالن این کارگران در یک دادگاه علنی و با حضور 

. خانواده و کارگران ھستيم   
 زنده باد یاد تمامی جان باختگان راه آزادی کارگران 

 جمعی از کارگران ایران خودرو 
89 بھمن ماه  

  
  : ھاي كارگران جھان به ايران با سفر رئيس آسيايي اتحاديه

   شدWFTUتشكيالت خانه كارگر ايران عضو 
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ھاي   با سفر رئيس آسيايي اتحاديه :  آمده است 89 بھمن 3 در تاریخ  ايلنا - خبرگزاری دولتی کار ایران به گزارش

  . ھوري اسالمي ايران به عضويت اين اتحاديه درآمدبه ايران، تشكيالت خانه كارگر جم) WFTU(كارگران جھان 
ھاي كارگران جھان كه براي اعالم عضويت  به گزارش خبرنگار ايلنا، اديب ميرو، رئيس آسيايي كنفدراسيون اتحاديه

يه تشكيالت خانه كارگر جمھوري اسالمي ايران در اين سازمان كارگري جھاني به ايران سفر كرده بود عصر امروز از تحرير
  . خبرگزاري كار ايران بازديد كرد
  . ، وي را با روند توليد اخبار در اين خبرگزاري كارگري آشنا كرد كه در اين ديدار ابوتراب فاضل

  . ھاي كارگران جھان عضويت دارند  اتحاديه كارگري از كشورھاي مختلف جھان در كنفدراسيون اتحاديه220: وي گفت
  .  عضويت دارندWFTUليون كارگر از پنج قاره جھان در  مي78بيش از : ميرو تصريح كرد

اين تشكيالت در خصوص مسائلي چون بيكاري، اشتغال ، : ھاي كارگران افزود رئيس آسيايي كنفدراسيون اتحاديه
خوشحاليم كه تشكيالت : بھداشت ميحط كار، بھداشت فردي و محيط زيست فعاليت در سراسر دنيا فعاليت دارد؛ گفت

  . ي چون خانه كارگر نيز به عضويت ما در آمده استگسترده ا
  . ھاي تشكيالت خانه كارگر نيز بازديد خواھد كرد وي در جريان اقامت خود در ايران از ساير بخش

ھاي كارگري جھاني است كه فعاالن كارگر از كشورھاي  ، يكي از تشكل)WFTU(ھاي كارگران جھان  فدراسيون اتحاديه
  . ضويت دارندمختلف جھان در آن ع

  پايان پيام
  

  دولت به مشكل كارگران شھرداري آبادان رسيدگي كند
  

: گويد دبير اجرايي خانه كارگر آبادان مي:  آمده است 89 بھمن 3 در تاریخ  ايلنا - خبرگزاری دولتی کار ایران به گزارش
  . مشكالت كارگران شھرداري آبادان ھنوز ادامه دارد

ورت پيماني  كارگر در زير مجموعه شھرداري آبادان به ص300بيش از :  با خبرنگار ايلنا، گفتوگو آقايار حسيني در گفت
  . بيشتر اين كارگران با مشكل عدم يا تاخير در دريافت مطالبات مواجه ھستند: وي افزود. مشغول به كار ھستند

اندھي مشاغل پيماني به مشكالت كارگران دبير اجرايي خانه كارگر آبادان از دولت خواست تا با توجه به تاكيد بر سام
اين فعال كارگري با بيان اينكه بيشتر كارگران پيماني شھرداري آبادان . اري آبادان نيز بيشتر توجه كندپيماني شھرد

  . داراي مشاغل مستمر و غير حجمي ھستند خواستار توجه دولت به اين وضع شد
  پايان پيام

  دستمزد 
  ھاي انرژي است اسبه بھاي جديد حامل مستلزم مح90محاسبه مزد 

  
تا : گويد دبير اجرايي خانه كارگر قزوين مي:  آمده است 89 بھمن 3 در تاریخ  ايلنا - خبرگزاری دولتی کار ایران به گزارش

  .  اعالم موضع كرد90توان در مورد تعيين مزد  ھاي انرژي نمي ھاي جديد حامل قبل از مشخص شدن ھزينه
ھاي  ھا و آزادسازي ھزينه با توجه به اجراي قانون ھدفمندسازي يارانه: وگو با خبرنگار ايلنا، گفت ر گفتعيدعلي كريمي د

 90ھاي انرژي در خصوص دستمزد سال  ھاي جديد محاسبه حامل توان حداقل بدون مشخص شدن تعرفه زندگي نمي
  . گيري كرد تصميم

 بايد افزايش يابد و اين افزايش به طور قطع بايد بيش 90براي سال به گفته اين فعال كارگري بدون شك دستمزد كارگران 
  .  درصد سالھاي گذشته باشد15 تا 10از 

 تا 10ھاي گذشته ھمواره شوراي عالي كار بدون در نظر گرفتن شرايط اقتصادي با افزايش  در سال: كريمي يادآور شد
  . جه با شرايط كارگران حداقل بگير ھمخواني نداشتكرد كه اين ميزان به ھيچ و  درصدي دستمزدھا موافقت مي15

  .  نفره تعيين كند4ھاي واقعي يك خانوار  شوراي عالي كار بايد حداقل مزد را بر مبني تورم و ھزينه: وي يادآور شد
  . ھاي گذشته مزد كارگران تنھا بر مبني تورم افزايش يافته است به گفته دبير اجرايي خانه كارگر قزوين در سال

  پايان پيام
  

  دستمزد 
   بايد بر مبناي خط فقر واقعي تعيين شود 90مزد 

  
: دبير اجرايي خانه كارگر كرمان گفت:  آمده است 89 بھمن 3 در تاریخ  ايلنا - خبرگزاری دولتی کار ایران به گزارش

  . دستمزدھاي جديد بايد بر مبناي خط فقر واقعي جامعه تعيين شود
 را با 90توان مزد سال  ھا نمي سازي يارانه به دليل اجراي قانون ھدفمند:  با خبرنگار ايلنا گفتوگو عباس كاربخش در گفت

  . افزايش چند درصدي تعيين كرد
ھاي زندگي برابري كند و اين درحالي  برابر عرف و قانون دستمزد نيروي كار بايد با ھزينه: اين فعال كارگري با يادآور شد

  . دستمزدھاي تعيين شده براي كارگران ھمراه از خطر دفترھاي غير رسمي كمتر بوده استھاي گذشته  استكه در سال
ھاي واقعي  تنھا در سال ابتدايي پيروزي انقالب اسالمي بود كه مزد كارگران بر مبناي ھزينه: اين فعال كارگري افزود

  . زندگي تعيين شد
قرار بود  : ر جبران شكاف مزدي با يكديگر توافق كردند؛ گفت شركاي اجتماعي ب80وي با يادآوري اينكه در ابتداي دھه 

ھاي زندگي كارگران جبران شود كه اين موضوع ھيچگاه به طور   سال شكاف ايجاد شده ميان مزد و ھزينه4طي مدت 
  . كامل محقق نشد
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ه متوسط حداقل بيش از در حال حاضر ھزينه متوسط براي تامين مخارج يك خانواد: دبير اجرايي خانه كارگر كرمان گفت
  . يك ميليون تومان است

   پيامپايان
  

  دستمزد

   ھزار تومان 500 برای كارگران 90حداقل دستمزد در سال 
  

عليرضا محجوب خواستار رسيدگی به :  آمده است 89 بھمن 4  ايلنا در تاریخ -دولتی کار ایران ی به گزارش خبرگزار 
باید با تمام قوا در : ھای حمایتی از كارگران و صنایع گفت بر لزوم تعریف بستهوضعيت كارگران و صنایع شد و با تاكيد 
  . حمایت از كارگران و صنعت حركت كنيم

به بيان نطق ميان )  بھمن4(به گزارش ايلنا، نماینده تھران، ری، شميرانات و اسالمشھر در جریان جلسه علنی امروز
  . دستور خود پرداخت

باید از : د با بيان اینكه كارگران و كوخ نشينان اسباب پيروزی انقالب را فراھم كردند، گفتمحجوب در ابتدای نطق خو
وضعيتی كه صنایع و كارگران در این روزھا گرفتار آن ھستند ابراز نگرانی كنند چرا كه ھم اكنون كه من در حال ارائه نطق 

وقات خود رادریافت نكرده اند و تنھا یك نمونه از ھستم گروھی از كارگران شركت پارس متال كه ماه ھاست حقوق و مع
  . انبوه واحدھای توليدی دارای مشكل ھستند در جلوی درب مجلس تجمع كرده و خواستار توجه خاص ھستند

محجوب در ادامه سخنان خود ازوزارت صنایع درخواست كرد تا با ارسال ھيات حمایت از صنایع به شركت پارس متال 
  . شكالت كارگران این شركت پایان دھدھرچه سریعتر به م

نماینده تھران با بيان اینكه رژیم پھلوی بر بنياد حمایت از سرمایه داری بنا شده بود و انقالب اسالمی و حضرت امام این 
بود امام سرمایه داری و تفكر سرمایه محور را با خدمت به مردم جایگزین كرد و از ھمين رو : كج راھه را پایان دادند گفت

  . كه گفت، من یك موی كوخ نشينان را با كاخ نشينان عوض نمی كنم
باید مراقب باشيم در جامعه امروز ما ثروتمندان و سرمایه داران عنان جامعه را از دست پيروان امام : وی ھمچنين افزود

  . خمينی و مكتب تشيع خارج نكنند
ھزار واحد 4 حدود 87در سال : ی صنعتی پرداخت و گفترئيس خانه كارگر در ادامه سخنان خود به مشكالت واحدھا

 طی مصوبه ای با استمھال 88توليدی و اقتصادی كتباً درخواست استمھال بدھی خود را داشت كه دولت برای سال 
 ھزار واحد به بانك ھا موافقت كرد اما متاسفانه مشكالت ركودحاكم بر واحدھای اقتصادی و فضای كسب و كار 2بدھی 
  .  آغاز شده ھر روز سنگين تر شده است74 سال كه از

 88فراكسيون كارگری مجلس گزارش دقيقی در سال : رئيس فراكسيون كارگری مجلس شورای اسالمی ھمچنين افزود
 دارای وضع وخيم تری شده است و بسياری از آنھا موقت 88 ھزار واحد در سال 2 واحد ازاین 600تھيه كرده كه طی آن 

  . ه تعطيل شده استیا برای ھميش
وی ھمچنين از وزیر اقتصاد درخواست كرد تا ھرچه سریعتر دستور توزیع سھام عدالت كارگران ساختمانی بعد از گذشت 

  یك سال را صادر كنند 
براساس بررسی ھای دقيق تامين حداقل پوشاك، مسكن و خوراك برای سال نود : محجوب در پایان سخنان خود گفت

  .  ھزار تومان درآمد استكه در تعيين حداقل دستمزدھا باید به این نكته توجه شود500نيازمند ماھيانه 
  پايان پيام

    

چرا يک کارگر ھشت ماه در بالتکليفی و تحت چنين شرايطی نگه : برادر رضا شھابی
 داشته می شود؟ 

بعد از گذشت نزديک به روز بيست و ھشتم دی ماه :  آمده است 89 بھمن 4 در جرسبه نوشته سایت اصالح طلب 
  . واحد تھران و حومه برگزار شدھشت ماه نھايتا دادگاه رضا شھابي، عضو ھيئت مديره سنديکای کارگران شرکت 

به علت اينکه . اين دادگاه منحل و برگزاری آن به ھفته آينده موکول شد: " برادر آقای شھابی در اين خصوص می گويد
ه مطالعه پرونده ايشان شده و نتوانسته بودند که با موکل خود صحبتی داشته وکيلشان آقای شفيعی تنھا موفق ب

حاال بيست و ھشتم، نامه داده اند که وکيلشان ايشان را در زندان مالقات کند و با ھم صحبت داشته باشند تا . باشند
اده بودند که آقای شفيعی برادرم را زيرا حدود يکماه پيش قاضی صلواتی نامه د. ببينيم اين بار اين نامه را قبول می کنند

  " .مالقات کند اما نگذاشته بودند که اين مالقات صورت بگيرد
 در محل کار خود بازداشت و از آن زمان تاکنون در بالتکليفی بسر ٨٩ خرداد ماه ٢٢گفتنی است، اين فعال کارگری در 

اب به بيمارستان ذا زد که در ھفتمين روز اعتصوی يکبار در اعتراض به بالتکليفی خود دست به اعتصاب غ. می برد
  . منتقل گرديد

با آقای شھابی برادر رضا شھابی در خصوص برگزاری دادگاه و آخرين وضعيت وی به گفتگو " جرس"به ھمين مناسبت 
   :پرداخته که متن آن در پی می آيد

   .رماييدآقای شھابی لطفا از آخرين اطالعی که از وضعيت برادرتان داريد صحبت بف
   .سه شنبه بيست و ھشتم دی ماه که آقا رضا را برای محاکمه آورده بودند موفق شديم ايشان را ببينيم

   بعد از چه مدت برای ايشان دادگاه برگزار کردند و نتيجه آن چه بود؟
زاری آن به ھفته آينده بعد از نزديک به ھشت ماه نھايتا دادگاه تشکيل شد که باز بنا به داليلی اين دادگاه منحل و برگ

   .موکول شد
  است؟ می توانيد بگوييد آن داليل چه بوده 
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به علت اينکه وکيلشان آقای شفيعی تنھا موفق به مطالعه پرونده ايشان شده بودند و نتوانسته بودند که با موکل خود 
ن مالقات کند و با ھم صحبت حاال بيست و ھشتم نامه داده اند که وکيلشان ايشان را در زندا. صحبتی داشته باشد

داشته باشند تا ببينيم اين بار اين نامه را قبول می کنند؟ زيرا حدود يکماه پيش قاضی صلواتی نامه داده بودند که آقای 
  . ند که اين مالقات صورت بگيردشفيعی برادرم را مالقات کند اما نگذاشته بود

   به ايشان تفھيم کرده اند؟ چه اتھاماتی را
يست و دوم خرداد که ايشان را در محل کار بازداشت کردند اتھام دزدی به ايشان زدند بعد چھل روز گفتند اتھامش روز ب

اين اتھامات واھی در صورتی است که آقای شھابی فقط فعاليت کارگری . ارتباط با بيگانگان و تماس با منافقين است
حاال سوال من اين است آيا مطالبات حقوق خود جرم . تداشته است و برای احقاق حقوق کارگران زحمت کشيده اس

اين درست . محسوب می شود؟ حداقل اين را بگويند تا ما تکليفمان را بدانيم که فعاليت کارگری جرم محسوب می شود
  .  مااتھاماتی که نه خود برادرم قبول دارد نه. نيست که ايشان ھشت ماه در زندان با اتھامات واھی نگھداری شود

در اين مدت ھم آقای شھابی يکبار دست به اعتصاب غذا زدند می توانيد بگوييد در اعتراض به چه چيزی اعتصاب کرده 
   بودند؟

برای اينکه وضعيت پرونده ايشان معلوم نبود ما به دادسرا مراجعه می کرديم می گفتند پرونده اش در اوين است بعد که 
 اينجا نيست در دادسرا است و مدام ما را می دوانند تا اينکه برادرم دست به به زندان می رفتيم می گفتند پرونده اش

حتی يک ھفته تا . اعتصاب غذا زد و گفت جرم و اتھام من چيست که چند ماه در بالتکليفی بايد در زندان نگھداری شوم
   .قبل از اينکه ايشان را به دادگاه بياورند در سلول انفرادی بوده است

  ؟ علتش چه بود
بخاطر شکنجه روحي، االن ھم فکر کنم در زندان انفرادی باشند چون ما پنجشنبه که ايشان را مالقات کرديم گفتند در 

   .سلول انفرادی ھستند
   وضعيت روحی و جسمی ايشان چطور بود؟

ری می روحيه بااليی دارد اما وضعيت جسمی خوبی ندارد خوب ھشت ماه است که در زندان تحت شرايط سخت نگھدا
ما حتی زمانيکه در دادگاه خواستيم دو دقيقه خانواده اش ايشان را ببينند ماموران برخورد بسيار نامناسبی . شود

 آخه انسانيت کجا رفته که ھشت ماه خانواده اش او را نديده حاال دو دقيقه. داشتند و ھل می دادند که نزديک نشويد
  . بگذارند که با ھم صحبت کنند

  ن به چه صورت بوده است؟ تھايتامالقا
فرزندان برادرم که . ما مالقات حضوری اصال نداشتيم و دو ھفته ای يکبار مالقات کابينی کوتاه و پشت شيشه می دادند

يکی دوبار آنھا را برديم و از پشت . يک دختر دوازده ساله و يک پسر سيزده ساله واقعا از اين شرايط افسردگی گرفته اند
حتی نمی توانند در آن مدت کوتاه پدرشان را بغل کنند و نفس ھمديگر را حس کنند تا آرام .  ديدندشيشه پدرشان را

  .  ظلم استبخدا اين. متاسفانه اين ھم از آنھا با اين شرايط روحی دشوار دريغ می شود. شوند
   بفرماييد؟ در پايان ھر خواسته ای که از مسئولين قضايی داريد

از رياست جمھوری می پرسم برادرم به چه جرمی در زندان است؟ ما از آنھا عاجزانه می من از مسئولين قضايي، 
ما می خواھيم بدانيم شما از . خواھيم تکليف ايشان را مشخص کنند تا ھم ايشان، ھم خانواده از بالتکليفی در بيايند
گه می داريد؟ اين عدالت است؟ ما يک کارگر چه می خواھيد که ھشت ماه او را در بالتکليفی و تحت چنين شرايطی ن

  .  نه اينکه اين شرايطمان باشدبايد زير سايه اين نظام آرامش و آسايش داشته باشيم
  .با تشکر از فرصتی که در اختيار ما قرار داديد

  

   کشت و صنعت مھاباد 2 نفر از کارگران واحد 30اخراج بيش از 

 نفر از کارگران خود 30ھاباد اقدام به تعدیل نيرو نموده و بيش از طی یک ماه گذشته کارفرمایان شرکت کشت و صنعت م
  . سال سابقه کار در این شرکت را داشتند 10 تا 5 نفر از این کارگران بين 20   را اخراج نموده است که بالغ بر

 شامل مرغ توليدات آن که ھاي توليدي موجود در منطقه مھاباد است كشت و صنعت مھاباد يكي از بزرگترين مجتمع
ھمچنين بزرگترين كشتارگاه مرغ، گاو و گوسفند منطقه در اين شركت قرار . مادر، مرغ گوشتي و جوجه يك روزه ميباشد

 ميليارد تومان وام جھت 5 شرکت مذکور ، از طرف بانک کشاورزی بيش از 89ھر چند طی نيمه اول سال . دارد
، اما با این وجود ، روز به روز فشار بر کارگران را افزایش  ه استساماندھی و ارتقا سطح کيفی کارخانه دریافت نمود

به گفته یکی .  نبود امنيت شغلی یکی از بزرگترین مشکالتی است که کارگران با آن درگير ھستند  داده ودر حال حاضر
مایند ، روز ھای آتی  شرکت اقدام نن2از این کارگران ، اگر طی روز ھای آینده کارفرمایان نسبت به جوجه ریزی واحد 

  .شاھد موج وسيعتری از اخراج کارگران خواھيم بود 

  کميته ھماھنگی برای کمک به ایجاد تشکل ھای کارگری 

  1389 بھمن 4

 افزايش مداوم قيمت ميوه و تره بار / تبعات ھدفمندی 

و تره بار در سی و ششمين روز  از افزايش قيمت ميوه :  بھمن آورده است 4 به تاریخ مھر در گزارشيدولتی خبرگزاری 
   :اين خبرگزاری نوشت. ھا خبر داد و در عين حال، اين افزايش را خودسرانه خواند اجرای طرح ھدفمندی يارانه
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 روز از اجرای قانون ھدفمند کردن يارانه ھا در کشور می گذرد و اگرچه دولت با تصميمات خود تالش در اصالح ٣۶امروز 
کنند که  است، اما ھنوز برخی اقدام به افزايش خودسرانه قيمتھا در بازار دارند و تالش مينقايص اين طرح داشته 

  .  دھندعليرغم بھره مندی از حمايتھای دولت، باز ھم افزايش قيمت را سرلوحه کار خود قرار
 قيمت حمل بار از سوی در واقع، ھفته ھای آغازين اجرای قانون ھدفمند کردن يارانه ھا در کشور بود که به دليل افزايش

داران و البته انجام کار کارشناسی از سوی دولت، اصالح و بازنگری در سھميه ھا و نرخ گازوئيل ارايه شده  برخی کاميون
به کاميون داران در دستور کار قرار گرفت تا دليلی بر افزايش خودسرانه قيمتھا نباشد، اما گويا برخی قصد سوءاستفاده 

   .ازار را دارند و تالش می کنند که با افزايش قيمت ھا، نظم عمومی بازار را بر ھم زننداز شرايط فعلی ب
در اين ميان، گشت و گذاری در بازار نشانگر افزايش قيمت خودسرانه برخی اقالم ميوه و تره بار است، به نحوی که 

ند، ضمن اينکه پياز نيز در بازار کمتر از برخی اقالم با افزايش محسوسی در قيمتھا نسبت به ھفته گذشته مواجه بوده ا
   .ھفته گذشته عرضه می شود

 تومان، ۶٠٠ تومان، سيب زمينی ٣٢٠ تومان، ھويج ٧٠٠بررسی ھا نشان می دھد که قيمت ھر کيلوگرم فلفل دلمه ای 
   . تومان عرضه می شود٧٢٠ تومان و بادمجان ٧٠٠ تومان، گوجه ۴۵٠ تومان، نارنج ۴٠٠کاھو 

 تومان، سيب قرمز ۶۵٠ تومان، کيوی ٩٠٠ تومان، نارنگی ٩٩٠ تومان، سيب ١١۵٠ر کيلوگرم پرتقال تامسون ھمچنين ھ
در .  تومان عرضه می شود٨۵٠ تومان و انگور ١٠۵٠ تومان، موز ۵٨٠ تومان، پرتقال رسمی ٧٩٠ تومان، ليموشيرين ١٠٣٠

  .  بوده استبا افزايش قيمت مواجهاين ميان قيمت سيب، نارنگي، ليموشيرين 
 تومان، ٢٠۵٠ تومان، لپه ١٧۵٠ تومان، لوبيا سفيد ١٠۵٠ تومان، لوبيا بلبلی ١۵۵٠ گرمی نخود لوبيا ٩٠٠قيمت ھر بسته 

 تومان، برنج ٢٣۵٠ تومان، برنج صدری ٢۶٠٠برنج ھاشمی .  تومان بوده است١٢٠٠ تومان و قند شکسته ١٠٨٠شکر 
   .مان است تو٢٠۵٠ تومان و برنج وارداتی ٢۵٠٠طارم 

 تومان، ماھيچه گوسفندی ١۵٧٠٠ تومان، ران گوسفندی ٩٠٠٠ تومان، خورشتی گوساله ٩٨۵٠ھمچنين راسته گوساله 
 تومان، کف دست گوسفندی ٨٧۵٠ تومان، سردست گوساله ۶٠۵٠ تومان، قلوه گاه ٧٢۵٠ تومان، گردن گوساله ١۶٢٠٠
  .ن عرضه می شود توما٣٠۵٠قيمت ھر کيلوگرم مرغ نيز .  تومان است١۴٩۵٠

   
 در اعتراض به عدم دریاف حقوق یازده ماهخودسوزی کارگر شھرداری 

 
خودسوزی یک کارگر شھرداری اندیمشک به علت عدم دریافت حقوق :  بھمن نوشته است 4 در تاریخ خبرنامه اميرکبير

ھرداری اندیمشک در مقابل روز یکشنبه ھفته گذشته نورعلی اسدی از کارکنان ش:  ماھخبرنامه اميرکبير١١به مدت 
به گفته نزدیکان آقای اسدی، بيماری ھمسر نامبرده و نياز ایشان به .فرمانداری این شھرستان اقدام به خودسوزی نمود

 ماه و ھمچنين عدم تمدید دفترچه ھای بيمه خانواده نامبرده ١١معالجه و عدم دریافت حقوق از شھرداری بمدت حدود 
لت پرداخت نشدن حق بيمه از سوی شھرداری و ھمچنين دالیل و مشکالت دیگر ناشی از از سوی سازمان بيمه بع

ھم اکنون از شرایط جسمانی این کارگر معترض پس از .عدم دریافت حقوق از جمله دالیل این اقدام ایشان بوده است
  .خودسوزی اطالع دقيقی در دست نيست

  
 صنایع مراجعه کرده بودند، اخراج شدندکارگران الستيک البرز که برای اعتراض به وزارت 

  
شماری از کارگران الستيک البرز که برای اعتراض به وزارت صنایع مراجعه :  بھمن آمده است 4در  کلمهسایت به نوشته 

وب سایت ندای سبز آزادی ،گزارش داده چنين خبری این روزھا البه الی ده ھا خبر زندانيان .کرده بودند، اخراج شدند
باز خدا عزت دھاد بانيان و کوشندگان خبرگزاری کار ایران را که اگر نبودند، . (و دیدارھا و بيانيه ھا گم می شودسياسی 

. داستان شھری که در آن اعتراض حق نيست، گناه است. ھمين دو خط اما داستان ھا دارد.) ھمين دو خط ھم نبود
و کيست که نداند . ده نه ولی نعمت که یاغی استو پرسن. مدرسه ای که در آن پرسش نعمت نيست، عصيان است

  .یاغی را چه باید کرد
نانش، آبش و ھمان سقف لرزان باالی . خبر اخراج حتی یک کارگر مھم است چون برای او بی کاری بی جانی است

 حتی یک خبر اخراج. و آب از آب تکان نمی خورد. به ناحق. سرش در گرو کاری است که چه آسان و بی صدا می گيرند
  .کارگر مھم است چون داستان ویرانی زندگی یک انسان دیگر است

. برای امروز ما، اما، خبر اخراج یک کارگر نه فقط این، که فراتر از ھمه اینھا، خبر خفه کردن یک صدای معترض دیگر است
ندان می شود، آن کارگر دانشجوست که تعليق می شود، خانه دار است که کتک می خورد، نویسنده است که ز

 — و دریغ که گاه حامل —آن کارگر، قربانی . دگراندیش است که تبعيد می شود، و نوجوانی است که تحقير می شود
  .خبر اخراجش، خبر اخراج ما، تابلوی مدرسه و نشانی شھر ماست. فرھنگ سرکوبگر اعتراض است

ن زشتی خشونت را عریان و پلشتی سرکوب را این جنبش که به راه افتاده فرصت است چون پرده ھا را دریده، چو
شاید آن معلم که . و بر ماست که این فرصت را غنيمت شمریم و به خفه کردن ھر اعتراض اعتراض کنيم. نمایان کرده

اینھا . داده باشد. شاید آن خانه دار که کتک می خورد به احمدی نژاد رای داده باشد. نباشد. فریاد می زند سبز نيست
  .حق ھمه ماست. اعتراض حق شان است: سعی شان مقصود ماست.  شان غنيمت استاعتراض
  .اینجا اعتراض را کنار تيرک چراغ برق گردن می زنند: خبر ساده است. خبر ساده بود. گفتم

  .ت نفر از کارگران این کارخانه را اخراج کرده اس٩ ھفته گذشته ٢به گزارش ایلنا کافرمای کارخانه الستيک البرز در 
الستيک  اخراج شدگان کارگران رسمی بودند که سابقه کار آنھا درکارخانه: یکی از کارگران کارخانه الستيک البرز افزود

  .رسيد  سال نيز می٢٠البرز حتی به
این مراجعه به دليل طوالنی شدن زمان پرداخت مطالبات معوقه کارگران انجام شد و در پی آن سرانجام : وی افزود

  . حقوق به کارگران پرداخت شد یک ماهمعادل نصف 
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  ماه است که حقوق نگرفته اند 18کارگران شرکت نازنخ:عليخانی

هللا عليخاني، نماينده قزوين در مجلس شورای اسالمی در مراسم افتتاحيه  قدرت:  بھمن نوشت 4پارلمان نيوز در تاریخ 
چند شب پيش چند نفر از کارگران : استانی برگزار شد، گفتروزنامه واليت قزوين که باحضور تنی چند از مسئوالن ارشد 

  . ماه است که حقوق نگرفتيم18شرکت نازنخ اظھار داشتند که 
جمھور به قزوين آمد يک ميليون تومان به آنھا دادند ولی اين  گفت که وقتی رئيس البته يکی از آنھا مي: عليخانی افزود

  . تصميم منجر به حل مشکل آنھا نشد
  . از طرفی من به عنوان نماينده مجلس بايد بگويم که کار اجرايی دست ما نيست: ھار کردوی اظ

دليل معوق شدن حقوق  گفت که به ھمچنين فرد ديگری مي: نماينده مردم قزوين در مجلس شورای اسالمی بيان کرد
آيد و به غيرت  ود دلش به درد ميشن ھا را مي اند و وقتی انسان اين ھا از ھم گسيخته شده کارگران برخی از خانواده

  . ھا يک نفر و دو نفر نيستند آيد ولی اين مي
چرا که عيد نزديک است و . بگيران باشند گوی کارگران و حقوق خواھيم پاسخ ما از مسئوالن مي: عليخانی اعالم کرد

  . ھای اينھا مشکل دارند خانواده
  . شند و مشکالتی اينچنينی نيز حل شودشان آشنا با اميدوارم ھمه به وظايف: وی تاکيد کرد

مند ھستيم چرا که آنھا به  ما از برخی مديران گاليه: نماينده مردم قزوين در مجلس شورای اسالمی اعالم کرد
کنند که بايد پشت ميز  بينند و فکر مي شان بسته است و مردم را نمي ھاي شان واقف نيستند و درب اتاق مسئوليت

  .ھا گذرا است نامه را امضا کنند و به وظيفه خود عمل کرده باشند حال آنکه اين مناصب و پستبشينند و تنھا چند 
. 

  ورشکسته شدند  بازنشستگی و تامين اجتماعی صندوق

 
 به علت ضعف مدیریتی و ناموفق بودن بازگشت:  بھمن اظھار داشت4رئيس کميسيون اجتماعی مجلس در تاریخ 

سليمان جعفرزاده در .اند ھا ورشکسته شده جتماعی و بيمه بازنشستگی این صندوقھای تامين ا سرمایه در صندوق
کليه روستایيان و : سوال که بيمه بازنشستگی شامل چه کسانی می شود گفت وگو با خانه ملت در پاسخ به این گفت

بازنشستگی می  بيمهمشمول … افراد مثل رانندگان درون شھری و برون شھری، قاليبافان ، خبرنگاران و بسياری از
حق بيمه و برای برخی مشاغل دیگر   درصد٢٠شوند و دولت موظف به بيمه آنھاست، که دولت برای برخی از مشاغل 

 . در صد پرداخت می کند١٧
 به گزارش مرکز پژوھش ھای مجلس مبنی بر نامطلوب بودن وضعيت بيمه بازنشستگی درکشور و نماینده ماکو با اشاره

وظایفی که برای  صندوق ھای تامين اجتماعی و بازنشستگی ورشکسته ھستند و از عھده: ان گفتافزایش سالمند
ادامه خواھد داشت مگر اینکه کمک ھای دولت   سال آینده نيز١٠آنھا مشخص شده است بر نمی آیند و این وضعيت تا 

 .افزایش یابد
ھر چقدر طول : باال رفته است خاطر نشان ساختکشور جوانی است و طول عمر در کشور  وی با بيان اینکه کشور ما

را پرداخت کند واین  افزایش یابد تامين اجتماعی باید بيشتر ھزینه کند و مدت بيشتری بيمه بازنشستگی افراد عمر
 .ھزینه ھا صندوق را با ضرر مواجه می کند

کمک می  مان به صندوق ھای بازنشستگی ھزار ميليارد تو٢دولت ھر ساله مبلغ ھزار ميليارد تا  :جعفرزاده تصریح کرد
ميليارد تومان بابت فروش سھام در   ھزار٢کرد، سال گذشته برای صندوق ھای بازنشستگی و تامين اجتماعی بيش از 

گذاری ھایی که تامين اجتماعی داشته است به علت ضعف مدیریتی  نظر گرفته شد اما در عين حال با مجموع سرمایه
 .برسد نتوانست به آن اھداف

یا خودشان که اگر خودشان بخواھند  در تمام کشورھای دنيا بازنشستگان را یا دولت تامين می کند: وی یادآور شد
سرمایه بيمه شوند که این بازگشت سرمایه در ایران ناموفق بوده  تامين کنند باید سرمایه گذاری کنند و از بازگشت

 .وجود در کشور ھمه صد درصد ورشکسته شونداجتماعی و صندوق ھای م است و موجب شده تامين
کشور  دھد که طی دو دھه آینده، پدیده سالمندی در پژھش ھای مجلس برآوردھای آماری نشان می طبق گزارش مرکز

تغييراتی که به تبع آن در ساختار   و١٣۶٠افزایش انفجارگونه نرخ زاد و ولد در دھه . ما یک مسئله جدی خواھد بود
 .بخشد به عنوان یک پدیده حتمی در آینده ضرورت می جاد شده، توجه به پدیده سالمندی راجمعيت کشور ای

درمان  از جمله وزارت بھداشت،(ھای اجرایی و نھادھای مسئول و مرتبط با سالمندان  دستگاه در این گزارش آمده است
وظایف جاری خود و اعتبارات تخصيص  در حد) ھای تابعه آن و آموزش پزشکی، وزارت رفاه و تأمين اجتماعی وسازمان

  .رسد دھند، اما این اقدامات کافی به نظر نمی انجام می یافته ، اقداماتی را در زمينه حمایت از سالمندان

  کشته شدگان خاتون آباد گرامی داشت یا د و خاطره

ون آباد و ھمچنين در  مراسمی به مناسبت سالياد کشتار کارگران مس خات1389/11/4بنابر خبر رسيده امروز  
 مراسم با یک دقيقه سکوت به  . بازداشت و زندانی کردن فعالين کارگری ،در شھرستان کامياران برگزار شد محکوميت

 مقاله از - شعر -  سرود انترناسيون   :یاد جانباختگان راه سوسياليزم آغازشد و پس از آن برنامه بدین شرح ادامه یافت 
 سخنرانی یکی از فعالين کارگری درباره موقعيت طبقه کارگر در ایران و در - شعر-ن طرف یکی از شرکت کنندگا

  .مراسم در ميان شور و اشتياق شرکت کنندگان پایان یافت .  بحث آزاد  انتھا

  کميته ھماھنگی برای کمک به ایجاد تشکل ھای کارگری 
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  1389 بھمن 4

   داوود رضوی–رکت واحد به مناسبت سالروز دومين اعتصاب سندیکای کارگران ش

البته اعضای ھيئت :  آمده است 89 بھمن 4به نوشته سایت سندیکای کارگران اتوبوسرانی تھران و حومه در تاریخ 
فقط قول قرار گذاشتند که ھيچوقت تا زمان اعتصاب دوم  مدیره مالقاتی با شھردار قاليباف داشتند که در آن مالقات ھم

متعدد اعضای ھيئت مدیره سندیکا جھت بدست اوردن مطالبات کارگران که نه تنھا  ریھایتحقق نيافت و پس از پی گي
داده بودند را به رسميت   به آنھا راییکای شرکت واحد را که رانندگاندنداشت بلکه حتی حاضر نبودند که سن. نتيجه ای

متاسفانه بدون ھيچ . شرکت واحد مدیر عامل وقت بشناسند و اعضای ھيئت مدیره پس از پيگيری از طریق شھردار و
اتفاق ھای انجام شده را به گوش رانندگان در مجمع ھفتگی سندیکای  سرانجامی دست خالی برگشتنند و قرار شد

برگزار شد  بعد از اطالع رسانی در مجمع و در مراسمی که در استادیم دوازده ھزار نفری ازادی. شرکت واحد برسانيم
و به گفته خودشان ایشان به نمایندگان   به عنوان تنھا سخنران بطور یکطرفه صحبت ميکردندکه در آن شھردار قاليباف

به تنھائی و بدون دخالت نماینده رانندگان مشکالت را از سر راه  کارگران کاری نداشتند و ميخواستند که خودشان
مدیره  ود خواستار ازادی ریئس ھيئتسالن که متشکل از بيش از ھشت ھزار راننده تشکيل شده ب که یکباره. بردارند

سر دادند که )قاليباف اعتصاب یادت نره )شد و خواستار اعتصابی دیگر جھت رسيدن به مطا لبات کارگران که با شعار
شعار ميدانند که حتی رانندگان نمی خواستنند سالن را ترک کنند با پا  شھردار سالن را ترک کرد و رانندگان ھمچنان

شنيده شد  که بعذآ این صحبتھا از زبان مدیر عامل شرکت واحد ھم. ھيئت مدیره مراسم بپایان رسيد درميانی اعضای
ھمين مطالب در مجمع عمومی  که من کاری با نمایندگان کارگران ندارم و سندیکا را به رسميت نمی شناسم که

دوم که در ھشتم بھمن ماه ھشتاد و که با اعتصاب  سندیکا مطرح شد و رانندگان از نمایندگان سندیکای خواستنند
اسالو و رسيدن به مطالبات خودشان که مھمترین آن به رسميت شناختن سندیکای  چھار اتفاق افتاد خوآستار ازادی

 و حق داشتن تشکل مستقل بدون دخالت دولت و کارفرما شدند و چون نمایندگان سندیکای ھيچ شرکت واحد
دادند و تا آخرین لحظه کوتاه  د و در اصل جيره خوار نبودند تن به اعتصاب دوموابستگی به دولت و کارفرما نداشتن

وقت و نماینده شھردار حاضر به مذاکره شدندولی ساعتھا مذاکره  مدیر عامل.ھر چند بعد از اطال عيه اعتصاب . نيامدند
 ای امتياز از روش چماق و ھویچو حتی حاضر به کوچکترین امتيازی به کارگران نشدند و بج ھيچگونه دستاوردی نداشت

اعضای ھيئت مدیره بدون ھيچ  استفاده کردند که در اراده محکم اعضای ھيئت مدیره سندیکای ھيچ تاثيری نگذاشت و
واحدبود ترک کردند که بالفاصله بعد از ترک محل از طرف  دستاوردی محل مذاکره راکه در دفتر مدیر عامل وقت شرکت

درست یک ھفته قبل از اعتصاب اکثر اعضای ھيئت مدیره بازداشت شدند و ساعت ھای  آن روزاطالعات احضارو فردای 
روانه  جھت منصرف کردن اعضای ھيئت مدیره از اعتصاب مورد بازجوئی قرار گرفتند و اخر شب ھم طوالنی

ند و زندان را به کوتاه دست بر نداشت  اوین شدند که باز ھم اعضای ھيئت مدیره از خواستھای رانندگان٢٠٩بازداشتگاه
 اشاره کنم کاغذ ھفتاد من ٨۴اگربخواھم به دستگریھای فله ای سال . آمدن در برابر خواستھای رانندگان ترجيح دادند

تعداد  چند بيش از پنج سال از آن زمان ميگذرد ولی ھنوز فشار بروی اعضای سندیکا وجود دارد و ميخواھد فقط بگویم ھر
بيکار شده اند و چھار نفر از اعضای   سرگردان در دیوان عدالت اداری و تعدادی بعد از شاغل شدندنفر بيکار ھستنند و٧

مددی حبس گرفته اند و شھابی و غالمحسينی ھنوزمنتظر حکم ھستند  این سندیکای در زندان بسر ميبرند که اسالو و
کارگری زندانی  و خواستار آزادی ھمه فعالينھمچنان جھت خواستھای صنفی کارگران پافشاری ميکنيم  در آخر بگویم ما

  ھستيم

 به اميد روزی که کارگری برای احقاق حقش در زندان نباشد
 داوود رضوی عضو ھيئت

/89 ١١/ /4 کای شرکت واحدیمدیره سند    

  تشييع جنازه  به دليل شرکت در استاد یکاخراج
  

س کاظمی استاد گروه ارتباطات دانشکده علوم اجتماعی دکتر عبا:  بھمن آمده است 4 در تاریخ کلمهبه نوشته سایت 
به گزارش کلمه، سميه توحيدلو از  .دليل شرکت در مراسم تشييع جنازه آیت هللا منتظری از دانشگاه اخراج شد به

آخرین نوشته وبالگ خود این خبر را اعالم کرده و نوشته  فعاالن سياسی و دانشجوی دکترای جامعه شناسی در
گروه ارتباطات دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تھران، از اساتيدی است که دارای   عباس کاظمی استاددکتر:است
به چاپ رسيده  به تازگی کتاب جدیدش. پژوھش ھای متعددی در جھاد دانشگاھی و برنده جایزه خوارزمی است سابقه
. به روابط اجتماعی نظاره می کند یصریح است و منتقد، به مانند ھر جامعه شناسی که در مکتب انتقاد. است

بوده، که دانشگاه نامه زده و آن را لغو کرده و گفته که از اول بھمن به  قراردادش با دانشگاه تھران تا اول ماه مھر آینده
  !این یعنی اخراج. قرارداد دانشگاه تھران نيست بعد در

دکتر عباس کاظمی در تشييع   اینطور آمده است کهدر علت این نامه اخراج:وی در ادامه در تشریح این اخراج نوشت
به ھمين دليل حکم . ادعا شده است که شعار ھم می داده اند جنازه آیت هللا منتظری در بين جمعيت دیده شده و البته

ادی آز و البته بسيارند کسانی که می گویند ایشان کالس ھای. را در خانه اش فرستاده اند اخراج یا ھمان لغو قراردادش
ما می شود، سر کالس بحث می کنند  مسایلی که مربوط به جامعه و رشته! برای گفت و گو دارند و به تصور آزادی بيان

بحث، به جای استدالل و گفت و گو ترجيح می دھند منبع خبری  و ظاھرا برخی از دانشجویان این روزھا به جای درس و
 !باشند برای بيرون از دانشگاه

حضور در تشييع یک مرجع، و چه  چه تلخ است اخراج یک استاد بخاطر: ن یادداشت وبالگ خود آورده استاو در پایان ای
  ! وحدت حوزه و دانشگاھی
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  کارگر تاژ قزوين 200اخراج 

غالمرضا شاملي، کارگر کارخانجات تاژ :  آمده است 89 بھمن 4  ايلنا در تاریخ - دولتی کار ایران یبه گزارش خبرگزار
يکدفعه به من اعالم کرده اند پايان قرار داد در حاليکه با اين مدت سا بقه كار و در :  سال سابقه کار مِى گويد14ا قزوين ب

  . آستانه شب عيد نمى دانم چکار کنم 
در اين کارخانه مشکل ريه و :  ھزار تومان کرايه خانه می دھم افزود270شاملی با اظھار اينکه مستاجرم و ماھی 

  . پيدا کردم حاال می گوييد چکار کنم،حاضرم با حقوق پايين کار کنم... ديسک کمر، 
در اين شرکت سال ھا کار کرده ام و با بيکاری :  سال سابقه کار می گويد12ناصر ليايی ديگر کارگر اخراجی شرکت و با 

  . برای پرداخت اقساط و وام خريد خانه و مايحتاج اوليه زندگی دچار مشکالت اساسی می شوم 
ليايی با اشاره به اين که بسياری از کارگران شرکت به علت شيميايی بودن محصوالت و مشکالت جسمی زيادی پيدا 

  . ھم اکنون مدارک پزشکی ھا کارگران در پرونده ھايشان مفقود شده است: کرده اند افزود
چپم کم شنوا شده است و ھم اکنون کارم اپراتوری است گوش :  سال سابقه کار به ايلنا می گويد28محمود کرمی با 

  . اخراج شده ام چه کسی جوابگو است
در قسمت توليد اسيد به بيماری ھای ريوی دچار :  سال سابقه کاری نيز می گويد17 درصد با 30حمداله حيدری جانباز 

  . شدم عرق مى ريزم و کار می کنيم و بعد ما را اخراج مِى کنند
متاسفانه کارھايم و مشاغلی که داشته ام ھمه جزو مشاغل سخت وزيان : اری گفت سال سابقه ک19ناصر عضوير با 

آور بوده ،ولی با اتخاذ سياست ھا و عوض کردن دائم اسم شرکت کاری کرده اند که مشمول قانون شاغل شخت و 
  . زيان آور نشوم

کارگران قراردادی بدنبال جايگزين نيرو ھای در حال حاضر با اخراج ما : وی با اظھار اينکه تمايل شديد به کار دارم افزود
کاری جديد در قالب شرکت پيمانکاری با حقوق کمتر ھستند که از نظر اخالقى مطلوب نيست مسلم آزاد، عضو شورای 

 کارفرما بر اساس قانون کار می تواند پايان قرار داد کارگران قرار دادادی را اعالم: اسالمی کار کارخانجات تاژ قزوين گفت
  . کند

با توجه : آزاد با اظھار اينکه اين کارگران در سخت ترين شرايط کاری و موقع ساختن شرکت ھمراه مديران بوده اند افزود
روزه به کارگران پرداخت شود 45به اينکه حق سنوات کارگران پرداخت نشده است بدنبال اين ھستيم که بجای يک ماه 

  . استکه مدير عامل شرکت با آن موافقت کرده 
وی با اشاره به اينکه مدير عامل شرکت تاژ افزايش ھزينه سوخت و مواد اوليه را عامل اصلی پايان قرار داد كارگران 

البته کارفرما می خواھد ھمين كارگران در شرکت پيمانکاری مشغول بکار شوند که : قراردادى اعالم کرده است، گفت
  . د کار کند ،غير قابل ھضم و پذيرش است اين موضوع برای کارگران که با حداقل دستمز

 نفر از کارگران قراردادى اين شرکت در نخستين مرحله تعديل نيروى انسانى دانست 50عضو شورای اسالمی کار اخراج 
  .  نفر ادامه پيدا خواھد کرد200پروژه پايان قرارداد کارگران قرار دادای تا :و اعالم کرد 

چندی پيش با توجه به بازديد رئيس جمھور : ی اسالمی کار کارخانجات تاژ قزوين نيز گفتاحد درويشوند، ديگر عضو شورا
  . محترم و استاندارقزوين از شرکت وام کالنی برای توسعه و اشتغال به كارخانه پرداخت شد

دو درويشوند درادامه خواستار مساعدت استاندارى در خصوص پيگيرى حل مشكل کارگران اخراجی اين کارخانه ش
  . تبعات بيکاری کارگران با سابقه كارطوالني، برای جامعه خطرناک است : افزود

وی با اظھار اينکه از يكى از شرکت ھای پيمانکاری فعال در اين شرکت از ارايه فيش حقوقی به کارگران طفره می رود، 
  .داده استمتاسفانه پيگيری ھا شوراى اسالمى كار تاکنون برای حل اين مشکل نتيجه ن: گفت 

  
  اند شده  واحد اقتصادی تعطيل۶٠٠ نزدیک به ٨٨در سال  :محجوب38Hعليرضا 

 
ی مردم تھران خواستار رسيدگی به مشکالت  رضا محجوب ، نماینده  علی: بھمن آمده اس 4اریخ ت در به گزارش ایسنا

در نطق   ریيس فراکسيون کارگری مجلس،.تعطيل و پرداخت حقوق معوقه به آنھا شد ھای در حال رگران کارخانهکا
 دارای ٨٨ ھزار واحد در سال ٢این   واحد از۶٠٠طی این گزارش : دستور خود با اشاره به گزارش فراکسيون گفت ميان

اند، لذا درخواست توجه خاصی در این زمينه  عطيل شدهھميشه ت تری شده و بسياری از آنھا موقتا یا برای وضع وخيم
 .بيکاری در صنایع کشور را دارم برای جلوگيری از تعطيلی و
 .ھای در حال تعطيل برگزار شود به مشکالت کارخانه العاده برای رسيدگی ای فوق وی درخواست کرد جلسه

 ھا و مصوب نامه عی کارگران ساختمانی و اصالح آیينھای اجتما خاطر تصویب قانون بيمه محجوب از دولت و مجلس نيز به
 .دولت تشکر کرد

ھا کارگر ساختمانی دارند،  بيش از سایر استان ھایی که متاسفانه در برخی استان: ی مردم تھران یادآور شد نماینده
اند تا کنون از  انستهلطفی شده و تعداد بسيار ناچيزی از آنھا تو غربی، کم نظير کارگران ساختمانی استان آذربایجان

 .بيمه اجتماعی کارگران ساختمانی برخوردار شوند مزایای
 ١٣٩٠شورای عالی کار باید به زودی حداقل دستمزد سال : کارگران شد و افزود محجوب خواستار پرداخت سھام عدالت

  .دولت ھم باید در مورد حقوق کارمندان و بازنشستگان تصميم الزم را بگيرد. کند را اعالم
  

 . مردم به علت گران شدن سوخت به گاوآھن و قاطر روی آورده اند:نماينده مجلس

اند و تراکتور را کنار  قاطر و االغ برای شخم زدن زمين رو آورده:   بھمن آمده است 5به گزارش سایت آفتاب در تاریخ 
  ! اند گذاشته
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ھای غيرواقعی مديران محلی و  ن انرژي، از گزارشعسگر جالليان، نماينده دير، کنگان و جم در مجلس و عضو کميسيو
ھا به دليل گران شدن سوخت مردم  در برخی شھرستان: ھا به دولت درباره طرح ھدفمندی خبر داد و گقت وزارتخانه

  ! اند  گذاشتهاند و تراکتور را کنار آھن، قاطر و االغ برای شخم زدن زمين رو آورده دوباره به گاو
آمار : الی دولت از کاھش مصرف انرژی اشاره کرد که به بھای افزايش بيکاری تمام شده، و گفتوی ھمچنين به خوشح

شود که صيادان به دليل ناکافی بودن سھميه و  کاھش مصرف انرژی در استان بوشھر در شرايطی مثبت ارزيابی مي
  . کار شده اندگران بودن آن کار را تعطيل کرده اند و مصرف سوختی ندارند اما به ازای آن بي

   :اظھارات وی را که در خبرآنالين منتشر شده، بخوانيد
ھا  در حال حاضر در اجرای طرح ھدفمندی يارانه ھا مشکلی وجود دارد و آن اين است که مديران اجرايی در شھرستان

  . دھند مي انجام نھا منتقل کنن که اين کار را بايد مشکالت موجود بر سر راه را به ستاد ھدفمندی يارانه
مشکالت اجرايی و مشکالت آيين نامه ای که بر سر راه ھدفمندی يارانه ھا وجود دارد بايد به ستاد مرکزی ھدفمندی 

   .کنند ھا منتقل شود که اين اتفاق نمی افتد و نتيجه آن فشاری است که مردم تحمل مي يارانه
ورت مدون مشکالت را دسته بندی کرده و به ستاد در شرايطی که رئيس جمھور تاکيد کرده است که دستگاه ھا به ص

  . کنند ده و مشکالت را منتقل نميھا طی گزارشات غير واقعی ھمه چيز را خوب نشان دا ارجاع دھند اما دستگاه
کنند، به  شاھد اين ھستيم که وزرای نفت و نيرو طبق ھمين گزارشاتی که از نھادھای زيربط خود در استانھا دريافت مي

ھا، نگران کننده   يارانهگزارشات مثبتی ارائه ميدھند که تناقض آن با شرايط موجود وضعيت اجرای طرح ھدفمندیمجلس 
  . است

ھا به مجلس با  در ھمين خصوص به خاطر نگرانی کميسيون انرژی از و ضعيت موجود و تناقض گزارشات وزارت خانه
ھا مطرح شد که اين گزارشات مثبت به اين  نی با زير مجموعهھا خودشان شاھد ھستند، اين نگرا بازخوردی که نماينده

   .کنند ھا مشکالت را منعکس نمي ھای اجرايی شھرستان دليل است که سيستم
اين شرايط باعث می شود دولت نيز نتواند جمع بندی درستی از شرايط موجود داشته باشد و مشکالت بر قوت خود 

شود که صيادان به دليل  ف انرژی در استان بوشھر در شرايطی مثبت ارزيابی ميبرای مثال آمار کاھش مصر. باقی بماند
  . اند  شدهناکافی بودن سھميه و گران بودن آن کار را تعطيل کرده اند و مصرف سوختی ندارند اما به ازای آن بيکار

دادند امروز ھيچ  دامه مياز طرفی کشاورزانی که تا ديروز با وجود نداشتن پروانه چاه به فعاليت کشاورزی خود ا
  .  کارشان تعطيل شدهای به آنھا اختصاص نيافته و سھميه

يکی از نگرانی کميسيون اين است که گزارش شده در برخی شھرستان ھا به دليل گران شدن سوخت مردم دوباره به 
 آنھم در شرايطی که ميخواھيم به اند و تراکتور را کنار گذاشته اند؛ گاو آھن، قاطر و االغ برای شخم زدن زمين رو آورده

سمت پيشرفت و توسعه گام برداريم و استفاده از تکنولوژيھا را سرلوحه قرار دھيم اين عقب گرد دارد اتفاق می افتد که 
   .به ھيچ وجه پذيرفته شده نيست

ه آسيب آن جدی بنابراين کاھش مصرفی که اتفاق افتاده و مثبت ارزيابی ميشود با بی تدبيری ھايی ھمراه است ک
جويی مردم است و يا  بايد ديد کاھش مصرفی که اتفاق افتاده به خاطر مديريت دولت است يا به دليل صرفه.است

  . ھرچيز اقشار پايين ضربه ببيننداجبارھايی است که سيستم به مردم وارد کرده و باعث شده بيش از 
ھای طرح را به ستاد ھدفمندی  ی در سطوح پايين واقعيتکميسيون انرژی اين دغدغه جديد را دارد که مديران اجراي

کنند و آنھا نيز به دليل اطالعات اشتباه نمی توانند نواقص را رفع کرده و نھايتا اين مردم ھستند  يارانه ھا منعکس نمي
  .شود که فشار مضاعف بر آنھا تحميل مي

  

 دھھا کارگر شرکت پارس متال در مقابل مجلس تجمع کردند 

دھھا نفر از كارگران شركت پارس متال كه از :   آمده است 89 بھمن 5  ايلنا در تاریخ -ارش خبرگزار دولتی کار ایران به گز
ای اسالمی در ماه ھا پيش، حقوق معوقه خود را دريافت نكرده اند، روز دوشنبه، چھارم بھمن ماه در مقابل مجلس شور

  . تھران تجمع کردند
، عليرضا محجوب، نماينده مجلس و دبيرکل خانه کارگر، روز دوشنبه با اشاره به اين تجمع در به گزارش خبرگزاری ايلنا

  . نطق خود، از وزارت صنايع خواست تا ھرچه سريعتر به مشكالت كارگران شركت پارس متال پايان دھد
ز پنج ماه حقوق خود و  تن از کارگران اين شرکت در تابستان سال جاری نيز در اعتراض به پرداخت نشدن بيش ا٣٠٠

  .تصميم کارفرما به اخراج کارگران قراردادي، در مقابل دفتر رياست جمھوری در تھران تجمع کرده بودند
  

 داد خبر روزنامه کيھان از ایجاد اردوگاه ھای کار اجباری برای اولين بار در ایران

اولين گروه اعزامی به اردوگاه   گفته است کهسردار حسين آبادی، ریيس پليس مبارزه با مواد مخدر نيروی انتظامی،
  .ھای کار اجباری، فروشندگان مواد مخدر ھستند

دادبه نوشته روزنامه کيھان چاپ تھران اردوگاه  روزنامه کيھان از ایجاد اردوگاه ھای کار اجباری برای اولين بار در ایران خبر
 صورت گرفته ميان قوه قضایيه، سازمان زندان ھا، وزارت و طبق ھماھنگی ھای ھای کار اجباری با موافقت وزارت کشور

 .می کنند چند نھاد دیگر در حاشيه کالنشھرھای ايران، تشکيل می شود و بزودی فعاليت خود را آغاز بھداشت و
است که اولين گروه اعزامی به اردوگاه  سردار حسين آبادی، ریيس پليس مبارزه با مواد مخدر نيروی انتظامی، گفته

 .ھستند ای کار اجباری، فروشندگان مواد مخدرھ
به اردوگاه ھای کار اجباری، به سختی و  به نوشته روزنامه کيھان، آقای حسين آبادی گفته است که افراد پس از انتقال

 .به شدت به کار گرفته خواھند شد
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شوند، اشاره ای نکرده  جباری منتقلکيھان در این خبر به دیگر گروه ھایی که قرار است به اردوگاه ھای کار ا روزنامه
  است

 جمعيت شھرنشين ايران به سرعت درحال افزايش است
  

ھاي انجام شده در برنامه پنجم  بيني براساس پيش:  نشریه آمار ایران آمده است سرويس اقتصاديبر پایه گزارش 
 . درصد خواھد بود05/1  معادل1405 تا 1385 ساله 20توسعه، متوسط نرخ رشد طبيعي جمعيت كشور در دوره 

 ميليون و 16ريزي و راھبردي رياست جمھوري جمعيت كشور با  ارگان معاونت برنامه» برنامه«براساس گزارش نشريه 
 درصد بيش از جمعيت كشور 23 ھزار نفر خواھد رسيد كه 200 ميليون و 87 به رقم 1405 ھزار نفر افزايش در سال 500

 درصد در پنج 27/1ن گزارش نرخ رشد جمعيت در طول اين دوره ثابت نخواھد بود و از طبق اي. خواھد بود1385در سال 
بر اين اساس متوسط نرخ رشد جمعيت .رسد  درصد در پنج سال آخر دوره مي77/0سال اول به تدريج كاھش يافته و به 
  .شود  درصد برآورد مي26/1 معادل 1393 تا 1389ھاي  طي برنامه پنجم توسعه يعني سال

  
دھد با كاھش اندك نرخ باروري در ابتداي دوره و نيز افزايش تدريجي اميد به زندگي و احتمال بقا در  ھا نشان مي بررسي

ھاي آينده به تدريج تغيير  كل دوره و تحت تأثير ساختار سنّي جمعيت در سال پايه، ساختار سنّي جمعيت نيز در سال
ي در ابتداي دوره، به دليل افزايش جمعيت زنان واقع در سنين باروري و ھمچنين با وجود كاھش نرخ بارور .خواھد كرد

 ھزار نفر در سال 730ترين گروه سني ھرم جمعيت از پنج ميليون و   ساله يا پايين0ـ4احتمال بقاي كودكان، جمعيت 
انبوه متولدين دھه  افزايش خواھد يافت اما با خروج تدريجي 1392 ھزار نفر در سال 840 به رقم شش ميليون و 1385

 ھزار نفر 800 به رقم پنج ميليون و 1405يابد و در سال   ساله در ادامه دوره كاھش مي0ـ4 از سنين باروري، جمعيت 60
  . ساله است20در ابتداي اين دوره رسد كه نزديك به جمعيت اين گروه سنّي  مي

  :ال آينده به اين شكل خواھد بود س20ّبه نوشته شماره اخير نشريه برنامه، ساختار سني جمعيت در 
 1400 ھزار نفر در سال 610 ميليون و 19 به رقم 1385 ھزار نفر در سال 950 ميليون و 17 سال از 15ـ جمعيت زير 

  .يابد ھش مي ھزار نفر كا740 ميليون و 18 به حدود 1405افزايش يافته و سپس در سال 
 درصد در سال 5/21 به 1385 درصد در سال 3/25ين گروه سنّي از با توجه به افزايش كل جمعيت درطول دوره، سھم ا

  . كاھش خواھد يافت1405
 61 ھزار نفر به 160 ميليون و 49ـ شمار جمعيت بالقوه فعال يعني پانزده تا شصت و چھار ساله كشور در اين دوره از 

 65ـ جمعيت سالمند .يابد درصد افزايش مي 71 درصد به 5/69 ھزار نفر و سھم آنان از كل جمعيت كشور از 910ميليون و 
 2/5 ھزار نفر و سھم آنان از كل جمعيت از 600 ھزار نفر به شش ميليون و 700ساله به باالي كشور از سه ميليون و 

  . درصد افزايش خواھد يافت6/7 به درصد
از سھم جمعيت زير پانزده ـ در كنار افزايش تدريجي سھم جمعيت سالمند شصت و پنج ساله و بيشتر كشور، كم شدن 

خواھد شد كه با اندكي )  سال و باالي شصت و پنج15نسبت جمعيت زير (ساله باعث تثبيت نسبي نسبت وابستگي 
نيز كه مركز ثقل جمعيت كشور است )  ساله15ـ29(ـ جمعيت جوان كشور . درصد خواھد رسيد41 درصد به 44كاھش از 

 1395 ميليون نفر در سال 21 به رقم 1385 ميليون نفر در سال 25دھند از  ل ميو بخشي از آنان نيروي كار جديد را شك
 درصد 3/20عيت به  درصد كل جم3/35 كاھش يافته و سھم آنان از 1405 ھزار نفر در سال 700 ميليون و 17و حدود 

  .يابد تقليل مي
بيني  پيش.تھاي دوره افزايش خواھد يافت سال در ان3/35 به رقم 1385 سال در سال 8/24ـ ميانه سنّي جمعيت نيز از 

  .درصد در پايان دوره برسد77 رقم  به1385 درصد در سال 5/68شود در ادامه روند گذشته، ميزان شھرنشيني از  مي
 ھزار نفر 200 ميليون و 67 ھزار نفر به رقم 200 ميليون و 48اين به آن معنا است كه جمعيت شھرنشين كشور از 

يابد   آغاز شده ھمچنان ادامه مي1370در ھمين حال روند كاھشي جمعيت روستايي كشور كه از سال . يابد افزايش مي
  . خواھد رسيد1405يون نفر در سال ميل20 به حدود 1385 ھزار نفر در سال 200 ميليون و 22و از 

وستاھا، ايجاد توان به مواردي چون شھر شدن ر از جمله داليل كاھش جمعيت روستايي كشور در دھه آينده مي
طبق اين . ھا به شھرھا و توسعه فيزيكي شھرھا در كنار مھاجرت روستاييان اشاره كرد شھرھاي جديد و الحاق آبادي

ترين كاھش نرخ رشد جمعيت را در   سال گذشته سريع20بررسي ايران ھجدھمين كشور پرجمعيت جھان بوده و در 
 درصد در سال 2/3اروري، نرخ رشد طبيعي جمعيت كشور از حدود بر اثر كاھش شديد نرخ ب. جھان تجربه كرده است

  . رسيده است1385 درصد در سال 2/1 به 1365
 ميليون و 70 نيز در ھمين حدود باقي بماند و جمعيت كشور از 1385ـ95شود نرخ رشد جمعيت در دھه  بيني مي پيش
 درصد و 9/0 حدود 1395ـ1405د جمعيت در دھه ھمچنين نرخ رش. ميليون نفر در اين دھه برسد80 ھزار نفر به 500

  . ميليون نفر خواھد شد87جمعيت كل كشور 
 به بعد، باال رفتن سنّ ازدواج و افزايش ميزان تجرد به خصوص در 1370ـ يكي از بارزترين تحوالت جمعيتي كشور از سال 

  .بين دختران بوده است
تر از زنان شھري و مردان   ساله حتي افزون39 تا 30 زنان روستايي تر بوده و ميزان تجرد اين مسأله در روستاھا پررنگ
   .شھري و روستايي بوده است

ـ به موازات افزايش ميزان تجرد، ميزان طالق نيز در مناطق شھري و روستايي رشد چشمگيري يافته و شاخص نسبت 
ـ با افزايش ميزان تجرد و نرخ .رسيده است 1385 درصد در سال 1/12 به رقم 1370 درصد در سال 8/8طالق به ازدواج از 

رود اين رشد در  ھاي زن سرپرست خانوار رشد بااليي يافته و انتظار مي طالق در دھه گذشته، تعداد و سھم خانواده
  .ھاي آتي نيز ادامه يابد دھه

ت، و نيز مسايل سرپرس باال رفتن سطح تحصيالت زنان به ھمراه سنّ ازدواج آنان، ھمچنين افزايش خانوارھاي زن
  .بازار كار را افزايش خواھند داداقتصادي از جمله عواملي ھستند كه عرضه نيروي كار زنان به 

تواند منجر به  ھمچنين به دليل حجم باالي جمعيت جوان واقع در سنّ باروري، افزايش نرخ باروري در مقطع حاضر، مي



 168

  . شود60معيتي دھه  تكرار بحران جعريض شدن پايه ھرم سنّي جمعيت كشور و
ھاي تنظيم خانواده با تكيه بر جلوگيري از تولد فرزندان ناخواسته و تمركز بيشتر در مناطق محروم و  بنابراين بايد سياست

 .كمتر توسعه يافته كه ھنوز از نرخ باروري بااليي برخوردار ھستند مانند گذشته ادامه يابد

 
  .بسته ھستند  قماشدرصد مغازه ھا و بنکداران پارچه و صنف 40

 
  درصد مغازه ھا و بنکداران پارچه و صنف قماش40بازار بزرگ تھران در حال حاضر  :بر پایه گزارش دریافتی آمده است 

پشت شيشه ھايشان نوشته  درصد پارچه فروشان مغازه ھايشان را بسته و40به گفته يكي از بازاريان .بسته ھستند
مغازه بسته اند و روي   مغازه دو10در سه راه امير در بازار تھران امروز از ھر .رنداند که ھيچگونه فعاليت کسبي ندا

در بازار به حدي است که تعداد قابل توجھي از  وضعيت رکود. شيشه مغازه شان نوشته اند که فعاليت کسبي ندارند
 . روزانه درآمدي ندارنددر حال حاضر پارچه فروشان. کارشان دارند پارچه فروشان نيز تصميم به تعطيل کردن

پارچه  وارد شدن اجناس دوخت چيني کسي در داخل حاضربه توليد و دوختن پارچه نيست و عمدتا درحال حاضر بدليل
 40بازار بزرگ تھران در حال حاضر   بنا به گزارش رسيده از- فروشان ھم به فروش اجناس دوخته شده روي مي آورند

درصد پارچه فروشان مغازه 40به گفته يكي از بازاريان .ھستند و صنف قماش بستهدرصد مغازه ھا و بنکداران پارچه 
 .شيشه ھايشان نوشته اند که ھيچگونه فعاليت کسبي ندارند ھايشان را بسته و پشت
فعاليت   مغازه دو مغازه بسته اند و روي شيشه مغازه شان نوشته اند که10تھران امروز از ھر  در سه راه امير در بازار

فروشان نيز تصميم به تعطيل کردن  وضعيت رکود در بازار به حدي است که تعداد قابل توجھي از پارچه. کسبي ندارند
  .درآمدي ندارند در حال حاضر پارچه فروشان روزانه. کارشان دارند

 ھا ورشکستگی بانک گزارشی در باره
 

ھا  گذاران به بانک ھای تایيد نشده از ھجوم سپرده رشگزا :  آمده است 89 بھمن 5 در ه ولهچدويبر پایه گزارش رادیو 
روزانه به   ميليون تومان پرداخت١۵تعيين سقف . دھند موجودی خود و درگيری در چند شعبه خبر می برای دریافت
خبر ورشکستگی احتمالی دو بانک ملی و  .است ھا، بدگمانی مردم نسبت به نبود نقدینگی را دامن زده مشتریان بانک

 بر.  در شبکه اینترنت و به نقل از یک معاون رده باالی بانک مرکزی منتشر شد بھمن، ، نخستين بار روز جمعه دومملت
ماه، اعالم  بھمن ٧ اساس این خبر، در صورت عدم کمک اضطراری دولت به این دو بانک، آنھا تا روز چھارشنبه

به ھمراه نداشت، به سرعت از طریق   منطقیاین خبر با وجودی که مستندات و شواھدی. کنند ورشکستگی می
  .پيامک به مردم عادی منتقل شد

  
ھای  خبرھای تایيد نشده در سایت .ھا بود گذاران، تالش آنان برای خارج کردن موجودی خود از بانک اولين واکنش سپرده

 و خالد استانبولی در روز ھای صادقيه و بانک ملی در شعبه اینترنتی، از درگيری و تنش در بانک ملت، شعبه بازار
 این در حالی است که ھر شعبه بانکی، ميزان محدودی نقدینگی دارد و قادر. حکایت داشتند شنبه چھارم بھمن ماه یک

مرز پرداخت نقدی مستقيم،   ھزار تومان و٢٠٠ھا، روزانه  سقف برداشت از عابربانک. به تامين تقاضاھای انبوه نيست
 . است ميليون تومان١۵روزانه 

  
 ھا حجم محدود اسکناس بانک

  
 درصد مبادالت بانکی، ٧تنھا   ھزار ميليارد تومان است، اما٢٠٠حجم نقدینگی موجود در شبکه بانکی ایران، بيش از 

نگار اقتصادی،  محسن شمشيری، روزنامه. گيرند چک انجام می  ھزار ميليارد تومان، به صورت اسکناس یا ایران١۵یعنی 
 :گوید  با رد شایعه ورشکستگی دو بانک ملی و ملت، می  انبوه برای دریافت پول نفد و دانستن تقاضایبا غيرمنطقی 

زیاد شود، طبيعی است که  وقتی مراجعه مردم برای دریافت پول نقد. کمبود اسکناس به معنای کمبود اعتبار نيست»
ھا در شرایط تقاضای باال، به مردم توصيه کنند  بانک این روشی معمول است که. شود بانک با کمبود اسکناس مواجه می

 «.استفاده کنند ھای رمزدار یا حواله که از چک
  
 اعتمادی و رواج شایعه بی

  
ھای دولتی،  ھا به شرکت بانک  بودند که ھایی ميلياردی خبر داده ھای رسمی قبال از عدم بازپرداخت وام رسانه

ھای درشت شوند و  ھای مالی مھره که قربانی گردنکشی  بيم دارندمردم. اند موسسات و افراد پرنفوذ اعطا کرده
 .برود ھای محدودشان از دست سپرده

در مواجھه با شایعه ورشکستگی  گذاران وله، رفتار سپرده وگو با دویچه دکتر احمد علوی، کارشناس اقتصادی، در گفت
.  بحران مشروعيت روبروست و اعتبار عمومی نداردایران با دولت«: گوید خواند و می ھا را عقالنی و تجربی می بانک

راھی که فرد  در نبود اطالعات و اعتبار و اعتماد، تنھا. کنند ھای این دولت قضاوت می ناکارآیی مردم با توجه به سابقه
 «.ورشکسته بشود یا نشود اصال ھم مھم نيست که بانک واقعا. اش را حفظ کند، ھمين است تواند پول می

. کنند امواجی تورمی ایجاد می ھا یا حدف چند صفر از واحد پولی کشور، حمد علوی، طرح ھدفمند کردن یارانهبه نظر ا
ھای خود را  دھند که پول ھا، ترجيح می موضوع ورشکستگی بانک گذاران به ھمين دالیل و جدا از گوید که سپرده وی می

 .نھا را تبدیل به ارزھای دیگر یا طال کنندکردن موجودی خود، آ برای بيمه از بانک بيرون بياورند و
  



 169

 پول واقعی، پول نقد است
  

ھای خود را بيش از پيش  پول کند که اتفاقا مردم پس از رکود جاری در بخش مسکن و صنعت، یک مدیر بانک، تاکيد می
 .کنند می گيرند، جبران تورم ای که می گذارند و با بھره در بانک می

را ناشی از شتاب مبادالت  ھا  ثبات سيستم بانکی ایران، کندی پرداخت پول نقد در بانکمحسن شمشيری در دفاع از
شود و  تر شویم، گردش نقدینگی بيشتر و بيشتر می نزدیک ھرچه به شب عيد«: داند پولی در دو ماه بھمن و اسفند می
 به گرفتن پول و خرید کنند مردم در بھمن و اسفند شروع می. رسد معمول می در اسفند حتی به سه برابر

ھا بسيار فشرده  حواله ھا، نقد کردن چک و سفته و برات و ھا و طلب  ھا، تراز کردن بدھی معامالت شرکت  .کردن
 «.رسيدگی کنند ھای خود را شوند، چون رسم است که قبل از سال نو، ھمه حساب می

 مدیریت ریسک، مدیریت بحران
افقی در بلوک قدرت، بدنه  ھای عمودی و وی به شکاف. داند ی و مالی نمیاحمد علوی مشکل دولت را تنھا اقتصاد

به نظر احمد علوی، دولت با . گوید  می بحرانی بودن شرایط کند و از فلج شدن دولت و ھای فعال اشاره می دولت و جناح
 آشوب   به واقعيات امروز، حتیاین شرایط بر مبنای «: گوید وی در ادامه می. برای آینده ندارد اندازی ھا چشم این شاخص

احمد علوی » .بردار نيستند و شوخی یل اقتصادی با زندگی روزمره مردم سر و کار دارند مسا. اجتماعی خواھد کشيد
این کارشناس اقتصادی تاکيد . رود به سمت بحران پيش می معتقد است که در صورت ادامه وضع کنونی، ریسک کنونی

 .تبدیل مدیریت ریسک به مدیریت بحران نيز ناتوان خواھد بود کند که احتماال دولت در می
  

 دفن ميت با چک تضمينی
  

وگو با دویچه وله، از  گذار در گفت سپرده یک. کند ھا، گاه مراسم عزا و عروسی را نيز مختل می  بانک  نقدینگی محدودیت
ای که  قيمت قبر در قطعه. گھانی فوت کردطور نا ام به شوھر دوست» :گوید اش می تعویق در تدفين یکی از آشنایان

 ٢بانک تنھا . شد خریداری می  ميليون تومان بود که تنھا و تنھا باید نقد٢۵زھرا در نظر گرفته بودند،  بھشت اش در خانواده
ھر ھمگی دوستان جمع شدیم و ھر کدام از ! تضمينی بگيرید ميليون تومان به آنھا پرداخت فوری کرد و گفت بقيه را چک

 آخر سر برای اینکه.  ميليون تومان۵روی ھم شد . ھزار الی یک ميليون تومان گرفتيم ۵٠٠شعبه بانکی که داشتيم، 
ھمه به ھمدیگر گفتيم که از  موقع برگشتن از مراسم خاکسپاری،.  ميليون تومانی خریدیم۵مرده روی زمين نماند، قبر 

 «.ناگھانی، به این دردسر دچار نشویم ا در مواقعھایمان را در خانه نگه داریم ت این به بعد پول
  مھيندخت مصباح

 
39Hاند  درصد توليدھاي ايران مغازه ھاي خود را جمع کرده60الي  55 حداقل 

 درصد توليدھاي 60 الي 55در بازار كفش تھران حداقل :  بھمن آمده است 5به نوشته وبالگ کارگری راه کارگر در تاریخ 
 ايراني وجود ندارد و مواد اوليه داخلي به شدت گران شده ،مغازه ھاي خود را جمع کرده ينكه جنس خامايران بعلت ا

 ھزار 7الي 6تومان االن 2000 جنس خام مثل فوم متري. ھزار خريده ميشود40ھزارتوماني 22بعنوان مثال چسب .اند
تومان شده 2200تومان بوده االن 1200 متري دوبرابرشده است قبال تومان شده آنھم جنس نامرغوب چيني يا قيمت چرم

اساسا نيست اصلي ترين مشکل واردات بي رويه اجناس چيني است که اکثرتوليدي ھاي  است دربازارھم مشتري
  . جمع کرده اند ايران

  کارگر در چند ماه گذشته در عسلویه۵۵٠٠بيکاری 

 نفر دیگر ۵۵٠٠)  ماه١٠(گذشته   رسيده است در چند ماهطبق آمار منتشر شده که به تأیيد اداره کار استان بوشھر ھم
 . نفر رسيده است٣۵٠٠کارگران شاغل در عسلویه به  از کارگران در عسلویه اخراج شده اند و ھمينک تعداد

ھزار نفر بود اما با تعطيلی  ۶٠ تا ۵٠ سال پيش تعداد کارگران شاغل در عسلویه در حدود ٢/۵ که حدود  در حالی
 ٣۵٠٠ھا گسترش یافته و اکنون به  ھا و بيکاری پاسداران روند اخراج سازی ھا به سپاه واگذاری آن ھا و یا  ز پروژهبسياری ا

 است کارگر رسيده

 ھفده کارگر ايران خودرو کشته و مجروح شدند 

درو موجب کشته  يک راننده کمپرسی بنز حامل بار در ايران خو احتياطي بي در بھمن آمده اســت6 در به گزارش ايکوپرس
  . خمی شدن ھفده تن از کارگران شدو ز

 يک دستگاه کمپرسی بنز حامل بار يکی از پيمانکاران در حال ورود 89.11.5 مورخ 23.30به گزارش ايکوپرس، در ساعت 
عث کشته  ايران خودرو بود که بر اثر بی احتياطی با تعدادی از کارکنان اين شرکت برخورد و متاسفانه با9از درب شماره 

  .  شد نفر از ھمکاران زحمتکش و خدوم اين شرکت13 نفر و زخمی شدن 4شدن 
در پی اين حادثه مديرعامل و کليه مسؤلين اين شرکت به سرعت در محل حادثه حضور يافته و نيروھای امدادی نيز 

  .  به مراکز درمانی انتقال دادندمجروحين را
 نفر از مجروحان به صورت سرپايی معالجه و بقيه مجروحان در 4که آخرين وضعيت مجروحين نشان دھنده آن است 

  . اکز درمانی تحت مداوا می باشندمر
رخورد با عامالن حادثه متعاقب آن پرسنل و مديران ايران خودرو از اين حادثه اظھار تاسف نموده و خواستار رسيدگی و ب
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  . شده اند
ای جھت پيگيری اين حادثه   گروه صنعتی ايران خودرو تيم ويژهالدين مديرعامل گفتنی است به دستور مھندس نجم

  . تشکيل شده است
  

  کشتار کارگران و درگيری درايران خودرو 
  

 صبح امروز بين کارگران 5 ديشب تا 12به دست ما رسيده است، از ساعت ) 6/10/89(بر اساس خبری که صبح امروز 
واقعه به اين صورت روی داده است که يکی از کارگران شرکتی . ايران خودرو و حراست کارخانه درگيری بوده است

اين کارگر . شيفت شب را، که در قسمت حمل و نقل داخل کارخانه کار می کند، با وجود بيماری مجبور به کار می کنند
گراني،  و نيم ديشب با خودرو خود به کار11پس از اين که با حال ناخوش خود چند سرويس کار می کند حدود ساعت 

 نفر را زخمی 13 نفر از آنان را می کشد و 8که برای زدن کارت ساعت در محل کارت ساعت جمع شده بودند، می زند و 
اما کارگران . پس از اين حادثه، مسئوالن کارخانه بالفاصله جنازه ھا را با آمبوالنس از محل حادثه جمع می کنند. می کند

تن اش جدا شده بود از دست آنان می گيرند و با روی دست گرفتن آن در داخل جنازه يکی از کارگران را که سر از 
در پی اين حرکت، بين کارگران و . تظاھرات می کنند) مدير عامل ايران خودرو(» مرگ بر نجم الدين«کارخانه با شعار 

 کنند اما بعد که می بينند حراستی ھا ابتدا کارگران را از کارخانه بيرون می. نيروھای حراست درگيری ايجاد می شود
که کارگران در بيرون کارخانه تظاھرات می کنند درھا را می بندند و مانع پيوستن کارگران داخل به کارگران بيرون کارخانه 

تجمع و تظاھرات کارگران ھم در داخل و ھم در بيرون کارخانه . کارگران چند تن از مديران را کتک می زنند. می شوند
ی ضدشورش، که بالفاصله از تھران و کرج و جاھای ديگر به محل کارخانه آورده شده بودند، سرکوب می توسط نيروھا

به سرويس ھايی که کارگران شيفت . ھم اکنون کارخانه ايران خودرو در محاصره کامل نيروھای ضدشورش است. شود
يشان برگردانند زيرا کارخانه تعطيل است و صبح را به کارخانه می آورده اند گفته شده است که آن ھا را به خانه ھا

امروز صبح ھيچ کارگری را به داخل کارخانه راه نداده اند و برخی از کارگرانی نيز که از . عزای عمومی اعالم شده است
اخبار بيشتر را در اطالعيه ھای بعدی منتشر . ديشب در کارخانه محبوس شده اند ھنوز نتوانسته اند بيرون بيايند

  . يم کردخواھ
  

  کميته ھماھنگی برای ايجاد تشکل کارگری 
  
   1389 بھمن 6
  

 معلم مدارس اشنویه در منزلش دستگير شد 
  

محسن جلدیانی ، مسئول انجمن ادبی اشنویه ، توسط نيروھای :  بھمن آمده است 6به نوشته اخبار کردستان در 
برده که معلم مدارس شھر اشنویه نيز ميباشد در برابر ، نام"رووداونت"به گزارش .امنيتی رژیم در اشنویه دستگير شد

لت بازداشت و اتھام  دیدگان اعضای خانوادھاش، توسط نيروھای امنيتی بازداشت و به محل نامعلومی انتقال داده شد
  .این فعال فرھنگی ھنوز اعالم نشده، ليکن احتمال ميرود که نامبرده به زندان اروميه منتقل شده باشد

 

 کارگران برای فرار از پرداخت مزايای آخر سال اخراج 

با : گويد  دبيراجرايی خانه کارگر قزوين مي: بھمن آمده است 6 ایلنا در –بر نوشته سایت دولتی خبرگزاری کار ایران 
عديل نزديک شدن به روزھای پايان سال برخی کارفرمايان برای فرار از پرداخت حقوق و پاداش پايان سال اقدام به آغاز ت

  . کارگران خود کرده اند
ھای پايانی سال شاھد تعديل گروھی کارگران  ھمه ساله با آغاز ماه : عيد علی کريمی در گفت و گو با ايلنا گفت

  . ھا ھستيم کارخانه
 جويی در کارفرمايان برای صرفه: وی با بيان اينکه اين کارگران به صورت قراردادی و پيمانی مشغول به کار ھستند گفت

  . کنند ھای خود با اين کارگران زودتر از موعد اتمام قرارداد تسويه حساب مي ھزينه
البته در صورت وخيم نشدن شرايط توليد، بخشی از اين کارگران با آغاز سال جديد توسط ھمان : اين فعال کارگری گفت

  .شوند ھای کاری مي کارفرمايان به مرور جذب محيط

   راض به خوشه بندی یارانه ھاتجمع مردم در اردبيل در اعت
  

جمعی از مردم اردبيل صبح دیروز ھمزمان با شروع كار  :  بھمن نوشت 6  در جمھوری اسالمیدولتی روزنامه به نوشته 
معترضين . ادارات در اعتراض به خوشه بندی یارانه ھا در مقابل دفتر معاونت برنامه ریزی استانداری اردبيل تجمع كردند

يم بيت المال با روش خوشه بندی غيرعادالنه است و در آینده تاثيرات منفی فراوانی خواھد داشت و می گویند تقس
  .بستر سواستفاده ھای زیادی خواھد شد

  
 کارگران جان باخته شھر بابک را فراموش نمی کنيم 

  
  : جمعی از کارگران ایران خودرو
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  ...ان برای فرزندان خود می خواستند چھارم بھمن سالروز کشته شدن کارگرانی است که آب و ن• 

 مصادف است با به گلوله بستن کارگران معترض شھرک بابک که خواھان ١٣٨٢چھارم بھمن : اخبار روزبه نوشته 
کارگران ایران خودرو با . در جریان این جنایت چندین نفر از کارگران شھر بابک کشته شدند. رسيدگی به حقوق خود بودند

  . ه شھر بابک را گرامی داشته اندای یاد کارگران جان باختانتشار اطالعيه 
  دوستان و ھمکاران گرامی 

  . ه معدن خاتون آباد شھربابک استروزچھارم بھمن سالروز جان باختن عده ای از کارگران بی گنا
  دوستان و ھمکاران گرامی 

ات مردم وارد مرحله نوینی شده است؛ گویا امروز در حالی یاد کارگران جانباخته را گرامی می داریم که جنبش مبارز
  . حتی سالگرد کشتار کارگران شھربابک فراموش شده است

امسال در حالی یاد سالگرد کشتار کارگران شھر بابک را گرامی می داریم که صدھا نفر از ھم ميھنان در راه آزادی جان 
  .  اندخود را از دست داده و به خيل شھدای راه آزادی زحمتکشان پيوسته

امروز در حالی یاد کارگران جانباخته را گرامی می داریم که جنبش مبارزات مردم وارد مرحله نوینی شده است که حتی 
 و در ۵٧سالگرد کشتار کارگران شھربابک فراموش شده است در حاليکه جنبش بزرگی که اینک با الھام از مبارزات قيام 

  . ز جدیدی شده است که ھمه آزادیخواھان برای تداوم آن در تالشندادامه مبارزات کارگران شھربابک وارد فا
امروز در حالی چھارم بھمن را گرامی می داریم که صدھا نفر از کارگران دانشجویان وصدھا نفر از مردم آزادیخواه در 

  . زندانھا ھستند
  . ا کشتار و زندان جواب می دھدامروز در حالی به استقبال چھارم بھمن می رویم که دولت صدای ھر اعتراضی را ب

  دوستان و ھمکاران گرامی 
چھارم بھمن تنھا یک روز برای ھمدردی با کارگران شھر بابک نيست، چھارم بھمن یورش به کارگران برای استثمار 

چھارم . چھارم بھمن دفاع کارگران از منافع و از امنيت شغلی خودشان بود. بيشتر و بھره کشی بيشتر از آنان می باشد
 اسفند روز اعتصاب شکوھمند ١٧بھمن و روزھای دیگر ھمچون روز چھارم دی ماه روز اعتصاب کارگران شرکت واحد، روز 

کارگران ایران خودرو، روز دھم تيرماه روز اعتصاب کارگران شرکت ایران خودرور دیزل و ھزاران روز دیگر نشان داده است 
چھارم . تند برای آزادی و برای منافع خود تا پای جان از آن پيش خواھند رفتکه کارگران پرچمدار دار این مبارزه ھس

بھمن یک برگ زرینی در تاریخ جنبش کارگری بوده که اینک در مسير مبارزاتی خود که ھر روز چھارم بھمنی دیگر متولد 
ت این روز پرچم این جنبش می شود تا جنبش ھمچنان زنده و پویا به پيش برود و اینک وظيفه ماست که با گرامی داش

  . دم مبارز برای تداوم آن بکوشيمرا ھمچنان زنده نگه داریم و ھمگام با مر
کارگران ایران خودرو در سالگرد این فاجعه ضمن ھمدردی مجدد با بازماندگان و اعضای خانواده جان باخته گان و 

  . تار شھر بابک و کشتار مردم در خيابانھا ھستيمھمکاران؛ خواھان آزادی تمام زندانيان دربند و محاکمه عامالن کش
 ساعت ده صبح در سالنھای غذا خوری دور ھم می نشينيم و با ١٣٨٨برای ھمين مناسبت روز یکشنبه چھارم بھمن 

  . یادآوری این روز یاد کارگران جان باخته شھر بابک و تمام جانباختگان راه آزادی را گرامی می داریم
   جانباختگان راه آزادی طبقه کارگر زنده باد یاد تمام

  جمعی از کارگران شرکت ایران خودرو 
   ١٣٨٨چھارم بھمن 

  

 اند  کارگران تجمع کرده/ ايران خودرو تعطيل شده 

 از تجمع کارگران ايران خودرو در مقابل دفتر مديرعامل : بھمن آمده است 6 به تاریخ جھان نيوز در گزارشيبه نوشته 
مديران شرکت برای منتشرنشدن اخبار داخل ايران خودرو امروز را برای تمام کارگران : اش کرد کهشرکت خبر داد و ف

  . ستادی ايران خودرو و شرکت ھای تابعه تعطيل اعالم کرده و سرويس ھا ھم به دنبال کارگران نرفته اند
) شنبه سه( شب گذشته ٢٣:٣٠ت در ساع: بر اساس اين گزارش، دکتر فوالدی پزشک معالج اورژانس در اين باره گفت

امدادگران شيفيت اورژانس از طريق تماس شھروندانی در جريان حادثه تصادفی در بلوار ايران خودرو مابين جاده 
  . مخصوص و جاده قديم قرار گرفتند

ودرو با پرسنل امدادگران با حضور در صحنه حادثه دريافتند که يک دستگاه کاميون متعلق به شرکت ايران خ: وی ادامه داد
  . ايران خودرو که در محل سرويس ايستاده بودند، برخورد کرده که اين حادثه چھار کشته بر جای گذاشته است

رويه ای که ايران خودرو در سال ھای اخير و به داليل نامعلوم در پيش گرفته : يک منبع آگاه در ايران خودرو نيز گفت
ھانه افزايش توليد، کارگران را مجبور به کار در روزھای تعطيل رسمی کشور نشان می دھد که مسئوالن اين شرکت به ب

اقدامی که ھم از نظر شرعی و ھم ازنظر قانونی به نظر خالف . از جمله در روزھای اربعين و تاسوعای حسينی کرده اند
  . می رسد

ران بوده و نشان می دھد که مسئوالن حادثه ای که شب گذشته در ايران خودرو رخ داد ناشی از ھمين نوع نگاه به کارگ
  . ايران خودرو به کارگر صرفا به عنوان يک عامل توليد نگاه کرده و برای وی ارزش انسانی قائل نيستند

گزارش ھا حاکی است پس از اين حادثه کارگران در مقابل دفترمديرعامل شرکت تجمع کرده و نسبت به رويه در پيش 
  . ن خودرو اعتراض کردندگرفته شده توسط مديران ايرا

گفتنی است که اتفاقات اخير با توجيھاتی اعم از افزايش توليد رخ داده است که می توان گفت با توجه به عدم تغيير 
  . تکنولوژی در اين سال ھا، اين افزايش توليد فقط بر گرده کارگران فشار وارد خواھد کرد

 دھند  ب را تشكيل مي درصد از كل افراد كارتن خوا2زنان كارتن خواب 
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اندازه بزرگی ھم . پوش آن نيز شان مقوايی است، ديوارھا و كف ؛ سقف خانه بھمن می نویسد 6 در تاریخ خبرآنالين
ای كه نه به اختيار كه بنابر اجبار يا مصلحتی كه معلوم نيست از  اسمشان ھم بنابر خانه. ندارد، نھايت دو متر در يك متر

  . اند، كارتن خواب شده است هكجا آمده، انتخاب كرد
كند زمستان باشد يا تابستان، صبح باشد يا شب، ظھر باشد يا عصر، به ھرحال برای  يعنی كسانی كه فرق نمي

برای پيدا كردنشان نيز الزم نيست . خوابيدن، جايی جز خيابان و سقفی جز يك مقوای كھنه و باالی آن آسمان ندارند
توانيم  ھا را مي تر را كمی باال پايين كنيم، تعداد زيادی از آن ز خيابان امام خمينی به پايينھمينكه ا. جستجوی زيادی كرد
كنند  اند و اگر خوابشان نبرده باشد يا سيگاری بر لب دارند يا اگرنه، دارند كاری مي  ھا دراز كشيده ببينيم كه كنار خيابان
  . تا شايد خوابشان ببرد

ھا مرد و اكثرشان معتادند اما خالف اين تصور و  خواب بيشتر اينطور جا افتاده است كه كارتنھرچند در ميان افراد جامعه 
ھا را  خواب آورند، زنان ھم تعداد زيادی از اين كارتن اينطور كه ديگر كم كم مسئوالن شھری كشور دارند بر زبان مي

تماعی شورای شھر تھران عادی شدن به طوری كه مرتضی طاليي، رييس كميسيون فرھنگی ـ اج. دھند تشكيل مي
اگر تاكنون فقط « حضور زنان معتاد و كارتن خواب در كنار خيابان را زنگ خطری برای جامعه دانسته و گفته است كه 

دانستيم كه تعداد زنان معتاد قابل توجه است، حال اين نگرانی را داريم كه اين زنان معتاد كه شرايط نامساعدی را  مي
 در جامعه ما دچار  دھد كه خانواده خورند و ھمه اين موارد نشان مي طح جامعه بيش از قبل به چشم ميدارند، در س

  » .تزلزل شده است
ھای مردم نھاد  نبود سند جامعی برای رفاه اجتماعي، كم بودن مراكز مختلف حمايتی دولتی يا خصوصی و حتی سازمان

ھای معتاد و غيرمعتاد زن   بودن ظرفيت مراكز فعلی نگھداری كارتن خواببرای رسيدگی به زنان كارتن خواب يا معتاد، كم
كه متعلق به شھرداری است، افزايش روز افزون كودكان فراری و خيابانی و مخصوصا دختران، از جمله داليلی است كه 

  . شود برای وضعيت كنونی زنان و مردان كارتن خواب از سوی كارشناسان اجتماعی عنوان مي
دھند و متوسط   درصد از كل افراد كارتن خواب را تشكيل مي2اس آمار اعالم شده و رسمي، زنان كارتن خواب بر اس

اما اينطور كه معلوم است و از اظھارنظرھای ھمراه با نگرانی مسئوالن شھری بر .  سال است45 تا 25ھا  سنی آن
 كه چه معتاد باشند چه نباشند، عالوه بر تمام مشكالتی آيد، تعداد اين زنان روز به روز در حال افزايش است؛ زنانی مي

ھا دانست كه حتی  ھای آن ھا دارند، نگاه افراد جامعه و ھنجارھای آن را ھم بايد از جمله گرفتاري خواب كه ھمه كارتن
ھا  پھای اين كم شود از سوی افرادی كه در محله ھا ساخته مي ھای كوچكی كه برای آن شود سرپناه گاه باعث مي
  . كنند مورد ھجوم قرار بگيرند زندگی مي

  
ھا در كشور  خواب در جدول زير تعدادی از اظھارنظرھای كارشناسان اجتماعی و مسئوالن را در مورد وضعيت كارتن

  . خوانيد مي
  

  نام 
  عنوان / سمت 

  اظھارنظر 
  

  مرتضی طاليی 
  رييس كميسيون فرھنگی ـ اجتماعی شورای شھر تھران 

ھای معتاد و غيرمعتاد زن شھرداری به طور  رسد، ھمين حاال ھم ظرفيت مراكز فعلی نگھداری كارتن خواب به نظر مي
ھا با نياز  گيرد، اما معموال در برخی از مقاطع سال فضای موجود نگھداری موقت كارتن خواب كامل مورد استفاده قرار نمي

توان در ھمه نقاط شھر برای زنان و مردان كارتن خواب  نمي. جامعه برابر نيست كه البته اين شرايط موقتی است
 و بنياد اجتماعی آن در  متاسفانه شرايط خانواده. دھد مراكزی را ايجاد كرد، چرا كه شرايط اجتماعی ما اين اجازه را نمي

ر، زنان كارتن ای شده و آمار قابل توجه طالق در جامعه، افزايش تعداد زنان سرپرست خانوا جامعه دچار مشكالت عديده
  . خواب و معتاد را به ھمراه دارد

  
  زاده  عباس ديلمي

  ھا  خواب ھای خيريه فعال در حوزه كارتن مديرعامل يكی از انجمن
شود كه به معتادان  اين مركز، تنھا سرپناه موجود در تھران برای اقامت شبانه زنان معتاد كارتن خواب محسوب مي

سازمان بھزيستی و انجمن با سنجش پراكندگی جمعيت . كند غار خدمات ارائه ميھای شوش، مولوی و دروازه  محله
اندازی شده بود، اما با  ای ديگر ھم راه اند و اين سرپناه پيشتر در محله زنان معتاد در منطقه، اين محل را انتخاب كرده
ھای  رش بيشتر انواع آسيبھا مسلما باعث گست آوارگی اين زن. مشكالتی كه مردم به وجود آوردند، تعطيل شد

ھا معلوم كنند كه با حمايت از آنھا  متوليان درمان اعتياد، بايد سياستشان را در قبال اين زن. اجتماعی خواھد شد
موافقند يا نه؟ اگر جواب مثبت است چقدر برای تامين نيازھای اوليه سرپناه دادن به آنھا، مثل تامين امنيت و مكان 

  كنند؟   تالش ميمناسب برای اقامتشان
  

  فرھاد اقطار 
  مديركل دفتر پيشگيری از اعتياد بھزيستی 

ترين محل به پاتوق معتاد باشد و به ھمين دليل انتقال چنين مركزی به  سرپناه بر اساس تعريف علمی آن، بايد نزديك
شود آنھا را پاك كرد و  اعی نميھای اجتم مردم بايد بپذيرند كه با انكار آسيب. معناست خارج از شھر كامال اشتباه و بي

كرد و نسبت به  اگر انجمن پيش از تاسيس مركز با معتمدان محل مشورت مي. شوند دير يا زود خودشان ھم گرفتار مي
كرد، شايد امروز واكنش اھالی محل نسبت به اين مركز كامال متفاوت بود و  لزوم تاسيس چنين مركزی آگاھشان مي

  . كردند  ميحتی در اداره آن مشاركت
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  طه طاھری 
  قائم مقام دبيركل ستاد مبارزه با مواد مخدر 

اگر . آوری زنان معتاد و كارتن خواب ھم مسووليت دارد آوری مردان كارتن خواب و معتاد برای جمع شھرداری ھمانند جمع
فراد ھم تدابير الزم انديشيده چه تعداد زنان كارتن خواب و ولگرد كه معتاد ھم باشند، زياد نيست، اما بايد برای اين ا

ھا در تھران و شھرھای  در حال حاضر چند محل برای زنان به عنوان كمپ موقت نگھداری فعال است، اما اين كمپ. شود
  . يابد ديگر بنا بر ظرفيت و نيز تعداد زنان معتاد كارتن خواب افزايش مي

  
  رسول خادم 

  عضو شورای شھر تھران 
ھا دچار بيماری ھايی ھمچون ھپاتيت و ايدز ھستند اما بيمارستان ھای وزارت بھداشت به دليل تعدادی از كارتن خواب 

  . كنند عدم اعتبار، آنھا را پذيرش نمي
  

  نصرت هللا داھی 
  رييس سرای احسان كھريزك 

نصرت هللا داھی می . از گال و شپش گرفته تا ايدز و ھپاتيت . ھمه نوع بيماری را می توان ميان كارتن خواب ھا پيدا كرد
اكثر مددجويان منتقل شده به اين نھاد نيازمند درمان ارتوپدی .  مورد بيمار ايدزی در مركز وجود دارد7افزايد در حال حاضر 

و جراحی ھستند كه به بيمارستان ھای شھر منتقل می شوند و ھزينه ھا نيز يا توسط سرای احسان كھريزك يا كمك 
  . شود نيكوكاران پرداخت مي

  
  محمد علی دادخواه 

  وكيل دادگستری 
شود چون تكاليف دولت ھاست كه بايد در خصوص تامين امنيت و بھداشت  از نظر قانون كارتن خوابی جرم محسوب نمي
مضاف بر اينكه برابر اصل قانونی بودن . گردد به عدم اجرای تكاليف دولتھا و فرھنگ افراد جامعه اقدام كنند و اين برمي

ذات ولگردی در نھايت به عنوان كسی كه شغل و اقامتگاه . جازات ما جرمی به نام كارتن خوابی نداريمجرم و م
مشخصی ندارد، قابل تعقيب است اما كارتن خواب كسی است كه اجتماع نتوانسته شغل برايش تامين كند و اين 

   چيزی نيست كه قابل تطبيق با مورد ولگردی باشد
  

  !ان خودرو با كيفيت خودروھای ايرانیارتباط مرگ كارگران اير

بروز حادثه شب گذشته در شركت ايران خودرو كه منجر به كشته : بھمن آمده است 6 در تاریخ آيندهبه نوشته سایت 
 تن ديگر شد، باعث نارضايتی كارگران اين شركت شده است البته برخی منابع غير 13 تن و زخمی شدن 4شدن 

  . بر می دھندنفر خ8رسمی از كشته شدن 
، در پی اعالم كار در شركت ايران خودرو در روز اربعين، يك كاميون ھمزمان با خروج كارگران اين "آينده"به گزارش خبرنگار 

  . شركت، به گروھی از كارگران برخورد كرده و اين حادثه به وجود آمده است
  . ه بودن راننده عنوان كرده اندبرخی علت اين حادثه را بريدن ترمز اين كمپرسی و برخی خواب آلود

 ھزار نفری به سمت گيت 6 تا 5اين در حالی است كه در ساعات خروج كارگران ايران خودرو در ھر شيفت، جمعيتی 
  . ھای خروج جھت سوارشدن بر سرويس ھا حركت می كنند

 خضری فرزند حسين؛ سعيد ولی هللا رحمانی فرزند رمضان؛ مصطفی: اسامی درگذشتگان اين حادثه از اين قرار است
  شفيع خانی فرزند عزيز؛ ميرمحسن حسينی فرزند ميريعقوب 

  : سايت شركت ايران خودرو نيز در اولين ساعات بامداد اين خبر را تاييد كرد و نوشت
 9 يك دستگاه كمپرسی بنز حامل بار يكی از پيمانكاران در حال ورود از درب شماره 89.11.5 مورخ 23.30در ساعت "

 نفر و 4ايران خودرو بود كه بر اثر بی احتياطی با تعدادی از كاركنان اين شركت برخورد و متاسفانه باعث كشته شدن 
  .  نفر از ھمكاران زحمتكش و خدوم اين شركت شد13زخمی شدن 

دی نيز در پی اين حادثه مديرعامل و كليه مسؤلين اين شركت به سرعت در محل حادثه حضور يافته و نيروھای امدا
 نفر از مجروحان به 4آخرين وضعيت مجروحين نشان دھنده آن است كه . مجروحين را به مراكز درمانی انتقال دادند

  . صورت سرپايی معالجه و بقيه مجروحان در مراكز درمانی تحت مداوا می باشند
 رسيدگی و برخورد با عامالن حادثه متعاقب آن پرسنل و مديران ايران خودرو از اين حادثه اظھار تاسف نموده و خواستار

به دستور مھندس نجم الدين مديرعامل گروه صنعتی ايران خودرو تيم ويژه ای جھت پيگيری اين حادثه تشكيل .شده اند
  ." شده است

به نظر می رسد يكی از عوامل تشديد نارضايتی كارگران در پی اين حادثه، كشاندن آنھا به كار در يك روز تعطيل بوده 
  . ستا

اين در حالی است كه بعضا به دليل برنامه ريزی نامناسب، گاه در روزھای عادی برخی شيفتھای كاری غير فعال می 
ماند، اما معموال در ماه ھای پايانی سال، برای عقب نماندن از سقف توليد، نوعا شيفتھای كاری در روزھای تعطيل ھم 

  . اعالم می شود
وزھا اجباری نيست و معموال مديريت برای جلوگيری از اعتراض كارگران، مبالغی اضافه برای با وجود آن كه حضور در اين ر

حضور كارگران در اين روزھا نيز در نظر می گيرد و آنھا را راضی می كند، اما طبعا برخی كارگران در روز تعطيل از نظر 
 عوامل انسانی كاھش كيفيت خودروھای ساخت داخل روانی انگيزه كافی را ندارند و قاعدتا اين امر می تواند به يكی از

تبديل شود؛ با اين وصف از يك سو مديريت بزرگترين واحد صنعتی كشور ھزينه بيشتری پرداخت كرده و در عين حال 
  . كيفيت خودرو به جای پيشرفت افت می كند
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ن قيمت سوخت، خواستار واقعی گفتنی است با اجرای قانون ھدفمندی يارانه ھا، مردم ضمن استقبال از واقعی شد
شدن قيمت خودروھای ساخت داخل و باال رفتن كيفيت آنھا شده اند كه در اين زمينه بايد كليه عوامل از جمله عوامل 

  . انسانی را در نظر گرفت
  پيام تسليت مدير عامل ايران خودرو 

ر حادثه تصادف شب گذشته، مھندس در پی درگذشت و مجروح شدن تنی چند از ھمكاران شركت ايران خودرو در اث
  . نجم الدين مدير عامل گروه صنعتی ايران خودرو پيام تسليتی را برای خانواده ھا و كاركنان اين گروه صنعتی منتشر كرد

  : به گزارش ايكوپرس متن پيام تسليت مھندس نجم الدين به شرح زير است
نز با تعدادی از كاركنان خدوم و زحمت كش ايران خودرو كه وقوع حادثه جانگداز و دلخراش تصادف كاميون كمپرسی ب"

  . باعث مجروحيت و درگذشت چند تن از ھمكاران عزيزمان شد موجب تاسف و تاثر عميق اين جانب و ساير ھمكاران شد
دثه ضمن عرض تسليت خانواده ھای محترم مصيبت ديده و جھادگران سنگر توليد ايران خودرو، برای بازماندگان اين حا

  ." صبر و شكيبايی و برای درگذشتگان رحمت و غفران الھی را طلب می نمايم
  : نوشت" آينده"در اين حال يك كارشناس صنعت خودرو با ارسال پيامی برای 

  اصالح سيستمھای مديريت، رمز افزايش كيفيت در كنار افزايش توليد 
امع تالش می كنند بر ميزان توليدات در ھمه بخش در عصر كنونی كه عصر صنعت و پيشرفت است، ھمه كشورھا و جو

ھای سنتی و صنعتی بيفزايند ، چرا كه دراين راستا می توانند فرھنگ خود را به ديگر كشورھا منتقل و زير بنای 
  . اقتصادشان را تقويت كنند

با فرھنگ بومی كشور ما نيز از اين قاعده مستثنی نيست و تالش می كند ضمن حفظ و تقويت توليدات سنتی كه 
آميخته است، در مسير رشد صنعتی و توليدات در اين حوزه گام ھای بلندی بردارد ، چرا كه توجه به اين امور موجب 

  . افتخار و سربلندی ايران است
در بخش صنعت ، صنعت خودرو يكی از مھمترين حوزه ھای در آمدی ، ارزآوری و اشتغالزايی است و بدون شك بايد اين 

  .  درستی و با برنامه ريزی حمايت و تقويت شودبخش به
ھمچنين نوآوری ھای متخصصان و " سرھم بندی انواع خودرو" توليد خودروی ملی ، خودروھای وارداتی ، مونتاژ خودرو 

كارشناسان داخلی و نيز قطعه سازی خودرو از جمله فعاليت ھای اين حوزه محسوب می شود كه البته مانند بسياری 
  . ه ھای ديگر نياز به مديريت صحيح ، مديريت و حمايت دارداز زمين

در كشور ما توليد خودرو در يكی ، دو دھه اخير اوج و شتاب خوبی گرفته است ، اما بايد اين شتاب توليد تعريف شده و 
  . با كيفيت باال و مايه افتخار باشد

  رار گرفتن در ھمين مسير را دارد ، اما صادرات برخی از خودروھای ايرانی در كشورھای مختلف حكايت از ق
كيفيت توليدات داخلی با استاندارھای خودرو در اروپا فاصله نسبتا زيادی دارد و بايد تالش شود تا به آن مقياس و 

  . استاندارد جھانی دست يابيم
يمت در داخل با قيمت خودروی داخلی نيز در مقايسه با قيمت ھای مشابه در كشورھای ديگر و حتی مقايسه اين ق

بھای صادراتی آن برای مصرف كنندگان جای سوال بسيار دارد و اغلب مورد اعتراض مصرف كنندگان است، كه بايد در 
  . اين خصوص ھم برنامه ريزی ، مديريت ، نظارت و چاره انديشی شود

در خيابانھا و بزرگراه ھا و جاده ميزان توليد خودرو در كشور به سرعت رو به افزايش است در حالی كه زيرساختھای الزم 
ھای بين شھری برای پاسخگويی به اين ھمه توليد انديشيده نشده است و ھمچنين برنامه و سياست كالن مشخصی 

  . برای افزايش عملياتی كيفيت خودروھا ديده نمی شود
د بر ميزان كيفيت و ايمنی خودروھا ھمه مصرف كنندگان اعتقاد دارند به جای افزايش تعداد خودرو كه كيفيت الزم را ندارن

  ! بيفزاييد و در اين مسير حداقل به فكر جان و مال مردم باشيد
 نمونه آن دارای استاندارد نسبی آن ھم در 2اينكه بين دھھا نمونه خودروی توليدی داخل كشور تنھا يك يا حداكثر 

تشكل، سازمان يا وزارتخانه ای جلوی اين ھمه توليد بعضی از زمينه ھاست ، جای تاسف و تامل بسيار دارد و بايد فرد، 
  . را بگيرد

ھر زمانی كه از محدوديت در ميزان توليدات خودرو سخنی به ميان آمده است ، نيز گروھی از بيكاری و تبعات آن سخن 
  . گفته اند و راه را بر كارشناسان و نو انديشان صنعت خودرو بسته اند

ی خودرو نيز ھر كسی در كشور سخنی می گويد ، بالفاصله گروھی در ھمين صنعت به در حقيقت در مسير توليد كيف
  . وارد صحنه می شوند و فرد را از ابراز نظر پيشيمان می كنند... خاطر حفظ منافع فردی و گروھی و

پا، به انتقاد سوال اين است كه چرا بايد به جای تفكر و عمل در باره توليد خودروی با كيفيت مطابق استاندارد ارو
  . كنندگان حمله شود و صداھا را در گلو خفه كنيم

چرا حاضر نيستيم محصول خوب توليد كنيم و مصرف كننده با رضايت خاطر توليدات ما را خريداری كند و صدھا چرای 
  ... ديگر

  چرا وقتی مسووالن مسووليت يك بنگاه را می پذيرند، چرا فقط آمار توليد را باال می برند ؟ 
مديران بايد از حادثه سه شنبه شب ايران خودرو كه منجر به كشته شدن چند نفر از ھموطنانمان شد، درس بگيرند و 

مقداری از بار افزايش توليد را خودشان به دوش بكشند و ضمن تالش در جھت افزايش كيفيت، برنامه ھای خود را 
چه بسا با يك اصالح سيستم كه از اليه . تمركز نماينددرارتقاء سيستمھای مديريت و دانش مديران و كارشناسان م

كارشناسی و مديريتی حاصل می شود، حجم زيادی از ضايعات، دوباره كاری و تحميل اضافه كار به كارگران كاسته می 
  شود و ضمن ِ افزايش عملی كيفيت با كاھش ھزينه ھای توليد، قيمت نيز كاھش می يابد

   
 دادگاه احضار دو فعال کارگری به 
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به گفته .دادگاه انقالب تھران احضار شدند ھا ی رسيده از ايران حاکی است که دو فعال کارگری روز يکشنبه به گزارش
ثقفی، شرکت در مراسم روز جھانی کارگر  ھای عليرضا ثقفی و محسن منابع کارگری، اتھام اين دو فعال کارگری به نام

  .اند توصيف کرده» غيرقانونی«قضايی جمھوری اسالمی، اين مراسم را  تی ومقام ھای امني. در پارک الله بوده است
ماموران امنيتی بازداشت و مدتی زندانی  ھا نفر ديگر در مراسم روز جھانی کارگر توسط اين دو فعال کارگری ھمراه با ده

احضار و يا بازداشت  خنلفدر روزھای اخير، شماری از فعاالن کارگری در شھرھای مختلف ايران با توجيھات م.بودند
  اند شده

 بازنگری در علوم انسانی و اخراج اساتيد منتقد و دگرانديش 

انقالب فرھنگی ديگری در کار "وزير علوم با بيان اينکه :  بھمن آمده است 6 در جــرسبه نوشته سایت اصالح طلب 
می شدن علوم انسانی تاکيد کرد و ضمن ، بر اسال"نيست اما بازنگری در علوم انسانی بی برو برگرد در کار است

ھا شود؟ ما  آيا ھرکس دانش داشته باشد بايد وارد دانشگاه"اعتراض به عدم وجود گزينش اساتيد و دانشجويان، گفت 
  ." بايد دانشمند متقی داشته باشيم

در دانشگاه گيالن بر ، کامران دانشجو روز يکشنبه سوم بھمن ماه »جمعيت مبارزه با تبعيض تحصيلی«به گزارش سايت 
  . ھای علوم انسانی و اصالح ساختار دانشگاه ھا براساس آموزه ھای دينی تأکيد کرد بازنگری در سرفصل

انقالب فرھنگی ديگری در کار نيست اما "وی در پاسخ به سوال يکی از اساتيد در خصوص انقالب فرھنگی دوم گفت 
: وی ھمچنين در خصوص اسالمی شدن علوم انسانی ابراز داشت." استبازنگری در علوم انسانی بی برو برگرد در کار 

  ." ھای علوم انسانی حتی در يک خط خالف اسالم باشد بايد نقد شود اگر سرفصل"
: از آنھا نام برد، گفت" سکوالر"وزير علوم ضمن اشاره تلويحی به اخراج اساتيد منتقد و دگرانديش که وی با عنوان 

  . ھايی داشته باشند و در شأن نظام باشند ھا شاخصه کند که بايد اعضای ھيئت علمی دانشگاه يوزارت علوم اعالم م"
آيا ھرکس دانش "او در قسمت ديگر سخنانش به عدم گزينش اساتيد و دانشجويان اعتراض کرده و خاطرنشان کرد 

  ." ھا شود؟ ما بايد دانشمند متقی داشته باشيم داشته باشد بايد وارد دانشگاه
کامران دانشجو ضمن تأکيد بر لزوم تفکيک جنسيتی دانشگاه اعالم داشت که تنھا علت عدم تحقق اين موضوع کمبود 

  . استاد، فضا و امکانات آموزشی است
ھيچ . مناسبات ما با کشورھای غربی يکی نيست: "وی در خصوص برگزاری اردوھای مختلط در سطح دانشگاھھا گفت

البته برگزاری اردوھای . بايد اردوھا جدا باشند. ھا برگزار کند دانشجويی را در دانشگاهکس حق ندارد اردوی مختلط 
  ." خانوادگی در دانشگاه ھا منعی ندارد

مناسبات "ھای علمی و پژوھشی مشکلی ندارد اما  وی در ادامه تاکيد کرد که ھيچ کس با مشارکت زن و مرد در پروژه
  ." ھا قبول نداريم دانشگاهنزديک دانشجويان دختر و پسر را در 

  

  احتياطي يك راننده كمپرسي بنز رخ داد؛ حادثه به دليل بي
  

  اند چھار نفر كشته شده: ايران خودرو
 

روابط عمومي ايران خودرو اعالم كرد كه در :  آمده است 89 بھمن 6  ايلنا در تاریخ - دولتی کار ایران یبه گزارش خبرگزار
نفر  احتياطي يك راننده كمپرسي بنز حامل بار در ايران خودرو رخ داد؛ چھار ه در اثر بيك حادثه خونين شب گذشته

   .اند  تن مجروح شده13كشته و 

هللا  ولی: ایران خودرو ضمن تسليت این واقعه اسامی درگذشتگان این بدین شرح اعالم کرد  پایگاه اطالع رسانی
ميرمحسن حسينی فرزند  عيد شفيع خانی فرزند عزیز؛رحمانی فرزند رمضان؛ مصطفی خضری فرزند حسين؛ س

احتياطي  اعالم كرد كه در حادثه خونين شب گذشته كه در اثر بي به گزارش ايلنا، روابط عمومي ايران خودرو  .ميریعقوب
  .اند  تن مجروح شده13حامل بار در ايران خودرو رخ داد؛ چھار نفر كشته و  يك راننده كمپرسي بنز

 9كمپرسي بنز حامل بار يكي از پيمانكاران در حال ورود از در شماره   يك دستگاه1389پنجم بھمن ماه  23:30 درساعت
چھار نفر و  شدن كه بر اثر بي احتياطي با تعدادي از كاركنان شركت برخورد و متاسفانه باعث كشته ايران خودرو بود
مديرعامل و كليه مسئوالن اين شركت به سرعت در  در پي اين حادثه . نفر از پرسنل اين شركت شد13زخمي شدن 

   .امدادي نيز مجروحان را به مراكز درماني انتقال دادند محل حادثه حضور يافته و نيروھاي

   كارگر در ايران خودرو 8كشته شدن 
  
  

وو حامل بار در  انحراف یک کاميون ھو:  آمده است 89 بھمن 6  ايلنا در تاریخ - دولتی کار ایران یبه گزارش خبرگزار
  .  کارگر و مصدوم شدن چندین کارگر شد8محوطه کارخانه ایران خودرو منجر به کشته شدن 

بعد از این حادثه . این حادثه در زمان ورود کارگران شيفت شب کارخانه روی داد به گزارش ايلنا، به گفته شاھدان 
  . شماری از کارگران کارخانه به شرایط سخت کار اعتراض کردند

برخی از . کارگران تاسيس یک تشکل کارگری را برای حمایت از حقوقشان در کارخانه ایران خودرو را خواستار شدند
  . کارگران در مصاحبه با خبرنگاران به کار اجباری در ایام تعطيل مانند روز اربعين اعتراض داشتند
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  .  ويژه اي برای پيگيري اين حادثه تشكيل شده استبه دستور جواد نجم الدين، مديرعامل گروه صنعتي ايران خودرو، تيم
  .  نفر در بيمارستان فوت كردند2اند و   نفر در شركت فوت كرده6

اين كاميون چيني . اند كاميون ھووو كاميون مشكل داري است كه رانندگان آن بارھا نسبت به كيفيت آن اعتراض داشته
  . وداست و توسط شركت ايران خودرو ديزل مونتاژ مي ش

اند و آماري غير از اين كذب است اما   نفر در اين حادثه كشته شده4گويند كه تاكنون  مسئولين ايران خودرو البته مي
  . كنند  نفر را تاييد مي8منابع خبري كشته شدن 

  پايان پيام
  

  اند چھار نفر كشته شده: ايران خودرو
  

 پایگاه اطالع رسانی ایران خودرو ضمن  :  آمده است 89 بھمن 6خ   ايلنا در تاری- دولتی کار ایران یبه گزارش خبرگزار
ولی هللا رحمانی فرزند رمضان؛ مصطفی خضری فرزند : تسليت این واقعه اسامی درگذشتگان این بدین شرح اعالم کرد 

ران خودرو به گزارش ايلنا، روابط عمومي اي .حسين؛ سعيد شفيع خانی فرزند عزیز؛ ميرمحسن حسينی فرزند ميریعقوب
احتياطي يك راننده كمپرسي بنز حامل بار در ايران خودرو رخ  اعالم كرد كه در حادثه خونين شب گذشته كه در اثر بي

 يك دستگاه كمپرسي بنز حامل بار 1389 پنجم بھمن ماه 23:30درساعت . اند  تن مجروح شده13ر كشته و داد؛ چھار نف
 ايران خودرو بود كه بر اثر بي احتياطي با تعدادي از كاركنان شركت برخورد 9شماره يكي از پيمانكاران در حال ورود از در 

در پي اين حادثه مديرعامل و .  نفر از پرسنل اين شركت شد13 شدن چھار نفر و زخمي شدن و متاسفانه باعث كشته
 به مراكز درماني روحان راكليه مسئوالن اين شركت به سرعت در محل حادثه حضور يافته و نيروھاي امدادي نيز مج

  . انتقال دادند
  پايان پيام

  
  شوند كارگران پيش از پايان كار تعديل مي

  
با : گويد دبيراجرايي خانه كارگر قزوين مي: آمده است 89 بھمن 6  ايلنا در تاریخ - دولتی کار ایران یبه گزارش خبرگزار

رار از پرداخت حقوق و پاداش پايان سال اقدام به آغاز تعديل نزديك شدن به روزھاي پايان سال برخي كارفرمايان براي ف
  . كارگران خود كرده اند

ھاي پاياني سال شاھد تعديل گروھي  ھمه ساله با آغاز ماه : عيد علي كريمي در گفت و گو با خبرنگار ايلنا گفت
  . ھا ھستيم كارگران كارخانه

جويي در  كارفرمايان براي صرفه:  پيماني مشغول به كار ھستند گفتوي با بيان اينكه اين كارگران به صورت قراردادي و
  . كنند ھاي خود با اين كارگران زودتر از موعد اتمام قرارداد تسويه حساب مي ھزينه

البته در صورت وخيم نشدن شرايط توليد، بخشي از ايرن كارگران با آغاز سال جديد توسط ھمان : اين فعال كارگري گفت
  . شوند ھاي كاري مي به مرور جذب محيطكارفرمايان 
  پايان پيام

  
  برخورد با مسببين حادثه ايران خودرو 

  
 معاون دبير كل خانه كارگر تھران با ابراز : آمده است 89 بھمن 6  ايلنا در تاریخ - دولتی کار ایران یبه گزارش خبرگزار

تواند بدون پيمان دسته جمعي معتبر  ون، كارفرما نميمطابق قان: تاسف از حادثه شب گذشته كارخانه ايران خودرو، گفت
  .  ساعت اضافه كاري تعيين كند2براي كارگران بيش از

حسن صادقي در گفت وگو با خبرنگار ايلنا با يادآوري اينكه در شركت ايران خودرو ھيچ تشكل صنفي كارگري فعاليت 
تواند  بق قانون كار، بدون توافق با كارگر ، كارفرما نميروز تعطيل رسمي است كه مطا روز اربعين حسيني، : ندارد،گفت

  . در اين روز كارگاه را داير كند
تواند به صورت توافقي براي ھر كارگر تنھا  جمعي كارفرما فقط مي مطابق قانون كار، در صورت نبود پيمان دسته: وي افزود
  .  ساعت اضافه كاري تعيين كند2تا سقف 

 ساعته اضافه كاري تنھا از طريق توافق و پيمان با 2تعطيل و غير تعطيل ھرگونه افزايش زمان وي تاكيدكرد در روزھاي 
  . تشكل صنفي كارگري مقدور است

ھاي حسين كمالي در وزارت كار و امور اجتماعي، شوراي  وي با ياداوري اينكه در شركت ايران خودرو تنھا در سال
در حال حاضر به دليل نبود ھرگونه تشكيل صنفي كارگري در : تاسالمي كار براي مدت كوتاھي تشكيل شد، گف
  .  ساعت اضافه كاري تعريف كنند2توانند براي كارگران خود بيش از  مجموعه ايران خودرو مديران اين شركت نمي

ات ايمني به گفته صادقي صرفه نظر از ايرادي كه به اضافه كاري كارگران ايران خودرو وارد است در صورت رعايت شدن نك
  . داد در اين شركت حادثه شب گذشته نبايد به ھيچ وجه رخ مي

ھاي گذشته مسووالن ايران خودرو به جاي بازنگري در ساختار سازماني، براي انجام تعھدات  در واقع در سال: وي گفت
  . اند ھاي طاقت فرسا بر كارگران فشار آورده خود تنھا با تعريف اضافه كاري

وشن شدن دليل واقعي اين حادثه، برخورد با مسببين و جبران خسارت مادي و معنوي وارد شده به صادقي خواستار ر
  . كارگران قرباني اين حادثه شد

  پايان پيام
  

   بھمن مھلت دارند17كارگران افغاني براي تمديد كارت موقت كار تا 
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 وزارت کار و امور اجتماعي در خصوص نحوه  :ه است  آمد89 بھمن 6  ايلنا در تاریخ - دولتی کار ایران یبه گزارش خبرگزار
  . دريافت کارت موقت کار اتباع افغاني اطالعيه صادر کرد

است؛ به شرح زير  ، متن اين اطالعيه كه در خصوص نحوه دريافت کارت موقت کار اتباع افغاني صادر شدهابه گزارش ايلن
  : است

ت /46147مھوري اسالمي ايران و حسب بند يک تصويب نامه شماره  قانون کار ج122ماده ) ج(در اجراي موضوع بند 
 سال دارنده کارت 18 قانون اساسي؛ کليه اتباع افغاني ذکور باالي 138 ، کميسيون اصل 11/10/1380 ک مورخ 22538

 88ر سال  شرکت نموده و کارت موقت کار آنان به دليل پايان مدت اعتبار د6مدت دار خروجي معتبر که در طرح آمايش 
 بھمن ماه سال جاري جھت اخذ کارت موقت کار صادره به ادارات کل کار و امور 17منقضي گرديده موظفند حداکثر تا 

  . اجتماعي استان محل اقامت خود مراجعه نمايند
ومان بوده و  ھزار ت140 و برابر نرخ اعالمي 89بر اساس مصوبه قانون بودجه سال ) کارت موقت کار ( بنابراين ھزينه صدور 

  . متقاضيان مکلف به پرداخت نرخ مصوب به حساب شماره اعالمي از سوي ادارات کل استانھاي مربوطه خواھند بود
   پيامپايان

 ھمدردی سندیکای کارگران قند مرودشت با کارگران مصيبت دیده ی ایران خودرو

 خودرو خبر تاسف بار کشته و زخمی شدن ھمدردی سندیکای کارگران قند مرودشت با کارگران مصيبت دیده ی ایران
سندیکای کارگران کارخانه قند . جمعی از کارگران ایران خودرو، سبب نگرانی و اندوه تمامی جامعه کارگری شد

مرودشت، ضمن ابراز ھمدری با خانواده جانباختگان و آسيب دیدگان این حادثه تلخ، اعالم می کند که اتفاقاتی از این 
 مبارزه بی امان حاکميت سرمایه دار و سرمایه داری حاکم بر ایران می داند و تنھا راه نجات طبقه دست را بخشی از

اگر چنين نيست و اگر کشتار . کارگر از تکرار چنين مصيبت ھایی را در مبارزه برای احقاق تمامی حقوق کارگران می داند
ست، چرا در پی چنين اتفاق ناخوشایندی، کارخانه کارگران بخشی از جنگ استثمارگران حاکم و فرودستان جامعه ني

ایران خودرو به محاصره ی پليس و نيروھای ضد شورش درمی آید؟ و چرا اعتراض مسالمت آميز کارگران سرکوب می 
شود؟ راز این ھمه سرکوب چه چيزی جز خواست تسليم و تمکين کارگران و زحمت کشان در برابر بھره کشی روز افزون 

 ت؟کارگران اس

بار دیگر ضمن ھمدردی با خانواده آسيب دیدگان و جانباختگان این حادثه تلخ، حمایت خود را از ھمه اشکال اعتراضی 
 .کارگران اعالم می کنيم

 سندیکای کارگران کارخانه قند مرودشت

sendikayeghand@hotmail.com 

 چھارشنبه ششم بھمن ماه ھزار و سيصد و ھشتاد و نه

کای کارگران شرکت واحد با کارگران ایران خودرو و خانواده ھای پيام ھمدردی سندی
 داغدیده

 در محوطه ایران خودرو فاجعه ای 1389بھمن 5طبق اخبار رسيده با خبر شدیم در آخرین ساعتھای روز سه شنبه 
  .خونين که منجر به کشته شدن تعدادی از کارگران ایران خودرو گردید اتفاق افتاد

ا اعالم کرده ایم نبود ایمنی کار و حذف بازرسی کار از جمله دالیل وقوع این حوادث می باشد و جان ھمانگونه که بارھ
  .کارگران زحمتکش ھمواره در خطر قرار دارد

  کارگران ایران خودرو و خانواده ھای محترم داغدار
ارگران و خانواده ھای عزیز از سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تھران و حومه ضمن ابراز ھمدردی با تمامی ک

  .  واقعه می باشد  دست داده خواستار تشکيل گروھی برای تحقيق
  سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تھران و حومه

  1389 بھمن 6

 ھمبستگی و ھمدردی اتحادیه آزاد کارگران ایران به کارگران ایران خودرو و خانواده پيام 
  ھای کارگران جان باخته 

  وستان و یاران عزیز در شرکت ایران خودرو و خانواده ھای کارگران جان باخته د
  

.  نفر از ھمکاران و عزیزان و نان آوران شما در کارخانه ایران خودرو بسيار تکاندھنده بود٨فاجعه دلخراش جان باختن 
جومی سرمایه تبدیل شده است، کارخانه ایران خودرو در طول سالھای گذشته به قصاب خانه و دژی برای سود آوری ن

ھنوز درد جانکاه جان باختن تعدای از کارگران ایران خودرو بر اثر اجبار به شدت کار، بر روح و روان ھمه ما التيام نيافته 
 نفر از ھمکاران و عزیزانمان بر اثر اجبار به کار در روز تعطيل رسمی به فجيعانه ترین شکلی در ٨است که این چنين 

  . یدگانمان در خون خود می غلطتندمقابل د
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ما کارگران متشکل در اتحادیه آزاد کارگران ایران و ميليونھا کارگری که امروز در سرتاسر کشور خبر دلخراش ! دوستان
 نفر از ھمکاران و عزیزانمان در شرکت ایران خودرو را شنيده ایم ھمچون شما در اندوه و خشم و انزجاری ٨جان باختن 
 نفر از ھمکاران و عزیزانتان سھيم ھستيم ٨ما در تاثر و اندوه و خشم و نفرت شما در از دست دادن . رفته ایمعميق فرو 

و بدینوسيله ضمن اعالم ھمبستگی با مبارزات شما یاران در شرکت ایرانخودرو، جان باختن این عزیزان را به شما و 
 تردید این مبارزه متحدانه ما کارگران در سرتاسر ایران است که بدون. خانواده ھای داغدار آنان صميمانه تسليت ميگوئيم

  . برای ھميشه قادر خواھد شد به بردگی موجود و جان باختن عزیزانمان در محيطھای کار پایان دھد
  

  گرامی باد یاد و خاطره کارگران جان باخته شرکت ایران خودرو 
   ایران زنده باد ھمبستگی و مبارزه متحدانه سراسری کارگران

  ١٣٨٩ ششم بھمن ماه -اتحادیه آزاد کارگران ایران 

 باز ھم کشتار وباز ھم جنايت
 دوستان وھمکاران گرامي

 
 خبر تکان دھنده بود

 
 ايران 9 يك دستگاه كمپرسي بنز حامل بار يكي از پيمانكاران در حال ورود از درب شماره ٨٩.١١.۵ مورخ ٢٣.٣٠در ساعت 

 نفر ١٣ نفر و زخمي شدن ۴يدن ترمز  با تعدادي از ھمکاران برخورد و متاسفانه باعث كشته شدن خودرو بود كه بر اثر بر
  از ھمكاران گرامي  شد

  خبر تکان دھنده بود دلي ھر انساني به درد آمد
کارگري که براي بدست آوردن يک لگمه نان در روز تعطيلي مجبور به کار کردن شده است وبعد از تعطيلي براي ديدار 

  خانواده راھي منزل مي شد ناگھان با مرگ روبرو ميشود وديگر به خانه نميرسد
  خيلي ازھمه کاران تا صبح در جلو مديريت تجمع کردند وتنھا کاري که از دست شان بر مي آمد

  خبر تکان دھنده بود
  خبر انحراف کاميون

 وانداختن گناه به گردن يک کارگر ديگر
  راحترين کار ممکن
  ود نپرسيد چرا اين کاميون در زمان تردد کارگران در اين مسير بودولي کسي ازخ
  حراست کجا بود

  حراستي که کوچکترين حرکت کارگران کنترل ميکند
بعد از مرگ اين کارگران دھھا مامور گارد ويژه به شرکت ريختند  نه براي نجات جان کارگران بلکه براي نجات منافع 

  سرمايه داران
   دخبر تکان دھنده بو

ضمن اعالم ھمدردي با خانواده کشته شدگان وھمبستگي با ھمکاران گرامي امروز روز چھار شنبه ششم بھمن ماه را 
  اعالم عزاي عمومي کرده ودست از کار خواھيم کشيد وتامشخص نشدن قاتلين اين کارگران دست به کار نخواھيم زد

ي اين کشتار وشاھد از دست دادن تعداي ازھمکاران خود اين اولين بار نيست که جامعه کارگري ايران خودرو قربان
  ميباشند

از کشته شدن پيمان رضي لو تامرگ دھھا کارگر ھر سال اشک مي ريزد ولي ھنوزھيچ کسيپاسخگو براي اين اين 
  .کشتار ھا پيدا نشده است

رده است تا شايد ضمن فرار از مديريت شرکت مثل روال گذشته مرگ اين کارگران را بي احتياطي راننده کاميون اعالم ک
  مسوليت خود گناه اين کشتار را به گردن يکي از ديگر کارگران بيآندازنند

ولي ما مي دانيم که منافع شرکت در جھت رسيدن به سود بيشتر وبي مسوليتي سرمايه داران در مقابل جان کارگران 
  عامل اصلي اين کشتار ومرگ کارگران مي باشند

ه سرکار در روزھاي تعطيلي وعدم استراحت کافي براي کارگران وھزاران مشکل اقتصادي ھرگونه کشاندن کارگران ب
  .تمرکز را از کارگران گرفته است

چر ا بايد کاميون با بار چند تني در زمان تردد کارگران از اين خيابان عبور مي کرد حراست ايران خودرو که ميلياردھا تومان 
 وکنترل ما کارگران به باد مي دھد چطوري نمي تواند ازتردد وسايل حمل ونقل دز زمان سرمايه شرکت را براي سرکوب

  .تردد کارگران جلوگيري کند
  ما ھر روزشاھد اين نا امني در ھمه جاي شرکت ھستيم چه در داخل شرکت وچه در بيرون شرکت

 مسير حرکت خود مي باشيم ورانندگان ھر روز درزمان تردد کارگران ما شاھد عدم جلوگيري تردد وسايل حمل ونقل در
ھم مچبورنند اين مسير را براي رسيدن به کار خود ادامه بدھند کارگران بارھا خواستار توقف وسايل حمل ونقل در زمان 

تردد کارگران بوده اند ولي چه کسي پاسخگو بوده است منابع انساني ويا حراست ويا مديريت روابط عمومي ويا 
  مديريت ارشد

  د  ازخيابان ورسيدن به پارگينگھاھميشه جان کارگران راتھديد مي کندترد
ما کارگران مي دانيم که چه خطراتي جان ما کارگران ھنگام تردد ازشرکت تا پارگينگھا تھديد ميکند بارھا اعتراض کرديم  

  ولي چه کسي جوابگو بود
  ولي چي شدبارھا اعالم کردند که براي راحتي کارگران پل درست خواھيم کرد 

 آري ھمکاران گرامي
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خودشيريني مديريت ومنافع سرمايه اجازه نمي دھد تا مديريت براي جان ما کارگران ارزش قايل شود جان انسانھا براي 
  سرمايه پشزي ارزش ندارد

اعالم زماني که طرح ضد کارگري دولت براي حذف يارانه ھا اعالم شد مديريت به جاي اعتراض به اين طرح ضد انساني 
  کرد که قيمت محصوالت ايران خودرو کاھش مييابد ولي نه گفت چطوري

  کاھش قيمت محصوالت با کار بيشتر وگرفتن جان کارگران
  چھار انسان بي گناه کشته شدند

چي ايرادي دارد مگر چھار انسان بي گناه در خاتون آبد کشته نشدند کسي مجازات شد مگر دھھا کارگر در ايران خودرو 
   نشدند کسي مجازات شدکشته

  وروزانه دھھا کارگردر کوشه کنار اين کشور جان مي بازنند چه اھميتي براي سرمايه داران وحاميان انان دارند
  مرگ مرگ است چه در زندان چه در اعدام وچه در تصادف وچه در حادثه

  .واين مرگ ھميشه به سراغ ما کارگران وطبقه زحمتکش مي آيد
  تحمل خواھيم کردتا کي اين وضع را 

تا زماني که ما کارگران آگاه نشويم وتا زماني که سرنوشت خودرا خود تعيين نکنيم وضع ھمين طور خواھد ماند چون 
  خود ما خواھان اسمرار آن ھستيم

يت ما کارگران ايران خودرو خواھان مجازات فوري قاتالن اين کارگران ھستيم وقاتالن آن کساني جزء حاميان سرمايه مدير
   ارشد روابط عمومي منابع انساني وحراست نيستندد

 ١٣٨٩ ششم بھمن
 

 جمعي از کارگران ايران خودرو

 تحصن، اعتصاب، عزای عمومی :ايران خودرو، امروز

 كارخانه ايران خودرو كه منجر به مرگ چند تن از كارگران زحمتكش اين شركت شد، فضاي در پي حادثه دلخراش ديشب
كاری اجباری ميدانند حاضر  كارگران معترض كه علت اصلي اين حادثه را اضافه.  شدت ملتھب استكارخانه ھمچنان به

 .خودرو متحصن ھستند به ترك كارخانه نشده و ھمچنان در فضاي كارخانه ايران

  كرده كهبھمن ماه، مسئوالن كارخانه با اعالم عزای عمومی اقدام به تعطيلي كارخانه 6 اين در حالي است كه از ديروز،
جلوگيري شده و مانع از پيوستن آنھا به  به اين ترتيب از ورود ديگر كارگران به كارخانه. اين تعطيلي امروز ھم ادامه دارد

  .جمع متحصنين گشته اند

  نفر از27امروز قرار است تعداد . كشته شده به خانواده ھايشان تحويل نشده است ھمچنين ھنوز اجساد كارگران
 .باشند منتخب كارگران در ديداری با وزير صنايع، خواستار پاسخگويی ايشاننمايندگان 

 
 کارگران سد بن یر اخراج مجدد

 
نفر از 700با اخراج . به کار بودند  کارگر در آنجا مشغول1200 مریوان می باشد که قبال –سد بن یر واقع در جاده سنندج 

 نفراز این 18 تا 10اما،روزانه با  .مختلف مشغول به کار می باشند ی کارگر باقی مانده که در قسمت ھا500آنان اکنون ،
این . دھند نفر کاھش400ماھه به آنھا ، قصد دارند تعداد کارگران را به 2حساب کرده و با دادن چک  کارگران ھم تسویه

 .دریافت نکرده اند ماه است حقوق خود را3 سال سابقه کار داشته و حدود 4 تا 1کارگران از 

  کميته ھماھنگی برای کمک به ایجاد تشکل ھای کارگری

 اخراج تعدادی از کارگران متروی تھران 

تعدادی ازکارگران شرکت متروی تھران از اخراج خود توسط شرکت :  بھمن آمده است 7در تاریخ آفتاب به نوشته سایت 
  . قرارداد با اين شرکت خبر دادندپيمانکار طرف 

ما تا پيش از اين در شرکت سيتيک که شرکتی چينی و پيمانکار متروی تھران است اشتغال : تنداين کارگران اظھار داش
   .ايم داشتيم اما پس از واگذاری کارھا به يک شرکت پيمانکار ايرانی از کار اخراج شده

از افتتاح شواھد حاکی است که پس :  متروی تھران فعال بود،گفتند۴آنان با بيان اينکه شرکت سيتيک درخط يک و 
  .  داشتھای قيطريه تا تجريش تعداد کارگران اخراجی افزايش خواھد ايستگاه

آيد که ما با سابقه چند  خدا را خوش نمي: کارگران با استمداد از شھردار تھران و مديرعامل متروی تھران تاکيد کردند
ھای  عا داريم که ما را در ساير شرکتھای زندگی ازکار اخراج شويم بنابراين استد سال کار وزن و فرزند و ھزينه

  .پيمانکاری طرف قرارداد با متروی تھران جذب کنند

  به دنبال بحران مالی در این بانک  مدیره بانک ملی ھياتو عضدستگيری 
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  ھزار ميلياردی درتکذیبيه بانک ملی؛ اوضاع برگترین بانک کشور خوب نيست١٢دم خروس 
ھای بانک ملی را ندارد اما به جای آن بانک  دولت توان پرداخت بدھی“: ده است  بھمن آم7در سایت کلمهبه نوشته 

 ھزار ميليارد ریالی دولت به این ۵٠این صحبت مدیرعامل بانک ملی ایران درباره بدھی ” .دھد مرکزی خط اعتباری می
  .وی شخص محمودرضا خاوری شدوگو با ایسنا آنچنان جنجالی آفرید که در نھایت منجر به تکذیب آن از س بانک در گفت

ترین بانک دولتی کشور در پيش گرفته با بيان  کارانه در بزرگ ای محافظه به گزارش خبر مدیرعامل بانک ملی که رویه
ناخواسته این جمالت، خشم دولت را برانگيخت تا جایی که روابط عمومی این بانک را مجبور به ارسال تکذیبيه این خبر 

ارائه خط اعتباری معادل بدھی ” : وگوی دیگر با ایسنا متذکر شد  و روز پس از آن ھم در یک گفتھا کرد برای رسانه
شود و ھر ميزان که سازمان  ھا می  توليد به بانک ھا کاری است که باعث تسریع در پرداخت بدھی دولت به بانک

ھا   ميزان خط اعتباری در اختيار بانکحسابرسی از ميزان بدھی دولت را شناسایی و اعالم کند بانک مرکزی به ھمان
  ”.ھا مشکلی در زمينه وصول مطالباتشان ندارند دھد و بدین ترتيب بانک قرار می

وگوی اصالحی  با این حال خبرگزاری ایسنا درباره اینکه آیا خبر اول کذب بوده یا نه سکوت کرده تنھا به ارسال یک گفت
رسد که به قول خاوری این امر   رویه این رسانه در نقل اخبار بعيد به نظر میدیگر با خاوری بسنده کرد اما با توجه به

بوده باشد چه آنکه چند روز پيش از آن ھم خبرگزاری رسمی دولت ایرنا ھم ” ھا برداشت نادرست رسانه“ناشی از 
تی بدھی بانک ھا را ندارد گرچه دولت توان پرداخ“: دقيقا ھمين موضوع را از قول خاوری با این ادبيات منعکس کرده بود

  .که البته در آن موقع، جنجالی برنينگيخت” .اما بانک مرکزی بصورت اعتباری منابعی را در اختيار بانک ھا قرار داده است
شده است و مبلغ  ھایی است که تا کنون حسابرسی این در حالی است که خاوری تصریح کرده است که این رقم بدھی

  .کند  ھزار ميليارد ریال ھم برآورد می٨٠ھا آن را تا  و شنيدهواقعی بيش از آن است 
 شفاف نبوده و پس ٨٧ھای مالی این بانک در سال  از سوی دیگر خاوری در نشست خبری خود صراحتا اعالم کرد صورت

پایان  درصد افزایش یافته است و در حالی که در ۵۵٠سازی ميزان مطالبات معوق این بانک  از بررسی مجدد و شفاف
 ميليارد تومان را در خود ٢٠٠ ھزار و ١۴ ميليارد تومان ذکر شده بود، رقم واقعی ٢١٠٠ھای مالی رقم   در صورت٨٧سال 

  .پنھان کرده بود
ھا آن را اعالم کرد اما او در پاسخ به  وگو با رسانه خواست که خاوری به خرج داده بود و در گفت این البته جسارتی می

به دليل اینکه “: دھند گفت شده چنين اختالف فاحشی را نشان می ھای مالی حسابرسی صورتسئوالی که چگونه 
کرده از شعبات آن را منعکس نکند این اتفاق افتاده و  نيروی انسانی در ثبت مطالبات معوق نقش داشته و سعی می

که برای ” .وی انسانی نتواند دخالت کندافزار به جایی خواھيم رسيد که نير کارگيری یک نرم برای مقابله با آن ھم با به
  .رسد ای به نظر نمی کننده کارشناسان امور بانکداری دليل قانع

ھای کليدی بانک ملی  مدیره این بانک که یکی از معاونت از سوی دیگر برخی منابع آگاه از بازداشت یکی از اعضای ھيات
مدیره بانک  ی که از وزیر اقتصاد درباره احتمال تغيير ھياتدھند و به ھمين دليل ھنگام را ھم بر عھده داشته خبر می

اساسا امکان تغيير ھمه افراد وجود دارد اما اینکه ” : ملی سئوال شد بدون اشاره به مورد خاص بانک ملی پاسخ داد
  ”.دانم چقدر این امکان قوی باشد را در حال حاضر نمی

مدیره این بانک دارد اما به نظر  انشين برای اکثر اعضای کنونی ھياتدر حالی که برخی از اخبار حتی حکایت از تعيين ج
رسد خاوری به عنوان معتمد و مجری دستورات تکليفی دولت ھمچنان در این سمت خواھد ماند چه آنکه ھنگامی  می

اگر اجازه داده “: کلی بانک مرکزی نام برده شد این گونه واکنش داد که از او به عنوان یکی از کاندیداھای پست ریيس
  ”.شود که به فعاليت خود در بانک ملی ادامه دھم، مفيدتر خواھد بود

  رسد و بار دیگر باید شاھد تغييرات زیادی در این بانک باشيم؛ ترین بانک کشور چندان روبراه به نظر نمی اوضاع در بزرگ

  
 . داد  وجه رخ ميدر صورت رعايت نكات ايمنى حادثه ايران خودرو نبايد به ھيچ:خانه کارگر

معاون دبير كل خانه كارگر تھران با ابراز :  آمده است 89 بھمن 7  ايلنا در تاریخ - دولتی کار ایران یبه گزارش خبرگزار
تواند بدون پيمان دسته جمعى معتبر  مطابق قانون، كارفرما نمي: تاسف از حادثه شب گذشته كارخانه ايران خودرو، گفت

  .  ساعت اضافه كارى تعيين كند2براى كارگران بيش از
حسن صادقى در گفت وگو با خبرنگار ايلنا با يادآورى اينكه در شركت ايران خودرو ھيچ تشكل صنفى كارگرى فعاليت 

تواند  روز تعطيل رسمى است كه مطابق قانون كار، بدون توافق با كارگر ، كارفرما نمي روز اربعين حسيني، : ندارد،گفت
  . گاه را داير كنددر اين روز كار

تواند به صورت توافقى براى ھر كارگر تنھا  جمعى كارفرما فقط مي مطابق قانون كار، در صورت نبود پيمان دسته: وى افزود
  .  ساعت اضافه كارى تعيين كند2تا سقف 

 توافق و پيمان با  ساعته اضافه كارى تنھا از طريق2وى تاكيدكرد در روزھاى تعطيل و غير تعطيل ھرگونه افزايش زمان 
  . تشكل صنفى كارگرى مقدور است

ھاى حسين كمالى در وزارت كار و امور اجتماعي، شوراى  وى با ياداورى اينكه در شركت ايران خودرو تنھا در سال
در حال حاضر به دليل نبود ھرگونه تشكيل صنفى كارگرى در : اسالمى كار براى مدت كوتاھى تشكيل شد، گفت

  .  ساعت اضافه كارى تعريف كنند2توانند براى كارگران خود بيش از   خودرو مديران اين شركت نميمجموعه ايران
به گفته صادقى صرفه نظر از ايرادى كه به اضافه كارى كارگران ايران خودرو وارد است در صورت رعايت شدن نكات ايمنى 

  . داد در اين شركت حادثه شب گذشته نبايد به ھيچ وجه رخ مي
ھاى گذشته مسووالن ايران خودرو به جاى بازنگرى در ساختار سازماني، براى انجام تعھدات  در واقع در سال: گفتوى 

  . اند ھاى طاقت فرسا بر كارگران فشار آورده خود تنھا با تعريف اضافه كاري
معنوى وارد شده به صادقى خواستار روشن شدن دليل واقعى اين حادثه، برخورد با مسببين و جبران خسارت مادى و 

 .كارگران قربانى اين حادثه شد
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  دالر برای بازگشت به کشورش پرداخت می شود 150به ھر افغانی 

آژانس پناھندگان سازمان ملل در ايران کمک نقدی برای ادغام مجدد پناھندگان افغانی را : گزارش می دھد خبرآنالين 
 دالر آمريکا برای ھر شخص بازگشت کننده افزايش 150ی گردند را به که بصورت داوطلبانه از ايران به کشور خود باز م

.  دالر بود جھت کمک به ا اتباع افغانی ھنگام ورود به افغانستان به آنھا ارائه می شود100ًاين مبلغ که قبال . داده است
   . دالر افزايش يافته است750 به و سقف اين مبلغ برای خانواده ھای پنج نفره و يا بيشتر

ممکن است "ورونيکا ايريما مودی ابي، معاون نماينده کميسر عالی سازمان ملل متحد در امور پناھندگان در ايران گفت، 
شرايط زندگی برای پناھندگان حين ورود به افغانستان بسيار سخت باشد و در نتيجه، کميساريا در زمان بازگشت به 

  ." نقدی در اختيار آنھا می گذاردکشورشان کمکھای 
ما ھزينه حمل و نقل به . اين تنھا کمک نقدی ای نيست که ما به پناھندگان بازگشت کننده می دھيم"مودی ادامه داد، 

  ."  نيز به آنھا پرداخت می کنيم مرز ايران و ھزينه سفر آنھا از مرز به مقصدشان در افغانستان را
يون سه جانبه ميان دولت جمھوری اسالمی ايران، اين افزايش در ميزان کمک نقدی در پی شانزدھمين جلسه کميس

شده در اجرای اين نتايج توافق .  در ژنو، صورت پذيرفت1389 مھر 9دولت جمھوری اسالمی افغانستان و کميساريا، روز 
  .  آغاز گرديد2011ژانويه 

 بزرگ پناھنده در جھان به ما از دولت و مردم ايران به خاطر ميزبانی سخاوتمندانه از دومين جمعيت"مودی ابی گفت، 
از آنجايی که اين کشور اين کار را با کمک بسيار محدود از جانب جامعه بين . مدت بيش از سه دھه تشکر می نماييم

او ھمچنين به اين ". الملل انجام می دھد، ما نه تنھا ايران را کشور ميزبان بلکه کشور دانر نيز محسوب می کنيم
پی حذف يارانه ھا، پناھندگان بخصوص آسيب پذيرتر شده و با شرايط سخت تری مواجه موضوع اشاره نمود که در 

ما برای پناھندگان ساکن اين کشور نياز به "او ادامه داد، . خواھند شد و درنتيجه به کمک بيشتری نياز خواھند داشت
  ."  بيشتر جامعه بين الملل داريمحمايت

 پناھنده ثبت 1،029،320، تعداد 2010ری اسالمی ايران در اول اکتبر سال بر اساس آمار ارائه شده توسط دولت جمھو
  . پناھنده ثبت شده عراقی در ايران ساکن می باشند42،854شده افغان و حدود 

 
 است  درصد١۴نرخ بيکاری درگيالن 

وی  . درصد اعالم کرد١۴ را نرخ بيکاری در اين استان: ايلنا گفت  –خبرگزاری دولتی کار ایران وگو با  محمد يعقوبی درگفت
 .درخواست مردم از دولت بوده است ترين و بيشترين  اشتغال زايی مھم  :افزود

کنند و يا از گردونه توليد خارج   درصد ظرفيت کار مي۵٠دارد که با  ھايی در گيالن وجود وی با اشاره به که کارخانه
ارک اشاره  ه صنايع پوشش، ايران پوپلين و صنايع غذايی شھداز جمله اين واحدھا می توان ب: کرد اند، خاطرنشان شده
 ٢ای که نگاه کنيد حداقل يک يا  به ھر خانه :درصد اعالم کرد و تصريح کرد١۴يعقوبی نرخ بيکاری اين استان را .کرد

دولت : فتخصوص کاالھای چينی را علت اصلی بيکاری جوانان ايرانی برشمردوگ رويه به وی واردات بي .نفربيکار دارد
 .اين کار را بگيرد بايد جلوی

40Hشوند ایران خودرو نباید از یک سوراخ دوبار گزیده کارگران 

 
 به کشتار و مصدوميت باری که منجر جواد نجم الدین، مدیر عامل ایران خودرو، در محل حادثه جنایت) ٧/١١/١٣٨٩(امروز 

ھدف نجم الدین از این سخن رانی آن بود که کارگران . رانی کرد  کارگر شد برای کارگران شيفت صبح سخن٢٠بيش از 
معترض مبنی بر  او در پاسخ به خواست کارگران. کارھایشان بازگردند و روند توليد را از سر گيرند را راضی کند به سر

کار کرده است حواله داد و به طور کلی کوشيد  ا به نتيجه تحقيقات تيمی که خود مامور اینمعرفی عوامل حادثه، آنان ر
در جواب  .پنھان کند و اذھان آنان را متوجه مسائلی غير از حادثه فوق کند دست ھای خونين خود را از چشم کارگران

عی شد که تا کنون از این مسئله خبر کار در روزھای تعطيل مد اعتراض کارگران در مورد جمعه کاری و به طور کلی
خبر  را ھو کردند و گفتند مگر ممکن است مدیرعامل از کار اجباری کارگران در روزھای تعطيل کارگران او!! نداشته است
کارگران سایپا و پارس خودرو  نجم الدین مدعی شد که سطح دستمزد کارگران ایران خودرو از دستمزد. نداشته باشد
این مزدور سرمایه در این مورد نيز خود را به نفھمی . گفتند چنين نيست کارگران در اینجا نيز او را ھو کردند و. باالتر است

الدین در حالی  نجم!! ندارد که حقوق کارگران سایپا و پارس خودرو از کارگران ایران خودرو بيشتر است زد و گفت خبر
است و به خوبی از ميزان دستمزد کارگران  یران ارشد سایپا بودهچنين ادعایی را مطرح می کند که خودش قبال از مد

بدین معناست که گویا اگر دستمزد کارگران ایران خودرو از دستمزد کارگران  در عين حال، فحوای کالم او. سایپا خبر دارد
واست افزایش دستمزد درخ پارس خودرو بيشتر باشد کارگران این کارخانه دیگر به حق خود رسيده اند و نباید سایپا و

بعد از این تا پایان سال جمعه کاری نخواھند داشت، از  نجم الدین ضمن این که به کارگران وعده داد که. داشته باشند
 چند سال پيش، آن. دھند و رکورد توليد را بشکنند تا سطح دریافتی ھایشان باال رود کارگران خواست توليد را افزایش

بود، ھمين وعده ھا به  ین مزدور دیگری به نام منطقی مدیرعامل سرمایه در ایران خودروزمان که به جای نجم الد
. بسيار کمتر از آنچه وعده داده بود به کارگران پرداخت اما منطقی به وعده ھایش عمل نکرد و مبلغی. کارگران داده شد

رکورد بر اساس وعده ھای مدیرعامل  اعتصاب کردند و خواھان پرداخت ١٣٨۴سال  از ھمين رو، کارگران در اسفند
وحشيانه ساعات کار،  افزایش اجباری و. اینک نيز کارگران ایران خودرو با ھمان مسائل و مشکالت رو به رویند ھم. شدند

ناامنی محيط کار و خستگی بيش از حد کارگران است که  تشدید دم افزون استثمار کارگران، سوانح جنایت بار ناشی از
کارگران نباید از مبارزه برای حقوق خود . به عزا نشستن خانواده ھای آنان شده است  قلع و قمع کارگران وامروز باعث

باید در . ھمزنجيرانشان ھدر رود نباید بگذارند خون. بکشند و با وعده ھای توخالی نجم الدین به سر کار برگردند دست
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 خواستار شناسایی و محاکمه و مجازات عامالن کشتار کارگران و اوال مقابل این وعده وعيدھا و ترفندھای سرمایه دارانه
مشارکت  جلوگيری از تکرار چنين سوانحی شوند و، ثانيا، دست به کار ایجاد تشکل شورایی خود با تضمين کافی برای

خود گردند و تا پيگيری مطالبات پایه ای  آحاد کارگران برای مقابله ھرچه نيرومندتر با سرمایه داران و دولت آن ھا و
 در ١٣٨٦ما در اسفند . اعتصاب و شکل ھای موثر دیگر ادامه دھند رسيدن به این مطالبات به مبارزه خود به شکل

توضيح  «سالگرد اعتصاب کارگران ایران خودرو، جمع بندی تجارب و درس ھای مبارزه برای آینده در«مطلبی تحت عنوان 
باالبردن توليد و شکستن رکورد توليد کامال  رای افزایش دریافتی ھایشان از طریقدادیم که تالش کارگران ایران خودرو ب

به . است و کارگران نباید افزایش دستمزد را از طریق افزایش توليد پيش ببرند به سود سرمایه داران و به زیان کارگران
یک سوراخ دوبار گزیده شوند،  ارگران نباید ازاین نوشته با اوضاع و احوال کنونی کارگران ایران خودرو و این که ک علت ربط

 .آن را در اینجا تجدید چاپ می کنيم

  کميته ھماھنگی برای ایجاد تشکل کارگری

41Hتنایی و اعتراض مردم رشت به سفر احمدی نژادبی اع 

 20از صبح زود، ماموران نيروی انتظامی در تمامی مسير به فاصله .  وارد رشت شد3/11/89احمدی نژاد صبح یکشنبه 
به خيلی از دکه داران حاشيه خيابان مسير عبور احمدی نژاد دستور داده بودند که دکه . متر از یکدیگر ایستاده بودند

در ابتدای خيابان .  صبح جمعيت اندکی در ميدان شھرداری حضور داشت9در حدود ساعت . یشان را تعطيل کنندھا
در سر تا .  توزیع پوسترھای احمدی نژاد بود سعدی یک خودرو نيسان مخصوص حمل زباله متعلق به شھرداری مشغول

شت برای رفتن بر سر کار دچار مشکل شده مردم زحمتکش ر. سر شھر تصاویر بزرگی از احمدی نژاد زده شده بود
جمعيتی که در . بودند، زیرا بيشتر راه ھا را بسته بودند و از تردد تاکسی ھا و خودروھای مسافربر جلوگيری می کردند

تلویزیون با بزرگ نمایی زیاد نشان داده می شد کسانی بودند که یا پای ثابت حاضر در نماز جمعه ھستند یا بسيجی ھا 
راھای اسالمی کارخانجات واردات یا دانش اموزان ابتدایی و راھنمایی مدارس تعطيل شده و یا افرادی بودند که و شو

 ھزار تومان داده 50توسط اتوبوس ھای شرکت واحد از شھرھا و روستاھای استان گيالن آورده شده و به ھریک از آنان 
آن ھا به کارشکنی . راض از سفر احمدی نژاد سخن می گفتندبيشتر مردم رشت با بی اعتنایی و عمدتا با اعت. بودند

دالیل بی اعتنایی و  به طور کلی . عوامل استانداری و بانک ھا در پرداخت وام اندک ریاست جمھوری اعتراض می کردند
  .اعتراض مردم به ویژه کارگران گيالن به سفر احمدی نژاد را در واقعيت ھای زیر می توان یافت

 سال گذشته در بخش صنعت استان گيالن گفت، 5 ميليارد تومانی در 1800 در سخنانش از سرمایه گذاری احمدی نژاد
بسياری از : در حالی که قربانی امام جمعه رشت به بيکاری به عنوان بزرگ ترین بالی این استان اشاره کرد و گفت 

 چای و پرداخت پول ھای خرید تضمينی به احمدی نژاد از احيای سازمان. کارخانجات تعطيل یا نيمه تعطيل است
چایکاران سخن گفت، در حالی که ھمه می دانند سھم کارگران کشاورز در این زمينه چنان ناچيز است که به سختی 
زندگی بخور و نمير خود را تامين می کنند و این پول ھا در بين خرده مالکان و کارخانه داران چای خشک کنی توزیع می 

نژاد از برنج و ابریشم صحبت کرد، در حالی که این دو صنعت کشاورزی به شدت آسيب دیده و از فن آوری احمدی . شود
روز بدور است و منافع این دو بخش از صنعت کشاورزی فقط به جيب دالالن مفتخور برنج سرازیر می شود و کشاورزان 

  ....ھزینه ساالنه خانوار خود را با مشقت تامين می کنند و 

 ميليارد تومان در صنعت گيالن سرمایه گذاری 1800 ما به عنوان کارگران ضدسرمایه داری این است که چگونه سوال
شده اما بسياری از کارخانجات در ورشکستگی به سر می برند یا نيمه تعطيل و تعطيل ھستند؟ کارخانجاتی مانند 

. نه بجران زده ریسندگی خاور و نساجی ایران پوپلين فومنات، کارخا پوشش، کنف کار، ایران کنف، نساجی پارس ایران،
 ميليون تومان مطالبات 7ھر یک از کارگران کنف کار بيش از .  ماه مطالبات معوقه طلب کارند40کارگران ایران کنف بيش از 

ل دارای  سا23 و 22 الی 15معوقه طلب کار است و کارگرانِ به اجبار بازخرید شدۀ فرش گيالن که بيشتر آن ھا بين 
  ....سابقه کار بودند به دست فروشی مشغول اند و شمار اندکی از آن ھا به مرز بازنشستگی رسيدند و 

اما آنچه ما کارگران ضدسرمایه داری به تجربه دیده ایم این است که تعطيل و یا نيمه تعطيل نگه داشتن این کارخانجات 
 و چانه زنی از باال بتوانند وام ھای کالنی از دولت دریافت کرده و مقدار ترفند سرمایه داری بوده تا با اھرم فشار از پایين

اندکی از آن را بابت مطالبات عقب افتاده کارگران پرداخته و بقيه آن را در حوزه ھای دیگر غير از کارخانه ورشکسته 
می اقتصادی جدیدی که با حذف  کارگران ھمچنان در بحران مالی به سر می برند، آن ھم با سونا .کنند سرمایه گذاری 

زیرا سياست اقتصادی دولت سرمایه . یارانه ھا و تحميل تورم در کاالھای اساسی و مصرفی آن ھا به وجود آمده است
داری اسالمی ھمان اجرای سياست ھای دیکته شده توسط سه نھاد سرمایه داری کالن جھان یعنی بانک جھانی ، 

قيمت محصوالت کشاورزی متاثر از ورود کاالھای کشاورزی . تجارت جھانی استصندوق بين المللی پول و سازمان 
 ماھه نخست امسال نمونه بارز آن است، در حالی که ھنوز برنج 9 ھزار تن برنج در 600است، مانند برنج که ورود 

يشتر و بيشتر شده فقر مردم رشت و استان گيالن با اجرای طرح حذف یارانه ھا ب. کشاورزان روی دستشان مانده است
 تومان بود 30ٌمثال نان لواش که قبال دانه ای . است، حتی قيمت نان نسبت به استان ھای دیگر کشور باالتر رفته است

اعتراض .  تومان شده، بدون تغيير در وزن و کيفيت آن250 تومان بود اکنون 75 تومان و نان بربری که دانه ای 100اکنون 
گوشت قرمز و مرغ و ماھی مدت ھاست در سفره کارگران کمرنگ و عمدتا .  جایی نمی رسدشھروندان مزدبگير ھم به

. حذف شده و در عوض تخم مرغ به عنوان یکی از منابع تامين پروتئين مصرفی در سبد خانوار نقش بيشتری یافته است
بيکاری بستر مناسبی . اضی ھستند از توزیع نا مناسب گاز در جایگاه ھا نارLPG و CNGبيشتر مصرف کنندگان گاز مایع 

کافی است سری به دادگاه ھای رشت و . برای به وجود آمدن باندھای مخوف فحشا ، مواد مخدر و دزدی شده است
سایر شھرستان ھای استان بزنيد تا شاھد موارد سرقت لوازم خانگی حتی کفش ، آلومينيوم قراضه و ضایعات آھن آالت 

مردمان کارگر و زحمتکش رشت و .  سریع آمار طالق و فروپاشی خانواده ھا شده است فقر باعث باال رفتن. باشيد
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دولت اسالمی مدافع آن می دانند، » عدالت پروری«استان گيالن این گسترش فقر را نتيجه سودجویی سرمایه داری و 
م که به عوامل سرکوبگر کافی است بداني. است  و اعتراضات کارگری 88دولتی که افتخار آن سرکوب جنبش اجتماعی 

 به خاطر خوش خدمتی شان به نظام سرمایه ساالر اسالمی وام ھای 88بسيجی در جریان جنبش اجتماعی سال 
فساد در بخش اداری بيداد می کند و کارتان جز با دادن .  ميليون تومان پرداخت شده است 30 ميليون تا 20بالعوض از 

  . کردن سبيل رئيس بانک و معاونش برای گرفتن وام حل نمی شودرشوه در دارایی، ثبت اسناد و یا چرب

  فعاالن ضدسرمایه داری گيالن

 1389 بھمن 7

تحصن، اعتصاب، عزای عمومی : ايران خودرو، امروز  

در پى حادثه دلخراش ديشب كارخانه ايران خودرو كه منجر به مرگ چند تن از كارگران زحمتكش اين شركت شد، فضاى 
كارگران معترض كه علت اصلى اين حادثه را اضافه كاری اجباری ميدانند حاضر . ان به شدت ملتھب استكارخانه ھمچن

. به ترك كارخانه نشده و ھمچنان در فضاى كارخانه ايران خودرو متحصن ھستند  
 

كارخانه كرده كه  بھمن ماه، مسئوالن كارخانه با اعالم عزای عمومی اقدام به تعطيلى 6اين در حالى است كه از ديروز، 
به اين ترتيب از ورود ديگر كارگران به كارخانه جلوگيرى شده و مانع از پيوستن آنھا به . اين تعطيلى امروز ھم ادامه دارد

. جمع متحصنين گشته اند  
 نفر از 27امروز قرار است تعداد . ھمچنين ھنوز اجساد كارگران كشته شده به خانواده ھايشان تحويل نشده است

يندگان منتخب كارگران در ديداری با وزير صنايع، خواستار پاسخگويی ايشان باشند نما  
 

42Hhttp://felezkar3.blogfa.com / 

 باخت يکي ديگر از کارگران ايران خودرو جان

 
  ھمکاران ودوستان گرامي

 با کمال تاسف با خبر شديم
 گذشت حادثه ديده ايران خودرو که در بيمارستان آتيه بستري بود روز جمعه در رانيکي از کارگ

  مرگ اين کارگر عزيزرا به خانواده وتمام کارگران ايران خودرو تسليت مي گويم ما
 از کارگران ايران خودرو جمعي

  ھايمان ادامه اعتصاب تا رسيدن به خواسته:کارگران ايران خودرو

  ران خودروبيانيه کارگران اي

شنبه نجم الدين راضي نشدند 5حرفھاي روز  سه روز از اعتصاب واعتراض کارگران ايران خودرو مي گذرد اما کارگران از
  شدند وخواھان ادامه اعصاب

  ھمکاران ودوستان کارگر

  براي رسيدن به خواستھايمان اعتصاب را ادامه خواھيم داد

  حرفھاي نجم الدين به درد خودش مي خورد

   تا

  آزادي فوري دستگير شدگان

  خروج نيروھاي سرکوبگر از شرکت

  ودولت برگزاري انتخابات آزاد براي ايجاد تشکل کارگري وبدون دخالت نھادھاي امنيتي
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   ايمني با حضور نمايندگان کارگران تشکيل کميته

  تشکيل کميته حقيقت ياب براي موراد ايمني

  به اعتصاب ادامه خواھيم داد 

  جمعي از کارگران ايران خودرو

    بھمن7پنجشه 

 
  ربيكا ھا ركوردداران  ساله24تا 5

 
نشانگر  89 تا 35بررسی نرخ بيکاری کشور از سال : با انتشار گزارشی نوشت 89 بھمن 8 خبرگزاری مھر در ه گزارشب

 15 شرایط برای کارجویان رده سنی این این موضوع است که ھمواره نوسان عرضه و تقاضا در بازار کار حرف اول را زده و
 دھد که  سال گذشته نشان می54بررسی وضعيت نرخ بيکاری کشور طی . ساله بسيار شدیدتر بوده است24تا 

 .است ھمواره این نرخ در سنوات مختلف نوسانات و تغييرات بعضا قابل توجھی را پشت سرگذاشته
و در شرایط بسيار مناسبی از تعادل   درصد7/2 معادل 1335ر سال بر پایه این گزارش، در حالی که نرخ بيکاری کشور د

 . درصد و در مرز دورقمی شدن قرار گرفت2/9 به 1345در سال  در عرضه و تقاضا قرار داشته است، پس از یک دھه و
 رقمی تجربه بيکاری تک

سته است شرایط مطلوبی را تجربه نتوان  تاکنون ھيچگاه نرخ بيکاری در کشور1335در ھمين حال باید گفت پس از سال 
ھایی   درصد باقی ماند و البته در معدود دوره10این نرخ ھمواره باالی  ھا از سال به عبارتی پس از آن در بسياری. کند

شدن این نرخ   درصد نيز دست یافت، اما متاسفانه روند نزولی10 به تجربه کمتر از 1387و 1375،1386 مانند سال
 .ابدنتوانست ادامه ی

توان گفت که نرخ بيکاری کشور رو به افزایش گذاشت و تا پایان سال  می  درصد بود2/9 که بيکاری آن 1345پس از سال 
 درصد 8/14از   درصد و کمتر10ھا بيشتر از  ھایی که شرح آن گذشت، نرخ جاری به غير از سال بھار سال گذشته و حتی

 .بوده است
 درصد افزایش یافت و پس از آن نيز با 2/10 به 55سال  ، این نرخ در1350 در دھه رفته رفته با افزایش جمعيت کشور

  درصد9/24 تا 2/13 ساله در این دو دوره از 24 تا 15البته کارجویان . درصد رسيد 2/14  به1365افزایش دوباره در سال 
 .بيکاری داشته اند

 ھا  ساله24 تا 15وضعيت 
 ارجویان کشور شرایط بھتری را به ارمغان آورد تا جایی که بررسی وضعيت این دھهک  برای جمعيت1370اما آغاز دھه 

 1375این حال نرخ بيکاری   است، با1360 درصد نسبت به دھه 5/12 درصدی نرخ بيکاری و تثبيت عدد 2نشانگر کاھش 
اما این کاھش پایدار .ه است به ثبت رسيد70ابتدای دھه   درصد و به مراتب بھتر از1/9کشور در آمارھای رسمی معادل 

بيکاری  دھنده افزایش دوباره نرخ  بازگشت و این نشان1370 درصد سال 5/12دوباره به  1377 نماند و نرخ بيکاری در سال
 درصد 2/32 تا 2/19ساله بين  24  تا15 نرخ بيکاری افراد 70در دھه .کشور و ادامه نوسانات بيکاری در کشور است

گزارش مورد بررسی قرار گرفته است، نوسانات چند درصدی  ھایی که در این قریبا در ھمه سالت. نوسان داشته است
  درصد و2/14 با افزایش بيشتر به 1379 و در سال 70این نرخ در پایان دھه . شود می نرخ بيکاری کشور مشاھده

 .بود  درصد3/32ھا نيز   ساله24 تا 15وضعيتی مشابه شرایط فعلی کشور رسيد، البته بيکاری 
 80نوسان بيکاری در دھه 
 درصدی 2/14 در این سال نيز در ھمان عدد 79نرخ بيکاری سال  دھد که روند  نيز نشان می1380بررسی وضعيت سال 

 15افراد   درصد در نوسان بود، در حالی که نرخ بيکاری7/14 تا 9/13در فصول مختلف این سال از  البته این نرخ. ثابت ماند
 . درصد بوده است6/33له معادل  سا24تا 

 توان رکورد بيکاری اعالم شده از سوی مرکز آمار ایران تا بھار  را می1380سال  درصد بيكاري در زمستان 7/14نرخ 
شرایطی که ابتدای دھه   درصد اعالم شده است،6/14 معادل 1389جاری دانست؛ چرا که این نرخ در بھار سال  سال

با آغاز . اند  درصدی داشته6/36 تا6/30این سال نرخ بيکاری  ھا در  ساله24 تا 15.با آن مواجه بود نيز بازار کار کشور 80
 6/14بيکاری و وضعيت کارجویان بھتر شد به نحوی که در این سال دیگر از نرخ بيکاری   کمی اوضاع نرخ1381سال 

 درصد بوده 8/12 تا 2/12از  سانات ساالنه آنداد، ولی نو  درصد را نشان می8/12ھا عدد  درصدی خبری نبود و بررسی
 نيز شرایط کاھش نرخ 1382خوشبختانه در سال . درصد بود 2/28 تا 5/26 ساله 24 تا 15این وضعيت برای افراد .است

 8/11 حتی به 81 درصد سال 8/12توان گفت در این سال نرخ بيکاری از  گرفت و می بيکاری روند ادامه داری به خود
 15برای . درصد ثبت کرد 8/11 تا 2/11 کاھش یافت، در حالی که نوسانات فصلی در این سال نيز نرخ بيکاری را نيز درصد

 در سال 82 و 81ھای  روند کاھشی نرخ بيکاری مانند سال.است  درصد بوده5/26 تا 2/25ھا این نرخ معادل   ساله24تا 
ھای مختلف آن وجود داشته  شدن رسيد، این وضعيت در فصلدرصد و مرز تک رقمی  3/10  نيز ادامه پيدا کرد و1383
 . درصد بوده است1/24 تا 24ھا نيز   ساله24 تا 15نرخ بيکاری  .است

 87  و86آرامش در 
.  درصد بود1/12تا 2/10اعداد   درصد رسيد که نوسانات فصلی آن بين2/11 نيز به 1385نرخ بيکاری کشور طی سال 

 کمی اوضاع بيکاری 1386در سال .اند  درصد داشته4/25تا  9/20  نرخ بيکاری معادل85ر سال  ساله د24 تا 15کارجویان 
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  درصد9/11 درصد تک رقمی تا 8/9 درصد کاھش یافت، فصول مختلف آن نيز از 5/10نرخ به  رو به بھبود گذاشت و این
فصول مختلف بيکاری را به ثبت   درصد در6/25 تا 6/20 ساله از 24 تا 15اما کارجویان رده سنی .دورقمی در نوسان بود

 .رساندند
 89و88ميل به افزایش بيکاری در 

مختلف آن نيز   رسيد که طی فصول87 و86ھای   درصد و بيشتر از سال1/11سال گذشته نرخ بيکاری کشور به  اما طی
 . در نوسان بود1/14تا 1/11بين 

جاری نيز فقط  ھرچند برای سال.  درصد نوسان داشته است1/24تا  4/22دوره نيز بين  ھا در این  ساله24 تا 15بيکاری 
بيکاری مانند  دھنده افزایش دوباره نرخ بيکاری بھاراعالم شده است، ولی بررسی ھمين یک فصل نيز نشان نرخ
 1ط  درصد و فق6/14 به 88نسبت به زمستان   درصدی5/0در بھار امسال نرخ بيکاری با افزایش . است80 و 79ھای  سال

 .رسيده است 80دھم درصد کمتر از رکورد زمستان سال 

.  
  آینده اعتصاب کارگران ایران خودرو جمع بندی تجارب و درس ھای مبارزه برای در سالگرد

 
حقوق خود دست به اعتصاب  برای احقاق ابتدائی ترین» ایران خودرو« درست دو سال پيش بود که کارگران شرکت 

پيش از ھر چيز روی این پدیده و این . بود(!) » رکورد حق« تصاب، کاھش پرداخت چيزی به نام انگيزه مستقيم اع. زدند
گردد معنای  در واژه نامه سرمایه و در آنجا که به توليد و کار و زندگی کارگران برمی» رکورد» لفظ. نام اندکی درنگ کنيم
ازدیاد بی مرز سود   با ھدف فربه سازی وفرسایش جسمی و روحی تا سرحد نيستی کارگران .بسيار روشنی دارد

سرمایه تا ھر کجا که توان دارد . توان پيدا کرد صاحبان سرمایه، مناسب ترین عبارتی است که برای بيان این معنی می
 ارزش و سود تبدیل می کند، کارگر را زیر فشار شدید استثمار به لب پرتگاه مرگ می کار کارگر را به کار اضافی یا اضافه

دھد که که راه رھائی تو از سقوط  کشاند و در این جا، بر بام بلند پرتگاه مرگ او و فرزندانش، جالد وار عربده سر می
از او می خواھد که رکورد . سود فراوان تر برای سرمایه داران است حتمی و فوری فقط کار بيشتر، توليد افزون تر و ایجاد

. سوای این نبود رد در کارخانه ایران خودرو نيز مثل ھمه جاھای دیگر ھيچ چيزمعنای رکورد و حق رکو .توليد را بشکند
او قبول کرد که باز ھم خود را ھر چه . داد کارگر ایران خود رو در موقعيت ضعيف جنبش طبقه خود به این کار رضایت

 شاید در این گذر لقمه نانی سود سرمایه را ھر چه عظيم تر افزایش دھد، عميق تر بفرساید، ھر چه بيشتر نابود کند،
کارگران به طور  قبول طرح ضدانسانی و جنایتکارانه کارفرما برای افزایش رکورد از جانب. فرزندش برساند به شکم گرسنه

درستی و نادرستی موضوع را نيز . کار تن دھند اما دو چيز آنان را مجبور می ساخت تا به این. قطع کاری درست نبود
اول، کارگران فاقد جنبش استخواندار، نيرومند و . می توان به داوری نشست  و با توجه به این عواملتنھا در این گذر
سطح باالتر دستمزد  خویش بودند تا با تکيه بر آن، بدون تن دادن به طرح رکورد توليد، مطالبات روز خود و متشکل طبقه

فشار گرسنگی، نه فقط خودشان که ھمه افراد خانواده  زیردوم این که . را بر سرمایه داران و دولت آن ھا تحميل کنند
فشار این دو عامل باعث شد که کارگران به قبول این طرح یکسره ضد بشری و  برایند. شان به مرگ تھدید می شدند

 رسد در زیر چتر اما توحش و بشرستيزی سرمایه در ھيچ کجای جھان، چه. دادند(!) » رضایت«آنان . دھند سفاکانه تن
سرمایه داران حتی از پرداخت ھمان چيزی که خود  .دیکتاتوری ھار نظام حاکم، به ھيچ مرزی بسنده نکرده و نمی کند

یا مبلغ ناچيز خون بھای سالخی جسمی و روحی کارگران ھم » رکورد توليد حق« وعده داده بودند، یعنی پرداخت 
سرانجام در روز  کارگران یکصدا دست به اعتراض زدند و. تدرست در اینجا بود که کارد به استخوان نشس سرپيچيدند و

 . مارس چرخ توليد را از کار انداختند8مصادف با 84 اسفند سال 17

مدیران . و کشتارش راه افتاد با شروع اعتصاب، ماشين توطئه و عوام فریبی سرمایه نيز در کنار دستگاه ھای سرکوب
آنان به دست و پا ! بوده است حق رکورد توليد را بپردازند ان آمد که قرارشرکت با مشاھده توقف چرخ توليد سود یادش

آثار  در اینجا نيز ضعف، بی سازمانی و پراکندگی قدرت پيکار طبقاتی ھمه. سر کار بازگردانند افتادند تا کارگران را به
 که در قبال وعده و وعيده به اعتصاب پایان یافتند بازھم کارگران خود را مجبور. شوم و زیانبار خود را بر کارگران تحميل کرد

سرمایه نه فقط راه مشخص ھميشگی خود را دنبال کردند که ھمه پاشنه آشيل  در مقابل این وضع، صاحبان. بخشند
گرسنگی را ھم به  جنبش کارگران و نياز آحاد آن ھا به فروش شبه رایگان نيروی کار برای کاھش فشار ھا، نقاط ضعف
شمارقابل توجھی از اعتصاب کنندگان را اخراج  در ھمان حال،. ر مقابله با مبارزات آنان مبدل ساختندسالح ھای مؤث

سرعت و سختی کار ھمزنجيران باقی مانده آن ھا را بيش از پيش افزایش  کردند و به عنوان نتيجه بالفصل آن، شدت،
صاحبان  .بازگشت ھمکاران اخراجی خویش گردیدندبه این اقدام کارفرمایان معترض شدند و خواستار  کارگران. دادند

مجدد اخراج شدگان را به تعویق انداختند  سرمایه اما در مقابل این اعتراضات با سرسختی تمام مقاومت کردند و اشتغال
 .و درنھایت تعویق به محال کردند

به فرسایش ھولناک تر برای  نانقبول طرح رکورد توليد از سوی کارگران و تن دادن آ. تا اینجا چند چيز روشن است
زندگی باشد گامی در نشان دادن موقعيت ضعيف کارگران  صاحبان سرمایه بسيار بيش از آن که بتواند راھی برای بھبود

و نه ھيچ شماری از کارگران نمی توانند از این طریق فشار سھمگين گرسنگی ناشی  نه طبقه کارگر. و جنبش آنان بود
سرمایه نمی توان به پيشواز  با عقب نشينی بيشتر و بيشتر در مقابل. سرمایه را بر گرده خود بکاھنداستثمار مرگبار  از

به کار بيشتر، با قبول کارھای فرساینده تر و شاق تر، با  با تن دادن. تدارک پيکار نيرومندتر عليه سرمایه داری رفت
 ا قبول زندگی بدتر و بدتر از ھراس مرگ نمی توان حتیعقب نشينی از مطالبات پایه ای، ب کاھش مداوم انتظارات، با

ھر ميزان تن دادن در مقابل  ھر گام عقب نشينی و. یک ریال افزایش حقوق و مطالبات را بر سرمایه داران تحميل کرد
است که آتش طغيان تھاجم سرمایه را شعله ورتر می  آنچه صاحبان سرمایه بر ما تحميل می کنند صرفا نفت بيشتری

از سيه روزی ناشی از فشار استثمار و اجحافات سرمایه داری، مبارزه  تنھا راه کاھشِ حتی سر سوزنی. سازد
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پيکار طبقاتی عليه  مطالبات باالتر، سازمانيابی گسترده تر جنبش ضدسرمایه و به کارگيری مؤثرتر توان نيرومندتر، طرح
 .صاحبان سرمایه و دولت آن ھاست

بوده است که به ھر حال در این توازن  ران شرکت از اقدام کارگران در قبول طرح رکورد توليد ایناولين نتيجه گيری مدی
نارضائی ھا و شعله ھای خشم کارگران را از راه ھای کامل سرمایه  قوای وحشتناک ميان کارگران و شرکت می توان

را برای   شرکت با درک این وضعيت فرصتاز این گذشته، مدیران. افزایش سود سرمایه، خاموش ساخت دارانه و مناسب
این ھا واقعيت . مغتنم شمردند اخراج کارگران و تحميل شدت، سرعت و سختی بيشتر کار بر ھمزنجيران شاغل آن ھا

بيانگر آن است که موقعيت ضعيف و پراکنده قدرت طبقاتی،  ھمه چيز. ھای تلخی است که امروز در پيش روی ماست
 عقب نشينی ھای ناشی از این ضعف و پراکندگی، توان حمله و. را بر ما تحميل می کند ز فاجعهزنجير وار فاجعه پس ا

شالوده آن ھا نه تحميل  تعرض دشمن را ده چندان می سازد، ما را به سوی توسل به راھکارھائی سوق می دھد که
این مسير به صورت بسيار . از ماستسرمایه داران  خواست ھای خود بر سرمایه بلکه تن دادن به استثمار وحشيانه تر

 سال است که 30. لحظه به لحظه سيه روزی ھای ما ھيچ دورنمائی ندارد ھولناکی سياه و بدفرجام است و جز شدت
صدای بلند  ھمه چيز با. ھيچ روزی نبوده است که وضع ما از روز قبل بدتر نباشد. عقب نشسته ایم به طور بی امان

ھيچ راه دیگری برای زندگی و زنده ماندن  ر سازمان یافته، متحد و نيرومند عليه سرمایه داریبانگ می زند که جز پيکا
به طور سراسری متحد شویم و کارگر ایران خودرو می تواند و باید در  ما باید عليه سرمایه داری. باقی نمانده است
نقش بسيار  بی سراسری ضدسرمایه داری آنپيکار کارگران ایران، در سراسری کردن آن و در سازمانيا شعله ورساختن
به امکان مماشات با نظام سرمایه داری را از  اما برای این کار قبل از ھر چيز باید آخرین مایه ھای توھم. مھمی ایفا کند

 بر این باوریم که تالش وسيع و سازمان یافته برای متحد کردن ھمه کارگران ما. تمامی تار و پود وجود خود پاک سازد
سرمایه داری می   ھزار تومان به عنوان حداقل دستمزد ماھانه بر صاحبان سرمایه و دولت600محور تحميل  ایران حول

 .سرمایه داری باشد تواند شالوده محکمی برای سازمانيابی سراسری توده ھای کارگر عليه

 ! کارگران عليه سرمایه متشکل شویم

  کميته ھماھنگی برای ایجاد تشکل کارگری

 
   ایران خودرو؛ زنگ خطر دیگری برای ایمنی محيط کار در ایران حادثه

 
ایران خودرو بزرگترین واحد توليد  شنبه پنجم بھمن، مصادف با یک روز تعطيل در ایران بود، ولی مدیریت کارخانه روز سه

ب، کارگران در حال خروج از  دقيقه ش١١:٣٠ساعت . خود حاضر شوند خودرو در ایران، از کارگران خواسته بود تا سر کار
چھار نفر کشته و  در این حادثه. ناگھان کاميونی که قصد ورود به کارخانه را داشت با آنان برخورد کرد کارخانه بودند که

حداقل .  آذرماه یک معدن زغال سنگ در کرمان ریزش کرد٢٣پيش از این حادثه در  حدود یک ماه. نفر زخمی شدند١٣
جمھوری اسالمی در  به گزارش خبرگزاری رسمی.  متری زمين مدفون شدند۶٠٠در عمق   این حادثهکارگر در اثر چھار

 .اند کار، جان خود را از دست داده  کارگر در معادن ایران در اثر ناایمن بودن محل٢٠سال جاری بيش از 

در اثر نشت گاز متان . دھا مانده استیا  رخ داد، ھمچنان در٨٨نيزوی کرمان نيز که در فروردین ماه سال  حادثه معدن باب
این در حالی است که کارگران قبل از حادثه به . جان خود را از دست دادند  کارگر١٢و به دنبال آن انفجار و ریزش معدن، 

 .کند دستور ادامه کار را صادر می ھشدار داده بودند که ميزان گاز از حد مجاز فراتر رفته ولی با این وجود کارفرما کارفرما

 کارگر در اثر انفجار ٩ھمين معدن   نيز در١٣٨۴سال . نيزو دو کشته داده بود یک سال پيش از این حادثه نيز معدن باب
 .جان خود را از دست دادند

معدن ایران، در وزارت کار و امور  فرد رئيس خانه صنعت و ی ھادی غنيمی دھد که به گفته این اتفاقات در حالی روی می
ھایی  و مدیرکل این بخش موظف است که به طور مرتب بر مکان وجود دارد» ایمنی کار«ای تحت عنوان  ایرهاجتماعی د

 بار آورد، سرکشی کند و اگر خطایی مشاھده ھایی به بودنشان گرفتاری ممکن است ناامن که در معرض خطر ھستند و
 چيست؟  مکرر چنين حوادثیبا این وجود علت روی دادن. کرد، به کارفرما و به متصدی تذکر دھد

در دنيا ھم وجود . غيرقابل اجتناب است ھایی ھا حوادث و تصادف بعضی مواقع واقعاً این«: فرد معتقد است آقای غنيمی
انگيز در یک معدن اتفاق افتاد و پنج شش نفر جابجا فوت  ی غم حادثه در چين شاید دو یا سه ماه قبل بود که یک. دارد
یادتان ھست چند  کردند و حتما ی از کشورھای آمریکای جنوبی بود که داشتند در زیرزمين حفاری مییک در مورد. کردند

این مسائلی نيست که ما بخواھيم این . زیر بيرون آورند  روز معطلی توانستند آنھا را از آن۴٠نفر آدم گير کردند که بعد از 
 برد، راننده چه کار وقتی کاميون ترمزش می. اتفاق است. اشدوجود آمده ب عدم توجه به ھا در اثر طوری بگویيم که این

 .«آید برنمی تواند بکند؟ از دست ھيچ کسی کاری تواند بکند؟ کارفرمای ایران خودرو چه کار می می

  در تھران١٣٨۴یکی از اولين تجمعات کارگری در سال 
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ی آنان مدیریت آنھا را  به گفته. اند کرده  کارخانه تجمعگروھی از کارگران ایران خودرو پس از این حادثه مقابل دفتر مدیریت
بيایند و به علت خستگی ناشی از کار در روز تعطيل، این اتفاق روی داده  کرده بوده که در روز تعطيل سر کار” مجبور“

 .است

 مانند زیمنس و ایران خودرو که ای در حد دانيد کارخانه شما می. بحث اجبار نيست«: گوید فرد اما می آقای غنيمی
. توانند روزھای تعطيل ببندند روی یک شيفت کار کنند، نمی توانند که فقط ھا نمی کند، این مرسدس بنز دارد کار می

حقوق  دھند، دھند، حقوق کارکردن در روز تعطيل را می کار بھشان می بيایيد سر کار، اضافه گویند روزھای تعطيل می
کنند و طبيعتاً ھم ھر  مزایا استفاده می ی این آیند سر کار از ھمه و کسانی ھم که میدھند  ھا را می خاصی دارد که آن

 .«کند ھای کارخانه را رعایت می آدم با انضباطی است و خواسته شود که کسی بياید سر کار در سوابقش دیده می

 ھای صنفی و ایمنی محل کار رابطه تشکل

آميزشان خواستار تشکيل سندیکای  شنبه پنجم بھمن و در تجمع اعتراض کارگران ایران خودرو بعد از حادثه روز سه
خودروسازی خواھان به دست آوردن حق برخورداری از  این نخستين بار است که کارگران صنعت. کارگری شدند

ھای  دیگر واحدھای کارگری از جمله رانندگان شرکت اتوبوسرانی و بخش کارگران. شوند صنفی مستقل می تشکل
برخی از  کشاورزی چندین سال است که برای به دست آوردن این حق قانونی خود تالش کرده و حتی دی صنعتی وتولي

 .اند آنان به زندان نيز محکوم شده

بر سالمت و ایمنی کار به ميان  ھنگامی که نھادھای ناظر«: گوید محد مالجو اقتصاددان و تحليلگر مسائل کارگری می
زنی کارگران با  تر از قدرت چانه ھا به مراتب بيش کارفرمایان دولتی با آن  کارفرمایان خصوصی وزنی آیند، قدرت چانه می
. جمعی را ندارند ھای مستقل کارگری برخوردار نيستند و حق داشتن صدای ھرحال از تشکل کارگرانی که به .ھا است آن

سایی دارند و نھادھایی برای اعمال فشار روی ر ھا کارفرمایانی ھستند، چه دولتی چه خصوصی که صدای در مقابل آن
 .«دارند ھا و نھادھای ناظر این قبيل سازمان

 اعتراضات کارگران بعد از انفجار در معدن کرمان

اسالمی کار که نھادی مورد  گوید نه تنھا برای تشکيل سندیکاھای کارگری، حتی به منظور تشکيل شورای مالجو می
شدند تا انتخاباتی  کارگران جمع می«: اند مشکل روبرو بوده  صنعت خودروسازی ھمواره باتایيد دولت است نيز کارگران
دورتر،  بگذارند، اما مدیریت درست در ساعاتی که قرار بود انتخابات صورت گيرد، در محلی برای شورای اسالمی کار

گذاشت و ھمچنين  تر می قيمت پایين انواع و اقسام مزایا مثل فروش گوشت و مرغ و ماھی و چيزھایی از این دست با
ًکرد برای این که عمال  ھرحال موانع اجرایی ایجاد می داد و به می در آن ساعات با حفظ حقوق، به نيروی کار مرخصی

 .«حد نصاب برسد انتخابات نتواند به

آنان در مواردی مثل شود تا  می ھایی خاص کارگران باعث کند که نبود تشکل گيری می این کارشناس سپس چنين نتيجه
ھای  واقعيت این است که کارگران حتی از تشکل«: گوید می وی. شرایط بد محيط کار، نتوانند از حقوقشان دفاع کنند

در چنين چھارچوبی . ھایی که مستقل باشند برخوردار نيستند، چه برسد به تشکل نزدیک به نظام سياسی ھم
شغلی، چه در  فاع کنند، چه در خصوص ایمنی کار چه در خصوص امنيتتوانند از حقوق خودشان د که نمی ست طبيعی

ھا را رقم  وضعيت کاری آن ھایی که وضعيت معيشتی و خصوص سطح دستمزدھا یا ساعات کاری یا سایر مؤلفه
 .«زند می

 ھای پس از جنگ؛ یکی از عوامل ناایمنی محيط کار سياست

ایران و عراق معتقد است ھدف  ی لت پس از پایان جنگ ھشت سالهھای اقتصادی دو محمد مالجو با اشاره به سياست
ھای متعدد و متنوعی در  برای رسيدن به این منظور سياست انداختن چرخ انباشت سرمایه بود و اصلی این سياست، راه

 .کارسازی نيروی  ی ارزان ھا عبارت بود از پروژه ھای مھم این سياست از مؤلفه دستور کار قرار گرفت که یکی

به طور مشخص اگر روی کارگران  مثال. ست سازی نيروی کار شرایط ایمنی ھای ارزان یکی از مؤلفه«: دھد وی ادامه می
ھا در معرض سوانح شغلی  کنيم، آن چه صنعتی صحبت می یقه آبی یا کارگران یدی، تمرکز کنيم برحسب این که از

مخاطره  که از این مخاطره به نحوی از انحاء فاصله بگيرند و کمتر در معرضدارند برای این  ھستند و لوازم و ابزارآالتی نياز
ھرحال  ھا به این. کنيم صحبت می ھای خاص برحسب این که از چه گروه شغلی داریم ھا و عينک مثل دستکش. باشند
 از مسائل ھم این کنيم، یکی سازی نيروی کار صحبت می ارزان وقتی از. ست که کارفرما باید متقبل شود ھایی ھزینه

برای کارگران  ی ابزارآالت مناسب ای را که کارفرمایان اعم از دولتی یا خصوصی، برای تھيه ھزینه است که ميزان تالش و
 .«کنند، کاھش دھند صرف می

ناامن بودن محيط کار کشته   ماه، حدود سی کارگر در اثر١١از ابتدای سال جاری شمسی تا کنون یعنی در عرض 
 نيست؟ آیا این رقم باالیی. د؛ تقریبا سه کارگر در ھر ماهان شده

 ميترا شجاعی
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  دي ماه - آمار ماھانه بيكاري 
  

 نفر از كار اخراج و موقعيت شغلي خود را از دست داده اند ٣٧۶۵ ماه اخير و طبق آماری رسمي به دست آماده ١تنھا در 
انجاتی ھم که در ماه گذشته ورشکست شدند و کل کارگران ھا و کارخ  است که آمار بسياری از شرکت و این در حالی

  .باشد ھا کار خود را از دست داده اند به قراره ذیل می شاغل در این شرکت
/ زرجين بافت در ایالم /  نور در خرمدره  ذوب فلزات و چينی/ موتور سيکلت سازی کھکيلویه و بویر احمد / ایران مایه 

  چينی/ ایران الکتریک /  البرز  چينی/ ماشين سازی گچساران / قند بردسير / ھيجان سيبک سازی و ایران موکت در ال
جوراب گيالن و فرش گيالن در استان / پوکا / پوشش / پوبلين / پيله ابریشم ایران / ایران کنف / کنف کار / سازی گيالن 

ه شرکت ھائی ھستند که در ماه و نساجی درخشان از جمل/ سعادت نساجان / گرد بافت / گيالن و سلک بافت 
گذشته ورشکست شده و کل کارگران آن از کار بيکار شده اند که متاسفانه ھنوز آمار دقيق از لحاظه تعداد در دست 

  .ھای نامبرده شده باشد از شرکت نمی
 حالی که نرخ بيکاری باشد که الزم دیدم در اینجا ذکر کنم البته این در  درصد می٢٠ھمچنين نرخ بيکاری در استان گيالن 

 و دو دھم درصد که احتمال افزایش آمار ١٣باشد و نرخ بيکاری در کل ایران حدود   درصد می٣٠در بين جوانان ایران 
 ميليون نفر ٢٠۵ است که در سال گذشته ميالدی نرخ بيکاری در جھان   این در حالی بيكاري طي ماھھاي آينده مي رود

  .بوده است
ھای وابسته به دولت ھم در ماه گذشته تعديل نيروي گسترده داشته که متاسفانه ھنوز آماري  شرکتالبته بسياری از 

  .از آنھا در دست نيست
 ھزار کارخانه و شرکت کوچک و بزرگ ھم در در وضعيت مناسب اقتصادي و توليدي مناسبي به سر نبرده و 7ھمچنين 

  .ی در ایران رسما ورشکست شده و تعطيل شده اند واحد توليدی و صنعت۶٠٠ در ساله گذشته حدوداً  در

 کودکان افغان آسيب پذيرترين افراد در اجرای طرح حذف يارانه ھا 

مديرعامل بنياد كودك ايران خواستار :  :  آمده است 89بھمن 8  ايلنا در تاریخ -به گزارش خبرگزاری دولتی کار ایران 
  . دكان افغان در زمان اجراى طرح ھدفمندى يارانه ھا شدھاى حمايتى از كو رسانى در مورد سياست اطالع

ھاى بنياد كودك  ھا و فعاليت شاھى در گفتگو با خبرنگار ايلنا با اشاره به اجراى طرح ھدفمندى يارانه احمد ايران
رى كند تا اجازه آو بنياد كودك ايران قصد دارد تا در راستاى اجراى اين طرح بودجه قضايى مورد نياز را جمع: خاطرنشان كرد

  . ندھد تبعات احتمالى اين طرح بر روى تغذيه كودكان افغان اثر بگذارد
ھاى فعال در حوزه  ساير انجمن: مديرعامل بنياد كودك ايران با اعالم اينكه بايد سھميه غذاى كودكان تامين شود، افزود

سيب  ديده يا در معرض آ ھاى آسيب خانوادهكودكان بايد به اين مسئله توجه كنند تا در صورت اعمال فشار بر روى 
  . مشكلى در زمينه تغذيه متوجه كودكان نشود

پذيرترين افراد در  شاھى در ادامه با ابراز نگرانى از كودكان افغان در كشور و اجراى طرح فوق، اين قشر را آسيب ايران
 مورد تبعات اجرايى اين طرح بر روى كودكان سازى در كميسارياى عالى پناھندگان ايران با شفاف: جامعه دانست و گفت

اى و سالمتى اين كودكان را تھديد  ھاى فعال را از نگرانى درآورند چرا كه با اجراى اين طرح مشكالت تغذيه افغان، انجمن
  .خواھد كرد

تااطالع «تعطيل روزھای جمعه /واکنش تشکل ھای کارگری به فاجعه ايران خودرو
 » ثانوی

در پى حادثه اخير تصادف كاميون با كارگران :   آمده است 89بھمن 8  ايلنا در تاریخ -اری دولتی کار ایران به گزارش خبرگز
  . ايران خودرو كه در ھفته گذشته روى داد؛ مديريت اين مجموعه با تعطيلى روز جمعه كارگران اين كارخانه موافقت كرد

الدين، مديرعامل گروه صنعتى ايران  به دستور جواد نجم: گويند درو ميبه گزارش خبرنگار ايلنا، كارگران كارخانه ايران خو
  . خودرو مطابق قانون كار فعاليت اين شركت از اين پس در روزھاى جمعه متوقف خواھد شد

به گفته كارگران ايران خوردو ھنوز دائمى يا غير دائمى بودن اين تعطيلى مشخص نيست اما مجموعه خودرو سازي، 
  . در تمامى سه شيفت كارى تعطيل است) ه ھشتم بھمن ماهجمع(امروز 

شنبه، پنجم  تصميم به تعطيلى كارخانه ايران خودرو در روز تعطيلى جمعه پس از آن صورت گرفت كه در شامگاه سه
جمعى از كارگران اين شركت در برخورد با يك دستگاه كاميون كشته و مجروح ) مصادف با روز اربعين حسينى(بھمن 
  . دشدن

  . اين حادثه واكنش فعاالن كارگرى را به نقض شدن مفاد قانون كار از سوى فعالن كارگرى را به دنبال داشت
مطابق قانون كار در روزھاى تعطيل جمعه و ساير تعطيالت رسمى كشور، تمامى كارگاه ھاى مشمول قانون كار تعطيل 

  . ھستند
ايران خودرو به جزء روزھاى تعطيلى عيد نورزو، شھادت حضرت على و به گفته فعاالن كارگرى در سالھاى اخير مجموعه 

  . عاشورا و تاسوعاى حسينى مشغول فعاليت بوده است
  ھاى كارگرى  واكنش تشكل

ھايى با قربانيان اين تصادف ابراز  ھاى كارگرى با صدور اطالعيه ھمچنين در پى اين حادثه شب اربعين، برخى تشكل
  . ھمدردى كردند

ھای قربانى خواستار  ى كارگران شركت واحد طى پيامى ضمن ابراز ھمدردى با با تمامی کارگران و خانوادهسنديكا
  . تشکيل گروھی برای تحقيق اين واقعه شد

ايم نبود ايمنی کار و حذف بازرسی کار از جمله داليل وقوع اين  ھمانگونه که بارھا اعالم کرده: در اين بيانيه آمده است
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  . و جان کارگران زحمتکش ھمواره در خطر قرار داردحوادث بوده 
باختن عده اى از كارگران شيفت شب ايران خودرو را پس از  سنديكاى كارگران فلزكار و مكانيك نيز در پيامى جداگانه جان

  . اضافه كارى اجبارى تسليت گفته است
ھاى كارگران   اين حادثه را محكوم و با خانوادهپيشتر اتحاديه جامعه پيشكسوتان كارگرى نيز با صدور بيانيه اى وقعوع

   .قربانى ابراز ھمدردى كرده بود

 ی کازرون مقابل فرمانداريک سرامیتجمع کارگران کارخانه کاش
 :دبيراجرايي خانه كارگرگيالن

 خواھند ھا از دولت شغل مي گيالني
 

اشتغال زايي / اند  يا ازگردونه توليد خارج شدهكنند و  درصد ظرفيت كار مي50ھادر استان گيالن يا با  برخي كارخانه
 .ترين و بيشترين درخواست گيالنيان از دولت است مھم
واردات بي رويه به خصوص كاالھاي چيني علت اصلي بيكاري جوانان : ،تاکيدکرد دبيراجرايي خانه كارگر گيالن:  ايلنا

 .ايراني است
است؛  كرده جمھور نيز اشاره  ھمان گونه كه معاون اول رئيس: ، افزودوگو با خبرنگار ايلنادر رشت محمد يعقوبي درگفت
 .ترين و بيشترين درخواست مردم از دولت بوده است اشتغال زايي مھم

كنند و يا ازگردونه توليد خارج   درصد ظرفيت كار مي50ھايي در گيالن وجود دارد كه با  وي با اشاره به كه كارخانه
از جمله اين واحدھامي توان به صنايع پوشش، ايران پوپلين و صنايع غذايي شھد ارك اشاره : اند، خاطرنشان کرد شده
 .كرد

 . نفربيكار دارد2اي كه نگاه كنيد حداقل يك يا  به ھر خانه: درصد اعالم كرد و تصریح کرد14یعقوبی نرخ بيكاري گيالن را 
دولت بايد جلوي اين : ي جوانان ايراني برشمردوگفتوی واردات بي رويه به خصوص كاالھاي چيني را علت اصلي بيكار

 .كار را بگيرد
 پايان پيام

1389/11/8  

   منصور اسانلو، پنج سال زندان بدون يک روز مرخصی

  
منصور اسانلو رئيس ھيات مديره سنديکای شرکت اتوبوسرانی تھران :  آمده است 89 بھمن 9به نوشته سایت کلمه در

  . ن گذراندن يک روز مرخصی در زندان رجايی شھر به سر می برد و حومه پنج سال است که بدو
شرايط زندان بدون . به گزارش کلمه، اين در حالی است که زندانيان مطابق قانون بايد از حق مرخصی استفاده کنند 

نلو نيز يکی از مرخصی اکنون يکی از موارد غير قانونی است که به شدت در زندانھای ايران رواج يافته است و منصور اسا
  . اين زندانيان است که ھرگز از اين حق استفاده نکرده است 

به گفته ھمسر وي، اسانلو در حالی که در زندان به سر می برد و حکم محکوميت اش نيز به پايان رسيده بود، چندی 
  . پيش به داليل نامعلوم دوباره به يک سال زندان محکوم شد

قالب کرج بدون داشتن وکيل مورد محاکمه قرار گرفت و اجرای اين حکم از پايان محکوميت اسانلو در شعبه يک دادگاه ان
  . پنج ساله اش آغاز شد 

ھای قلبي، کمر درد و ناراحتی چشم  رئيس سنديکاری اتوبوسرانی تھران و حومه، در طول دوران زندانش دچار ناراحتي
اما با اين ھمه بازجوھای .  تحمل حبس برای او داده است شده است و تا به حال سه بار پزشک قانونی رای به عدم
  . وزارت اطالعات از دادن مرخصی به او خودداری می کنند 

اما ھر بار مسووالن زندان با پرونده سازی . منصور اسانلو، فعال کارگری در ده سال گذشته، بارھا بازداشت شده است
آنھا .دان برايش پرونده ای جديد باز می کنند تا او از زندان آزاد نشود ھای جديد و به بھلنه ھای واھی ھرج و مرج در زن

  . اين بار ھم پس از پايان محکوميت اسانلو برايش پرونده ای جعلی ساختند تا اور ا در زندان نگھدارند
  .منصور اسانلو با شرايط جسمی نامناسب اکنون در زندان رجايی شھر کرج نگھداری می شود

   ایران خودرو بر اعتصاب تا دستيابی به خواسته ھایشانتاکيد کارگران
  
 

از تداوم اعتراضات و اعتصاب :  آمده است 1389 بھمن ماه  9گزارش ھای منتشره در سایت ھای کارگری، شنبه 
 .کارگران کارخانه ایران خودرو تا دستيابی به تمامی خواسته ھایشان خبر می دھند

ران ایران خودرو، از صدور فراخوانی جھت پيوستن سایر کارگران به اعتصاب اعتراضی گزارش ھای منتشره به نقل از کارگ
کارگران معترض اعالم کرده اند سخنان اخير مقامات ایران خودرو خواست ھای آنان را . در این کارخانه خبر می دھند

 خروج نيروھای سرکوبگر از ایران اعتصابيون اعالم کرده اند تا آزادی فوری کارگران دستگير شده،. تامين نمی نماید
خودرو، برگزاری انتخابات آزاد برای ایجاد تشکل کارگری و بدون دخالت نھادھای امنيتی و دولت، تشکيل کميته ایمنی با 

 .حضور نمایندگان کارگران و تشکيل کميته حقيقت یاب برای موارد ایمنی به اعتصاب خود، ادامه خواھند داد
ز کارگران زخمی شده در جریان حادثه دلخراش کارخانه ایران خودرو که در بيمارستان بستری شده در خبر دیگری، یکی ا

  . بھمن ماه به دليل شدت جراحات وارده جان خود را از دست داد8بود،  روز جمعه 
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  موافقت مديرعامل ايران خودرو با خواست کارگران برای ايجاد تشکل 
  

 در تجمع چند ھزار نفری کارگران ايران خودرو 89 بھمن 7در روز پنج شنبه : رگریکميته ھماھنگی برای ايجاد تشکل کا
 مورد از خواست ٢٧ تن از کارگران شد، کارگران ٢٠در محل حادثه مرگباری که منجر به جان باختن و مصدوميت بيش از 

اگرچه نجم الدين برای پاسخ .  دھد دادند و از او خواستند به آن ھا جواب- نجم الدين -ھای خود را به مديرعامل شرکت 
يکی از اين خواست ھا، ايجاد .  اسفند مھلت خواست، اما در ھمان جا با بسياری از اين خواست ھا موافقت کرد١۵تا 

کارگران اين خواست را به صورت شورای کارگری مطرح کردند و نجم الدين نيز خواست ايجاد شورای کارگری . تشکل بود
افزون بر اين، نجم الدين حتی ھمين . ديد، منظور نجم الدين از شورا ھمان شورای اسالمی کار استبی تر. را پذيرفت

شورای اسالمی کار و وعده تحقق آن در شش ماه آينده را نيز تحت فشار کنونی کارگران و برای فرونشاندن خشم آن 
ن مزدور سرمايه حتی به صورت وعده شورای اما در شرايط کنونی نفس قبوالندن تشکل کارگری به اي. ھا پذيرفته است

اکنون يک برگ برنده در دست کارگران ايران خودرو است و آنان بايد بتوانند با اين . اسالمی کار نيز يک قدم به پيش است
تا آنجا که به اسم اين تشکل مربوط می شود مھم نيست که اسم آن شورای اسالمی کار . برگ برنده خوب بازی کنند

اما ھمان شورای . اسم تشکل کارگران نساجی کردستان در سنندج، شورای اسالمی کار بود.  ديگر باشديا چيز
اسالمی کار نقش مھمی در مبارزات کارگران آن کارخانه داشت، به طوری که به عنوان مثال يک اعتصاب پرقدرت دوماھه 

 خود را با جديت تمام پيگيری کنند و از نجم الدين مھم اين است که اوال کارگران اين خواست. را با موفقيت رھبری کرد
ثانيا از ھم اکنون بحث در مورد چگونگی ايجاد اين تشکل و تدارک شرکت تک تک . بخواھند که به وعده خود عمل کند

ران کارگ. کارگران در مجمع عمومی چندين ھزار نفری و باالخره انتخاب نمايندگان واقعی خود را مطرح کنند و پيش ببرند
می توانند و بايد تمام توطئه ھا و ترفندھای ضدکارگری نھادھای گوناگون سرمايه برای جلوگيری از ايجاد تشکل را نقش 

اگر چنين فرايندی از ھم اکنون از سوی کارگران به ويژه . بر آب کنند، به شرط آن که واقعا بخواھند متحد و متشکل شوند
ت ھای مختلف با جديت و پشتکار الزم پيگيری شود، به رغم تمام مخالفت ھا و کارگران فعال و پيشرو سالن ھا و شيف

 حتی -کارشکنی ھای مديريت و حراست و وزارت کار و ديگر نھادھای سرمايه، تشکل شورايی توده کارگران ايران خودرو
از ياد . ه داری تبديل شود می تواند به سنگر مھمی برای مبارزه کارگران با نظام سرماي،تحت نام شورای اسالمی کار 

نبريم که چند سال پيش در ھمين ايران خودرو يک شورای اسالمی کار وجود داشت که مديريت وقت آن را برنتابيد و 
اکنون که مديريت . منحل کرد، به اين دليل که از منافع کارگران در مقابل مديريت سرمايه ساالر کارخانه دفاع می کرد

 واقع برای زايل کردن نقش بی چون و چرای خود در کشتار کارگران با ايجاد مجدد شورای تحت فشار کارگران و در
اسالمی کار موافقت کرده است، کارگران بايد از اين فرصت استفاده کنند و آنچه را که از شورای واقعی کارگری مورد 

 که به بھای خون -  استفاده از اين فرصت ما به سھم خود برای کارگران ايران خودرو در. نظر دارند در عمل پياده کنند
  .  آرزوی موفقيت می کنيم- ھمکارانشان به دست آمده است 

  
  ١٣٨٩ بھمن ٩

 تجمع کارگران نساجی مازندران در مقابل شرکت نساجی طبرستان 

انجات نساجی جمع کثيری از کارگران کارخ: آمده است 89بھمن 9  ايلنا در تاریخ - دولتی کار ایران یبه گزارش خبرگزار
  .  صبح امروز در مقابل نساجی طبرستان تجمع نمودند2مازندران شامل گونی بافی و نساجی تالر و شماره 

به گزارش ايلنا، ،در اين تجمع اعتراض آميز تعدادی از کارگران که نخواستند نامشان فاش شود در گفتگويی با ايلنا، اظھار 
و فالح رئيس ) مھندس کريمی( بين نماينده استاندار 15/10/89 که در مورخ داشتند در ماه گذشته طبق توافق نامه ای

اداره کار قائمشھر و باوند نماينده سازمان صنايع ومعادن و مھندس اعتماد مدير عامل شرکت نساجی مازندران و 
ساجی تالر، مھندس عموزاده عضو ھيات مديره شرکت نساجی مازندران به اتفاق نماينده کارگران از شرکت ھای ن

 برگزار گرديد قرار بر آن شده بود که 2 و گونی بافی در دفتر مديريت شرکت نساجی شماره 2شرکت نساجی شماره 
حقوق ماھيانه تا پايان پنجم ماه بعد به پرسنل شرکت پرداخت گردد و ھمچنين برابر روال پرداخت حقوقي، پرداخت از 

 تا آخر 89و عيد و پاداش ) دی و بھمن(و ) ابان و آذر(  ماه يکبار يعنی 2ورت  بص5/11/89 شروع گردد و پس از 89ماه آبان 
  . اسفند پرداخت و حقوق ھر ماه در پنجم ماه بعد پرداخت گردد

 پرداخت گردد ولی متاسفانه عليزغم صبوری کارگران باز ھم کارفرما 90 نيز بعد از پايان ارديبھشت 88ضمنا معوقات سال 
  . تعھدات خود عمل ننموده اند که بموجب نارضاينی و تجمع کارگران گرديده استو مسئولين نسبت به

  
  ھاي مصالح ساختماني در پرداخت مطالبات دچار مشكلند كارخانه

  
به : گويد دبيراجرايي خانه كارگر تھران مي:  آمده است 89بھمن 9  ايلنا در تاریخ - دولتی کار ایران یبه گزارش خبرگزار

ھاي سازنده مصالح ساختماني از ھم اكنون در پرداخت  ع ساختماني و عمراني بسياري از كارخانهدليل ركودصناي
  . مطالبات خود دچار مشكل ھستند

در صورتي كه اين مشكل ادامه يابدكارگران در پايان سال براي :  وگو باخبرنگار ايلنا گفت اسماعيل حق پرستي درگفت
  .  مشكالتي مواجه خواھند بودوصول حقوق و عيدي و پاداش شب عيد با

  . ھاي ساختماني و عمراني است به گفته اين فعال كارگري، بحران كنوني نتيجه به طول انجاميدن ركود فعاليت كارگاه
ايزوگام، سنگ و كاشي  سازي سيمان، شن و ماسه،  درحال حاضر بيشتر كارخانجات مصالح: حق پرستي تاكيد كرد

  . تنددچار مشكل فروش محصوالت ھس
انبارھاي اين واحدھاي توليدي از مصالح پر است اما به دليل ركود فعاليت ساختماني كسي خريدار آن : وي گفت
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  . نيست
  پايان پيام

  در شھر سقز اعتراض و راھپيمایی صاحبان سه چرخه 

ر از نظر این شھ. شھر سقز یکی از شھرھای استان کردستان است که مردم آن با بيکاری گسترده روبرو ھستند
در شھر سقز و بوکان چند کارگاه وجود دارد که کارگران به . اقتصادی ازمحروم ترین شھر ھای استان کردستان می باشد

 زیادی جھت امرار معاش خود اقدام به خرید یک  مردم.  مشغول می باشند  ساخت وسيله ا ی به نام سه چرخه
یعنی باید . ن وسيله خودشان ھم بارگيری می کنند و ھم تخليه بارصاحبان ای. دستگاه از این سه چرخه ھا نموده اند

مردم محروم با آن بارکشی می کردند حال جای خود را به این سه چرخه ھا داده " گفت وسيله ھای دستی که قبال
 صاحبان این سه چرخه ھا ھر روز با یک سری مشکالت روبرو ھستند که مسئوالن شھرداری یا راھنمایی  .است

 . نندگی برای آنان به وجود می آورندرا

 تعداد زیادی از سه چرخه ھا توسط راھنمایی و رانندگی توقيف شدند و آنان را به شورای حل 89/11/7روز پنج شنبه 
این برخورد راھنمایی و رانندگی مورد اعتراض صدھا نفر از صاحبان سه . اختالف معرفی کردند تا آنان را جریمه کنند

 و بعد از اینکه با مسئوالن    راھنمایی و رانندگی دست به تجمع زده  صبح مقابل11ر گرفت و ساعت چرخه ھا قرا
چند نفر . راھنمایی و رانندگی به توافقنرسيدند به طور گسترده و با راھپيمایی به طرف فرمانداری سقز حرکت کردند

 و خواست ھایشان را به عنوان   اون فرماندار رفتهازکارگران سه چرخه دار به نمایندگی از طرف کارگران دیگر ،نزد مع
  .  دیگر سه چرخه ھا را توقيف نکند  شد که با ھماھنگی راھنمایی و رانندگی کردند که در نتيجه قراربر آن

 سه چرخه ھای توقيف شده را آزاد کنند ،ولی  با توجه به توافقی که با معاون فرمانداری شده بود ،مبنی بر اینکه
 صد ھا نفر ازصاحبان سه چرخه از 89/11/9ز سوی مسئوالن صورت نگرفت و برای بار دوم یعنی روز شنبه اقدامی ا
 دفتر راھنمایی و رانندگی تجمع کردند که در نتيجه با راھپيمایی به جلو درب فرمانداری رفتند و   صبح مقابل8:5ساعت 

مسئوالن فرمانداری در پاسخ به خواست نماینده . ندنداعتراض خود را نسبت به برخورد ماموران به گوش مسئوالن رسا
سه چرخه داران گفتند که رئيس راھنمایی رانندگی سقز جھت بررسی کارھای شما به شھر سنندج رفته است و شما 

ا به این ترتيب تجمع و اعتراض کارگران سه چرخه دار به پایان رسيد و قرار است ت. باید تا برگشتن ایشان منتظر بمانيد 
  . روز دوشنبه به خواسته ھای آنان رسيدگی کنند در غيراینصورت روز دوشنبه به اعتراض و تجمع خود ادامه می دھند

  کميته ھماھنگی برای کمک به ایجاد تشکل ھای کارگری 

  1389 بھمن 9

تجمع کارگران سه کارخانه نساجی در مازندران، در اعتراض به پرداخت نشدن حقوق 
 معوقه 

اخت صدھا کارگر کارخانجات نساجی مازندران در اعتراض به پرد: بھمن آمده است 9 در تاریخ کلمهسایت به نوشته 
  . نشدن حقوق خود، تجمع کردند

 ھستند، صبح امروز با تجمع در ٢تجمع کنندگان که شامل کارگران کارخانه ھای گونی بافي، نساجی تالر و شماره 
   .رفرما و مسئوالن دولتی اعتراض کردندمقابل نساجی طبرستان، به خلف وعده کا

تعدادی از کارگران که نخواستند نامشان فاش شود، به ايلنا گفتند که طبق توافقی که چند ھفته پيش با حضور مقامات 
انجام گيرد و معوقات سال ) ھفته قبل( اين کارگران تا پنجم بھمن ٨٩دولتی صورت گرفته، قرار بوده حقوق معوقه سال 

  .  اما به اين تعھد عمل نشده است. پرداخت شود١٣٩٠از ارديبھشت  نيز ٨٨
و فالح رئيس اداره ) مھندس کريمی(به گفته کارگران، پس از دور قبلی اعتراضات، جلسه ای با حضور نماينده استاندار 

ران و مھندس کار قائمشھر و باوند نماينده سازمان صنايع ومعادن و مھندس اعتماد مدير عامل شرکت نساجی مازند
ھای نساجی تالر، شرکت  عموزاده عضو ھيأت مديره شرکت نساجی مازندران به اتفاق نماينده کارگران از شرکت

 برگزار شده؛ اما به توافقات آن جلسه عمل ٢ و گونی بافی در دفتر مديريت شرکت نساجی شماره ٢نساجی شماره 
  .اند راض شدهنشده و اکنون کارگران دوباره ناگزير از تجمع و اعت

  بدون شرح 

 کارگران تنھا بازنده طرح تجميع بيمه ھا : محجوب

ھرچند در قانون برنامه پنجم توسعه، کليات اين تجميع، به تصويب رسيده،اما ھنوز موارد  :خبرآنالين گزارش می دھد 
  . اجرايی آن، مشخص نشده است لذا اميدوارم شرايطی پيش آيد که اين طرح تصويب نشود

بيمه خدمات درماني، تامين اجتماعي، : ر کشور سازمانھای بيمه گر متفاوتی داريم که اين سازمانھا عبارتند ازما د
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که خدمات درمانی متفاوتی را در قالب ... ، بانکھا و )ره(خدمات درمانی نيروھای مسلح، کميته امداد امام خمينی 
 از اين رو تنوع بيمه ای از معضالت ماست اما اساساً چه .صندوقھای مختلف بيمه ای به بيمه شدگان ارائه می دھند

اصراری وجود دارد که اين صندوقھا تجميع شود و اگر اين اقدام صورت گيرد آيا تمام مشکالت حل خواھد شد؟ اين طرح بر 
وسعه تجميع  قانون برنامه پنجم است که بايد مطابق آن تمام صندوقھای بيمه ای کشور در برنامه پنجم ت42اساس ماده 

سازمان بيمه سالمت «ھا، تشکيالت جديدی با نام  ادغام ھمه اين بخش. شده و نظارت بيشتری بر آنھا اعمال می شود
، دولت اجازه يافت بخش درمان صندوق تامين اجتماعی را نيز به 42با تصويب اين بند از ماده .تشکيل خواھد شد» ايران

  . سازمان بيمه خدمات درمانی واگذار کند
 انجام شده است بنابراين 1369ھای درمانی در سال  ھا در وزارت بھداشت و درمان برای تجمع بيمه برخی تالش

حاصل اين تجربه به قانون الزام سازمان تامين اجتماعی و اجرای .تواند مطلوب باشد بازگشت به گذشته در اين مورد نمي
  .  شداجتماعی منتج  قانون تامين3ماده ) ب(و ) الف(بند 

اجتماعی در عمل از خدمات درمانی دولت و خصوصی طرف قرارداد با  شدگان سازمان تامين ھم اکنون بيمه
ھا احساس  ھای درمانی تامين اجتماعی با ساير بيمه مند ھستند بنابراين نيازی به تجمع بيمه اجتماعی بھره تامين
بگيران  شدگان و مستمري بی برخوردار ھستند و بيمهمراکز ملکی تامين اجتماعی از کيفيت و مطلوبيت نس.شود نمي

نيمی از جمعيت کشور مشمول مقررات قانون .اجتماعی دارند گرايش معناداری به استفاده از مراکز درمانی ملکی تامين
بگيران سازمان تامين اجتماعی در انتخاب خدمات درمانی  شدگان و مستمري اجتماعی ھستند در ھر صورت بيمه تامين
  . تار ھستندمخ

بگيران سازمان تامين اجتماعی را به اين سازمان پرداخت  شدگان و مستمري حال که مجلس سرانه ملی درمانی بيمه
کند انتظار است که حداقل در ارائه خدمات درمانی سازمان  ای را برای اين مھم منظور نمي کند و اصوال رديف بودجه نمي
به نظر من بدون شک اين تجميع عرصه رقابت را به ضرر خدمات . ايجاد نشوداجتماعی به اعضای خود خللی ھم تامين

ھا ديگر در خدمات دھی به خصوص در بحث درمان  گيرندگان از بين خواھد برد، ضمن اينکه با واحد شدن مديريت، بيمه
ه رقابت در حوزه درمان کرد، ھای بازرگانی را وارد عرص حتی بايد پا را فراتر گذاشت و بيمه. مردم خيلی سود نخواھند برد
ھای بازرگانی  ھای بيمه ای متعدد باشند ضمن اينکه بايد با استفاده از توانمندي ھای بيمه ھيچ اشکالی ندارد که صندوق

  . يکسری از خدمات درمانی را به آنھا واگذار کرد
فاق بيفتد و صرف تجميع صندوق به با توجه به مشکالت موجود در جامعه يک دگرديسی بايد در زمينه بيمه در کشور ات

چون مطرح شدن اين طرح موجب تجمع اعتراضی جمعی از بازنشستگان تامين .نظر می رسد مشکل حل نمی شود
  . اجتماعی در مقابل مجلس شده بود

ای در حوزه خدمات درمانی ارايه  اکنون خدماتی که سازمان تامين اجتماعی به عنوان يک صندوق بيمه متاسفانه ھم
ای که به  ھاست با ھمان حق بيمه ھا سال بخش نيست و اين در حاليست که يکی از وزارتخانه کند، چندان رضايت مي

ھای بازرگانی وارد قرارداده شده و به صورت فول خدمات درمانی دريافت  کرد با يکی از بيمه تامين اجتماعی پرداخت مي
  . کند مي

دھد که تامين  شدگان قرار مي ير دندانپزشکي، تھيه عينک و غيره در اختيار بيمهبه تعبير بھتر با ھمان مبلغ، خدماتی نظ
ھای  بنابراين انحصاری کردن صندوق. تواند ارايه کند شدگانش ارايه نکرده و نمي اجتماعی ھرگز چنين خدماتی به بيمه

توانيم اين رقابت  و خدمات درمانی ميھا ندارد، الاقل در بخش درمان  شده بيمه خيلی پيامد و دستاورد مثبتی برای بيمه
  . داريم را ھمچنان زنده نگه 

تر است تا  ھای بازنشستگی را واحد کنيم، پذيرفته اگر در بحث بازنشستگی برای يکی شدن و برقراری عدالت بيمه
ھا  شده ورت فقط بيمهاينکه بياييم در بحث درمان ھمه بار را بر دوش يک نفر بگذاريم و فرصت را از بقيه بگيريم، در اينص

  . شوند متضرر مي
کنيم تا خروجی اين کار و ميزان رضايت مردم از آن را بسنجيم و اگر نياز باشد در جھت  در بحث نظارت حتما سعی مي

ھا راباز بگذاريم تا حداقل بتوانند خدمات  ھا و سازمان شده شويم که دست بيمه اصالح اين قانون حتما وارد عمل مي
  . ھای ديگر سرويس بگيرند ھای ديگر منتقل کنند و از بيمه  به بيمهدرمانی را

ھمچنين مھمترين . يکی از مشکالت اجرايی طرح، تجميع صندوقھای بيمه اي، مشخص نبودن مديريت اين صندوقھاست
ی از به ھدر عده ای پيامد اجرا و تشکيل اين سازمان را در کشور ارائه خدمات درمانی يکسان به بيمه شدگان و جلوگير

رفتن منابع در نظام مالی سالمت می دانند در حاليکه اين موضوع حتما بايد در تجميع مشخص شود چون با اجرای اين 
ھرچند در قانون برنامه پنجم توسعه، کليات اين تجميع، به . طرح تنھا کسانی که ضرر می بينند قشر کارگران ھستند

، مشخص نشده است لذا اميدوارم شرايطی پيش آيد که اين طرح تصويب تصويب رسيده،اما ھنوز موارد اجرايی آن
  . نشود

ھای  ھای مختلف باعث بروز يکسری مشکالت و نارضايتی ميان افراد شاغل در بخش اکنون وجود بيمه قبول دارم که ھم
ه گر، منابع صندوق مختلف شده است، اما اين نگرانی در بين فعاالن کارگری وجود دارد که با تجميع صندوقھای بيم

  . تامين اجتماعي، به کام ديگر بيمه شدگانی برود که به اندازه بيمه گزاران اين صندوق، حق بيمه پرداخت نمی کنند
  نماينده تھران و رئيس فراکسيون کارگران مجلس 

  تجمع کارگران نساجی مازندران در مقابل شرکت 
  

جمع زيادي از کارگران کارخانجات نساجی :   آمده است 89بھمن 9ر تاریخ   ايلنا د- دولتی کار ایران یبه گزارش خبرگزار
  .  صبح امروز در مقابل نساجی طبرستان تجمع نمودند2مازندران شامل گونی بافی و نساجی تالر و شماره 

ھار داشتند در به گزارش خبرنگارایلنا، ،در این تجمع اعتراض آميز تعدادی از کارگران که نخواستند نامشان فاش شود، اظ
و فالح رئيس اداره کار قائمشھر و ) کریمی( بين نماینده استاندار 15/10/89ماه گذشته طبق توافق نامه ای که در مورخ 

باوند نماینده سازمان صنایع ومعادن و اعتماد مدیر عامل شرکت نساجی مازندران و عموزاده عضو ھيات مدیره شرکت 
 و گونی بافی در دفتر 2ه کارگران از شرکت ھای نساجی تالر، شرکت نساجی شماره نساجی مازندران به اتفاق نمایند
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 برگزار گردید قرار بر آن شده بود که حقوق ماھيانه تا پایان پنجم ماه بعد به پرسنل 2مدیریت شرکت نساجی شماره 
 بصورت 5/11/89گردد و پس از  شروع 89شرکت پرداخت گردد و ھمچنين برابر روال پرداخت حقوقی، پرداخت از ماه آبان 

 تا آخر اسفند پرداخت و حقوق ھر ماه در پنجم ماه بعد 89و عيد و پاداش ) دی و بھمن(و ) آبان و آذر(  ماه یکبار یعنی 2
  . پرداخت گردد

ارفرما  پرداخت گردد ولی متاسفانه با وجود صبوری کارگران باز ھم ک90 نيز بعد از پایان اردیبھشت 88ضمنا معوقات سال 
  . و مسئولين نسبت به تعھدات خود عمل ننموده اند که بموجب نارضاینی و تجمع کارگران شده است

  پايان پيام
  

   جانبه گرايي عملي درتامين اجتماعي ھستيم 3معتقد به 
  

: وه و زرنديه گفتكارگر سا خانه دبيراجرايي:    آمده است 89بھمن 9  ايلنا در تاریخ - دولتی کار ایران یبه گزارش خبرگزار
  . سازمان تامين اجتماعي غير دولتي و متعلق به كارگران سراسركشور است

داران اصلي سازمان تامين  كارگران وكارفرمايان به عنوان سھام: وگو با خبرنگار ايلنا افزود محمدي زماني نوري درگفت
  . گرايي عملي دراداره اين سازمان ھستند  جانبه3اجتماعي معتقد به 

تواند جاي مشاركت فعال شركاي اجتماعي در اين  گرايي درتامين اجتماعي نمي  جانبه3ي با بيان اين كه ادعا و حرف ازو
گرايي   جانبه3خواھيم كه درعمل ثابت كند كه معتقد به  از مديريت ارشد سازمان مي: سازمان را بگيرد، اظھار داشت

  . است
: ھاي چند ھزار ميليارد توماني دولت به تامين اجتماعي، خاطر نشان كرد  بدھيدبيراجرايي خانه كارگر ساوه با اشاره به

شدگان اين سازمان را حل كنند به طور قطع شرايط اين  اگر مسووالن سازمان نتوانند مشكالت بازنشستگان و بيمه
  . جمھورمطرح خواھندكرد اي ديگر خواھد شدوكارگران اعتراض خود را با رييس سازمان به گونه

  پايان پيام
  
  

  بزرگترین مشكل کشور بيکاری است 
  

 نماینده مردم تالش،رضوانشھر وماسال در :    آمده است 89بھمن 9  ايلنا در تاریخ - دولتی کار ایران یبه گزارش خبرگزار
استارت نھضت بزرگ ایجاد کاردرکشور توسط ریيس جمھوری درسفر به گيالن زده شد و مدیران ميانی : مجلس ،گفت

  . وظيفه دارند آن را اجرایی بکنند
بھمن محمدیاری درگفت وگو با خبرنگارایلنا دررشت با ابراز خرسندی از تعيين این استراتژی بسيار مھم درکشور توسط 

باید مکانيزم ھای این استراتژی توسط مسوولين فراھم بشود ومھم ترین این سازکارھا بستر :احمدی نژاد،تصریح کرد
  . زیت ھا برای سرمایه گذاری واشتغال زایی باشدسازی و شناخت م

اگر مسير درست طی بشود، نه تنھا وضعيت اقتصادی کشوربھيود :عضو کميسيون صنایع ومعادن مجلس تاکيد کرد
  . خواھد یافت، بلکه به طور یقين ارزش افزوده باال ،بسياری از مشکالت حل خواھد شد و ھمه از آن منتفع خواھندشد

از مسوولين دولتی سوال کردم در :ا اشاره به سوال خود در جلسه ھيات دولت در گيالن،خاطر نشان کردمحمد یاری ب
  سفر استانی خود به گيالن چه اقدامی برای بھره وری وکاھش ضایعات برنج این استان در دستور کار دارید؟ 

ی دربخش کشاورزی گيالن ،تصریح کرد نماینده مردم تالش،رضوانشھر و ماسال با انتقاد شدید از غفلت در بھره ور
متاسفانه بعضی از اوقات کارھای اساسی و کالن به دست فراموشی سپرده می شود وبه جزیيات پرداخته می :داشت

  . شود که یکی از این موارد کاھش ضایعات و افزایش بھره وری در محصول برنج است
با استفاده از تکنولوژی و دانش : ج توليدی کشور،متذکر شددرصدی برن30محمدیاری با ابراز نگرانی شدید از ضایعات 

 کاھش داد که از این طریق قيمت تمام د درص5فنی روز می توان ميزان ضایعات این محصول استراتژیک را به کمتر از 
ھد شده برنج نه تنھا پایين خواھد آمد بلکه بستر ساز مناسبی برای بھبود وضعيت اقتصادی کشاورزان زحمتکش خوا

  . شد
در تالش :عضو مجمع نمایندگان گيالن در مجلس، وضعيت آبزی پروری این استان را نيز نامناسب ارزیابی کرد وبيان داشت

 ھکتار ساحل مستعد برای پرورش ماھيان خاویاری وجود دارد که متاسفانه در حال حاضر فقط 840،رضوانشھر وماسال 
   .ھکتار آن بھره برداری قرار می گيرد40از 

وی اخذ مصوبه برای اعطای تسھيالت تسھيالت ارزان قيمت به سرمایه گذاران متقاضی پرورش ماھيان ماھيان 
  . استخوانی را در سفر دور سوم ریيس جمھوری به گيالن را از مھمترین نتایج پی گيری ھای خود عنوان کرد

يارزیاد حال حاضر بيکاری درکشور و گيالن ، بر عضو فراکسيون اصول گرایان مجلس در پاسخ به این سوال که آیا حجم بس
درصد غفلت شده و از کوتاھی باالتر می باشد واین غفلت این است که 100: اثرکوتاھی ھا بوده است،تاکيد کرد

نتوانستيم از توانایی ھای خود ونيز دانش روز برای ارتقای اقتصاد تالش بکنيم و دنبال بعضی از مسایل می رویم که 
  . ل تر و دارای ارزش افزوده کمتری باشدشاید مشک

وقتی : محمدیاری توجه ویژه به بھره وری و برنامه ریزی درست را از مھمترین نيازھای کشور دانست کرد و بيان داشت 
بسته بندی محصوالت ، فن آوری مناسب ویاصناع تبدیلی نداشته باشيم این موارد نقاط ضعفی به شمار می رود که 

  .  و عرضه به بازارمصرف را ناقص می کند واین چرخه و زنجيره باید کامل بشودزنجيره توليد
باتوجه به وجود نيروھای کار به خصوص افراد متخصص :او بزرگترین مشكل حال حاضرکشور بيکاری برشمرد وبيان داشت

  . می شودآموزش دیده در رشته ھای مختلف ،ایجاد بستر و زمينه کارجزواولویت ھای اصلی کشور محسوب 
  پايان پيام
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سالمت اسانلو در خطر است: پروانه اسانلو  

در پی انتقال ناگھانی شصت و دو تن از زندانيان سياسی زندان   : آمده است جرسبه نوشته سایت اصالح طلب 
وری مالقات حض به یکی از بندھای سخت و بدون امکانات زندان، خانواده ھای آنان نيز از حق) شھر رجایی(گوھردشت 

  .است و تلفن محروم شده اند و این امر سبب نگرانی و اعتراض آنھا گردیده

کابينی کوتاه با ھمسرش شده است، در این خصوص  خانم اسانلو که دیروز در شرایط بسيار سختی موفق به مالقات 
 از دوھفته موفق به مالقات با معطلی بسيار زیاد که بی سابقه بود نھایتا بعد امروز در شرایط بسيار بدی و: " می گوید

وبه سختی  کابينی با ھمسرم شدیم که البته مالقات ھای حضوری قطع شده است و تلفن ھا ھم خراب بود کوتاه
ھای زندانيان سياسی معترض می  مسئولين زندان ھم در پاسخ به سواالت خانواده. صدای ھمدیگر را می شنيدیم

به ما ارتباطی ندارد و ارتباط زندانيان با بيرون بند ھم قطع   و وضعيت آنھاگفتند که این موضوع از دست ما خارج شده
  ".دستور داده شده و ما مسئوليتی نداریم "باال"این امر از . است

گرمایی سالن، شکسته بودن اکثر  گفتنی است، قطع تماس تلفنی با خانواده ھا، قطع مالقاتھای حضوری، قطع وسایل
استفاده و بسيار کثيف بودن سرویسھای بھداشتی و حمام  ودن آب گرم حمام ھا، غير قابلشيشه ھای سلولھا، قطع ب

 بسيار بد و تقریبا غير قابل استفاده بودن غذای زندان، عدم وجود امکان خرید از ھا، قطع امکانات درمانی، وضعيت
 ۴ بند ١٢جمله شرایط تحميلیِ سالن  ر، ازفروشگاه، قطع کامل ارتباط آنھا با درون و بيرون از زندان و موارد متعدد دیگ

  .اند است، که زندانيان سياسی به آنجا منتقل شده

از شصت و دو زندانی  منصور اسانلو، رئيس ھيئت مدیره سندیکای شرکت واحد اتوبوس رانی تھران و حومه یکی
توصيف کرده " غيرعادی" را شرایط این بند سياسی منتقل شده به بند ویژه امنيتی است که در مالقات با ھمسرش

  .است

ایشان و شرایط بند ویژه به  با پروانه اسانلو ھمسر منصور اسانلو در خصوص آخرین وضعيت" جرس"به ھمين مناسبت 
  :در پی می آید گفتگو پرداخته که 

  .بفرمایيد خانم اسانلو لطفا در خصوص انتقال آقای اسانلو به بند ویژه امنيتی صحبت

منتقل کرده اند که بدترین بند   نفر از زندانيان سياسی را از اندرزگاه سه به سالن دوازده بند چھارحدود شصت و دو
 .نيست که این زندانيان بتوانند آنجا زندگی کنند زندان رجایی شھر است و ھيچگونه امکاناتی ندارد و جایی

  است؟ شدهآیا اطالع دارید که انتقال این شصت و دو نفر از سوی چه مقامی صادر 

دست ما خارج شده و  از"مسئولين زندان در پاسخ به سواالت خانواده ھای زندانيان سياسی معترض می گفتند 
این امر از باال دستور داده شده و ما . ھم قطع است وضعيت آنھا به ما ارتباطی ندارد و ارتباط زندانيان با بيرون بند

  ".مسئوليتی نداریم

  رتان شدید؟امروزموفق به مالقات ھمس

تلفن ھا را قطع کرده اند تا اینکه  از روز یکشنبه تا امروز ھم ما ھيچگونه اطالعی از وضعيت آقای اسانلو نداشتيم زیرا
که بی سابقه بود نھایتا بعد از دوھفته موفق به مالقات کوتاه کابينی  امروز در شرایط بسيار بدی و با معطلی بسيار زیاد

را   مالقات ھای حضوری قطع شده است و تلفن ھا ھم خراب بود وبه سختی صدای ھمدیگرکه البته با ھمسرم شدیم
  .می شنيدیم

  می توانيد در خصوص این شرایط بد کمی بيشتر توضيح بفرمایيد؟

خود آقای . شدیم داخل شویم یعنی از ساعت ھشت صبح که برای مالقات رفتيم تا ساعت یازده و نيم باالخره موفق
محيط آنجا بسيار . است" غيرعادی"بسيار بھم ریخته و  عيت بند ناراحت بودند و می گفتند وضعيت آنجااسانلو از وض

زندانيان پالستيک زده اند و امکانات اصال ندارد و ما مجبوریم خودمان آنجا را  کثيف و شيشه ھا شکسته است و خود
  .کنيم تميز

  وضعيت جسمی و روحی ایشان چطور بود؟

. دارند که رسيدگی نمی شود  بسيار عالی ھستند اما از نظر جسمی نياز به مراقبت و پيگيری پزشکیاز نظر روحی که
ویژه و رسيدگی پزشکی دارد که به ھيچوجه اجازه نمی  ایشان با توجه به سه بار عمل جراحی چشم نياز به مراقبت

با وجود مشکالت جسمانی و شرایط بد اما خوب از نظر روحی طوری ھستند که  .دھند جراحش ایشان را معاینه کند
  .کند جوری زندگی کند که زندان و مشکالت آنرا تحمل کند زندان سعی می
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  برای مرخصی ایشان اقدام کرده اید و نتيجه چه بوده است؟

برند و نتوانسته اند از  خيلی، خيلی اما بی نتيجه بوده است ھمسرم االن چھار سال است که در زندان بسر می
قانونی ایشان را معاینه کرده اند و دستور عدم تحمل  علی رغم اینکه سه بار دکترھای پزشک. استفاده کنندمرخصی 

ھمچنين  .عنوان حتی اجازه یک روز مرخصی به ایشان نداده اند چه برسد به اینکه آزاد شوند کيفر را داده اند اما به ھيچ
غذایی دارد و باید تحت مراقبت و دور از   داده و نياز به رژیمباید متذکر شوم که ھمسرم عمل پيوند عروق قلب انجام

  .مسئولين مورد توجه قرار نمی گيرد  باشد که متاسفانه این مسائل از سوی استرس

تشریح وضعيت زندان ھا و  عده ای از خانواده ھای زندانيان سياسی در دیدار با آیت هللا امجد، ضمن
شما نقش روحانيت را . زندانيان شدند ما در خصوص حقوق صنفیزندانيان سياسی خواستار پيگيری عل

 دانيد؟ در این زمينه تا چه حد موثر می

ھای خود این مشکالتی که برای  نقش علما و روحانيت بسيار تاثيرگذار است و آنھا می توانند با پيگيری ھای و حمایت
  .کنند زندانيان سياسی و خانواده ھای آنان ایجاد شده را برطرف

   بگویيد در پایان از مشکالت خود بعنوان خانواده یک زندانی سياسی و خواسته ھایتان

فرزندانم بسيار لطمه دیدیم و  االن چھار سال و نيم است که ھمسرم باالی سر خانواده نيست و در این مدت من و
است و نياز مبرم به رسيدگی سالمت آقای اسانلو در خطر  ھمانطور که گفتم. فشارھای روحی زیادی را تحمل کردیم

  .خواسته من آزادی تمامی زندانيان سياسی و بخصوص ھمسرم است .پزشکی در خارج زندان دارند

 با تشکر از فرصتی که در اختيار ما قرار دادید

 43Hhttp://www.rahesabz.net/story/31469/ 

  ١٣٨٩ بھمن ٠٩  مژگان مدرس علوم

 با كارگران شريف وشجاع پارس متال ھمصدا شده واز آنھا حمايت و پشتيبانى كنيد
 

  ماه حقوق معوقه مقابل مجلس ميروند11كارگران پارس متال براى ادامه اعتراضات خود و پيگيرى 
 ن پارس متال به منظور پيگيرى مشكالت شغلى و  نفر از كارگرا300 حدود 89.11.9فردا يكشنبه , بنا به اخبار دريافتى 

 . ماه حقوق معوقه خود در مقابل مجلس تجمع خواھند داشت 11
, در حال خرد شدن ھستيم .......ماھمه ايرانيان كه روزانه زير فشار ھاى خرد كننده اقتصادى وگرانى و تورم و بيكارى و 

خواه اين وطن بدست حاكمان ضحاك صفت ھستيم وظيفه انسانى و ما كه روزانه شاھد از دست رفتن مردان وزنان آزادي
مردميمان اين است كه از اين كارگران به ھر شكلى كه ميتوانيم حمايت و پشتيبانى كنيم تا صدايشان ھرچه بلندتر 

 .شود تا دست دردستشان بگذاريم و بازوانشان براى گرفتن حق خود ھرچه قويتر ومحكم تر شود 
  اين كارگران زحمتكش مرھمى بردرد آنھا باشيمبياييد در كنار

 .بياييد ماھم شانه ھايمان را زير بارى كه پشت آنھا را خم كرده بدھيم و درد مشترك را باھم فرياد كنيم
 بيايد دست نوازش ومحبتى از اين طريق به سر فرزندان بى گناه اين قشر زحمت كش بكشيم

بر اين ميھن و به مردم دنيا بگوييم كه ما ايرانيان غيرت داريم وھمديگر را تنھا بيايد به اين طريق به ھمه ظالمان حاكم 
 نمى گذاريم

 فردا در جلوى مجلس ھركس ميتواند درحمايت از اين زحمتكشا ن شركت كند
ان بياييد ھمه اين ھمه ظلم و بھره كشى واينھمه فقر وبيكارى وفشار اقتصادى واينھمه خونخوارى از دسترنج اين كارگر

 وساير كارگران ميھن را به ھر شكلى محكوم كنيم
حتى با يك مصاحبه به رسانه ھا وراديوھا / حتى با يك نامه به مجامع كارگرى / حتى با يك حمايت / حتى با يك اطالعيه 

 با ھر شكل وھر صورت وھر ابتكارى كه خودتان به نظرتان ميرسد چه به صورت فردى وچه به صورت جمعى/ 
ه در مقابل ظلم وستمى كه اين حكومت ننگين وسياه بر ھم ميھنانمان در ھركجا روا ميدارد ساكت نباشيم وبه بياييدھم

 ھر شكلى مبارزه كنيم
  1389/11/9 با كارگران ايران شنبه انجمن ھمبستگى

  
  كار وعده مديرعامل ايران خودرو براي تشكيل شوراي اسالمي 

  
كارگران خودروسازي ايران خودرو از تصميم :  آمده است 89بھمن 9  ايلنا در تاریخ - دولتی کار ایران یبه گزارش خبرگزار

  . دھند كاردراين واحد توليد صنعتي خبرمي كارفرماي خود مبني بر موافقت با تشكيل شوراي اسالمي
دروسازي ايران جواد نجم الدين مديرعامل گروه صنعتي خو: گويند به گزارش خبرنگار ايلنا، كارگران ايران خودرو مي

خودروگفته كه تا شش ماه آينده مقدمات الزم براي تشكيل شوراي اسالمي كار را در اين مجموعه صنعتي فراھم 
  . خواھد كرد
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شود اين اقدام در پي حادثه ھفته گذشته برخورد كاميون با جمعي از كارگران اين شركت و به منظور  گفته مي
  .  خودرو صورت گرفته استكارگران ايران ھاي فرونشاندن اعتراض

الدين ھمچنين به كارگران وعده داده است تا براي حمايت و كمك به كارگران قرباني و  به گفته كارگران ايران خودور، نجم
  . بازماندگان آنھا حداكثر تالش خود را انجام خواھد داد

ھاي كارگران اين  واره از خواستهھاي گذشته فعاليت يك تشكل صنفي كارگري در مجموعه ايران خودرو ھم در سال
  . مجموعه بوده است

ھاي پاياني دھه  به گفته فعاالن كارگري اولين و آخرين دوره فعاليت شوراي اسالمي كار درشركت ايران خودرو به سال
  . گردد  باز مي70ھاي آغازين دھه   و سال60

ل شوراي اسالمي كار در اين مجموعه توليدي بوده ھاي اخير ھر باركه قرار بر تشكي شود در سال براين اساس گفته مي
  . است ، مديران و كارفرمايان وقت با شگردھايي از تشكيل مجمع عمومي نھاد كارگري ايران خودرو خودداري كرده اند
د فعاالن كارگري معتقد ھستند حادثه ھفته گذشته در شرايطي روي داد كه مطابق قانون كار،كارفرمايان ايران خودرو باي

ي در روز تعطيل توافق از طريق مذاكره با شوراي اسالمي كار و يا ھر نھاد صنفي كارگري ديگر درخصوص اضافه كار
ھاي اخير كار در روز تعطيل به عادتي رايج در اين مجموعه تبديل شده  به گفته كارگران ايران خودرو در سال. كردند مي

  . داشت از اضافه كاري خودداري كندتوانست و حق ن بود به طوري كه ھيچ كارگري نمي
  پايان پيام

 
 برگزاری مراسم یاد بود کارگران خاتون آباد در شھر سنندج

  
 بھمن ماه به مناسبت یاد بود کشتار کارگران خاتون آباد، اعضای کميته ھماھنگی برای کمک به ایجاد 8روز جمعه 

 . مراسمی را برگزار کردندتشکل ھای کارگری در ميان جمعيت زیادی از کوھنوردان سنندج
گزارش منتشره توسط کميته ھماھنگی حاکی است این اقدام که ھمراه با پخش تراکت و بيانيه کميته ھماھنگی بود، 

در دامنه کوه آبيدر نيز جمعی از اعضای این کميته، کارگران و فعالين کارگری به یاد . با استقبال گرم حاضران مواجه گردید
مراسم با خواندن  سرود انترناسيونال، سرود .  برگزار کردند9 خاتون آباد مراسمی را در ساعت کارگران جانباخته

ھمبستگی جھانی طبقه کارگر آغاز شد، پس یک دقيقه سکوت به یاد کارگران جانباخته خاتون آباد، برنامه با سخنرانی 
د و تاکيد بر اھميت تالش برای ایجاد ھمبستگی یکی از حاضران در مورد وضعيت طبقه کارگر ایران و نابرابری ھای موجو

 .طبقاتی ميان کارگران، ادامه یافت
در پایان نيز بيانيه کميته ھماھنگی به مناسبت یاد بود کشتار کارگران خاتون آباد قرائت گردید و مراسم با خواندن 

 .ن یافتشعرھایی با مضامين کارگری توسط شرکت کنندگان، در ميان شور و شوق حاضران پایا
  1389 بھمن ماه  9شنبه 

  
  

  یکی دیگر از کارگران ایران خودرو جان باخت
 

 ھمکاران و دوستان گرامي
با کمال تاسف باخبر شديم که يکي از کارگران حادثه ديده ايران خودرو که در بيمارستان آتيه بستري بود روز جمعه 

 . تمام کارگران ايران خودرو تسليت مي گویيمما مرگ اين کارگر عزيز را به خانواده او و. درگذشته است
 جمعي از کارگران ايران خودرو

9/11/1389 
 

 بازگشت دو كارخانه الستيك دنا و آزمايش به چرخه توليد و  وعده پرداخت حقوق معوقه کارگران
    
ت به چرخه توليد دو بھمن از بازگش9ريزي استانداري فارس درگفتگوئی با ایسنا بتاریخ  فرھاد سجادی معاون برنامه 

  .كارخانه بحران زده الستيك دنا و آزمايش مرودشت خبرداد
گذاري شركت بريجستون ژاپن و   با سرمايه1353در سال  دادشركت توليدي الستيك دنا كه :  خبر آمده است وادامه

ي سالھاي اخير به داليل متاسفانه ط  ھزار تن انواع تاير و تيوپ و نوار در سال تاسيس شد 20با ظرفيت  بخش خصوصي 
   .متعددي با مشكل توليد مواجه شد

 ھزار تن در سال كه شامل 12توسعه كارخانه توليدي الستيك دنا به ظرفيت  به منظور اجراي طرح : سجادی اضافه كرد
يد است، ھاي جد براي كاميونھا و اتوبوس سازي، كشاورزي، تايرھاي تمام سيمي  طرح توليد تايرھاي ماشين آالت راه 

 درصد 70حدود  از كشورھاي صاحب تكنولوژي ھستند كه براي اجرايي شدن اين طرح  تيم فني در حال مذاكره با تعدادي 
 .ماشين آالت و صد درصد ابنيه مورد نياز آماده است

ھا و جلسات متعددي از سوي  آزمايش مرودشت نيز پيگيري به منظور حل مشكالت شركت : سجادي خاطرنشان كرد
ھا  برگزار شد كه اين پيگيري ھاي اجرايي مرتبط با مديران اين كارخانه  ريزي استانداري و دستگاه برنامه حوزه معاونت 

  .خواھد گرفت واحد توليدي شد و اين كارخانه در ھفته جاري فعاليت خود را از سر  منجر به آغاز مجدد فعاليت اين 
ريزي با صاحبان و مديران شركت آزمايش  برنامه مشترك حوزه معاونت وي با اشاره به برخي تصميماتي كه در جلسه 

به پرداخت  ھاي صورت گرفته مقرر شد شركت آزمايش مرودشت نسبت  بر اساس تفاھم : مرودشت اتخاذ شده، گفت
   .ماه جاري اقدام كند يك ماه حقوق كاركنان و كارگران خود حداكثر تا ھفته اول بھمن 

شد كه بر ھمين  جاري توليد انواع يخچال در شركت آزمايش مرودشت از سر گرفته خواھد  داي ھفته از ابت: و وعده داد
توليدي نيز تا پايان سال جاري طي چند مرحله به طور كامل  اساس مقرر شد حقوق معوقه كاركنان و كارگران اين واحد 

   .پرداخت شود
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 نه انرژی، افزایش قيمت ھا و تورمافزایش نارضایتی ھای اجتماعی به دنبال خذف یارا
  

اند از ابتدای سال  در حالی كه مقامات دولتی اعالم كرده:  بھمن می نویسد10آینده نيوز در تھران در تاریخ  دولتی سایت
كنند، اپوزیسيون جمھوری اسالمی این اقدام را  ھای نقدی آغاز می ھای انرژی را برای پرداخت یارانه آینده حذف یارانه

ھا، دولت مجاز است  بنابر قانون ھدفمندسازی یارانه.داند تی طالیی برای ایجاد جریان موازی اعتراضی در كشور میفرص
ھای حذف شده در  ھا را حذف كند و بنابر اعالم مسئوالن دولتی یارانه  ھزار ميليارد تومان از یارانه20در سال نخست تا 

  .شود سال اول شامل بنزین، گازوئيل، برق و گاز می
ھا به   ھزار ميليارد تومان است، حذف یارانه5در این شرایط كه سھم متوسط ھر یك از این چھار حامل انرژی حدود 

كننده از این   ميليون واحد استفاده20 تا 10ھاست كه با توجه به وجود   برابر شدن قيمت این فرآورده5 تا 3معنای 
 ھزار تومان در 84ار از انرژی حذف شده، یك ميليون تومان در سال یا ھای انرژی در كشور، سھم متوسط ھر خانو حامل

 ھزار تومان در ماه خواھد 60ھا، حداكثر   نفره خوشه اول از یارانه4ماه است، در حالی كه متوسط دریافتی یك خانواده 
  .بود

تر از متوسط، به ویژه  پایيناین اقدام موجب خواھد شد تا جریان اعتراضی معيشتی كه پایگاه اجتماعی آن در طبقات 
نشينان شھرھای بزرگ است، شكل گيرد و در طرح اپوزیسيون برای براندازی نظام، اضافه شدن جریان اعتراضی  حاشيه

  .شود اقتصادی یا جنبش گرسنگان به معترضان سياسی، یك نياز جدی محسوب می
موردعالقه اپوزیسيون بوده و به صورت مستقيم و ھای سوخت، به شدت  تر طرح حذف یارانه بر این اساس، اجرای سریع

  .پردازند سازی اجرای این طرح می غيرمستقيم به زمينه
ای و ارائه اطالعات نادرست به  ھا در مباحث رسانه اساس به تحریم بنزین، مثبت ارزیابی كردن حذف یارانه تھدیدات بی

جمله اقدامات اپوزیسيون برای فراھم آوردن مقدمات اجرای مسئوالن درباره نتایج اجرای این طرح در دیگر كشورھا، از 
 .طرح مذكور است

 
 

  اعتصاب کارکنان باربری شھر سنندج    
                                            
 . بھمن ماه رانندگان بخش حمل و نقل و باربری ترمينال سنندج دست به اعتصاب زدند10بنا به خبر دریافتی روز یکشنبه 

که طی آن بسياری از آنان کار و شغل خود " استک"رانندگان در اعتراض به اقدامات ضد کارگری مدیریت و صاحب شرکت 
را از دست داده و در آستانه بيکاری قرار گرفته اند، از ساعات اوليه صبح روز یکشنبه با اعتصاب متحدانه خود، از بارگيری 

 .ه ممانعت به عمل آوردندو حمل و نقل ھرگونه کاال در این پایان
رانندگان اعتصاب کننده . از مراکز مربوط به توزیع بار و حمل و نقل در ترمينال شھر سنندج می باشد" استک"شرکت 

بخش حمل و نقل و باربری ترمينال سنندج اعالم کرده اند تا رسيدن به خواسته ھای برحق خود به اعتراض شان ادامه 
 .خواھند داد

 
  

 رعامل ايران خودرو با خواست کارگران برای ايجاد تشکلموافقت مدي
 

 در تجمع چند ھزار نفری کارگران ايران خودرو 89 بھمن 7در روز پنج شنبه : کميته ھماھنگی برای ايجاد تشکل کارگری
 خواست  مورد از٢٧ تن از کارگران شد، کارگران ٢٠در محل حادثه مرگباری که منجر به جان باختن و مصدوميت بيش از 

اگرچه نجم الدين برای پاسخ .  دادند و از او خواستند به آن ھا جواب دھد- نجم الدين -ھای خود را به مديرعامل شرکت 
يکی از اين خواست ھا، ايجاد .  اسفند مھلت خواست، اما در ھمان جا با بسياری از اين خواست ھا موافقت کرد١۵تا 

رت شورای کارگری مطرح کردند و نجم الدين نيز خواست ايجاد شورای کارگری کارگران اين خواست را به صو. تشکل بود
افزون بر اين، نجم الدين حتی ھمين . بی ترديد، منظور نجم الدين از شورا ھمان شورای اسالمی کار است. را پذيرفت

ی فرونشاندن خشم آن شورای اسالمی کار و وعده تحقق آن در شش ماه آينده را نيز تحت فشار کنونی کارگران و برا
اما در شرايط کنونی نفس قبوالندن تشکل کارگری به اين مزدور سرمايه حتی به صورت وعده شورای . ھا پذيرفته است

اکنون يک برگ برنده در دست کارگران ايران خودرو است و آنان بايد بتوانند با اين . اسالمی کار نيز يک قدم به پيش است
تا آنجا که به اسم اين تشکل مربوط می شود مھم نيست که اسم آن شورای اسالمی کار . برگ برنده خوب بازی کنند

اما ھمان شورای . اسم تشکل کارگران نساجی کردستان در سنندج، شورای اسالمی کار بود. يا چيز ديگر باشد
ک اعتصاب پرقدرت دوماھه اسالمی کار نقش مھمی در مبارزات کارگران آن کارخانه داشت، به طوری که به عنوان مثال ي

مھم اين است که اوال کارگران اين خواست خود را با جديت تمام پيگيری کنند و از نجم الدين . را با موفقيت رھبری کرد
ثانيا از ھم اکنون بحث در مورد چگونگی ايجاد اين تشکل و تدارک شرکت تک تک . بخواھند که به وعده خود عمل کند

کارگران .  چندين ھزار نفری و باالخره انتخاب نمايندگان واقعی خود را مطرح کنند و پيش ببرندکارگران در مجمع عمومی
می توانند و بايد تمام توطئه ھا و ترفندھای ضدکارگری نھادھای گوناگون سرمايه برای جلوگيری از ايجاد تشکل را نقش 

ر چنين فرايندی از ھم اکنون از سوی کارگران به ويژه اگ. بر آب کنند، به شرط آن که واقعا بخواھند متحد و متشکل شوند
کارگران فعال و پيشرو سالن ھا و شيفت ھای مختلف با جديت و پشتکار الزم پيگيری شود، به رغم تمام مخالفت ھا و 

ی  حت-کارشکنی ھای مديريت و حراست و وزارت کار و ديگر نھادھای سرمايه، تشکل شورايی توده کارگران ايران خودرو
از ياد . تحت نام شورای اسالمی کار  می تواند به سنگر مھمی برای مبارزه کارگران با نظام سرمايه داری تبديل شود

نبريم که چند سال پيش در ھمين ايران خودرو يک شورای اسالمی کار وجود داشت که مديريت وقت آن را برنتابيد و 
اکنون که مديريت . قابل مديريت سرمايه ساالر کارخانه دفاع می کردمنحل کرد، به اين دليل که از منافع کارگران در م
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تحت فشار کارگران و در واقع برای زايل کردن نقش بی چون و چرای خود در کشتار کارگران با ايجاد مجدد شورای 
 کارگری مورد اسالمی کار موافقت کرده است، کارگران بايد از اين فرصت استفاده کنند و آنچه را که از شورای واقعی

 که به بھای خون - ما به سھم خود برای کارگران ايران خودرو در استفاده از اين فرصت . نظر دارند در عمل پياده کنند
  . آرزوی موفقيت می کنيم- ھمکارانشان به دست آمده است 

  ھا تعطيل است  ایران خودرو تا اطالع ثانوی جمعه

در پی حادثه اخير تصادف کاميون با :    آمده است 89بھمن 10يلنا در تاریخ   ا- دولتی کار ایران یبه گزارش خبرگزار
کارگران ایران خودرو که در ھفته گذشته روی داد؛ مدیریت این مجموعه با تعطيلی روز جمعه کارگران این کارخانه 

  . موافقت کرد
الدین، مدیرعامل گروه صنعتی ایران   جواد نجمبه دستور: گویند به گزارش خبرنگار ایلنا، کارگران کارخانه ایران خودرو می

  . خودرو مطابق قانون کار فعاليت این شرکت از این پس در روزھای جمعه متوقف خواھد شد
به گفته کارگران ایران خوردو ھنوز دائمی یا غير دائمی بودن این تعطيلی مشخص نيست اما مجموعه خودرو سازی، 

  . امی سه شيفت کاری تعطيل استدر تم) جمعه ھشتم بھمن ماه(امروز 
شنبه، پنجم  تصميم به تعطيلی کارخانه ایران خودرو در روز تعطيلی جمعه پس از آن صورت گرفت که در شامگاه سه

جمعی از کارگران این شرکت در برخورد با یک دستگاه کاميون کشته و مجروح ) مصادف با روز اربعين حسينی(بھمن 
  . شدند

  . االن کارگری را به نقض شدن مفاد قانون کار از سوی فعالن کارگری را به دنبال داشتاین حادثه واکنش فع
مطابق قانون کار در روزھای تعطيل جمعه و سایر تعطيالت رسمی کشور، تمامی کارگاه ھای مشمول قانون کار تعطيل 

  . ھستند
ھای تعطيلی عيد نورزو، شھادت حضرت علی و به گفته فعاالن کارگری در سالھای اخير مجموعه ایران خودرو به جزء روز

  . عاشورا و تاسوعای حسينی مشغول فعاليت بوده است

 ھزار تومان اعالم شد 350ميليون و  خط فقر كارگران در تھران يك

   كميته مزد استان تھران كه اين روزھا در حال بررسي : بھمن آمده است10در تاریخ ايسنا به نوشته خبرگزاری دولتی 
بندى رسيد كه حداقل مزد ھر كارگر در استان تھران بايد  ان دستمزد كارگران در سال آينده است، نھايتا به اين جمعميز

در اين » ايسنا«وگو با  اكبر عيوضى رييس كميته مزد استان تھران در گفت علي.  تومان باشد435 ھزار و 359يك ميليون و 
داديم به اين نتيجه رسيديم كه با در نظر گرفتن پنج قلم كاالى اساسى ھايى كه انجام  با بررسي: زمينه اظھار كرد

 تومان در تھران زير 435 ھزار و 359ونقل و انرژى دستمزد كمتر از يك ميليون و  بھداشت و درمان، خوراك، مسكن، حمل
  .شود خط فقر محسوب مي

 اعتصاب کارگران ساختمان نصب پاالیشگاه آبادان 

 
ان ساختمان نصب پاالیشگاه آبادان، در اعتراض به چندین ماه حقوق عقب افتاده خود و عدم دھھا نفر از کارگر

پاسخگویی مسئولين، دست به اعتراض زده و شيشه ھای محل کار خود را شکستند؛ که در پی این حرکت اعتراضی ، 
  .رداخت شدحدود سی نفر از آنھا از کار اخراج شدند و فقط یک ماه از حقوق کارگران به آنھا پ

این گزارش افزود در چند روز گذشته موج بيکاری و اخراج کارگران رو به افزایش بوده؛ در صورتيکه مسئوالن مربوطه از 
حقوق و پاداش ھای باالیی برخوردار ھستند، اما کارگران زحمتکش باید ماھھا بدون حقوق و مزایا، زندگی و شرایط 

  .سخت را بگذرانند 
اند، عدم دریافت ماھھا حقوق، سبب بروز مشکالتی برای آنھا در تامين امرار معاش، پرداخت  هکارگران معترض گفت

  .قبوض، تحصيل فرزندان و غيره شده است

 اعتصاب کارکنان باربری شھر سنندج 

 
  .  زدند بھمن ماه رانندگان بخش حمل و نقل و باربری ترمينال سنندج دست به اعتصاب10بنا به خبر دریافتی روز یکشنبه 

که طی آن بسياری از آنان کار و شغل خود " استک"رانندگان در اعتراض به اقدامات ضد کارگری مدیریت و صاحب شرکت 
را از دست داده و در آستانه بيکاری قرار گرفته اند، از ساعات اوليه صبح روز یکشنبه با اعتصاب متحدانه خود، از بارگيری 

  . پایانه ممانعت به عمل آوردندو حمل و نقل ھرگونه کاال در این
رانندگان اعتصاب کننده . از مراکز مربوط به توزیع بار و حمل و نقل در ترمينال شھر سنندج می باشد" استک"شرکت 

بخش حمل و نقل و باربری ترمينال سنندج اعالم کرده اند تا رسيدن به خواسته ھای برحق خود به اعتراض شان ادامه 
  .خواھند داد

  

 مرغ ھای چينی در لرستان   وری تخمآ جمع
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: مديرکل دامپزشکی لرستان گفت :  از قول برگزاری دولتی ایسنا آمده است 89 بھمن 10در کلمه به نوشته سایت 
  . دندآوری ش ھای چينی از بازار لرستان جمع مرغ تخم

 عدد تخم مرغ چينی در استان ۵۴۴ر و  ھزا٢٨٨در اين راستا تاکنون : مديرکل دامپزشکی لرستان با اعالم اين خبر افزود
   . عدد معدوم شده است۶٠٠ ھزار و٣آوری شدند که از اين تعداد  جمع

   .آوری شده است  عدد در بروجرد جمع۵٠٠ھزار و٢٢مرغ چيني، تعداد  از اين تعداد تخم: دکترگودرزی افزود
ت تاريخ توليد و نام شرکت خود را بر روی مرغ استان خواس مديرکل دامپزشکی لرستان از تمامی واحدھای توليد تخم

  . ھا درج کنند مرغ تخم

  مرگ يك كارگر در موتورخانه استاديوم آزادي 
  

 براثر انفجاري كه روز پنج شنبه گذشته   : آمده است 89بھمن 10  ايلنا در تاریخ - دولتی کار ایران یبه گزارش خبرگزار
ي ورزشگاه آزادي رخ داد، يكي از كاركنان اين مجموعه به نام رحمت در قسمت موتور خانه استاديوم يكصد ھزار نفر

  .  ساله جان خود را از دست داد55آقاياري 
 سال گذشته در اين 5به گزارش ايلنا به نقل از سايت نظام آباد، نكته جالب توجه اينكه اين سومين اتفاقي است كه در 

 در بازي ھاي انتخابي جام جھاني در ديدار 85ر فروردين ماه  ميالدي د2006در سال .شود مجموعه منجر به مرگ مي
بين تيم ھاي ايران و ژاپن پس از خروج تماشاگران از ورزشگاه آزادي، به علت ازدحام زياد جمعيت، چند نفر جان خود را از 

ياسوج به علت در مسابقه دو و ميداني بانوان كه سال گذشته انجام شد يكي از شركت كنندگان از شھر .دست دادند
برخورد با نرده ھاي پيست دو و ميداني جان خود را از دست داد و اين بار، اين سومين اتفاقي است كه منجر به فوت آقا 

البته اتفاقات خونين ورزشگاه پير غرب تھران به ھمين جا ختم .ياري كارگر بخش خدمات مجموعه ورزشي آزادي شد
ختر ورزشكار رشته پرش ارتفاع در حالي كه ھمراه تيم باشگاھش براي شركت چند ماه پيش نونا پسانين د. شود نمي

 سالگي با سقوط درب 15در مسابقات ليگ از مشھد به تھران آمده بود درمحوطه اين ورزشگاه دچار حادثه شد و در 
  . آھني روي كمرش دچار ضايعه نخاعي شد

ا اين توجيه كه تيم كارشناسي در حال بررسي براي يافتن دليل مسئوالن ورزشگاه آزادي در گفت و گو با خبرنگار ايلنا ب
فشار بخارآب ، انفجار گاز ، فرسودگي . كنند اصلي اين حادثه است از اظھار نظر رسمي در اين مورد خودداري مي

دير جديد تجھيزات يا اشكال كاربر در به كارگيري آنھا داليلي است كه ممكن است باعث بروز اين اتفاق شده باشند و م
ورزشگاه آزادي موظف است در آينده اي نزديك پس از دريافت نظر تيم كارشناسي نسبت به ھر يك از آن ھا پاسخگو 

 سال رياست بر ورزشگاه آزادي از سمت خود كنار رفت و تركاشوند 12حسن ضياء آذري يكي دو ماه پيش پس از . باشد
  . ه نام خاك كار را به عنوان سرپرست به جاي او نشاند، رئيس شركت توسعه و تجھيز اماكن ورزشي فردي ب

  
  پايان پيام

  

  بدون شرح
  تحقيق و تفحص از ايران خودروضروري است

  
عليرضا محجوب علل تقاضاي تحقيق و :    آمده است 89بھمن 10  ايلنا در تاریخ -  به گزارش خبرگزاری دولتی کار ایران  

  . تفحص از ايران خودرو را تشريح كرد
ماينده تھران در گفت وگو با خبرنگار پارلماني ايلنا ،در ارتباط با حادثه اخير شركت ايران خودرو كه منجر به كشته شدن ن

اي دارد و اخباري كه شنيده و يا نقل  آنچه كه در ايران خودرواتفاق افتاده است ابعاد ناشناخته: چند كارگر شد، گفت
  . شود اخبار ضد و نقيضي بوده است مي
  . ه گفته وي شنيده شده كه راننده حتي داراي گواھينامه نيز نبوده استب

در حال حاضر ميان يك : دبير كل خانه كارگر با تاكيد بر اينكه اين حادثه نيازمند تحقيق و تفحص است، خاطرنشان كرد
  . حادثه معمولي و يك حادثه عمدي تفاوت وجود دارد

  . جزييات اين حادثه را روشن كنند تا وضعيت كارگران اين بخش مشخص شودمحجوب معتقد است كه مسوولين امر بايد 
ما در تذكر خود به وزير صنايع اين حادثه را : رئيس فراكسيون كارگري مجلس به تذكرش به وزير صنايع اشاره كرد و گفت

  . قتل خوانديم
 موضوع را روشن و ابھامات نمايندگان را رفت مسوولين شركت ايران خودرو و مراجع قضايي ابعاد انتظار مي: وي افزود

  . شد برطرف كنند كه در اين صورت ديگر اين تقاضاي تحقيق و تفحص مطرح نمي
ًبه گفته اين نماينده مجلس تا به حال دو نفر در مورد اين تقاضاي تحقيق و تفحص را امضا كرده اند و احتماال اعضاي 

  .  آن را امضاء خواھند كرد نفر نيز ھستند40فراكسيون كارگري كه حدودا 
  پايان پيام

  
  

 یران کارگر بر اثر حوادث محل کار در ایکھزار از يشمرگ ب
 

معاون پزشکی و آزمايشگاھی سازمان پزشکی قانونی کشور اعالم :  آمده است 89 بھمن 10به نوشته سایت کلمه در 
گيرد که اين عامل بيش از ساير   را در برمي درصد از حوادث ناشی از کار در سال گذشته٣/٣۶سقوط از بلندی : کرد

  . موارد موجب مرگ افراد در حين کار شده است
 تن بر اثر حوادث ٢٢۴در سال گذشته يک ھزار و : به گزارش ايسنا دکتر عبدالرزاق برزگر، با بيان اين مطلب اظھارکرد



 200

بر اثر )  درصد١/٢٧( تن ٣٣٢سقوط از بلندي،  تن بر اثر ۴۴۴ناشی از کار جان خود را از دست دادند که از اين تعداد 
  . گرفتگی فوت کردند بر اثر برق) درصد٧/١١( تن ١۴٣برخورد جسم سخت و 

 درصد نيز به دليل ٣/٢٠ درصد بر اثر سوختگی و ۶/۴از کل فوت شدگان ناشی از حوادث کار در سال گذشته، : وی افزود
  . ساير علل جان خود را از دست دادند

ی و آزمايشگاھی سازمان پزشکی قانونی کشور با اشاره به سير صعودی مرگ و مير حوادث ناشی از کار معاون پزشک
در طول اين مدت، ھر سال مرگ و مير حوادث ناشی از کار در مقايسه با :  خاطر نشان کرد١٣٨٧ تا ١٣٨١در سال ھای 

 در مقايسه با سال ٨٧ی از حوادث کار در سال سال قبل از آن با افزايش قابل توجھی مواجه بود به نحوی که مرگ ناش
  .  درصد افزايش يافت۴/۶۴قبل از آن 
 نسبت به سال قبل از آن ٨٨ خوشبختانه مرگ و مير حوادث ناشی از کار در سال ٨٧ تا ٨١بر خالف سالھای : برزگر گفت

  .  تن رسيده است٢٢۴ تن به يکھزار و ۴٨١ درصد کاھش يافت و از عدد يکھزار و ١٧/۴
 تن بر اثر حوادث ناشی از ٩٩٣در نه ماھه امسال : وی با اشاره به آمار مرگ حوادث ناشی از کار در سال جاری نيز گفت

اند و اميدواريم در پايان   تن در اين حوادث کشته شده٩۵١کار جان خود را از دست دادند که در زمان مشابه سال گذشته 
  .  باشيمسال با کاھش آمار نسبت به سال قبل مواجه

  
   كارگران است داشتن ساعت كارمشخص جزئي ازحقوق قانوني

  
ھاي صنفي خانه كارگر   مسوول انجمن   : آمده است 89بھمن 10  ايلنا در تاریخ - دولتی کار ایران یبه گزارش خبرگزار

  . ھاي كوچك ناقض اصول كار شايسته است نقض حقوق قانوني كارگران شاغل دركارگاه: گويد مي
اي ازجمعيت نيروي كار كشور درواحدھاي صنفي  وگو باخبرنگارايلنا با بيان اينكه بخش عمده مرضا توكلي درگفتغال

ھاي  ھايي چون ميادين ميوه و تره بار و كارگاه متاسفانه محيط: ھاي كوچك مشغول به كار ھستند،گفت وكارگاه
  . است ن تعيين نشده ھا براي كارگران ساعت كار مشخص و معي ساختماني و يا نانوايي

اي باعث محروم شدن كارگران صنوف از حقوق صنفي  وي با بيان اينكه نگرش ناشي ازتفكر سرمايه داري سنتي و حجره
ھاي صنفي كارگري وضعيت كارگران شاغل در  انتظار داريم با تاسيس كانون عالي انجمن : خود شده است،گفت

  . ھاي صنفي و كوچك بھبود يابد محيط
ھاي اجتماعي   بيان اينكه داشتن ساعت كار مشخص، دريافت حداقل حقوق قانوني و برخورداري از مزاياي بيمهوي با

ھاي اخير به دليل نبود نھاد صنفي قانوني اين حقوق از  متاسفانه در سال: جزئي از حقوق قانوني ھركارگر است، گفت
  . ھاي كوچك دريغ شده است كارگران شاغل دركارگاه

اميدواريم : ھاي صنفي كارگري گفت ھاي انجام شده براي تشكيل كانون عالي انجمن  اشاره به پيگيريتوكلي با
  . نمايندگان اين كانون صنفي بتوانند درجايگاه قانوني از حقوق كارگران موكل خود دفاع كنند

يسته با مشكل مواجه تا زماني كه حتي يك كارگر از حقوق صنفي خود محروم شود اجراي قانون كار شا: وي افزود
  . است

  پايان پيام
  

 بحران پرداخت دستمزدھای معوقه در کارخانجات مصالح سازی   
       

بسياری از کارفرمایان کارخانه ھای توليد :   آمده است 89بھمن 10  ايلنا در تاریخ - دولتی کار ایران یبه گزارش خبرگزار
 فروش توليدات، از پرداخت ماھھا دستمزدھای معوقه کارگران مصالح ساختمانی به بھانه بحران اقتصادی و عدم

 .خودداری می نمایند
 ھای سازنده مصالح  ، به دليل رکود صنایع ساختمانی و عمرانی بسياری از کارخانه"ایلنا"بنا به گزارش خبرگزاری 

 مواجه شده و ایزوگام، سنگ و کاشی با مشکالت عمده اقتصادی ساختمانی از جمله سيمان، شن و ماسه، 
گفته می شود در نتيجه این بحران به احتمال . کارفرمایان از پرداخت دستمزدھای معوقه کارگران خودداری می نمایند

 .قوی عيدی و پاداش آخر سال کارگران شاغل در بسياری از کارخانه ھای توليد مصالح ساختمانی، پرداخت نخواھد شد
 

 تداوم تعطيلی پاالیشگاه گاز ایالم 
                                   

 ماه از توقف 18حاکی است، پاالیشگاه گاز ایالم با گذشت  بھمن 10 در تاریخ گزارش منتشره در روزنامه مردم ساالری 
 .فعاليت، ھمچنان تعطيل می باشد و وزارت نفت رژیم از ارائه دالیل این امر خودداری می نماید

ز نمایندگان مجلس رژیم، سوء استفاده ھای مالی، پرداخت ھای غير واقعی به پيمانکاران و ا" شاپور پوالدی"بنا به گفته 
 .تخلفات به عمل آمده توسط وزارت نفت رژیم، دالیل اصلی عدم فعاليت و تعطيلی پاالیشگاه گاز ایالمی می باشند

 
 

 افزایش سرسام آور خط فقر در ایران  
                       

کميته مزد استان تھران، خط فقر کارگران در پایتخت را :  بھمن آمده است 10 در "ایسنا "دولتی  خبرگزاری بنا به گزارش
 . ھزار تومان اعالم کرد٣۵٩یک ميليون 

با در نظر گرفتن پنج قلم کاالی "رئيس کميته مزد استان تھران، در گفتگو با خبرگزاری ایسنا گفت، " علی اکبر عيوضی"
 ٣۵٩ و نقل و انرژی، برای سال آینده دستمزد کمتر از یک ميليون و   درمان، خوراک، مسکن، حملاساسی بھداشت و

 ."شود ھزار تومان در تھران، زیر خط فقر محسوب می
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اعالم خط فقر در حالی بيان می گردد که طبق تصميم شورای عالی کار رژیم، حداقل دستمزد کارگران در سال جاری، 
 .است ھزار تومان بوده ٣٠٣

 
 دومين تجمع اعتراضی کارگران نساجی مازندران 

                            
 بھمن ماه برای دومين روز متوالی، کارگران معترض کارخانه نساجی مازندران در مقابل نساجی 10روز یکشنبه 

 .طبرستان تجمع اعتراضی برپا کردند
 ماه دستمزدھای 9ھایی با مضامين اعتراضی، خواستار پرداخت کارگران معترض در جریان تجمع خود، با حمل پالکارد 
گونی بافی، نساجی تالر، "در تجمع مذکور کارگران کارخانه ھای . معوقه خود توسط کارفرمایان و مقامات رژیم شدند

 .و کارگران بازنشسته گونی بافی نيز حضور داشته اند" 2شماره 
 

 ايم ت که حقوق نگرفته ماه اس٩: شھر کارگر کارخانه نساجی قائم
 

گری  امروز يکی از شنوندگان بخش صبحگاھی راديو جوان با مجري:  بھمن مده است 10 در کلمهبه نوشته سایت 
 .دست به اقدام در خور توجھی زد که شايد نظيرش را در رسانه ملی مشاھده نکرده بوديم» فاطمه صداقتی«

آلود با اين شبکه  ر زن کارخانه نساجی قائم شھر که با صدايی بغضبه گزارش دادنا، در اين بخش راديويي، يک کارگ
اند از بداخالقی معاون وزير   ماه است که کارگران اين کارخانه حقوق دريافت نکرده٩تماس گرفته بود، با اعالم اينکه 

:  انتقاد کرد و گفت ماه،٩ ماه است نه ٣صنايع که مدعی شده بود مطالبات معوقه کارگران کارخانه نساجی قائم شھر 
اعتنايی  ما برای پيگيری اين موضوع حتی به سراغ نماينده قائم شھر در مجلس رفتيم اما وی نيز به اين خواسته ما بي

 .کرد و حتی افرادی را اجير کرد تا ما را کتک بزنند
ست که نتوانسته قسط اين زن ھمچنين با حالتی بغض گرفته گفت که به دليل تاخير در دريافت حقوقش، چند ماھی ا

 .بانک مسکن را پرداخت کند
تری در قبال مشکالت اجتماعی و اقتصادی مردم برخوردار  ھای صداوسيما از لحن صريح راديو جوان به نسبت ديگر بخش

آميزی از اقدامات و اظھارات برخی  شود با حالت کنايه که در اين بخش، پخش مي» خسته نباشيد«است و بخش 
  .کند انی ميمسئوالن قدرد

  
  حق انتخاب با كارگران ايران خودرو است

  
معاون دبيركل خانه كارگر ابراز اميدواري :     آمده است 89بھمن 10 یخ  ايلنا در تار- یران کار ای دولتیبه گزارش خبرگزار

   .دكرد طبق وعده مديرعامل اين مجموعه تا شش ماه آينده در ايران خودرو شوراي اسالمي كار تشكيل شو
كارگري در مجموعه ايران خودرو به  وگو با خبرنگار ايلنا با يادآوري اينكه جاي خالي نھاد صنفي  صادقي درگفتحسن

ھاي رسمي و غير رسمي كه در  شود تا حاشيه وجود يك نھاد صنفي كارگري باعث مي: خوبي مشھود است،گفت
   .شود كاھش يابد  مييدهه شنھاي گذشته در ارتباط با شرايط شغلي كارگران اين مجموع سال
كار از ميان شوراي اسالمي كاروانجمن  حق انتخاب با كارگران ايران خودرو است كه مطابق فصل ششم قانون:  گفتوي

   .صنفي يك تشكل صنفي را انتخاب كنند
ل و يا انتخاب  گفته صادقي ھيچ مقام دولتي يا كارفرمايي حق ندارد كارگران ايران خودرو را در انتخاب نوع تشكبه

   .نمايندگان خود تحت فشار بگذارد
توان نسبت  در صورت فعاليت يك تشكل صنفي حداقل مي:  پيشين كانون عالي شوراھاي اسالمي كارتصريح كردرييس

  .به بھبود وضع اشتغال كارگران قراردادي و پيماني و ساعات اضافه كاري اميدوار بود
  

  است و تفحص از ايران خودروضروريتحقيق
  
عليرضا محجوب علل تقاضاي تحقيق و :    آمده است 89بھمن 10 یخ  ايلنا در تار-  یران کار ای دولتیبه گزارش خبرگزار 

   .تفحص از ايران خودرو را تشريح كرد
ته شدن  تھران در گفت وگو با خبرنگار پارلماني ايلنا ،در ارتباط با حادثه اخير شركت ايران خودرو كه منجر به كشنماينده

اي دارد و اخباري كه شنيده و يا نقل  آنچه كه در ايران خودرواتفاق افتاده است ابعاد ناشناخته: چند كارگر شد، گفت
   .شود اخبار ضد و نقيضي بوده است مي
   . گفته وي شنيده شده كه راننده حتي داراي گواھينامه نيز نبوده استبه
در حال حاضر ميان يك : ن حادثه نيازمند تحقيق و تفحص است، خاطرنشان كرد كل خانه كارگر با تاكيد بر اينكه ايدبير

   .حادثه معمولي و يك حادثه عمدي تفاوت وجود دارد
   . معتقد است كه مسوولين امر بايد جزييات اين حادثه را روشن كنند تا وضعيت كارگران اين بخش مشخص شودمحجوب
ما در تذكر خود به وزير صنايع اين حادثه را : زير صنايع اشاره كرد و گفت فراكسيون كارگري مجلس به تذكرش به ورئيس

   .قتل خوانديم
رفت مسوولين شركت ايران خودرو و مراجع قضايي ابعاد موضوع را روشن و ابھامات نمايندگان را  انتظار مي:  افزودوي

   .شد برطرف كنند كه در اين صورت ديگر اين تقاضاي تحقيق و تفحص مطرح نمي
ً گفته اين نماينده مجلس تا به حال دو نفر در مورد اين تقاضاي تحقيق و تفحص را امضا كرده اند و احتماال اعضاي به

   . نفر نيز ھستند آن را امضاء خواھند كرد40فراكسيون كارگري كه حدودا 
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  بدون شرح
  حق انتخاب با كارگران ايران خودرو است 

  
معاون دبيركل خانه كارگر ابراز اميدواري :  آمده است 89بھمن 10ر تاریخ   ايلنا د-ران به گزارش خبرگزاری دولتی کار ای

  . كرد طبق وعده مديرعامل اين مجموعه تا شش ماه آينده در ايران خودرو شوراي اسالمي كار تشكيل شود
ر مجموعه ايران خودرو به كارگري د وگو با خبرنگار ايلنا با يادآوري اينكه جاي خالي نھاد صنفي حسن صادقي درگفت

ھاي رسمي و غير رسمي كه در  شود تا حاشيه وجود يك نھاد صنفي كارگري باعث مي: خوبي مشھود است،گفت
  . شود كاھش يابد ھاي گذشته در ارتباط با شرايط شغلي كارگران اين مجموعه شنيده مي سال

كار از ميان شوراي اسالمي كاروانجمن  ششم قانونحق انتخاب با كارگران ايران خودرو است كه مطابق فصل : وي گفت
  . صنفي يك تشكل صنفي را انتخاب كنند

به گفته صادقي ھيچ مقام دولتي يا كارفرمايي حق ندارد كارگران ايران خودرو را در انتخاب نوع تشكل و يا انتخاب 
  . نمايندگان خود تحت فشار بگذارد

توان نسبت  در صورت فعاليت يك تشكل صنفي حداقل مي: رتصريح كردرييس پيشين كانون عالي شوراھاي اسالمي كا
  . به بھبود وضع اشتغال كارگران قراردادي و پيماني و ساعات اضافه كاري اميدوار بود

  پايان پيام
  

 اعتصاب کارکنان باربری شھر سنندج  
                                              

 . بھمن ماه رانندگان بخش حمل و نقل و باربری ترمينال سنندج دست به اعتصاب زدند10نبه بنا به خبر دریافتی روز یکش
که طی آن بسياری از آنان کار و شغل خود " استک"رانندگان در اعتراض به اقدامات ضد کارگری مدیریت و صاحب شرکت 

وز یکشنبه با اعتصاب متحدانه خود، از بارگيری را از دست داده و در آستانه بيکاری قرار گرفته اند، از ساعات اوليه صبح ر
 .و حمل و نقل ھرگونه کاال در این پایانه ممانعت به عمل آوردند

رانندگان اعتصاب کننده . از مراکز مربوط به توزیع بار و حمل و نقل در ترمينال شھر سنندج می باشد" استک"شرکت 
اند تا رسيدن به خواسته ھای برحق خود به اعتراض شان ادامه بخش حمل و نقل و باربری ترمينال سنندج اعالم کرده 

 .خواھند داد
  

 ايم   ماه است که حقوق نگرفته٩: شھر کارگر کارخانه نساجی قائم

گری  امروز يکی از شنوندگان بخش صبحگاھی راديو جوان با مجري:  آمده است 89 بھمن 10به نوشته سایت کلمه در 
  . م در خور توجھی زد که شايد نظيرش را در رسانه ملی مشاھده نکرده بوديمدست به اقدا» فاطمه صداقتی«

  
آلود با اين شبکه  به گزارش دادنا، در اين بخش راديويي، يک کارگر زن کارخانه نساجی قائم شھر که با صدايی بغض

اند از بداخالقی معاون وزير   ماه است که کارگران اين کارخانه حقوق دريافت نکرده٩تماس گرفته بود، با اعالم اينکه 
:  ماه، انتقاد کرد و گفت٩ ماه است نه ٣صنايع که مدعی شده بود مطالبات معوقه کارگران کارخانه نساجی قائم شھر 

اعتنايی  ما برای پيگيری اين موضوع حتی به سراغ نماينده قائم شھر در مجلس رفتيم اما وی نيز به اين خواسته ما بي
  . را اجير کرد تا ما را کتک بزنندکرد و حتی افرادی 

اين زن ھمچنين با حالتی بغض گرفته گفت که به دليل تاخير در دريافت حقوقش، چند ماھی است که نتوانسته قسط 
  . بانک مسکن را پرداخت کند

خوردار تری در قبال مشکالت اجتماعی و اقتصادی مردم بر ھای صداوسيما از لحن صريح راديو جوان به نسبت ديگر بخش
آميزی از اقدامات و اظھارات برخی  شود با حالت کنايه که در اين بخش، پخش مي» خسته نباشيد«است و بخش 

  . کند مسئوالن قدردانی مي
  

  دستمزد ھا
   كارگران حساس ھستيم 90به حداقل مزد سال 

  
 ھيات مديره كانون عالي شوراھاي عضو:  آمده است 89بھمن 10ر تاریخ   ايلنا د-به گزارش خبرگزاری دولتی کار ایران 

  .  خبر داد90اسالمي كار كشور از حساسيت اين كانون در تعيين حداقل مزد كارگران براي سال 
نظير مردم به ويژه  ھا و ھمراھي بي با اجراي موفق طرح ھدفمندي يارانه: وگو با خبرنگار ايلنا افزود داود قادري درگفت

  .  است90حداقل انتظار كارگران از دولت توجه ويژه به حداقل مزدكارگران براي سال جامعه كارگري كشور با اين طرح 
كار استان تھران خواستار توجه ويژه دولت به خصوص وزيركار به حداقل  دبيركانون ھماھنگي شوراھاي اسالمي

رت جامعه كارگري استان كميته مزد استان تھران تشكيل شده و تا اوايل اسفند اين كميته نظا: مزدكارگران شد وگفت
  . بندي و منتشر خواھدكرد تھران را جمع

 درست و منطقي و عدالت محورانه تعيين نشود 90اگر حداقل مزد كارگران براي سال : اين فعال كارگري تاكيد كرد
  . كارگران فقيرترخواھند شد

  پايان پيام
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 یك ميليون وسيصدھزارتومان :خط فقردرتھران

 359كميته مزد استان تھران اعالم كرد حداقل دستمزد در تھران باید یك ميليون و : ه آمده است به گزارش سایت ایند
البته این تازه شروع كار . پایان رسيد ھا به سرانجام حداقل برآورد دستمزد در تھران و شھرستان.  تومان باشد435ھزار و 

رقم دستمزد پيشنھادی با بررسی سبد ھزینه . اھد شدعنوان رقم دستمزد اعالم نخو است و این برآوردھا ھيچ وقت به
  .خانوار و براساس حداقل نيازھای خانواراست

در حقيقت اعالم دستمزد در تھران نشان . شود به گزارش آینده این نيازھا نيز طبق تعریف خط فقر نسبی انجام می
یعنی خط فقر در تھران بيش از یك ميليون و . تدھنده رقم خط فقر در این شھر برای یك خانواده استاندارد چھار نفره اس

  .  ھزار تومان است360
  

ھایی كه  با بررسی« :اكبر عيوضی ـ رئيس كميته مزد استان تھران ـ در این زمينه اظھار كرد به نوشته تھران امروز علی
مان، خوراك، مسكن، این نتيجه رسيدیم كه با در نظر گرفتن پنج قلم كاالی اساسی بھداشت و در انجام دادیم به

  » .شود  تومان در تھران زیر خط فقر محسوب می435 ھزار و 359ونقل و انرژی دستمزد كمتر از یك ميليون و  حمل
  

خود را برای تعيين مزد استان تھران   مزد استان تھران حدود یك ماه است كه تحقيقات ھمه جانبه كميته « :وی اظھار كرد
اینكه براساس نظر سازمان  با توجه به. ھای گذشته اعالم كرده است تر از سال فاوتشروع كرده و امسال جدولی مت

   كالری است، ما كالری مورد نياز برای ھر خانواده500جھانی بھداشت كالری مورد نياز برای یك نفر در روز دو ھزار و 
  » .ایم  ھزار كالری در نظر گرفته10چھار نفره را 

  
 ایرانی است، بيان   كالری مورد نياز ھر خانواده500قلم كاالی خوردنی برای تامين دو ھزار و  11عيوضی با بيان اینكه 

مرغ، حبوبات، قند، شكر و چربيجات كه جمع  جات، سبزیجات، شير و ماست، پنير ، گوشت، تخم غالت، برنج، ميوه: كرد
  . ددھ  سھم كاالی مورد نياز برای ھر فرد را تشكيل می100 سھم از 34آنھا 

  
ونقل، انرژی، بھداشت و درمان  اگر مبنا فقط غذا و خوراك باشد و سایر نيازھای دیگر از قبيل مسكن، حمل: وی ادامه داد

 تومان در ماه، معادل حدود 710 ھزار و 505را در نظر نگيریم، مبلغی كه برای حداقل مزد كارگران در تھران مطرح است 
رئيس كميته مزد استان تھران با بيان اینكه برای تعيين .  تومان در روز است700و  ھزار 16 ھزار تومان در ھفته و 180

 اگر ھر خانوار نتواند در تھران  : استفاده شده است، اظھار كرد1389ارقام مورد نياز از آمار بانك مركزی در بھمن 
یر نيازھای خود را بر طرف كند بلكه تواند سا  تومان در ماه داشته باشد نه تنھا نمی710 ھزار و 505دستمزدی معادل 

  . شود دچار سوء تغذیه ھم می
  

رستوران و   درصد به1.72امور فرھنگی،   درصد به3.8ھایی نظير  خورد و خوراك سھم  سھم متعلق به34در كنار : وی گفت
 درصد 6.26 گاز، آب ،برق و مسكن،   درصد به28.6پوشاك و كفش،   درصد به6.22كاال و خدمات،   درصد به3.18ھتل، 

تحصيل   درصد به2.7ارتباط و   درصد به1.63حمل ونقل،   درصد به11.97بھداشت و درمان،   درصد به5.4لوازم خانگی،  به
  . گيرد تعلق می

  
عيوضی در ادامه با تاكيد بر اینكه عالوه بر خورد و خوراك، بحث مسكن، آب و برق و گاز، بھداشت و درمان، حمل ونقل 

اگر بخواھيم سھم این چھار آیتم مھم زندگی :  گفت ور مھم در جدول تعيين دستمزد سال آینده كارگران است،چھار فاكت
 تومان خورد و خوراك قرار دھيم مبلغی معادل یك 710 ھزار و 505توان از زندگی روزمره حذف شود را در كنار  كه نمی

ھای خود از یك شاخص استاندارد و آمار بانك مركزی  گيری دازهما در ان. آید دست می  تومان به435 ھزار و 359ميليون و 
آوری اطالعات  جمع  نقطه تھران به10ایم و ھمچنين كميته مزد در   اعالم شده است استفاده كرده89كه در بھمن سال 

  . پرداخته است
  

ل آینده بحث ھدفمندسازی در تعيين حداقل دستمزد سا: ھا كرد و افزود ھدفمندسازی یارانه ای ھم به عيوضی اشاره
رویه  ھا باعث افزایش بی یابد كه ھدفمندسازی یارانه ھا را نيز باید در نظر گرفت، در صورتی این حقوق تحقق می یارانه
  .  كاالھا برندارد ھا نشود و دولت نظارت خود را از روی قيمت قيمت

  
ھا زیاد شود  دھا از اجرای قانون ھدفمندسازی یارانهھا بع رئيس كميته مزد استان تھران با تاكيد بر اینكه اگر قيمت

ھا را قطع  كنيم نظارت بر روی قيمت از دولت خواھش می: شود، خاطرنشان كرد زندگی مردم دچار مشكالت زیادی می
  .دھند مبارزه كند نكند و با كسانی كه با احتكار كاالھا قيمت را افزایش می

  
 رخانجات مصالح سازی   بحران پرداخت دستمزدھای معوقه در کا

       
بسياری از کارفرمایان کارخانه ھای توليد :  آمده است 89بھمن 10ر تاریخ   ايلنا د-به گزارش خبرگزاری دولتی کار ایران 

مصالح ساختمانی به بھانه بحران اقتصادی و عدم فروش توليدات، از پرداخت ماھھا دستمزدھای معوقه کارگران 
 .خودداری می نمایند

 ھای سازنده مصالح  ، به دليل رکود صنایع ساختمانی و عمرانی بسياری از کارخانه"ایلنا"بنا به گزارش خبرگزاری 
ایزوگام، سنگ و کاشی با مشکالت عمده اقتصادی مواجه شده و  ساختمانی از جمله سيمان، شن و ماسه، 

گفته می شود در نتيجه این بحران به احتمال . یندکارفرمایان از پرداخت دستمزدھای معوقه کارگران خودداری می نما
 .قوی عيدی و پاداش آخر سال کارگران شاغل در بسياری از کارخانه ھای توليد مصالح ساختمانی، پرداخت نخواھد شد
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  1389 بھمن ماه  10یکشنبه 
 

 تداوم تعطيلی پاالیشگاه گاز ایالم 
                                   

 ماه از توقف فعاليت، ھمچنان 18 در روزنامه مردم ساالری حاکی است، پاالیشگاه گاز ایالم با گذشت گزارش منتشره
 .تعطيل می باشد و وزارت نفت رژیم از ارائه دالیل این امر خودداری می نماید

ی به پيمانکاران و از نمایندگان مجلس رژیم، سوء استفاده ھای مالی، پرداخت ھای غير واقع" شاپور پوالدی"بنا به گفته 
 .تخلفات به عمل آمده توسط وزارت نفت رژیم، دالیل اصلی عدم فعاليت و تعطيلی پاالیشگاه گاز ایالمی می باشند

  1389 بھمن ماه  10یکشنبه 
 

 مرگ بيش از یکھزار کارگر بر اثر حوادث محل کار در ایران
 

 تن بر اثر حوادث کار و نبود ایمنی در ٢٢۴شته یک ھزار و بنا به گفته مقامات سازمان پزشکی قانونی رژیم، در سال گذ
 .محيط کار، جان خود را از دست دادند

در گفتگویی خبری اعالم کرد، سقوط از بلندی، برخورد اجسام سنگين، سوختگی و برق گرفتگی از " عبدالرزاق برزگر"
 ماھه 9نامبرده در سخنان خود افزود، در . وده استجمله عوامل اصلی جانباختن کارگران بر اثر نبود ایمنی در محيط کار ب

 . کارگر بر اثر حوادث محيط کار جان خود را از دست دادند٩٩٣سال جاری نيز 
  1389 بھمن ماه  10یکشنبه 

 
 افزایش سرسام آور خط فقر در ایران  

                       
کميته مزد استان تھران، خط فقر کارگران در : مده است  بھمن آ10 در تاریخ "ایسنا "دولتیبنا به گزارش خبرگزاری 

 . ھزار تومان اعالم کرد٣۵٩پایتخت را یک ميليون 
با در نظر گرفتن پنج قلم کاالی "رئيس کميته مزد استان تھران، در گفتگو با خبرگزاری ایسنا گفت، " علی اکبر عيوضی"

 ٣۵٩ژی، برای سال آینده دستمزد کمتر از یک ميليون و  و نقل و انر اساسی بھداشت و درمان، خوراک، مسکن، حمل
 ."شود ھزار تومان در تھران، زیر خط فقر محسوب می

اعالم خط فقر در حالی بيان می گردد که طبق تصميم شورای عالی کار رژیم، حداقل دستمزد کارگران در سال جاری، 
 . ھزار تومان بوده است٣٠٣

 
 ی مازندران دومين تجمع اعتراضی کارگران نساج

                            
 بھمن ماه برای دومين روز متوالی، کارگران معترض کارخانه نساجی مازندران در مقابل نساجی 10روز یکشنبه 

 .طبرستان تجمع اعتراضی برپا کردند
 ماه دستمزدھای 9ت کارگران معترض در جریان تجمع خود، با حمل پالکارد ھایی با مضامين اعتراضی، خواستار پرداخ

گونی بافی، نساجی تالر، "در تجمع مذکور کارگران کارخانه ھای . معوقه خود توسط کارفرمایان و مقامات رژیم شدند
 .و کارگران بازنشسته گونی بافی نيز حضور داشته اند" 2شماره 

  
  

  بدون شرح 
  حق انتخاب با كارگران ايران خودرو است

  
معاون دبيركل خانه كارگر ابراز اميدواري :     آمده است 89بھمن 10 یخ  ايلنا در تار- یرانار ا کی دولتیبه گزارش خبرگزار

   .كرد طبق وعده مديرعامل اين مجموعه تا شش ماه آينده در ايران خودرو شوراي اسالمي كار تشكيل شود
كارگري در مجموعه ايران خودرو به  وگو با خبرنگار ايلنا با يادآوري اينكه جاي خالي نھاد صنفي  صادقي درگفتحسن

ھاي رسمي و غير رسمي كه در  شود تا حاشيه وجود يك نھاد صنفي كارگري باعث مي: خوبي مشھود است،گفت
   .شود كاھش يابد  مييدهھاي گذشته در ارتباط با شرايط شغلي كارگران اين مجموعه شن سال
كار از ميان شوراي اسالمي كاروانجمن  ابق فصل ششم قانونحق انتخاب با كارگران ايران خودرو است كه مط:  گفتوي

   .صنفي يك تشكل صنفي را انتخاب كنند
 گفته صادقي ھيچ مقام دولتي يا كارفرمايي حق ندارد كارگران ايران خودرو را در انتخاب نوع تشكل و يا انتخاب به

   .نمايندگان خود تحت فشار بگذارد
توان نسبت  در صورت فعاليت يك تشكل صنفي حداقل مي: سالمي كارتصريح كرد پيشين كانون عالي شوراھاي ارييس

  .به بھبود وضع اشتغال كارگران قراردادي و پيماني و ساعات اضافه كاري اميدوار بود
  

  و تفحص از ايران خودروضروري استتحقيق
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عليرضا محجوب علل تقاضاي تحقيق و :   ت  آمده اس89بھمن 10 یخ  ايلنا در تار-  یران کار ای دولتیبه گزارش خبرگزار 
   .تفحص از ايران خودرو را تشريح كرد

 تھران در گفت وگو با خبرنگار پارلماني ايلنا ،در ارتباط با حادثه اخير شركت ايران خودرو كه منجر به كشته شدن نماينده
اي دارد و اخباري كه شنيده و يا نقل  تهآنچه كه در ايران خودرواتفاق افتاده است ابعاد ناشناخ: چند كارگر شد، گفت

   .شود اخبار ضد و نقيضي بوده است مي
   . گفته وي شنيده شده كه راننده حتي داراي گواھينامه نيز نبوده استبه
در حال حاضر ميان يك :  كل خانه كارگر با تاكيد بر اينكه اين حادثه نيازمند تحقيق و تفحص است، خاطرنشان كرددبير

   .ولي و يك حادثه عمدي تفاوت وجود داردحادثه معم
   . معتقد است كه مسوولين امر بايد جزييات اين حادثه را روشن كنند تا وضعيت كارگران اين بخش مشخص شودمحجوب
ما در تذكر خود به وزير صنايع اين حادثه را :  فراكسيون كارگري مجلس به تذكرش به وزير صنايع اشاره كرد و گفترئيس

   .ديمقتل خوان
رفت مسوولين شركت ايران خودرو و مراجع قضايي ابعاد موضوع را روشن و ابھامات نمايندگان را  انتظار مي:  افزودوي

   .شد برطرف كنند كه در اين صورت ديگر اين تقاضاي تحقيق و تفحص مطرح نمي
ًا امضا كرده اند و احتماال اعضاي  گفته اين نماينده مجلس تا به حال دو نفر در مورد اين تقاضاي تحقيق و تفحص ربه

  . نفر نيز ھستند آن را امضاء خواھند كرد40فراكسيون كارگري كه حدودا 
 
 

 ايم  ماه است که حقوق نگرفته٩: شھر کارگر کارخانه نساجی قائم
 

گری   مجريامروز يکی از شنوندگان بخش صبحگاھی راديو جوان با:  بھمن آمده است 10 در تاریخ کلمهبه نوشته سایت 
 .دست به اقدام در خور توجھی زد که شايد نظيرش را در رسانه ملی مشاھده نکرده بوديم» فاطمه صداقتی«

آلود با اين شبکه  به گزارش دادنا، در اين بخش راديويي، يک کارگر زن کارخانه نساجی قائم شھر که با صدايی بغض
اند از بداخالقی معاون وزير  ران اين کارخانه حقوق دريافت نکرده ماه است که کارگ٩تماس گرفته بود، با اعالم اينکه 

:  ماه، انتقاد کرد و گفت٩ ماه است نه ٣صنايع که مدعی شده بود مطالبات معوقه کارگران کارخانه نساجی قائم شھر 
اعتنايی  ته ما بيما برای پيگيری اين موضوع حتی به سراغ نماينده قائم شھر در مجلس رفتيم اما وی نيز به اين خواس

 .کرد و حتی افرادی را اجير کرد تا ما را کتک بزنند
اين زن ھمچنين با حالتی بغض گرفته گفت که به دليل تاخير در دريافت حقوقش، چند ماھی است که نتوانسته قسط 

 .بانک مسکن را پرداخت کند
مشکالت اجتماعی و اقتصادی مردم برخوردار تری در قبال  ھای صداوسيما از لحن صريح راديو جوان به نسبت ديگر بخش

آميزی از اقدامات و اظھارات برخی  شود با حالت کنايه که در اين بخش، پخش مي» خسته نباشيد«است و بخش 
 .کند مسئوالن قدردانی مي

 
 اعتصاب کارکنان باربری شھر سنندج  

                                              
 . بھمن ماه رانندگان بخش حمل و نقل و باربری ترمينال سنندج دست به اعتصاب زدند10تی روز یکشنبه بنا به خبر دریاف

که طی آن بسياری از آنان کار و شغل خود " استک"رانندگان در اعتراض به اقدامات ضد کارگری مدیریت و صاحب شرکت 
وليه صبح روز یکشنبه با اعتصاب متحدانه خود، از بارگيری را از دست داده و در آستانه بيکاری قرار گرفته اند، از ساعات ا
 .و حمل و نقل ھرگونه کاال در این پایانه ممانعت به عمل آوردند

رانندگان اعتصاب کننده . از مراکز مربوط به توزیع بار و حمل و نقل در ترمينال شھر سنندج می باشد" استک"شرکت 
عالم کرده اند تا رسيدن به خواسته ھای برحق خود به اعتراض شان ادامه بخش حمل و نقل و باربری ترمينال سنندج ا

 .خواھند داد
 

 تالش رژیم جھت تبرئه مقامات ایران خودرو  
 

 از تالش مقامات راھنمایی و رانندگی رژیم :  بھمن آمده است 11 در "ایسنا "دولتیگزارش منتشره توسط خبرگزاری 
 . برخورد کرده با کارگران ایران خودرو، خبر می دھدجھت مقصر جلوه دادن راننده کاميون

آمده، راننده کاميون در زمان برخورد با " محسن مھرایی"شھری رژیم  ترافيک  پليس  در گزارش مذکور به نقل از رئيس 
 راننده کارگران ایران خودرو به دليل مصرف دارو در حالت طبيعی به سر نبرده و کارت سالمت وی نيز منقضی شده بود، و

 .نيز بر مقصر بودن خود اعتراف کرده است
 کشته برجای 5سخنان اخير مقامات رژیم در خصوص فاجعه روی داده در کارخانه ایران خودرو که بنا به آخرین گزارشات، 

 8گذاشته در حالی بيان می گردد، که راننده کاميون تحت فشار کارفرما برخالف آیين نامه حمل بار و مسافر به جای 
 ساعت کاری، مشغول بکار بوده است و خودرو در اختيار وی نيز دچار نقص فنی بوده و از 12ساعت کار، در شيفت 

مقامات رژیم با این تبليغات قصد دارند مسئوليت کشته و زخمی شدن کارگران ایران . ایمنی کافی برخوردار نبوده است
 .خودرو را به عھده راننده بگذارند

 
 خراج و تشدید فشارھا بر کارگران پاالیشگاه نفت آبادانگزارشاتی از ا 
   



 206

گزارشات ارسالی توسط کارگران شاغل در پاالیشگاه آبادان از تداوم سياست اخراج سازی و تشدید فشارھا جھت 
 .بسيج گيری، در این پاالیشگاه خبر می دھند

این اقدام مقامات رژیم در پاالیشگاه . ار اخراج شدند کارگر شاغل در پاالیشگاه نفت آبادان از ک40 بھمن ماه 9روز شنبه 
 .آبادان موجب نارضایتی شدید کارگران و درگيری کارگران اخراجی با حراست پاالیشگاه گردید

 تن از 28 بھمن ماه، به بھانه واھی پایان قرارداد کاری، 15ھمچنين مقامات رژیم در پاالیشگاه نفت آبادان قصد دارند روز 
ن شاغل در بخش ھای مختلف این کارخانه از جمله منشی ھا و نقشه کش اداره مھندسی عمومی را از کار کارکنان ز

 .اخراج نمایند
گزارش دیگری حاکی است روز پنجشنبه ھفته گذشته، مقامات امنيتی و بسيج پاالیشگاه نفت آبادان به تمامی کارگران 

اما این خواسته مقامات رژیم . غير این صورت از کار اخراج خواھند شداعالم کرده اند، باید باالجبار عضو بسيج شوند در 
 .با مخالفت جدی کارگران مواجه گردید

  1389 بھمن ماه  11دوشنبه 
 

   روزخود را پشت سرگذاشتين مازندران سومی کارگران نساجیتجمع اعتراض
 

ارخانه نساجي مازندران، دوشنبه به سومين روز بھمن ماه تجمع اعتراض اميز کارگران ک11 یخ به گزارش مازند نومه بتار
کارگران با ايستادن جلوي در ورودي کارخانه و نصب پارچه نوشته اي از مسئوالن خواسته اند حقوق معوقه .خود رسيد

 . ماه رسيده است،پرداخت کنند9آن ھا را که به 
 .کارگران پرداخت شود که اين کار انجام نشد که قرار بود پنجم بھمن ماه اولين مرحله معوقات يکند میادآوری گزارش

 گزارش آمده است عصر روز يک شنبه نيز جلسه اي با حضور معاون سياسي استاندار مازندران ين از ھمیگر ددربخشی
خبرنگار ما مواردي را که در جلسه .و برخي مسئوالن امنيتي و اجرايي شھرستان و استان در محل فرمانداري برگزار شد

 .داخته شده بود، از ھادي ابراھيمي جويا شدبه آن پر
 ماه 9 مازندران که حدود ی کارگران نساجيز مازندران در خصوص تجمع اعتراض آمی وامنيتي استاندارياسی معاون س

 و یع صنایرکل ، مدی بانک ملیرعامل ، مدی انتظاميرویبه اتفاق فرمانده ن:  نکرده اند،گفتیافتاست که حقوق در
 برگزار ی در محل نساجی استان جلسه فوق العاده اماعی کار و امور اجتیرکل و مدی اجتماعين تامرکلیمعادن ، مد

 .یمکرد
 جھت پرداخت حقوق کارگران يالتی اعتبار ، تسھين در صورت تامی نشست بنا شد که بانک ملین در اینکه ايان با بوی

 گذار قرار یه سرمايار را در اختيالت تسھین نتواند ایبانک مل که یدر صورت:  گذار قرار دھد،ادامه دادیه سرماياردر اخت
 . حقوق عقب افتاده کارگران استداخت گذار طبق قرارداد مکلف به پریهدھد ، سرما

  تومان عنوان کرديليارد مازندران را سه می حقوق عقب افتاده کارگران نساجيزان مازندران می استاندارياسی سمعاون
  روزخود را پشت سرگذاشتين مازندران سومیران نساج کارگی تجمع اعتراض

بھمن ماه تجمع اعتراض اميز کارگران کارخانه نساجي مازندران، دوشنبه به سومين روز 11 یخ به گزارش مازند نومه بتار
قه کارگران با ايستادن جلوي در ورودي کارخانه و نصب پارچه نوشته اي از مسئوالن خواسته اند حقوق معو.خود رسيد

 . ماه رسيده است،پرداخت کنند9آن ھا را که به 
 . که قرار بود پنجم بھمن ماه اولين مرحله معوقات کارگران پرداخت شود که اين کار انجام نشديکند میادآوری گزارش

 گزارش آمده است عصر روز يک شنبه نيز جلسه اي با حضور معاون سياسي استاندار مازندران ين از ھمیگر ددربخشی
خبرنگار ما مواردي را که در جلسه .برخي مسئوالن امنيتي و اجرايي شھرستان و استان در محل فرمانداري برگزار شدو 

 .به آن پرداخته شده بود، از ھادي ابراھيمي جويا شد
 ماه 9 مازندران که حدود ی کارگران نساجيز مازندران در خصوص تجمع اعتراض آمی وامنيتي استاندارياسی معاون س

 و یع صنایرکل ، مدی بانک ملیرعامل ، مدی انتظاميرویبه اتفاق فرمانده ن:  نکرده اند،گفتیافتست که حقوق درا
 برگزار ی در محل نساجی استان جلسه فوق العاده اماعی کار و امور اجتیرکل و مدی اجتماعين تامیرکلمعادن ، مد

 .یمکرد
 جھت پرداخت حقوق کارگران يالتی اعتبار ، تسھين در صورت تامی نشست بنا شد که بانک ملین در اینکه ايان با بوی

 گذار قرار یه سرمايار را در اختيالت تسھین نتواند ای که بانک ملیدر صورت:  گذار قرار دھد،ادامه دادیه سرماياردر اخت
 . حقوق عقب افتاده کارگران استداخت گذار طبق قرارداد مکلف به پریهدھد ، سرما

  تومان عنوان کرديليارد مازندران را سه می حقوق عقب افتاده کارگران نساجيزان مازندران میاستاندار ياسی سمعاون
 
 

 درصد است25تا 20نرخ بيکاری در گيالن بين 
 

نرخ : نماينده لنگرود مجلس در مجلس شورای اسالمي،گفت:  بھمن آمده است 11اریخ ت در آفتاببه نوشته سایت 
.شود اعتقادی ندارم  درصد است و من به آمارھای نادرستی که توسط مسوولين ارايه مي25تا 20بيکاری در گيالن بين   

اين آمارھای نادرست براساس تسھيالت زودبازده و ميزان اشتغالی که به دنبال آن ايجاد : مھرداد بائوج الھوتی افزود
.کنند شود از آن کم مي مي  

پرداخت شده واقعيت ندارد و خيلی از اين تسھيالت صوری بوده و به صورت ميزان تسھيالتی که به مردم : وی تاکيد کرد
.عملی تحقق پيدا نکرده است  

 
 ھا کارخانه ھای ميليونی مدیران برخی  پاداش
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ھای ميليونی  ھا مدیران و کارفرمایان با تعيين پاداش کارخانه متاسفانه در برخی: گوید خانه کارگرتھران می دبير اجرایی 
 .کنند خودداری می د ازذخيره منابع اعتباری و نقدیندگی برای خو

ھا بابت پرداخت  این وضع در حالی است که بيشتر کارخانه: پرستی درگفتگو با خبرنگار ایلنا، گفت  اسماعيل حق
 .ندھای معوقه، خرید مواد خام یا عدم وصول مطالبات خود با تشکيل تامين اعتبار یا کمبود نقدینگی مواجه ھست بدھی

شود که بصورت اجرتی و با اجاره دادن خطوط توليد خود  ھایی مشاھده می این مسئله بيشتر در کارخانه: وی تصریح کرد
 .کنند فعاليت می
 درصد درآمد کارخانه بابت مطالبات کارگران و ۵٠ھا که نمونه آن کارخانه عالالدین است  کارخانه در این : گفت حق پرستی

 .شود اداش مدیریت ھزینه میمابقی بابت حقوق و پ
 
 در خصوص تجمع کارگران نئوپان شموشک 

 
 و در   طرز دھشتناکى دگرگون شده  به ھا وضعيت کارگرن و کل محرومان جامعه  اجراء درآمدن قطع یارانه بعد از به

 و امروز ما   سرایت کرده تمام مراکز کارگرى ایران این اعتراضات به.  اعتراضات و اعتصابات در جریان است سرتاسر جامعه
.  نفر از کارگران نئوپان شموشک در مقابل اداره کار و امور اجتماعی استان گلستان مى باشيم٣٠٠شاھد تجمع 

 آنھا ھم از وضع   ما این کارگران را ساکت مى دیدیدم اما نارضایتى امروزشان نشان مى دھد که مدتھاى زیادى بود که
 .اند  حقوق نگرفته  ماه کامل است که٢٠ این کارگران   ذکر است کهقابل. جارى ناراضى مى باشند

 کارگرى جھت سر و سامان دادن  من ضمن آرزوى موفقيت براى این رفقا، خواھان ایجاد یک ستاد مشترک در تمام مراکز
 . کرسى نشاندن مطالبات طبقاتى مان ھستم  پراکندگى در ميان کارگران و به به

 سنندج
 آبيدر سرخ

 رگران نئوپان شموشک کا
 

  ھزار تومان باشد٣۵٩حداقل مزد یک کارگر باید یک ميليون و 
  

 ميزان دستمزد کارگران در  کميته مزد استان تھران که این روزھا در حال بررسی: ریيس کميته مزد استان تھران گفت
 ھزار و ٣۵٩تھران باید یک ميليون و بندی رسيد که حداقل مزد ھر کارگر در استان  سال آینده است نھایتا به این جمع

 . تومان باشد۴٣۵
ھایی که انجام دادیم به این  با بررسی: با بيان این مطلب افزود” اکبر عيوضی علی“به گزارش خبرگزاری اقتصادی ایران، 

ی ونقل و انرژ نتيجه رسيدیم که با در نظر گرفتن پنج قلم کاالی اساسی بھداشت و درمان، خوراک، مسکن، حمل
 مزد   کميته :وی اظھار کرد. شود  تومان در تھران زیر خط فقر محسوب می۴٣۵ ھزار و ٣۵٩دستمزد کمتر از یک ميليون و 

استان تھران حدود یک ماه است که تحقيقات ھمه جانبه خود را برای تعيين مزد استان تھران شروع کرده و امسال 
 با توجه به اینکه  :رئيس کميته مزد استان تھران ادامه داد. ستھای گذشته اعالم کرده ا تر از سال جدولی متفاوت

 کالری است، ما کالری مورد ۵٠٠براساس نظر سازمان جھانی بھداشت کالری مورد نياز برای یک نفر در روز دو ھزار و 
لم کاالی خوردنی برای  ق١١عيوضی با بيان اینکه . ایم  ھزار کالری در نظر گرفته١٠ چھار نفره را  نياز برای ھر خانواده

جات، سبزیجات، شير و  غالت، برنج، ميوه:  ایرانی است، بيان کرد  کالری مورد نياز ھر خانواده۵٠٠تامين دو ھزار و 
 سھم کاالی مورد نياز ١٠٠ سھم از ٣۴ھا  جات که جمع آن مرغ، حبوبات، قند و شکر و چربی ماست، پنير و گوشت، تخم
اگر مبنا فقط غذا و خوراک باشد و سایر نيازھای دیگر از قبيل مسکن، : وی ادامه داد. دھد برای ھر فرد را تشکيل می

 ۵٠۵ونقل و انرژی و بھداشت و درمان را در نظر نگيریم، مبلغی که برای حداقل مزد کارگران در تھران مطرح است  حمل
ریيس کميته مزد .  تومان در روز است٧٠٠ر و  ھزا١۶ ھزار تومان در ھفته و ١٨٠ تومان در ماه، معادل حدود ٧١٠ھزار و 

 استفاده شده است، اظھار ١٣٨٩که برای تعيين ارقام مورد نياز از آمار بانک مرکزی در بھمن  استان تھران با بيان این
 سایر تواند  تومان در ماه داشته باشد نه تنھا نمی٧١٠ ھزار و ۵٠۵اگر ھر خانوار نتواند در تھران دستمزدی معادل  : کرد

 سھم متعلق به خورد و خوراک ٣۴در کنار : وی گفت. شود نيازھای خود را بر طرف کند بلکه دچار سوء تغذیه ھم می
  ۶ / ٢٢ درصد به کاال و خدمات، ٣ / ١٨ درصد به رستوران و ھتل، ١ / ٧٢ درصد به امور فرھنگی، ٣ / ٨ھایی نظير  سھم

 درصد به ۵ / ۴ درصد به لوازم خانگی، ۶ / ٢۶آب و برق و گاز،   و  درصد به مسکن٢٨ / ۶درصد به پوشاک و کفش، 
عيوضی . گيرد  درصد به تحصيل تعلق می٢ / ٧ درصد به ارتباط و ١ / ۶٣ درصد به حمل ونقل، ١١ / ٩٧بھداشت و درمان، 

مان، حمل و نقل چھار که عالوه بر خورد و خوراک، بحث مسکن، آب و برق و گاز، بھداشت و در در ادامه با تاکيد بر این
اگر بخواھيم سھم این چھار آیتم مھم زندگی که :  گفت فاکتور مھم در جدول تعيين دستمزد سال آینده کارگران است،

 تومان خورد و خوراک قرار دھيم مبلغی معادل یک ٧١٠ ھزار و ۵٠۵توان از زندگی روزمره حذف شود را در کنار  نمی
ھای خود از یک شاخص استاندارد و  گيری ما در اندازه: وی ادامه داد. آید  به دست می تومان۴٣۵ ھزار و ٣۵٩ميليون و 

 نقطه تھران به ١٠ایم و ھمچنين کميته مزد در   اعالم شده است استفاده کرده٨٩آمار بانک مرکزی که در بھمن سال 
در تعيين حداقل دستمزد : رد و افزودھا ک ای ھم به ھدفمندسازی یارانه عيوضی اشاره. آوری اطالعات پرداخته است جمع

یابد که ھدفمندسازی  ھا را نيز باید در نظر گرفت، در صورتی این حقوق تحقق می سال آینده بحث ھدفمندسازی یارانه
ریيس کميته مزد .  کاالھا برندارد ھا نشود و دولت نظارت خود را از روی قيمت ھا باعث افزایش بی رویه قيمت یارانه

ھا زیاد شود زندگی مردم دچار  ھا بعدھا از اجرای قانون ھدفمندسازی یارانه که اگر قيمت ن با تاکيد بر ایناستان تھرا
ھا را قطع نکند و با کسانی  کنيم نظارت بر روی قيمت از دولت خواھش می: شود، خاطر نشان کرد مشکالت زیادی می

از دوستان خود در شورای عالی کار :  عيوضی در پایان گفت.دھند مبارزه کند که با احتکار کاالھا قيمت را افزایش می
خواھيم تا از ارقام و نظرات مناسب استفاده کنند زیرا کارگران چرخه اقتصاد را به دست دارند و با توجه بيشتر به  می
 .یابد وری در کشور نيز افزایش بيشتری می ھا بھره آن
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 پاالیشگاه گاز ایالم دوباره تعطيل شد
  

 ماھه پتروشيمی ایالم و تعطيلی چند باره پاالیشگاه ١٨وزارت نفت باید پاسخگوی توقف : ه ایالم در مجلس گفتنمایند
 .ایالم باشد

 درصد از منابع گازی و شش درصد از منابع ١١استان ایالم با دارا بودن : شاپور پوالدی در گفت وگو با مھر اظھار داشت
 از طرف مسووالن ناشناخته است که باید توجه و سرمایه گذاری بيشتری نفتی به عنوان سومين استان کشور ھنوز

 .انجام شود
 ماھه عمليات پتروشيمی و تاخير در بھره برداری آن وھمچنين سو استفاده ھای مالی و ١٨علت توقف : وی گفت

ر نفت ھمچنان پرداخت ھای غير واقعی به پيمانکاران علی رغم تذکرات و سوال ھای به عمل آمده قبلی از وزی
 .نامشخص است

وزارت نفت سرمایه گذاری متناسب با حجم منابع مشترک نفت و گاز در مرز ایالم را انجام : این مسوول اظھار داشت
نداده ولی متاسفانه کشور مقابل با استفاده از شرکت ھای خارجی در سطح گسترده ای عمليات اکتشاف و بھره 

رده است که این موضوع جزو سياست ھای ابالغی مقام معظم رھبری نيز بوده برداری را از منابع مشترک شروع ک
 .است

پس از یک سال و نيم از بھره برداری خط انتقال گاز از تنگ بيجار به پاالیشگاه گاز در چند مرحله : پوالدی اظھار داشت
 ميلياردی باعث تعطيلی پاالیشگاه شاھد انفجار و خوردگی و دو الیه شدن لوله ھا ھستيم که این امر عالوه بر خسارت

با : وی تصریح کرد. گاز شده و وزارت نفت در مراحل طراحی و اجرا نظارت الزم نداشته و چه کسی باید پاسخگو باشد
توجه به تاکيد ریاست محترم جمھور، وجود مدیران پروازی در پاالیشگاه گاز ایالم بر اساس چه توجيھی است و در ماه 

در محل کار حضور داشته باشند ھزینه ھای رفت وآمد و حقوق ميليونی آنھا را چه کسی پرداخت می  روز ١۵حداکثر 
کند و بر اساس گزارش رسمی دیوان محاسبات پاداشتھای ميليونی خالف قانون به مدیر عامل و اعضای ھيئت مدیره 

 .پرداخت شده و دفتر مرکزی پتروشيمی ایالم در شھرک غرب تھران مستقر است
 
  

   آباد گرگانی برق عليروگاهاعتصاب کارگران معترض ن
    

، " پژويروگاهن" برق گرگان موسوم به يروگاه از کارکنان شاغل در نی از اعتصاب دھھا تن از کارگران و شماريده رسگزارش
 . دھدی معوقه، خبر میدر اعتراض به عدم پرداخت دستمزدھا

 ی ماه دستمزدھا3 برق گرگان به عدم پرداخت يروگاه مھندس شاغل در ن3 کارگر و 30 از يش از اعتراضات مکرر بپس
 از روز ی اعتراضی اعتصابیی به خواست و مطالبات آنان، معترضان اقدام به برپایم مقامات رژییمعوقه و عدم پاسخگو

برق گرگان اعالم کرده اند  يروگاه نیکارگران و کارکنان اعتصاب. اند بھمن ماه نموده 13 بھمن تا روز چھارشنبه 10 یکشنبه
 . اعتراضات خود را ادامه خواھند دادیند، معوقه آنان ننمای اقدام به پرداخت دستمزدھایمچنانچه مقامات رژ

   1389 بھمن ماه  11 دوشنبه
  

  اخراج کارگران شھرداری ساری
  

 افتاده است قی ماھھاست به تعوی ساریبھمن پرداخت حقوق کارگران شھردار11 یخ بتاریلنابه گزارش ا
 پرداخت حقوقشان اعتراض کرده اند،اخراج شده یرکرد که به دی ساری شھردارینفر از کارگران شرکت12و
  .اند

  

44H؟ !زدن خانمھاي كارگر بدستور نماينده مجلس  

دست به اقدام در خور توجھي زد » فاطمه صداقتي«امروز يكي از شنوندگان بخش صبحگاھي راديو جوان با مجري گري 
به گزارش دادنا، در اين بخش راديويي، يك كارگر زن كارخانه .كه شايد نظيرش را در رسانه ملي مشاھده نكرده بوديم

 ماه است كه كارگران اين 9آلود با اين شبكه تماس گرفته بود، با اعالم اينكه  ئم شھر كه با صدايي بغضنساجي قا
كارخانه حقوق دريافت نكرده اند از بداخالقي معاون وزير صنايع كه مدعي شده بود مطالبات معوقه كارگران كارخانه 

 براي پيگيري اين موضوع حتي به سراغ نماينده قائم ما:  ماه، انتقاد كرد و گفت9 ماه است نه 3نساجي قائم شھر 
ين زن .شھر در مجلس رفتيم اما وي نيز به اين خواسته ما بي اعتنايي كرد و حتي افرادي را اجير كرد تا ما را كتك بزنند

 ھمچنين با حالتي بغض گرفته گفت كه به دليل تاخير در دريافت حقوقش، چند ماھي است كه نتوانسته قسط بانك
تري در قبال  به گزارش دادنا، راديو جوان به نسبت ديگر بخش ھاي صداوسيما از لحن صريح.مسكن را پرداخت كند

كه در اين بخش پخش مي شود با حالت » خسته نباشيد«مشكالت اجتماعي و اقتصادي مردم برخوردار است و بخش 
  .دكنايه آميزي از اقدامات و اظھارات برخي مسئوالن قدرداني مي كن

  ریاست محترم کنفدراسيون آسيایی فدراسيون جھانی اتحادیه ھای کارگری
  

 ریاست محترم کنفدراسيون در جریان 0Fi.در خبرھا آمده است که خانه کارگر ایران به عضویت آن کنفدراسيون پذیرفته شد
ای تمام دولت ھای منطقه جمھوری اسالمی ایران می تواند به عنوان نمونه و مدلی بر"اعالم این خبر افزوده اند که 

 1Fii."باشد و می تواند تجربيات، مقررات و قوانين خود برای حفظ و ارتقای حقوق کارگران را به دیگر کشورھا تسری دھد
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 بار قصد مواخذه جمھوری 2تا کنون " آی ال او"باید به نھاد محترم این نکته را خاطرنشان کنيم که سازمان جھانی کار 
" ث ژ ت"درسال گذشته کنفدراسيون سراسری . اره وضعيت کارگران ایران رسما اعالم کرده استاسالمی ایران را درب

المللی دررابطه با جمھوری ھای بينارگان. استالمللی مطرح کردهتقاضای اخراج جمھوری اسالمی ایران را از مراکز بين
  . و ساله جمھوری اسالمی  خواھيم داشتاسالمی ایران مواضع روشنی دارند، درذیل اشاراتی به کارنامه سی و د

انقالبی که طی آن مردم ایران و در راس آن ھا .  قرار داریم57ما اکنون در آستانه سی و سومين سالگرد انقالب بھمن 
و دستاوردھایی . طبقه کارگر با اعتصابات و تظاھرات گسترده خود توانستند کاخ ستم شاھی سرمایه را سرنگون کنند

  . ای مختلف از جمله تامين حقوق انسانی و بھبود شرایط کار کسب کننددر زمينه ھ
 اما از ھمان فردای انقالب دست به کار شد و این دستاوردھا را یکی پس از دیگری از چنگ ایران، جمھوری اسالمی

جاعی ترین قوانين مردم و طبقه کارگر خارج ساخت، تا جایی که قانون کار اسالمی را تصویب کرد که امروزه یکی از ارت
  . کار در کل جھان است

جھت اطالع ریاست محترم به استحضار می رساند که طبق قانون کار ایران، بخش اعظم کارگران از ابتدایی ترین حقوق 
کاری و بيمه بازنشستگی، حق ایجاد تشکل کارگری مستقل از دولت سرمایه، خود شامل حق بيمه درمانی، بيمه بی

کارگران ایران حتی حق . صاب برای تامين خواسته ھای شان و بسياری دیگر از حقوق اوليه محروم اندحق اعتراض و اعت
کوچکترین اعتراض کارگری و کمترین تالش برای ایجاد . ندارند به تعویق چندین ماھه دستمزدھای شان اعتراض کنند
  . تشکل مستقل به شدیدترین وجه سرکوب شده و می شود

المللی شما حتما درعرصه بين. اجرای کشتار کارگران و خانواده ھای شان در خاتون آباد را شنيده اندآقای رئيس حتما م
-با نام منصور اسالو، ابراھيم مددی، رضا شھابی و دیگر نمایندگان اتحادیه کارکنان شرکت واحد اتوبوس رانی آشنا شده

اند و تحت شرایطی ویل المدت محکوم شدهاید، که تنھا به جرم تالش برای تشکيل سندیکا به حبس ھای ط
حتما از سرکوب و زندانی کردن رھبران سندیکای نيشکر ھفت تپه از جمله علی . غيرانسانی در زندان محبوس ھستند

ایجاد تشکل مستقل خودشان بود، اطالع دارید و می دانيد که رئيس ھيئت مدیرۀ این " جرمشان"نجاتی که تنھا 
  . ھم اکنون در زندان استسندیکا رضا رخشان نيز

در این جا بد نيست به آقای رئيس یادآوری کنيم که طی چند سال اخير ده ھا مورد اعتصاب و اعتراض کارگران به حقوق 
به شدیدترین وجه سرکوب شده است و یکی از مھم ) حتی مطابق قوانين ضدکارگری جمھوری اسالمی(قانونی خود 

خانه کارگر بر خالف نامش نه تنھا ھيچ . بوده است" خانه کارگر ایران"، ارگان ترین ابزارھای این سرکوب گسترده
خانه . "بينندجایگاھی در ميان کارگران ندارد، بلکه کارگران آن را به عنوان یک ارگان سرکوبگر در مقابل خود می

دور و چماقدار، به اجتماعات و به جای حمایت از تشکيل سندیکا کارگران شرکت واحد، با بسيج عده ای مز"  کارگرایران
مکان ھای رسمی این سندیکا حمله کرد و تحت حمایت پليس اسالمی، نمایندگان کارگران را مورد ضرب و شتم شدید 

  . قرار داد
آیا آقای رئيس نمی دانند که به خصوص در یک سال و نيم اخير رژیم اسالمی سرمایه با چه شدتی به سرکوب 

راضات مردم و کارگران ایران پرداخته است و طی این مدت بسياری از فعاالن سياسی و کارگری وحشيانه تظاھرات و اعت
تنھا طی یک ماه گذشته بيش از یکصد نفر در ایران به جوخه ھای اعدام سپرده . را دستگير، شکنجه و اعدام کرده است

. يرانسانی ترین شرایط به سر می برندشده اند و تعداد بسيار بيشتری به حبس ھای طویل المدت محکوم شده و در غ
ھمچنين رژیمی که با بسيج نظاميان و شبه نظاميان به سرکوب خشن و گسترده مردم کشور خود و در راس آن ھا 
کارگران و زحمت کشان دست می زند و ابتدایی ترین حقوق انسانی را نقض می کند، می تواند ضدامپریاليست ارزیابی 

  شود؟
  

 پوشش شعارھای ظاھرفریب ضدامپریاليستی، با اتخاذ سياست ھای عریان نئوليبراليستی و با ھدف آیا رژیمی که در
پرکردن جيب باندھای سرمایه داری حاکم، به سطح معيشت توده ھای کارگر و زحمتکش یورش می برد و ھرگونه 

  مقاومت آنان را به خاک و خون می کشد، می تواند ضدامپریاليست باشد؟
  

ایران طبق نسخۀ صندوق بين المللی پول و بانک " ضد امپریاليستی"ئيس نمی دانند که ھم اکنون دولت آیا آقای ر
بخش عمده ای از دستمزد و حقوق واقعی " ھدفمند سازی یارانه ھا"جھانی و سازمان تجارت جھانی، تحت عنوان 

  کشانده است؟کارگران و زحمتکشان ایران را حذف کرده و آنان را به فقر و فالکت بيشتر 
  

  آقای رئيس باید بدانند با این کار خود بر سياست ھای نئوليبرالی، ضدکارگری و ضدانسانی این رژیم مھر تایيد زده و 
به عنوان نماینده کارگران ایران، بر حبس و زنجير و شکنجه و در به دری " خانه کارگرایران"با به رسميت شناختن 

  شم می بندند؟نمایندگان واقعی کارگران ایران چ
  

ما از کليه . داریدگيری عليه خود وامیالمللی را به موضعآقای رئيس محترم شما با این اقدام خود، کليه نھادھای بين
المللی تقاضای مواخذه المللی تقاضا خواھيم کرد که این اقدام شما را محکوم کنند و در کنفرانس ھای بيننھادھای بين

  .شما را خواھيم کرد
  

را خنجر زدن از پشت به طبقۀ " خانۀ کارگرایران"امضا کنندگان این نامه، اقدام آن کنفدراسيون در به عضویت پذیرفتن ما 
کارگر ایران تلقی کرده و ضمن این که شدیداً این اقدام ضد کارگری را محکوم می نمائيم، خواھان تجدید نظر در این 

يون محترم بر اساس شعارھایی که سرلوحه خود قرار داده است با ما انتظار داریم که آن کنفدراس. پذیرش ھستيم
جھت گيری طبقاتی درست، در کنار کارگران ایران و نمایندگان واقعی آنان قرار گيرد و جمھوری اسالمی را برای به 

  .رسميت شناختن حقوق کارگران و آزادی نمایندگان آنان تحت فشار قرار دھد
  

   خارج کشور–کارگری در ایران نھادھای ھمبستگی با جنبش 
45Hnhkommittehamahangi@gmail.com  



 210

  
 kanonhambastegi@gmail.com– کانون ھمبستگی کارگران ایران و کانادا

   proletarianunite@gmail.com استراليا -ـ كميته ھمبستگى با جنبش كارگرى ايران
   cdkargari@gmail.com نروژ –ته دفاع از کارگران ایران  کمي-
   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 – کانون ھمبستگی با جنبش کارگری ایران -
   isask@comhem.se کميته ھمبستگی کارگران ایران و سوئد -
   kanounhambastegi@gmail.com گوتنبرگ – کانون ھمبستگی با کارگران ایران -
   info@ijcwa.com انجمن کارگری جمال چراغ ویسی -
   iranwsn@fastmail.fm شبکه ھمبستگی کارگری -
   leftalliance@yahoo.com اتحاد چپ ایرانيان واشنگتن -
  toronto_committee@yahoo.ca کميته حمایت از کارگران ایران تورنتو کانادا -

 solidarity.labor@googlemail.com) آلمان( ایالت نورد راین وستفالن –کانون ھمبستگی با کارگران در ایران 
46Hiran.turkey.workers@gmail.com کميته ھمبستگی کارگران ايران و ترکيه 

47 - ایلنا –خبرگذاری کار ایران .  1 Hhttp://ilna.ir/fullstory.aspx?ID=176139  
 48Hhttp://english.farsnews.com/newstext.php?nn=8911031320 - خبرگزاری فارس .  1
  

  دستمزد
  ھاي واقعي نزديك شود    بايد به ھزينه90مزد 

  
  

: گويد مي كارگربندر امام دبيراجرايي خانه :  است  آمده89بھمن 11  ايلنا در تاریخ -به گزارش خبرگزاری دولتی کار ایران 
  . كند ھاي واقعي زندگي نزديك  بايد دستمزد كارگران را به ھزينه90 دولت براي سال

 درصدي 40درحال حاضر ميان مزدكارگران و ھزينه زندگي آنھا يك شكاف : قربان درويشي درگفتگو با خبرنگار ايلنا، گفت
  . كردھا پر وجود داردكه بعيد است بتوان با ھمين شيوه محاسبه دستمزد، اين شكاف را به كمك يارانه

خوزستان درصدد دستيابي به  كارگر استان ، تشكيالت خانه90وي با بيان اينكه با نزديك شدن به زمان تعيين مزد سال
 نفره در استان خوزستان 4در حال حاضر يك خانواده : ھاي زندگي در اين استان است، گفت رقم مقطعي و واقعي ھزينه

 تومان ھزينه كند و اين در حالي است كه معلوم نيست اين مبلغ 200ني  ليتري آب آشاميد20بايد براي تھيه يك گالن 
  . براي سال آينده چند درصد افزايش يابد

 عدد نان لواش نياز داشته باشد بايد 9 نفره كارگري براي مصرف روزانه خود به 4ھمچنين اگر يك خانواده : وي گفت
 ھزار تومان از محل حقوق 11 يارانه نقدي اين خانواده بايد حدود  ھزار تومان ھزينه كند كه باتوجه به پرداخت27ماھانه 

  . ماھانه ھزينه كند
  پايان پيام

 
 اتھام ھمکاری با مجاھدین به فعال حقوق کودکان 

  
مریم ضياء از فعاالن حقوق کودک در وضعيت نا مناسبی :  بھمن آمده است 11اصالح طلب جرس در سایت به نوشته 
اظھار داشته است که شرایط  ارشات دریافتی، یکی از زندانيان تازه آزاد شده با بيان این مطلببنابر گز.برد بسر می

به گزارش وبالگ تا .فشارھا بر وی شدت یافته است مریم ضياء نسبت به ھفته ی اول بازداشت بسيار تغيير کرده و
 گفتنی.  ھمکاری با منافقين اعالم شده استشده به ضياء در مراحل اوليه بازجویی ، آزادی زندانيان سبز، اتھام تفھيم

  یافته و در طول مدتی که از است که این فعال زندانی تنھا در ھفته ی اول بازداشت امکان تماس با خانوده خود را
مریم ضياء فعال حقوق کودک و مدیر .با وی را نداشته اند بازداشت وی می گذرد، خانواده اش به ھيچ وجه امکان مالقات

  .شد شایسته ی کودک است که در روز دھم دی ماه در منزل خود بازداشت و به اوین منتقل ت تالش برای جھانیجمعي
 

  ماه حقوق و مزايای معوقه 20تجمع كارگران نئوپان شموشک بخاطر 

وشک در دبير اجرايی خانه كارگر گلستان از تجمع كارگران نئوپان شم:  بھمن ـآمده است 11در آفتاب به نوشته سایت 
 20 كارگر اين كارخانه نزديک به 300ھادی رضازاده،  .دھد مقابل اداره كل كار و امور اجتماعی استان گلستان خبر مي

   .ماه حقوق و مزايای معوقه طلبكار ھستند
  . روز پيش نيز در مقابل استانداری گلستان نيز تجمع كرده بودند3اين كارگران : وی يادآور شد

  
 

 اير دوباره تجمع كردندت كارگران كيان
 

 به دنبال تجمع دوباره جمعي از كارگران   :  است  آمده89بھمن 11  ايلنا در تاریخ -به گزارش خبرگزاری دولتی کار ایران 
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كارگران به  ظھر امروز در محل اين كارخانه برگزار شد، مسووالن اسالمشھر به منظور متقاعد كردن كيان تاير كه پيش از
 . رفتند و با تجمع كنندگان گفتگو كردنداين كارخانه

صبح امروز براي  ھاي داده شده ، اعالم كردند كه به دليل محقق نشدن وعده در گفتگو با خبرنگار ايلنا كارگران كيان تاير
كارگران پس آنكه فرماندار اسالمشھر به منظور گفتگو  به گفته.مدتي در محوطه كارخانه تجمع كرده و آتش روشن كردند

 حاضر شد؛ كارگران به تجمع خود پايان دادند تا در سالن غذاخوري با فرماندار اسالمشھر با كارگران در محل كارخانه اي
دليل : در رابطه با تجمع امروز به ايلنا گفت عمومي كارخانه كيان تاير بابك زنده جاه مدير روابط.به گفتگو و مذاكره بپردازند

 .كارگران بوده است لبات گذشتهاين تجمع تاخير در پرداخت مطا
ھرچند مديريت موقت : شود؛ گفت كارخانه مربوط مي وي بابيان اينكه مطالبات مورد بحث به مدير خلع يد شده است

دارد اما به دليل مشكالتي كه در تامين منابع وجود دارد پرداخت مطالبات و تامين  دولتي پرداخت اين مطالبات را به عھده
سال گذشته اداره موقت كارخانه را  به دنبال ناتواني مدير قبلي، دولت از دي ماه: جا گفت زنده.تاخيراستخام دچار  مواد

 .است به ھيات نظارت بر صنايع واگذار كرده
مطالبات خود عالوه بر برگزاري تجمعي مشابه  ھاي گذشته نيز كارگران الستيك ابرز در اعتراض به پرداخت نشدن درھفته

 .بودند يع و معادن نيز مراجعه كردهوزارت صنا به
نفره از كارگران الستيك البرزتوسط كارفرما  9ھمان زمان گفته شد كه به دنبال مراجعه كارگران به وزارت صنايع، گروھي 

 روابط عمومی شرکت کيان تایر با انتشار جوابيه اي به نقل از كارگران ھرگونه اخراج پس از انتشار اين خبر،.اخراج شدند
  ارگران كيان تاير را تكذيب كردك
 

 نامه ی اعتراضی دانشجويان دانشگاه ھای ھند به وزارت علوم 

پس از ارائه گزارش دکتر کريم، رايزن فرھنگی ايران در ھندوستان، و :  بھمن نوشت 11 در تاریخ نيوز سحامبه نوشته 
در پی اين اقدام دکتر کريم، . ھند تغيير کردھای  ارسال آن به دفتر وزارت علوم، اعتبار و رتبه بعضی از داشنگاه

  . ای به وزارت علوم کردند دانشجويان دانشگاه ھای ھند از جمله دانشگاه پونا اقدام به تھيه و انتشار نامه
  : متن اين نامه به شرح زير است

  بسمه تعالی 
  لی ھندوستان قابل توجه ھمه دانشجويان، فارغ التحصيالن و تشکلھای دانشجويی و فارغ التحصي

. ھفته جاری اقدامی از طرف رايزن علمی کشورمان در ھندوستان آقای دکتر کريم صورت گرفت که جای تاسف است
اين اقدام نه تنھا اعتبار مدارک دانشجويان دانشگاه پونا را زير سوال برده استه بلکه منافع شخصی نيز برای ايشان به 

ه آقای دکتر کريم گزارشی به دفتر وزارت علوم ارائه کردند که در آن اعتبار و رتبه با خبر شديم که روز يکشنب. ھمراه دارد
از جمله دانشگاه پونا که به عنوان آکسفورد شرق معروف است و از صد کشور . بعضی از دانشگاه ھای ھند تغيير ميکرد

 E به رتبه Bقای دکتر کريم است، از رتبه  تنزل و دانشگاه بنارس که محل تحصيل آB به رتبه Eجھان دانشجو دارد؛ از رتبه 
از آنجا که مستحضريد آقای دکتر کريم از ابتدای ماموريتشان ھميشه با ديدگاھی صرفا سياسی . ارتقاء پيدا کرده است

ايشان در شکلگيری . با مسائل دانشجويی برخورد کرده و بيشتر بدنبال يارگيری بوده است تا وظيفه رايزنی علمی
لذا قبل . ی انجمن ھا و اتحاديه انجمنھای اسالمی که اکنون به اوج خود رسيده نيز بی تقصير نمی باشندمشکالت فعل

از اينکه اين اقدام توسط وزارت علوم به تاييد و تصويب برسد وظيفه ھمه دانشجويان، فارغ التحصيالن و انجمنھای 
اساس بودن چنين اقدامی از تصويب آن  بر بياسالمی دانشجويی و تشکل ھای فارغ التحصيلی ھندوستان است تا 

الزم به تذکر است که ضمن اطالع رسانی ھمگاني، اقدامات و مکاتبات را از طريق دبيرخانه انجمنھا . ممانعت بعمل آورند
  . و تشکلھا به مسئولين وزارت علوم منعکس فرمائيد

 من هللا توفيق
 

  ست برداشت از حساب بازنشستگان كارگري غير قانوني ا
  
  

دبيراتحاديه پيشكسوتان جامعه كارگري : آمده است 89بھمن 11  ايلنا در تاریخ -به گزارش خبرگزاری دولتی کار ایران 
كانون كارگران بازنشسته تامين اجتماعي درسالھاي اخير بدون مجوز قانوني از محل كمك ھزينه مسكن : گويد مي

  . است كرده  كارگران مستمري بگير برداشت
براين اساس در سالھاي اخير ھرماه معادل يك درصدازكمك ھزينه مسكن كارگران :  درگفتگو با خبرنگار ايلنا، گفتقنبري

  . است مستمري بگير كسر و به حساب كانون كارگران بازنشسته تامين اجتماعي واريز شده 
مطابق :  صورت گرفته است،افزودوي با بيان اينكه تاكنون چنين اقدامي بدون اطالع مستمري بگيران و مجوز قانوني

  . كردند قانون مسئوالن سازمان تامين اجتماعي مي بايست با اطالع كارگران بازنشسته نسبت به اين اقدام مبادرت مي
 ھزار تومان 7به گفته وي درحال حاضر بابت كمك ھزينه مسكن به ھركارگر مستمري بگير سازمان تامين اجتماعي مبلغ

  . شود آن بصورت ماھانه به حساب كانون بازنشستگان واريز مي )يك درصد( تومان 70ودكه معادل ش در ماه پرداخت مي
  . در حال حاضر نزديك به يك ميليون و چھار صد ھزارنفربازنشسته تامين اجتماعي ھستند: وي گفت

 تامين اجتماعي به  شوراي عالي80ھاي نخستين دھه  قنبري با يادآوري اينكه كمك ھزينه مسكن براساس مصوبه سال
  . كنند گيرد از مسئوالن سازمان خواست تا درخصوص اين موضوع طبق قانون عمل كارگران بازنشسته تعلق مي

  پايان پيام

 افشای برداشت غيرقانونی از حساب کارگران بازنشسته 
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رگران بازنشسته تامين دبير اتحاديه پيشکسوتان جامعه کارگری فاش کرد که کانون کا:  بھمن نوشت 11در کلمه سایت 
   .است  کرده  اجتماعی در سالھای اخير بدون مجوز قانونی از محل کمک ھزينه مسکن کارگران مستمری بگير برداشت

براين اساس در سالھای اخير ھرماه معادل يک درصد از کمک ھزينه مسکن کارگران : قنبری در گفتگو با ايلنا، گفت
   .است  کارگران بازنشسته تامين اجتماعی واريز شده مستمری بگير کسر و به حساب کانون

مطابق : وی با بيان اينکه تاکنون چنين اقدامی بدون اطالع مستمری بگيران و مجوز قانونی صورت گرفته است، افزود
  . کردند قانون مسئوالن سازمان تامين اجتماعی می بايست با اطالع کارگران بازنشسته نسبت به اين اقدام مبادرت مي

 ھزار تومان ٧گفته وی درحال حاضر بابت کمک ھزينه مسکن به ھرکارگر مستمری بگير سازمان تامين اجتماعی مبلغبه 
  . شود کانون بازنشستگان واريز ميآن بصورت ماھانه به حساب  )يک درصد( تومان ٧٠شود که معادل  در ماه پرداخت مي

   . صد ھزارنفربازنشسته تامين اجتماعی ھستنددر حال حاضر نزديک به يک ميليون و چھار: وی گفت
 شورای عالی تامين اجتماعی ٨٠ھای نخستين دھه  قنبری با يادآوری اينکه کمک ھزينه مسکن براساس مصوبه سال

  . کنند گيرد از مسئوالن سازمان خواست تا درخصوص اين موضوع طبق قانون عمل به کارگران بازنشسته تعلق مي
  

  یق قراردادھای شرکتی باید از شھرداریھا حذف شودجذب کارگران از طر
  

 نایب رئيس شورای شھر ساری با اشاره : است  آمده89بھمن 11  ايلنا در تاریخ -به گزارش خبرگزاری دولتی کار ایران 
ی شھردار باید توجه بيشتری به کارگران شرکت: به اینکه حقوق معوقه کارگران شھرداری باید زودتر پرداخت شود،گفت

  . شھرداری ساری داشته باشد
مشاھد شده،كارگراني كه با درآمد اندك زير :به گزارش خبرگزاري ايلنا، محمد دامادی ضمن بيان این مطلب تصريح كرد

كنند تا سه ماه حقوقشان به تعويق افتاده و ضرورت دارد در آستانه عيد نوروز پرداخت مطالبات  خط فقر امرار معاش مي
  . ر صورت پذیردشان سریعت معوقه

 نفر از کارگران شرکتی شھرداری که برای اعتراض نسبت به عدم پرداخت حقوقشان به 12تاکنون :وی ادامه داد
 نفر از آنان به کار خود بازگشتند و 3شھرداری مراجعه کرده بودند،اخراج شدند اما با پيگيری ھای شورای شھر ساری 

  . بازخواھند گشتسایر افراد نيز در آینده به سر کار خود 
اگر این افراد نيز بر سرکار :دامادی با اشاره به اینکه برخی از قوانينی که وضع می شود به ضرر قشر کارگر است،افزود

خود بازگردند،باز ھم نيروھای شرکتی وجود دارند بنابراین باید مشکالت این قشر از کارگران را رفع کنيم چرا که بر سر 
  . ھمچون منع پرداخت ھدیه و اضافه کاری وجود داردراه آنان موانع زیادی 

چرا حقوق رفتگری که تا پاسی از نيمه شب زحمت می کشد و ھيچگونه :نایب رئيس شورای شھر ساری اذعان داشت
امنيت جانی و ایمنی کار نيز ندارد باید با قراردادھای تحت عنوان شرکتی پایمال شود و با وجود این قوانين دست مدیران 

  .  ھر دليل ناچيزی برای اخراج آنان باز استبه
باید نيروھای شرکتی از شھرداری ھا حذف شوند و با آنھا قرار داد کاری بسته شود چرا که پرسنل :دامادی افزود

  . شھرداری درآمد خوبی دارند و باید معيشت این قشر زحمتکش نيز در حد مطلوبی تامين شود
  پايان پيام

 
   روزخود را پشت سرگذاشتين مازندران سومین نساج کارگرایتجمع اعتراض

 
بھمن ماه تجمع اعتراض اميز کارگران کارخانه نساجي مازندران، دوشنبه به سومين روز 11 یخ به گزارش مازند نومه بتار

ه کارگران با ايستادن جلوي در ورودي کارخانه و نصب پارچه نوشته اي از مسئوالن خواسته اند حقوق معوق.خود رسيد
 . ماه رسيده است،پرداخت کنند9آن ھا را که به 

 . که قرار بود پنجم بھمن ماه اولين مرحله معوقات کارگران پرداخت شود که اين کار انجام نشديکند میادآوری گزارش
 گزارش آمده است عصر روز يک شنبه نيز جلسه اي با حضور معاون سياسي استاندار مازندران ين از ھمیگر ددربخشی

خبرنگار ما مواردي را که در جلسه .رخي مسئوالن امنيتي و اجرايي شھرستان و استان در محل فرمانداري برگزار شدو ب
 .به آن پرداخته شده بود، از ھادي ابراھيمي جويا شد

 ماه 9 مازندران که حدود ی کارگران نساجيز مازندران در خصوص تجمع اعتراض آمی وامنيتي استاندارياسی معاون س
 و یع صنایرکل ، مدی بانک ملیرعامل ، مدی انتظاميرویبه اتفاق فرمانده ن:  نکرده اند،گفتیافتت که حقوق دراس

 برگزار ی در محل نساجی استان جلسه فوق العاده اماعی کار و امور اجتیرکل و مدی اجتماعين تامیرکلمعادن ، مد
 .یمکرد
 جھت پرداخت حقوق کارگران يالتی اعتبار ، تسھين در صورت تامی نشست بنا شد که بانک ملین در اینکه ايان با بوی

 گذار قرار یه سرمايار را در اختيالت تسھین نتواند ای که بانک ملیدر صورت:  گذار قرار دھد،ادامه دادیه سرماياردر اخت
 . حقوق عقب افتاده کارگران استداخت گذار طبق قرارداد مکلف به پریهدھد ، سرما

  تومان عنوان کرديليارد مازندران را سه می حقوق عقب افتاده کارگران نساجيزان مازندران میستاندار اياسی سمعاون
  روزخود را پشت سرگذاشتين مازندران سومی کارگران نساجی تجمع اعتراض

سومين روز بھمن ماه تجمع اعتراض اميز کارگران کارخانه نساجي مازندران، دوشنبه به 11 یخ به گزارش مازند نومه بتار
کارگران با ايستادن جلوي در ورودي کارخانه و نصب پارچه نوشته اي از مسئوالن خواسته اند حقوق معوقه .خود رسيد

 . ماه رسيده است،پرداخت کنند9آن ھا را که به 
 .ام نشد که قرار بود پنجم بھمن ماه اولين مرحله معوقات کارگران پرداخت شود که اين کار انجيکند میادآوری گزارش

 گزارش آمده است عصر روز يک شنبه نيز جلسه اي با حضور معاون سياسي استاندار مازندران ين از ھمیگر ددربخشی
خبرنگار ما مواردي را که در جلسه .و برخي مسئوالن امنيتي و اجرايي شھرستان و استان در محل فرمانداري برگزار شد

 .ويا شدبه آن پرداخته شده بود، از ھادي ابراھيمي ج
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 ماه 9 مازندران که حدود ی کارگران نساجيز مازندران در خصوص تجمع اعتراض آمی وامنيتي استاندارياسی معاون س
 و یع صنایرکل ، مدی بانک ملیرعامل ، مدی انتظاميرویبه اتفاق فرمانده ن:  نکرده اند،گفتیافتاست که حقوق در

 برگزار ی در محل نساجی استان جلسه فوق العاده اماعیامور اجت کار و یرکل و مدی اجتماعين تامیرکلمعادن ، مد
 .یمکرد
 جھت پرداخت حقوق کارگران يالتی اعتبار ، تسھين در صورت تامی نشست بنا شد که بانک ملین در اینکه ايان با بوی

 گذار قرار یه سرمايار اخت را دريالت تسھین نتواند ای که بانک ملیدر صورت:  گذار قرار دھد،ادامه دادیه سرماياردر اخت
 . حقوق عقب افتاده کارگران استداخت گذار طبق قرارداد مکلف به پریهدھد ، سرما

   تومان عنوان کرديليارد مازندران را سه می حقوق عقب افتاده کارگران نساجيزان مازندران می استاندارياسی سمعاون
 
 

 تالش رژیم جھت تبرئه مقامات ایران خودرو  
 

 از تالش مقامات راھنمایی و :  بھمن آمده است 11 در تاریخ "ایسنا "دولتی گزارش منتشره توسط خبرگزاری  بر پایه
 .رانندگی رژیم جھت مقصر جلوه دادن راننده کاميون برخورد کرده با کارگران ایران خودرو، خبر می دھد

آمده، راننده کاميون در زمان برخورد با " اییمحسن مھر"شھری رژیم  ترافيک  پليس  در گزارش مذکور به نقل از رئيس 
کارگران ایران خودرو به دليل مصرف دارو در حالت طبيعی به سر نبرده و کارت سالمت وی نيز منقضی شده بود، و راننده 

 .نيز بر مقصر بودن خود اعتراف کرده است
 کشته برجای 5و که بنا به آخرین گزارشات، سخنان اخير مقامات رژیم در خصوص فاجعه روی داده در کارخانه ایران خودر

 8گذاشته در حالی بيان می گردد، که راننده کاميون تحت فشار کارفرما برخالف آیين نامه حمل بار و مسافر به جای 
 ساعت کاری، مشغول بکار بوده است و خودرو در اختيار وی نيز دچار نقص فنی بوده و از 12ساعت کار، در شيفت 

مقامات رژیم با این تبليغات قصد دارند مسئوليت کشته و زخمی شدن کارگران ایران . برخوردار نبوده استایمنی کافی 
 .خودرو را به عھده راننده بگذارند

 
 گزارشاتی از اخراج و تشدید فشارھا بر کارگران پاالیشگاه نفت آبادان 
   

اوم سياست اخراج سازی و تشدید فشارھا جھت گزارشات ارسالی توسط کارگران شاغل در پاالیشگاه آبادان از تد
 .بسيج گيری، در این پاالیشگاه خبر می دھند

این اقدام مقامات رژیم در پاالیشگاه .  کارگر شاغل در پاالیشگاه نفت آبادان از کار اخراج شدند40 بھمن ماه 9روز شنبه 
 .است پاالیشگاه گردیدآبادان موجب نارضایتی شدید کارگران و درگيری کارگران اخراجی با حر

 تن از 28 بھمن ماه، به بھانه واھی پایان قرارداد کاری، 15ھمچنين مقامات رژیم در پاالیشگاه نفت آبادان قصد دارند روز 
کارکنان زن شاغل در بخش ھای مختلف این کارخانه از جمله منشی ھا و نقشه کش اداره مھندسی عمومی را از کار 

 .اخراج نمایند
گری حاکی است روز پنجشنبه ھفته گذشته، مقامات امنيتی و بسيج پاالیشگاه نفت آبادان به تمامی کارگران گزارش دی

اما این خواسته مقامات رژیم . اعالم کرده اند، باید باالجبار عضو بسيج شوند در غير این صورت از کار اخراج خواھند شد
  .با مخالفت جدی کارگران مواجه گردید

 
 

   روزخود را پشت سرگذاشتين مازندران سومی کارگران نساجیتجمع اعتراض
 

بھمن ماه تجمع اعتراض اميز کارگران کارخانه نساجي مازندران، دوشنبه به سومين روز 11 یخ به گزارش مازند نومه بتار
وق معوقه کارگران با ايستادن جلوي در ورودي کارخانه و نصب پارچه نوشته اي از مسئوالن خواسته اند حق.خود رسيد

 . ماه رسيده است،پرداخت کنند9آن ھا را که به 
 . که قرار بود پنجم بھمن ماه اولين مرحله معوقات کارگران پرداخت شود که اين کار انجام نشديکند میادآوری گزارش

ران  گزارش آمده است عصر روز يک شنبه نيز جلسه اي با حضور معاون سياسي استاندار مازندين از ھمیگر ددربخشی
خبرنگار ما مواردي را که در جلسه .و برخي مسئوالن امنيتي و اجرايي شھرستان و استان در محل فرمانداري برگزار شد

 .به آن پرداخته شده بود، از ھادي ابراھيمي جويا شد
 ماه 9 مازندران که حدود ی کارگران نساجيز مازندران در خصوص تجمع اعتراض آمی وامنيتي استاندارياسی معاون س

 و یع صنایرکل ، مدی بانک ملیرعامل ، مدی انتظاميرویبه اتفاق فرمانده ن:  نکرده اند،گفتیافتاست که حقوق در
 برگزار ی در محل نساجی استان جلسه فوق العاده اماعی کار و امور اجتیرکل و مدی اجتماعين تامیرکلمعادن ، مد

 .یمکرد
 جھت پرداخت حقوق کارگران يالتی اعتبار ، تسھين در صورت تامیانک مل نشست بنا شد که بین در اینکه ايان با بوی

 گذار قرار یه سرمايار را در اختيالت تسھین نتواند ای که بانک ملیدر صورت:  گذار قرار دھد،ادامه دادیه سرماياردر اخت
 . حقوق عقب افتاده کارگران استداخت گذار طبق قرارداد مکلف به پریهدھد ، سرما

  تومان عنوان کرديليارد مازندران را سه می حقوق عقب افتاده کارگران نساجيزان مازندران می استاندارياسیس معاون
  روزخود را پشت سرگذاشتين مازندران سومی کارگران نساجی تجمع اعتراض

نبه به سومين روز بھمن ماه تجمع اعتراض اميز کارگران کارخانه نساجي مازندران، دوش11 یخ به گزارش مازند نومه بتار
کارگران با ايستادن جلوي در ورودي کارخانه و نصب پارچه نوشته اي از مسئوالن خواسته اند حقوق معوقه .خود رسيد

 . ماه رسيده است،پرداخت کنند9آن ھا را که به 
 .کار انجام نشد که قرار بود پنجم بھمن ماه اولين مرحله معوقات کارگران پرداخت شود که اين يکند میادآوری گزارش
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 گزارش آمده است عصر روز يک شنبه نيز جلسه اي با حضور معاون سياسي استاندار مازندران ين از ھمیگر ددربخشی
خبرنگار ما مواردي را که در جلسه .و برخي مسئوالن امنيتي و اجرايي شھرستان و استان در محل فرمانداري برگزار شد

 .اھيمي جويا شدبه آن پرداخته شده بود، از ھادي ابر
 ماه 9 مازندران که حدود ی کارگران نساجيز مازندران در خصوص تجمع اعتراض آمی وامنيتي استاندارياسی معاون س

 و یع صنایرکل ، مدی بانک ملیرعامل ، مدی انتظاميرویبه اتفاق فرمانده ن:  نکرده اند،گفتیافتاست که حقوق در
 برگزار ی در محل نساجی استان جلسه فوق العاده اماعی کار و امور اجتیرکل و مدی اجتماعين تامیرکلمعادن ، مد

 .یمکرد
 جھت پرداخت حقوق کارگران يالتی اعتبار ، تسھين در صورت تامی نشست بنا شد که بانک ملین در اینکه ايان با بوی

 گذار قرار یه سرمايار را در اختتيال تسھین نتواند ای که بانک ملیدر صورت:  گذار قرار دھد،ادامه دادیه سرماياردر اخت
 . حقوق عقب افتاده کارگران استداخت گذار طبق قرارداد مکلف به پریهدھد ، سرما

  تومان عنوان کرديليارد مازندران را سه می حقوق عقب افتاده کارگران نساجيزان مازندران می استاندارياسی سمعاون
 

 درصد است 25تا 20نرخ بيکاری در گيالن بين 

نرخ بيکاری :  نماينده لنگرود مجلس در مجلس شورای اسالمي،گفت:  بھمن ـآمده است 11در آفتاب  نوشته سایت به
مھرداد  .شود اعتقادی ندارم  درصد است و من به آمارھای نادرستی که توسط مسوولين ارايه مي25تا 20در گيالن بين 

شود از  ت زودبازده و ميزان اشتغالی که به دنبال آن ايجاد مياين آمارھای نادرست براساس تسھيال: بائوج الھوتی افزود
   .کنند آن کم مي

ميزان تسھيالتی که به مردم پرداخت شده واقعيت ندارد و خيلی از اين تسھيالت صوری بوده و به صورت : وی تاکيد کرد
  .عملی تحقق پيدا نکرده است

  
  ھاي واقعي نزديك شود    بايد به ھزينه90مزد 

  
  

: گويد مي كارگربندر امام دبيراجرايي خانه :  است  آمده89بھمن 11  ايلنا در تاریخ -زارش خبرگزاری دولتی کار ایران به گ
  . كند ھاي واقعي زندگي نزديك  بايد دستمزد كارگران را به ھزينه90 دولت براي سال

 درصدي 40ن و ھزينه زندگي آنھا يك شكاف درحال حاضر ميان مزدكارگرا: قربان درويشي درگفتگو با خبرنگار ايلنا، گفت
  . ھا پركرد وجود داردكه بعيد است بتوان با ھمين شيوه محاسبه دستمزد، اين شكاف را به كمك يارانه

خوزستان درصدد دستيابي به  كارگر استان ، تشكيالت خانه90وي با بيان اينكه با نزديك شدن به زمان تعيين مزد سال
 نفره در استان خوزستان 4در حال حاضر يك خانواده : ھاي زندگي در اين استان است، گفت نهرقم مقطعي و واقعي ھزي

 تومان ھزينه كند و اين در حالي است كه معلوم نيست اين مبلغ 200 ليتري آب آشاميدني 20بايد براي تھيه يك گالن 
  . براي سال آينده چند درصد افزايش يابد

 عدد نان لواش نياز داشته باشد بايد 9 نفره كارگري براي مصرف روزانه خود به 4ھمچنين اگر يك خانواده : وي گفت
 ھزار تومان از محل حقوق 11 ھزار تومان ھزينه كند كه باتوجه به پرداخت يارانه نقدي اين خانواده بايد حدود 27ماھانه 

  . ماھانه ھزينه كند
  پايان پيام

 

 قوق و مزايای معوقه  ماه ح20تجمع كارگران نئوپان شموشک بخاطر 

دبير اجرايی خانه كارگر گلستان از تجمع كارگران نئوپان شموشک در :  بھمن ـآمده است 11در آفتاب به نوشته سایت 
 20 كارگر اين كارخانه نزديک به 300ھادی رضازاده،  .دھد مقابل اداره كل كار و امور اجتماعی استان گلستان خبر مي

   .طلبكار ھستندماه حقوق و مزايای معوقه 
  . روز پيش نيز در مقابل استانداری گلستان نيز تجمع كرده بودند3اين كارگران : وی يادآور شد

  

  بدون شرح 
  : رئيس دفتر آسيايي كنفدراسيون كارگران جھان

 WFTUكند   از حقوق كارگران ايران دفاع مي  
  
  

 آمدن اديب ميرو، رئيس دفتر آسيايي  :  است  آمده89ن بھم11  ايلنا در تاریخ -به گزارش خبرگزاری دولتی کار ایران 
به ايران براي اعالم عضويت خانه كارگر ايران در اين سازمان جھاني شايد مھمترين خبر كارگري ) WFTU(كنفدراسيون كارگران جھان 
تواند   ميWFTUگويد   آنطور كه ميرو مي.الي اخبار مربوط به حادثه دلخراش كارگران ايران خودرو رنگ باخت ھفته گذشته بود كه در البه

وگوي  مشروح گفت. عالوه بر ارائه خدمات آموزشي، در مواضع رسمي خود از حقوق صنفي و ملي كارگران و مردم ايران حمايت كند
  . ايلنا با رئيس دفتر آسيايي اين كنفدراسيون به شرح ذيل است

  
WFTUدھد؟ رائه مي چگونه سازماني است و چه خدماتي به كارگران ا   

 تاكنون به عنوان نخستين و فراگيرترين تشكل صنفي كارگري جھان در 1945از سال ) WFTU(كنفدراسيون كارگران جھان 
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زمينه ارائه خدمات آموزشي به كارگران كشورھاي مختلف و پشتيباني از حقوق صنفي و ملي مردم جھان در سراسر 
ترين سازمان جھاني كارگري از اعضاي فعال سازمان جھاني  عنوان قديميھمچنين اين سازمان به . جھان فعاليت دارد

  .  نيز ھستILOكار 
 كشور جھان در 120 اتحاديه كارگري در 220 قاره جھان دارد با بيش از 5 به واسطه دفاتري كه در  اكنون اين سازمان ھم

. دھد ر سراسر جھان خدمات آموزشي ارائه مي ميليون كارگر د87ارتباط است و در حال حاضر به ھمين طريق به بيش از 
ھاي مختلف، عالوه بر پيگيري حقوق صنفي   در طول چندين دھه فعاليتش تاكنون بارھا با صدور بيانيهWFTUھمچنين 

  . ھا نيز پشتيباني و حمايت كرده است كارگران، از حقوق قانوني و بنيادين ملت
  

    چگونه است؟WFTUگستردگي و تنوع اعضاي 
تنوع .  در ارتباط ھستندWFTU كشور جھان 120 اتحاديه كارگري در 220 ميليون كارگر از طريق 87انطور كه گفتم ھم

اكنون از طريق دفاترمان  ھم. يافتگي زياد است اعضا به لحاظ گستردگي نژاد و منطقه جغرافيايي، نظام اقتصادي و توسعه
كارگران اروپايي، آسيايي، خاورميانه، آمريكاي شمالي و التين و در قبرس، دھلي، دمشق، كوبا و سنگال به ترتيب با 

  . آفريقا در ارتباط ھستيم
  

    چه نفعي براي كارگران ايراني دارد؟WFTUعضويت تشكيالت خانه كارگر در 
سازمان تواند مانند ساير كارگران جھان از خدمات اين  ، كارگران ايراني نيز ميWFTUبا عضويت تشكيالت خانه كارگر در 

ھاي سازمان   ھمچنين انتظار داريم از اين طريق نقش كارگران ايراني به ويژه خانه كارگر در فعاليت. مند شوند بھره
  . تر شود جھاني كار پررنگ

ھا، شاد  اميدواريم با اتخاذ مواضع مناسب در خصوص مطالبات صنفي كارگران جھان و پشتيباني از حقوق بنيادين ملت
از سوي ديگر با توجه به نزديك شدن به زمان برگزاري مجمع عمومي ساالنه . گران و مردم ايران باشيمبھبود وضع كار

WFTUكه قرار است فصل بھار در شھر آتن برگزار شود، انتظار حضور و ھمراھي نمايندگان خانه كارگر را داريم  .  
  

   كند؟ ا حمايت ميھ  به عنوان يك تشكل صنفي كارگري از حقوق بنيادين ملتWFTUچگونه 
WFTUھاي  ديدگاه.  با فعاليت خود تاكنون از حقوق صنفي و ملي اعضاي خود دفاع كرده استWFTU در طول چندين 

  . دھه گذشته ھمواره در ضديت با جنگ و استعمار بوده است
توان به   از جمله مي. كه مورد تاييد اعضاي آن بوده، صادر شده استWFTUھاي  ھا ھمواره از طريق بيانيه اين ديدگاه

حمايت از فلسطين، لبنان و سوريه در طول جنگ اعراب و اسرائيل، تشكيل كشور مستقل فلسطين به پايتختي قدس 
جزيره بالكان و  شريف، محكوميت ھجوم آمريكا و انگليس و ساير متحدانشان به عراق و افغانستان، بحران الجزاير و شبه

  . ه كرد ميالدي اشار90يوگسالوي در دھه 
  

WFTUدرخصوص رخدادھاي اخير تونس چه موضعي اتخاذ كرده است؟    
درباره تحوالت تونس از ھرگونه جريان كارگري و مردمي كه به برقراري دموكراسي و حقوق بشر و قانون منجر شود، 

ه براي برطرف شدن جانب جمعي شركاي سه وگو بين آحاد مردم و مذاكرات دسته از نظر ما تعامل و گفت. كنيم حمايت مي
 از حقوق كارگران و مردم تونس حمايت و پشتيباني WFTU. مشكالت اقتصادي، معشيتي و اشتغال حائز اھميت است

. آميز پرھيز كنند كند، اما انتظار دارد كه شھروندان تونسي نيز حقوق يكديگر را محترم شمارند و از رفتارھاي خشونت مي
  . گوي مطالبات قانوني مردم و به ويژه كارگران باشد يم كه پاسخھمچنين از دولت تونس انتظار دار

  
ھايي چون جنگ، حقوق بنيادين مردم كشورھاي مختلف ممكن است در تعارض قرار  با توجه به اينكه در زمان بروز بحران

   كند؟  چگونه در اين خصوص اتخاذ موضع ميWFTUگيرند، 
اي مواقع بر سر حقوق ملي با يكديگر  ف ھستند كه ممكن است در پارهھاي مختل  كارگراني با مليتWFTUبله اعضاي 

طور كلي  به. صورت دموكراتيك و برمبناي نظر اكثريت اعضا است  بهWFTUتعارض داشته باشند، اما اتخاذ مواضع در 
WFTUپروژه استعمار خواه و پيشرفت اقتصادي و اجتماعي و نيز پايان دادن به  ھاي مردمي دموكراسي  ھميشه از جريان

  . كند شود، حمايت مي  صھيونيستي دنبال مي–كه ھم اكنون با محورديت آمريكايي 
  

WFTUتواند اتخاذ كند؟  درخصوص حقوق بنيادين مردم ايران چه مواضعي مي   
WFTUاي  آميز ھسته ھاي رسمي خود تاكنون بارھا درخصوص دستيابي مردم جھان به انرژي صلح  در قالب بيانيه
خوب اتخاذ چنين موضعي ھمسو با خواسته . گيري كرده است؛ چون باور داريم كه اين حق طبيعي ھر ملتي است موضع

  . اي موثر باشد آميز ھسته تواند در برطرف شدن موانع دستيابي مردم ايران به انرژي صلح مردم ايران است و مي
، در بيانيه رسمي خود WFTU عضو اين سازمان نبود از سوي ديگر در طول جنگ ايران و عراق، و زماني كه ايران ھنوز

  . عراق را به عنوان آغازگر اين جنگ محكوم كرده و از مظلوميت مردم ايران پشتيباني كرده بود
  

    عضويت دارد؟WFTUآيا به غير تشكيالت خانه كارگر، ھيچ نھاد صنفي كارگري ديگري از ايران در 
 درآمده و اين باعث WFTUنھا تشكل صنفي كارگري از ايران است كه به عضويت خير، تشكيالت خانه كارگر نخستين و ت

البته تا قبل از اين عضويت، . خرسندي ماست كه باالخره شاھد حضور كارگران ايراني در اين سازمان جھاني نيز ھستيم
  . بوديمما بيش از يك دھه است كه منتظر اين اتفاق .  تعامل خوبي داشته استWFTUخانه كارگر با 

  
. المللي در زمينه حقوق صنفي كارگران فعاليت دارد صورت بين  بهITUC، تشكل كارگري ديگري نيز به نام WFTUبه غير از 

   تفاوت شما با اين تشكل چيست؟
المللي صنفي كارگري است كه در زمينه پيگيري   نيز يك تشكل بينITUCقصد مقايسه ندارم، اما ھمانطور كه گفتيد 

 بيشتر است، بايد ITUC از WFTUنظر از اينكه مدت و سابقه فعاليت  صرف.  صنفي كارگران جھان فعاليت داردمطالبات
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 فعال WFTUھا و تحوالت اقتصادي مانند   درخصوص مطالبات صنفي كارگران، حقوق بنيادين ملتITUCيادآور شوم كه 
ھاي  سازي، سازمان تجارت جھاني، سياست ني در قبال مسائلي چون جھاITUCتوان گفت كه موضع  مي. نبوده است

گيري شفافي   در اين زمينه موضعWFTUالملل پول بيشتر سياست سكوت بوده است، اما  بانك جھاني و صندوق بين
  . داشته است

  
   پانيد فاضليان: وگو گفت

  پايان پيام
 

 نامه ی اعتراضی دانشجويان دانشگاه ھای ھند به وزارت علوم 

پس از ارائه گزارش دکتر کريم، رايزن فرھنگی ايران در ھندوستان، و :  بھمن نوشت 11 در تاریخ نيوز سحامبه نوشته 
در پی اين اقدام دکتر کريم، . ھای ھند تغيير کرد ارسال آن به دفتر وزارت علوم، اعتبار و رتبه بعضی از داشنگاه

  . ای به وزارت علوم کردند ه و انتشار نامهدانشجويان دانشگاه ھای ھند از جمله دانشگاه پونا اقدام به تھي
  : متن اين نامه به شرح زير است

  بسمه تعالی 
  قابل توجه ھمه دانشجويان، فارغ التحصيالن و تشکلھای دانشجويی و فارغ التحصيلی ھندوستان 

. اسف استھفته جاری اقدامی از طرف رايزن علمی کشورمان در ھندوستان آقای دکتر کريم صورت گرفت که جای ت
اين اقدام نه تنھا اعتبار مدارک دانشجويان دانشگاه پونا را زير سوال برده استه بلکه منافع شخصی نيز برای ايشان به 

با خبر شديم که روز يکشنبه آقای دکتر کريم گزارشی به دفتر وزارت علوم ارائه کردند که در آن اعتبار و رتبه . ھمراه دارد
از جمله دانشگاه پونا که به عنوان آکسفورد شرق معروف است و از صد کشور .  تغيير ميکردبعضی از دانشگاه ھای ھند
 E به رتبه B تنزل و دانشگاه بنارس که محل تحصيل آقای دکتر کريم است، از رتبه B به رتبه Eجھان دانشجو دارد؛ از رتبه 

تدای ماموريتشان ھميشه با ديدگاھی صرفا سياسی از آنجا که مستحضريد آقای دکتر کريم از اب. ارتقاء پيدا کرده است
ايشان در شکلگيری . با مسائل دانشجويی برخورد کرده و بيشتر بدنبال يارگيری بوده است تا وظيفه رايزنی علمی

لذا قبل . مشکالت فعلی انجمن ھا و اتحاديه انجمنھای اسالمی که اکنون به اوج خود رسيده نيز بی تقصير نمی باشند
که اين اقدام توسط وزارت علوم به تاييد و تصويب برسد وظيفه ھمه دانشجويان، فارغ التحصيالن و انجمنھای از اين

اساس بودن چنين اقدامی از تصويب آن  اسالمی دانشجويی و تشکل ھای فارغ التحصيلی ھندوستان است تا بر بي
، اقدامات و مکاتبات را از طريق دبيرخانه انجمنھا الزم به تذکر است که ضمن اطالع رسانی ھمگاني. ممانعت بعمل آورند

  . و تشکلھا به مسئولين وزارت علوم منعکس فرمائيد
 من هللا توفيق

 
  برداشت از حساب بازنشستگان كارگري غير قانوني است 

  
  

امعه كارگري دبيراتحاديه پيشكسوتان ج: آمده است 89بھمن 11  ايلنا در تاریخ -به گزارش خبرگزاری دولتی کار ایران 
كانون كارگران بازنشسته تامين اجتماعي درسالھاي اخير بدون مجوز قانوني از محل كمك ھزينه مسكن : گويد مي

  . است كرده  كارگران مستمري بگير برداشت
 براين اساس در سالھاي اخير ھرماه معادل يك درصدازكمك ھزينه مسكن كارگران: قنبري درگفتگو با خبرنگار ايلنا، گفت

  . است مستمري بگير كسر و به حساب كانون كارگران بازنشسته تامين اجتماعي واريز شده 
مطابق : وي با بيان اينكه تاكنون چنين اقدامي بدون اطالع مستمري بگيران و مجوز قانوني صورت گرفته است،افزود

  . كردند بت به اين اقدام مبادرت ميقانون مسئوالن سازمان تامين اجتماعي مي بايست با اطالع كارگران بازنشسته نس
 ھزار تومان 7به گفته وي درحال حاضر بابت كمك ھزينه مسكن به ھركارگر مستمري بگير سازمان تامين اجتماعي مبلغ

  . شود آن بصورت ماھانه به حساب كانون بازنشستگان واريز مي )يك درصد( تومان 70شودكه معادل  در ماه پرداخت مي
  . حاضر نزديك به يك ميليون و چھار صد ھزارنفربازنشسته تامين اجتماعي ھستنددر حال : وي گفت

 شوراي عالي تامين اجتماعي به 80ھاي نخستين دھه  قنبري با يادآوري اينكه كمك ھزينه مسكن براساس مصوبه سال
  . كنند  عملگيرد از مسئوالن سازمان خواست تا درخصوص اين موضوع طبق قانون كارگران بازنشسته تعلق مي

  پايان پيام

 افشای برداشت غيرقانونی از حساب کارگران بازنشسته 

دبير اتحاديه پيشکسوتان جامعه کارگری فاش کرد که کانون کارگران بازنشسته تامين :  بھمن نوشت 11در کلمه سایت 
   .است  کرده  ر برداشتاجتماعی در سالھای اخير بدون مجوز قانونی از محل کمک ھزينه مسکن کارگران مستمری بگي

براين اساس در سالھای اخير ھرماه معادل يک درصد از کمک ھزينه مسکن کارگران : قنبری در گفتگو با ايلنا، گفت
   .است مستمری بگير کسر و به حساب کانون کارگران بازنشسته تامين اجتماعی واريز شده 

مطابق : ی بگيران و مجوز قانونی صورت گرفته است، افزودوی با بيان اينکه تاکنون چنين اقدامی بدون اطالع مستمر
  . کردند قانون مسئوالن سازمان تامين اجتماعی می بايست با اطالع کارگران بازنشسته نسبت به اين اقدام مبادرت مي

ومان  ھزار ت٧گفته وی درحال حاضر بابت کمک ھزينه مسکن به ھرکارگر مستمری بگير سازمان تامين اجتماعی مبلغبه 
  . شود کانون بازنشستگان واريز ميآن بصورت ماھانه به حساب  )يک درصد( تومان ٧٠شود که معادل  در ماه پرداخت مي

   .در حال حاضر نزديک به يک ميليون و چھار صد ھزارنفربازنشسته تامين اجتماعی ھستند: وی گفت



 217

 شورای عالی تامين اجتماعی ٨٠نخستين دھه ھای  قنبری با يادآوری اينکه کمک ھزينه مسکن براساس مصوبه سال
  . کنند گيرد از مسئوالن سازمان خواست تا درخصوص اين موضوع طبق قانون عمل به کارگران بازنشسته تعلق مي

  
  جذب کارگران از طریق قراردادھای شرکتی باید از شھرداریھا حذف شود

  
 نایب رئيس شورای شھر ساری با اشاره : است  آمده89بھمن 11  ايلنا در تاریخ -به گزارش خبرگزاری دولتی کار ایران 

شھردار باید توجه بيشتری به کارگران شرکتی : به اینکه حقوق معوقه کارگران شھرداری باید زودتر پرداخت شود،گفت
  . شھرداری ساری داشته باشد

ه،كارگراني كه با درآمد اندك زير مشاھد شد:به گزارش خبرگزاري ايلنا، محمد دامادی ضمن بيان این مطلب تصريح كرد
كنند تا سه ماه حقوقشان به تعويق افتاده و ضرورت دارد در آستانه عيد نوروز پرداخت مطالبات  خط فقر امرار معاش مي

  . شان سریعتر صورت پذیرد معوقه
حقوقشان به  نفر از کارگران شرکتی شھرداری که برای اعتراض نسبت به عدم پرداخت 12تاکنون :وی ادامه داد

 نفر از آنان به کار خود بازگشتند و 3شھرداری مراجعه کرده بودند،اخراج شدند اما با پيگيری ھای شورای شھر ساری 
  . سایر افراد نيز در آینده به سر کار خود بازخواھند گشت

 این افراد نيز بر سرکار اگر:دامادی با اشاره به اینکه برخی از قوانينی که وضع می شود به ضرر قشر کارگر است،افزود
خود بازگردند،باز ھم نيروھای شرکتی وجود دارند بنابراین باید مشکالت این قشر از کارگران را رفع کنيم چرا که بر سر 

  . راه آنان موانع زیادی ھمچون منع پرداخت ھدیه و اضافه کاری وجود دارد
 تا پاسی از نيمه شب زحمت می کشد و ھيچگونه چرا حقوق رفتگری که:نایب رئيس شورای شھر ساری اذعان داشت

امنيت جانی و ایمنی کار نيز ندارد باید با قراردادھای تحت عنوان شرکتی پایمال شود و با وجود این قوانين دست مدیران 
  . به ھر دليل ناچيزی برای اخراج آنان باز است

 آنھا قرار داد کاری بسته شود چرا که پرسنل باید نيروھای شرکتی از شھرداری ھا حذف شوند و با:دامادی افزود
  . شھرداری درآمد خوبی دارند و باید معيشت این قشر زحمتکش نيز در حد مطلوبی تامين شود

  پايان پيام
 

   روزخود را پشت سرگذاشتين مازندران سومی کارگران نساجیتجمع اعتراض
 

 کارگران کارخانه نساجي مازندران، دوشنبه به سومين روز بھمن ماه تجمع اعتراض اميز11 یخ به گزارش مازند نومه بتار
کارگران با ايستادن جلوي در ورودي کارخانه و نصب پارچه نوشته اي از مسئوالن خواسته اند حقوق معوقه .خود رسيد

 . ماه رسيده است،پرداخت کنند9آن ھا را که به 
 .له معوقات کارگران پرداخت شود که اين کار انجام نشد که قرار بود پنجم بھمن ماه اولين مرحيکند میادآوری گزارش

 گزارش آمده است عصر روز يک شنبه نيز جلسه اي با حضور معاون سياسي استاندار مازندران ين از ھمیگر ددربخشی
ه خبرنگار ما مواردي را که در جلس.و برخي مسئوالن امنيتي و اجرايي شھرستان و استان در محل فرمانداري برگزار شد

 .به آن پرداخته شده بود، از ھادي ابراھيمي جويا شد
 ماه 9 مازندران که حدود ی کارگران نساجيز مازندران در خصوص تجمع اعتراض آمی وامنيتي استاندارياسی معاون س

 و یع صنایرکل ، مدی بانک ملیرعامل ، مدی انتظاميرویبه اتفاق فرمانده ن:  نکرده اند،گفتیافتاست که حقوق در
 برگزار ی در محل نساجی استان جلسه فوق العاده اماعی کار و امور اجتیرکل و مدی اجتماعين تامیرکلعادن ، مدم

 .یمکرد
 جھت پرداخت حقوق کارگران يالتی اعتبار ، تسھين در صورت تامی نشست بنا شد که بانک ملین در اینکه ايان با بوی

 گذار قرار یه سرمايار را در اختيالت تسھین نتواند ای که بانک ملی صورتدر:  گذار قرار دھد،ادامه دادیه سرماياردر اخت
 . حقوق عقب افتاده کارگران استداخت گذار طبق قرارداد مکلف به پریهدھد ، سرما

  تومان عنوان کرديليارد مازندران را سه می حقوق عقب افتاده کارگران نساجيزان مازندران می استاندارياسی سمعاون
  روزخود را پشت سرگذاشتين مازندران سومی کارگران نساجیتراض تجمع اع

بھمن ماه تجمع اعتراض اميز کارگران کارخانه نساجي مازندران، دوشنبه به سومين روز 11 یخ به گزارش مازند نومه بتار
د حقوق معوقه کارگران با ايستادن جلوي در ورودي کارخانه و نصب پارچه نوشته اي از مسئوالن خواسته ان.خود رسيد

 . ماه رسيده است،پرداخت کنند9آن ھا را که به 
 . که قرار بود پنجم بھمن ماه اولين مرحله معوقات کارگران پرداخت شود که اين کار انجام نشديکند میادآوری گزارش

ازندران  گزارش آمده است عصر روز يک شنبه نيز جلسه اي با حضور معاون سياسي استاندار مين از ھمیگر ددربخشی
خبرنگار ما مواردي را که در جلسه .و برخي مسئوالن امنيتي و اجرايي شھرستان و استان در محل فرمانداري برگزار شد

 .به آن پرداخته شده بود، از ھادي ابراھيمي جويا شد
 ماه 9ود  مازندران که حدی کارگران نساجيز مازندران در خصوص تجمع اعتراض آمی وامنيتي استاندارياسی معاون س

 و یع صنایرکل ، مدی بانک ملیرعامل ، مدی انتظاميرویبه اتفاق فرمانده ن:  نکرده اند،گفتیافتاست که حقوق در
 برگزار ی در محل نساجی استان جلسه فوق العاده اماعی کار و امور اجتیرکل و مدی اجتماعين تامیرکلمعادن ، مد

 .یمکرد
 جھت پرداخت حقوق کارگران يالتی اعتبار ، تسھين در صورت تامیکه بانک مل نشست بنا شد ین در اینکه ايان با بوی

 گذار قرار یه سرمايار را در اختيالت تسھین نتواند ای که بانک ملیدر صورت:  گذار قرار دھد،ادامه دادیه سرماياردر اخت
 . حقوق عقب افتاده کارگران استداخت گذار طبق قرارداد مکلف به پریهدھد ، سرما

  تومان عنوان کرديليارد مازندران را سه می حقوق عقب افتاده کارگران نساجيزان مازندران می استاندارياسی ساونمع

  درصد رسيد ١١نرخ رسمی تورم در ايران به مرز 
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بانک مرکزی جمھوری اسالمي، با بررسی شاخص بھای کاالھا و خدمات : بھمن آمده است 12 در مردمکبه گزار ش 
  .  درصد اعالم کرد١٠.٨ماه جاري،   ماه منتھی به دي١٢اطق شھری ايران، نرخ تورم را در مصرفی در من

ی بانک مرکزی ايران، کمترين ميزان نرخ تورم در يک سال گذشته، مربوط به دوره  بر اساس آخرين گزارش منتشر شده
اما پس از آن يک بار ديگر نرخ . ده است درصد رسي٨.٨ماه منتھی به مرداد امسال بوده که نرخ تورم در اين دوره به ١٢

 ماه منتھی به ١٢به دنبال آن نيز در .  درصد افزايش يافت٩.٩ماه منتھی به شھريور به ١٢تورم روند صعودی گرفت و در 
  .  درصد دوباره نرخ تورم دو رقمی شده است١٠.١آذرماه با رسيدن به 

 ١٣٨٣ در سال پايه که سال ١٠٠مات را بر اساس مقايسه با رقم  قلم کاال و خد٣۵٩در بررسی نرخ تورم، بانک مرکزي، 
  . گيرد است، در نظر مي

نژاد افزايش قيمت نفت در بازارھای جھانی را از  الدين حسيني، وزير امور اقتصادی و دارايی دولت محمود احمدي شمس
ھاى خود، باال رفتن  ارھا در مصاحبهنژاد نيز ب محمود احمدى. داند ھای اخير مي جمله داليل رشد نرخ تورم در ماه

  . را در افزايش نرخ تورم موثر دانسته است» دشمنان خارجى«ھاى جھانى و  قيمت
ھای ارديبھشت،   منتھی به ماه  ماه١٢دھد که نرخ تورم در  آمارھای رسمی منتشر شده توسط بانک مرکزی نشان مي

  . می شده استخرداد، تير، مرداد، شھريور، مھر و آبان امسال تک رق
دانند و برخی نيز به نحوه محاسبه آن  ھر چند که گروه بزرگی از اقتصاددانان، نرخ تورم اعالم شده را غير واقعی مي

  . کنند ايرادات و انتقاداتی وارد مي
خی از کند، تنھا به اقتصاددانان مستقل محدود نيست و بر اما انتقادھا به نرخ تورمی که بانک مرکزی آن را اعالم مي
  . اند اند که در مورد نرخ رسمی شک و شبھاتی وارد کرده نمايندگان مجلس شورای اسالمی نيز از جمله کساني

عباسعلی نورا، نماينده زابل و زھک در مجلس شورای اسالمي، گفته بود که در محاسبه نرخ تورم، کاالھای کالن که 
  . به ھمين جھت نرخ تورم کاھش يافته و تک رقمی شده استرکود قيمت داشته در سبد کاال در نظر گرفته شده است 

گير شده است به ھمين جھت  کاالھای مصرفی و مورد نياز مردم از خوراک تا پوشاک دچار جھش چشم«به گفته او 
  . »کنند مردم تورم واقعی را در بازارھا لمس مي

عتی که ضرورتی در زندگی مردم ندارد و با رکود ھم آقای نورا تاکيد کرده بود که برخی کاالھا از جمله ابزار آالت صن
  . مواجه شده در سبد تعيين نرخ تورم قرار دارد، در حالی که بايد کاالھای ضروری برای محاسبه تورم در نظر گرفته شود

 پوشاک او پيشنھاد داده بود که به جای اين قبيل کاالھا بھتر است بھای کاالھا و خدماتی چون آب، برق، گاز، گوشت و
از «که نياز روزانه مردم است در نظر گرفته شود و عالوه بر اين کاالھا، خدمات تاکسی رانی به مردم که به گفته او 

  . در سبد تعيين نرخ تورم گنجانده شود» تر شده بسياری کشورھای پيشرفته دنيا نيز پر ھزينه
رقمی تورمی که بانک مرکزی اعالم  که در مورد نرخ تکداريوش قنبرى نماينده ايالم در مجلس نيز از جمله کسانی است 

ھايی كه در جامعه  واقعيت«: اين عضو كميسيون اجتماعی خرداد ماه گذشته گفته بود. کرده، انتقاداتی وارد کرده است
  » . درصد رسيده باشد١٠كند كه نرخ تورم به زير  بينيم مقداری ترديد ايجاد مي مي

کند و  رکزی جمھوری اسالمی ايران، از آمارھای تھيه شده توسط اين بانک، دفاع مياين در حالی است که بانک م
سبد کاالھا و خدمات مشمول شاخص بھای کاالھا و خدمات مصرفی تا حد امکان، از نظر نظری و «معتقد است که 

  . »استعملی به الگوی مصرف واقعی خانوارھای شھرنشين کشور نزديک و مطابق با استانداردھای جھانی 
آيد و نرخ تورم  تورم از بر ھم خوردن تعادل ميان کاالی موجود در جامعه و مقدار نقدينگی يا پول در گردش به وجود مي

متوسط قيمت کاال و (ھمان تغيير در يک شاخص قيمت است، که عموما اين شاخص را شاخص قيمت مصرف کننده 
  . گيرند در نظر مي) خرد خدماتی که يک خانواده مي

  . آيد تر شود، قدرت خريد بر اساس واحد پول پايين مي چنانچه ميزان تورم در ھر کشور بيش
 درصد ١۵ سال گذشته، ميانگين افزايش نرخ تورم در ايران، ساالنه بيش از ٣٠دھد، در  ھای رسمی نشان مي گزارش

  . بوده است
  

  كرمانشاه  ماھه كارگران شركت پارس ستاره۴عدم پرداخت حقوق 
 

شركت پارس ستاره كه یكی از شركت ھا در زمينه :  آمده است 89 بھمن 12نوشته وبالگ خبری راه کارگر در تاریخ به 
 ماه است که حقوق پرسنل خود را پرداخت ننموده و در مقابل اعتراض ۴حاضر  ساخت پالستيك و لوله می باشد در حال

برای آنان وجود ندارد  ن می دانند در صورت اخراج شدن كار دیگریرا تھدید به اخراج کرده است و چون كارگرا کارگران آنان
 .، درھراس از بيكاری وضعيت فوق را تحمل ميكنند

   .از آنان شده است  كارگر داشت كه با افزایش ھزینه ھا مجبور به اخراج نيمی۴٠قبل از طرح حذف یارانه ھا  این شركت

 ير زمينی جان سپرد يک کارگر در ميان بين آوارھای سقف فروريخته ز

  فرو ريختن سقف زيرزمين يک فروشگاه، منجر به مرگ يک- :  بھمن آمده است 12به نوشته سایت روشنگری در تاریخ 
  . کارگر در حين کار شد

نشانی تھران، تماس گرفته و ايشان  ، ستاد فرماندھی آتش١٢۵پس از اين حادثه، شھروندان حاضر در محل با سامانه 
کارگری در زيرزمين در حال ساخت آن فروشگاه " ن به محل حادثه در خيابان جشنواره، اظھار داشتند که پس از رسيد

  ." ان آوار گرفتار شد و جان سپردمشغول کار بود و بر اثر فرو ريختن سقف زيرزمين در مي
شت نخاله فرو ريخته بود و سقف زيرزمين در اثر انبا"نشانان اعزامی گفته است که  آبادي، فرمانده آتش حميدرضا خلج

جان کارگر را از زيرزمين بيرون  نشانان با بکارگيری تجھيزات ايمنی و نجات و برداشتن خاک و آجر فرو ريخته جسم بي آتش
شايان ذکر است که بيشترين آمار تلفات در بين ." آوردند و امدادگران اورژانس با معاينه وی مرگش را تاييد و اعالم کردند

 .، مربوط به کارگران ساختمانی بر اثر ريزش مصالح و يا سقوط از بلندی می باشدکارگران



 219

 
 

  بدون شرح 
  درگيری بر سر تعداد اعضاء سه جانبه گرایی 

  کار تغيير نکرده است تعداد نمایندگان شورای عالی 
   

بط عمومی وزارت کار و امور اجتماعی  روا  :  است  آمده89بھمن 12  ايلنا در تاریخ -به گزارش خبرگزاری دولتی کار ایران 
 در خصوص تغيير ترکيب اعضای شورای عالی کار در روزنامه ھای جام جم ، 15/10/89در پاسخ به مطلب مندرج در تاریخ 

  . جمھوری اسالمی و ملت ما ، جوابيه ای صادر کرده است
  : استبه گزارش پایگاه اطالع رسانی دولت ، متن کامل این جوابيه به شرح زیر 

 در خصوص تغيير ترکيب اعضای شورای عالی کار ، پاسخ زیر ارسال می 15/10/89در پاسخ به مطلب مندرج در تاریخ 
  . مقتضی است برابر قانون نسبت به انتشار آن اقدام فرمایيد . شود

  " تعداد نمایندگان کارگران و کارفرمایان در شورایعالی کار ھيچ گونه تغييری نکرده است"
غيير در ترکيب شورای عالی کار و افزوده شدن دو نفر به نمایندگان دولت در آن شورا به موجب قوانين مصوب مجلس  ت-1

 قانون اصالح قوانين و مقررات 18 ماده 3 قانون نظام جامع رفاه و تامين اجتماعی و تبصره 8ماده (شورای اسالمی 
   .بوده است ) موسسه استاندارد و تحقيقات صنعتی ایران

جلسات شورا با حضور ھفت نفر از اعضا رسميت می یابد و تصميمات آن با اکثریت : قانون کار) 168( به موجب ماده -2
ھمانگونه که مالحظه می شود قانون گذار رسميت جلسات شورا را با حضور ھفت نفر تعيين نموده . آرا معتبر خواھد بود

) 170(آیين نامه موضوع ماده ) 5(لذا ماده . ی آن تعيين نشده استاست و قيدی مبنی بر ضرورت حضور اعضای خاص برا
» مشروط بر اینکه در ھر جلسه دو نفر از گروه کارگر و دو نفر از گروه کارفرما حضور داشته باشند«قانون کار که با قيد 

ودن شرطی اضافه به ماده رسميت جلسات را مقيد به حضور دو نفر از نمایندگان کارگران و کارفرمایان نموده است ، افز
 حذف گردیده 168مزبور در قانون کار بوده است که این شرط در اصالحيه اخير ھيئت وزیران به منظور انطباق با نص ماده 

  . است
زیرا با عنایت .  اظھار نظرھای صورت گرفته مبنی بر حذف نمایندگان کارگران و کارفرمایان از جلسات شورا کذب است-3

ضای شورا و نصاب حداقل ھفت نفر برای رسميت جلسات و با در نظر گرفتن اینکه تعداد نمایندگان دولت پنج به تعداد اع
نفر می باشند حتی در صورت حضور ھمه نمایندگان مذکور نيز حضور حداقل دو نفر از مجموع شش نفر نمایندگان 

  . کارگران و کارفرمایان برای رسميت جلسات الزم است
با این حال موضوع .  اختيارات و وظایف و تصميم گيری ھای شورای عالی کار در زمره امور حاکميتی است اصوال حيطه-4

مشارکت نھادھای غيردولتی با ھمه اصالحات صورت گرفته چه اصالحاتی که قانون گذار در ترکيب شورای عالی کار 
و چه اصالحاتی ) ندارد و تحقيقات صنعتی ایرانافزودن وزیر رفاه و تامين اجتماعی و ریيس موسسه استا(اعمال نموده 

  . که ھيات وزیران در قيود و شروط نصاب و رسميت جلسات آن شورا صورت داده، ھمچنان وجود دارد
 اصل سه جانبه گرایی که از مقاوله نامه ھا و توصيه نامه ھای سازمان بين المللی کار نشات گرفته است عمدتاً به -5

با این وجود حتی در صورت مشارکت نمایندگان . ن و کارفرمایان در برخی تصميم سازی ھا استمفھوم مشارکت کارگرا
مذکور در تصميم گيری ھا عالوه بر تصميم سازی ھا نيز تساوی در آرا با دولت از مفھوم سه جانبه گرایی استخراج و 

شرط شده ) با یکدیگر و نه با دولت(فرمایان بلکه تساوی و توازن در تعداد نمایندگان کارگران و کار. استنباط نمی شود
  . است

در خاتمه توصيه می شود منتقدین محترم برای پرھيز از برداشت نادرست و غيرکارشناسی از مفھوم سه جانبه گرایی 
  . آن مقاوله نامه را مطالعه فرمایند) 3(ماده ) 2(سازمان بين المللی کار بویژه بند ) 144(، مقاوله نامه شماره 

  ايان پيامپ
 

 حقوق حقه خود ابتكارات کارگران پرتالش لوله سازي خوزستا ن براي رسيدن به
 

فلکه ”اين شرکت که نام آنرا   در فلکه مقابل ساختمان حراست89.11.12کارگران لوله سازي خوزستان روز سه شنبه 
 دندماه گذشته خود ش 20 تجمع کرده و پيگير حقوق بيش از,  گذاشته اند  ”چه کنيم 

دست اندرکار که جديت کارگران  برخي از مقامات محلي ونمايندگان مجلس و ارگانھاي, بعد از تجمعات مکرر کارگران 
درسايتھا و حتي راديوي . حقوقشان را احساس کردند  براي حرکت به تھران و تجمع و تحصن در تھران براي احقاق

  مشکالت کارگران تا قبل از عيد را دادندصحنه آمده ووعده حل به,محلي تحت عنوان راديو جوان 

 صحنه -اما کارگران . گرم نميشود  يکي از کارگران گفت از اين وعده ھا خيلي شنيده بوديم و ميدانيم که آبي از آنھا
 را بصورت بلو توث در آورده اند تا درصورت, مشکالت آنھا را ميدادند  حل ھاي اين مقامات در تلوزيون محلي را كه وعده

  بگذارند لزوم مقابل آنھا

 ایران کارگر: منبع
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 ھا کارخانه ھای ميليونی مدیران برخی  پاداش
  

ھای ميليونی  ھا مدیران و کارفرمایان با تعيين پاداش کارخانه متاسفانه در برخی: گوید خانه کارگرتھران می دبير اجرایی 
 .نندک خودداری می برای خود ازذخيره منابع اعتباری و نقدیندگی 

ھا بابت پرداخت  این وضع در حالی است که بيشتر کارخانه: پرستی درگفتگو با خبرنگار ایلنا، گفت  اسماعيل حق
 .ھای معوقه، خرید مواد خام یا عدم وصول مطالبات خود با تشکيل تامين اعتبار یا کمبود نقدینگی مواجه ھستند بدھی

شود که بصورت اجرتی و با اجاره دادن خطوط توليد خود  ی مشاھده میھای این مسئله بيشتر در کارخانه: وی تصریح کرد
 .کنند فعاليت می
 درصد درآمد کارخانه بابت مطالبات کارگران و ۵٠ھا که نمونه آن کارخانه عالالدین است  کارخانه در این : گفت حق پرستی

 .شود مابقی بابت حقوق و پاداش مدیریت ھزینه می
 
  نئوپان شموشکدر خصوص تجمع کارگران 

 
 و در   طرز دھشتناکى دگرگون شده  به ھا وضعيت کارگرن و کل محرومان جامعه  اجراء درآمدن قطع یارانه بعد از به

 و امروز ما   تمام مراکز کارگرى ایران سرایت کرده این اعتراضات به.  اعتراضات و اعتصابات در جریان است سرتاسر جامعه
. گران نئوپان شموشک در مقابل اداره کار و امور اجتماعی استان گلستان مى باشيم نفر از کار٣٠٠شاھد تجمع 

 آنھا ھم از وضع   ما این کارگران را ساکت مى دیدیدم اما نارضایتى امروزشان نشان مى دھد که مدتھاى زیادى بود که
 .اند ق نگرفته حقو  ماه کامل است که٢٠ این کارگران  قابل ذکر است که. جارى ناراضى مى باشند

 کارگرى جھت سر و سامان دادن  من ضمن آرزوى موفقيت براى این رفقا، خواھان ایجاد یک ستاد مشترک در تمام مراکز
 . کرسى نشاندن مطالبات طبقاتى مان ھستم  پراکندگى در ميان کارگران و به به

 سنندج
 آبيدر سرخ

 کارگران نئوپان شموشک 
 

  ھزار تومان باشد٣۵٩ميليون و حداقل مزد یک کارگر باید یک 
  

 ميزان دستمزد کارگران در  کميته مزد استان تھران که این روزھا در حال بررسی: ریيس کميته مزد استان تھران گفت
 ھزار و ٣۵٩بندی رسيد که حداقل مزد ھر کارگر در استان تھران باید یک ميليون و  سال آینده است نھایتا به این جمع

 . تومان باشد۴٣۵
ھایی که انجام دادیم به این  با بررسی: با بيان این مطلب افزود” اکبر عيوضی علی“به گزارش خبرگزاری اقتصادی ایران، 

ونقل و انرژی  نتيجه رسيدیم که با در نظر گرفتن پنج قلم کاالی اساسی بھداشت و درمان، خوراک، مسکن، حمل
 مزد   کميته :وی اظھار کرد. شود ن در تھران زیر خط فقر محسوب می توما۴٣۵ ھزار و ٣۵٩دستمزد کمتر از یک ميليون و 

استان تھران حدود یک ماه است که تحقيقات ھمه جانبه خود را برای تعيين مزد استان تھران شروع کرده و امسال 
جه به اینکه  با تو :رئيس کميته مزد استان تھران ادامه داد. ھای گذشته اعالم کرده است تر از سال جدولی متفاوت

 کالری است، ما کالری مورد ۵٠٠براساس نظر سازمان جھانی بھداشت کالری مورد نياز برای یک نفر در روز دو ھزار و 
 قلم کاالی خوردنی برای ١١عيوضی با بيان اینکه . ایم  ھزار کالری در نظر گرفته١٠ چھار نفره را  نياز برای ھر خانواده

جات، سبزیجات، شير و  غالت، برنج، ميوه:  ایرانی است، بيان کرد ورد نياز ھر خانواده کالری م۵٠٠تامين دو ھزار و 
 سھم کاالی مورد نياز ١٠٠ سھم از ٣۴ھا  جات که جمع آن مرغ، حبوبات، قند و شکر و چربی ماست، پنير و گوشت، تخم
 و سایر نيازھای دیگر از قبيل مسکن، اگر مبنا فقط غذا و خوراک باشد: وی ادامه داد. دھد برای ھر فرد را تشکيل می

 ۵٠۵ونقل و انرژی و بھداشت و درمان را در نظر نگيریم، مبلغی که برای حداقل مزد کارگران در تھران مطرح است  حمل
ریيس کميته مزد .  تومان در روز است٧٠٠ ھزار و ١۶ ھزار تومان در ھفته و ١٨٠ تومان در ماه، معادل حدود ٧١٠ھزار و 
 استفاده شده است، اظھار ١٣٨٩که برای تعيين ارقام مورد نياز از آمار بانک مرکزی در بھمن  ھران با بيان ایناستان ت

تواند سایر   تومان در ماه داشته باشد نه تنھا نمی٧١٠ ھزار و ۵٠۵اگر ھر خانوار نتواند در تھران دستمزدی معادل  : کرد
 سھم متعلق به خورد و خوراک ٣۴در کنار : وی گفت. شود ذیه ھم مینيازھای خود را بر طرف کند بلکه دچار سوء تغ

  ۶ / ٢٢ درصد به کاال و خدمات، ٣ / ١٨ درصد به رستوران و ھتل، ١ / ٧٢ درصد به امور فرھنگی، ٣ / ٨ھایی نظير  سھم
 درصد به ۵ / ۴ درصد به لوازم خانگی، ۶ / ٢۶آب و برق و گاز،   درصد به مسکن و ٢٨ / ۶درصد به پوشاک و کفش، 

عيوضی . گيرد  درصد به تحصيل تعلق می٢ / ٧ درصد به ارتباط و ١ / ۶٣ درصد به حمل ونقل، ١١ / ٩٧بھداشت و درمان، 
که عالوه بر خورد و خوراک، بحث مسکن، آب و برق و گاز، بھداشت و درمان، حمل و نقل چھار  در ادامه با تاکيد بر این

اگر بخواھيم سھم این چھار آیتم مھم زندگی که :  گفت مزد سال آینده کارگران است،فاکتور مھم در جدول تعيين دست
 تومان خورد و خوراک قرار دھيم مبلغی معادل یک ٧١٠ ھزار و ۵٠۵توان از زندگی روزمره حذف شود را در کنار  نمی

ھای خود از یک شاخص استاندارد و  گيری ما در اندازه: وی ادامه داد. آید  تومان به دست می۴٣۵ ھزار و ٣۵٩ميليون و 
 نقطه تھران به ١٠ایم و ھمچنين کميته مزد در   اعالم شده است استفاده کرده٨٩آمار بانک مرکزی که در بھمن سال 

در تعيين حداقل دستمزد : ھا کرد و افزود ای ھم به ھدفمندسازی یارانه عيوضی اشاره. آوری اطالعات پرداخته است جمع
یابد که ھدفمندسازی  ھا را نيز باید در نظر گرفت، در صورتی این حقوق تحقق می ھدفمندسازی یارانهسال آینده بحث 

ریيس کميته مزد .  کاالھا برندارد ھا نشود و دولت نظارت خود را از روی قيمت ھا باعث افزایش بی رویه قيمت یارانه
ھا زیاد شود زندگی مردم دچار  قانون ھدفمندسازی یارانهھا بعدھا از اجرای  که اگر قيمت استان تھران با تاکيد بر این

ھا را قطع نکند و با کسانی  کنيم نظارت بر روی قيمت از دولت خواھش می: شود، خاطر نشان کرد مشکالت زیادی می
 کار از دوستان خود در شورای عالی: عيوضی در پایان گفت. دھند مبارزه کند که با احتکار کاالھا قيمت را افزایش می
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خواھيم تا از ارقام و نظرات مناسب استفاده کنند زیرا کارگران چرخه اقتصاد را به دست دارند و با توجه بيشتر به  می
 .یابد وری در کشور نيز افزایش بيشتری می ھا بھره آن
 

 پاالیشگاه گاز ایالم دوباره تعطيل شد
  

 ماھه پتروشيمی ایالم و تعطيلی چند باره پاالیشگاه ١٨ وزارت نفت باید پاسخگوی توقف: نماینده ایالم در مجلس گفت
 .ایالم باشد

 درصد از منابع گازی و شش درصد از منابع ١١استان ایالم با دارا بودن : شاپور پوالدی در گفت وگو با مھر اظھار داشت
یه گذاری بيشتری نفتی به عنوان سومين استان کشور ھنوز از طرف مسووالن ناشناخته است که باید توجه و سرما

 .انجام شود
 ماھه عمليات پتروشيمی و تاخير در بھره برداری آن وھمچنين سو استفاده ھای مالی و ١٨علت توقف : وی گفت

پرداخت ھای غير واقعی به پيمانکاران علی رغم تذکرات و سوال ھای به عمل آمده قبلی از وزیر نفت ھمچنان 
 .نامشخص است

زارت نفت سرمایه گذاری متناسب با حجم منابع مشترک نفت و گاز در مرز ایالم را انجام و: این مسوول اظھار داشت
نداده ولی متاسفانه کشور مقابل با استفاده از شرکت ھای خارجی در سطح گسترده ای عمليات اکتشاف و بھره 

عظم رھبری نيز بوده برداری را از منابع مشترک شروع کرده است که این موضوع جزو سياست ھای ابالغی مقام م
 .است

پس از یک سال و نيم از بھره برداری خط انتقال گاز از تنگ بيجار به پاالیشگاه گاز در چند مرحله : پوالدی اظھار داشت
شاھد انفجار و خوردگی و دو الیه شدن لوله ھا ھستيم که این امر عالوه بر خسارت ميلياردی باعث تعطيلی پاالیشگاه 

با : وی تصریح کرد. نفت در مراحل طراحی و اجرا نظارت الزم نداشته و چه کسی باید پاسخگو باشدگاز شده و وزارت 
توجه به تاکيد ریاست محترم جمھور، وجود مدیران پروازی در پاالیشگاه گاز ایالم بر اساس چه توجيھی است و در ماه 

 حقوق ميليونی آنھا را چه کسی پرداخت می  روز در محل کار حضور داشته باشند ھزینه ھای رفت وآمد و١۵حداکثر 
کند و بر اساس گزارش رسمی دیوان محاسبات پاداشتھای ميليونی خالف قانون به مدیر عامل و اعضای ھيئت مدیره 

 .پرداخت شده و دفتر مرکزی پتروشيمی ایالم در شھرک غرب تھران مستقر است
 

  درصد رسيد ١١نرخ رسمی تورم در ايران به مرز 

بانک مرکزی جمھوری اسالمي، با بررسی شاخص بھای کاالھا و خدمات : بھمن آمده است 12 در مردمکزار ش به گ
  .  کرد درصد اعالم١٠.٨ماه جاري،   ماه منتھی به دي١٢مصرفی در مناطق شھری ايران، نرخ تورم را در 

م در يک سال گذشته، مربوط به دوره ی بانک مرکزی ايران، کمترين ميزان نرخ تور بر اساس آخرين گزارش منتشر شده
اما پس از آن يک بار ديگر نرخ .  درصد رسيده است٨.٨ماه منتھی به مرداد امسال بوده که نرخ تورم در اين دوره به ١٢

 ماه منتھی به ١٢به دنبال آن نيز در .  درصد افزايش يافت٩.٩ماه منتھی به شھريور به ١٢تورم روند صعودی گرفت و در 
   . درصد دوباره نرخ تورم دو رقمی شده است١٠.١با رسيدن به آذرماه 

 ١٣٨٣ در سال پايه که سال ١٠٠ قلم کاال و خدمات را بر اساس مقايسه با رقم ٣۵٩در بررسی نرخ تورم، بانک مرکزي، 
   .گيرد است، در نظر مي

قيمت نفت در بازارھای جھانی را از نژاد افزايش  الدين حسيني، وزير امور اقتصادی و دارايی دولت محمود احمدي شمس
ھاى خود، باال رفتن  نژاد نيز بارھا در مصاحبه محمود احمدى. داند ھای اخير مي جمله داليل رشد نرخ تورم در ماه

  . رخ تورم موثر دانسته استرا در افزايش ن» دشمنان خارجى«ھاى جھانى و  قيمت
ھای ارديبھشت،   منتھی به ماه  ماه١٢دھد که نرخ تورم در  آمارھای رسمی منتشر شده توسط بانک مرکزی نشان مي

   .خرداد، تير، مرداد، شھريور، مھر و آبان امسال تک رقمی شده است
دانند و برخی نيز به نحوه محاسبه آن  ھر چند که گروه بزرگی از اقتصاددانان، نرخ تورم اعالم شده را غير واقعی مي

   .کنند ايرادات و انتقاداتی وارد مي
کند، تنھا به اقتصاددانان مستقل محدود نيست و برخی از  اما انتقادھا به نرخ تورمی که بانک مرکزی آن را اعالم مي
   .اند اند که در مورد نرخ رسمی شک و شبھاتی وارد کرده نمايندگان مجلس شورای اسالمی نيز از جمله کساني
سالمي، گفته بود که در محاسبه نرخ تورم، کاالھای کالن که عباسعلی نورا، نماينده زابل و زھک در مجلس شورای ا

   .رکود قيمت داشته در سبد کاال در نظر گرفته شده است به ھمين جھت نرخ تورم کاھش يافته و تک رقمی شده است
گير شده است به ھمين جھت  کاالھای مصرفی و مورد نياز مردم از خوراک تا پوشاک دچار جھش چشم«به گفته او 

   .»کنند دم تورم واقعی را در بازارھا لمس ميمر
آقای نورا تاکيد کرده بود که برخی کاالھا از جمله ابزار آالت صنعتی که ضرورتی در زندگی مردم ندارد و با رکود ھم 

   .دمواجه شده در سبد تعيين نرخ تورم قرار دارد، در حالی که بايد کاالھای ضروری برای محاسبه تورم در نظر گرفته شو
او پيشنھاد داده بود که به جای اين قبيل کاالھا بھتر است بھای کاالھا و خدماتی چون آب، برق، گاز، گوشت و پوشاک 

از «که نياز روزانه مردم است در نظر گرفته شود و عالوه بر اين کاالھا، خدمات تاکسی رانی به مردم که به گفته او 
  . بد تعيين نرخ تورم گنجانده شوددر س» تر شده نهبسياری کشورھای پيشرفته دنيا نيز پر ھزي

رقمی تورمی که بانک مرکزی اعالم  داريوش قنبرى نماينده ايالم در مجلس نيز از جمله کسانی است که در مورد نرخ تک
عه ھايی كه در جام واقعيت«: اين عضو كميسيون اجتماعی خرداد ماه گذشته گفته بود. کرده، انتقاداتی وارد کرده است

   ». درصد رسيده باشد١٠كند كه نرخ تورم به زير  بينيم مقداری ترديد ايجاد مي مي
کند و  اين در حالی است که بانک مرکزی جمھوری اسالمی ايران، از آمارھای تھيه شده توسط اين بانک، دفاع مي

مکان، از نظر نظری و سبد کاالھا و خدمات مشمول شاخص بھای کاالھا و خدمات مصرفی تا حد ا«معتقد است که 
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   .»عملی به الگوی مصرف واقعی خانوارھای شھرنشين کشور نزديک و مطابق با استانداردھای جھانی است
آيد و نرخ تورم  تورم از بر ھم خوردن تعادل ميان کاالی موجود در جامعه و مقدار نقدينگی يا پول در گردش به وجود مي

متوسط قيمت کاال و (موما اين شاخص را شاخص قيمت مصرف کننده ھمان تغيير در يک شاخص قيمت است، که ع
   .گيرند در نظر مي) خرد خدماتی که يک خانواده مي

  . آيد ايين ميتر شود، قدرت خريد بر اساس واحد پول پ چنانچه ميزان تورم در ھر کشور بيش
 درصد ١۵در ايران، ساالنه بيش از  سال گذشته، ميانگين افزايش نرخ تورم ٣٠دھد، در  ھای رسمی نشان مي گزارش

  . بوده است
 

 يک کارگر در ميان بين آوارھای سقف فروريخته زير زمينی جان سپرد 

  فرو ريختن سقف زيرزمين يک فروشگاه، منجر به مرگ يک- :  بھمن آمده است 12به نوشته سایت روشنگری در تاریخ 
  . کارگر در حين کار شد

نشانی تھران، تماس گرفته و ايشان  ، ستاد فرماندھی آتش١٢۵حاضر در محل با سامانه پس از اين حادثه، شھروندان 
کارگری در زيرزمين در حال ساخت آن فروشگاه " پس از رسيدن به محل حادثه در خيابان جشنواره، اظھار داشتند که 

  ." ردان آوار گرفتار شد و جان سپمشغول کار بود و بر اثر فرو ريختن سقف زيرزمين در مي
سقف زيرزمين در اثر انباشت نخاله فرو ريخته بود و "نشانان اعزامی گفته است که  آبادي، فرمانده آتش حميدرضا خلج

جان کارگر را از زيرزمين بيرون  نشانان با بکارگيری تجھيزات ايمنی و نجات و برداشتن خاک و آجر فرو ريخته جسم بي آتش
شايان ذکر است که بيشترين آمار تلفات در بين ." ينه وی مرگش را تاييد و اعالم کردندآوردند و امدادگران اورژانس با معا

 .کارگران، مربوط به کارگران ساختمانی بر اثر ريزش مصالح و يا سقوط از بلندی می باشد
 
 

  بدون شرح 
  درگيری بر سر تعداد اعضاء سه جانبه گرایی 

  ه استکار تغيير نکرد تعداد نمایندگان شورای عالی 
   

روابط عمومی وزارت کار و امور اجتماعی :  است  آمده89بھمن 12  ايلنا در تاریخ -به گزارش خبرگزاری دولتی کار ایران 
 در خصوص تغيير ترکيب اعضای شورای عالی کار در روزنامه ھای جام جم ، 15/10/89در پاسخ به مطلب مندرج در تاریخ 

  . ی صادر کرده استجمھوری اسالمی و ملت ما ، جوابيه ا
  : به گزارش پایگاه اطالع رسانی دولت ، متن کامل این جوابيه به شرح زیر است

 در خصوص تغيير ترکيب اعضای شورای عالی کار ، پاسخ زیر ارسال می 15/10/89در پاسخ به مطلب مندرج در تاریخ 
  . مقتضی است برابر قانون نسبت به انتشار آن اقدام فرمایيد . شود

  " داد نمایندگان کارگران و کارفرمایان در شورایعالی کار ھيچ گونه تغييری نکرده استتع"
 تغيير در ترکيب شورای عالی کار و افزوده شدن دو نفر به نمایندگان دولت در آن شورا به موجب قوانين مصوب مجلس -1

 قانون اصالح قوانين و مقررات 18اده  م3 قانون نظام جامع رفاه و تامين اجتماعی و تبصره 8ماده (شورای اسالمی 
  . بوده است ) موسسه استاندارد و تحقيقات صنعتی ایران

جلسات شورا با حضور ھفت نفر از اعضا رسميت می یابد و تصميمات آن با اکثریت : قانون کار) 168( به موجب ماده -2
لسات شورا را با حضور ھفت نفر تعيين نموده ھمانگونه که مالحظه می شود قانون گذار رسميت ج. آرا معتبر خواھد بود

) 170(آیين نامه موضوع ماده ) 5(لذا ماده . است و قيدی مبنی بر ضرورت حضور اعضای خاص برای آن تعيين نشده است
» مشروط بر اینکه در ھر جلسه دو نفر از گروه کارگر و دو نفر از گروه کارفرما حضور داشته باشند«قانون کار که با قيد 

رسميت جلسات را مقيد به حضور دو نفر از نمایندگان کارگران و کارفرمایان نموده است ، افزودن شرطی اضافه به ماده 
 حذف گردیده 168مزبور در قانون کار بوده است که این شرط در اصالحيه اخير ھيئت وزیران به منظور انطباق با نص ماده 

  . است
زیرا با عنایت .  حذف نمایندگان کارگران و کارفرمایان از جلسات شورا کذب است اظھار نظرھای صورت گرفته مبنی بر-3

به تعداد اعضای شورا و نصاب حداقل ھفت نفر برای رسميت جلسات و با در نظر گرفتن اینکه تعداد نمایندگان دولت پنج 
جموع شش نفر نمایندگان نفر می باشند حتی در صورت حضور ھمه نمایندگان مذکور نيز حضور حداقل دو نفر از م

  . کارگران و کارفرمایان برای رسميت جلسات الزم است
با این حال موضوع .  اصوال حيطه اختيارات و وظایف و تصميم گيری ھای شورای عالی کار در زمره امور حاکميتی است-4

ترکيب شورای عالی کار مشارکت نھادھای غيردولتی با ھمه اصالحات صورت گرفته چه اصالحاتی که قانون گذار در 
و چه اصالحاتی ) افزودن وزیر رفاه و تامين اجتماعی و ریيس موسسه استاندارد و تحقيقات صنعتی ایران(اعمال نموده 

  . که ھيات وزیران در قيود و شروط نصاب و رسميت جلسات آن شورا صورت داده، ھمچنان وجود دارد
 و توصيه نامه ھای سازمان بين المللی کار نشات گرفته است عمدتاً به  اصل سه جانبه گرایی که از مقاوله نامه ھا-5

با این وجود حتی در صورت مشارکت نمایندگان . مفھوم مشارکت کارگران و کارفرمایان در برخی تصميم سازی ھا است
گرایی استخراج و مذکور در تصميم گيری ھا عالوه بر تصميم سازی ھا نيز تساوی در آرا با دولت از مفھوم سه جانبه 

شرط شده ) با یکدیگر و نه با دولت(بلکه تساوی و توازن در تعداد نمایندگان کارگران و کارفرمایان . استنباط نمی شود
  . است

در خاتمه توصيه می شود منتقدین محترم برای پرھيز از برداشت نادرست و غيرکارشناسی از مفھوم سه جانبه گرایی 
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  . آن مقاوله نامه را مطالعه فرمایند) 3(ماده ) 2(سازمان بين المللی کار بویژه بند ) 144(، مقاوله نامه شماره 
  پايان پيام

 
 حقوق حقه خود ابتكارات کارگران پرتالش لوله سازي خوزستا ن براي رسيدن به

 

ه مقابل  در فلک89.11.12کارگران لوله سازي خوزستان روز سه شنبه : به نوشته سایت ایران کارگر آمده است 
ماه  20 تجمع کرده و پيگير حقوق بيش از,  گذاشته اند  ”فلکه چه کنيم ”اين شرکت که نام آنرا  ساختمان حراست
 گذشته خود شدند

دست اندرکار که جديت کارگران  برخي از مقامات محلي ونمايندگان مجلس و ارگانھاي, بعد از تجمعات مکرر کارگران 
درسايتھا و حتي راديوي . حقوقشان را احساس کردند   تحصن در تھران براي احقاقبراي حرکت به تھران و تجمع و
يکي از کارگران گفت از . صحنه آمده ووعده حل مشکالت کارگران تا قبل از عيد را دادند به,محلي تحت عنوان راديو جوان 

 صحنه ھاي اين مقامات در تلوزيون -رگران اما کا. گرم نميشود  اين وعده ھا خيلي شنيده بوديم و ميدانيم که آبي از آنھا
  بگذارند را بصورت بلو توث در آورده اند تا درصورت لزوم مقابل آنھا, مشکالت آنھا را ميدادند  حل محلي را كه وعده

  

 تاکيد کارگران ایران خودرو بر اعتصاب تا دستيابی به خواسته ھایشان
 

داوم اعتراضات و اعتصاب کارگران کارخانه ایران خودرو تا دستيابی به گزارش ھای منتشره در سایت ھای کارگری، از ت
 .تمامی خواسته ھایشان خبر می دھند

گزارش ھای منتشره به نقل از کارگران ایران خودرو، از صدور فراخوانی جھت پيوستن سایر کارگران به اعتصاب اعتراضی 
ه اند سخنان اخير مقامات ایران خودرو خواست ھای آنان را کارگران معترض اعالم کرد. در این کارخانه خبر می دھند

اعتصابيون اعالم کرده اند تا آزادی فوری کارگران دستگير شده، خروج نيروھای سرکوبگر از ایران . تامين نمی نماید
يته ایمنی با خودرو، برگزاری انتخابات آزاد برای ایجاد تشکل کارگری و بدون دخالت نھادھای امنيتی و دولت، تشکيل کم
 .حضور نمایندگان کارگران و تشکيل کميته حقيقت یاب برای موارد ایمنی به اعتصاب خود، ادامه خواھند داد

در خبر دیگری، یکی از کارگران زخمی شده در جریان حادثه دلخراش کارخانه ایران خودرو که در بيمارستان بستری شده 
 .احات وارده جان خود را از دست داد بھمن ماه به دليل شدت جر8بود،  روز جمعه 

 
 فعال کارگری و عضو کانون نویسندگان در تھران دستگير شد 

  
عليرضا ثقفی از طرف  1388  بھمن12در پی بازداشت ھای گسترده اخير امروز دوشنبه : کانون مدافعان حقوق کارگر

به اتفاق عليرضا ثقفی   اطالعات مامورین. شدصبا تھران احضار و سپس بازداشت  دفتر پيگيری اطالعات واقع در خيابان
شبانه اقدام به تفتيش منزل نموده و کيس ، لب تاپ و جزوات  در حالی که ھمسر و فرزندان وی در منزل حضور داشتند

  کردند وی را ضبط
اضر شده بود و چندمين بار با احضاریه دادگاه انقالب در دادگاه ح این در حالی است که عليرضا ثقفی ھفته گذشته برای

فر نيز فرصت  در پارک الله به مناسبت روز جھانی کارگر از خود دفاع نموده و وکيل وی آقای اوليایی نسبت به اتھام تجمع
 دھد یافته بود تا ضمن دفاع از وی طی روزھای آینده الیحه خود را ارائه

 
  كرمانشاه  ماھه كارگران شركت پارس ستاره۴عدم پرداخت حقوق 

 

شركت پارس ستاره كه یكی از شركت ھا در زمينه :  آمده است 89 بھمن 12ته وبالگ خبری راه کارگر در تاریخ به نوش
 ماه است که حقوق پرسنل خود را پرداخت ننموده و در مقابل اعتراض ۴حاضر  ساخت پالستيك و لوله می باشد در حال

برای آنان وجود ندارد  ی دانند در صورت اخراج شدن كار دیگریرا تھدید به اخراج کرده است و چون كارگران م کارگران آنان
 .، درھراس از بيكاری وضعيت فوق را تحمل ميكنند

   .از آنان شده است  كارگر داشت كه با افزایش ھزینه ھا مجبور به اخراج نيمی۴٠قبل از طرح حذف یارانه ھا  این شركت

  
  آنھا حمايت و پشتيبانى كنيدبا كارگران شريف وشجاع پارس متال ھمصدا شده واز

 
  ماه حقوق معوقه مقابل مجلس ميروند11كارگران پارس متال براى ادامه اعتراضات خود و پيگيرى 

 نفر از كارگرا ن پارس متال به منظور پيگيرى مشكالت شغلى و 300 حدود 89.11.9فردا يكشنبه , بنا به اخبار دريافتى 
 .جلس تجمع خواھند داشت  ماه حقوق معوقه خود در مقابل م11

, در حال خرد شدن ھستيم .......ماھمه ايرانيان كه روزانه زير فشار ھاى خرد كننده اقتصادى وگرانى و تورم و بيكارى و 
ما كه روزانه شاھد از دست رفتن مردان وزنان آزاديخواه اين وطن بدست حاكمان ضحاك صفت ھستيم وظيفه انسانى و 

از اين كارگران به ھر شكلى كه ميتوانيم حمايت و پشتيبانى كنيم تا صدايشان ھرچه بلندتر مردميمان اين است كه 
 .شود تا دست دردستشان بگذاريم و بازوانشان براى گرفتن حق خود ھرچه قويتر ومحكم تر شود 
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 بياييد در كنار اين كارگران زحمتكش مرھمى بردرد آنھا باشيم
 .ارى كه پشت آنھا را خم كرده بدھيم و درد مشترك را باھم فرياد كنيمبياييد ماھم شانه ھايمان را زير ب

 بيايد دست نوازش ومحبتى از اين طريق به سر فرزندان بى گناه اين قشر زحمت كش بكشيم
 بيايد به اين طريق به ھمه ظالمان حاكم بر اين ميھن و به مردم دنيا بگوييم كه ما ايرانيان غيرت داريم وھمديگر را تنھا

 نمى گذاريم
 فردا در جلوى مجلس ھركس ميتواند درحمايت از اين زحمتكشا ن شركت كند

بياييد ھمه اين ھمه ظلم و بھره كشى واينھمه فقر وبيكارى وفشار اقتصادى واينھمه خونخوارى از دسترنج اين كارگران 
 وساير كارگران ميھن را به ھر شكلى محكوم كنيم

حتى با يك مصاحبه به رسانه ھا وراديوھا / حتى با يك نامه به مجامع كارگرى / ك حمايت حتى با ي/ حتى با يك اطالعيه 
 با ھر شكل وھر صورت وھر ابتكارى كه خودتان به نظرتان ميرسد چه به صورت فردى وچه به صورت جمعى/ 

ميدارد ساكت نباشيم وبه بياييدھمه در مقابل ظلم وستمى كه اين حكومت ننگين وسياه بر ھم ميھنانمان در ھركجا روا 
 ھر شكلى مبارزه كنيم

  
  

   آباد گرگانی برق عليروگاهاعتصاب کارگران معترض ن
    

، " پژويروگاهن" برق گرگان موسوم به يروگاه از کارکنان شاغل در نی از اعتصاب دھھا تن از کارگران و شماريده رسگزارش
 .دھد ی معوقه، خبر میدر اعتراض به عدم پرداخت دستمزدھا

 ی ماه دستمزدھا3 برق گرگان به عدم پرداخت يروگاه مھندس شاغل در ن3 کارگر و 30 از يش از اعتراضات مکرر بپس
 از روز ی اعتراضی اعتصابیی به خواست و مطالبات آنان، معترضان اقدام به برپایم مقامات رژییمعوقه و عدم پاسخگو

 برق گرگان اعالم کرده اند يروگاه نیکارگران و کارکنان اعتصاب. اندموده  بھمن ماه ن13 بھمن تا روز چھارشنبه 10 یکشنبه
 . اعتراضات خود را ادامه خواھند دادیند، معوقه آنان ننمای اقدام به پرداخت دستمزدھایمچنانچه مقامات رژ

  
  اخراج کارگران شھرداری ساری

  
نفر از 12 افتاده است ویق ماھھاست به تعویر سایبھمن پرداخت حقوق کارگران شھردار11 یخ بتاریلنابه گزارش ا

 . پرداخت حقوقشان اعتراض کرده اند،اخراج شده اندیرکرد که به دی ساری شھرداریکارگران شرکت
 
 

       قائمشھری کارگران نساجیتجمع اعتراض
                      

 قائمشھر در اعتراض به عدم پرداخت یه نساج کارگران کارخان: بھمن آمده است 12 در  خبریران به گزارش آژانس ابنا
 . برپا کردندی معوقه خود، تجمع اعتراضیماھھا دستمزدھا

.  باشندی قائمشھر می کارخانه نساجی معوقه توسط کارفرمای ماه دستمزدھا9 یافت معترض خواستار درکارگران
 و مقابل کارخانه یوار بر دی اعتراضينم با مضایی است، به مدت چند روز است کارگران پالکاردھایگزارش مذکور حاک

 خود را مامور پراکنده کردن کارگران معترض کرده بود امل از عوی کارفرما شمارير اخی در روزھاينھمچن. نصب کرده اند
 گذاشته ی برجای زخمی کارگران و عوامل کارفرما صورت گرفت و شماريان میی ھايری اقدام، درگین ايجهکه در نت
 .است

 
 

        "پارس ستاره" به اخراج کارگران کارخانه دیتھد
   

 يدتول" پارس ستاره" در واکنش به اعتراض کارگران کارخانه : استیحاک بھمن 12در  از شھر کرمانشاه يده رسخبر
 . به اخراج کرده استید و لوله، کارفرما، کارگران را تھديککننده انواع پالست

 برپا ی بار تجمع اعتراضین معوقه خود، تاکنون چندی ماه دستمزدھا4به عدم پرداخت  کارخانه مذکور در اعتراض کارگران
 40  ھا، از مجموع یارانه قانون حذف یپس از اجرا.  به اخراج از کار نموده استیداما کارفرما ھربار آنان را تھد. کرده اند

 .د آنان توسط کارفرما اخراج شده انز ايمی کارخانه، نینکارگر شاغل در ا
  
 

   خودرویران توسط کارگران ای تشکل کارگریجاد از ای ھماھنگيته کمیتحما
 

 خود از یت حمای ايانيهبا انتشار ب:  بھمن آمده است 12 در ی کارگری تشکل ھایجاد کمک به ای برای ھماھنگکميته
 .ز داشت کارخانه، ابراین در ای تشکل مستقل کارگریجاد خودرو و خواست ایرانمبارزات کارگران ا

 خودرو و اعتراضات یران در کارخانه ايوسته ضمن اشاره به حادثه به وقوع پی ھماھنگيته کميانيه از بیی بخش ھادر
   را طرح نمودهی تشکل کارگریجاد خواست ای خودرو به درستیرانبدون شک کارگران ا" پس از آن، آمده است، یکارگر
 مشکالت و یتمام.  شرکت استین کارگران ايز و نیران کارگر اهمعضل طبق ین از بزرگتریکی که نداشتن تشکل یرااند، ز
 از عدم کنند، ی ميل کارگران تحمیگر خودرو و دیران و عوامل سرکوب آنھا به کارگران ایه که امروز صاحبان سرمایمصائب

 که اکنون.  باشد ی محقق شدن مطالباتشان می کارگران در مبارزه برای واقعینده است که نمایی ھا وجود تشکل
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 ینکه ای نکته مھم توجه کنند که برایناند، الزم است آنھا به ا  خواست را طرح کردهین خودرو، ایران از کارگران ایبخش
 خود و بدون يم خود باور داشته و با اراده و تصميروی به نید مطالبات آنان باشد، بايگير کنند که پیجاد ایبتوانند تشکل

 مدافع و تواند ی میتشکل.  تشکل خود بزنندیجاد آنان، دست به ايان و حامیه عوامل سرماو یندگانااجازه به دخالت نم
 خود يم و با اراده مستقی آن، واقعیندگان کارگران باشد و نمای مبارزه طبقاتیندحافظ منافع کارگران باشد که حاصل برا

 ."آنان انتخاب شوند
 

    کار گلستان کارگران در مقابل اداره یتجمع اعتراض
 

در اعترض به عدم " نئوپان شموشک" معترض کارخانه کارگران:  بھمن آمده است 12بر پایه گزارش دریافتی در تاریخ 
 در استان گلستان تجمع یم بار در ھفته گذشته در مقابل اداره کار رژين دومی معوقه خود، برایپرداخت دستمزدھا

 . برپا کردندیاعتراض
 خود، در مقابل اداره یای معوقه و مزای ماه دستمزدھا٢٠ کارخانه مذکور در اعترض به عدم پرداخت  کارگر٣٠٠ از بيش
 معوقه ی به مشکالت خود و پرداخت دستمزدھايدگیمعترضان خواستار رس.  در استان گلستان تجمع کردندیمکار رژ

 گلستان ی در مقابل استانداريز نيشز پ رو٣"  شموشکوپاننئ"کارگران معترض کارخانه . توسط دولت و کارفرما شدند
 . برپا کرده بودندیتجمع اعتراض

 
  

 یم    کارگران پارس متال در مقابل مجلس رژیتجمع اعتراض
 

 معوقه خود در مقابل ی ماه دستمزدھا11، در اعتراض به عدم پرداخت "پارس متال" نفر از کارگران کارخانه 300 از بيش
 .ا کردند برپی تجمع اعتراضیم،مجلس رژ
 ماه 2 از يشب.  کرده انديين و کارفرما تعیم خود جھت انجام مذاکرات با مقامات رژيان را از مینده نما10 معترض کارگران

 کارگر که به صورت 140 ی، فاصله زمانیندر ا.  کارخانه پارس متال بطور کامل متوقف شده استيداست که خط تول
 .بودند، از کار اخراج شدند کارخانه مشغول بکار ین در ایقرارداد
  1389 بھمن ماه  12 شنبه سه

  

  اخراج مجدد کارگران سد زیویه 

 کيلومتری 35 نفر از کارگران قراردادی سد خاکی زیویه ، واقع در   چھار٨٩ / 11 / 10 اساس خبر دریافتی ،در تاریخ  بر 
جھاد نصر كردستان است که آغاز به کار این شرکت سد زيويه در ارتباط با  .ان از کارخود اخراج شدند شھرستان کاميار

 باقی مانده است كه تمامی انھا با كارگر17 سياست اخراج سازی ،   كه اكنون درپی   کارگر بوده180 با 1384 سال  در
 ویک وعده   سرويس ایاب و ذھاب صبح راحذف کرده در حال حاضر نيز.ماھه مشغول به کار می باشند 3قرارداد موقت 

ساعت كار می كنند و 15 بيشترآنھا نيز نگھبان ھستند در شبانه روز  نفر باقی مانده که17.  را نيز به آنھا نمی دھندغذا
   .  می باشند  سال در این شرکت فاقد بيمه4با وجود سابقه کاری 

  کميته ھماھنگی برای کمک به ایجاد تشکل ھای کارگری 

  1389 بھمن 12

 اعالم نشده است  روز است که نرخ بيکاری ٢٢٣

 روز گذشته دو نرخ بيکاری فصلی با جزئيات کامل آن ٢٢٣با وجود اينکه در :  بھمن آمده است 13در سایت آفتاب در تاریخ 
 ميليون شغل جديد در کشور، ترديدھا و ١.٣شد، ولی عدم تحقق اين امر و ھمزمانی آن با اعالم ايجاد  بايد اعالم مي

  .  احتمال افزايش نرخ بيکاری به وجود آورده استھايی را درباره زني گمانه
ھای مختلف مرتبط با  ريزی کرده بود که از طريق بکارگيری امکانات دستگاه طی سال جاری شورای عالی اشتغال برنامه

  .  ميليون شغل جديد در کشور ايجاد شود١.١حوزه اشتغال، 
 ھزار فرصت بيشتر از تعھد سال جاری ٢٠٠ شغل جديد يعنی  ميليون١.٣وزير کار و امور اجتماعی در ماه گذشته تحقق 

 ميليون فرصت شغلی نيز بالغ ١.۵ھا را اعالم کرد و بيان داشت که ممکن است اين ميزان تا پايان سال جاری به  استان
  .شود

ال، دليل بر اين اما عدم اعالم نرخ بيکاری و روشن نبودن وضعيت بيکاران کشور در ماه ھای فصول تابستان و پاييز امس
شد که برخی از کارشناسان بازار کار و حتی برخی اعضای شورای عالی اشتغال نيز به اين موضوع با ديده ترديد نگاه 

  . کنند
از اين رو در يکی از آخرين جلسات برگزار شده شورای عالی اشتغال، رحيمی معاون اول رئيس دولت از وزارت کار و امور 

  . ھا را ارائه کند اين رابطه مستندات نحوه ايجاد مشاغل جديد در استاناجتماعی خواست که در 
جلسه ای نيز اخيرا در وزارت کار و امور اجتماعی برگزار شد که در آن قرار بود وزارت کار در رابطه با ايجاد مشاغل جديد 

  . جزئيات بيشتری را به اعضای شورای عالی اشتغال ارائه کند
 ماه گذشته، حواشی و گمانه زنی ھای فراوانی در مورد احتمال ٨عدم اعالم نرخ بيکاری کشور در با اين حال، به دليل 



 226

  .  و بھار سال جاری به وجود آمده است٨٨افزايش دوباره نرخ بيکاری پس از زمستان 
است تا برخی از گو نبودن مرکز آمار ايران به عنوان متولی مستقيم محاسبه و اعالم نرخ بيکاری نيز دليل ديگری  پاسخ

ھای کارگری و کارفرمايی کشور ضمن ترديد در زمينه چگونگی تغيير و تحوالت نرخ بيکاري،  ه فعاالن و کارشناسان در حوز
  پذيرند؟  آيا خانواده ھا ايجاد مشاغل جديد را مي. نسبت به ايجاد مشاغل جديد نيز ترديد کنند

 روز از آخرين اعالم نرخ بيکاري، کاھش اين نرخ و اعالم رسمی آن ٢٢٣ھم اکنون نيز با گذشته دو فصل و نيم معادل 
ھا نيز  البته اينکه خانواده. ھا در مورد احتمال افزايش دوباره نرخ بيکاری بکشد زني تواند خط بطالنی بر ترديدھا و گمانه مي

  . ھای جديد شغلی را بپذيرند و يا خير، خود موضوع ديگری است موضوع ايجاد فرصت
 ميليون شغل جديدی که توسط وزارت کار و امور اجتماعی در سال جاری اعالم ١.٣ياء علی بيگی درخصوص ايجاد اول

مطمئنا دولت :  ميليون فرصت جديد شغلی تا پايان سال، گفت١.۵شده است و ھمچنين افزايش اين تعداد به 
  . ھای مناسبی داشته باشد خواھد در اين زمينه فعاليت مي

خواھد مشاغل جديدی در  حال اينکه دولت مي: انون عالی شوراھای اسالمی کار کشور، اظھار داشتنايب رئيس ک
  . کند دولت تالش مي. کشور ايجاد شوند کار يک روز و يا دو روز نيست

ھمه دستگاه ھای موجود در کشور بايد مسئوليت پذيری در زمينه اشتغال داشته باشند تا ما : علی بيگی ادامه داد
  . نيم با حفظ اشتغال موجود و تالش در جھت افزايش پايداری آن، به سمت ايجاد مشاغل جديد نيز برويمبتوا

توان گفت که فقط در  اينکه دولت دغدغه بيکاران را داشته باشد امری پذيرفتنی است اما نمي: وی خاطر نشان کرد
  . به ملزوماتی داردای نيست و نياز  ھمين حد کافی است چون موضوع اشتغال، مسأله ساده
 ميليون شغل جديد توسط وزارت کار ١.٣اينکه موضوع ايجاد : اين مقام مسئول در بخش کار و اشتغال کشور بيان داشت

و امور اجتماعی اعالم شده است نياز به مستنداتی دارد که قرار بود از سوی اين وزارتخانه به شورای عالی اشتغال 
  . ارائه شود

، اينکه برای افراد به چه صورت و با چه کيفيتی مشاغل جديد ايجاد شده باشد و يا اينکه با چند به گفته علی بيگي
ای است اما در ھر صورت در اين بخش  ساعت کار در ھفته افراد متقاضی کار شاغل خواھند بود، خود مسأله جداگانه

  .تالش صورت گرفت

ی آمد و آنچه از پ٨٩ بھمن ۵حادثه خونبار ایران خودرو در   

  
 ٣ شب کاميون بنز یکی از شرکتھای پيمانکاری برای بارگيری ضایعات در حال حرکت به سمت پرس ١١:٣٠ساعت 
کاميون بدون توجه به کارگران و پس .  نيز در حال تردد ھستند تا به محل کار خود بروند٣ھم زمان کارگران شيفت . است

.  می زند و پس از طی مسافتی با برخورد به دیوار متوقف می شوداز تصادف با دو اتومبيل پارک شده به صف کارگران
 ١٣ کارگر کشته و ۴طبق ادعای مسئوالن ایران خودرو . ھنگامی که راننده را پياده می کنند در حالت عادی نبوده است
يک شھری، به گفته سرھنگ مھرایی رئيس پليس تراف. نفر زخمی شده اند و بی احتياطی راننده علت این تصادف است

 ساعت بوده است در ١٢شيفت کاری وی . کارت سالمت او اعتبار نداشته است.  می باشد١راننده فاقد گواھينامه پایه 
 ٢راننده مدعی شده است که پس از ضربه مغزی حدود .  ساعت است٨حالی که طبق آیين نامه، ساعت کار رانندگان 

این حالت غير عادی حتی ھنگام ورود به کالنتری مورد . ه استسال پيش، دارو مصرف می کند و حالت طبيعی نداشت
 سال است در آنجا ٢مھرایی افزود چرا برگه معاینه فنی، گواھينامه و کارت سالمت راننده که . تایيد پليس نيز قرار گرفت

ان، دراین کار ميکند چک نشده است ؟ سرھنگ مھرایی ھمچنين گفت اگر حراست ایران خودرو با توجه به حجم عابر
  . منطقه محدودیتی برای وسایل نقليه ایجاد می کرد چنين اتفاقی رخ نمی داد
عده ای بھت . حادثه فجيع و خونبار است. بالفاصله پس از تصادف، کارگران برای نجات مجروحان دست به کار می شوند

جنازه ھا بر روی زمين . ا پر کرده استصدای گریه و شيون ھمراه با ناله مجروحان و آژیر آمبوالنس ھا فضا ر. زده اند
. بعد از ساعتی اجساد و زخمی ھا توسط کارگران به آمبوالنسھا منتقل می شوند. است و مجروحان لت و پار شده اند
جمعيت به سمت گيتھای . گریه، بغض و فریاد به خشم ھمگانی تبدیل می شود. ایران خورو قتلگاه و ماتم سراست

 کنند، شيشه ھای محوطه گيت ھا و اتاق حراست را می شکنند و به پارکينگ سرویس ھا می ورود و خروج حمله می
کارگران خشمگين درھای پارکينگ را می بندند و می گویند . شعار مرگ بر نجم الدین پارکينگ را به لرزه می اندازد. روند

بعد از مدتی کارگران وارد بلوار . وشن کنيمھيچ کارگری حق خروج ندارد ھمه باید بمانيم تا دسته جمعی تکليفمان را ر
چون نيمه شب است اتومبيلھای کمی . ایران خودرو می شوند و به سمت چھار راه ایران خودرو راھپيمایی می کنند

کارگران به صدا و سيما و روزنامه ھا تلفن می زنند اما به جز خبر نگار . تردد می کنند و خبر رسانی بی فایده است
. چند ماشين کالنتری به آنھا نزدیک می شوند ھجوم کارگران پليس ھا را فراری می دھد. رق کسی نمی آیدروزنامه ش

با پرتاب گاز اشک آور کارگران به داخل کارخانه . نيروھای گارد ویژه وارد عمل می شوند و به کارگران حمله می کنند
اران نفر گارد ویژه مجھز به تمام وسایل سرکوب و ھز. تعدادی از کارگران دستگير می شوند. عقب نشينی می کنند

در داخل پارکينگ وکارخانه کارگران تا صبح . ماشين و موتور سيکلت از درب پایين تر از پارکينگ وارد کارخانه می شوند
ز  ا٣ و ٢ شنبه کارگران شيفت ۴صبح . شعار می دھند و تظاھرات می کنند در حالی که کارخانه در محاصره گارد است

درب جاده مخصوص روانه خانه می شوند زیرا نيروھای انتظامی برای اینکه مردم متوجه نشوند نمی گذارند از درب 
  . پارکينگ خارج شوند

درب پایين . تعداد کمی از پرسنل شيفت صبح در پياده روھا تجمع کرده اند.  شنبه شيفت صبح تعطيل اعالم می شود۴
تعداد آنھا به طرز باور نکردنی زیاد است و . وھای انتظامی به پادگانھای خود باز می گردندتر از پارکينگ باز می شود و نير
بخشی از آنھا ھمچنان چھار راه ایران خودرو و اطراف آن را در محاصره دارند، بخشی . ھمه مردم را متعجب کرده است

گمان عمومی بر این است که .  شودخبر فاجعه در ھمه جا پخش می.  چيتگر مستقر شده اند١۵۴نيز در کالنتری 
 ٣ و ٢کارخانه به احترام جان باختگان و مجروحان این حادثه تا شنبه تعطيل اعالم شود اما در ميان بھت ھمگان شيفت 

با این تصميم وقيحانه و ضد کارگری یک بار دیگر ثابت شد که کارگران ھيچ ارزشی برای مدیران . کار اعالم می شود
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ھيچکس کار نمی کند و اعتصاب شروع می .  به کارخانه می آید٢شيفت . فقط به فکر سودجویی ھستندندارند و آنھا 
 عصر خبر می رسد که گروھی از مقامات حکومتی به رستوران مدیران در کارخانه شمالی آمده اند و می ۵حدود . شود

النھای مونتاژ نمایندگان خود را انتخاب می کنند  و س٣بالفاصله کارگران پرس . خواھند با نمایندگان کارگران مذاکره کنند
در . و به ھمراه نمایندگان خود در حال شعار دادن از تونل داخل شرکت به سمت کارخانه شمالی راھپيمایی می کنند

 کارگر در زیر باران در جلوی رستوران ٢٠٠٠حدود . کارخانه شمالی کارگران وانت و تندر نيز به آنھا ملحق می شوند
یران شعار می دھند در حاليکه نيروھای حراست دور تا دور رستوران را محاصره کرده اند و نيروھای گارد بيرون کارخانه مد

به نمایندگان گفته می شود که به کارگران بگویيد کار را شروع . نمایندگان به داخل رستوران می روند. مستقر شده اند
یک حراستی از رستوران بيرون می آید و به کارگران می گوید تا سر کار . پذیرنداما نمایندگان نمی . کنند تا مذاکره کنيم

سالن رستوران . به ناچار مذاکره شروع می شود. کارگران او را ھو می کنند و به سمت او ھجوم می برند. برگردند 
یکی از نمایندگان . ن گرفته اندمملو از حراستی ھا، مدیران ارشد کارخانه و مقامات حکومتی است و نمایندگان را در ميا

یکی از مقامات می گوید . با صدای بلند می گوید می دانم که اخراج می شوم ولی ترسی ندارم و آمده ام تا حرف بزنم
صداقت . " مطمئن باشيد، به ھمه شما قول می دھم که کسی اخراج نمی شود. استاندار تھران ھستم" تمدن " من 

نمایندگان کارگران . ماینده سازمان گسترش، نماینده وزارت کار و چند نفر دیگر نيز حضور دارندنماینده وزیر صنایع، ن" 
  : چشم در چشم مدیران و با شھامت شروع به افشاگری می کنند

با تکرار غيبت، نمره . در صورت غيبت از نمره آکورد مان کسر می شود. در روزھای تعطيل مجبوریم که سر کار بيایيم
  . سر می شود و در آخر به جرم تحریک کارگران و اخالل در توليد اخراج می شویمبيشتری ک

  . خط توقف ندارد حتی اگر بخواھيم به دستشویی برویم بدون اجازه امکان ندارد. فشار کار بسيار باالست
 قسمتھای ھمه می خواھند که به. بيماری ھای استخوانی و مفاصلی، دیسک کمر، گردن و پادرد بسيار شایع است

این پزشک قسم پزشکی خود را زیر پا گذاشته . دکتر شرکت نظر پزشکان خارج از شرکت را نمی پذیرد. ستادی بروند
بسياری از . برخورد با کارگران در واحد طب کار بسيار زننده است. است او قسم خورده شرکت و نوکر مدیران است

  . ندپرسنل بيماری خود را مخفی می کنند تا اخراج نشو
 تومان برای ١۵٠٠٠مبلغ . ھدایا بسيار کم شده است. ھنر مدیران ایران خودرو در کاھش ھزینه ھای پرسنلی است

. کتاب ھای کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان قطع شده است.  تومان شده است١١٠٠٠حضور در روزھای تعطيل، 
ار را در پرونده پرسنل ثبت می کنند و تذکر می دھند که حوادث ک. درمانگاه ھای شرکت ھيچ دارویی به ما نمی دھند

ازکارگرانی که به علت کمر درد به . کمر درد از ليست حوادث حذف شده و بيماری محسوب می شود. نباید تکرار شود
 تعداد لباس کار، دستکش، کفش کار و لوازم ایمنی محدود. خارج کار خانه اعزام شوند پول آمبوالنس گرفته می شود

 شنبه ھا دیگر وجود ۵ در ۶سرویس ساعت . سرویسھای رفت و آمد نامطلوب است. کيفيت غذا بد است. شده است
از بيکاری کامپيوتر بازی می کنند و در چنين روزھایی آدم . نيروھای حراست بسيار زیاد ھستند و سربار شرکتند. ندارد

ًد بيایند و اصوال کسانی به بخش ستادی بروند که در توليد کار آنھا وبسياری از ستادی ھا باید به تولي. فروشی می کنند
  . کرده اند

با افزایش سن ما . آکورد ما با توجه به اینکه ھر سال افزایش توليد داریم و با توجه به گرانی و تورم کمتر ھم شده است
  چرا کارگر بيشتر استخدام نمی کنيد؟ . گر قدرت قبل را نداریمتوليد نيز زیاد می شود و ما دی

تاوان سایتھای خارج کشور که ھيچ توجيه اقتصادی از نظر تيراژ و قيمت فروش ندارند، ایجاد شرکتھایی مانند تام که 
 مدیران شرکت را پروژه ھای کارخانه را با قيمتھای گزاف به کارخانه تحميل می کنند، پاداشھای کالن و ریخت و پاشھای

نه کارگران نه مشتریان و نه . افزایش توليد باعث کاھش کيفيت و اعتراض مشتریان شده است. ما کارگران می دھيم
  . فقط این مدیران بی لياقت جيبشان پر پول تر می شود. سھامداران راضی نيستند

آقای مدیر حاضری پسرت با این .  گيرمھزار تومان حقوق می٣٠٠. کار مشابه رسمی ھا دارم.کارگر پيمانکار ھستم
آقای شعشعانی . مقدار حقوق سر کار بياید؟ شما مدیران ھمگی دزد ھستيد و با پيمانکاران شيره جان ما را می مکيد

وقتی به دفترت آمدم گفتی چرا می خواھی رسمی شوی مگر رسمی و پيمانکاری چه فرقی با ھم ) یکی از مدیران (
  . و مزایای کمتری می دھيد و راحت تر به ما زور می گویيد فرقش مشخص می شودوقتی حقوق ! دارند؟ 

شرکت را .  تا مدیر عامل عوض شده و تو ھنوز قائم مقام ھستی٣) یکی از قائم مقام ھای مدیر عامل ( آقای دھنادی 
 کارخانه شما جنس کارخانه باید از قطعات ساخت. در شرکتھای تابعه ھم عضو ھيئت مدیره ھستی. داری می چاپی

از جون کارخانه چی .  ھزار تومان می گيرم و تو ماشين گراند ویتارا، تازه باز ھم ناراضی ھستی٣٠٠من عيدی . تھيه کند
  می خواھی، چرا نمی روی؟ 

اله حو. به ما وام با بھره زیاد می دھند. مدیران شرکت بدون رضایت ما و با پول ما شرکت تعاونی اعتبار درست کرده اند
تعاونی خاص دزد خانه است و پول ما به جيب .  ھزار تومان زیر قيمت بفروشيم٣٠٠ھای ماشين را فقط باید به آنھا و 

  . با پول ما چه دم و دستگاه عریض و طویلی درست کرده اند. آقایان سرازیر می شود
رگران می گذاری، مدام وعده دروغ می تو بزرگترین دروغگوی شرکتی، جلسه با کا) معاون منابع انسانی ( آقای باقری 

  . دھی و سر مارا شيره می مالی
این آقایان با فریبکاری و دادن ھدیه و باز گذاشتن در کارخانه در روز انتخابات . مشکل اصلی ما این است که شورا نداریم

  . ه ما شورا نداریمشورا در سالھای گذشته کاری کردند تا انتخابات شورا از اکثریت بيفتد و االن سالھاست ک
با پایان صحبتھای کارگران یکی از مقامات گفت که ما تمام . ًدر طول صحبت نمایندگان، مدیران کامال ترسيده و ساکتند

نمایندگان کارگران گفتند که چند نفر .  ماده نوشتيم و قول می دھيم تا شنبه بررسی کنيم٢٧خواسته ھای شما را در 
مقامات مخالفت کردند و گفتند که رسانه ای می . امضا کنيد تا ما به کارگران نشان بدھيماز شما پای این نوشته را 

نمایندگان گفتند تا امضا نکنيد امکان . شود و حاال که به حرفھای شما گوش کرده ایم به کارگران بگویيد که سرکار بروند
آنھا به ميان کارگران که ھمچنان در زیر باران . مام شدجلسه با ھياھو و اعتراض طرفين و با بيرون رفتن نمایندگان ت. ندارد

 کارگر خشمگين یک صدا شعارھای مرگ بر نجم الدین، مرگ ٢٠٠٠ناگھان . شعار می دادند رفتند و ماجرا را تعریف کردند
 ٢ شيفت . اعتصاب را ادامه داد٢شيفت . ھيئت حکومتی، کارخانه را ترک کرد. بر دھنادی، ما شورا ميخواھيم سر دادند

به علت اینکه مستقيماً در جریان حادثه خونبار دیشب شرکت داشت و با نيروھای گارد درگير شده بود بسيار خشمگين 
ساعتی بعد نماینده .  را تعطيل اعالم کردند٣مسئوالن به ناچار شيفت . بود، با شھامت بسيار مذاکره کرد و کوتاه نيامد
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 آمد و مدیران و مسئوالن کارخانه را تھدید کردکه تا جمعه این اعتراضات را تمام شورای تامين امنيت استان به کارخانه
  . کنيد وگرنه شنبه صبح با نيروھای گارد به کارخانه می آیيم و خود دست به کار خواھيم شد

اطالع  شنبه ۴ ماده عصر ٢٧شنبه شب و از مذاکرات و 3 شنبه، شيفت صبح به سر کار آمد در حالی که از اتفاقات ۵
بعضی از قسمت ھا مشغول کار شدند اما بسياری در خيابان ھای شرکت دسته دسته با یکدیگر و . دقيقی نداشت

نيروھای حراست که از خارج شرکت نيز آورده شده بودند سعی می کردند پرسنل را . باحراستی ھا بحث می کردند
در کارخانه شمالی . ت توانستند کارگران را آرام کنند مراسم تشييع جنازه اس٩متفرق کنند و با این ترفند که ساعت 

کارگران وانت که کار نمی کردند به سمت سالن بدنه تندر راھپيمایی کردند و آنھا را به اعتصاب دعوت کردند با پذیرفتن 
. نوبی رفتندتندری ھا به اتفاق به سمت کارخانه جنوبی راه پيمایی شد و بسياری نيز دسته دسته از تونل به کارخانه ج

 به ٢٠٦ صبح کارگران بدنه ٩ساعت .  به آنھا پيوستند۴٠۵بعد از تونل در سه راه شاتل کارگران بدنه سازی سمند و پژو 
مدیران به مسئوالن قسمتھای مختلف تلفن می زدند و تھدید می کردند که نگذارید . سمت سه راه شاتل حرکت کردند

چند نفر از مدیران به سمت آنھا رفتند تا مانع راھپيمایی شوند که شعار . ه بيایندکارگران به کارخانه جنوبی و محل حادث
در سه راه شاتل جمعيت می خواست به سمت . مدیران را ھراسان فراری داد"کارگر می ميرد مدیر پاداش می گيرد " 

. کی از کارگران را دستگير کردندکارخانه شمالی حرکت کند که حراست مانع شد و یک تریلی را سر راه آنھا قرار داد و ی
یک کارگر به باالی کفی تریلی پرید و گفت ما قصد درگيری نداریم . با ھجوم کارگران او را از دست حراستی ھا آزاد کردند

 کارگران پرس و مونتاژ نيز به ٣با این تصميم ھمگی راه افتادند و روبروی پرس . و بھتر است به طرف محل حادثه برویم
. مسئله جالب توجه حضور تعداد زیادی از ھمکاران خانم است.  ھزار نفر است٣ تا ٢جمعيت حدود . سيدندآنھا ر

. . مرگ بر نجم الدین، مرگ بر دھنادی، دھنادی عمروعاص، حراست نمی خواھيم، . شعارھای مختلفی داده می شود
ند سعی می کردند مانع شعارھای کارگران نيروھای حراستی و لباس شخصی که بسياری از بيرون کارخانه آمده بود. 

شوند ازجمله یک نفر از آنھا شروع به نوحه خوانی کرد و دیگران نيز سينه زنی کردند که با ھو کشيدن کارگران منصرف 
کارگری روی دوش کارگران رفته و شعار می . کارگران بلندگو ھا را از حراستی ھا گرفتند و سخنرانی می کردند. شدند
  : مترین درخواستھای کارگران عبارت بودند ازمھ. داد
   تشکيل شورای کارگری -١
   لغو پيمانکاری -٢
   استخدام قراردادی ھا -٣
  افزایش دریافتی ھا حداقل برابر با شرکت سایپا  -۴

. شوداو بعد از مدتی در ميان محافظينش پيدا می . کارگران می خواھند که نجم الدین بياید وگرنه متفرق نخواھند شد
چند بار به او آب می . استرس زیادی دارد. می گویدکه به ناچار از بھشت زھرا برگشته است. ترسيده ورنگ پریده است
توانسته است بدھی ھای شرکت را بدھد و . او از خودش تعریف می کند که کارگر بوده است. دھند تا بتواند صحبت کند

  . ھا را افزایش داده استآکورد توليدی . دیگر کارخانه سودآور شده است
. دیگر در روزھای تعطيل کار اعالم نشود. نجم الدین قول می دھد تا در یافتی کارگران را به پای شرکت سایپا برساند

 ١١:٣٠سرانجام ساعت . در طول سخنرانی او کارگران چند بار او را ھو کردند. .  ماه دیگر تشکيل بدھد٦شورا را تا 
  . بعد از نھارکار شروع شداجتماع تمام شد و از 

 ٢٧نجم الدین اعتراف کرد که . کارگران توانستند مدیران شرکت را به زانو در آورند و خواستھای خود را به آنھا بقبوالنند
این .  چاپ شد و توسط حراست به کارگران داده شد٢گزیده ای از سخنان او در شيفت . خواسته کارگران را اجرا کند

 اسفند ١۵او ھمچنين قول داد در . صراحت قولھای او از جمله ایجاد شورا در آن قيد شده استسندی است که به 
 بھمن متن صحبتھای او را منتشر ٩ شنبه ٣٧٨نشریه کار آمد نيز در شماره . اقدامات انجام شده را به اطالع برساند

  . کرد
 ماه دیگر شورا را ٦وقتی نجم الدین گفت تا . باشندکارگران می توانستند حاال که تنور داغ است پيگيری بيشتری داشته 

تشکيل می دھد مشخص است که وعده سر خرمن است و ایجاد شورا این ھمه زمان الزم ندارد و امکان داشت با 
قات  از اتفا١البته اکثر کارگران شيفت . او را وادار کنند تا زمان یک ھفته را بپذیرد" شورا، شورا تا یک ھفته" شعاری مانند

 ماده اطالع دقيقی نداشتند و اگر کارگران ٢٧دو شب قبل، از جمله دستگيری ھا، جلسه با مقامات حکومتی و مفاد 
  .  نيز حضور داشتند پيروزی کارگران وزن بيشتری پيدا می کرد٢ و به خصوص شيفت ٣شيفت 

استھا و مطالبات کارگران و آزادی تحقق خو. مدیران می خواھند وقت کشی کنند تا سر فرصت کارگران را شکست دھند
 آیا کارگران موفق خواھند شد؟ . دستگير شده ھا فقط با ھوشياری و پيگيری و سرعت امکان پذیر است

   ٨٩ بھمن ١٣رامين کوھياری 

  
اخراج کارگران نساجى بابکان / تعطيل شدن بخشى از واحدھاى توليدى صنايع برودتى

...  
  

تعطيل شدن بخشى از واحدھاى توليدى صنايع برودتى بدليل گران :  بھمن می نویسد 13در تاریخ ايران كارگر سایت 
توليد كنندگان صنايع برودتى بدليل باالرفتن قيمت مواد اوليه وھمچنين قيمت  . شدن مواد اوليه وسوختى وساير انرژيھا

ضيت به كارادامه دھند ناچاربه با مشكالت جدى مواجه شده اند گفته ميشود كه اگر بخواھند با ھمين و...سوخت و
مشكل اصلى ما اين است كه ھمه : يكى ا زاين توليدكنندگان گفت .تعطيلى بخشى از واحدھاى توليدى خواھند شد 

چيز از مواد اوليه گرفته تاسوخت وبرق گران شده ولى قيمت يخچال وفريزرى كه توليد ميشود تاكيد دارند كه با قيمت 
درحال حاضر بخشى از واحدھاى توليدى نيز . ه نرخ قبلى مربوط به سه سال پيش است درحالى ك.قبلى داده شود
  تعطيل شده اند 
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    نفر باقيمانده اند مابقى اخراج گشتند114 کارگر نساجى بابکان تنھا 400از
  

ن و در ادامه نساجى بابکان در شھرستان آمل واقع شده که خبر اخراج کارگرا: آمده است ايران كارگر به نوشته سایت 
 400از, بنا به گفته يکى از کارگران اين شرکت ,اعتراض آنان درسايتھا ورسانه ھا ى ماه گذشته انعکاس پيدا کرده بود 

 نفر باقيمانده که غالبا قراردادى ھستند نه 114کارگر نساجى بابکان ھمه به بھانه ھاى مختلف اخراج شدند اکنون تنھا 
  رسمى و مابقى اخراج گشتند 

  
   

با اين .  ھزار تومان حقوق بازنشستگى ميدھند 497تنھا , سال سابقه کار30بعد از 
   حقوق چه کنيم ؟

  
پرسنل بازنشست شده از وزارتخانه ھا به کم بودن ميزان حقوق :  بھمن می نویسد 13در تاریخ ايران كارگر سایت 

نام و حتى اسم , اھواز که نميخواست از ترس يکى از بازنشستگان ادارات دولتى در ,بازشستگى خودمعترض ھستند 
وزارتخانه مربوطه رامطرح کند ضمن بيان مشکالت مردم دراثر حذف يارانه ھا و از طرف ديگر سياست ھاى چپاولگرانه اى 

. بعد از سى سال خدمت وکار باز نشست شديم : که عليه ھمه مردم دراصناف و اقشار مختلف بکارگرفته ميشود گفت 
  ,  نفره ھست 4خط فقر باالى يک ميليون آنھم براى يک خانوار .  ھزار تومان ميباشد 497ق بازنشستگى ما تنھا اما حقو
 ھزار تومان حقوق بازنشستگى ميدھند منبا چند فرزند متاھل و دو خانواده که تحت 497تنھا , سال سابقه کار30بعد از 

  . حتى براى ده روز ھم جوابگوى مشکالت ما نيست با اين حقوق چه بکنم ؟ اينکه . سرپرستى خودم دارم 
  

  
افت كيفيت توليد درصنايع برودتى به دليل ورود كاالھاى چينى از طريق دستگاھھاى 

   دولتى
  

اغلب واحدھاى توليدى صنايع برودتى نسبت به ورود كاالھاى چينى :  بھمن می نویسد 13در تاریخ ايران كارگر سایت 
يكى ا . اين موضوع باعث شده كه كيفيت كارتوليدى بسيار افت پيداكند . ترض ميباشند با كيفيت بسيارپايين مع

اولين مشكل اين است كه عده اى سودجو كه وابستگى به دستگاه دولتى دارند : زصاحبان اين واحدھاى توليدى گفت 
اليكه كيفيت اين اجناس بسيار پايين  درصد وارد ميكنند درح60 تا 50راباسود ...مواد اوليه وكاالھاى چينى مثل كمپرسورو

مشكل .وغيراستاندارد است واين افراد متاسفانه حتى مينيمم آشنايى تخصصى ھم با اجناسى كه وارد ميكنندراندارند 
اصلى اين است كه درورود كاالھايى كه از خارج وارد ميشودمطلقا نظر اتحاديه رانمى پرسندبه ھمين دليل يخچال ويا 

درحال حاضر كارخانه ھاى توليد صنايع .يد ميشود اگر از اين كمپرسور استفاده كندمطلقا تضمين نداردفريزرى كه تول
  برودتى دروضعيت بحرانى است ودچار مشكل جدى ھستند 

  
  

 سال کار اخراج و بجاى 20تا 15در استان قزوين بعد از , کارگران شرکت مواد شوينده تاژ 
   شودآنھا کارگران رومزد بکار گرفته مي

  
شرکت , براساس خبرھاى رسيده از کارگران شھرک صنعتى البرز :  بھمن می نویسد 13در تاریخ ايران كارگر سایت 

اين شرکت کارگران قديمى خودش را بعد از , كارگر پيمانکار ميباشد820كارگر رسمى وحدود 100مواد شوينده تاژ داراى 
  . يدى را بصورت روز مزد بکارگرفته است  سال کار اخراج و بجاى آنھا کارگران جد20تا 15
  

 کارگر داشت اما اخيرا با اخراج پياپى کارگران قصد 13020شركت تاژ در شھرك صنعتى قزوين واقع ميباشد که در گذشته 
ى از در اين رابطه برخ. د ارد با بکارگيرى کارگران بصورت روزمزد از پرداخت بيمه و مزايا ى مختلف به کارگران امتناع کند 

تنھا بصورت قرارداد کوتاه مدت يک ماھه و يا رومزد بکار گرفته است که , کارگران قديمى اخراج شده طى ماه گذشته را 
سود بيشترى به جيب صاحب شرکت ريخته . ھم در دستمزد ھا ى کمتر و ھم در محروميت آنھا از حق بيمه و مزايا 

  . ميشود 
  
   

   ماه حقوق و بيمه و سنوات را طلب دارند 3کارگران شرکت خدماتى رخش پاکان 
  

 280شرکت خدماتى رخش پاکان متعلق به بنياد شھيد است و داراى :  بھمن می نویسد 13در تاریخ ايران كارگر سایت 
کارگر ميباشد که اين کارگران به مدت سه ماه ميباشد كه ا زحقوق و بيمه وسنوات بى بھره اند و پيگيرى ھا وشکايت 

  ان اين شرکت براى احقاق حقوقشان تا کنون بى نيتجه ماند ھاى کارگر
  

  
   کارخانه ھاى شھرک استقالل در منطقه تھرانسر در آستانه تعطيلى ھستند

  
اغلب کارخانه ھاى شھرک , براساس خبرھاى رسيده از تھران :  بھمن می نویسد 13در تاریخ ايران كارگر سایت 
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  : تانه تعطيلى ميباشند يکى از پرسنل کارخانه کيک اکباتان گفت بحرانى و در آس, استقالل در تھرانسر 
کيک ا کباتان را به مدت سه ماه . ھمه بحرانى ھستند .... صنايع آموزشى و , کيان موتور , کيک اکباتان , خار ماشين 

نرا باز کرده اند ولى بخاطر مشکالتى که داشتند بسته بودند و بدنبال اعتراضات کارگران و مشکالتى که داشتند اخيرا آ
 سال سابقه کار به اين معترض ھستند 15تا 13کارگران اخراجى از اين کارخانه ھا بعد از . کارخانه کماکان بحرانى است 

نه مزايا و , که چرا اخراج شدند و در ثانى چرا بعد از اين ھمه سال مثل کارگر ساده روزمزد اخراج شدند يعنى نه بيمه 
  ى و نه از ھيچ مزاياى ساليانى که کار کردند بھره مند نيستند نه حقوق بازنشستگ

  
  

   ابتكارات کارگران پرتالش لوله سازى خوزستا ن براى رسيدن به حقوق حقه خود
  

 در فلکه مقابل 89.11.12کارگران لوله سازى خوزستان روز سه شنبه :  بھمن می نویسد 13در تاریخ ايران كارگر سایت 
 ماه 20تجمع کرده و پيگير حقوق بيش از , گذاشته اند “ فلکه چه کنيم “ شرکت که نام آنرا ساختمان حراست اين

  . گذشته خود شدند 
برخى از مقامات محلى ونمايندگان مجلس و ارگانھاى دست اندرکار که جديت کارگران , بعد از تجمعات مکرر کارگران 

  &#درسا. اق حقوقشان را احساس کردند براى حرکت به تھران و تجمع و تحصن در تھران براى احق
 

 تعطيل شدن بخشى از واحدھاى توليدى صنايع برودتى
 

توليد كنندگان صنايع برودتى بدليل باالرفتن قيمت مواد اوليه :  بھمن آمده است 13بر پایه گزارش دریافتی در تاریخ 
گر بخواھند با ھمين وضيت به كارادامه با مشكالت جدى مواجه شده اند گفته ميشود كه ا...وھمچنين قيمت سوخت و

مشكل اصلى ما اين : يكى ا زاين توليدكنندگان گفت .دھند ناچاربه تعطيلى بخشى از واحدھاى توليدى خواھند شد 
است كه ھمه چيز از مواد اوليه گرفته تاسوخت وبرق گران شده ولى قيمت يخچال وفريزرى كه توليد ميشود تاكيد دارند 

درحال حاضر بخشى از واحدھاى . درحالى كه نرخ قبلى مربوط به سه سال پيش است .لى داده شودكه با قيمت قب
 توليدى نيز تعطيل شده اند

  
با اين حقوق چه .  ھزار تومان حقوق بازنشستگى ميدھند 497تنھا , سال سابقه کار30بعد از 
 کنيم ؟

 
يکى از بازنشستگان , بازشستگى خودمعترض ھستند پرسنل بازنشست شده از وزارتخانه ھا به کم بودن ميزان حقوق

نام و حتى اسم وزارتخانه مربوطه رامطرح کند ضمن بيان مشکالت مردم , ادارات دولتى در اھواز که نميخواست از ترس 
 دراثر حذف يارانه ھا و از طرف ديگر سياست ھاى چپاولگرانه اى که عليه ھمه مردم دراصناف و اقشار مختلف بکارگرفته

 ھزار تومان 497اما حقوق بازنشستگى ما تنھا . بعد از سى سال خدمت وکار باز نشست شديم : ميشود گفت 
 , نفره ھست 4خط فقر باالى يک ميليون آنھم براى يک خانوار . ميباشد 

اده که تحت  ھزار تومان حقوق بازنشستگى ميدھند منبا چند فرزند متاھل و دو خانو497تنھا , سال سابقه کار30بعد از 
  .با اين حقوق چه بکنم ؟ اينکه حتى براى ده روز ھم جوابگوى مشکالت ما نيست. سرپرستى خودم دارم 

  
افت كيفيت توليد درصنايع برودتى به دليل ورود كاالھاى چينى از طريق دستگاھھاى 

 دولتى
 

اين موضوع . يارپايين معترض ميباشند اغلب واحدھاى توليدى صنايع برودتى نسبت به ورود كاالھاى چينى با كيفيت بس
اولين مشكل اين : يكى ا زصاحبان اين واحدھاى توليدى گفت . باعث شده كه كيفيت كارتوليدى بسيار افت پيداكند 

 50راباسود ...است كه عده اى سودجو كه وابستگى به دستگاه دولتى دارند مواد اوليه وكاالھاى چينى مثل كمپرسورو
 ميكنند درحاليكه كيفيت اين اجناس بسيار پايين وغيراستاندارد است واين افراد متاسفانه حتى مينيمم  درصد وارد60تا 

مشكل اصلى اين است كه درورود كاالھايى كه از خارج وارد .آشنايى تخصصى ھم با اجناسى كه وارد ميكنندراندارند 
يزرى كه توليد ميشود اگر از اين كمپرسور استفاده ميشودمطلقا نظر اتحاديه رانمى پرسندبه ھمين دليل يخچال ويا فر

درحال حاضر كارخانه ھاى توليد صنايع برودتى دروضعيت بحرانى است ودچار مشكل جدى .كندمطلقا تضمين ندارد
 ھستند

  
 سال کار اخراج و بجاى آنھا 20تا 15در استان قزوين بعد از , کارگران شرکت مواد شوينده تاژ 

  گرفته ميشودکارگران رومزد بکار
 

 820كارگر رسمى وحدود 100شرکت مواد شوينده تاژ داراى , براساس خبرھاى رسيده از کارگران شھرک صنعتى البرز 
 سال کار اخراج و بجاى آنھا کارگران جديدى را 20تا 15اين شرکت کارگران قديمى خودش را بعد از ,كارگر پيمانکار ميباشد

 .بصورت روز مزد بکارگرفته است 
 کارگر داشت اما اخيرا با اخراج پياپى کارگران قصد 13020شركت تاژ در شھرك صنعتى قزوين واقع ميباشد که در گذشته 

در اين رابطه برخى از . د ارد با بکارگيرى کارگران بصورت روزمزد از پرداخت بيمه و مزايا ى مختلف به کارگران امتناع کند 
تنھا بصورت قرارداد کوتاه مدت يک ماھه و يا رومزد بکار گرفته است که , ته را کارگران قديمى اخراج شده طى ماه گذش
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سود بيشترى به جيب صاحب شرکت ريخته . ھم در دستمزد ھا ى کمتر و ھم در محروميت آنھا از حق بيمه و مزايا 
 .ميشود 

  
  ماه حقوق و بيمه و سنوات را طلب دارند3کارگران شرکت خدماتى رخش پاکان 

 
 کارگر ميباشد که اين کارگران به مدت سه ماه 280 خدماتى رخش پاکان متعلق به بنياد شھيد است و داراى شرکت

ميباشد كه ا زحقوق و بيمه وسنوات بى بھره اند و پيگيرى ھا وشکايت ھاى کارگران اين شرکت براى احقاق حقوقشان 
 تا کنون بى نيتجه ماند

  
 تھرانسر در آستانه تعطيلى ھستندکارخانه ھاى شھرک استقالل در منطقه 

 
بحرانى و در آستانه تعطيلى , اغلب کارخانه ھاى شھرک استقالل در تھرانسر , براساس خبرھاى رسيده از تھران 

 :ميباشند يکى از پرسنل کارخانه کيک اکباتان گفت 
 کيک ا کباتان را به مدت سه ماه .ھمه بحرانى ھستند .... صنايع آموزشى و , کيان موتور , کيک اکباتان , خار ماشين 

بخاطر مشکالتى که داشتند بسته بودند و بدنبال اعتراضات کارگران و مشکالتى که داشتند اخيرا آنرا باز کرده اند ولى 
 سال سابقه کار به اين معترض ھستند 15تا 13کارگران اخراجى از اين کارخانه ھا بعد از . کارخانه کماکان بحرانى است 

نه مزايا و , اخراج شدند و در ثانى چرا بعد از اين ھمه سال مثل کارگر ساده روزمزد اخراج شدند يعنى نه بيمه که چرا 
 نه حقوق بازنشستگى و نه از ھيچ مزاياى ساليانى که کار کردند بھره مند نيستند

  
 ابتكارات کارگران پرتالش لوله سازى خوزستا ن براى رسيدن به حقوق حقه خود

 
فلکه “ در فلکه مقابل ساختمان حراست اين شرکت که نام آنرا 89.11.12 لوله سازى خوزستان روز سه شنبه کارگران

 . ماه گذشته خود شدند20تجمع کرده و پيگير حقوق بيش از , گذاشته اند “ چه کنيم 
ار که جديت کارگران برخى از مقامات محلى ونمايندگان مجلس و ارگانھاى دست اندرک, بعد از تجمعات مکرر کارگران 

درسايتھا و حتى راديوى . براى حرکت به تھران و تجمع و تحصن در تھران براى احقاق حقوقشان را احساس کردند 
 .به صحنه آمده ووعده حل مشکالت کارگران تا قبل از عيد را دادند ,محلى تحت عنوان راديو جوان 

 صحنه -اما کارگران . يم و ميدانيم که آبى از آنھا گرم نميشود يکى از کارگران گفت از اين وعده ھا خيلى شنيده بود
را بصورت بلو توث در آورده اند تا درصورت , ھاى اين مقامات در تلوزيون محلى را كه وعده حل مشکالت آنھا را ميدادند

 لزوم مقابل آنھا بگذارند
 1389 بھمن 13
     
 سپرد جان زمينی زير فروريخته سقف آوارھای بين ميان در کارگر يک

 
  .شد کار حين در کارگر يک مرگ به منجر فروشگاه، يک زيرزمين سقف ريختن فرو : بر پایه گزارش دریافتی آمده است 

 ايشان و گرفته تماس تھران، نشانی آتش فرماندھی ستاد ،١٢۵ سامانه با محل در حاضر شھروندان حادثه، اين از پس
 فروشگاه آن ساخت حال در زيرزمين در کارگری " که داشتند اظھار جشنواره، انخياب در حادثه محل به رسيدن از پس

 ."سپرد جان و شد گرفتار آوار ميان در زيرزمين سقف ريختن فرو اثر بر و بود کار مشغول
 و بود ريخته فرو نخاله انباشت اثر در زيرزمين سقف "که است گفته اعزامی نشانان آتش فرمانده آبادي، خلج حميدرضا

 بيرون زيرزمين از را کارگر جان بي جسم ريخته فرو آجر و خاک برداشتن و نجات و ايمنی تجھيزات بکارگيری با نشانان آتش
  ."کردند اعالم و تاييد را مرگش وی معاينه با اورژانس امدادگران و آوردند
 از سقوط يا و مصالح ريزش اثر بر مانیساخت کارگران به مربوط کارگران، بين در تلفات آمار بيشترين که است ذکر شايان
 .باشد می بلندی

  
   یران اعدام در ايه بر علیه ژانو29 فلزکاران سوئد از اعتراضات یه اتحاديبانیپشت

  
 يرانسانی و غيتی امنی که تحت فشارھایران خود را از کارگران ايبانی پشتی ايانيه فلزکاران سوئد، با صدرو باتحادیه

  . قرار دارند، ابراز داشتی اسالمی جمھوریمرژ
 حاکم است به ی کارگرين فعالی برای بااليتدر کشور ما که نسبتا امن" مذکور آمده است، يانيه از بیی بخش ھادر

 ی ھا ی که خواستار لغو ناعدالتی و کسانی کارگرين فعالیران ھمچون ای توان تصور کرد که در کشورھای میسخت
 ينامروز بر ماست که به دفاع از فعال.  شوندی مم اعدایدان فرستاده شده و حت ھستند به زنی و اجتماعیاقتصاد
  ."یيم کشورھا منتقل نماین خود در ایھای خود را به ھم طبقه يات و تجربيم بشتابیگر دی در کشورھایکارگر
 یران ای کارگرين فعال خود را با تمامیما اتحاد و ھمبستگ" فلزکاران سوئد آمده است، یه اتحاديانيه بیانی بخش پادر

 خود را از اعتراضات يبانی راستا پشتیندر ا. يم دانی امن مسئول مینده آیک و خود را در شکل دادن به یم داریاعالم م
  .یم داری شده است، اعالم ميين تعیرانه اعدام در اي که به عنوان روز اعتراض بر علیه ژانو29

 2011 یه فور03 _  1389 بھمن ماه  13 چھارشنبه
  

   رخش پاکانیاعتراض کارگران شرکت خدمات
    



 232

 معوقه و سنوات خود توسط کارفرما، ی، به عدم پرداخت ماھھا دستمزدھا"رخش پاکان "ی شرکت خدماتکارگران
  .اعتراض کردند

و  يمه معوقه، بی ماه دستمزدھا3 باشند، از پرداخت یم" رخش پاکان" شرکت ی که کارفرمایم رژيد شھياد بنمقامات
 شرکت ین کارگران ای جمعیاعتراض و تالش ھا. یند نمای می شرکت خوددارین کارگر شاغل در ا280 از يشسنوات ب

   . نداشته استبر در ی ايجه به خواست و مطالبات خود، تاکنون نتيابیجھت دست
  1389 بھمن ماه  13 چھارشنبه

    
   خوزستانی در لوله سازیتداوم اعتراضات کارگر

 
 شرکت تجمع کرده و ین بھمن ماه، کارگران لوله سازى خوزستان، در فلکه مقابل ساختمان حراست ا12نبه  سه شروز

 . معوقه خود شدندی ماه دستمزدھا20 یافتخواستار در
 وعده پرداخت ی تاکنون بارھایم که مقامات رژید، برگزار گردی خوزستان در حالی کارگران لوله سازی اعتراضتجمع

 . کرده اندی کردن آنھا خودداری از عملی واھیرا داده اند و ھر با به بھانه ھامطالبات آنان 
 2011 یه فور03 _  1389 بھمن ماه  13 چھارشنبه

 
 یویه   اخراج مجدد کارگران سد ز

                                                                      
 شرکت جھاد ی توسط کارفرماياران،واقع در حومه شھر کام" یویهز"احداث سد  از کارگران شاغل در پروژه یگر دشماری

 .نصر، از کار اخراج شدند
 ی ھاياست است، در تداوم سی حاکی کارگری تشکل ھایجاد کمک به ای برای ھماھنگيته منتشره توسط کمگزارش

.  پروژه از کار اخراج شدندینشاغل در ا توسط شرکت جھاد نصر، چھار کارگر یویه حاکم بر پروژه ساخت سد زیضد کارگر
 تعداد کارگر که یناز ا.  مانده اندی سد باقین ساخت اه کارگر در پروژ17 در حال حاضر تنھا ید افزایگزارش مذکور م

 . باشندی مشغول به کار ميمه، از حق بی ماھه و بدون برخوردار3 باشند با قرارداد موقت ی آنان نگھبان ميشترب
  1389 بھمن ماه  13 چھارشنبه

 
    شھرک استقالل در تھرانسری کارخانه ھايلی و تعطی بحران اقتصادیدتشد 

 
 موجود در شھرک استقالل واقع ی از کارخانه ھاياری ھا، بسیارانه و پس از حذف یران در ای تداوم بحران اقتصاديجه نتدر

 .د قرار گرفته انيلیدر منطقه تھرانسر شھر تھران، در آستانه تعط
 شود ی قرار گرفته و کارگران آن از کار اخراج ميلی در آستانه تعطی بحران اقتصاديل که به دلیی جمله کارخانه ھااز

 از کارگران شاغل ياری بسیگر دیاز سو.  باشندی، م"ی آموزشیع موتور و صنايان اکباتان، کيک کين،خار ماش"عبارتند از 
 برخوردار ی کار و بازنشستگیای مزايمه، مشغول بکار بوده، از حق بادارد شھر استقالل به صورت قریدر کارخانه ھا

 .يستندن
  1389 بھمن ماه  13 چھارشنبه

 
 ی     کارگران ساختمانيمه قانون بیعدم اجرا

                         
 دولت و یران، در ای اعتراضات گسترده کارگريجه در نتیم کارگران توسط  مجلس رژی اجباريمه قانون بیب از تصوپس

 .یند نمای می قانون خوددارین ای از اجرای اجتماعينسازمان تام
 یزی برنامه ريچگونهھ: "گفت" یلناا" در گفتگو با خبرنگار ی شھرستان ساری کارگران ساختمانی انجمن صنفرئيس
عدم . صورت نگرفته است ی کارگران ساختمانی اجباريمه قانون بی جھت اجرای اجتماعين سازمان تامی از سویمدون
 کار ی و محل ھايط در محیمنی امکانات اين عدم تامليل که به دی که کارگرانيرد گی صورت می قانون در حالین ایاجرا

 خانواده خود، ی فرداين از بابت تامينانی اطميچ ھيمه، از جمله بیتی نبود پشتوانه حمايل شوند به دلیدچار حادثه م
 .ندارند

  1389من ماه   بھ13 چھارشنبه
 

        بابکانیاخراج صدھا کارگر نساج
                      

 خود صدھا کارگر ی ضد کارگری ھاياست، در تداوم س"آمل" بابکان واقع در شھر ی کارخانه نساجفرمایرکا
 . کارخانه را از کار اخراج کردینشاغل در ا
 کارخانه را از کار اخراج کرده ین کارگر شالغ در ا280از  يش بی واھی بابکان، بنا به بھانه ھای نساجکارفرمای

 کارخانه ین در ای، کارگریای از مزای و بدون بھره مندی کارگر آنھم به صورت قرار داد114در حال حاضر . است
  باشندیمشغول به کار م

  1389 بھمن ماه  13 چھارشنبه
 

 ی برودتیع صنای در کارخانه ھايدکاھش تول
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 ی ورود کاالھايجه در نتی، برودتی سازنده دستگاه ھای در کارخانه ھايد منتشره از کاھش سطح تولی ھاگزارش
 . دھندی خبر میران، به اينساخت چ

 کننده يد تولی بحران در کارخانه ھایجاد باعث اين، شده در کشور چيد توليمت نامرغوب و ارزان قی برودتی کاالھاورود
 . از کار اخراج شده اندیع، رشته از صناین و به موجب آن دھھا کارگر شاغل در ادهی کاالھا گردینا

  1389 بھمن ماه  13 چھارشنبه
 

 :رئيس انجمن صنفي كارگران ساختماني شھرستان ساري
 اجتماعي براي بيمه كارگران ساختماني برنامه ندارد تامين

 
مجلس برای حل مشكالت كارگران :    بھمن آمده است 13خ  ایلنا در تاری–به گزارش خبرگزاری دولتی کار ایران 

 .ساختمانی بيمه اجباری این كارگران را به قانون تبدیل كرد، اما ھنوز دولت برای اجرای آن گام جدی بر نداشته است
ون، ايرادھاي نامه مربوط به اجراي اين قانون نيز اشكال داشته باشد، بايد به جاي متوقف كردن موقت اجراي قان اگر آيين

 .آن را شناسايي و مرتفع كرد
متاسفانه عليرغم تاكيد : وگو با خبرنگار ايلنا گفت رئيس انجمن صنفي كارگران ساختماني شھرستان ساري در گفت

دولت عدالت محور براجراي اين قانون ، امروز ھيچگونه برنامه ريزي مدوني از سوي سازمان تامين اجتماعي انجام 
سازمان ھروز به ھر بھانه اي از اجراي اين قانون شانه خالي ميكند واين بي تفاوتي منجر به عصباني نميگيرد واين 

 .وسرگرداني كارگران ساختماني شده است
صدور دفتر چه ھاي :به گزارش ايلنا، صمد رباني با انتقاد از عملكرد سازما ن تامين اجتماعي در استان مازندران گفت

 .گيرد ان بصورت سليقه اي انجام ميتامين اجتماعي اين است
رباني با ايلنا با ابراز نگراني نسبت به سرگرداني كارگران ساختماني در سطح كشور واستان مازندران درخصوص 

مجلس برای حل مشكالت كارگران : دستورالعمل دولت به سازمان تامين اجتماعي مبني بر بيمه اين قشر افزود
 .رگران را به قانون تبدیل كرد، اما ھنوز دولت برای اجرای آن گام جدی بر نداشته استساختمانی بيمه اجباری این كا

درالبالي قانون گريزي تامين اجتماعي كارگران ساختمانی كه دچار حادثه می شوند به دليل : اين كارگرساختماني افزود
 .ای خانواده خود ندارندنبود پشتوانه حمایتی از جمله بيمه، ھيچ اطمينانی از بابت تامين بودن فرد

كارگران بسياری را سراغ دارم كه از داربست افتاده و قطع نخاع شده اند، اما به دليل نبود بيمه، مدتھاست در : وی گفت
خانه افتاده و با دریافت صدقه امرار معاش می كنند و این در حالی است كه با بيمه می توان این معضالت را به حداقل 

 .ممكن رساند
ازآغاز ثبت نام كارگران ساختماني تا كنون بيش :س انجمن صنفي كارگران ساختماني شھرستان ساري تصريح نمودرئي
 ھزارنفر با آموزش ھاي عملي از سازمان فني وحرفه اي استان كارت مھارت دريافت نموده اند كه جا دارد ازتالش 14از 

 .ودلسوزي اين سازمان نھايت تشكر را بنمايم
يان اينكه ھيچ مقام يا مسوولي حق ندارد از اجراي قانون بيمه اجباري كارگران ساختماني ولو به صورت موقت رباني با ب

نامه مربوط به اجراي اين قانون نيز اشكال داشته باشد، بايد به جاي متوقف كردن  حتي اگر آيين: خودداري كند، افزود
 .كردموقت اجراي قانون، ايرادھاي آن را شناسايي و مرتفع 

مطابق قانون دولت بايد زمينه شناسايي و فراھم ساختن امكان استفاده از مزاياي بيمه اجباري را براي : وي گفت
 .كارگران ساختماني واجد شرايط فراھم كند

ھاي تامين اجتماعي ھمواره در يك صد سال گذشته  اين فعال جامعه كارگري با اشاره به اينكه برخورداري از مزاياي بيمه
 و 87با تصويب قانون بيمه اجباري كارگران ساختماني در سال :  است، افزود كي از آرزوھاي كارگران ساختماني بودهي

 .نامه اجرايي اين قانون در بھار سال جاري به اين آرزو جامه عمل پوشانده شد ابالغ آيين
1389/11/13   

  

 . روسای ھفت دانشگاه کشور از کار بر کنار شدند

  . روسای ھفت دانشگاه کشور از کار بر کنار شدند:  بھمن آمده است 14 درتاریخ انشجو نيوزدبه نوشته 
 نفر از ٧دبير شورای عالی انقالب فرھنگی با اشاره به تصميمات اخير شورا به رياست رئيس جمھور از تاييد انتخاب 

  . روسای دانشگاھھای وابسته به وزارت بھداشت و وزارت علوم خبر داد
احکام : ارش خبرنگار مھر، محمدرضا مخبر دزفولی با اشاره به مصوبات جلسه شورای عالی انقالب فرھنگی گفتبه گز

آزادی برای رياست دانشگاه علوم پزشکی کردستان، عباس اسماعيلی برای رياست دانشگاه  رياست اردشير شيخ
کرد و عبدالرضا صباحی برای رياست علوم پزشکی رفسنجان، رضا ايمانی برای رياست دانشگاه علوم پزشکی شھر

  . دانشگاه علوم پزشکی کرمان مورد تاييد شورای عالی انقالب فرھنگی قرار گرفت
ھمچنين شورا احکام جھانشير امينی برای رياست دانشگاه کردستان، محمد زادشکويان برای رياست : وی افزود

  . لی را مورد تاييد قرار داددانشگاه مراغه و مسود گنجی برای رياست دانشگاه محقق اردبي
شايان ذکر است از زمان به روی کار آمدن محمود احمدی نژاد، تعداد بسياری از اساتيد و روسای اليق دانشگاھھا، به 

  . علت عدم ھمسويی با سياست ھای محمود احمدی نژاد از سمت خود بر کنار شده اند
پروفسور يوسف ثبوتي، فيزيکدان و رئيس دانشگاه مرکز تحصيالت يکی از جنجالی ترين تغييرھا در سال جاري، برکناری 

تکميلی زنجان بود که اين امر با اعتراض و اعتصاب دانشجويان و ھمچنين چھره ھای سر شناس علمی و فرھنگی 
  . کشور روبرو شد

 اين شورا خبر در بخش ديگری دبير شورای عالی انقالب فرھنگی ھمچنين از بررسی وضعيت تعطيالت در ايران توسط
نژاد تشکيل شد وضعيت تعطيالت کشور مورد بحث و بررسی قرار  اين جلسه شورا که به رياست احمدي: داد و گفت
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  . گرفت
دھد  ای و تطبيقی نشان مي ھای مقايسه رغم برداشتی که از ميزان تعطيالت در کشور است، بررسي علي: وی افزود

  . يران، پس از کشور يمن از نظر ميزان کم بودن در رده دوم جھان استکه مجموع تعطيالت رسمی و آخر ھفته در ا
مخبر دزفولی با بيان اينکه تعطيالت کارکردھای مختلفی دارد و نگاه تک بعدی اقتصادی به مقوله تعطيالت نگاه درستی 

ن اقتصادی داشته در بحث تعطيالت بايد نگاه جامع به تمام ابعاد فرھنگي، اجتماعي، سياسی و ھمچني: نيست، گفت
  . باشيم

ھای  ھا، نقش ھای اسالمي، انقالبی و ملی است که ھر کدام از اين ويژگي کشور ما کشوری با ويژگي: وی تاکيد کرد
از منظر اقتصادی گرچه در نظام رسمي، کار در ايام تعطيلی غيرفعال است ولی در نظام . مختلفی برای تعطيالت دارند

  . کنند  پيدا کرده و صنايعی که با گردشگری مرتبط ھستند، رونق بيشتری پيدا ميھا افزايش غيررسمی مسافرت
  

اين در حالی است که بيشتر اساتيد مجرب و با سابقه دانشگاھھا از کمبود وقت و باقی ماندن بسياری از مطالبی که 
گزاری کالس ھايی بيشتر از برنامه ی می بايست تدريس شود در پايان ترم گاليه مند بوده و عمدتاً پايان ترم مجبور به بر

  . ارائه شده از طرف دانشگاه می نمايند
 

  ماه حقوق معوقه4نساجی پارس ایران، 

اینک جھت دادن کرایه سيلو به شرکت ھای مختلف مانند .  جاده رشت الکان قرار داشت5ًاین کارخانه قبال در کيلومتر 
وی با خرید کارخانه گلتافت در . و کارفرمای آن افراشته ضدکارگر استمالک . تبدیل به انبار شده است... دخانيات و 

شھر صنعتی از محل دریافت وام ورشکستگی برای کارخانه نساجی پارس ایران ، تابلوی کارخانه نساجی را از چند ماه 
ع در شھر دستگاه ھای جدید خریداری شده نساجی وی به کارخانه واق. پيش به سر در کارخانه گلتافت نصب کرد

  .صنعتی منتقل شد

افراشته با ھزاران .  کارگر استخدامی در آن به سر می برند3 کارگر قراردادی و 12در حال حاضر، کارخانه توليدی ندارد و 
 کارگر را به صالبه بکشد و ماه ھا دستمزد آن ھا را توقيف کرده و نپردازد 270 به بعد 83دوز و کلک توانسته بود از سال 

ران بارھا با پليس و نيروھای امنيتی که جھت سرکوب اعتراضات به حقشان وارد کارخانه یا در مقابل نھادھای که کارگ
کارگران به سختی توانستند به مرز بازنشستگی برسند و مفاصاحسابشان را به صورت چک . دولتی بودند درگير شدند

 کارگر مستقر در کارخانه در 15ھم اکنون نيز . ون کشيدندھای مدت دار و با خلف وعده ھای مداوم از حلقوم افراشته بير
 ميليون تا چھار ميليون 3 ماه است که دیناری دستمزد دریافت نکرده اند و بابت مطالبات از گذشته ھر یک از 4حدود 

  .کارخانه پارس ایران نمونه کوچکی از بحران در توليد صنعتی در گيالن است. تومان طلب کارند

  مایه داری گيالنفعاالن ضدسر

     1389 بھمن 14

 به ورزانگزارش 

در مالکيت بخش خصوصی و کارفرمای آن فردی ضدکارگر به نام واقفی . این کارخانه در شھر صنعتی رشت واقع است
 کارگر مشغول به کار ھستند که از این تعداد 150در کارخانه . واقفی در ضمن رئيس انجمن داروسازان ایران است. است

محصوالت کارخانه ، بتادین ، سرم .  نفر استخدامی و بقيه قراردادی ھستند8 کارگر 150از بين . فر زن و بقيه مردند ن40
  .، پماد جلدی داخلی مخصوص زنان است) تصفيه ادرار ( دیاليز 

انه تحریم این در گذشته مواد اوليه کارخانه از کشورھای اروپایی تھيه می شد که به علت باال رفتن قيمت آن و به بھ
 ماه 6در حال حاضر حدود . است مواد از کشورھای ھند و بنگالدش ، پاکستان تھيه می شود که دارای کيفيت نازلی 

 صبح الی 7ساعت کار از . کارخانه دارای سرویس ایاب و ذھاب و سالن نھارخوری است. مواد اوليه درانبار موجود است
دستمزد . یک ھفته در ميان، پنجشنبه ھا کارخانه تعطيل است.  تعطيل است بعدازظھر و یک ساعت بابت نھار خوری5

مشکل تھيه مواد اوليه برای توليد محصول به دليل عدم گشایش اعتبار توسط بانک . کارگران طبق مصوبه اداره کار است
فی شرکت دیگری گفتنی است واق. کارخانه دارای شورای اسالمی کار است که وابسته به کارفرماست. ھا نيز ھست

  را در دست احداث دارد که این شرکت نيز در زمينه توليد دارو فعاليت خواھد داشت

 سوزی در پتروشيمی بندر امام   مصدوم بر اثر آتش١١دو کشته و 

 پتروشيمی NF 2سوزی در واحد  در اثر سانحه آتش:  بھمن آمده است 14به گزاری واحد دولتی گزارش فارس در تاریخ 
  . مصدوم شدند  نفر ١١مام يک نفر کشته و بندر ا

  .  که در حال تعميرات اساسی بوده رخ داده استNF 2سوزی روز گذشته در واحد  به گزارش فارس، اين حادثه آتش
اين حادثه در حالی رخ داد که واحد در دوره انجام تعميرات اساسی قرار : يک منبع آگاه، با تأييد اين خبر اظھار داشت

  . داشت
سوزی گستره نبود اما به دليل تجمع نيروی انسانی در ھنگام بروز حادثه منجر به کشته شدن يک  ابعاد آتش: ی افزودو

  .  نفر ديگر شد١١نفر و مصدوميت 
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ھشت مصدوم اين سانحه در بيمارستان صنايع پتروشيمی ماھشھر تحت مداوا ھستند و سه : اين منبع آگاه تصريح کرد
  . اند ت سوختگی به تھران اعزام شدهنفر ديگر به دليل شد

 دچار خسارت جدی نشده اما آنچه در اين حادثه نمود بيشتر و جای تأسف فراوان دارد بحث NFواحد : وی عنوان داشت
   .تلفات جانی آن است

 
  

  ماه است حقوق نگرفته اند٨کارگران شرکت ریسندگی پرریس 
  

-٨٨ھای معوقه طی سالھای  ریس در اعتراض به پرداخت نشدن حقوقبه دنبال اخراج اکثر کارگران شرکت ریسندگی پر
 و استخدام نيروھای جدید با تدابير شدید و گزینشی، اما ھمچنان کارگان این شرکت  با مشکل پرداخت نشدن ٨۶

  ماه حقوق دریافت نشده دارند و٨ حدود ٨٩کارگران شاغل  از ابتدای سال  .حقوق از طرف کارفرما مواجه ھستند 
این در حالی است که بارھا و بارھا کارگران .  ھنوز پرداخت نگردیده است٨٨تسویه حساب کارگران اخراجی سال 

اخراجی و شاغل این کارخانه به اداره کار، دادگستری و مراجع دیگر شکایت نموده اند ولی متاسفانه تا به امروز مراجع 
  . کارگران رسيدگی نکرده اندقانونی و قضائی سکوت اختيار کرده و به مشکالت این

 کميته ھماھنگی برای کمک به ایجاد تشکل ھای کارگری
  

 کارگران کيان تایر دست به تجمع اعتراضی در کنار جاده اسالمشھر زدند
  

  . ظھر امروز اقدام به آتش زدن الستيک در محوطه کارخانه کردند١۴این کارگران تا ساعت 
 صبح در ٨ کارگران کيان تایر از ساعت ٨٩ بھمن ماه ١۶آزاد کارگران ایران، امروز بنا بر گزارشھای رسيده به اتحادیه 

اعتراض به عدم اجرای توافقات صورت گرفته با آنھا برای پرداخت بموقع دستمزدھایشان و پایان دادن به نابسامانی در 
 از آنان با خارج شدن از کارخانه در تھيه مواد خام  در محل کارخانه دست به تجمع زدند و ساعتی بعد حدود دویست نفر

کنار جاده اسالمشھر و روبروی بخشداری چھاردانگه به تجمع اعتراضی خود ادامه دادند  و ھمزمان کارگران در داخل 
  .کارخانه اقدام به آتش زدن الستيک کردند که دود حاصل از آن از فواصل دور قابل مشاھده بود

 صبح در کنار جاده اسالمشھر دست به تجمع زده بودند پس از یک ساعت به ٩ ساعت بنا بر این گزارش کارگرانی که از
  . ظھر ادامه پيدا کرد١۴تجمع خود پایان دادند اما آتش زدن الستيک در داخل کارخانه از سوی کارگران تا ساعت 

گران اعالم کرد فردا فرماندار بدنبال این اعتراضات از سوی کارگران فرمانداری اسالمشھر طی تماسی با نماینده ھای کار
اسالمشھر به ھمراه ھيئتی از سوی سازمان حمایت از صنایع برای رسيدگی به خواستھای کارگران به کارخانه خواھند 

  .آمد
 دی ماه گذشته ادامه پيدا کرد کارگران این ٢۶ تا ١٨الزم به یادآوری است پس از اعتراضات کارگران کيان تایر که از روز 

 با وعده ھای کارفرما مبنی بر پرداخت بموقع دستمزدھای جاری شان و ھمچنين قول وزارت صنایع برای سر و کارخانه
سامان دادن به ادامه توليد در این کارخانه، از تجمع خود در مقابل وزارت صنایع صرف نظر کردند و به اعتراضات شان پایان 

 درصد آن در روز شنبه نھم دی پرداخت ۵٠اه پرداخت نشد و فقط دادند اما دستمزد دی ماه این کارگران پنجم بھمن م
گردید به ھمين دليل این کارگران از روز نھم دی ماه بار دیگر اعتصاب خود را از سر گرفتند و امروز با آتش زدن الستيک در 

 .محوطه کارخانه دست به تجمع در کنار جاده اصلی اسالمشھرزدند
 

 پارس ایرانگزارش از به ورزان و نساجی 
 

در مالکيت بخش خصوصی و کارفرمای آن فردی ضدکارگر به نام واقفی . این کارخانه در شھر صنعتی رشت واقع است
 کارگر مشغول به کار ھستند که از این تعداد ١۵٠در کارخانه . واقفی در ضمن رئيس انجمن داروسازان ایران است. است
محصوالت کارخانه، بتادین، سرم .  نفر استخدامی و بقيه قراردادی ھستند٨ر  کارگ١۵٠از بين .  نفر زن و بقيه مردند۴٠

 .، پماد جلدی داخلی مخصوص زنان است)تصفيه ادرار(دیاليز 
در گذشته مواد اوليه کارخانه از کشورھای اروپایی تھيه می شد که به علت باال رفتن قيمت آن و به بھانه تحریم این 

 ماه ۶در حال حاضر حدود . دش، پاکستان تھيه می شود که دارای کيفيت نازلی  استمواد از کشورھای ھند و بنگال
 صبح الی ٧ساعت کار از . کارخانه دارای سرویس ایاب و ذھاب و سالن نھارخوری است. مواد اوليه درانبار موجود است

دستمزد . ارخانه تعطيل استیک ھفته در ميان، پنجشنبه ھا ک.  بعدازظھر و یک ساعت بابت نھار خوری تعطيل است۵
مشکل تھيه مواد اوليه برای توليد محصول به دليل عدم گشایش اعتبار توسط بانک . کارگران طبق مصوبه اداره کار است

گفتنی است واقفی شرکت دیگری . کارخانه دارای شورای اسالمی کار است که وابسته به کارفرماست. ھا نيز ھست
 . شرکت نيز در زمينه توليد دارو فعاليت خواھد داشترا در دست احداث دارد که این

 
  ماه حقوق معوقه۴نساجی پارس ایران، 

 
اینک جھت دادن کرایه سيلو به شرکت ھای مختلف مانند .  جاده رشت الکان قرار داشت۵ًاین کارخانه قبال در کيلومتر 

وی با خرید کارخانه گلتافت در . دکارگر استمالک و کارفرمای آن افراشته ض. تبدیل به انبار شده است… دخانيات و 
شھر صنعتی از محل دریافت وام ورشکستگی برای کارخانه نساجی پارس ایران ، تابلوی کارخانه نساجی را از چند ماه 

دستگاه ھای جدید خریداری شده نساجی وی به کارخانه واقع در شھر . پيش به سر در کارخانه گلتافت نصب کرد
 .صنعتی منتقل شد

افراشته با ھزاران .  کارگر استخدامی در آن به سر می برند٣ کارگر قراردادی و ١٢در حال حاضر، کارخانه توليدی ندارد و 
 کارگر را به صالبه بکشد و ماه ھا دستمزد آن ھا را توقيف کرده و نپردازد ٢٧٠ به بعد ٨٣دوز و کلک توانسته بود از سال 
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وھای امنيتی که جھت سرکوب اعتراضات به حقشان وارد کارخانه یا در مقابل نھادھای که کارگران بارھا با پليس و نير
کارگران به سختی توانستند به مرز بازنشستگی برسند و مفاصاحسابشان را به صورت چک . دولتی بودند درگير شدند

 کارگر مستقر در کارخانه در ١۵ ھم اکنون نيز. ھای مدت دار و با خلف وعده ھای مداوم از حلقوم افراشته بيرون کشيدند
 ميليون تا چھار ميليون ٣ ماه است که دیناری دستمزد دریافت نکرده اند و بابت مطالبات از گذشته ھر یک از ۴حدود 

 .کارخانه پارس ایران نمونه کوچکی از بحران در توليد صنعتی در گيالن است. تومان طلب کارند
 فعاالن ضدسرمایه داری گيالن

 ١٣٨٩  بھمن١۴
  
  

  شدھزار تومان ٩٠٠خط فقر 
 

یک عضو ھيات مدیره کانون ھماھنگی  : بھمن آمده است 14 ایلنا در تاریخ –به گزارش خبرگزاری دولتی کار ایران 
کيا، عضو ھيات  دھقان علی. ھزار تومان می داند900فرمولی خط فقر را  شوراھای اسالمی کار استان تھران بر اساس

 کالری است 2300انرژی مورد نياز روزانه ھر انسان : گفت  گی شوراھای اسالمی کار استان تھرانمدیره کانون ھماھن
زندگی یک خانوار چھار نفره  ھای  به عبارت دیگر برای تامين ھزینه.شود  تومان می3650روز  که مبلغ ریالی آن برای ھر

جاری  خط فقردرسال:وی در گفت و گو با ایلنا افزود.کرد  ھزار تومان ھزینه440 تومان و ماھانه 500ھزار و  14روزانه باید
 ھزار تومان محال 900البته حداقل مزد .کنند کنند به مردم اعالم غير از این فکر می اگر مسئوالن. ھزار تومان است900

  طرح به صورت شفافرا در این کند باید جایگاه کارگران  ھا را پيگيری می یارانه  بحث ھدفمند کردن است اما حاال که دولت
  کند بيان

 
 کميته ھماھنگی برای ایجاد تشکل کارگری

  
 سطح نازل دستمزد کارگران در ایران

 درصد از کارگران ایران زیر حداقل ميزان دستمزد تعيين شده توسط دولت در سال جاری، مشغول به کار 43در حال حاضر 
 .می باشند

کسانی که در مشاغلی از جمله منشی، اپراتوری و بخش خدمات مشغول  درصد از کارگران شاغل در ایران از جمله 43
 . ھزار تومان، دریافت می نمایند303بکار می باشند، دستمزدھایی بسيار کمتر از مبلغ 

 .ھشتاد درصد کارگران ایران فاقد امنيت شغلی می باشند
 عالوه بر مشکالت جدی معيشتی، امنيتی  درصد کارگران ایران80، بيش از "ایلنا"بنا به گزارش خبرگزاری حکومتی 
 .شغلی خود را نيز از دست داده اند

 که کارگران در آن نقش اساسی را ایفا کردند می گذرد، کارگران ایران ھرچه 57 سال از انقالب سال 31در حالی که 
 با اجرای قانون حذف یارانه .بيشتر در معرض بيکاری، اخراج از کار و مشکالت متعدد اقتصادی و اجتماعی قرار گرفته اند

 درصد از کارگرانی که حتی مشغول بکار می باشند، دارای امنيت شغلی نبوده و در معرض 80ھا در ایران، بيش از 
  .بيکاری قرار دارند

 تجمع دوباره اعتراضی کارگران در مقابل اداره کار گلستان 

 
پرداخت دستمزدھای معوقه خود، برای دومين بار در ھفته در اعترض به عدم " نئوپان شموشک"کارگران معترض کارخانه 

  .گذشته در مقابل اداره کار رژیم در استان گلستان تجمع اعتراضی برپا کردند
 ماه دستمزدھای معوقه و مزایای خود، در مقابل اداره ٢٠ کارگر کارخانه مذکور در اعترض به عدم پرداخت ٣٠٠بيش از 

معترضان خواستار رسيدگی به مشکالت خود و پرداخت دستمزدھای معوقه . ع کردندکار رژیم در استان گلستان تجم
 روز پيش نيز در مقابل استانداری گلستان ٣" نئوپان شموشک"کارگران معترض کارخانه . توسط دولت و کارفرما شدند
 .تجمع اعتراضی برپا کرده بودند

  
 اه نفت آبادانگزارشاتی از اخراج و تشدید فشارھا بر کارگران پاالیشگ

 
گزارشات ارسالی توسط کارگران شاغل در پاالیشگاه آبادان از تداوم سياست اخراج سازی و تشدید فشارھا جھت 

 .بسيج گيری، در این پاالیشگاه خبر می دھند
پاالیشگاه این اقدام مقامات رژیم در .  کارگر شاغل در پاالیشگاه نفت آبادان از کار اخراج شدند40 بھمن ماه 9روز شنبه 

 .آبادان موجب نارضایتی شدید کارگران و درگيری کارگران اخراجی با حراست پاالیشگاه گردید
 تن از 28 بھمن ماه، به بھانه واھی پایان قرارداد کاری، 15ھمچنين مقامات رژیم در پاالیشگاه نفت آبادان قصد دارند روز 

مله منشی ھا و نقشه کش اداره مھندسی عمومی را از کار کارکنان زن شاغل در بخش ھای مختلف این کارخانه از ج
 .اخراج نمایند

گزارش دیگری حاکی است روز پنجشنبه ھفته گذشته، مقامات امنيتی و بسيج پاالیشگاه نفت آبادان به تمامی کارگران 
 این خواسته مقامات رژیم اما. اعالم کرده اند، باید باالجبار عضو بسيج شوند در غير این صورت از کار اخراج خواھند شد

 .با مخالفت جدی کارگران مواجه گردید
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 اعتصاب کارگران معترض نيروگاه برق علی آباد گرگان 

 
، در اعتراض به "نيروگاه پژو"اعتصاب دھھا تن از کارگران و شماری از کارکنان شاغل در نيروگاه برق گرگان موسوم به 

  .عدم پرداخت دستمزدھای معوقه، خبر می دھد
 ماه دستمزدھای 3 مھندس شاغل در نيروگاه برق گرگان به عدم پرداخت 3 کارگر و 30پس از اعتراضات مکرر بيش از 

معوقه و عدم پاسخگویی مقامات رژیم به خواست و مطالبات آنان، معترضان اقدام به برپایی اعتصابی اعتراضی از روز 
کارگران و کارکنان اعتصابی نيروگاه برق گرگان اعالم کرده اند . ه اند بھمن ماه نمود13 بھمن تا روز چھارشنبه 10یکشنبه 

 .چنانچه مقامات رژیم اقدام به پرداخت دستمزدھای معوقه آنان ننمایند، اعتراضات خود را ادامه خواھند داد
  

 اخراج صدھا کارگر نساجی بابکان
 
ياست ھای ضد کارگری خود صدھا کارگر شاغل در ، در تداوم س"آمل"فرمای کارخانه نساجی بابکان واقع در شھر رکا

.این کارخانه را از کار اخراج کرد  
در .  کارگر شاغل در این کارخانه را از کار اخراج کرده است280کارفرمای نساجی بابکان، بنا به بھانه ھای واھی بيش از 

  . در این کارخانه مشغول کار ھستند عطيلي کارگر آنھم به صورت قرار دادی و بدون بھره مندی از مزایای ت114حال حاضر 
  

 كارخانه ھاي شھرك استقالل
 

 اكثر كارخانه ھاي و توليدي ھاي شھرك استقالل در تھرانسر در آستانه تعطيلي بوده كه از عمده ترين اين كارخانه ھا 
 در اين خصوص يكي از شركت كيك اكباتان مي باشد كه تا چندي پيش محصوالت خود را به تركيه ھم صادر مي كرد و

 :كارگران اين شركت اظھار داشت كه 
کيک ا کباتان را به مدت سه ماه . ھمه بحراني ھستند .... صنايع آموزشي و , کيان موتور , کيک اکباتان , خار ماشين 

باز کرده اند ولي بخاطر مشکالتي که داشتند بسته بودند  و بدنبال  اعتراضات کارگران و مشکالتي که داشتند اخيرا آنرا  
 سال سابقه کار به اين معترض ھستند 15تا 13کارگران اخراجي از اين کارخانه ھا بعد از . کارخانه کماکان بحراني است 

نه مزايا و , که چرا اخراج شدند و در ثاني چرا بعد از اين ھمه سال مثل کارگر ساده روزمزد اخراج شدند يعني نه بيمه 
کارگری، در این کارخانه مشغول به . نه از ھيچ مزاياي سالياني که کار کردند بھره مند نيستندنه حقوق بازنشستگي و 

  .کار می باشند
 ٢٠١١, ١فوریهٔ , شنبه سه

 
  ماه حقوق معوقه كارگران رخش پاك3
 

ت  ماه است كه حقوق و سنوا3 كارگر مي باشد تا كنون به مدت 280 شركت خدماتي رخش پاكان كه داراي بيش از 
 .كارگران را پرداخت نكرده و پيگيري و شكايات كارگران تا كنون بي نتيجه مانده است

 
 "پارس ستاره"تھدید به اخراج کارگران کارخانه 

 
توليد کننده انواع " پارس ستاره"خبر رسيده از شھر کرمانشاه حاکی است، در واکنش به اعتراض کارگران کارخانه 

 .گران را تھدید به اخراج کرده استپالستيک و لوله، کارفرما، کار
 ماه دستمزدھای معوقه خود، تاکنون چندین بار تجمع اعتراضی برپا 4کارگران کارخانه مذکور در اعتراض به عدم پرداخت 

 40پس از اجرای قانون حذف یارانه  ھا، از مجموع . اما کارفرما ھربار آنان را تھدید به اخراج از کار نموده است. کرده اند
ھمجنين شايان به ذكر است كه كارخانه مذكور .کارگر شاغل در این کارخانه، نيمی از آنان توسط کارفرما اخراج شده اند

 .متعلق به بنياد شھيد رژيم مي باشد
 
 

 یران کارگران ای معوقه، خواست فوریھا پرداخت حقوق
  

در نظام :  بھمن آمده است 15یخ  در تاری کارگری تشکل ھایجاد کمک به ای برای ھماھنگکميتهبه نوشته 
ساند تا در مقابل برای امرار معاش خود و  ر دار به فروش می داری، کارگر نيروی کارش را در بازار به سرمایه سرمایه
ی خوراک، پوشاک، مسکن،  آورد، ھزینه او با دستمزدی که از این طریق به دست می. اش مزد دریافت کند خانواده

. ی حيات و فروش دوباره نيروی کار به صاحب سرمایه، تجدید قوا کند پردازد تا بتواند برای ادامه  را می...تحصيل فرزندان و
به دليل وجود نابرابری و تضاد طبقاتی در مناسبات اجتماعی کنونی، تعيين دستمزد نيز واقعی نيست و کارگران فقط  

اما آنچه که امروز . کنند داران تصاحب می ز آن را سرمایهکنند و بخش دیگر ا بخشی از حاصل دسترنج خود را دریافت می
اند، پرداخت نشدن  به یک معضل اساسی برای طبقه کارگر در ایران تبدیل شده و کارگران زیادی با این مشکل مواجه

  .ھمان دستمزدھا و مزایای ناچيز و زیر خط فقر  است
 روز گسترش یافته و به امری رایج و متداول  داران، روز به ه کارگران توسط سرمای ھای اخير عدم پرداخت حقوق در سال

ھای بزرگ و کوچک توليدی از قبيل لوله سازی خوزستان، الستيک البرز ،  عالوه بر کارگران مجتمع. تبدیل شده است
ھایی مانند   ژهکاران پرو چنين کارفرمایان و پيمان کنند، بلکه ھم ھای طوالنی دستمزد دریافت نمی ، که ماه...آزمایش و
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ھای مختلفی از  این روند باعث شده که بخش. نيز حقوق کارکنان خود را به عقب می اندازند.. عسلویه ، مسکن مھر و
ھای مختلف برای گرفتن مطالبات خود، دست به مبارزه  طبقه کارگر، ھمواره با این معضل دست به گریبان باشند و از راه

اند از راه ھای مختلف ، از جمله تجمع ، تحصن ، راھپيمایی و  ھای معوقه مواجه وقکارگرانی که با مشکل حق. بزنند
اند، اعتراض  باری که صاحبان سرمایه برای آنان رقم زده اعتصاب و اشکال دیگر اعتراض و مبارزه ، به شرایط اسف

  .کنند می
ھایی از جمله رکود و  وقه، به بھانهھای کارگری برای گرفتن مطالبات مع داران ھمواره در برابر اعتراض سرمایه

ھا و دیگر  خانه روھای وزارت گویی به کارگران طفره می روند و آنھا را به راه ورشکستگی، کمبود منابع و امثال آن، از پاسخ
ای جز  روندی که در موارد متعدد ، بی حاصل بودن خود را به اثبات رسانده و نتيجه. دھند نھادھای دولتی ارجاع می

اما . ی اداری ، فایده دیگری برای کارگران در بر نداشته است مکش ھا و چانه زنی ھای بيھوده با بورکراسی پيچيدهکش
ای برای کارگران پذیرفتنی نيست و آنھا با مشاھدات روزانه خود متوجه این  واقعيت این است که ھيچ دليل و بھانه

تر می شوند و بسياری از معادالت اقتصادی  داران فربه و فربه اند که از حاصل زحمت آنھاست که سرمایه مسئله شده
ھای متوالی حقوق خود را دریافت  کارگرانی که ماه. سرمایه و سود و زیان ناشی از آن، ھيچ ربطی به آن ھا ندارد

   کنند؟توانند حتی یک روز چنين شرایطی را تحمل داران بپرسند که آیا آن ھا می کنند ، حق دارند از سرمایه نمی
. کارگران باید بدانند برای رسيدن به مطالبات و پرداخت حقوق معوقه خود، به اتحاد و ھمبستگی بيشتری نياز دارند

اند، باید تالش کنند تا با ایجاد  ای، ساختمانی و خدماتی که با چنين مشکلی مواجه مراکز مختلف توليدی، پروژه
ھای معوقه خود را طلب کنند و آن ھا را از سرمایه  ، تمامی حقوقھای مستقل کارگری و حمایت از  ھم دیگر تشکل

ھای کارگری با ھمه وجود ، از خواست فوری و عاجل کارگران  کميته ھماھنگی برای کمک به ایجاد تشکل. داران بگيرند 
اخت آن ھا مبارزه می کند و به ھمراه کارگران برای بازپرد ھای معوقه ، پشتيبانی می ی حقوق ایران ، برای پرداخت کليه

  .نماید 

   درصد کارگران فاقد امنيت شغلی ھستند80:در آستانه سالگرد انقالب بھمن

: گويد دبير اجرايى خانه كارگر مازندران مي:    بھمن آمده است 15 ایلنا در تاریخ –به گزارش خبرگزاری دولتی کار ایران 
اند  ای داشته بسياری از كارگران كه در پيروزی انقالب نقش ارزندهكنيم كه  در حالی جشن پيروزی انقالب را برگزار مي

اند و  اند و كارگرانی كه نقش موثری در فروپاشی رژيم گذشته داشته پس از انقالب شغل و معيشت خود را از دست داده
  . ندشوند امروز نگران زندگی خود و آينده فرزندان خويش ھست به عنوان صاحبان اصلی انقالب محسوب مي

دريابيگى در گفتگو با خبرنگارايلنا با اشاره به سالگرد پيروزى انقالب ونقش كارگران در شكل گيرى تشكل ھاى ... نصرا
پيروزی انقالب اسالمی دو منظر دارد ،يکى آغاز و مبدأ تاريخی اش که عبارت : كارگرى تحت عنوان شوراى اعتصاب گفت
 صنعت نفت،بنابراين اگر دو منشا و دو قشر مھم را ذکر کنيم يک بخش طالب بود از حوادث قم و دوم اعتصابات سراسری

اند که نھضت فکری و نھضت اوليه و حرکت خيز اين جنبش را در قم آغاز کردند و بخش ديگر آن در عرصه اقتصادی و توان 
ان بودند که با اعتصاب اقتصادی و نيروی اقتصادی و مضمحل کردن ماشين اقتصادی نظام شاھنشاھی بود که اين کارگر

ھايشان در صنعت نفت و بعد در بقيه صنايع ماشين اقتصادی شاه را متوقف کردند و بدين ترتيب زمينه پيروزی انقالب را 
  . اگر اين انقالب دو بال دارد يک بال آن کارگران ھستند.مھيا کردند

تن قانون کار باعث شكل گرفتن مجمع تشخيص پس از پيروزی انقالب اسالمی و تحوالت منجر به نوش: وى تصريح نمود
  . مصلحت نظام شد
از جمله مسائلی مھمی که ما در عصر جديد در عرصه اجتماعی و اقتصادی شاھدش بوديم ايجاد : دريابيگى افزود

شورھای اسالمی کار،تعريف يک تشکل و نظام تشکيالتی در عرصه روابط کاربودكه درغالب شوراھاى اسالمى كار 
  . انجات كارگران توانستند با بيان مسائل ومشكالت خود با كارفرما تعامل وھماھنگى بوجود بياورنددركارخ

اگر کار و کارگررا در فقه اسالمی دنبال :دريابيگى در مورد جايگاه کارگر در نظام اجتماعی و اقتصاد اسالمی می گويد
است پيرامون بوسيدن دست کارگری توسط پيامبر،پيدا در مورد روايتی که منقول )ص(کنيم،جای پاھايی از عصر پيامبر 

از امام صادق منقول است که کار و کارگر را با خون شھدا و . در عصر ائمه نيز اين مساله را می توان ديد.می کنيم
  به58در عصر جديد ھم جمالتی که از امام راحل در اولين پيامشان در سال .مجاھده مجاھدين برابر و ھم ارج گرفتند

مناسبت روز جھانی کارگر در ميدان امام حسين خوانده شده جمالتی است که از نظر توصيفی بايد بگويم که جمالتی 
  . بی نظيری است

اين فعال جامعه كارگرى در بخش ديگرى از سخنان خود در خصوص تعديل نيروى كار به بھانه ھاى مختلفى كه انجام 
ھای آتی است، و  ھای کارگري، بيکاری وتعديل تدريجی کارگران در ماه کلترين نگرانی کنونی تش مھم:مى گيرد، گفت

  . ای بزرگ جلوگيری کنند اميدواريم که مسووالن کشوری نيز اين نگرانی را داشته باشند و از بروز چنين فاجعه
ارگران و به گفته دبير اجرايى تشكيالت خانه كارگر مازندران ،جامعه کارگری وضعيت مناسبی ندارد و حقوق ک

  . بازنشستگان جوابگوی ھزينه ھا نيست
خصوصی سازی ، مسائل بسياری برای کارگران به :وی خصوصی سازی را از معضالت جامعه کارگری عنوان کرد و افزود

  . وجود آورده است
  .  درصد کارگران امنيت شغلی ندارند80: دريابيگی با اشاره به نبود امنيت شغلی کارگران يادآور شد

ر اجرايی خانه کارگر مازندران با بيان اينکه در قالب قراردادھای موقت کار نمی توان از حقوق کارگر دفاع کرد، اظھار دبي
جامعه کارگری دچار مشکالت فراوان شده و قراردادھای موقت کار در شرکت ھای خدماتی و : داشت 

  . کارخانجات،معضالت بی شماری برای کارگران به وجود آورده است
حقوق کارگری جوابگوی يک چھارم از : ی با اشاره به قراردادھای سفيد امضا و بيمه نبودن برخى کارگران تصريح کردو

  . ھزينه ھای خانواده پنج نفری نيست
امروز برای بازنشستگان که جانبازان سنگرھای : دريابيگی با بيان اينکه شكل بيمه ھای کارگری در حال تغيير است،گفت

  .  مشکالتی به وجود آمده و آن ھا با سيلی صورت خود را سرخ می کنندتوليد بودند
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 96 قانون کار و ماده 41اين مساله کامال مغاير با ماده :  درصد افزايش حقوق بازنشستگان گفت6وی با اشاره به مبلغ 
  . تامين اجتماعی است 

شعار عدالت اجتماعی و دفاع از حقوق فقرا و برخی قبل از رسيدن به قدرت : دبير اجرايی خانه کارگر مازندران گفت
  . ضعفا را سر می دھند و پس از انتخاب شدن خانه کارگر را نھاد سياسی مى خوانند

متاسفانه کمتر : دريا بيگى از بی توجھی مجلس به تقنين قوانين در حوزه معيشت کارگران انتقاد می کندو می گويد
اقدامات .م داده و اقدامات تقنينی مجلس تا کنون بسيار محدود بوده استمجلس اقدامات تقنينی در اين رابطه انجا

مجلس در اين حوزه بيشتر اقدامات حقوقی است و نه اقدامات مالی و مادی مگر در بخش کارگران مشمول حوزه دولت 
  . که سعی شده ھم ترازی ھا به حداکثر رسانده شود
 كارگران نساجی مازندران و عدم دريافت حقوق درچند ماه گذشته دريابيگي، ضمن ابراز تاسف از وضعيت بد معيشتی

ای  كنيم كه بسياری از كارگران كه در پيروزی انقالب نقش ارزنده در حالی جشن پيروزی انقالب را برگزار مي: گفت
ژيم گذشته اند و كارگرانی كه نقش موثری در فروپاشی ر اند پس از انقالب شغل و معيشت خود را از دست داده داشته
  . شوند امروز نگران زندگی خود و آينده فرزندان خويش ھستند اند و به عنوان صاحبان اصلی انقالب محسوب مي داشته

درآمد تشنه  امروز كارگران زحمتكش و كم: وی در ادامه به شعار عدالت و مھرورزی در دولت دھم اشاره كرد و افزود 
  . اند عدالت و مھرورزي
متاسفانه بعضی از مسئولين فقط شعارھای زيبايی در حمايت از كارگران و فقرا سر : شان ساختدريابيگی خاطرن

  . توانند برای مردم كار كنند استعفاء بدھند كه نمي دھند درحالى كه امام فرمودكارگری افتخار است و كساني مي
طبرستان ، تالر، گونی بافی ، (ازندران دبير اجرايی خانه كارگر مازندران به وضعيت بسيار اسفناك كارگران نساجی م

اند و  كارگران نساجی مازندران چند ماه حقوق دريافت نكرده: اشاره كرد و گفت) فايناس و دفتر مركزی اين واحد در تھران
  . اند ھای خود مواجه با مشكالت شديد روحی و روانی و شرمندگی نزد خانواده

كارگران نساجی خواھان اقدام : يس جمھوری و استاندار مازندران گفتدريابيگی خطاب به ھمه مسئولين خصوصاً ري
  .سريع نسبت به بالتكليفی خود و رفع شديد معضالت معيشتی خويش و پرداخت حقوق معوقه خود ھستند

  ھمراه با فيلم راھپيمایی کارگران شرکت آونگان اراک تجمع و
  

 کارگران شرکت آونگان اراک صبح چھارشنبه سر کار خود   :د بھمن می نویس15 در ندای سبز آزادیسایت اصالح طلب 
کرده و مقابل  و در اعتراض به اینکه شش ماه حقوق نگرفته اند، در خيابان ھای اصلی شھر اراک تجمع حاضر نشدند

  نفر۴٠٠یک خبرنگار خبرگزاری مھر که در محل حاضر بوده، تعداد کارگران معترض را .فرمانداری این شھر تجمع کردند
  .مالکان این شرکت بوده اند تخمين زده و نوشته که آنھا خواستار رسيدگی مسئوالن به وضعيتشان و برخورد قانونی با

در یکی از این . امروز اراک است در اینترنت چند کليپ ویدئویی ھم منتشر شده که ظاھرا مربوط به اعتراض کارگری
وقت ظھور است اگر / یا حجت ابن الحسن عسگری«دھند  ر میکليپ ھا کارگران معترض در حال راھپيمایی شعا

 .به گوش می رسد» صدا و سيمای ما/ننگ ما ننگ ما» و در کليپ دیگر صدای شعار» بنگری
یگان ھای نيروی انتظامی حضور » آنگونه که خبرنگار مھر گزارش کرده، ھمزمان با تجمع کارگران در خيابان ھای اراک،

 .به محل تجمع به وجود آمده بوده است  سنگينی ھم در خيابان ھای منتھیو ترافيک» موثر داشته
 

استان مرکزی ھنوز کاری برای  کارگران کارخانه آونگان اراک شش ماه است که حقوق نگرفته اند و می گویند مسئوالن
  .نشده است رفع مشکالت آنھا نکرده اند و ھيچيک از تعھداتشان جرا

این مقام . استان مرکزی خارج است دار اراک می گوید حل مشکالت شرکت آونگان از اختياراین در حالی است که فرمان
 .متھم کرده مسوول مدیران این شرکت را به ناتوانی در اداره آن

شان را از مسير قانونی پيگيری  قانونی یک کارگر معترض به خبرنگار مھر گفته است که کارگران می خواھند مطالبات
 .بدون حقوق دیگر برایشان قابل تحمل نيست ھای شدید ناشی از شش ماه کارکنند ولی فشار

  
49Hhttp://www.youtube.com/watch?v=pk9AzENgQmc&feature=player_embedded   

  
  حقوق نگرفته اند ماه است8کارگران شرکت ریسندگی پرریس 

-88ھای معوقه طی سالھای  به دنبال اخراج اکثر کارگران شرکت ریسندگی پرریس در اعتراض به پرداخت نشدن حقوق
 با مشکل پرداخت نشدن   و استخدام نيروھای جدید با تدابير شدید و گزینشی، اما ھمچنان کارگان این شرکت86

 ماه حقوق دریافت نشده دارند و 8 حدود 89   از ابتدای سال  شاغلکارگران.حقوق از طرف کارفرما مواجه ھستند 
این در حالی است که بارھا و بارھا کارگران . ھنوز پرداخت نگردیده است88تسویه حساب کارگران اخراجی سال 

مروز مراجع اخراجی و شاغل این کارخانه به اداره کار،دادگستری و مراجع دیگر شکایت نموده اند ولی متاسفانه تا به ا
   .  قانونی و قضائی سکوت اختيار کرده و به مشکالت این کارگران رسيدگی نکرده اند

  کميته ھماھنگی برای کمک به ایجاد تشکل ھای کارگری 

 1389 بھمن 15

 فوت يکی ديگر از مجروحان حادثه ايران خودرو 
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رگران ايران خودرو که در پی مجروحيت در گفته می شود يکی ديگر از کا: بھمن می نویسد 15اریخ ت در آيندهسایت 
سعيد به ”به گزارش آينده نيوز زنده ياد . حادثه شامگاه اربعين حسينی در بيمارستان بستری شده بود، در گذشته است

 و سپس در بيمارستان ٢وی در بيمارستان شماره . يکی از زخمی ھای حادثه در ايران خودرو به لقا هللا پيوست“ نژاد
 مجروح خبر داد، اما ١٣ کشته و ۴در اين حادثه ايران خودرو از . تری بود و سحرگاه امروز دعوت حق را لبيک گفتآتيه بس

 .  تن خبر داده بودند٨برخی منابع از کشته شدن 

  
 ميليون دالری ژاپن به پناھندگان در ايران برای جبران خسارت ناشی از حذف 6کمک 

 يارانه ھا 

 2011 ميليون دالر آمريکا توسط دولت ژاپن اولين کمک نقدی سال 6مبلغ :  بھمن گزارش می دھد 15در تاریخ خبر آنالين 
  . به فعاليتھای کميساريای عالی سازمان ملل متحد در امور پناھندگان در جمھوری اسالمی ايران است 

در زمانی که دولت ايران يارانه "کارلوس زاکاگنيني، نماينده کميسر عالی پناھندگان سازمان ملل متحد در ايران گفت، 
ھا را از تمامی کاالھای اوليه حذف می کند، آژانس پناھندگان سازمان ملل به کمکھای بيشتری جھت پشتيبانی از 

برخالف ايرانی ھا، پناھندگان افغان کمکھای نقدی دريافت ." آسيب پذيرترين جمعيت موجود در کشور نياز خواھد داشت
  ."  کميساريا به تمام کمکھای ممکن جھت حمايت از آنھا نياز خواھد داشتنمی کنند و بنابراين

 تأمين شده است ، 2010با اشاره به اين واقعيت که تنھا کمتر از نيمی از بودجه کل مورد نياز آژانس پناھندگان در سال 
کشور ژاپن ھمواره پشتيبان ."  دريافت کنيم2011من اميدوارم که بتوانيم کمکھای بيشتری را در سال : "زاکاگنينی گفت

  . بزرگی برای فعاليتھای کميساريای عالی سازمان ملل متحد در امور پناھندگان بوده است
کمک به "ميليون دالری آن کشور تحت عنوان )28.3(اين کمک دولت ژاپن به ايران بخشی از کمک بيست و ھشت وسه 

لبانه پناھندگان افغان از ايران و بمنظور پوشش نيازھای اوليه و اين مبالغ برای کمک به بازگشت داوط. است"افغانستان
خدمات اساسی مانند مراقبت ھای بھداشتی اوليه و آموزش، و ھمچنين برای پوشش ھزينه ھای ارائه خدمات به 

 اجرا 2011قرار است که اين فعاليتھا بين ژانويه و سپتامبر . پناھندگان دارای نيازھای خاص اختصاص داده شده است
  . شوند

بودجه جھت پوشش نيازھای )39.951.108( به حدود چھل ميليون دالر 2011کميساريا برآورد کرده است که برای سال 
  . پناھندگان ساکن ايران نياز خواھد داشت

، تعداد يک ميليون وبيست ونه ھزار و سيصد و بيست 1389 آبان 7بر اساس آمار دولت جمھوری اسالمی ايران، از 
پناھنده ثبت شده عراقی در ) 42.854(پناھنده ثبت شده افغان و چھل و دو ھزار وھستصد و پنجاه و چھار )1.029.320(

  .ايران ساکن ھستند 
   

     دست به تجمع اعتراضی در کنار جاده اسالمشھر زدند کارگران کيان تایر
    کارخانه کردند ظھر امروز اقدام به آتش زدن الستيک در محوطه14این کارگران تا ساعت 

  
 صبح در اعتراض به عدم اجرای 8 کارگران کيان تایر از ساعت 89 بھمن ماه 16بنا بر گزارشھای دریافتی از ایران  در تاریخ 

در محل  توافقات صورت گرفته با آنھا برای پرداخت بموقع دستمزدھایشان و پایان دادن به نابسامانی در تھيه مواد خام 
مع زدند و ساعتی بعد حدود دویست نفر از آنان با خارج شدن از کارخانه در کنار جاده اسالمشھر و کارخانه دست به تج

 و ھمزمان کارگران در داخل کارخانه اقدام به آتش زدن  روبروی بخشداری چھاردانگه به تجمع اعتراضی خود ادامه دادند
 د الستيک کردند که دود حاصل از آن از فواصل دور قابل مشاھده بو

 صبح در کنار جاده اسالمشھر دست به تجمع زده بودند پس از یک ساعت به 9بنا بر این گزارش کارگرانی که از ساعت 
  . ظھر ادامه پيدا کرد14تجمع خود پایان دادند اما آتش زدن الستيک در داخل کارخانه از سوی کارگران تا ساعت 

المشھر طی تماسی با نماینده ھای کارگران اعالم کرد فردا فرماندار بدنبال این اعتراضات از سوی کارگران فرمانداری اس
اسالمشھر به ھمراه ھيئتی از سوی سازمان حمایت از صنایع برای رسيدگی به خواستھای کارگران به کارخانه خواھند 

  .آمد
 ادامه پيدا کرد کارگران این  دی ماه گذشته26 تا 18الزم به یادآوری است پس از اعتراضات کارگران کيان تایر که از روز 

و ھمچنين قول وزارت صنایع برای سر و   کارخانه با وعده ھای کارفرما مبنی بر پرداخت بموقع دستمزدھای جاری شان 
سامان دادن به ادامه توليد در این کارخانه، از تجمع خود در مقابل وزارت صنایع صرف نظر کردند و به اعتراضات شان پایان 

 درصد آن در روز شنبه نھم دی پرداخت 50ستمزد دی ماه این کارگران پنجم بھمن ماه پرداخت نشد و فقط دادند اما د
گردید به ھمين دليل این کارگران از روز نھم دی ماه بار دیگر اعتصاب خود را از سر گرفتند و امروز با آتش زدند الستيک در 

  .مشھرزدندمحوطه کارخانه دست به تجمع در کنار جاده اصلی اسال
 

  ھای معوقه، خواست فوری کارگران ایران  پرداخت حقوق

داری، کارگر نيروی کارش را در بازار به  در نظام سرمایه: کميته ھماھنگی برای کمک به ایجاد تشکل ھای کارگری
ا دستمزدی که از او ب. اش مزد دریافت کند ساند تا در مقابل برای امرار معاش خود و خانواده ر دار به فروش می سرمایه

ی  پردازد تا بتواند برای ادامه را می... ی خوراک، پوشاک، مسکن، تحصيل فرزندان و آورد، ھزینه این طریق به دست می
به دليل وجود نابرابری و تضاد طبقاتی در مناسبات . حيات و فروش دوباره نيروی کار به صاحب سرمایه، تجدید قوا کند

کنند و  زد نيز واقعی نيست و کارگران فقط بخشی از حاصل دسترنج خود را دریافت میاجتماعی کنونی، تعيين دستم
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اما آنچه که امروز به یک معضل اساسی برای طبقه کارگر در ایران . کنند داران تصاحب می بخش دیگر از آن را سرمایه
 و مزایای ناچيز و زیر خط فقر اند، پرداخت نشدن ھمان دستمزدھا تبدیل شده و کارگران زیادی با این مشکل مواجه

  . است
 روز گسترش یافته و به امری رایج و متداول  داران، روز به  کارگران توسط سرمایه ھای اخير عدم پرداخت حقوق در سال

ھای بزرگ و کوچک توليدی از قبيل لوله سازی خوزستان، الستيک البرز ،  عالوه بر کارگران مجتمع. تبدیل شده است
ھایی مانند   کاران پروژه چنين کارفرمایان و پيمان کنند، بلکه ھم ھای طوالنی دستمزد دریافت نمی ، که ماه...آزمایش و

ھای مختلفی از  این روند باعث شده که بخش. نيز حقوق کارکنان خود را به عقب می اندازند.. عسلویه ، مسکن مھر و
ھای مختلف برای گرفتن مطالبات خود، دست به مبارزه  و از راهطبقه کارگر، ھمواره با این معضل دست به گریبان باشند 

اند از راه ھای مختلف، از جمله تجمع، تحصن، راھپيمایی و  ھای معوقه مواجه کارگرانی که با مشکل حقوق. بزنند
  . کنند تراض میاند، اع باری که صاحبان سرمایه برای آنان رقم زده اعتصاب و اشکال دیگر اعتراض و مبارزه، به شرایط اسف

ھایی از جمله رکود و  ھای کارگری برای گرفتن مطالبات معوقه، به بھانه داران ھمواره در برابر اعتراض سرمایه
ھا و دیگر  خانه روھای وزارت گویی به کارگران طفره می روند و آنھا را به راه ورشکستگی، کمبود منابع و امثال آن، از پاسخ

ای جز  روندی که در موارد متعدد، بی حاصل بودن خود را به اثبات رسانده و نتيجه. ھندد نھادھای دولتی ارجاع می
اما . ی اداری ، فایده دیگری برای کارگران در بر نداشته است کشمکش ھا و چانه زنی ھای بيھوده با بورکراسی پيچيده

ھا با مشاھدات روزانه خود متوجه این ای برای کارگران پذیرفتنی نيست و آن واقعيت این است که ھيچ دليل و بھانه
تر می شوند و بسياری از معادالت اقتصادی  داران فربه و فربه اند که از حاصل زحمت آنھاست که سرمایه مسئله شده

ھای متوالی حقوق خود را دریافت  کارگرانی که ماه. سرمایه و سود و زیان ناشی از آن، ھيچ ربطی به آن ھا ندارد
  توانند حتی یک روز چنين شرایطی را تحمل کنند؟  داران بپرسند که آیا آن ھا می ارند از سرمایهکنند، حق د نمی

. کارگران باید بدانند برای رسيدن به مطالبات و پرداخت حقوق معوقه خود، به اتحاد و ھمبستگی بيشتری نياز دارند
اند، باید تالش کنند تا با ایجاد  لی مواجهای، ساختمانی و خدماتی که با چنين مشک مراکز مختلف توليدی، پروژه

ھای معوقه خود را طلب کنند و آن ھا را از سرمایه داران  ھای مستقل کارگری و حمایت از ھم دیگر، تمامی حقوق تشکل
ھای کارگری با ھمه وجود ، از خواست فوری و عاجل کارگران ایران،  کميته ھماھنگی برای کمک به ایجاد تشکل. بگيرند

  . کند و به ھمراه کارگران برای بازپرداخت آن ھا مبارزه می نماید ھای معوقه، پشتيبانی می ی حقوق ی پرداخت کليهبرا

  تجمع کارگران پروژه احداث تصفيه خانه آب شرب طبس مقابل فرمانداری 

من با تجمع در مقابل بھ١۶خانه آب شرب طبس، ظھر امروز  نفر از کارگران پروژه احداث تصفيه۴٠به گزارش فارس، حدود 
  . ساختمان فرمانداری طبس از عدم پرداخت حقوق خود طی ھفت ماه اخير خبر دادند

خانه آب شرب شھر طبس، شرکت مھندسی فرایندکاو است که به دليل تاخير در  پيمانکار پروژه ساخت مخازن و تصفيه
  .  به پرداخت حقوق کارگران نيستای استان یزد، قادر ھای کارفرما یعنی شرکت سھامی آب منطقه پرداخت

کار و امور اجتماعی  کارگران با بيان اینکه مکاتبات متعددی با نھادھایی ھمچون فرمانداری، نھاد امامت جمعه و اداره
اند، اعالم کردند که با وجود انتقال مشکل به   منظور پيگيری برای پرداخت حقوق معوق کارگران انجام داده طبس به

  . اند ای نشنيده کننده ا تا این لحظه ھيچ پاسخ قانعمسئوالن، ام
به دنبال تجمع امروز کارگران شرکت فرایند کاو در مقابل ساختمان فرمانداری طبس، رئيس شورای اسالمی شھر و 

کار و امور اجتماعی و فرمانده انتظامی شھرستان طبس، در جمع کارگران معترض حاضر شدند و  شھرستان، رئيس اداره
  . تر حقوق معوقه آنھا را دادند ه پيگيری پرداخت ھر چه سریعوعد

 اند  کارگران يک کارخانه ريسندگی در سنندج، ھشت ماه است که حقوق نگرفته

با وجود اخراج اکثر کارگران شرکت ريسندگی پرريس سنندج در :  بھمن آمده است 16به گزار ش سایت کلمه در تاریخ 
 و استخدام نيروھای جديد با تدابير شديد و گزينشي، ٨۶-٨٨ھای معوقه طی سالھای  اعتراض به پرداخت نشدن حقوق

  . کارگران اين شرکت ھمچنان با مشکل پرداخت نشدن حقوق از طرف کارفرما مواجه ھستند
 حدود ھشت ماه حقوق ٨٩به گزارش کميته ھماھنگی برای ايجاد تشکل ھای کارگري، کارگران شاغل از ابتدای سال 

  .  نيز ھنوز پرداخت نشده است٨٨ت نشده دارند و تسويه حساب کارگران اخراجی سال درياف
ھا کارگران اخراجی و شاغل اين کارخانه به اداره کار، دادگستری و مراجع ديگر شکايت  ھا و بار اين در حالی است که بار

 .اند کارگران رسيدگی نکردهاند، ولی متاسفانه تا به امروز مراجع قانونی و قضايی به مشکالت اين  کرده

 سينماگر در اعتراض به تبعيض خواھان عدم نمايش فيلم ھای شان در سينماآفريقا 10
 . شدند

  
اى به  جمعى از سينماگران طى نامه:    بھمن آمده است 15 ایلنا در تاریخ –به گزارش خبرگزاری دولتی کار ایران 

کنندگان عضو شورايعالى تھيه کنندگان  اختصاص سالن سينما به تھيهمديريت جشنواره فيلم فجر، ضمن اعتراض به عدم 
سينماى ايران ،مخالفت صريح وجدى خود رابا نمايش فيلمھايشان درسالن سينما آفريقا که صرفا ًبه 

  . اند اختصاص يافته است ،اعالم داشته»2اتحاديه«اعضاى
تبريزي، منيژه حکمت،عليرضا داوودنژاد، مھرداد فريد ، فرشته به گزارش ايلنا اين نامه به امضاى ھمايون اسعديان ، کمال 

  . طائرپور،اصغر فرھادى ، رضا ميرکريمى ، مازيار ميرى وسيد غالمرضا موسوى رسيده است
سعادت : عبارتند از  » 2اتحاديه « فيلم ھاى مورد درخواست تھيه کنندگان و کارگردانان جھت عدم نمايش در سينماى
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ھاى رو به رو، يکى ازما دو نفر ،  دانى ، مرھم ،آئينه اى آرام ، ورود آقايان ممنوع ، چيزھايى ھست که نميھ آباد ، خيابان
  . جدايى نادر از سيمين ،يک حبه قند و آخرين سرقت

  : متن نامه که خطاب به دبير جشنواره فيلم فجر امضا شده به شرح زيراست
شورايعالى تھيه کنندگان سينماى « جر با درخواست قانونى و مرسوم پيرو اطالع از مخالفت مديريت جشنواره فيلم ف

ھايى که تعداد قابل  مبنى بر اختصاص يک سالن سينما به تھيه کنندگان عضو اين شورا ، جھت نمايش فيلم» ايران 
مورد توقع شان در جشنواره فيلم فجر  توجھى از آنھا از توليدات اين مجموعه بوده و مطابق سنت سنواتي، ميزباني

بسيارى از اھالى سينماست ،بدين وسيله تھيه کنندگان و کارگردانان زير مخالفت صريح و جدى خود را مبنى بر نمايش 
» 2اتحاديه « که در شرايطى نابرابر و حمايتى سوال برانگيز صرفا ً به اعضاى» آفريقا«فيلم ھايشان در سالن سينما 

 اميد است با رعايت اين خواسته که برخاسته از حقوق حقه تھيه کنندگان اختصاص داده شده است ، اعالم داشته و
 است ،اعتراض و رنجش پيش آمده را دچار افزايش " تنھا صنف قانونى خانه سينما "عضو شورايعالى تھيه کنندگان 

  » .نفرمائيد

  
      :كارگر ھمدان دبيراجرايي خانه

   سال است درتعطيلي به سرمي برد 7ساميكو صنعت

: كارگر استان ھمدان گفت دبيراجرايي خانه:    بھمن آمده است 16 ایلنا در تاریخ –به گزارش خبرگزاری دولتی کار ایران 
 سال است شركت ساميكو صنعت درحالت تعطيلي به سرمي برد مديريت اين مجموعه ھيچ اقدامي 7  با وجودي كه

ي تعطيلي شركت ساميكو صنعت را مديريت ضعيف اين وي علت اصل. براي بازگشايي اين واحد انجام نداده است
 ميليون تومان بدھي داردكه بيشتر آن مربوط به بانك 800 ميليارد و 2اين واحد : مجموعه عنوان كرد و اظھار داشت

  . شود صادرات مي
 كارگر 160 كارگر رسمي و 170كننده لوازم خانگي حدود  در اين واحد توليد : وگو با خبرنگارايلنا افزود چنگيز اصالني درگفت

  . قراردادي اشتغال داشتند
 2اين واحد : وي علت اصلي تعطيلي شركت ساميكو صنعت را مديريت ضعيف اين مجموعه عنوان كرد و اظھار داشت

  . شود  ميليون تومان بدھي داردكه بيشتر آن مربوط به بانك صادرات مي800ميليارد و 
مديريت شركت ساميكو صنعت كالھبردار ست و پرونده اين واحد در شعبه : گفت ندبيراجرايي خانه كارگر استان ھمدا

  .  حقوقي دادگستري ھمدان درحال پيگيري است11
از حق نگذريم دولت آماده كمك به راه اندازي مجدد شركت ساميكو صنعت است اما مديريت : اصالني تاكيد كرد

  . كند خصوصي وضعيف اين مجموع مانع تراشي مي
    ن پيامپايا

  كند  ھيچ مرجعي نرخ بيكاري را اعالم نمي
  

تا زماني كه : گويد يك فعال كارفرمايي مي:    بھمن آمده است 16 ایلنا در تاریخ –به گزارش خبرگزاری دولتی کار ایران 
ال ثابت و توان مدعي ايجاد اشتغ كند، نمي دولت به اجراي سياست پايين و ثابت نگه داشتن نرخ بھاي ارز پافشاري مي

  . پايدار در كشور شد
امروز در شرايطي كه ھيچ مرجع رسمي حاضر به اعالم نرخ واقعي : پرور در گفتگو با خبرنگار ايلنا، گفت عباس وطن

ھاي مختلف اشتغال در وضعيت مطلوبي قرار دارد و اين درحالي  شود كه در استان بيكاري در كشور نيست؛ گفته مي
  . شنويم كه بيكاري رو به افزايش است ز كارگران مياست كه ھر روز به نقل ا

ھاي كارگران تعارض  ھاي مختلف كشور با گفته وي با بيان اينكه ميان آمار غير رسمي برخي مسووالن دولتي در استان
شود دولت طبق قانون بودجه بيش از تعھد خود اشتغال ايجاد كرده است و از  از يك سو گفته مي: وجود دارد، گفت

ھاي مختلف بيش از چند ھزار كارگر به دليل بيكار شدن و يا عدم دريافت  شود كه در استان ي ديگر اعالم ميسو
  . مطالبات خود از مسووالن دولتي انتظار مساعدت دارند

ھا و تثبيت نرخ ارز را مغاير  ھاي اقتصادي دولت در خصوص ايجاد آزادسازي بھاي قيمت اين فعال كارفرمايي سياست
توان انتظار  ھا نتيجه جزء افزايش بيكاري ندارد و از اين رھگذر نمي اعمال ھمزمان اين سياست: گر دانست و افزوديكدي

  .  را داشت افزايش اشتغال
ھاي داخلي داخلي افزايش  ھاي انرژي، قيمت تمام شده توليد در كارخانه بدون شك با آزادسازي حامل: وي تصريح كرد

  . ھاي بازرگاني وارداتي خواھد شد ھا در بخش ه باعث جذب بيشتر سرمايهخواھد يافت كه اين مسئل
گذاري صنعتي  پرور، در چنين شرايطي ثابت نگھداشتن نرخ ارز باعث بدتر شدن شرايط توليد براي سرمايه به گفته وطن

  . كشور خواھد شد
وليدكنندگان داخلي براي عرضه ھاي دولت مبني بر دادن مجوز افزايش قيمت به ت وي با اشاره به برخي سياست

وقتي واردكنندگان كاالي مشابه خارجي را با ھمان قيمت سابق وارد كشور : محصوالت خود به بازارھاي مصرف گفت
  . كنند مجوز دولتي براي گرانتر فروختن توليدات داخلي ھيچ تاثيري نخواھد داشت مي

ي روز به روز به سمت تسھيل واردات كاالھاي خارجي در ھم اكنون شرايط اقتصاد: اين فعال بخش خصوصي تصريح كرد
رود كه نتيجه آن بيكاري كارگران صنعتي، كاھش اشتغال پايدار و در مقابل افزايش  مقابل سختر شدن شرايط توليد مي

  . مشاغل كاذب و غير مولد در كشور است
  پايان پيام
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50Hجای کارگران در زندان نيست  

  
رضا رخشان رئيس ھيئت :  بھمن آمده است 16بر پایه خبر انعکاس یافته در سایت سندیکای شرکت واحد در تاریخ 

ان که توسط شعبه  جھت اجرای حکم شش ماه زند1389دیماه 13  مدیره سندیکای کارگران نيشکر ھفت تپه در تاریخ
    صادر شده بود به زندان منتقل شد  دادگاه تجدید نظر13

در پرونده که موجب صدور حکم شده بود در دادگاه بدوی نامبرده از تمامی اتھامات تبرئه شده بود ولی با اعتراض نماینده 
ومی به شش ماه زندان دادستان و رسيدگی در دادگاه تجدید نظر ایشان به اتھام نشرکاذیب وتشویش اذھان عم

  .محکوم شده است

 ھفتاد درصد از کارگاه ھای توليدی کفش تبريز تعطيل شدند 

 درصدی ٧٠نژاد امروز با ابراز تاسف از تعطيلی  جواد حسين:  بھمن آمده است 16به گزار ش سایت کلمه در تاریخ 
  . شکل شدواحدھای توليدی کفش در تبريز، خواستار توجه ويژه دولت برای حل اين م

 ھزار واحد توليدی کفش داريم که از آن تعداد ٢در حال حاضر در تبريز بيش از : نژاد اظھار داشت به گزارش ايلنا، حسين
 ھزار جفت کفش ۴٠ درصد نيز تعطيل ھستند که در تبريز ۴٠ درصد نيمه تعطيل و ٣٠ درصد فعال ھستند و ٣٠تنھا 
  . شود دوز در سال توليد مي دست

 تاسيس و بعد از پيروزی انقالب اسالمی ۴٠اديه کفاشان تبريز با اشاره به اينکه اتحاديه کفاشان تبريز در دھه رئيس اتح
ھدف اتحاديه تالش برای حل مشکالت صنفی اعضا و :  فعاليت دوباره خود را آغاز کرده است، تصريح کرد١٣۶٢از سال 

  .  سعی کرده است تا در اين راستا تالش کندارائه خدمات برای تسريع در امور آنھاست و ھيئت مديره
ترين عامل پايين بودن کيفيت کفش تبريز دانسته  نژاد نبود مواد اوليه مرغوب در بازار و عدم توليد چرم خوب را مھم حسين

ه دليل آالت نداريم و از سوی ديگر ب در تبريز مواد اوليه مرغوب ھمچون چسپ، چرم، زيره، رويه و يراق: و خاطرنشان کرد
شوند و  نھايت ضربه آن را توليدکنندگان متحمل مي  توانيم اين مواد را از خارج وارد کنيم و در  تعرفه گمرگی بسيار باال نمي

  .دشو کنند و رکود صنعت کفش را موجب مي طراز را پيدا نمي توليدات تبريز ھرگز توان رقابت با کشورھای ھم
  

 دارند  ب ماه حقوق طل20كارگران گوشت زيارن 

با : گويد دبير اجرايى خانه كارگر قزوين مي:   بھمن آمده است 17 ایلنا در تاریخ –به گزارش خبرگزاری دولتی کار ایران 
وجود آنكه مديريت كارخانه گوشت زياران به دولت بازگشته است اما ھنوز ھيچ اقدامى در خصوص پرداخت مطالبات 

  .  نگرفته استكارگران شاغل در اين واحد توليد صورت
 ماه 20 كارگر كارخانه گوشت زياران بابت مطالبات معوقه خود 115: عيدعلى كريمى در گفتگو با خبرنگار ايلنا يادآور شد

  . حقوق و مزايا طلبكار ھستند
: وى با بيان اينكه سه ماه پيش به دليل ناتوانى مديريت خصوصي، دولت اداره اين كشتارگاه را بر عھده گرفت، گفت

  . تاكنون مديريت موقت دولتى تنھا يك ماه از حقوق اين كارگران را پرداخت كرده است
اى و درمانى  به گفته كريمى در نتيجه وضعيت پيش آمده كارگران كارخانه گوشت زياران در استفاده از خدمات بيمه

  . اند سازمان تامين اجتماعى دچار مشكل شده
  

  كارخانه قارچ سينا نيمه فعال است 
  

: دبيراجرايي خانه كارگر استان ھمدان گفت:   بھمن آمده است 17 ایلنا در تاریخ –به گزارش خبرگزاری دولتی کار ایران 
  . برد  كارگردر حالت نيمه فعال به سر مي200كارخانه قارچ سينا با حدود 

  .  كشاورزي و برخي مراكز ديگر دارداين شركت بدھي ميلياردي به بانك: وگو با خبرنگار ايلنا افزود چنگيز اصالني درگفت
اين واحد متعلق به بخش : خاطر نشان كرد شود،  وي با بيان كه شركت قارچ سينا مدتي تعطيل وبعد مدتي فعال مي

  . خصوصي است
دولت و نھادھاي مربوطه آماده ھمكاري براي فعال شدن كارخانه سينا : دبير اجرايي كارگر استان ھمدان تاكيد كرد

  . شود  اما مديريت ضعيف مجموعه مانع حل اساسي مشكل اين شركت مي.ھستند
  پايان پيام

  
  . ساعت كار روزانه بايد يك ميليون تومان خرج كرد8براي 

  
: گويد دبيراجرايي خانه كارگر زنجان مي:   بھمن آمده است 17 ایلنا در تاریخ –به گزارش خبرگزاری دولتی کار ایران 

 ساعت كار روزانه بايد حداقل يك ميليون تومان خرج 8ي براي تامين انرژي مورد نياز براي انجام ھاي كنون براساس ھزينه
  . كرد

 ساعت كار 8طبق تشخيص كارشناسان تغذيه، ھر انسان براي انجام : مرتضي ريحانيان در گفتگو با خبرنگار ايلنا، گفت
ھاي كنوني در نقاط مختلف كشور تامين اين ميزان  ناي ھزينه ھزار كيلو كالري نياز دارد كه برمب3000 تا 2500روزانه به 

  . انرژي حداقل يك ميليون تومان خرج دارد
اين وضع درحالي است كه دريافتي متوسط يك كارگر ساده تنھا اندكي از يك ميليون تومان : اين فعال كارگري گفت
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  . بيشتر است
 درصد درآمد ھر كارگر بابت ھزينه مسكن ھزينه 50ن حالت ماھانه تري صرفه نظر از اين مسئله در خوشبينانه: وي افزود.

  . شود مي
اين كارگران بايد عالوه بر : دبير اجرايي خانه كارگر زنجان با يادآوري اينكه بيشتر كارگردان متاھل ھستند، افزود

  . ھاي معاش خانواده خود بايد خرج تحصيل فرزندان خود را نيز پرداخت كنند ھزينه
بر اين اساس دستمزدھاي : ھاي زندگي، گفت ھا و افزايش ھزينه ان با يادآوري اجراي قانون ھدفمندسازي يارانهريحاني
  . گيري افزايش يابد  بايد بطور چشم90سال 
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  سنندج"پر"امتناع کارفرما از بازگشت به کار کارگران کشتارگاه مرغ 

کارگران در این کشتارگاه به صورت دایم در شيفت .  کارگر می باشد 65  سنندج دارای واقع در شھر" پر"کشتارگاه مرغ 
  . و در شرایط سخت و زیان آور مشغول به کار ھستند  شبانه

 نفر از کارگران این کارخانه در پی اخراج از کاربه اداره کار سنندج شکایت نموده و پس از طی 30 تعداد 89/10/1در تاریخ 
  .  کارگران را صادر کرد  حکم بازگشت به کاراین89/11/14ت تشخيص اداره کار در تاریخ  ، ھيئ مراحل طوالنی اداری

 غروب جھت حضور در شيفت شب در محل کار حاضر شدند اما متاسفانه 18:30 ساعت  89/ 11/15کارگران نيز در تاریخ 
 کارگر تازه کار را 45 کارگر ، تعداد 30 این الزم به ذکر است کارفرما پس از اخراج. کارفرما از پذیرش کارگران خودداری نمود

 14بدون ھيچ گونه رعایت موارد قانون کار و به صورت روزمزدی استخدام کرده که این کارگران به طور ميانگين روزانه 
 .  صبح روز بعد مشغول به کار ھستند 9الی 19 از ساعت   ساعت یعنی

 ری کميته ھماھنگی برای کمک به ایجاد تشکل ھای کارگ

  1389 بھمن 17

 محروميتی تمام عيار در جوار کارخانه فوالد خوزستان 

در خوزستان ناشی " خيط"زنگ زدگی که روستای :  بھمن آمده است 17ن در تاریخ به گزارش خبرگزاری دولتی مھر ایرا
وليان امر نسبت به آن از فعاليتھای کارخانه فوالد به آن دچار شده را می توان يک محروميت تمام عياری دانست که مت

  . توجھی ندارند
به گزارش خبرنگار مھر در اھواز، وجود بيش از چھار ھزار روستا در خوزستان، از آن استانی با قابليتھای باالی کشاورزی 
و دامداری ساخته ولی رسيدگی به مشکالت بی شمار اين روستائيان که با وجود تمام مشکالت زندگی در روستا، آن 

  . کرده و به شھر نرفته اند ظاھرا باعث شده رسيدگی به مشکالت اين روستاھا از توان مديران استان خارج شودرا رھا ن
در کنار شرکت عظيم فوالد خوزستان که در گوشه ای از شھرستان اھواز توليد بخش قابل توجھی از فوالد کشور را 

روستايی که با ورود .  وجود دارد که به آن خيط می گويندبرعھده دارد، روستايی سرخ گرفته و به عبارتی بھتر زنگ زده
به درون آن مشاھده می شود که حجم باالی محروميتھا به علت مجاورت با شرکت فوالد از عظمت اين شرکت نيز 

  . بيشتر و باالتر است
  محروميت از جاده دسترسی 

جاد شده و جاده ای آسفالته در آن مشاھده راه دسترسی اين روستا به وسيله تفاله ھای شرکت فوالد خوزستان اي
نمی شود به ھمين دليل اين روزھا به علت بارندگی نسبتا شديد در اھواز تردد در اين روستا به شدت سخت شده و 

  . اين مشکل کار را برای دانش آموزان به منظور رفتن به مدرسه سخت و طاقت فرسا کرده است
  خانه ھای نيمه کاره 

در روستا بنا شده اکثر نيمه کاره رھا شده اند و آن چيزی که به شدت نظر ھر بيننده تازه واردی را در خانه ھايی که 
روستا به خود معطوف می کند خانه ھای نيمه کاره ای است که ظاھرا اھالی آن به علت بروز برخی مشکالت و 

  . محروميتھا در روستا ساختن آنھا را رھا کرده اند
  بر اندام می اندازد مدرسه ای که لرزه 

تنھا مدرسه موجود در روستا شبيه ھر آنچه تصور شود ھست جز مدرسه ای که دانش آموزان بتوانند در آن درس 
 متری اين مدرسه قرار بگيرد به ھيچ وجه نمی تواند حدس بزند که 20بی شک ھر تازه واردی که در فاصله . بخوانند

  .  خانوار روستا در آن درس می خوانند90که فرزندان حدود چنين مکان تخريب شده ای مدرسه ای است 
مدرسه ای که حتی از داشتن شيشه برای محافظت از سرما و گرما محروم است و بيشتر شبيه يک کارگاه ساختمانی 

حياط ھم برای مدرسه تعريف نشده و دانش آموزان ھنگام زنگ تفريح بين خانه . است تا محلی برای کسب علم و دانش
حتی نگاه کردن به اين مدرسه فاقد سيمان و کاشی ھم لرزه . ای مسکونی که به مدرسه چسبيده اند گم می شوندھ

  . بر اندام ھر بيينده ای می اندازد چه رسد به اينکه کودکان و نوجوانان در آن به درس خواندن مشغول شوند
  محروميت برخی دختران از تحصيل از مقطع راھنمايی 

اين مدرسه تنھا دو کالس : ئيس شورای روستای خيط در خصوص اين مدرسه به خبرنگار مھر می گويدعلی نوذري، ر
يکی برای دختران و يکی برای پسران دارد و دانش آموزان تنھا تا مقطع ابتدايی می توانند در آن درس بخوانند و برای 
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کالت خاص خودش را دارد چراکه برای تردد و ادامه تحصيل بايد به شھرستان اھواز مراجعه کنند که اين کار ھم مش
 ماھشھر مواجه -رسيدن به اھواز ھمواره به مشکل نبود وسيله نقليه و خطرات ناشی از حضور در جاده ترانزيتی اھواز

  . ھستند
اکثر اھالی به علت ھمين مشکالت، اجازه ادامه تحصيل به دختران خود را نمی دھند و آنھا در عين : وی افزود
  . تگی و استعداد مجبور ھستند تنھا تا مقطع ابتدايی درس بخوانند و مجبور به ترک تحصيل شوندشايس

  ريشه مشکالت کجاست؟ 
ريشه مشکالت روستای خيط به يک طرح ملی بازمی گردد که شرکت فوالد خوزستان را موظف به خريداری کل روستا 

ضای سبز کرده ولی به گفته اھالی روستا قيمتھای به علت نزديکی بيش از حد به اين شرکت و تبديل آن به ف
پيشنھادی شرکت فوالد آنقدر ناچيز است که ھيچکس حاضر نيست اين منطقه که سرزمين آبا و اجدادی آن است را 

ترک کند ضمن اينکه در صورت فروش خانه ھا و زمينھای خود با اين قيمتھا در ھيچ نقطه ای از اھواز نمی تواند صاحب 
  . خانه شد

درست است که شرکت فوالد موظف به خريد روستا شده و ما : رئيس شورای روستای خيط در اين خصوص عنوان کرد
ھم با توجه به مشکالت فراوانی که از قبل شرکت برايمان ايجاد کرده راضی به فروش ھستيم ولی تا به امروز ھيچ 

به نظر من مشکالت بھداشتی و .  با اھالی صحبت کندفردی از شرکت فوالد به روستا مراجعه نکرده تا در اين خصوص
 نفر از مردم اين کشور برای آنھا آنقدر بی اھيمت است که زحمت طی کردن مسافت چند صد متری برای 400معيشتی 

  . رسيدن به روستا را نيز به خود نمی دھند
ن با مسئول امور حقوقی سابق شرکت چند سال پيش نمايندگان روستا با حضور در شرکت فوالد خوزستا: نوذری افزود

صحبت ھايی کردند و شرايط خود برای فروش زمينھا را اعالم کردند که وی نيز اعالم کرد به زودی نتيجه اين مذاکرات را 
  . به اطالع شما می رسانيم ولی تا به امروز ھيچ فردی از شرکت فوالد برای خريد زمينھا به روستا مراجعه نکرده است

 طرح ملی برای خريد روستا و تبديل آن به فضای سبز باعث شده ھيچ طرح از سوی دستگاه ھای دولتی در وجود اين
  . اين روستا اجرا نشود و اھالی اين روستا سالھای سال است که طعم خدمات رسانی دولت را نچشيده اند

  طرح ھای دولتی در روستا انجام نمی شود 
ان نمونه در خصوص مدرسه که شايسته اين روستا نيست با مسئولين آموزش و به عنو: نوذری در اين خصوص می گويد

پرورش صحبتھايی کرده ايم که آنھا اعالم کرده اند به علت اينکه اين روستا در طرح فضای سبز قرار دارد نمی توانيم 
 مناسب، جاده ھای مدرسه را توسعه دھيم يا بازسازی کنيم به ھمين دليل اين روستا ھم اکنون از داشتن مدرسه

محروم است اين در حاليست که روستاھای کوچکتر از ... آسفالته، گاز لوله کشي، مرکز بھداشتی و درماني، دھياری و
  . به برکت انقالب اسالمی از توسعه مناسب و امکانات مطلوب بھره مند شده اند" خيط"

 عبارتی خانه ھای خود کرده اند که اغلب از افرادی ھستند البته چند خانوار اقدام به فروش زمينھا يا به: وی ادامه داد
که در سالھای اخير به صورت مھاجر به روستا آمده اند و اجداد ما زمين رايگان برای ساخت خانه به آنھا داده اند و تنھا 

ھا برای داشتن يک اين افراد که خود پيشقدم فروش شده اند اقدام به فروش کرده اند و تا آنجايی که می دانم اکثر آن
  . سرپناه اکنون با مشکل مواجه شده اند چون مبلغ دريافتی آنھا برای خريد خانه کفايت نمی کند

در صورت شکايت ھم اھالی دانش کافی برای به ثمر رساندن پرونده خود را ندارد و مجبور ھستيم وکيل : وی افزود
ضای شش ميليون تومان پول به عنوان حق الزحمه کرد که بگيريم که در مذاکره ای که با يک وکيل داشتيم وی تقا

وضعيت معيشتی اھالی روستا به گونه ای نيست که بتوانند چنين مبلغی را تامين کنند به ھمين دليل اينجا مانده ايم و 
  . با مشکالت فراوان دست و پنجه نرم می کنيم
  زمينھای ما با زور در اختيار شرکت قرار گرفت 

البته تاريخ دقيق استقرار مردم يعنی اجداد ما در اين روستا : وستا در خصوص پيشنه اين روستا می گويدرئيس شورای ر
حتی . به صورت دقيق مشخص نيست ولی در زمان وقوع جنگ جھانی اول اجداد ما در اين روستا سکونت داشته اند

 تملک اجداد ما بوده و آنھا کشاورزی و زمينھايی که اکنون شرکت فوالد خوزستان در آن احداث شده در گذشته در
  . دامداری می کردند ولی رژيم پھلوی با زور اين زمينھا را از ما گرفت و برای ساخت شرکت فوالد اختصاص داد

ھر کس از خارج از روستا که به آن نگاه کند متوجه نوعی زنگ زدگی در جای جای روستا می شود و با ورود به داخل 
دود ناشی از فعاليت . م اين زنگ زدگی که ناشی از فعاليت شرکت فوالد خوزستان است می شودروستا به حجم عظي

شرکت بر اين روستا سرازير می شود و عالوه بر مشکالت فراوان تنفسی و زيست محيطی برای اھالی روستا، باعث 
 را به روستايی سرخ تبديل کرده شده پودر آھن بر روی تمام خانه ھا و وسايل مردم ساکن در روستا بنشيند و منطقه

  . است
در روز دود زيادی از فلرھای شرکت خارج نمی شود ولی در شب : رئيس شورای روستای خيط در اين خصوص می گويد

به ناگاه دود غليظ و فراوانی از فلرھای شرکت خارج می شود که اغلب آن بر روی روستا سرازير می شود شايد اين امر 
که اين شرکت در روز از ترس نگاه مردم و برخی سازمانھا فعاليت ھای مخالف محيط زيست را انجام به اين خاطر است 

  . نمی دھد و آنھا را به شب واگذار می کند
روستا به علت مشکلی که مطرح کردم از داشتن : رئيس شورای روستا در خصوص جاده دسترسی به روستا می گويد

ه ما جاده ای متعلق به شرکت فوالد است که آن ھم در برخی شبھا بسته می جاده دسترسی محروم است و تنھا جاد
  . شود و ماشين ھای سنگين و مينی بوس ھای برخی اھالی موفق به ورود به روستا نمی شوند

مدرسه دو کالسه موجود در روستا در زمان رژيم سابق احداث شده و لوله کشی آب موجود در روستا : وی يادآورد شد
نظر مساعد يک مھندس خارجی که در زمانھای گذشته برای ساختن شرکت فوالد خوزستان در منطقه حضور ھم با 

يافته بود، انجام شده با اين وجود انتظار ما از مديران دولت و استان برای حل مشکالت معيشتی خود انتظار بی جايی 
  . نيست

جلس تنھا در روزھای انتخابات ما و مشکالت ما را می شناسند، نوذری با اشاره به اينکه متاسفانه نمايندگان اھواز در م
ضمن دعوت از استاندار خوزستان و فرماندار اھواز برای ديدن وضعيت ما در اين روستا، تقاضا داريم با دلسوزی به : افزود

يه خدمات نامه ھای بی شمار ما برای حل مشکالت روستا رسيدگی کنند تا مردم روستا طعم شيرين زندگی در سا
  . انقالب اسالمی را بچشند
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 تجمع کارگران معترض در مقابل استانداری قزوین

  
 بھمن ماه دھھا تن از کارگران معترض کارخانه پوشينه بافت قزوین، در مقابل استانداری قزوین تجمع 17روز یکشنبه 

  .اعتراضی برپا کردند
تجمع کنندگان خواستار پرداخت . کالت خود اعتراض کردندکارگران به وعده ھای پوشالی احمدی نژاد در خصوص حل مش

  . ماه دستمزدھای معوقه خود توسط مقامات رژیم و کارفرمای کارخانه پوشينه بافت شدند11
  

 ھای کارگري، بيکاری وتعديل تدريجی کارگران است  نگرانی کنونی تشکل

نصراله دريابيگى دبير اجرايى تشكيالت خانه    :آمده است  بھمن 18 ایلنا در تاریخ –به گزارش خبرگزاری دولتی کار ایران 
كارگر مازندران در گفتگويى با ايلنا با اشاره به سالگرد پيروزى انقالب ونقش كارگران ايران اسالمى در شكل گيرى 

ريخی پيروزی انقالب اسالمی دو منظر دارد ،يک آغاز و مبدأ تا: تشكل ھاى كارگرى تحت عنوان شوراى اعتصاب گفت
اش که عبارت بود از حوادث قم و دوم اعتصابات سراسری صنعت نفت،بنابراين اگر دو منشا و دو قشر مھم را ذکر کنيم 

يک بخش طالب اند که نھضت فکری و نھضت اوليه و حرکت خيز اين جنبش را در قم آغاز کردند و بخش ديگر آن در عرصه 
ضمحل کردن ماشين اقتصادی نظام شاھنشاھی است که اين کارگران اقتصادی و توان اقتصادی و نيروی اقتصادی و م

بودند که با اعتصاب ھايشان در صنعت نفت و بعد در بقيه صنايع ماشين اقتصادی شاه را متوقف کردند و بدين ترتيب 
  . اگر اين انقالب دو بال دارد يک بال آن کارگران ھستند.زمينه پيروزی انقالب را مھيا کردند

پس از پيروزی انقالب اسالمی وروابط کارگری و روابط اقتصادی جديد و تحوالتی که منجر به نوشتن :  نمودوى تصريح
  . قانون کار جديد شد و مجمع تشخيص مصلحت نظام شكل گرفت

از جمله مسائلی مھمی است که ما در عصر جديد در عرصه اجتماعی و اقتصادی شاھدش بوديم ايجاد : دريابيگى افزود
ی اسالمی کار،تعريف يک تشکل و نظام تشکيالتی در عرصه روابط کار از افتخارات نظام اسالمی است،كه شورھا

درغالب شوراھاى اسالمى كار دركارخانجات كارگران توانستند با بيان مسائل ومشكالت خود با كارفرما تعامل 
  . وھماھنگى بوجود بياورند

ماعی و اقتصاد اسالمی می گويد،اگر کار و کارگر در فقه اسالمی دنبال دريابيگى در مورد جايگاه کارگر در نظام اجت
در مورد روايتی که منقول است پيرامون بوسيدن دست کارگری توسط پيامبر،پيدا )ص(کنيم،جای پاھايی از عصر پيامبر 

 را با خون شھدا و در عصر ائمه نيز اين مساله را می توان ديد ،از امام صادق منقول است که کار و کارگر.می کنيم
 به 58در عصر جديد ھم جمالتی که از امام راحل در اولين پيامشان در سال .مجاھده مجاھدين برابر و ھم ارج گرفتند

مناسبت روز جھانی کارگر در ميدان امام حسين خوانده شده جمالتی است که از نظر توصيفی بايد بگويم که جمالتی 
  . بی نظيری است
ارگرى در بخش ديگرى از سخنان خود در خصوص تعديل نيروى كار به بھانه ھاى مختلفى كه انجام اين فعال جامعه ك

ھای آتی است، و  ھای کارگري، بيکاری وتعديل تدريجی کارگران در ماه ترين نگرانی کنونی تشکل مھم:ميگيرد گفت
  . ای بزرگ جلوگيری کنند ن فاجعهاميدواريم که مسووالن کشوری نيز اين نگرانی را داشته باشند و از بروز چني

به گفته دبير اجرايى تشكيالت خانه كارگر مازندران جامعه کارگری وضعيت مناسبی ندارد و حقوق کارگران و 
  . بازنشستگان جوابگوی ھزينه ھا نيست

ران به خصوصی سازی ، مسائل بسياری برای کارگ:وی خصوصی سازی را از معضالت جامعه کارگری عنوان کرد و افزود
  . وجود آورده است

  .  درصد کارگران امنيت شغلی ندارند80: دريابيگی با اشاره به نبود امنيت شغلی کارگران يادآور شد
دبير اجرايی خانه کارگر مازندران با بيان اينکه در قالب قراردادھای موقت کار نمی توان از حقوق کارگر دفاع کرد اظھار 

الت فراوان شده و قراردادھای موقت کار در شرکت ھای خدماتی و جامعه کارگری دچار مشک: داشت 
  . کارخانجات،معضالت بی شماری برای کارگران به وجود آورده است

حقوق کارگری جوابگوی يک چھارم از ھزينه : وی با اشاره به قراردادھای سفيد امضا و بيمه نبودن کارگران تصريح کرد
  . ھای خانواده پنج نفری نيست

امروز برای بازنشستگان که جانبازان سنگرھای : يگی با بيان اينکه فرم بيمه ھای کارگری در حال تغيير است،گفتدرياب
  . توليد بودند مشکالتی به وجود آمده و آن ھا با سيلی صورت خود را سرخ می کنند

 قانون کار و ماده 41ا ماده اين مساله کامال مغاير ب: وی با اشاره به مبلغ شش درصد افزايش حقوق بازنشستگان گفت
  .  تامين اجتماعی است 96

برخی قبل از رسيدن به قدرت شعار عدالت اجتماعی و دفاع از حقوق فقرا و : دبير اجرايی خانه کارگر مازندران گفت
  . ضعفا را سر می دھند و پس از انتخاب شدن خانه کارگر را نھاد سياسی ميخوانند

به تقنين قوانين در حوزه معيشت کارگران انتقاد می کند و می گويد،اين متاسفانه جزو دريا بيگى از بی توجھی مجلس 
چيزھايی است که به واسطه نظام تعريف شده وجود دارد يعنی به طور سه جانبه کارگر و کارفرما و دولت ،کمتر مجلس 

اقدامات مجلس در .ر محدود بوده استو اقدامات تقنينی مجلس تا کنون بسيا.اقدامات تقنينی در اين رابطه انجام داده
اين حوزه بيشتر اقدامات حقوقی است و نه اقدامات مالی و مادی مگر در بخش کارگران مشمول حوزه دولت که سعی 

  . شده ھم ترازی ھا به حداکثر رسانده شود
 درچند ماه گذشته دريابيگي، ضمن ابراز تاسف از وضعيت بد معيشتی كارگران نساجی مازندران و عدم دريافت حقوق

ای  كنيم كه بسياری از كارگران كه در پيروزی انقالب نقش ارزنده ما در حالی جشن پيروزی انقالب را برگزار مي: گفت
اند و كارگرانی كه نقش موثری در فروپاشی رژيم گذشته  اند پس از انقالب شغل و معيشت خود را از دست داده داشته
  . شوند امروز نگران زندگی خود و آينده فرزندان خويش ھستند اصلی انقالب محسوب مياند و به عنوان صاحبان  داشته
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درآمد تشنه  امروز كارگران زحمتكش و كم: وی در ادامه به شعار عدالت و مھرورزی در دولت دھم اشاره كرد و افزود 
  . اند عدالت و مھرورزي

 شعارھای زيبايی در حمايت از كارگران و فقرا سر متاسفانه بعضی از مسئولين فقط: دريابيگی خاطرنشان ساخت
كه  كارگری افتخار است و كساني: كنند كه فرمودند دھند و حتی به رھنمودھای امام و رھبری ھم توجه نمي مي
  . توانند برای مردم كار كنند استعفاء بدھند نمي

طبرستان ، تالر، گونی بافی ، (ی مازندران دبير اجرايی خانه كارگر مازندران به وضعيت بسيار اسفناك كارگران نساج
در اين مقطع حساس كه نرخ بيكاری باالست و گرانی و : اشاره كرد و گفت) فايناس و دفتر مركزی اين واحد در تھران

اند و با مشكالت شديد روحی  كند، كارگران نساجی مازندران كه چند ماه حقوق دريافت نكرده تورم در مازندران بيداد مي
  . اند ھای خود مواجه وانی و شرمندگی نزد خانوادهو ر

كارگران نساجی : دريابيگی خطاب به ھمه مسئولين خصوصاً رييس جمھوری و استاندار مازندران و مسئولين ذيربط گفت
خواھان اقدام سريع نسبت به بالتكليفی خود و رفع شديد معضالت معيشتی خويش و پرداخت حقوق معوقه خود 

  .ھستند
  

 با صراحت می گویم که یکسال است که گویی کار در کشور تعطيل شده است :بافقالي
  

محمد باقر قاليباف شھردار تھران یکشنبه شب در مسجد امام زین العابدین : خبرگزاری دولتی مھر گزارش آمده است  
 پيوست، اما متاسفانه پس از پارسال ھمين موقع ھمه آماده شدند برای انتخابات و آن رویداد بزرگ به وقوع: قم گفت 

بدون تعارف و با صراحت می گویم که یکسال است که گویی کار در کشور تعطيل شده . لرزه ھای آن ھمچنان ادامه دارد
  است

  
 ی کازرون مقابل فرمانداريک سرامیتجمع کارگران کارخانه کاش

  
كارخانه كاشي سراميك كازرون  امروزبا تجمع  كارگران:  بھمن آمده است 18به گزارش خبرگزاری دولتی ایسنا در تاریخ 

  .اندازي مجدد آن شدند مقابل ساختمان فرمانداري اين شھرستان، خواستار راه
كارخانه كاشي سراميك كازرون وابسته به بانك تجارت، از حدود چھار سال :یادآورشد تجمع ین ضمن خبردادن از اایسنا

  .اند كارخانه نيز بيكار شده نفر از كارگران 300قبل تعطيل شده و حدود 
  دررابطه با راه ی از حضوررئيسي، فرماندار كازرون  در جمع كارگران گزار ش دادو دررابطه با اظھارات امروز وودرادامه

  : مجدد کارخانه  نوشت یانداز
نه كاشي  تجارت كه مالك اصلي كارخانه كاشي سراميك است اعالم آمادگي كرده كه با آسانترين راه كارخابانك

  گذار ديگري واگذار كند سراميك را به سرمايه
 اند گذار براي خريد اعالم آمادگي و براي عقد قرارداد نسبت به بازديد از كارخانه اقدام كرده و تاكنون چند سرمايه.
  

  پاکدشتی مقابل دادگستریهکارگران معترض اجر سازما
  
 واقع در جاده تھران مشھد  در شھر پاکدشت  تھران  یه اجر سازما کارگران  کارخانهیگر به ھمراه  دیکارگران اخراج 

 . معوقه شان  تجمع کردندی پاکدشت در اعتراض به دستمزدھایمقابل دادگستر
  

  پارس متال در اعتراض ھستندکارگران
  

 معوقه شان  ی دستمزدھایافت دری برای بار متوالين چندمی  کارگران پارس متال واقع در جاده مخصوص تھران کرج برا
 بھمن ١٨و ١٧  ی تجمع در روزھاینا. زدندی است در   محل کارشان دست به تجمع اعتراضيده ماه به طول انجام١١که 

 .يوستماه  به وقوع پ
  

 . تجمع کردندی مقابل استاندارین بافت قزوينه پوشکارگران
  

 ی حوققھایافت دری ھستند برايرخانه درگ که سالھاست با بحران کارین بافت قزوينه کارگران پوشيده اخبار رسطی
 . برپاداشتند ی  تجمع اعتراضین قزویمعوقشان  در مقابل استاندار

  بھمنيجدھمھ: درج اخبار دروبالگتاریخ
  

  برابر نرخ اعالم شده است 2بيكارى واقعى 
 

ى مجلس شوراى اسالمى عضوكميسيون اجتماع: بھمن آمده است 18 ایلنا در –به گزارش خبرگزاری دولتی کار ایران 
  .كنند نام به ادارات كارمراجعه نمي متاسفانه افراد بيكاربراى ثبت: گفت

كار  كه وظيفه ادارات كار و وزارت كار تنظيم روابط درست است: وگو با خبرنگار ايلنا افزود سيدمحمد على موسوى درگفت
نام بيكاران درادارات كار سراسركشور ضرورى به  است اما براى دستيابى به آمار واقعى نرخ بيكارى در كشور ثبت

  .رسد نظرمي
: كنند، اظھارداشت گويند چون ادارات كار وظيفه كاريابى ندارند به اين ادارات مراجعه نمي وى با بيان اين كه بيكاران مي
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ار و مراجعه نام بيك كه ثبت بينى شده اين درست نيست چراكه درطرح در دست بررسى كميسيون اجتماعى مجلس پيش
  . ماھه وى به اين مراكز شرط الزم براى دريافت مقررى بيمه بيكارى براى بيكاران خواھد بود12

: عضوكميسيون اجتماعى مجلس درباره آمار اعالم شده از سوى مسئوالن درباره نرخ بيكارى دركشور، تصريح كرد
  .ھستند و ادارات كارنقشى در اين باره ندارندآمار واقعى نيست اما مقصر واقعى نبودن اين آمار بيكاران  اين

 2نرخ بيكارى اعالمى موجود يك سوم يا يك دوم نرخ واقعى بيكارى است و درحقيقت بيكارى واقعى : موسوى تاكيد كرد
  .برابر نرخ اعالم شده است

  
  مکانيک از مبارزات مردم مصر و تونس   کارگران فلزکارپشتيبانی 

 

محمدبو عزیزی رخداد که برای  خيردرپی خودسوزی یک فارغ التحصيل دانشگاھی بيکاربنامتظاھرات وناآرامی ھای ا
ماموران انتظامی شھر سيدی بوزید به بھانه نداشتن پروانه .بود تامين معاش خودبساط فروش ميوه وسبزی بپاکرده

 .اورابھم ریخته بودند دست فروشی، بساط
 

. شدکه جوانان بيکاربه خيابانھا بریزند نيروھای انتظامی ،بھانه ییھمين خودسوزی دراعتراض به بيکاری وخشونت 
دیگری ازمردم که ازطریق شبکه ھای اجتماعی و پيامک  درپایتخت،جوانان ودانشجویان ووکال و قشرھای

 ازمنطقه ھای مرکزی شھرگردھم می آمدند،که باحمله نيروھای انتظامی روبرومی یکدیگرراخبرکرده بودند،دریکی
ھای موبایل سعی  درخالل این روزھا،نيروھای امنيتی به تناوب باقطع موقتی شبکه ھای اینترنت وتلفن.شدند

حدودھزارنفردر برابر اتحادیه عمومی کارکنان تونس  درتجمع دیگری در پایتخت.کردنددرارتباط گيری مردم اخالل ایجادکنند
ی شودکه دراین تظاھرات،دوتن ازتظاھرکنندگان جوان گفته م.برده، متفرق شان کرد گردآمدندکه پليس به آنان ھجوم

مرحله جدیدی  دیماه که موردحمله نيروھای امنيتی قرارگرفت به8این جنبش اعتراضی باتظاھرات .شدند کشته
اشتغال،تضمين بھره گيری ازمنابع کشور برای  قيام زحمتکشان تونس برای خواسته ھای عاذالنه خوددرزمينه.واردشد

انچه امروزدرتونس درحال وقوع .ھای بھداشتی است  سب،حق آموزش وپرورش ومراقبتیک زندگی منا
دردفاع ازخودوحقوق عادالنه شان است واین پاسخ طبيعی به نظام وابسته به  است،نمایشگرمبارزه وقيام فقرزدگان

 ورتونسجھانی وصندوق بين المللی پول وسازمان تجارت جھانی،که ازحاميان اصلی دیکتات سرمایه داری
حقوق خودمحروم کرده  توصيه ی سازمان ھای سرمایه داری جھانی، مردم فقرزده تونس راازساده ترین.ھستند،بود

داددولت برای جوانان ایجادشغل خواھدکرد،ھمچون  دیماه ضمن اینکه قول8دیکتاتورتونس دریک برنامه تلوزیونی در.بود
جازات خواھندشدوھشداردادکه تظاھرات اخيرزیرنفوذوھدایت آشوبگران بشدت م:کرد ھمه دیکتاتورھای جھان اعالم

 این تھدیدھا زحمتکشان تونس رادرانجام وظيفه کارگری خود مصمم.خارجی صورت گرفته است رسانه ھای
بيش  که»یو جی جی تی« دیماه که ازسوی اتحادیه عمومی کارگران تونس٢۴راھپيمایی روز .ترکرد

 ساعته رادرپایتخت تونس ٢نمادین  این اتحادیه ھمچنين دراین روزیک اعتصاب.شدھزارنفرعضودارد،سازمان دھی ٣٠٠از
مردم درآذرماه، ازخواسته ھای جنبش حمایت کرده واتحادیه ھای  یو جی جی تی ازآغازتظاھرات اعتراضی. سازمان داد

ایت خودراازخواسته یو جی جی تی ضمن ابرازھمبستگی بامردم،حم. وسيع درآن تشویق کرد کارگری تونس رابه شرکت
شغلی مناسب  تظاھرکنندگان برمبنای تدوین واجرای مدلی ازتوسعه که فرصت ھای برابر،حق کاروفرصتھای ھای

کاھش یارانه ھاوخدمات پزشکی  ومعقول و درآمدھای پایدار،که کفاف نيازھای ضروری زحمتکشان رابدھد،وبه
باورودسندیکاھای کارگری وزحمتکشان به عرصه .عتراض کرد،ا بدستورصندوق بين المللی پول وسازمان تجارت جھانی

 دیکتاتوردرسخنرانی خودضمن قبول اینکه.  سال حکومت دیکتاتوری گذاشته شد٢٣پایان بر نبردعليه نابرابری،نقطه
ھا،ابرازتعھد  دردوربعدی کاندیدای ریاست جمھوری نخواھدشد،به تضمين آزادی ھای سياسی وآزادی رسانه

،درموردخواسته ھای ضروری وخواسته ھای  من خواسته ھای مردم درموردبيکاری:آتش بس شدوگفتکردوخواستار 
 :زحمتکشان درقبال این حرکت فریب کارانه درخيابانھاشعارمی دادند.کنم سياسی برای آزادی ھای بيشتررادرک می

ریيس  نه بهدیکتاتوربایدبرود،محاکمه برای ریيس جمھوروخانواده اش،آری ما به آب ونان است »
دیکتاتوری را فراموش نخواھيم   سال٢٣« :وپالکاردھایی راباخودحمل می کردندکه نوشته بود».جمھورضدکارگری

تونسی راترک وبا ارزھای سرقت شده ازمردم به  ریيس جمھورمستبدبااعتراضات زحمتکشان ،رنجدیده گان»کرد
درطی این .نھای بسته بندی شده به عربستان بردوميھنش رادر چمدا عربستان سعودی،دیگرکشوردیکتاتوری گریخت

 وکنفدراسيون بين المللیWFTU کارگری جھان بخصوص فدراسيون جھانی سندیکاھای کارگری مبارزات سندیکاھای
زحمتکشان تونس به عمل  ، اتحادیه ھای کارگری لبنان ومصربيشترین حمایت ھا را ازجنبشITUC اتحادیه ھای کارگری

 دیماه ازسازمان ھا واتحادیه ھای کارگری ٢٢یی به تاریخ  ون بين المللی اتحادیه ھای کارگری دربيانيهکنفدراسي. آوردند
 درسراسرجھان خواست تا با برپایی کارزارھای ھمبستگی، اعضای خود را برضد سرکوب خونين عضواین کنفدراسيون

 ITUC ،شارون بارو،دبيرکل ادامه این بيانيهدر.تظاھرکنندگان از سوی دولت تونس درجریان تظاھرات اخير بسيج کنند
تظاھرکنندگان ،جوانان ازخود :برنامه توسعه عادالنه گفت ضمن حمایت از خواسته ھای تظاھرکنندگان برای ارایه یک

عمل  دولت باید اقدامات مشخصی را به مرحله.خواستاردرآمدی کافی برای یک زندگی ساده اند گذشته ای ھستند که
اساسی از قبيل آزادی بيان باید  شارون بارواظھار داشت که دولت به حقوق سندیکایی کارگران وآزادی ھایخانم .بگذارد

 .احترام بگذارد
سوخت وموادغذایی،خدمات پزشکی وبيکاری مزمن راکه ازدستورات صندوق بين  زحمتکشان تونسی کاھش یارانه ھای

سرمایه داری اعتراض  اورده وعليه این تبعيض آشکارغيرانسانیبرای کشورھای توسعه نيافته است،راتاب ني المللی پول
 تن کشته درتظاھرات اشاره ۵٠ھای کارگری به بيش از کرده ،بانثارخون خودکه دربيانيه کنفدراسيون بين المللی اتحادیه

پرده اش امپریاليستی برای غارت ھرچه بيشتر منابع کشورشان نه گفته،عامل سرس کرده است،به فرامين سازمانھای
 .کشورتونس بيرون انداختند رااز

ایرانی وفعالين سندیکایی وجوددارد، زحمتکشان ایران  متاسفانه باوجودگرفتاریھای بسياری که برای زحمتکشان
آنچه .ابرازدارند درخورکارگران ایران است،ھمبستگی خودرابامحرومين وزحمتکشان فقرزده تونس آنچنان که«نتوانستند
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تاھزینه ھای بحران بوجودآمده رابه  ست که سرمایه داری جھانی کوشش فراوانی رابکاربستهماميدانيم این ا
کارگری وزحمتکشان ایران ھزینه ھای این بحران راپرداخت  فعالين سندیکاھای.زحمتکشان سراسردنياتحميل کند

 .گفت انسانی نه خواھندزحمتکشان تونس وسایر زحمتکشان سراسر دنيا به این اعمال غير نخواھند کرد وھمگام با

 کارگران فلزکار مکانيک

  دستمزد 
  انديشي كند  چاره 90دولت براي مزد و ھزينه سال

  
 جلسه ماھيانه كانون ھماھنگي شوراھاي :  بھمن آمده است 18 ايلنا در تاريخ –به گزارش خبرگزاری دولتی کار ايران 

 در كارخانه پارس الكتريك واقع در محور 90ر بررسي مزد سال اسالمي كار استان تھران و البرز صبح امروز با دستور كا
  . جاده مخصوص اين كانون برگزار شد

ھاي تھران و البرز  ھاي مختلف استان به گزارش خبرنگار ايلنا، در اين جلسه كه نمايندگان شورھاي اسالمي كار كارخانه
به ارائه گزارشي در خصوص سبد ھزينه كاالھاي حضور داشتند؛ توفيقي به نمايندگي از كميته دستمزد اين كانون 

  . مصرفي خانوارھاي كارگري كرد
وي با يادآوري اينكه مطابق قانون كار شايسته دولت موظف به تضمين اشتغال توام با حفظ كرامت انساني و 

كار تعيين  قانون 41براين اساس دستمزد كارگران بايد مطابق ماده : دستمزدھاي مكفي نيروي انساني است؛ گفت
  . ھاي واقعي يك خانواده متوسط چھار نفره تاكيد شده است شود كه در آن به لحاظ شدن تورم ساليانه و ھزينه

ھاي تھران و البرز برمبناي آمار  بر ھمين مبني كميته دستمزد كانون ھماھنگي شوراھاي اسالمي كار استان: وي افزود
ھاي كارگري به اين نتيجه رسيده كه تا پيش از  ي مصرفي خانوادهمنتشر شده بانك مركزي و محاسبه اقدام خوراك

ھا يك خانواده چھارنفره به طور متوسط بيش از يك ميليون و سيصد ھزار تومان در ماه  سازي يارانه اجراي قانون ھدفمند
  . ھزينه داشته است

 ھزار تومان 730نوار تنھا اندكي از عنوان سرپرست خا اين در حالي است كه متوسط دريافتي يك كارگر به: وي افزود
  . بيشتر است

ھاي  توفيقي با بيان اينكه اين شكاف ميان ھزينه و درآمد ھمواره لز طريق اضافه كاري و انجام كار دوم و سوم، كمك
در حال حاضر كه : شده است؛ افزود ھاي دولتي ترميم مي نقدي و غير نقدي كارفرما، امكانات كارگاه و بعضا حمايت

ھا ھستيم معلوم نيست كه اين شكاف مزدي تا چه انداز  ھا و آزادسازي قيمت اھد اجراي قانون ھدفمندسازي يارانهش
  . تغيير كرده است

به ھمين دليل كميته دستمزد كانون ھماھنگي شوراھاي اسالمي كار فعال از ھرگونه اظھار نظر در خصوص : وي افزود
  . ھاي كارگران توجه كند  بايد به درآمد و ھزينه90كند اما كه دولت در سال   خودداري مي90رقم پيشنھادي مزد سال 

 قلم كاالي خوراك پوشاك، آشاميدني، مسكن، دارو و درمان، 12وي با بيان اينكه سبد كاالھاي مصرفي كارگران شامل 
در قالب افزايش مزدي اين توان از كارفرمايان توقع داشت تا  بدون شك نمي: شود گفت ونقل مي تحصيل و آموزش و حمل

  . زيرا در اين صورت شاھد بدتر شدن وضع اشتغال خواھيم بود. شكاف را بكنند
  پايان پيام

  
 اند  بيش از ھزار کارگر کارخانه الستيک البرز از روز شنبه اعتصاب کرده

ن تعھدات وزارت صنایع و شنبه و یکشنبه در اعتراض به اجرا نشد کارگر کارخانه الستيک البرز تھران در روزھای 1300
پی اعتصاب  به گزارش رادیو فردا، وزارت صنایع و کارفرمای کارخانه الستيک البرز در.اعتصاب زدند کارفرمای خود دست به

پرداخت و به وضعيت نابسامان توليد پایان  دی ماه کارگران این کارخانه، به آنان وعده داده بودند که حقوقشان به موقع
. البرز در این دو روز اقدام به تجمع در داخل و خارج از کارخانه کردند ساس گزارش ھا، کارگران الستيکبر ا.داده شود

  .از کارگران، تعدادی الستيک فرسوده را در محوطه کارخانه الستيک البرز آتش زدند ھمچنين شماری
  

 ایران الملل برای آزادی کارگران زندانی در درخواست سازمان عفو بين

 .چھار فعال کارگر زندانی در ایران شد قيد و شرط ای خواستار آزادی فوری و بی الملل با انتشار بيانيه  عفو بينسازمان
غالمحسينی، از اعضای سندیکای  این چھار فعال کارگری، منصور اسانلو، ابراھيم مددی، رضا شھابی و غالمرضا

 .کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تھران و حومه ھستند

آميز سندیکایی خود بازداشت و  مسالمت ھای الملل اعالم کرد این چھار فعال کارگری به دليل فعاليت ان عفو بينسازم
سال  و مددی، رئيس و نایب رئيس سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تھران و حومه، در اسانلو .اند زندانی شده

تابستان سال جاری بازداشت شده  شھابی و غالمحسينی نيز در. ھای امنيتی بازداشت و زندانی شدند  به اتھام١٣٨۶
 ھای به عالوه، سه تن دیگر از اعضای سندیکای کارگران شرکت نيشکر ھفت تپه به نام .اند و تاکنون محاکمه نشده

  .اند ماه زندان محکوم شده ، به شش»توھين به رھبری«بھروز نيکوفرد، عليرضا سعيدی و بھروز مالزاده ھم به اتھام 

  
   برابر نرخ اعالم شده است2بيكاري واقعي 
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عضوكميسيون اجتماعي مجلس شوراي :  بھمن آمده است 18 ايلنا در تاريخ –به گزارش خبرگزاری دولتی کار ايران 

  . كنند نام به ادارات كارمراجعه نمي متاسفانه افراد بيكاربراي ثبت: اسالمي گفت
كار  كه وظيفه ادارات كار و وزارت كار تنظيم روابط درست است: رنگار ايلنا افزودوگو با خب سيدمحمد علي موسوي درگفت

نام بيكاران درادارات كار سراسركشور ضروري به  است اما براي دستيابي به آمار واقعي نرخ بيكاري در كشور ثبت
  . رسد نظرمي

: كنند، اظھارداشت ارند به اين ادارات مراجعه نميگويند چون ادارات كار وظيفه كاريابي ند وي با بيان اين كه بيكاران مي
نام بيكار و مراجعه  كه ثبت بيني شده اين درست نيست چراكه درطرح در دست بررسي كميسيون اجتماعي مجلس پيش

  .  ماھه وي به اين مراكز شرط الزم براي دريافت مقرري بيمه بيكاري براي بيكاران خواھد بود12
: س درباره آمار اعالم شده از سوي مسئوالن درباره نرخ بيكاري دركشور، تصريح كردعضوكميسيون اجتماعي مجل

  . آمار واقعي نيست اما مقصر واقعي نبودن اين آمار بيكاران ھستند و ادارات كارنقشي در اين باره ندارند اين
 2 و درحقيقت بيكاري واقعي نرخ بيكاري اعالمي موجود يك سوم يا يك دوم نرخ واقعي بيكاري است: موسوي تاكيد كرد

  . برابر نرخ اعالم شده است
  پايان پيام

  

  دستمزد 
   تالش خواھيم كرد90براي افزايش منطقي و عادالنه مزد 

  
رئيس كانون شوراھاي اسالمي كار استان :  بھمن آمده است 18 ايلنا در تاريخ –به گزارش خبرگزاری دولتی کار ايران 

 با حضور شركاي سه 90بھمن ماه نخستين جلسه كارگروه مزد به منظور محاسبه مزد سال  21: گويد تھران و البرز مي
  . جانبه اجتماعي در وزارت كار و امور اجتماعي برگذار خواھد شد

شد؛   سال پيش اجرايي مي20به گزارش خبرنگار ايلنا، ناصر برھاني بابيان اينكه طرح ھدفمند سازي يارنه ھاي بايد 
 مطالبات كارگران را بطور 90ي شوراھاي اسالمي كار تالش خواھد كرد تا در خصوص موضوع مزد سال كانون عال: گفت

  . كامل پيگيري كند
بايد حمايت : ھاي شغلي مخصوصا كارھاي مولد ادامه داد نماينده كارگران در شوراي عالي كار با اشاره به ايجاد فرصت

 بايدھا ونبايدھاي كارگران  امروزه سازمان تامين اجتماعي ھمه. دھاي اجتماعي بيشتري در خصوص كارگران صورت گير
  . كنند ھاي كارگري و كارفرمايي دريافت مي ھاي اجتماعي خود را از طريق تشكل را در برگرفته و كارگران تمام حمايت

رعايت اين در توسعه ھر كشوري آنچه مھم است كار و تالش و رعايت كرامت انساني است و ھمچنين : برھاني گفت
  . نكته كه سرمايه ھر كشوري نيروي انساني آن است نه امكانات در اختيار آن كشور

 جھانيان در عصر حاضر بحث اشتغال و چگونگي توسعه آن و برطرف كردن  ترين دغدغه ھمچنين اساسي: وي گفت
  . ھا سايه انداخته است معضل بيكاري است كه اين مساله بر ھمه تصميم گيري

شود بايد با توجه به شرايط اقليمي كشورمان  با بيان اينكه مباحثي كه در توسعه كار و اشتغال ايران مطرح ميبرھاني 
ھاي اجرايي بايد در بھبود شرايط فرھنگ كار از طريق ايجاد مراكز آموزشي،  بسياري از دستگاه: باشد خاطرنشان كرد

  . دگراي تالش كنن آموزش نيروي كار، رعايت اصول سه جانبه
اي نشان دھد تا فرھنگ  دولت بايد به بخش فرھنگي كار توجه ويژه: نماينده كارگران در شوراي عالي كار تصريح كرد

وري و توسعه كشور از  بنيادين كار را گسترش دھد، ھمچنين آموزش نيروي كار نيز براي بھبود روند كار و افزايش بھره
  . الزامات است

ھاي مھم در  رعايت اين اصل يكي از بحث: به گرايي در شوراي عالي كار گفتوي در خصوص رعايت اصل سه جان
ھمايش ملي كارشايسته است اگر دولت به سه جانبه گرايي توجه كند كارگر و كارفرما قطعا روند توسعه را به شكل 

  . بخشند بھتري بھبود مي
ه به تصويب رسيده و ھمه بايد در اجراي قوانين به برھاني با بيان اينكه در برنامه چھارم و پنجم توسعه بحث كار شايست

بايدھا و نبايدھايي در حوزه كار مطرح است به طور مثال ما به توليد در كشور توجه زيادي : مجريان آن كمك كنند گفت
رويه  قطعا اگر جلوي واردات بي. ھاي توليدي در داخل كشور است تر از جنس ھاي وارداتي بسيار ارزان كنيم و جنس نمي

  . شود گرفته شود بازار كار نيز بھتر مي
بايدھا و نبايدھاي پيوستن به سازمان جھاني تجارت از مواردي است كه متاسفانه با نگاه سياسي : وي افزود

  . كشورھاي غربي رو به رو شده است
كار شايسته در بايد در ھمايش ملي :  سرعت بخشيدن به روند خصوصي سازي در كشور خاطرنشان كرد وي در زمينه

 قانون اساسي تاكيد بيشتري شود ھر چه بيشتر به سمت خصوصي سازي حركت كنيم روند 44مورد اجراي اصل 
  . شود پيشرفتمان نيز سريعتر مي

برھاني با تاكيد بر اينكه رعايت حقوق بنيادين كار به كشورھا از طرف سازمان جھاني كار توصيه شديد شده است 
اشتغال اتباع خارجي در كشور و اينكه بسياري از مشاغل ما را اتباع خارجي تسخير كرده اند توجه به تبعات : گفت

  . اي نشان دھيم ھاي كارگري و كارفرمايي توجه ويژه بسيار مھم است ھمچنين ما بايد به تقويت تشكل
  پايان پيام

  
 

  از کار بر کنار شد ایران خودرو منابع انسانی مدیر
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کشتار  روزھای گذشته وخواست آنھا بر محاکمه عامالن خودرو طی منه اعتراضات کارگران ایراندا به دنبال گسترش 
باقری   مجيد کارگران طی حکمی  کارگران ایران خودرومدیرعامل ایران خودروجواد نجم الدین برای کاھش اعتراضات

دس احمد بذلي كارشناس مديريت بازرگاني مھن کنار وبه جای ایشان جوزانی مدیر منابع انسانی ایران خودرورا از کار بر
 از جمله مدير عامل شركت آذين، مدير منابع  سوابق با  كارشناسي ارشد مديريت اجرايي از دانشگاه عالمه طباطبايي و

مديره و مدير گروه طرح و برنامه ريزي انجمن مديريت منابع انساني ايران و عضو  انساني شركت مگا موتور، عضو ھيات
  کردند ل اختالف وزارت كار و امور اجتماعي را جانشی ایشان انتخابح مراجع

حراست  مدیریت ایران خودرو بری مھار کارگران ایرانخودروطی سالھای گذشته است که قبال مدیر باقری یکی از عامالن
منابع انسانی ایران خودرو مدیر  85تير 10 ایران خودرو بود وبعد ھا برای کنترل بيشتر کارگران ایران خودرو بعداز اعتصاب

  شد
کشته شدن  طی مدیریت باقری بارھا اعتراض کردند وبارھا اخراج وزندانی شدند وسرانجام بعد از کارگران ایران خودرو در

  .شد چند کارگر باقری که در حمله تيز کارگران قرار داشت از کار برکنار
  خودروکار

  خبر لينک
  شد خودروبذلي معاون منابع انساني ايران 

 
گروه صنعتي ايران خودرو، احمد بذلي معاون مدير عامل ايران خودرو  طي حكمي از سوي مھندس نجم الدين مدير عامل

  .شد در منابع انساني
http://www.ikcopress.com/FA/News.aspx?docID=12856  

 
  

  در بابل و احضار چندين تن به اداره اطالعات ناجایاعتصاب رانندگان تاکس
  

 دستگاه١٠٠٠روز گذشته بيش از :  بھمن آمده است 18در تاریخ  حقوق بشردر ايران ی بين المللکمپينبه نوشته سایت 
 شھرستان بابل ی صبح مقابل فرماندار٩ ساعت  که ازیاين اعتصاب سراسر.  در بابل اقدام به اعتصاب کردندیتاکس

  تالش به متفرق کردنی و اطالعاتی امنيتیتصاب نيروھابا آغاز اع. انجاميد  ساعت به طول۴آغاز شد و به مدت 
 در بابل ی از اعتصاب رانندگان تاکسمانع  نتوانستی و انتظامی امنيتی اين اقدام نيروھای نمودند ولی تاکسرانندگان
 خود به صورت ی احقاق حقوق صنفی توانند برای ايران افراد ماساسی  است که طبق قانونیاين درحال. شود

 به حفاظت ی تاکسيرانسنديکای ی است چند تن از رانندگان به ھمراه اعضایگفتن.  دست به تجمع بزنندآميز تمسالم
 ی ناجا و اداره اطالعات شھرستان بابل مورد بازجوئی و اطالعاتامنيتیاطالعات ناجا احضار شده و در مقابل مقامات

  .گرفتندقرار
 ی مقابل فرمانداری رانندگان تاکساعتصابدر ايران گفت که در ھنگام حقوق بشر ی منبع مطلع به کمپين بين الملليک

  شبکهی خبرنگاران دولتی که دوربين ھای را ندادند تا جائی دولتخبرنگاران اجازه حضوریبابل مامورين امنيت
 قول  ساعت از اعتصاب، با دادن۴ شھرستان بابل پس از گذشت ی فرماندارمسئولين. طبرستان را ضبط کردنداستانی

 در پايان اعتصاب با یرانندگان تاکس. خواستند  فرصتی بھمن از رانندگان تاکس٢٣ افزايش نرخ کرايه ھا تا یمساعد برا
 بھمن دست 22  به مشکالت پائين بودن نرخ کرايه ھا، روز شنبهی در صورت عدم رسيدگنمودند اعالمیصدور اطالعيه ا

 از رانندگان عالوه بر مطرح کردن خواسته ی بسيارکه اين اعتصاب آن بوداز نکات حائز اھميت . به اعتصاب خواھند زد
 ھای  از رانندهی که يکی گفتند تا جائی اخير سخن می شده مردم در ماه ھاسرکوب ی از خواسته ھای صنفیھا

موديد که آنقدر مردم را سرکوب ن“ : گفت  به اوی انتظامی نيروی از فرماندھای با يکیاعتصاب کننده پس از درگير
 تاکسی ی مسافران در ايستگاه ھای اين اعتصاب آن بود که معطلی نکات حاشيه ااز “.  شودیباالخره ايران ھم مصر م
 در ايستگاه ھا و سطح شھر اقدام مسافرين  معطل نماندنی شھرستان بابل برای که شھرداریکامال مشھود بود تا جائ

 بابل موجب ترافيک شديد در سطح شھر یکرد که اين اقدام شھردار شھر سطح به اعزام چندين دستگاه اتوبوس در
  اعتراض مردم شده بودموجبات شد و

  
 

 ادامه اعتراضات کارگری در کارخانه سازمایه
    

 کارگر شاغل در کارخانه سازمایه، باردیگر در اعترض به عدم پرداخت دستمزدھای معوقه خود، در این 250بيش از 
  .ی برپا کردندکارخانه تجمع اعتراض

تجمع کارگران سازمایه در اعتراض به عملی نشدن توافقات صورت گرفته در جریان مذاکرات نمایندگان کارگران و کارفرما و 
الزم به ذکر است تاکنون نيز مقامات رژیم عليرغم اطالع از .  ماه دستمزدھای معوقه، برگزار گردید11عدم پرداخت 

  . خود جھت حل مشکالت آنان، اقدامی جدی به عمل نياورده اندوضعيت این کارگران و وعده ھای
 1389 بھمن ماه  18دوشنبه  

 
 تھدید به اخراج کارگران ایران برک

                     
                   

عوقه توليد کننده انواع نخ، واقع در استان گيالن، عالوه بر عدم پرداخت دستمزدھای م" ایران برک"کارفرمای نساجی 
  .کارگران، آنان را تھدید به اخراج نموده است



 252

و برپایی تجمع اعتراضی عليه کارفرما، کارگران " ایران برک" ماه دستمزدھای معوقه در کارخانه 5در نتيجه عدم پرداخت 
  .این کارخانه از سوی مقامات رژیم و کارفرمای کارخانه تھدید به اخراج از کار شده اند

  1389ه   بھمن ما18دوشنبه  
  

 تشدید مشکالت معيشتی کارگران آجر سازمایه
    

بنا به گزارش آژانس ایران خبر، با گذشت یکسال از عدم پرداخت دستمزدھای معوقه کارگران کارخانه سازمایه، وعده 
  .ھای مقامات رژیم جھت حل مشکالت در این کارخانه عملی نگردیده است

ھر کدام از این .  ماه دستمزدھای معوقه خود را تاکنون در یافت نکرده اند12ایه  کارگر کارخانه آجرپزی سازم450بيش از 
مقامات رژیم جھت مقابله با موج روبه گسترش .  ميليون تومان دستمزد معوقه دارند20 تا 15کارگران مبالغی بالغ بر 

گران اعالم کرده اند وعده ھای رژیم را کار. اعتراضات آنان وعده فروش کارخانه و پرداخت دستمزدھای کارگران را داده اند
  .قبول ندارند و خواستار دریافت فوری دستمزدھای معوقه خود می باشند

  1389 بھمن ماه  18دوشنبه  
  

  کابوس بيکاری بر سر کارگران
 گزارشی از اخراج کارگران شرکت اشی مشی

  
 عيد باشند یا با خوشحالی به استقبال سال نو ھمه ساله با نزدیک شدن به پایا ن سال،کارگران به جای آنکه در فکر

  .بيشترین اخراجھا در این موقع از سال صورت می گيرد" چرا که معموال.بروند نگران از دست دادن کار خود ھستند 
گروه توليدی اشی مشی . امسال قضيه اخراجھای آخر سال اشی مشی نيز جدی تر و شدید تراز سالھای قبل است

 نفر از کارگران این بخش توليدی اخراج 13تا به حال  :به گفته یکی از کارگران .تی رشت می باشد واقع در شھر صنع
ھمه به شدت احساس نا امنی می کنند چرا که ھر .شده و گفته می شود که ليستھای سياه دیگری ھم در راه است 

متاسفانه کارگران ھيچ . ز مرگ نيستکارگری می داند که بيکاری آنھم شب عيد و با این ھمه مخارج ،چيزی کمتر ا
در صورت وجود تشکل کار گری ویا وجود پيمان دسته . تشکل کارگری ندارند که در چنين مواقعی از حقوق آنان دفاع کند

 .جمعی،کار فرما نمی توانست به این راحتی و بی سروصدا کارگران را اخراج کند
 حداقل کاری است که می توانيم انجام دھيم و می تواند بين در شرایط موجودھمدلی و حمایت از ھمکاران اخراجی

  .کارگران ایجاد ھمبستگی کند
  )خبر ارسالی به کميته ھماھنگی  توسط یکی از کارگران شرکت اشی مشی (

  کميته ھماھنگی برای کمک به ایجاد تشکل ھای کارگری
 1389 بھمن 18
  

  شھریمان شورا اھواز مقابل ساختی کارگران شھرداریتجمعات اعتراض
 

از تجمع روز گذشته كارگران شھرداري اھواز در مقابل : آمده است بھمن 19 یخ بتاربه گزارش برگزاری دولتی فارس
اخيرا كارگران :  رابطه نوشتينودرھم.ساختمان شوراي شھر اھوازبه خاطر تاخير در پرداخت حقوق كارگران خبرداد

وادامه . را دارندخوداند و تقاضاي پرداخت حقوق معوقه  راي شھر تجمع كردهشھرداري ھر ھفته يكي دو بار در مقابل شو
 .كنند كنند، بلكه در صورت اعتراض كارگران آنھا را اخراج مي پيمانكاران نه تنھا حقوق اين كارگران را پرداخت نمي: داد

 اھواز به ی شھردارگرانيرکار اخی  ھفته ھای شھر اھوازبا اشاره به اجتماعات اعتراضیعضوشورا  آلبشومھدی
شوراي شھر اھواز براي تاخير چند ماھه در پرداخت حقوق كارگران تحت نظر پيمانكار به شھرداري : خبرنگارفارس گفت

 .اھواز تذكر داد
  

  برق گرفتگی علت به جوان کارگر یک مرگ
 

 ایمنی عدم علت به کاشان، در کن هچا کارگر یک:  بھمن آمده است 19 ایلنا در –به گزارش خبرگزاری دولتی کار ایران 
 حفاری به مشغول آن با افغانی جوان کارگر که) کمپرسور (حفاری دستگاه از برق اتصالی. سپرد جان کار، حين در کافی
 .است شده وی فوت به منجر بود،
 تيم حادثه، این وقوع بر مبنی نشانی آتش سازمان ١٢۵ سامانه با تماس پی  در: افزود فدایی هللا روح ایلنا، گزارش به

  نشانی آتش سازمان ٢ شماره ایستگاه از امداد و  نجات
 . نمودند چاه درون از متوفی فرد خروج به اقدام مربوطه تجھيزات  با و اعزام محل به کاشان
 صورت در خواست شھروندان  از ادامه در کاشان شھرداری ایمنی خدمات و نشانی آتش سازمان عمومی روابط  مدیر
  را مراتب  سریعا ھا مکان این در حوادث از ھایی نشانه شاھدهم
  .دھند گزارش نشانی آتش ١٢۵ سامانه به
  

 فعال حوزه کودکان و زنان در قزوین دستگير شد 
 

محمد غزنویان، دانش آموخته رشته ی علوم سياسی و فعال حوزه کودکان و زنان، بعدازظھر امروز دوشنبه نوزدھم 
به گزارش ھرانا، پس از بازداشت وی، ماموران با مراجعه به منزل پدری  . شھر قزوین بازداشت شدبھمن در پارک ملت

در مورد علت بازداشت محمد غزنویان، توضيحی از سوی ماموران به خانواده ی او  .او، وسایل شخصی اش را ضبط کردند
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در روزنامه ھا و سایتھای ... شر، زنان، کودکان واز او مقاالت و یادداشتھای زیادی با موضوعات حقوق ب .داده نشده است
آخرین فعاليت اجتماعی او کمک در مدیریت یک مرکز پرورش استعدادھای کودکان کار و  .اینترنتی منتشر شده است

خيابان در قزوین می باشد که محمد غزنویان بعنوان مدیر داخلی این مجموعه نقش پررنگی در ایجاد و پایستگی این 
  .م المنفعه در محله ی ھادی آباد قزوین داشتمرکز عا

 
 

   کارگرانيان در خصوص خط فقر در میم مقامات رژی ھایدروغ پرداز
  
 انجمن ی کانون عاليسرئ"  زادهیغالمرضا خادم ":  بھمن آمده است 19 ایران در مھردولتی  ی به گزارش خبرگزاربنا

  . کنندی می خط فقر زندگیر زیران، در ا درصد کارگران۴٣ اعالم کرد یم، رژی کارگری صنفیھا 
 يين ھزار تومان تع303 کارگران که مقدار آن ی برای دستمزد سال جاريزان میافت با احتساب دریم کارگزار رژین گفته ابه
با  مخالفت خود را ين ھمچنیم کارگزار رژینا.  کنندی می خط فقر زندگیر در زیران درصد از کارگران ا43 بود، تنھا یدهگرد
 ھزار تومان 300 و يليون میک يزان به مینده سال آی البرز و تھران برای ھان دستمزد استايته که کمی دستمزديزانم

  .اعالم کرده اند، ابراز داشت
  

 يالن کارگران آشپزخانه دانشگاه گيتوضع
  

  نمونه ای کوچک از استثمار و اجحاف کارگران توسط شرکت ھای پيمانکاری
نيرو   " پردیسان دیلم" يالن دانشگاھی دولتی است که برای تامين نيروی کار آشپزخانه خود از شرکت        دانشگاه گ

این شرکت که تامين کارگران آشپزخانه ھای اداره ی بھزیستی الکان رشت ، دانشگاه صومعه سرا و چند . گرفته است
ی و غيرقانونی با کارگرانش برخورد می کند و به شرکت و مؤسسه و ارگان دیگر را نيز برعھده دارد، به شکلی غيرانسان

  شب کار می کنند اما نه تنھا از اضافه 9 صبح  تا 7کارگران از ساعت :  راحتی تمام حق و حقوق آنان را زیر پا می گذارد
ھم ھر زمان . کاری خبری نيست بلکه  دست مزد شان نيز پایين تر از حداقل دست مزد تعيين شده از جانب دولت است

ھمين است که می بينيد، :" که کارگران به این وضعيت اعتراض می کنند بالفاصله با این جواب مواجه می شوند که
بيشتر این کارگران !" دوست ندارید بروید بيرون. شرکت ما بيشتر از این  نمی تواند دست مزد به کسی پرداخت کند 

شرکت یاد شده حتی در . که چنين وضعيت اسفباری را تحمل کنندمتاھل و دارای خانواده  ھستند و به ناچار مجبورند 
 3 بعد ازظھر کارت بزنند و بقيه نيز از ساعت 3یک دوره به کارگران گفته بود که نصف تعداد کارگران باید از صبح تا ساعت 

 پس از چند روز کارگرھای اما.  شب در آنجا بمانند و کار کنند9 شب ، در حالی که ھمه این کارگران باید از صبح تا 9تا 
  .  شب ھم کارت خروج زدند 9آشپزخانه زیر بار  نرفتند و ھمگی صبح کارت ورود و ساعت 

تابستان ھرسال :        در اینجا یک نمونه دیگر از ظلم آشکاری که نسبت به این کارگران روا شده است ذگر می شود
 روز در آن جا به کار مشغول می شوند و ھمه کارھای مربوط 25ن در این دانشگاه ضيافت ھایی بر پا می شود که کارگرا

مثال یک سال برای بزرگداشت . این ضيافت ھا ھر ساله به بھانه ھای مختلف اجرا می گردد . به آن را انجام می دھند 
 روز 25بر حقوق برای ھر یک از  کارگران ، عالوه . دانشجویان نخبه کشور و سال دیگر برای موضوعی و مسئله ای دیگر 

، مبلغ بيست ھزار تومان نيز از طرف دانشگاه ، به عنوان پاداش پرداخت  می شود که این پول امسال به دست کارگران 
اما چرا امسال به دست کارگران .  نرسيده ، در صورتی که بودجه ی مربوطه به مسوولين دانشگاه پرداخت شده است

  !ه جيب زده ، مشخص نيستنرسيده و کدام یک از مسوولين آن راب
یکی از کارگران با کمک یک دانشجو نامه .      البته مسووالن دانشگاه و حتا استان از وضعيت کارگران بی خبر نيستند 

پس از ارسال . رئيس دانشگاه  می فرستد" حاتم زاده " استاندار گيالن و ھمين طور " قھرمانی " ای در ھمين رابطه به 
مسوولين دانشگاه از کارگران شماره حساب می گيرد که  پول دریافت شده را به حساب شان واریز کند این نامه یکی از 

اما تا به امروز که حدود شش ماه از آن تاریخ می گذرد ھيچ خبری نشده و پولی از این بابت به دست کارگران نرسيده 
  .است 

 10این شرکت قراردادھای .  سال حقوق نمی گيرند جالب این است که کارگران این شرکت در تمامی تعطيالت رسمی
ماھه با کارگران امضا می کند و گرچه در قراردادشان ذکر شده که در ازای ھرچند ساعت اضافه کار ، حقوق دریافت می 

ی رسد و برا-ھنگامی که قرارداد آنھا به پایان می. کنند اما عمال کارگران برای اضافه کاری چيزی دریافت  نمی کنند
امضای قرارداد جدید رجوع می کنند برای دریافت چک و یا پول تسویه حساب باید کاغذی را امضا کنند که بر آن نوشته 

ًکه البته به آنھا گفته می شود فعال پول نداریم بعداً به شما پرداخت  می . شده  تمام پول و مطالبات دریافت شده است
نزدیک به عيد ھم ! اگر نمی خواھی ، بيرون : راض کند مثل ھميشه می گویندکنيم و باز اگر کارگری به این موضوع اعت

بخشھایی از  تسویه حساب قبلی را پرداخت می کنند و باقی مانده را به ھمراه عيدی و پاداش کارگران به آنھا نمی 
يشتر حقوق معوقه ھاست ، ھميشه یک یا دو ماه و گاھی ھم ب-گير آن-ی مشکالتی که دامن-دھند و کارگران با ھمه

  .طلب دارند 
       آن چه گفته شد تنھا گوشه ای از استثمار وحشيانه و ستم آشکاری است که  شرکت ھای پيمان کاری از این 

کاری سپرده -امروزه تعداد زیادی از کارگران به دست این قبيل شرکت ھای پيمان. دست ، در حق  کارگران روا می دارند
 قرار گرفته اند ، که به راستی روابط برده واری با کارگران دارند و به شدیدترین شکل ممکن شده و تحت پوشش آن ھا

نفع دیگر موجودیت این گونه شرکت ھای پيمانکاری برای دولت این است که بدین وسيله از . ھا را استثمار  می کنند-آن
دانند که حقشان را باید -کارگران در نھایت نمیکند و -زیر بار پاسخگویی به مشکالت و معضالت کارگران شانه خالی می

نيک  می دانيم که تا زمانی که کارگران پراکنده اند و انسجام و تشکل ندارند و فردی و جدا از . از چه کسی طلب کنند
  " .ھمين آش است و ھمين کاسه " ھم عمل می کنند ، به قول معروف  

گر معترض کار بسيار ساده ای است اما اگر کارگران با ھمراھی یکدیگر و به      جواب سر باال دادن به یک یا چند نفر کار
شکل منسجم برای دریافت حقوق، خواسته ھا و مطالباتشان دست به اعتراض بزنند آن وقت دیگر کار به ھمين راحتی 
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قع کار یا حتا غذاخوردن می قدم اول می تواند ارتباط و آگاھی کارگران از حال و روز یکدیگر باشد مثال مو. تمام نمی شود
جایی که احساس کنيم و دریابيم که ھمه با ھم . توان از مشکالت مشترک و فردی صحبت کرد و در پی چاره گشت

ھمدردیم و تشخيص دھيم چه کسی یا کسانی مشغول بھره کشی از ما ھستند و به راحتی از ما سواستفاده می 
 باشد که با ھم برای گرفتن حق و حقوقمان اقدام کنيم و این یعنی به صورت کنند در این صورت حداقل کار می تواند این

بی جھت نيست که پيدا کردن یکدیگر و تشکل یابی کارگران و ایجاد ارتباط ميان تشکل . متشکل و جمعی عمل کردن
ھای مختلف این طبقه ھای آنان، امروزه به یکی از حياتی ترین و مبرم ترین کار و وظيفه کارگران آگاه در ميان بخش 

  .تبدیل شده است که می بایست اکيداً از جانب کارگران و فعالين کارگری  پيگيری و دنبال شود 
  کميته ھماھنگی برای کمک به ایجاد تشکل ھای کارگری

  
   نفر١١انفجار در مجتمع پتروشيمی بندر ماھشھر و کشته و زخمی شدن 

 
به گزارش منابع خبري، آتش سوزی چھارشنبه ھفته :  بھمن آمده است 19جرس در تاریخ اصالح طلب به نوشته سایت 

  .  نفر گرديد١١منجر به کشته و زخمی شدن ) ماھشھر( مجتمع پتروشيمی بندر امام ٢گذشته در واحد ان اف 
م منجر به به گزارش وبگاهِ کارکنان منطقه ويژه اقتصادي، برای دومين بار در سال جاری آتش سوزی در فرآورش بندر اما

  . شده است) ماھشھر(کشته و زخمی شدن تعدادی از کارکنان در منطقه ويژه اقتصادی پتروشيمی 
بر اساس اين گزارش، در حال حاضر علت بروز اين حادثه جانی در پتروشيمی فرآورش بندر امام به طور کامل مشخص 

يد حداقل سه نفر در اين حادثه شده نشده است اما آمارھای رسمی حکايت از کشته شدن يک نفر و جراحت شد
  . است

در حال حاضر ھشت نفر از مصدومان اين سانحه در بيمارستان صنايع پتروشيمی ماھشھر تحت مداوا قرار گرفته اند و 
  . اند سه نفر ديگر به دليل شدت سوختگی به تھران اعزام شده

  .  به وقوع پيوسته بود شھريور ماه سالجاری ھم حادثه مشابھی در اين واحد پتروشيميايی
گفتنی است درحاليکه از انفجار اخير ماھشھر، خبری در رسانه ھای ملی و رسمی کشور منتشر نشده، انفجار لوله 

  .گاز در آمريکا و کشته شدن يک نفر، در اخبار صدا و سيمای جمھوری اسالمی اعالم گرديد
  

 باف از کار بيکار شده اندچھارصد کارگر مترو به دليل درگيری احمدی نژاد با قالي
  

مديرعامل شركت متروي تھران در مراسم افتتاح رسمي مسير :  آمده است ايلنا  -به گزارش خبرگزاری دولتی کار ایران 
نايب  از ايستگاه قلھك تا قيطريه كه صبح امروز با حضور قاليباف شھردار تھران و حسن بيادي توسعه شمالي خط يك

ايستگاه قيطريه در مسير توسعه  در ايستگاه قيطريه برگزار شد، با اشاره به روند ساخترئيس شوراي شھر تھران 
عمده : مورد عدم تخصيص بودجه مصوب براي مترو گفت ھاي دولت در شمالي خط يك مترو ضمن گاليه از نامھرباني

ھاي  يي بود كه با فاينانسھا شروع شد كه اين ايستگاه از جمله ايستگاه 84 فعاليت ساخت ايستگاه قيطريه از سال
شمالي خط يك  منابع مالي شھرداري اقدام به ساخت آن شد كه در وضعيتي ھستيم كه عمده خطوط مسير خارجي و

  .ھاي خارجي تامين مالي شده است مترو با فاينانس
انتھاي  تھران تاخط چھار متروي : ايلنا، محسن ھاشمي با اشاره به ديگر خطوط متروي تھران گفت به گزارش خبرنگار

برداري شده است و تا اواسط  بھره ھاي آن آماده شرق و غرب عمليات ساخت تونل آن به پايان رسيده است و ايستگاه
 3خط .  متروي به انتھاي شرق تھران رسيده است2خط . رسيم مي سال آينده در خط چھار متروي تھران به ميدان آزادي

  .شرقي تھران كامال فعال است و به نتايج مثبتي ھم رسيده است محالتي در شمال از آزادگان تا شھرك
شھروندان قرار   خطوط در دست ساخت مترو در اختيار90ھاي مصوب ما تزريق شود تا سال  اگر بودجه: افزود وي
توانيم  مترو در نظر گرفته است به ما برسد مي گيرد مخصوصا اگر يك ميليارد دالري كه از صندوق ذخيره ارزي براي مي

  . كيلومتر برسانيم30كيلومتر به  15ظرفيت ساخت متروي شھري را از سالي 
با : شود گفت متروي شھر تھران از فناوري به روز دنيا استفاده مي وي با اشاره به اينكه در حال حاضر در ساخت خطوط

 رسد كه قطعا باعث حل مشكل  كيلومتر در سال مي30 متر و 60سرعت ساخت ھر تونل به  PBN تجھيز چھار دستگاه
  .شود ترافيك در شھر تھران مي

 ھزار نيرو به صورت غيرمستقيم درگير ساخت 60ھزار نيرو و  20 وي با اشاره به اينكه در حال حاضر به صورت مستقيم
و  ھا گاهاكنون مسافرين و شھروندان تھراني پاي كار ھستند و منتظر ايست ھم: اظھار داشت ھاي مترو ھستند، ايستگاه
  .است خورد و به دست ما نرسيده ھا در گمرك خاك مي ھاي جديد ھستند اما ھنوز واگن واگن

 خود شما 84سال : قاليباف گفت ھاي مصوب مترو خطاب به ھاي دولت در تخصيص بودجه وي با انتقاد از نامھرباني
سازي در سه منطقه كشور بسته  ھاي واگن هقرارداد ساخت كارخان ھا را حل كنيد و االن دستور داديد كه مشكل واگن
 اكنون تنھا مشكل ما اين است كه كاالھا رسيده است اما بودجه برسد مشكلي نداريم و ھم شده و فعال است كه اگر

  .كنيم در گمرك بندرعباس مانده و اگر پول برسد آنھا را ترخيص مي
ھا ھم به  بخش يارانه ھاي دولت در نامھرباني: ر ھستيم، گفت ميليارد تومان به گمرك بدھكا29اينكه بيش از  وي با بيان
 ميليارد آن اختصاص يافته است و 14يابد تنھا   ميلياردي كه بايد ھم به اتوبوس و مترو اختصاص48آيد و  چشم مي

اي عمراني ھ ھا در حال انجام است و به نظر من اين پرت ظرفيت ھستيم پروژه ھايي كه با آن مواجه رغم نامھرباني علي
  .كشور است و مھندسي
بعضي اوقات در . ايم مصوب خود را دريافت نكرده بريم اما بودجه اكنون در آخرين روزھاي بھمن به سر مي ھم: وي افزود
شوند كه چرا اين مسائل را  مند مي به دست ما نرسيده است اما دوستان گله كنيم كه بودجه ھنوز ھا مطرح مي رسانه

  .توان گذاشت دانم اسم اين موضوع را چه مي ايد كه واقعا نمي رح كردهمط ھا در رسانه
است اكنون بيكار  كنند و چون تجھيزات و قطعات نرسيده سازي كار مي ھاي واگن  نفر در كارخانه400بيش از  :وي افزود

  .اند شده
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رزميني زياد و ريزش خاك بسياري ھاي زي منطقه داراي آب  اين :وي با اشاره به مشكالت ساخت ايستگاه قيطريه گفت
اند  بود و اين مشكالت به دست مھندسان ما حل شد و پيمانكاران ساخت خط يك قول داده بود كه نگراني ما را برانگيخته

  .پايان پائيز سال آينده ايستگاه تجريش ھم افتتاح شود تا
  

   کارگران معترض اجر سازمایه مقابل دادگستری پاکدشت

  
کارگران اخراجی به ھمراه دیگر کارگران کارخانه اجر سازمایه واقع در جاده : ی ایجاد تشکل ھای کارگریکميته ی پيگير

  . تھران مشھد در شھر پاکدشت تھران مقابل دادگستری پاکدشت در اعتراض به دستمزدھای معوقه شان تجمع کردند
  

   کارگران پارس متال در اعتراض ھستند

  
 جاده مخصوص تھران کرج برای چندمين بار متوالی برای دریافت دستمزدھای معوقه شان که کارگران پارس متال واقع در

 بھمن ماه به ١٨و ١٧این تجمع در روزھای . ماه به طول انجاميده است درمحل کارشان دست به تجمع اعتراضی زدند١١
  . وقوع پيوست

  
   کارگران پوشينه بافت قزوین مقابل استانداری تجمع کردند

  
خبار رسيده کارگران پوشينه بافت قزوین که سالھاست با بحران کارخانه درگير ھستند برای دریافت حقوق ھای طی ا

   .معوقه شان در مقابل استانداری قزوین تجمع اعتراضی برپا داشتند
  

   تجمع کارگران کارخانه کاشی سراميک کازرون مقابل فرمانداری

  
اندازی مجدد آن   تجمع مقابل ساختمان فرمانداری این شھرستان، خواستار راهکارگران کارخانه کاشی سراميک کازرون با

  . شدند
کارخانه کاشی سراميک کازرون وابسته به بانک تجارت، از حدود چھار : ایسنا ضمن خبر دادن از این تجمع یادآور شد

  . اند  نفر از کارگران کارخانه نيز بيکار شده٣٠٠سال قبل تعطيل شده و حدود 
ر ادامه از حضور رئيسی، فرماندار کازرون در جمع کارگران گزارش داد و در رابطه با اظھارات امروز وی در رابطه با راه و د

  : اندازی مجدد کارخانه نوشت
بانک تجارت که مالک اصلی کارخانه کاشی سراميک است اعالم آمادگی کرده که با آسانترین راه کارخانه کاشی 

   .گذار دیگری واگذار کند سراميک را به سرمایه
  

   اجتماع کارگران کارخانه گونی بافی اروميه مقابل استانداری آذربایجان غربی

  
 ماھه در پرداخت حقوق و ٩بافی اروميه در اعتراض به وضعيت کارخانه و آنچه که تاخير  گروھی از کارگران کارخانه گونی

  . غربی تجمع کردند اری آذربایجانکردند، در مقابل ساختمان استاند دستمزدشان عنوان می
  :  بھمن١٨بخش ھایی از گزارش ایسنا در رابطه با تجمع اعتراضی امروز کارگران کارخانه گونی بافی اروميه بتاریخ 

 ماه گذشته به دالیل سوءمدیریتی دچار بحران شده ٩کرد که این کارخانه از  یکی از کارگران حاضر در تجمع عنوان می
  . است
بافی اروميه مدعی  مدیریت کارخانه گونی:  کارگران این کارخانه نيز با اعالم نارضایتی از وضعيت موجود، گفتنماینده

دنبال تغيير ساختار در کارخانه است اما تاکنون ھيچگونه تغييری در این واحد توليدی ایجاد نکرده است و  است که به
  . کارگران در سرگردانی و بالتکليفی ھستند

دھد، اظھار  ، با اشاره به اینکه شواھد موجود در این کارخانه از انحالل احتمالی آن در آینده نزدیک خبر می"پرتویی"
  . کند کارخانه به حالت تعطيل درآمده است و ھيچ مقام مسئولی به مشکالت کارگران و شرکت رسيدگی نمی: داشت

ھایی در راستای بھبود وضعيت کارخانه به استاندار، معاونان نگاری نامه: بافی اروميه اظھار کرد این کارگر کارخانه گونی
غربی در مجلس ارائه شده است ولی ھيچ ترتيب اثری در این  فقيه در استان و نمایندگان آذربایجان استاندار، نماینده ولی

  . زمينه از سوی مسئوالن مذکور صورت نگرفته است
مسئوالن مربوطه را از مھمترین دالیل عدم رفع مشکالت این کارخانه کننده، عدم پاسخگویی  یکی دیگر از کارگرن تجمع

  . دھند ھای مرتبط به جای حل مشکالت و رفع موانع، جوابھای سرباال می مسئوالن دستگاه: عنوان کرد و افزود
 ماه ٩ین مدت در ا: ھای خدمات درمانی کارگران را، از دیگر مشکالت آنھا عنوان و خاطرنشان کرد وی عدم تمدید دفترچه

ھای آنان نيز واریز نشده و در مراجعات پزشکی کارگران به مراکز  اند، حق بيمه که کارگران حقوق و مزایایی دریافت نکرده
  . ھای آنان اعتباری ندارد شود که دفترچه خدمات درمانی، عنوان می
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 و نمایندگان اروميه در مجلس شورای اسالمی، نگاریھای صورت گرفته ميان نماینده کارگران وی در ادامه با اشاره به نامه
اند و  نمایندگان مجلس عدم دخالت در بخش خصوصی را از دالیل رفع مسئوليت برای حل این مشکل ذکر کرده: گفت

  . اند گذار برای خرید اعالم آمادگی و برای عقد قرارداد نسبت به بازدید از کارخانه اقدام کرده تاکنون چند سرمایه

 تپه کشته شد کارگران شرکت نيشکر ھفت یکی از
 

 تپه به این دليل فقدان واحد یکی از کارگران شرکت نيشکر ھفت: بر پایه خبر رسيده به روز شمار کارگری آمده است 
اگر او زودتر به بيمارستان  پزشکان اعالم کردند. ایمنی ماھر در این کارخانه بر اثر یک سانحه در حين کار کشته شد

نيشکر ھفت تپه به   یکی از کارگران شرکت١٩/١١/٨٨در ادامه خبر آمده ؛  روز دوشنبه .ماند ی یافت زنده میانتقال م
آسياب خوراک دام بيرون بکشد به دليل روشن  کرد سنگی را از درون دستگاه نام منصور بشمه در حالی که تالش می

 کند و پای دیگرش الی دستگاه ماند و ھمين مسئله یکی از پاھای وی را شدن دستگاه در ميان آن گير کرد و دستگاه
  .حاضر در آنجا نتوانند وی را بالفاصله از الی دستگاه بيرون بکشند باعث شد کارگران

  
کارخانه بطور ناقصی اقدام به  بنا بر این گزارش پس از گير کردن یک سنگ در ميان دستگاه خوراک دام، مسئولين

ميان دستگاه مشغول بيرون آوردن سنگ بوده است  مانی که منصور بشمه درکنند و ز خاموش کردن دستگاه می
باعث به راه افتادن دستگاه ميشوند و منصور بشمه در ميان دستگاه گير  مسئولين کارخانه با زدن یکی از کليدھا

 .کند گير می هشود یکی دیگر از پاھایش در ميان دستگا حالی که یکی از پاھایش بطور کامل کنده می افتد و در می
  

ساعت طول کشيد تا کارگران موفق  ٣ بنا بر اظھار کارگران این کارخانه به دليل نبود واحد ایمنی ماھر در کارخانه حدود
 ٣زمانی که منصور از الی دستگاه بيرون کشيده شد به دليل  به بيرون کشيدن منصور بشمه از الی دستگاه بشوند و

مسئولين پزشک قانونی نيز علت مرگ منصور را خونریزی عنوان .  از دست داده بودرا ساعت خونریزی مداوم جان خود
به بيمارستان منتقل می  اند چنانچه این کارگر یک ساعت زودتر از الی دستگاه بيرون کشيده شده و و اعالم نموده کرده

  .ماند شد، زنده می

  گرفت  ميليارد تومانی در دست۵٠٠االنبيا يک قرارداد  قرارگاه خاتم

 ميليارد تومانی ۵٠٠االنبيا از واگذاری طرح  فرمانده قرارگاه خاتم:  بھمن آمده است 19در مردمک  به نوشته سایت 
   .ساخت خط لوله انتقال نفت به اين قرارگاه خبر داد

سبزآب به ری االنبيای سپاه، امروز به خبرگزاری مھر گفت که ساخت خط لوله نفت  رستم قاسمي، فرمانده قرارگاه خاتم
   . کيلومتر آغاز کرده است٩۵٠ھای نفتی آبادان به ری را به طول   کيلومتر و خط لوله فراورده۶۵٠به طول 

و ادامه خط لوله ششم ) خط لوله گاز پاکستان(پيش از اين دولت ايران قرارداد ساخت فاز دوم خط لوله ھفتم سراسری 
   .االنبيا واگذار کرده بود گاه سازندگی خاتمرا به قرار) خط لوله جديد گاز اروپا(سراسری 

ھای   کيلومتر خطوط لوله جديد انتقال نفت و گاز در بخش۵٠٠ًاالنبيا نيز قبال از اجرای ھفت ھزار و  معاون قرارگاه خاتم
  .  بودمختلف ايران توسط اين مجموعه خبر داده

مخالفان . انگيز بوده است ای از سپاه پاسداران ھمواره بحث االنبيا به عنوان زيرمجموعه ھای اقتصادی قرارگاه خاتم فعاليت
به . گيرد ھای چندصد ميلياردی را در اختيار مي گويند که اين قرارگاه در رقابتی نابرابر و با حمايت دولت، پروژه دولت مي
   .اش در تضاد است ھا، فعاليت اقتصادی سپاه، با فلسفه وجودي اعتقاد آن

دولتي،  االنبيا به عنوان يک نھاد شبه گويند که قرارگاه خاتم ھای اقتصادی دولت مي منتقد سياستھمچنين اقتصاددانان 
 ۴۴ماه امسال نيز کميسيون ويژه مجلس برای نظارت بر اجرای اصل  اوايل دي. سازی است مانع بزرگی در راه خصوصي

   ».سازی دولت، واقعی بوده است ي درصد خصوص١٣.۵تنھا «قانون اساسی در سومين گزارش خود اعالم کرد که 
: در مورد گسترگی اين قراردادھا محمدعلی جعفري، فرمانده کل سپاه پاسداران، امروز در نشست خبری خود گفت

االنبياء صورت  فعاليت اقتصادی عمده و گسترده سپاه در بخش سازندگی است که توسط قرارگاه سازندگی خاتم«
ھای اين قرارگاه بسيار گسترده بوده و با ھدف کمک به دولت در امر سازندگی و  ليتگيرد، ما اذعان داريم که فعا مي

ود آورد، صورت ھايی را برای کشور به وج تواند محدوديت ھای خارجی مي ھايی که از سوی شرکت مقابله با تحريم
  » .گيرد مي

تری در اقتصاد ايران ايفا   نقش پررنگنژاد، سپاه در چند سال اخير و به خصوص پس از سرکار آمدن دولت محود احمدي
   . است کرده

 ميليون دالر و قرارداد توسعه ميادين ٢۵٠ تا ٢٠٠به ارزش تقريبی ) ھند-پاکستان-ايران(» صلح«ساخت فاز دوم خط لوله 
  . االنبياست  خاتمپارس جنوبي، از جمله کارھای قرارگاه

ای  هللا خامنه  به دستور آيت۶٨اه پاسداران است که در سال ھای سپ االنبيا از زيرمجموعه قرارگاه سازندگی خاتم
ھا تاکنون  اين مجموعه اکنون دارای چند صد شرکت مختلف در داخل و خارج ايران است و برپايه گزارش. تاسيس شد

   .ھای مختلف اجرا کرده است  پروژه و طرح را در زمينه٧٠٠بيش از ھزار و 
 آزاد چابھار را کرانه در منطقه مناقصه دو و نيم ميليارد دالری پروژه ساخت خط ريلی پس ٨٨قرارگاه خاتم االنبيا در سال 

  . از آن خود کرد
ھای زيرمجموعه سپاه  به شرکت) صدرا( درصد سھام شرکت مخابرات و شرکت صنايع دريايی ايران ۵١واگذاری 

ت کرد؛ چندی بعد کميته تحقيق و تفحص مجلس پاسداران، پر سر و صداترين خريدھايی بود که اين نھاد به نام خود ثب
   .شورای اسالمی در گزارشی اعالم کرد واگذاری سھام شرکت مخابرات در شرايطی غير رقابتی انجام گرفته است

کنند؛ شش  به جز سپاه پاسداران، اکنون نيروھای مسلح ديگر ھم به عرصه اقتصاد وارد شده و خود را تقويت مي
  .  به سازمان تامين اجتماعی نيروھای مسلح واگذار شده استشرکت پتروشيمی ايران
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  وزارت اطالعات٢٠٩ در بند ی ، فعال کارگری رضا شھابیتدوام بالتکليف
 

 ی رضا شھابي، عضو ھيئت مديره سنديکای و نگھداریتداوم بالتکليف: بھمن آمده است 20 در کلمهبه نوشته سایت 
 . شده است ی خانواده اين فعال کارگری زندان اوين موجب نگران٢٠٩ند کارگران شرکت واحد تھران و حومه در ب

 خردادماه امسال در محل کار خود بازداشت شد و با وجود گذشت ماه ٢٢ در ی گزارش خبرنگار کلمه، اين فعال کارگربه
 چند نفره بند یول ھا از سلی برايش برگزار شود در يکیھا از اين بازداشت او ھمچنان بالتکليف و بدون اينکه دادگاھ

 ی زندان اوين موجب نگرانی عمومی از بندھای نشدنش به يکنتقل و می اين زندانیبالتکليف. شود ی می نگھدار٢٠٩
 .خانواده او شده است 

 خشک زد که پس از ھفت روز ی دست به اعتصاب غذای آذر ماه سال جار١٣ در تاريخ ی به خاطر ھمين بالتکليفاو
 .ه بيمارستان شد موجب انتقال او ب

 ی وزارت اطالعات نگھدار٢٠٩ آذرماه به اعتصاب غذايش پايان داد ، اما ھمچنان بالتکليف در بند ٢٩ سرانجام در روز وی
 . تشکيل نشده است ی شود و تاکنون نيز برايش ھيچ دادگاھیم

 ی را روشن و موجبات آزادیکارگر خواھند که ھر چه زودتر تکليف اين فعال ی می از مسووالن قضايی رضا شھابخانواده
 .او را فراھم کنند 

 منتشر ی خبری سايتھای را خطاب به کارگران جھان نوشت که در برخی پيامی به مناسبت سال نو ميالدی زنداناين
 .شد 
  مطالبات خود و از جمله حق مسلمی که من و ديگر ھمکاران و کارگران به دليل پيگيریمدت:  در اين پيام نوشت او

 از ما اعالم حمايت کرده ی بسياری کارگریتشکل خواھي، تحت تعقيب، اخراج و حبس بوده ايم ،کارگران و تشکل ھا
 . عليه ما ابراز داشته انده انجام شدیاند و مراتب اعتراض خود را نسبت به رفتار ھا

 یا کارگران بتوانيم با ھمبستگ اين اعالم حمايت ھا اميدوارم که میمن ضمن تقدير و تشکر از تمام: تاکيد کرد وی
 ی به دست اوردن زندگی به دست آوردن خواسته ھا و مطالباتمان و برای و اتحادمان در راستایھرچه بيشتر ،ھمدل

 روز به روز نيز موفق تر شويم و سرانجام بتوانيم از مناسبات و تالش کنيم ی و برابری و رسيدن به عدالت و آزادیانسان
 ی در کنار يکديگر يک زندگید عبور کنيم و به حق خود برسيم و با آرامش و بدون جنگ و خونريز موجویسرمايه دار

 . داشته باشيمیشرافتمندانه و انسان
  

   در زندانی ويفی از ادامه بالتکلی خانواده رضا شھابینگران
  
 کارگران شرکت یکای سندیره مديئتعضو ھ" یرضا شھاب "يفیادامه بالتکل:  بھمن آمده است 20رسيده در  گزارش به

 . شده استی فعال کارگرین خانواده ای موجب نگرانین زندان او٢٠٩واحد تھران و حومه در بند 
 و يف خردادماه امسال در محل کار خود بازداشت شد و با وجود گذشت ماھھا، ھمچنان بالتکل٢٢ در ی فعال کارگراین

 ین در اعتراض به ایرضا شھاب.  شودی می نگھدارین زندان او٢٠٩ند  برگزار گردد در بی وی برای دادگاھینکهبدون ا
 انتقال يمارستان خشک زد که پس از ھفت روز به بی غذااب دست به اعتصی آذرماه سال جار١٣ یخ در تاريفیبالتکل
 . دادیان خود پای آذرماه به اعتصاب غذا٢٩ سرانجام در روز یو. یافت

  
 یران خانوار کارگر ھا توسط ھزایارانه یافتعدم در

   
 ھا یارانه مرحله اول یافتاز عدم در:  بھمن آمده است 20 در "یلناا" -ذولتی کار ایران  ی منتشره در خبرگزارگزارش

 . دھدی در استان زنجان خبر میتوسط ھزاران خانوار کارگر
 شده به يين مبالغ تعیزن را، عدم وار زنجای ھزار خانوار کارگر2 از يش ھا توسط بیارانه یافت عدم دريل مذکور دلگزارش

  . عنوان کرده استیم، مقامات رژی آنان از سویشماره حساب ھا
  

  تونل توحيد را بستند در یک اقدام اعتراضیكارگران 
 

كارگران تونل توحيد، در پي پرداخت نشدن حقوق خود مقابل ورودي :  بھمن اعالم داشت20 در آفتاب یزد دولتیروزنامه 
به گزارش شبكه ايران، بعدازظھر ديروز جمعي از كارگران تونل توحيد در مقابل اين تونل تجمع  .ماع كردندتونل اجت
شد تا مسير شمال به جنوب بزرگراه چمران از برج ميالد تا درب تونل با ترافيك شديدي ھمراه  اين تجمع سبب .كردند
توحيد به دليل عدم پرداخت حقوق معوق خود در حالي پيگيري شبكه ايران حاكي است، جمعي از كارگران تونل  .شود
خودروھا  ھاي اين تونل خوابيده و از عبور و مرور  برخي از آنھا لباس كار پوشيده بودند به نشانه اعتراض در برابر ورودي كه 

به نيم ساعت، اين اقدام آنھا تا قبل از آمدن پليس راھنمايي و رانندگي، سبب شده بود تا نزديك  .جلـوگيري كردند
اين مسئله سبب شد تا برخي از مسافران اين خودروھا با پاي پياده از . ورودي و داخل تونل محبوس شوند خودروھا در 

ھمچنين برخي از شھروندان با تلفن ھمراه خود براي گرفتن عكس و فيلم از اين تجمع روانه تونل . خارج شوند تونل 
   .ك افزودشدند كه اين امر نيز بر شدت ترافي 

 
 

 ی اعتراضات کارگری خودرو در پیران ای منابع انسانیر مدیبرکنار
 
 ی منابع انسانیرمد" ی جوزانی باقريدمج" خودرو، یران گسترش دامنه اعتراضات کارگران ای در پيده به گزارش رسبنا
 . خودرو از کار بر کنار شدیرانا
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 یران بر محاکمه عامالن کشتار کارگران ایخودرو، خواست آنان مبن یران گذشته و پس از اعتراضات کارگران ای روزھاطی
 یرمد" ی جوزانی باقريدمج "ی حکمی کاھش اعتراضات کارگران طیبرا" ینجواد نجم الد" شرکت ین ایرعاملخودرو مد

 . خودرورا از کار بر کنار کردیران ایمنابع انسان
 ی سال ھای سرکوب کارگران طی شرکت براین ایریتالن مد از عامیکی خودرو و یران حراست ایر قبال مدنامبرده

 ین ای منابع انسانیر مد1385 سال ير ت10 خودرو بعد از اعتصاب یران کارگران ايشتر کنترل بیاما بعدھا برا. گذشته بود
 کارگران از کار  ازيری و شمار کثید اعتراض کارگران سرکوب گردبارھا خودرو یران نامبرده در ايتدر دوران فعال. شرکت شد
 .اخراج شدند
   1389 بھمن ماه  20چھارشنبه  

  
   وزارت اطالعات٢٠٩تدوام بالتکليفی رضا شھابی ، فعال کارگری در بند 

تداوم بالتکليفی و نگھداری رضا شھابي، عضو ھيئت مديره سنديکای : بھمن آمده است 20  در کلمهبه گزار ش سایت 
   . زندان اوين موجب نگرانی خانواده اين فعال کارگری شده است ٢٠٩ در بند کارگران شرکت واحد تھران و حومه

 خردادماه امسال در محل کار خود بازداشت شد و با وجود گذشت ماه ٢٢به گزارش خبرنگار کلمه، اين فعال کارگری در 
 از سلول ھای چند نفره بند ھا از اين بازداشت او ھمچنان بالتکليف و بدون اينکه دادگاھی برايش برگزار شود در يکی

بالتکليفی اين زندانی و منتقل نشدنش به يکی از بندھای عمومی زندان اوين موجب نگرانی . نگھداری می شود ٢٠٩
   .خانواده او شده است 

 آذر ماه سال جاری دست به اعتصاب غذای خشک زد که پس از ھفت روز ١٣او به خاطر ھمين بالتکليفی در تاريخ 
  . ال او به بيمارستان شد جب انتقمو

 وزارت اطالعات نگھداری ٢٠٩ آذرماه به اعتصاب غذايش پايان داد ، اما ھمچنان بالتکليف در بند ٢٩وی سرانجام در روز 
   .می شود و تاکنون نيز برايش ھيچ دادگاھی تشکيل نشده است 

اين فعال کارگری را روشن و موجبات آزادی خانواده رضا شھابی از مسووالن قضايی می خواھند که ھر چه زودتر تکليف 
   .او را فراھم کنند 

اين زندانی به مناسبت سال نو ميالدی پيامی را خطاب به کارگران جھان نوشت که در برخی سايتھای خبری منتشر 
   .شد 

مله حق مسلم مدتی که من و ديگر ھمکاران و کارگران به دليل پيگيری مطالبات خود و از ج: او در اين پيام نوشت 
تشکل خواھي، تحت تعقيب، اخراج و حبس بوده ايم ،کارگران و تشکل ھای کارگری بسياری از ما اعالم حمايت کرده 

  . م شده عليه ما ابراز داشته انداند و مراتب اعتراض خود را نسبت به رفتار ھای انجا
ميدوارم که ما کارگران بتوانيم با ھمبستگی من ضمن تقدير و تشکر از تمامی اين اعالم حمايت ھا ا:وی تاکيد کرد 

ھرچه بيشتر ،ھمدلی و اتحادمان در راستای به دست آوردن خواسته ھا و مطالباتمان و برای به دست اوردن زندگی 
انسانی و رسيدن به عدالت و آزادی و برابری تالش کنيم و روز به روز نيز موفق تر شويم و سرانجام بتوانيم از مناسبات 

يه داری موجود عبور کنيم و به حق خود برسيم و با آرامش و بدون جنگ و خونريزی در کنار يکديگر يک زندگی سرما
  . شرافتمندانه و انسانی داشته باشيم

 بھمن٢٢فعال زن در ھفته منتھی به ٢١دستگيری 
 

 21ترده، حداقل  بھمن در پی دستگيری ھای گس22در ھفته منتھی به : سایت مدرسه فمينيستی گزارش می دھد 
به گزارش سایت مدرسه فمنيستی از  .بازداشت شده اند... زن فعال در حوزه ھای مختلف خبری، ھنری، فمينيستی و

نيلوفر الری پور، نوشين جعفری، مھسا جزینی، سميه مومنی، مریم قنبری، زینب کاظم خواه، : جمله این زنان فعال 
سمی، بنفشه دارالشفایی و جميله دارالشفایی، سعيده ميرزایی، ماه فرید نازنين فرزان جو، بھار تراکمه، حميده قا

منصوریان، پروین کھزادی، ملودی محمودی زنگنه، الھام احسنی، مریم کریمی، نازنين حسن نيا، سحر قاسمی نژاد، 
  . آزاد شده استالزم به ذکر است بھار تراکمه پس از سه روز. بازداشت شده اند... فر و گلناز توسلی؛ تارا سپھری

اما پيش از آن نيز در روزھای پس از حوادث روز عاشورا، تعدادی از فعاالن جنبش زنان و جنبش دانشجویی، و فعاالن 
مدنی و نيز زنان روزنامه نگار بازداشت شده بودند، از جمله منصوره شجاعی، زھره تنکابنی، بدرالسادات مفيدی، مھين 

ی، نسرین وزیری، نيلوفر ھاشمی آذر، آتيه یوسفی، بھاره ھدایت، نفيسه اصغری، فھيمی، ليال توسلی، نوشين عباد
مریم ضياء، مھسا حکمت، پریسا کاکایی، فروغ ميرزایی، سارا توسلی، پروانه راد، زویا حسنی، نگين درخشان، سولماز 

 این زنان، آتيه یوسفی، نوشين که از ميان... عليمرادی، مھرانه آتشی، سميه عالمی، ليلی فرھادپور، فرزانه زینالی و
عبادی، نسرین وزیری، زویا حسنی و ناھيد کوه شکاف، سولماز عليمرادی، مھسا حکمت، منصوره شجاعی، زھره 

  .تنکابنی، مھين فھيمی، فروغ ميرزایی و پروانه راد، به تدریج از زندان آزاد شده اند
پس از حوادث انتخابات، ھنوز تعدادی از زنان در بازداشت  ماه گذشته از ميان زنان دستگير شده حوادث 8اما در طی 

بسر می برند از جمله شيوا نظرآھاری، آذر منصوری، سميه رشيدی، زھرا جباری، کبری زاغه دوست، عاطفه نبوی، 
م از جمله می توان به شبن. اشاره کرد که برای برخی از آنان احکامی صادر شده است... شبنم مددزاده، مھدیه گلرو و

  .شھر محکوم شده است  سال حبس تعزیری و تبعيد به زندان رجایی۵مددزاده اشاره کرد که به تازگی به 

  
 شود  پروانه فعاليت کانون صنفی معلمان باطل نمي
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 دادگاه حقوقی تھران مستقر در مجتمع شھيد باھنر، دادخواست ١٢۶شعبه : بھمن آمده است 20به گزارش مردمک در 
  . رد ابطال پروانه فعاليت كانون صنفی معلمان را رد كردوزارت كشور درمو

 بھمن به ايسنا گفت که قاضی پرونده ١٩شنبه  پيمان حاج محمود عطار، وكيل مدافع كانون صنفی معلمان، روز سه
 است و کانون صنفی معلمان طرح دعوا ازسوی وزارت کشور برای لغو پروانه اين کانون را برابر با مقررات قانونی ندانسته

  . با استناد به ماده دو قانون آئين دادرسی مدني، قرار عدم استماع دعوای خواھان يعنی وزارت کشور را صادر کرده است
به گفته آقای حاج محمود عطار پس از بازداشت برخی از اعضای ھيئت مديره كانون در حوادث پس از انتخابات سال 

به بھانه «اب طرح دادخواستی را برای ابطال پروانه کانون صنفی معلمان  احز١٠گذشته، وزارت كشور و كميسيون ماده 
  . به دادگاه داده بودند» فعال نبودن و انجام تخلف

 اين کانون از طريق برگزاری يک مجمع، ٨٨وکيل مدافع کانون صنفی معلمان تاکيد کرد که پيش از مسائل انتخابات سال 
ای از صورت جلسه تصميمات گرفته شده کانون را به وزارت کشور  نسخهھيئت مديره جديد خود را تعيين کرده و 

  .  احزاب را نيز دريافت کرده بود١٠فرستاده بود و شماره ثبت دبيرخانه کميسيون ماده 
ارديبھشت امسال و در آستانه روز معلم علی اکبر باغانی و محمد بھشتی لنگرودي، دبير کل و سخنگوی کانون صنفی 

  .  زندان اوين منتقل شدند٢٠٩ھا، پس از بازداشت، به بند  فتر پيگيری وزارت اطالعات احضار و طبق گزارشمعلمان، به د
دادسرای .  در زندان اوين به دار آويخته شد٨٩ ارديبھشت ١٩فرزاد کمانگر، فعال حقوق صنفی معلمان و معلم کرد، 

اش اين اتھام را  اعالم کرد اما خانواده» ليات تروريستیدست داشتن در عم«عمومی و انقالب تھران جرم آقای کمانگر را 
  . رد کردند و گفتند که او برای درمان برادرش به تھران رفته بود

در ايران : ای نوشت ھای صنفی معلمان ايران با انتشار بيانيه امسال در آستانه روز معلم شورای ھماھنگی تشکل
ی و طرح نقد و نظر خود در حوزه آموزش و پرورش و بيان مسايل، برخالف کشورھای جھان، معلمان اجازه گردھماي

  . مشکالت و تنگناھای شغلی خود را ندارند
ای از رسول بداقي، ھاشم خواستار، فرزاد   کانون صنفی معلمان ايران با صدور بيانيه٨٨در آستانه روز معلم در مھرماه 

ه عنوان ھمکاران فرھنگی خود نام برده و از قوه قضائيه كمانگر، عبداله مومني، جعفر ابراھيمی و محمد داوری ب
  » .کمی از معلمان دلجويی کرده باشد«ھا  درخواست کرده بود تا با آزادی آن

ای را برای نامزدھای انتخابات فرستاد  نامه پيش از انتخابات رياست جمھوری دوره دھم کانون صنفی معلمان ايران ميثاق
ھای صنفی معلمان، افزايش حقوق و به رسميت شناخته  به رسميت شناختن تشکل«ه و در آن مطالبات خود ازجمل
  . را خواستار شده بود» شدن حق برگزاری تجمعات

کانون صنفی معلمان ايران، از تشکيالت مستقل معلمان در کشور است که در زمينه مشکالت صنفی اين گروه فعاليت 
رو  ی معلمان و اعتصاب آنھا با برخورد نيروھای انتظامی و امنيتی روبهھای صنف در چند سال گذشته، اعتراض. کند مي

  . شده است
ھا صادر كرد و   احزاب و گروه١٠ پروانه فعاليت كانون صنفی معلمان را در قالب كميسيون ماده ٧٩وزارت كشور در سال 

  . كرد جمع عمومی برپا ميبه گفته وکيل کانون اين كانون در مواعد قانونی با حضور نماينده وزارت كشور م
ھايش بايد از وزارت كشور تقاضای  وكيل كانون صنفی معلمان گفته است که در حال حاضر اين كانون برای ادامه فعاليت

  . تمديد پروانه كند
 

 انتقال منصور اسالو به سلولھای انفرادی سگدونی
 

 ھيئت مدیره سندیکای شرکت اتوبوس رانی ندانی زمنصور اسالو رئيس: بر پایه گزارش رسيده از ایران ، آمده است 
در این خبر آمده است ؛ . ندان گوھردشت تبعيد شددر زمعروف به سگدونی یک تھران و حومه به سلولھای انفرادی بند 

 بھمن ماه منصور اسالو و افشين بایمانی به حفاظت و اطالعات زندان گوھردشت کرج فراخوانده شدند 20روز سه شنبه 
سلولھای زنداین سياسی به  . این احضار، انی دپس از .  مدتی طوالنی مورد بازخواست و تھدید قرار گرفتندو برای

زندانی :  در ادامه این گزارش آمده است.شدند زندان گوھردشت کرج منتقل یکانفرادی معروف به سگدونی بند 
شرایط سلولھای انفرادی این سالن .نتقل شدسياسی منصور اسالو بعد از ظھر امروز به سلولھای انفرادی سگدونی م

قرون وسطائی است و زندانيان تحت شکنجه ھای جسمی قرار می گيرندو از داشتن ھرگونه ارتباط با خانواده ھای خود 
زندانيان سياسی و سایر زندانيان از محدودیتھای غير انسانی مانند استفاده از سرویس بھداشتی، . محروم می شوند

شرایط قرون وسطائی حاکم . رو و درمان ، حداقل جيره غذایی، نداشتن پوشش برای استراحت می باشندقطع کامل دا
 بار به تصرف 3بر سلولھای انفرادی این سالن تا به حال منجر به اعتراضات گسترده زندانيان عليه زندانبانان شده است و 

  .کامل زندانيان در آمده است
 

رگران ھفت تپهفشارھای جدید بر نمایندگان کا  

بر اساس خبر ارسالی به کميته ھماھنگی ، دور جدیدی از فشار عليه کارگران اخراجی ھفت تپه و نمایندگان کارگران 
دستگاه ھای امنيتی با ھمکاری اداره ی کار بر نمایندگان کارگران ھفت تپه که مدت زیادی  .این شرکت آغاز شده است

آورند تا با اعالم رضایت کتبی با تسویه حساب کامل با کارفرما اقدام به عقد است از کار اخراج شده اند فشار می 
بدین ترتيب قصد دارند تا این کارگران برای بازگشت به کار خود دیگر دست به .قرارداد جدید کاری به مدت یک سال نمایند

طه ی کارگری آنان را در ارتباط با ھيچ گونه تالشی نزنند و با وعده ی قرارداد و کار موقت یک ساله به طور کلی راب
  .مطالبات پيشين شان و به عنوان نماینده ی کارگران ھفت تپه از ميان بردارند

از سویی دیگر حراست کارخانه ی ھفت تپه به جمع تعدادی از کارگران در کارخانه حمله برده است و در حالی که 
اخراجی خود بوده اند آنان را مورد تھدید قرار داده و اجازه  حال جمع آوری کمک مالی برای ھمکاران  این کارگران در
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علی نجاتی ، فریدون نيکوفرد ، جليل احمدی ،قربان عليپور ،رضا  .ی کمک رسانی کارگران به ھمکاران خود را ندادند
ت رخشان و محمد حيدری مھر نمایندگان کارگران ھفت تپه و اعضای ھيات مدیره ی سندیکای کارگران، مدت ھاس

  .که ضمن تحمل حبس از کار خود نيز اخراج شده اند

کميته ھماھنگی برای کمک به ایجاد تشکل ھای کارگری ضمن محکوميت این اقدامات ضد کارگری خواھان 
بازگشت به کار فوری این کارگران اخراجی و پایان دادن ھر چه زودتربه فشار ھای وارده بر تمامی کارگران و 

  .دفعالين کارگری می باش

  کميته ھماھنگی برای کمک به ایجاد تشکل ھای کارگری 

  1389 بھمن 20

 ھای حوزه سالمت در سال آينده   درصدی ھزينه۶٠ تا ۴٠افزايش 

 رئيس سازمان نظام پزشکی کشور از   :  آمده است 89 بھمن 20 ایلنا در تاریخ –به گزارش خبرگزاری دولتی کار ایران 
  . سالمت در سال آينده خبر دادھای حوزه   درصدی ھزينه۶٠ تا ۴٠افزايش 
 را تا ١٣٩٠ھای پزشکی بخش عمومی و خصوصی سال  کنيم تا تعرفه در حال حاضر تالش مي: الدين صدر گفت شھاب
  .  پايان امسال به تصويب برسانيمقبل از

 درصد در سال ۶٠ تا ۴٠دھد که بين  ھای اوليه نشان مي کارشناسي: ھای سال آينده گفت او در مورد افزايش تعرفه
کند که در کنار اين افزايش دولت بايد تدابير الزم را برای حمايت ھم از  ھای حوزه سالمت افزايش پيدا مي آينده ھزينه

ھای اين دو بخش جبران شود و مخصوصا بخش خصوصی در  بخش دولتی و ھم بخش خصوصی انجام دھد تا ھزينه
  . بخش ارائه خدمات دچار مشکل نشود

  
ھا به سمت شفاف شدن و واقعی شدن برود چون در  تاکيد سازمان نظام پزشکی اين است که قيمت: در ادامه دادص

  . غير اين صورت بخش درمان به ويژه در بخش خصوصی دچار صدمه خواھد شد
  

ھيات وزيران ھای بخش غيردولتی ھم مانند بخش دولتی به  در برنامه پنجم در ماده پنجم تعيين تعرفه: او تاکيد کرد
واگذار شده است که نظام پزشکی با آن مخالف بود ولی به ھر حال اين قانون تصويب شد و در طول اين پنج ساله اين 

با وجود اينکه اين کار وظيفه دائمی ما است ولی تاکيد ما اين است . اختيار از سازمان نظام پزشکی سلب شده است
تر  ھای واقعی نزديک نباشد وضعيت فعلی از اينی که ھست خراب ولت به تعرفهھا توسط ھيات د که اگر اين تعيين تعرفه

   .شود مي

  دستگير شدیک فعال کارگری
 

 بھمن ماه جھت اجرای حکم در منزل خود 20یک فعال کارگری شب گذشته مورخ  : بر پایه گزارش دریافتی آمده است
با مراجعه به منزل محمد اشرفی از فعاالن کارگری و  بھمن ماه 20نيروھای امنيتی شب گذشته مورخ  .دستگير شد

عضو كميته پيگيري براي ايجاد تشكلھاي آزاد كارگری جھت اجرایی کردن حکم یکسال زندان وی، اقدام به بازداشت 
الزم به ذکر است محمد اشرفی پيش تر در پی مراسم بزرگداشت روز .ایشان و انتقال نامبرده به نقطه ای نامعلوم کردند

جھانی کارگر بازداشت شده بود و پيش تر بابت این اتھام به تحمل یکسال حبس تعزیری از سوی دادگاه انقالب شھر 
  .تھران محکوم شده بود

  

 دستمزد
  90 حداقل دستمزد سال يين در آستانه تع

 
در .  دانستریدا یه کارگران در نظام سرمایھا  چالشین تر  از مھمیکی به عنوان ید دستمزد را بايين تعمسئلۀ
 ی براید کاال، ھمواره باین کار بنا شده است، فروشندگان ايروی و فروش نی مزدی که اساس آن بر بردگیمناسبات

 يشت جوامع،ھمواره معین دراھا يمت قیش و افزاورمرشد ت.  باشندیه با صاحبان سرمای مزد، در جدال دائمیشافزا
 ، اعتراض و مبارزه بر سر ی اندازد و آن ھا را از جمله ، به چانه زنیره م را به مخاطی کارگریھا  و خانوادهيرانمزدبگ

 . کشاندیدستمزدھا م
 یشورا"  به نام ی  توسط نھادینده سال آی ھر سال، حداقل دستمزد کارگران برایانی پای ھمه ساله در روزھایران ادر
 حداقل يزان آن ھا در باره مگيری يمت  و روند تصم جلسای برگزاری شورا و چگونگین ايبترک.  شود ی ميينتع"  کاریعال

 منتخب و منصوب شده از جانب  ارگان ير غیندگان  با حضور نمارمایان دولت و کارفیندگاننما.  روشن استيزدستمزد ن
 اصطالح  اسفند  بعد از چند ساعت گفتگو، بهی روزھاین کارگران، در آخریندگان ، البته با نام نمایی و کارفرمای دولتیھا

 شده از جانب کارشناسان اعالم از خط ِ فقر تر یين که ھمه ساله  به مراتب پاکنند ی ميينحداقل دستمزد کارگران را تع
 که خط فقر اعالم ی ، در حال89 سال ی برای ھزار تومان303اعالم مبلغ .  مورد اعتماد خود نظام استی حتیاقتصاد

 دولت ، مبالغ ھشتصد و پنجاه ی از کارشناسان اقتصادياری بسين و ھمچنیرکز آمار کشور و بانک مۀشده از جانب ادار
 ین آن سال برآورد کرده بودند ، خود  گواه ای تومان را به عنوان حداقل دستمزد کارگران برازارھزار تومان و ھشتصد ھ
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"  کار ی عالیشورا"  گذشته ، توسط ی اعالم شده در سال ھای است که حداقل دستمزدھاین ايتواقع. ادعاست
 معمول ی زندگیک ی آنان براياز مورد نميزان تر از یين پايار کارگران را نداده و ھمواره بسی زندگی ھاینه کفاف ھزيچگاهھ

 .و شرافتمندانه بوده است 
 آغاز یی و کارفرمای دولتی و نھادھای کارگران و مجامع کارگرين در ب90 دستمزد سال يين بحث تعيز نير اخیھا  ھفتهدر

 " ی از اعضایوبرخ" خانه کارگر" ی است که روساییھا  آنچه که قابل تامل است محاسبهيان میندرا. شده است
 افراد که ینا. دھند ی ميشنھاد را پینده اساس آن، مزد سال آر خانوارھا دارند و بھای ینهاز ھز"  کاری اسالمیشوراھا
 ی  پوشاندن چھرهی برایی روزھاين ھمه ساله در چننامد، یم" یالن کارگرفعا"  آنھا را به اصطالح یران، کار ایخبرگزار
 ی عالیشورا"  که  ایی از درصد ھيشتر را بی ، مبالغیبیفر  با کارگران، با عوام ی ھمراھی خود و اثبات ادعایضد کارگر

 است که ی درحالینو ا. دھند  ی آن مانور می و به اصطالح روکنند ی ، مطرح مکند یساالنه به دستمزدھا اضافه م" کار
وقت   يچ کارگران، ھیندگان به اصطالح نماین کار، ای عالیشورا " ییگرا سه جانبه "  در ی متمادی سال ھایط

 و ی رسمی از جانب نھادھای  تورم اعالم شدهی کنند که بر اساس حداقل ھاثبيت را تی دستمزدیاند حت نتوانسته
 . باشدیدولت
 تواند  ی ھر سال، نتوانسته است و نمی دستمزدھا در ابتدايز ناچیش که افزادانند ی میبھتر از ھر کس یران کارگران ااما

 طبقه ین ا ی را برای زندگیط ، شرای اقتصادی آن ھا باشد و رشد تورم ، ھمراه با کمبودھايشتی مشکالت معیگو جواب
 با صعود توانند ی شده ، نميين تعی و حداقل ھا ساده  که مبالغليل دینبه ا.  سخت و طاقت فرسا کرده استياربس

 ی  کارگران و خانواده ھايجهدر نت.  داشته و با آن ھا مقابله کند یی خوانای اساسی کاالھايمتآورق روزافزون و سرسام
 حذف  .يرند بگیده نادلی به کیا خود را کاھش دھند و ی زندگی واقعيازھای از نییآنان ، ھمه ساله ناچارند تا بخش ھا

 يۀ و تھید در خری کم درآمد و کارگر ، ناتوانی خانوارھایی از سبد غذای و گوشتينی و مواد پروتئيوه کم کردن میاو 
 يابان، کودکان کار و خیاد رابطه ، ازدين فرزندان و در ھميل خانواده ، ترک تحصياز ملزومات مورد نیگرپوشاک مناسب و د
 ی زندگۀ از برنامیح مسکن، کاھش و بعضاً حذف مسافرت و تفری اجاره بھایران گيل شھرھا به دليهنقل مکان به حاش

 در ی و روانی روحی ھای ھا و نابسامان  مردم محروم  و به دنبال آن ھا  بروز انواع تنشی از کارگران و توده ھاياریبس
 خط فقر به یر در ز  شدهيين تعی دستمزدھاتاوردھای و دسیج از جمله نتاتوان ی خانواده ھا و جامعه  را ميل قبینا

 .حساب آورد
 است که بتواند با توجه به تورم ی دستمزدیش ، خواستارافزای کارگری تشکل ھایجاد کمک به ای برای ھماھنگکميتۀ
 کارگران ياز و مورد نی اساسیبر کاالھا"  ھا یارانهھدفمند کردن "  شدن طرح موسوم به یی موجود و اثرات اجرایندۀفزا

 و از ید نماين خانوار چھار نفره را تامیک ینۀ ھزی و شرافتمندانه اول جامعه ، به شکل معقیدۀ محروم و ستمدیه ھاو تود
 باشد که کارگران ی در حدید باين کارگر ھمچنۀ طبقی دستمزدھایشافزا.  آنان بکاھديشتی و معی اقتصادیدغدغه ھا

 .الص کند   کار خی و ساعات طوالنی اجباری ھایرا از اضافه کار
 ی عالیشورا( "  نھاد ین از جانب اير، اخۀ در چند سالیژه گذشته ، به ویھا  که درسالیی مبالغ و حداقل ھاید بدون ترد

 نشده ، بلکه سال به یک مھم نزدین وجه به ايچ شده است ، نه تنھا به ھيين کارگران تعيانۀ دستمزد ماھیبرا" ) کار 
 و   آنھا را سختی زندگیط و مشکالت کارگران افزوده است و شراب ، بر مصائشي از سال پيشسال ، و ھر سال ب

 .سخت تر  کرده است
معروف  " ییسه جانبه گرا" و آن "  کاری عالیشورا"  تواند از جانب ی نميچوجه بھی امرين که چنيداست نا گفته پالبته

 کارگران قرار داشته و در ی ھمواره رو در رو خود ،ۀ گذشتی، که براساس شواھد و قرائن موجود و عملکرد سال ھا
 . به خود بپوشد قعيت واۀ عمل کرده است جامیه موارد به نفع سرمایتمام

 صاحبان ی شود ، و نه از سويين و منتخب خود آنان تعی واقعیندگان از جانب نمایست بای حداقل دستمزد کارگران م
 .   و عوامل و گماشتگان آن ھا یهسرما
  ی کارگری تشکل ھایجاد کمک به ای برایھنگ ھماکميته

20 / 11 / 89  
  

 در مقابل دادگستریکارگران آونگان و واگن پارس تجمع اعتراضی 
 

چھارشنبه ھفته گذشته صد ھا نفر از کارگران شرکت آونگان :  بھمن گزارش می دھد20 در خبرنامه دانشگاه آزاد اراک
ه بودند و راھی مرکز شھر بودند تا در مقابل استانداری نيز تجمع کنند که در مقابل محل دادگستری شھر اراک تجمع کرد

نيروی انتظامی پس از درگيری با این کارگران که روی پالکاردی نوشته بودند ما فقط حقوقمان را ميخواھيم وحشيانه آنھا 
نيروی انتظامی که با باتوم، زره و گاز این کارگران در مقابل . تن را نيز تحویل نيروھای وزارت اطالعات داد12را مضروب و 

 ماه ھست 8کارگران آونگان شھر اراک بيش از .اشک آور به آنھا حمله ور شده بود تنھا شعار خجالت خجالت سر دادند
 44حقوق خود را دریافت نکرده اند و این کارخانه که بنا بر دستور رھبر جمھوری اسالمی مبنی بر اجرایی شدن اصل 

  . به یکی از آقازاده ھا فروخته شده است در حال حاضر بدون مواد اوليه ھيچ توليدی نداردقانون اساسی
یکی از کارگران با چشمانی اشکبار می گفت من مستاجرم فرزندم در دانشگاه آزاد درس می خواند، دیگری ميگفت از 

ان یکی دیگری ميگفت این است گرسنگی و بی پولی خسته شده ام، یکی ميگفت مگر ما چه ميخواھيم غير از حقوقم
استقالل آزادی جمھوری اسالمی خمينی این را می خواست؟ آب و برق مفتی که یارانه ای شده و حقوق ما ھم می 

رود در حساب بسيج و سپاه خدایا این حکومت ظلم را ریشه کن کن، یکی ھم فریاد ميزد کسی صدای فریاد ما را نمی 
  .برسانيدشنود فریاد ما را به گوش دنيا 

 ميليارد تومان ھم در حساب 148 سال سن دارد و مبلغ 38گفته ميشود مالک این شرکت که جعفری نام دارد تنھا 
کارگران مضروب آونگان در مقابل این سوال که چرا برای اعتراض به تھران نمی روند اعالم . بانکی اش ذخيره کرده است

ه قصد سفر به تھران را داشتند بازداشت و اعالم کرده ھر کس برای اعتراض کردند وزارت اطالعات چند تن از افرادی را ک
  .به تھران برود خودش مسئول جانش است

اما کارگران شرکت واگن پارس اراک ھم که به بخش خصوصی واگذار شده نيز ھفته گذشته در مقابل درب رودی این 
  .ارگر این شرکت در آستانه بيکاری قرار دارند ک450. شرکت اعتصاب و خواھان پرداخت حقوق معوقه شان شدند
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در مقابل حکومتی که در . آری این است حکومتی که ھيچ اعتراضی را بر نمی تابد حتی اگر برای گرفتن حق خود باشد 
این است حکومتی که مردم را به . مقابل شعار رای من کجاست گلوله تحویل ميدھد نباید انتظاری غير از این داشت

مردم برای چه به خيابان بيایند؟ برای حمایت از این ظلم؟ برای حمایت از این ھمه .  بھمن فرا می خواند22 تظاھرات
این حکومتی . جنایت؟ خامنه ای کور خوانده ای ما به خيابان می آیيم اما نه برای حمایت از تو برای نابودی تو می آیيم

 ھر روز کارخانه ھایش ورشکست می شوند ھر روز کارگران بيکار است که رئيس جمھوری اش وعده آینده بھتر را داده و
ميشوند ھر روز بازداشت می کند ھر روز اعدام ميکند ھر روز حکم زندان صادر ميکند ھر روز موبایل و ایميل و ماھواره ھا 

تر ميکند و ھر روز را اختالل مواجه ميکند، ھر روز تفتيش عقاید و نفوذ و خصوصی ترین بخش ھای زندگی افراد را بيش
حکومت دچار آنچنان بحرانی شده که در مقابل کارگری که گرسنه است و حقوق خود را . ھمه چيز گران تر ميشود

دیگر با نشان دادن موفقيت ھای دروغين ھسته ای و دستيابی به فن آور . ميخواھد ھيچ پاسخی غير از سرکوب ندارد
ره ھایی که تنھا ھدف از پرتابشان مشاھده نحوه سقوطشان است نمی تواند نانو و ليزر و سلول ھای بنيادین و ماھوا

  .مردمی که عمق تنفرشان از این حکومت علنی شده است را به خيابان ھا بکشد
  .این مردم یک چيز را ميخواھند، نابودی جمھوری اسالمی

 کند  زنی که برای مسافربرھا مسافر جور مي حکایت

  :  بھمن آمده است 20در تاریخ دادنا به نوشته 
  سميرا زماني، گروه اجتماعی 

اگر تا به حال به خيابان وصال رفته باشيد حتما با تعجب نظاره گر کار زنی بوديد که با تيپ و لحنی مردانه مسافران خط 
بحث  حجاب را سوار خطی ھا می کند و با صدای بلند با تاکسی ھايی که خارج از نوبت مسافر سوار می کنند -وصال 

می کند؛ شايد اگر روسری اش نبود خيلی ھا به زن بودنش شک می کردند اما زن است آن ھم زنی که چھار سال 
  . است در اين شغل مردانه دوام آورده

يکی از صبح ھای زمستان به سراغش رفتم تا قصه زندگی اش را بشنوم، انتظار نداشتم اين قدر راحت راضی به 
نه شروع به صحبت کرد و با جنب و جوش برای عکاس ژست گرفت که خودم ھم تعجب صحبت شود اما آنقدر دوستا

  . کردم چه برسد به مردمی که با تعجب نگاھم می کردند
اول پيک موتوری يک «: خانم کاظمی با بيان اينکه چند سال است که کار می کند در رابطه با شغل قبلی اش می گويد

بردم اين ور و اون ور، شرکت که ورشکست شد رئيسش به من گفت که ديگه شرکت بودم، پول، نامه و حتی چک می 
 سال که اونجا کار کردم ھيچی دستم رو 10بعد از . کار ندارم و بايد بری بيرون، شکايت ھم کردم اما نتونستم کاری کنم

العظيم، باال شھر؛  ھزار تومان حقوق می داد، ھمه جا ھم می رفتم، کرج، قم، شاه عبد70اون شرکت ماھی . نگرفت
لباس زنانه تنم بود کاله ھم می گذاشتم پليس . راھھای نزديک رو با دوچرخه می رفتم، راھھای دور رو ھم با موتور

خيلی بھم گير می داد موتور مال شرکت بود وقتی بيرونم کردن اگه می خواستم نامردی کنم ھمون موتور رو ھم بر می 
اون کار بھتر بود بيمه ھم بودم تازه توی تمام اون مدت ھم نه با . ی مرام من نيستداشتم می رفتم اما اين کارھا تو

  » .موتور و نه با دوچرخه تصادف نکردم
دستش رو به دستام ميزنه و ميگه ببين دستام چه قدر يخه و واقعا ھم چه قدر سرد بود، حس کردم حتی 

ايش شروع شد که کارش را به عنوان پيک موتوری از دست داستان اين شغل از وقتی بر. استخوانھايش ھم يخ زده اند
بيکار که شدم بچه ھای اين خط، من رو می شناختند گفتند ميای اينجا کار کنی من ھم چاره ای «داد می گويد 

 صبح از اکبر آباد توی جاده 4ھر روز ساعت .  ساله که اينجا کار می کنم4نداشتم قبول کردم و اومدم اينجا، االن ھم 
 دقيقه کار می کنم وقتی ھم به خانه می رسم ديگر شب شده چون جاده ساوه 10 و 3ساوه ميام اينجا و تا ساعت 

  » .خيلی دوره
 ھزار تومان درميارم اما روزايی که مسافرا کمک می کنن 6معمولی روزی «: در رابطه با درآمدش از اين شغل می گويد

 باشم اما به ھر حال روزی ھزار تومن برای رفتن و ھزار تومن ھم برای  ھزار تومان ھم درآمد داشته10روزی ممکنه 
البته پنج شنبه و جمعه ھا و تعطيالت عيد که سر کار نمی آيد ھم از حقوق و و درآمد خبری . برگشتن کرايه می دھم

  » .نيست
 سال 9خورده ای ؛ پيش خودم حساب می کنم حتی اگر اين »چھل و خورده ای«وقتی سنش را می پرسم می گويد 

ھم باشد باز ھم خيلی بيشتر از سنش شکسته شده است، سه پسر و يک دختر دارد، شوھرش چند سال است که 
فلج شده و گوشه خانه افتاده و خود سرپرست خانواده است؛ می گويد دوست داشته الاقل بچه ھايش درس بخوانند تا 

  . نکرده اندکاره ای شوند اما حتی آنھا ھم آرزويش را برآورده 
گمان می کردم حتما کارش را دوست دارد وگرنه نمی شود اين قدر برای اين کار انرژی گذاشت اما در جوابم صادقانه 

شما فکر کنيد من تمام مدت توی سرما و . راستش رو بخوای اين کار رو دوست ندارم اما خوب چاره ندارم«: می گويد
ن توش پر آبه، نمی دونيد چه قدر اذيت ميشم، بعضی از مردھا ھم خيلی بی گرما سرپا ايستادم، پام رو عمل کردم اال

ادبن وقتی ازشون ميخوام که مسافر سوار نکنن حتی يقه منو می گيرند، از اين کار خاطره خيلی دارم بيشترش ھم 
يروی انتظامی يا تا حال خيلی ھا ھم از طرف ن. مربوط به دعواست که ميگم آقا سوار نکن و جواب ميشنوم به تو چه

شت که نمی شھرداری اومدن و گفتن نبايد اينجا کار کنم و حتی با راننده ھا ھم دعوا کردند، اونھا ھم گفتند که اگر دا
  » .يومد اينجا کار کنه

آرزو؟ به نظرت ديگه از اين بدبخت تر ميشه، اما خوب دوست داشتم «: وقتی می پرسم چه آرزويی داری بلند ميخندد
  » .چاره ای ندارم دخترم. یشرکت پيک موتوری وايميستادم اگر نشد آبدارچتوی يک 

اين حکايت پر درد زنی است که از يکسو سرپرست خانواده است و از سويی ديگر مادری که ھزاران آرزو برای فرزندان 
شايد داستان زندگی اش بسا کوچکترين کمکی حداقل در راه ايجاد اشتغال به او ميشد  خود در سر می پروراند و اگر چه

  . کمی شيرين تر از شرايطی بود که امروز به ناچار با آن دست و پنجه نرم می کند
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     کارگران کارخانه پارس متالیحرکت اعتراض

  
  . معوقه خود دست به تجمع زدندیدر اعتراض به عدم پرداخت دستمزدھا" پارس متال" کارگران کارخانه یگر دبار
 ی ماه دستمزدھا11 یافت کارخانه شرکت داشتند و خواستار درین نفر از کارگران ا250 از يش بیض حرکت اعتراین ادر

  . شده انديکار و کارگران آن بيل تعطی کارخانه از آذرماه سال جارین است ایگفتن. معوقه خود شدند
   1389اه   بھمن م21  پنجشنبه

  
   خوزستانی کارگران لوله سازیتجمع اعتراض

   
 یافت کارخانه خواستار درینبا تجمع در مقابل ساختمان حراست ا"  خوزستانیلوله ساز" کارگران کارخانه  ازجمعی

  . معوقه خود شدندیدستمزدھا
 پرداخت نشده خود از ی ماه دستمزدھا20 کارخانه با شرکت در تجمع مورد اشاره به عدم پرداخت ین کارگر ا60 از بيش
 تجمع، به کارگران وعده داده شد در صورت توقف اعتراضات شان تا ین ای برگزاریدر پ.  کارفرما اعتراض کردندیسو
 خواست تن در ندادند ین پرداخت خواھد شد اما کارگران به اآنان دستمزدھا و مطالبات معوقه ینده ماه سال آیبھشتارد

  . معوقه خود شدندی ماه از دستمزدھا10 حداقل یافتو خواستار در
   1389ماه   بھمن 21  پنجشنبه

  
  ینده  دستمزد کارگران در سال آیشاعالم عدم افزا

   
 نخواھد یش افزاینده اعالم کرد دستمزد کارگران در سال آی اسالمیم کار رژیر، وز"مھر "ی حکومتی گزارش خبرگزاربه

 .یافت
 که حداقل دستمزد یر حالد.  ذکر کرده استيم تصمین ھا را بھانه ايمت تورم و قیش از افزايری جلوگیم کارگزار رژاین

 . تومان است48 ھزار و 303 تومان باشد در حال حاضر فقط يليون میکكارگران بايد 
   1389 بھمن ماه  21  پنجشنبه

  
  

 تجمعات پياپی اعتراضی كارگران شرکت پوشينه بافت قزوین  
  

 در اعتراض به عدم دریافت قزوین" پوشينه بافت" بھمن کارگران ١٩روز سه شنبه " افق روشن"به گزارش سایت 
 . ماھه خود مجددا دست به تجمع اعتراضی زدند١١دستمزدھای معوقه 

كارگران این . در جریان این حرکت، کارگران درب شرکت را به نشانه اعتراض بستند و مانع ادامه روال عادی کار شدند
ض و تجمع بوده اند، اما عليرغم این شرکت طی روزھای اخير برای به دست آوردن حق و حقوق خود دائم در اعترا

 .تاكنون جواب روشنی توسط کارفرما به آنان داده نشده است
  1389 بھمن ماه  21پنجشنبه  

 
 تجمع اعتراضی کارگران کارخانه قند بردسير  

 
 مقابل کرمان با دیگر در حرکتی اعتراضی با تجمع در" قند بردسير"به گزارش آژانس ایران خبر، کارگران کارخانه 

 .فرمانداری این شھر، خواستار دریافت دستمزدھا و مطالبات معوقه خود شدند
 ماه دستمزدھای معوقه خود و راه اندازی مجدد این کارخانه که از دو ماه پيش به 10کارگران معترض خواستار دریافت 

نان پاسخی داده نشود در کارگران اعالم کردند چنانچه به خواست ھای آ. این طرف تعطيل شده است، می باشند
 .روزھای آتی نيز به اعتراضات خود ادامه خواھند داد

  1389 بھمن ماه  21پنجشنبه  
  

 نيل آبی زرجوب

  مطالبات معوقه کارگران شھرداری از شرکت سبز زیور

رده ھمان طور که در گزارش ھای قبلی ذکر ک. شرکت خدماتی نيل آبی زرجوب جایگزین شرکت خدماتی سبز زیور شد
 ، با شھرداری منطقه 89 الی دی ماه 88ایم، شرکت خدماتی سبز زیور با بستن قرارداد در یک سال گذشته ، دی ماه 

شرکت سبز زیور متعلق به فردی ضدکارگر به نام جمشيدی . یک کارگران خدمات شھری را تحت استثمار خود در آورد 
 ھزار تومان می شد، باال 200 ھزار الی 150که در حدود ماھی وی تمام اضافه کاری ھای کارگران را، . اھل کرج بود

در طول این مدت، کارگری نيز به نام علی خوشبخت در حين کار شبانه جمع آوری زباله به علت افتادن سيم . کشيد
خانواده علی خوشبخت ھنوز نتوانسته اند خون . کابل مخابرات در گردنش به کف آسفالت سقوط کرد و کشته شد 

البته شرکت . سرمایه داری سرگردانند ای سرپرست خانواده شان را از این شرکت بگيرند و در راھروھای دادگاه ھای بھ
  .سبز زیور لطف فرموده و داماد علی خوشبخت را به جای وی به سر کار برده است
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باتر از توابع صومعه سرا این شرکت متعلق به فردی به نام نصرتی اھل ا. اما در مورد شرکت خدماتی نيل آبی زرجوب
است، که با اعمال نفوذ و به راه انداختن پارتی بازی در شورای شھر و شھرداری رشت توانست در این مناقصه برنده 

 250در حالی که کارگران زحمتکش شھرداری ھنوز عيدی و مزایای خود را از سال گذشته، که به طور متوسط از . شود
یافت نکرده اند، نصرتی پرداخت آن را به مالک شرکت سبز زیور یعنی جمشيدی محول  ھزار تومان است، در300الی 

در این ميان، به رغم اعتراضات مکرر کارگران نه شورای شھر و نه شھرداری رشت ھيچ کدام کوچک ترین . می کند
 200در حال حاضر حدود . ز کاردر سال گذشته، ھرگاه کارگران اعتراض کردند یا اخراج شدند یا تعليق ا. اقدامی نکرده اند

   .کارگر خدماتی شھرداری تحت پوشش شرکت خدماتی نيل آبی زرجوب کار می کنند

  فعاالن ضدسرمایه داری گيالن

  1389 بھمن 21

 کارخانه ثمين گزارش 

وابسته به بخش خصوصی است ومالک آن فردی به نام حاجی قلمزن . این کارخانه در شھر صنعتی رشت واقع است
کارگران کارخانه در سه شيفت کار می . مدیر داخلی کارخانه فردی ضدکارگر به نام شادروان است .  اصفھان استاھل
این کارگران توسط شرکت ھای .  کارگر در کارخانه مشغول به کار ھستند که ھمه قراردادی اند120در حال حاضر . کنند

طور که می دانيد درصد خود را ھم از کارفرما می گيرند ھم این شرکت ھا ھمان . کاریابی به کارخانه معرفی می شوند
.  نفر رسيده است120 نفر به 250الزم به یادآوری است که در دو سال گذشته تعداد کارگران این کارخانه از . از کارگر

پرداخت   دستمزد ناچيز کارگران ھميشه با یک ماه تاخير. محصول کارخانه توليد پالستيک و کيسه ھای نایلونی است
دستمزد کارگران طبق . کارگران دارای سرویس ایاب و ذھاب ھستند ولی از سالن غذاخوری خبری نيست. می شود

به ھمين دليل، کارگران مجبور به . مصوبه وزارت کار است، اما آنچه که به دستشان می رسد خيلی کمتر از آن است
مامی این عوامل باعث شده که کارگران تن به استثمار شدید و ت. کارگران تشکل کارگری ندارند. اضافه کاری می شوند

  .بی حقوقی کامل بدھند و مثل آب خوردن قراردادھایشان فسخ و از کارخانه اخراج شوند

  1389 بھمن 21

 
 اعمال فشارھای جدید بر نمایندگان کارگران ھفت تپه 

  
رگری، دور جدیدی از فشارھا عليه کارگران بر اساس گزارش کميته ھماھنگی برای کمک به ایجاد تشکل ھای کا
 .اخراجی ھفت تپه و نمایندگان کارگران این شرکت آغاز شده است

دستگاه ھای امنيتی با ھمکاری اداره کار بر نمایندگان کارگران شرکت ھفت تپه که مدت زیادی است از کار اخراج شده 
ه حساب کامل با کارفرما، اقدام به عقد قرارداد جدید کاری به اند فشار می آورند تا با اعالم رضایت کتبی مبنی بر تسوی

از سویی دیگر حراست کارخانه ھفت تپه به جمع تعدادی از کارگران در کارخانه در حالی که . مدت یکسال نمایند
عوامل حراست بعد از تھدید . مشغول جمع آوری کمک مالی برای ھمکاران اخراجی خود بودند، حمله برده است

علی نجاتی، فریدون نيکوفرد، جليل "گفتنی است . گران، مانع از کمک رسانی آنان به ھمکاران خود شده استکار
نمایندگان کارگران ھفت تپه و اعضای ھيات مدیره سندیکای " احمدی، قربان عليپور، رضا رخشان و محمد حيدری مھر

 . شده اندکارگران، مدت ھاست که ضمن تحمل حبس و زندان از کار خود اخراج
  1389 بھمن ماه  21پنجشنبه  

  

51H کارگران ایران خودرو در آستانۀ سازمان یابی 

  
 تن از کارگران انجاميد، کارگران در تجمع 20و، که به مرگ و مصدوميت بيش از در پی سانحه اخير در کارخانه ایران خودر

 عالوه بر خواست شناسایی علل و عوامل این سانحه 1389 بھمن 7اعتراضی چند ھزار نفره خود در روز پنج شنبه 
 15تاریخ   خواستند تا - مدیر عامل ایران خودرو -مرگبار خواست ھای دیگری را نيز مطرح کردند و از جواد نجم الدین 

نجم الدین در این . یکی از خواست ھای کارگران، ایجاد تشکل در ایران خودرو است.  به آن ھا جواب دھد1389اسفند 
تجمع موافقت خود را با ایجاد شورای اسالمی کار در ایران خودرو اعالم کرد و وعده داد که در شش ماه آینده مقدمات 

 اعالم کردیم که در شرایط کنونی نفس 1389 بھمن 9ما در یادداشتی به تاریخ . م خواھد کردایجاد این تشکل را فراھ
قبوالندن تشکل واقعی کارگری در ایران خودرو به مدیریت این شرکت حتی تحت نام شورای اسالمی کار گامی به پيش 

م اکنون بحث در مورد چگونگی ایجاد است، مشروط به آن که کارگران تحقق این تشکل را با جدیت پيگيری کنند و از ھ
آن و تدارک شرکت تک تک کارگران در مجمع عمومی چندین ھزار نفری و انتخاب نمایندگان واقعی خود را مطرح کنند و 

آن یادداشت صرفا برای طرح موضوع بود و اکنون الزم است خطاب به کارگران ایران خودرو دالیل خود را . به پيش ببرند
 .وع توضيح دھيمبرای این موض

به زعم ما، کارگران ایران خودرو باید اوضاع پيش آمده در این کارخانه را، که به بھای کشتار چند تن از کارگران و 
مصدوميت و معلوليت بيش از ده تن از آنان به دست آمده است، به فرصتی برای ایجاد شورای ضدسرمایه داری خود 

لور قدرت کارگران ایران خودرو عليه رابطه اجتماعی سرمایه به عنوان علت العلل این شورا، که تجلی و تب. تبدیل کنند
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تمام سيه روزی ھای طبقه کارگر است، باید از اتحاد و ھمبستگی آحاد کارگران ایران خودرو و انتخاب نمایندگان واقعی 
 که توده کارگران انتخاب کننده آنان آنان در مجمع عمومی سراسری تمام کارگران این کارخانه به وجود آید، نمایندگانی

ھر زمان اراده کنند بتوانند عزلشان کنند و به جایشان کارگران دیگری را انتخاب کنند، نمایندگانی که مطالبات ضدسرمایه 
داری کارگران را پيگيری کنند و چگونگی این پيگيری را مرتب به مجمع عمومی گزارش دھند و تصميم گيری در مسائل 

کارگران ایران خودرو باید از ھم اکنون در باره چنين . بوط به مطالبالت توده کارگران را به این مجمع ارجاع دھندمھم مر
از سوی دیگر، تردید نباید کرد که مدیریت ایران خودرو ایجاد . تشکلی بحث و تبادل نظر کنند و فرایند ایجاد آن را آغاز کنند

انواع سرکوب ھا و توطئه ھا و ترفندھای ضدکارگری دست خواھد زد تا از ایجاد چنين تشکلی را برنخواھد تابيد و به 
بر اساس آنچه مدیر عامل ایران خودرو وعده داده، آنچه قرار است در شش ماه . تشکل مورد نظر کارگران جلوگيری کند

بنابراین، در . ار نخواھد بودآینده در این کارخانه تشکيل شود چيزی جز تشکل سرمایه دارانه و دولتی شورای اسالمی ک
ماه ھای آینده ایران خودرو قاعدتا باید به ميدان نبردی تبدیل شود که در آن یک سوی این نبرد یعنی کارگران خواھند 
کوشيد شورای واقعی خود را بسازند و سوی دیگر آن یعنی مدیریت تالش خواھد کرد که مانع جنب و جوش شورایی 

بی گمان، آنچه در عمل شکل خواھد گرفت چيزی . به پذیرش شورای اسالمی کار راضی کندکارگران شود و آنان را 
آینده را پيش بينی نمی توان کرد، چرا که به بسياری عوامل پيش . است که از دل این نبرد طبقاتی بيرون خواھد آمد

 نيز کماکان آن است، که اگر کارگران اما بحث ما در یادداشت قبلی این بود، و در این نوشته. بينی ناپذیر بستگی دارد
بتوانند تحقق تشکل مورد نظر خود را با جدیت دنبال کنند و از ھم اکنون برگزاری ھرچه گسترده تر مجمع عمومی و 
انتخاب نمایندگان واقعی خود را تدارک ببينند، حتی اگر این تشکل نام شورای اسالمی کار را داشته باشد، یک گام از 

بی شک، پذیرش نام شورای اسالمی کار برای یک شورای واقعی کارگری یک عقب .  پيش رفته اندوضعيت کنونی
اما، به نظر ما، با توجه به مجموعه اوضاع و احوال کنونی به ویژه سطح مبارزه و توازن . نشينی در مقابل سرمایه است

شت، مشروط بر آن که کارگران بتوانند در قوای طبقاتی، این عقب نشينی امری طبيعی است که باید انتظار آن را دا
تاکتيک دادنِ یک . ازای این عقب نشينی آنچه را که تحت این نام وجود دارد به ظرف مبارزه سرمایه ستيز خود تبدیل کنند

 بر بستر - امتياز در ازای گرفتنِ یک امتياز ھمان تاکتيک آشنایی است که کارگران فعال و پيشرو و ضدسرمایه داری 
 در سال ھای اخير آن را در مواردی به گونه ای موفقيت آميز به – نازل مبارزه طبقاتی سازمان یافته کارگران ایران سطح

از آنجا که، به نظر ما، چگونگی کاربست این تاکتيک در مورد ایجاد تشکل در ایران خودرو اھميت خواھد . کار بسته اند
  . دانيمآن را در اینجا الزم می  یافت، توضيح و شرح 

خانه « توده کارگران جوان تا حدودی به 70 و 60اگر در دھه ھای . از یک واقعيت آشکار جنبش کارگری شروع می کنيم
و تشکل ھای دست نشانده آن در مراکز کار و توليد توھم داشتند و فکر می کردند این تشکل ممکن است در » کارگر

اکنون و در سال ھای اخير کمتر کارگر مستقلی است که پی نبرده این یا آن مورد خاص به سود کارگران عمل کند، 
یک تشکل دولتی فرمایشی است که فلسفه وجودی آن مھار اعتراض ھا و اعتصاب ھای کارگری » خانه کارگر«باشد که 

ی اخير با این ھمه، ھمين کارگرانی که توھمی به خانه کارگر ندارند در سال ھا. عليه سرمایه و دولت مدافع آن است
ھرگاه این تشکل دولتی و ضدکارگری به مناسبت اول ماه مه اعالم تجمع و راه پيمایی کرده است در این راه پيمایی 

بر چنين زمينه . شرکت کرده اند، ھرچند در آن جا نه شعارھای خانه کارگر بلکه شعارھا و مطالبات خود را فریاد زده اند
 در آن ھا شرکت می  ستی برای به دست گرفتن ابتکار عمل این راه پيمایی ھاای بود که فعاالن کارگری مستقل به در

 و 84راه پيمایی و تظاھرات خانه کارگر در اول ماه مه سال ھای . کردند و تا حدود زیادی نيز در این امر موفق می شدند
 ھر سه مورد آن ھا توانستند  سه نمونه شاخص شرکت فعاالن کارگری مستقل در این راه پيمایی ھا بود که در86 و 85

بر ھمان زمينه گرایش توده کارگران به مخالفت با خانه کارگر بخش ھای زیادی از کارگران را زیر شعارھا و مطالبات پایه 
 که مراسم 85به طور مشخص، در سال . ای طبقه کارگر جمع کنند و حتی به راه پيمایی و تظاھرات مستقل بکشانند

ل سفارت سابق آمریکا در خيابان طالقانی برگزار شد، فعاالن کارگری مستقل توانستند جمعيتی ده خانه کارگر در مقاب
ھزار نفره را از بدنه تجمع کنندگان جدا کنند و با شعارھای رادیکال کارگری به سمت غرب خيابان طالقانی راه پيمایی 

م و دستگيری عده ای از کارگران توانست این راه کنند، به طوری که نيروی انتظامی فقط با زور و سرکوب و ضرب و شت
  .پيمایی خشماگين و تھاجمی کارگران را در ميدان فلسطين متوقف کند

 درعين حال به سود خانه  بدیھی است که شرکت توده کارگران مخالف و معترض به خانه کارگر در راه پيمایی این تشکل
رگری می توانست برای خود حقانيت کارگری قائل شود و ھمه جمعيت کارگر بود، چرا که به این ترتيب این تشکل ضدکا

بنابراین، شرکت گسترده کارگران در راه پيمایی خانه کارگر آب به .  در راه پيمایی را طرفدار خود جا بزند شرکت کننده
ه کارگر چندان مھم اما این مسئله از نظر توده کارگران مخالف و معترض به خان. آسياب این تشکل ضدکارگری می ریخت

برای آنان مھم این بود که از این تنھا تریبون مجاز و قانونی و تنھا فرصت ممکن استفاده کنند تا به خيابان بيایند و . نبود
 تاکتيک درست فعاالن کارگری - بر بستر آن -ھمين استفاده توده کارگران از یک تریبون مجاز و. مطالبات خود را فریاد بزنند

دست گرفتن ابتکار عمل تظاھرات بود که راه پيمایی ھای خانه کارگر در اول ماه مه را در مجموع به سود برای به 
 به بعد دیگر مجوز راه پيمایی اول ماه مه 1386درست به ھمين دليل بود که جمھوری اسالمی از سال . کارگران می کرد

 با شرکت اعضای خانه کارگر در سالن ھای سرپوشيده به خانه کارگر نداد و به برگزاری مراسم محدود و کنترل شده
که رویکرد استفاده از تریبون مجاز و قانونی برای مخالفت با صاحب این تریبون فقط  ھمين جا باید اشاره کنيم . اکتفا کرد

در جنبش سياسی اعتراضی سراسری عليه جمھوری اسالمی نيز شاھد . در جنبش کارگری خود را نشان نداده است
، ھيچ 1388 خرداد 22 و ھم در 1376 خرداد 2اکثریت مطلق مردم ایران، ھم در . ین رویکرد دوپھلوی مردم بوده ایما

اما ھمين اکثریت نامتوھم فعاالنه در انتخابات رژیم در این دو مقطع زمانی . توھمی به جمھوری اسالمی نداشتند
ه اجتماعی نه فقط برای شناخت جنبش کارگری بلکه برای درک بنابراین، توضيح چرایی این رویکرد و پدید. شرکت کردند

  .روحيه و نوع اعتراض کل مردم به جمھوری اسالمی الزم است

بی واسطه ترین و فوری ترین دليلی که برای توضيح چرایی این روحيه می توان آورد ھمان برخوردی است که به 
 نمونه در دوسه دھه اخير ذکر کرد که ھمه نشان می دھند می توان صدھا. معروف شده است» انتخاب بين بد و بدتر«
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روحيه و رویکرد مردم از جمله کارگران به وضع موجود جامعه ایران چنين بوده است که در برخورد با ھر معضل و مسئله 
ھای این جا، جای بررسی زمينه . ای برای پرھيز از گرفتار شدن به وضعيت بدتر، به استقبال وضعيت بد رفته اند
اما علت این امر ھرچه باشد، واقعيت . اجتماعی پيدایش این روحيه و رویکرد نيست و این مھم مجال دیگری را می طلبد

این واقعيت، مستقل از این که ما با آن مخالفيم یا . موجود آن را تغيير نمی دھد و ما با نفس این واقعيت سر و کار داریم
اما فعال وجود دارد و نمی توان . ممکن است شش ماه دیگر وجود نداشته باشد. دموافق، در جامعه کنونی ما وجود دار

از ھمين رو، با جرات و قطعيت می توان گفت که در شرایط . آن را نادیده گرفت یا خود را در مورد آن به کوچه علی چپ زد
از ایجاد ) یعنی وضعيت بدتر(ونی کنونی توده کارگران ایران خودرو در مقابل برھوت بی پشت و پناھی و بی تشکلی کن

  .استقبال خواھند کرد) یعنی وضعيت بد(شورای کارگری مورد نظر خود حتی تحت نام شورای اسالمی کار 

حال پرسش این است که تاکتيک مناسب کارگران فعال و پيشرو به ویژه فعاالن ضدسرمایه داری ایران خودرو در برخورد 
تخاب بين این دو وضعيت کدام است؟ تاکتيک مناسب، در کلی ترین تعریف آن، تاکتيکی با روحيه توده کارگران برای ان

است که اوال سطح مبارزه طبقاتی جاری و توازن قوای کارگران دراین مبارزه را در نظر بگيرد و، ثانيا، در راستای رسيدن 
سطح کنونی و جاری مبارزه . باشدبه ھدف استراتژیک تشکل ضدسرمایه داری باشد و با این ھدف مغایرتی نداشته 

این، ھمانا بستر توده ای . انتخاب بين بد و بدتر: طبقاتی کارگران ایران خودرو ھمان است که در باال به آن اشاره کردیم 
. اما عامل دیگر اتخاذ تاکتيک مناسب، چنان که گفتيم، عدم مغایرت آن با استراتژی است. اتخاذ تاکتيک مناسب است

ل تحت نام شورای اسالمی کار مغایر استراتژی شورای ضدسرمایه داری است، جز در یک صورت و آن این پذیرش تشک
است که این پذیرش با ھدف تبدیل این تشکل به ظرف مبارزه ضدسرمایه داری کارگران توام باشد، درست ھمان گونه 

می کردند و موفق می شدند آن ھا را به ظرف که فعاالن کارگری در راه پيمایی ھای خانه کارگر در اول ماه مه شرکت 
بی گمان، مدیریت ایران خودرو تمام سعی خود را خواھد کرد که مانع اجرای . طرح مطالبات و شعارھای خود تبدیل کنند

 در مقابل، فعاالن ضدسرمایه داری نيز باید با تکيه بر توده کارگران و تالش برای تدارک ھر چه گسترده. این تاکتيک شود
تر مجمع عمومی سراسری تمام کارگران ایران خودرو توطئه ھا و ترفندھای مدیریت به ویژه حراست را برای حذف 

اگر . این، کشاکش و جدالی است بين کارگران و مدیریت سرمایه در ایران خودرو. کارگران فعال و پيشرو خنثی کنند
د شورای ضدسرمایه داری برداشته اند و در گام ھای بعدی کارگران در این جدال پيروز شوند، گام بزرگی به سوی ایجا

اما حتی اگر کارگران نتوانند به . می توانند به نيروی ھمين تشکل نام آن را نيز تغيير دھند و متناسب با محتوایش کنند
د، بازھم کارگران این پيروزی دست یابند و مدیریت بتواند مانع ایجاد تشکل کارگران شود یا تشکل ایجاد شده را منحل کن

چيزی را از دست نداده اند و تازه به وضعيت بی تشکلی کنونی بازگشته اند، ضمن آن که تجربه ای از ھمفکری و 
ھمکاری و تالش توده ای برای ایجاد شورای واقعی اندوخته اند، به طور جمعی به بحث و تبادل نظر و اقدام عملی 

دیک تر و گسترده تری پيدا کرده اند که می تواند شالوده و سنگ بنای مبارزات پرداخته اند و با یکدیگر ارتباط ھای نز
به عبارت دیگر، اجرای سنجيده این تاکتيک، مدیریت ایران خودرو را در . بعدی آنان برای سازمان یابی را فراھم آورد

ست که ما در شرایط کنونی قبوالندن به این معنا.  برد قرار خواھد داد- باخت و کارگران را در وضعيت برد -وضعيت باخت 
گامی به پيش ارزیابی می   - حتی تحت نام شورای اسالمی کار - شورای واقعی کارگری به مدیریت ایران خودرو را 

   .کنيم و آن را بازی کارگران ایران خودرو با برگ برنده ای می دانيم که به بھای خون ھمکارانشان به دست آمده است

  رای ایجاد تشکل کارگریکميته ھماھنگی ب

     1389 بھمن 21

 کارخانه ثمين 

وابسته به بخش خصوصی است ومالک آن فردی به نام حاجی قلمزن . این کارخانه در شھر صنعتی رشت واقع است
کارگران کارخانه در سه شيفت کار می . مدیر داخلی کارخانه فردی ضدکارگر به نام شادروان است . اھل اصفھان است

این کارگران توسط شرکت ھای .  کارگر در کارخانه مشغول به کار ھستند که ھمه قراردادی اند120در حال حاضر . کنند
این شرکت ھا ھمان طور که می دانيد درصد خود را ھم از کارفرما می گيرند ھم . کاریابی به کارخانه معرفی می شوند

.  نفر رسيده است120 نفر به 250اد کارگران این کارخانه از الزم به یادآوری است که در دو سال گذشته تعد. از کارگر
پرداخت  دستمزد ناچيز کارگران ھميشه با یک ماه تاخير . محصول کارخانه توليد پالستيک و کيسه ھای نایلونی است

دستمزد کارگران طبق . کارگران دارای سرویس ایاب و ذھاب ھستند ولی از سالن غذاخوری خبری نيست. می شود
به ھمين دليل، کارگران مجبور به . صوبه وزارت کار است، اما آنچه که به دستشان می رسد خيلی کمتر از آن استم

تمامی این عوامل باعث شده که کارگران تن به استثمار شدید و . کارگران تشکل کارگری ندارند. اضافه کاری می شوند
  .سخ و از کارخانه اخراج شوندبی حقوقی کامل بدھند و مثل آب خوردن قراردادھایشان ف

  نيل آبی زرجوب

  مطالبات معوقه کارگران شھرداری از شرکت سبز زیور

ھمان طور که در گزارش ھای قبلی ذکر کرده . شرکت خدماتی نيل آبی زرجوب جایگزین شرکت خدماتی سبز زیور شد
 ، با شھرداری منطقه 89 الی دی ماه 88ایم، شرکت خدماتی سبز زیور با بستن قرارداد در یک سال گذشته ، دی ماه 

شرکت سبز زیور متعلق به فردی ضدکارگر به نام جمشيدی . یک کارگران خدمات شھری را تحت استثمار خود در آورد 
 ھزار تومان می شد، باال 200 ھزار الی 150وی تمام اضافه کاری ھای کارگران را، که در حدود ماھی . اھل کرج بود

مدت، کارگری نيز به نام علی خوشبخت در حين کار شبانه جمع آوری زباله به علت افتادن سيم در طول این . کشيد
خانواده علی خوشبخت ھنوز نتوانسته اند خون . کابل مخابرات در گردنش به کف آسفالت سقوط کرد و کشته شد 
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البته شرکت . ایه داری سرگردانندسرم بھای سرپرست خانواده شان را از این شرکت بگيرند و در راھروھای دادگاه ھای 
  .سبز زیور لطف فرموده و داماد علی خوشبخت را به جای وی به سر کار برده است

این شرکت متعلق به فردی به نام نصرتی اھل اباتر از توابع صومعه سرا . اما در مورد شرکت خدماتی نيل آبی زرجوب
 در شورای شھر و شھرداری رشت توانست در این مناقصه برنده است، که با اعمال نفوذ و به راه انداختن پارتی بازی

 250در حالی که کارگران زحمتکش شھرداری ھنوز عيدی و مزایای خود را از سال گذشته، که به طور متوسط از . شود
  ھزار تومان است، دریافت نکرده اند، نصرتی پرداخت آن را به مالک شرکت سبز زیور یعنی جمشيدی محول300الی 

در این ميان، به رغم اعتراضات مکرر کارگران نه شورای شھر و نه شھرداری رشت ھيچ کدام کوچک ترین . می کند
 200در حال حاضر حدود . در سال گذشته، ھرگاه کارگران اعتراض کردند یا اخراج شدند یا تعليق از کار. اقدامی نکرده اند

  . آبی زرجوب کار می کنندکارگر خدماتی شھرداری تحت پوشش شرکت خدماتی نيل

  فعاالن ضدسرمایه داری گيالن

 1389 بھمن 21

نھادھای ھمبستگی با جنبش کارگری .سی و دو سال حاکميت ارتجاع اسالمی در ايران
  درايران 

   )57 بھمن 22در سالگرد (
  

 22 وآزاديخواھانه در انقالب توده ای.امروز سی و دو سال از حاکميت رژيم ارتجاع اسالمی سرمايه در ايران می گذرد
بھمن پنجاه وھفت عليرغم حضورفعال کارگران ،که با استفاده از سالح اعتصاب توانستند رژيم سلطنتی شاه را سرنگون 

خمينی با تکيه بر ارتجاع اسالمی وبا حمايت دولت امريکا و ساير دولت ھای غربی . کنند، به شکست کشانيده شد 
اگرچه . ا،البته در غيبت دخالتگری سياسی طبقه کارگر در آن، به شکست کشانيدندسرمايه داری انقالب بھمن ماه ر

رژيم اسالمی انقالب را سرکوب کرد واکنون سی و دو سال از دستگاه سرکوب و جنايت و کشتارش برای حفظ سرمايه 
اعتراضات  . داری گذشته است ، اما نه در دست گرفتن حاکميتش و نه حفظ آن برايش به ساده گی نبوده است

سال گذشته در جريان انتخابات . اجتماعی بی وقفه ادامه داشته و توده ھای عظيمی خواھان سرنگونی اش شده اند 
. يک موج ازجنبش سياسی توده ای رژيم را لرزاند ، دچار ترک کرد وچھره جنايتکارش را نزد جھانيان به نمايش در آورد

اعدام و دستگيری فعالين جنبش ھای اجتماعی توسط رژيم جمھوری اکنون با وجود تشديد سرکوب ، شکنجه ، 
اين بار طبقه کارگر با درس . اسالمی اما زمينه ھای عروج جنبش توده ای برای برچيدن آن به قوت خويش باقی است 

نبش گيری از تجربه تلخ انقالب شکست خورده پنجاه و ھفت و با اتکا به تشکل ھای سياسی و توده ای می بايست ج
  . آزاديخواھانه در ايران را به سرانجامش برساند،اين تنھا راه تحقق آزادی در ايران خواھد بود

اکنون چند ھفته از جنبش ھای آزاديخواھانه کشورھای عربی از شمال افريقا تا خاورميانه می گذرد ، درس گيری از 
دولت امريکا ، اروپا . ای اين جنبش ھا حياتی است انقالب ھای شکست خورده از جمله انقالب پنجاه و ھفت در ايران بر

گسترش . و ساير دولت ھای سرمايه داری با عروج جنبش توده ای اخيردر کشورھای عربی و گسترش آن سخت نگرانند
وادامه اين جنبش ھا دخالتگری سياسی کارگران و مردم زحمتکش عرب در بدست گرفتن اداره امور جامعه را در 

دولت ھای امريکا ، اروپا . و اين با منافع سرمايه داری و دولت ھای امريکا و اروپا کاملن متضاد است برخواھد داشت 
واسرائيل ھم ديروز و ھم امروزبه نام دموکراسی از انواع ديکتاتورھا و دولت ھای مرتجع درمنطقه حمايت کرده اند ،با آنھا 

ت کرده اند ، در امور سياسی آنھا دخالت کرده اند و برايشان رابطه داشته اند ،ارتش و نيروھای سرکوبگرش را تقوي
 ميليون يورو تسليحات به مصر صادر کرد ودر 270بيش از 2000دولت آلمان از سال . دولت ونماينده و رھبرمنصوب کرده اند

آمريکا ، اتحاديه .  ميليون يورورابه دولت حسنی مبارک در مصر امضاء کرد77.5 اجازه صادرات اسلحه به مبلغ2009سال 
اروپا ، چين ، روسيه و ساير کشورھای بزرگ سرمايه داری که در عين حال با ھم بر سرھژمونی نظام جھانی سرمايه 
داری در رقابت دائمی ھستند اما با وقوع جنبش ھای توده ای در ھر کجا ی جھان که باشد با ھمديگر برای خفه کردن 

مايه داری را حفاظت کنند ، نظامی که چھار دھه است که با رمز گلوباليزاسيون آن ھا دست بکار می شوند تا نظام سر
و نئوليبراليسم اقتصادی جزافزايش فقر و گرسنگی و بيکاری و حمله به خدمات اجتماعی با نام رياضت اقتصادی چيزی 

 سياست نئوليبراليسم و آغاز اما آنچه اين ھا پايان تاريخ کذايی ناميدند ،خود به بن رسيدن. به ھمراه نداشته است 
تاريخ جديدی از انقالبات در قرن بيست و يک است و موج جنبش آزاديخواھی در شمال افريقا و خاورميانه گوشه ای از 

اين فقط خاورميانه و ايران نيست که دستخوش تحوالت است ،اعتراضات اسپانيا، ايتاليا ،پرتقال ،آلبانی ، ايرلند .آن است 
  . ز فرانسه در قلب اروپا رادر طی ماھھای اخير شاھد بوديم، يونان و ني

  
رژيم ديکتاتوری جمھوری اسالمی در ايران که در ھمان قاعده نظام سرمايه داری و حفظ آن با پيش بردن سياست ھای 

ورشکسته نئوليبراليستی ، با کشتار و زندان و دستگيری و ايجاد رعب و وحشت پيش می رود، چند صباحی بيش 
اين ھمان رژيمی . اکميت نخواھد کرد و اکنون با امواج توده ای درخاورميانه در موقعيت شکننده تری قرار خواھد گرفت ح

بيشترين ارتباطات » بازرسی اتمی « و » رعايت حقوق بشر« است که دولت ھای امريکا و غرب رياکارانه و با بازی 
 ايرانی بنام کاظم دارابی با ايران معامله نشد،حجم بازرگانی آلمان مگر تروريست. سياسی و تجاری را با آن داشته اند 

طبق آمار بيشتر از سابق نشد، شرکت زيمنس و نوکيا چه چيزھا که به سپاه وپليس ايران نفروخت ، و صدھا نمونه 
ی حفاظت شده اين نوع دموکراسی قاعده ای است برای تدارک قماری که در کازينو. ديگر که در اينجا مجال آن نيست 

پشت اين دموکراسی رياکارانه که رژيم مبارک وبن . سرمايه داری بر سرجان و ھستی ميليونھا انسان صورت می گيرد 
علی و قذافی وجمھوری اسالمی را وسيله قرار داده اند سود اقتصادی و انباشت سرمايه خوابيده است و بس ، اين را 

نه مردم زحمتکش با در دست گرفتن قطعه ای نان در تظاھرات به نمايش در جنبش توده ای شمال افريقا و خاورميا
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  . گذاشتند
  

اگر سی و دوسال پيش اميد و آرزوی کارگران و مردم زحمتکش در ايران برای آزاد ی و رفاه با چماق جمھوری اسالمی 
ظام سرمايه داری مرزھای به ھمان نسبت که ن. سرکوب شد امروزبار ديگر اين افق در مقابل آنھا گشوده شده است 

سود آوری اش را گسترش داده است ، برای کارگران و زحمتکشان نيز نه تنھا در خاورميانه و ايران بلکه در اروپا ، افريقا و 
باشد که پرچم جنبش . امريکا و استراليا ضرورت ھمبستگی بر عليه سياست ھای نئوليبراليستی افزايش يافته است 

نقالب شکست خورده در قرن بيستم، اکنون در دستان طبقه کارگر ايران آغازگر اولين انقالب پيروزمند آزاديخواھی آخرين ا
  . در قرن بيست و يکم باشد وافتخار ميزبانی گردھمايی ھمبستگی بين المللی کارگری را داشته باشد

  
  

  سرنگون باد رژيم جمھوری اسالمی 
  زنده باد ھمبستگی بين المللی 

  
   خارج کشور - ستگی با جنبش کارگری درايراننھادھای ھمب

nhkommittehamahangi@gmail.com   
  

   kanonhambastegi@gmail.com/کانون ھمبستگی کارگران ايران و کانادا 
   proletarianunite@gmail.com استراليا -ـ كميته ھمبستگى با جنبش كارگرى ايران

   cdkargari@gmail.com نروژ / کميته دفاع از کارگران ايران -
   sstiran@yahoo.fr فرانسه - ھمبستگی سوسياليستی با کارگران ايران -
   kanoonhf_2007@yahoo.de فرانکفورت و حومه - کانون ھمبستگی با کارگران ايران -
   kanon.hannover@yahoo.de ھانوفر - کانون ھمبستگی با جنبش کارگری ايران -
   isask@comhem.seو سوئد  کميته ھمبستگی کارگران ايران -
   kanounhambastegi@gmail.com گوتنبرگ - کانون ھمبستگی با کارگران ايران -
   info@ijcwa.com انجمن کارگری جمال چراغ ويسی -
   iranwsn@fastmail.fm شبکه ھمبستگی کارگری -
   leftalliance@yahoo.com اتحاد چپ ايرانيان واشنگتن -
   toronto_committee@yahoo.caگران ايران تورنتو کانادا  کميته حمايت از کار-

   solidarity.labor@googlemail.com) آلمان( ايالت نورد راين وستفالن -کانون ھمبستگی با کارگران در ايران 
iran.turkey.workers@gmail.com کميته ھمبستگی کارگران ايران و ترکيه   

  
   2010يازده فوريه 

  89 بھمن 22

 ٔ اسانلو دچار حمله قلبی شد منصور

 منصور اسانلو، رئيس ھيات مديرهٔ سنديکای شرکت  :  بھمن آمده است 22برپایه اخبار دریافتی از ایران در تاریخ 
بنا به اطالع گزارشگران ارگان خبری مجموعه فعاالن حقوق بشر در  .اتوبوسرانی تھران و حومه، دچار حملهٔ قلبی شد

 بھمن ماه، در زندان رجايی شھر کرج به علت استفاده از ٢٢ شب روز جمعه ٩ر اسانلو، ساعت ، منصو"ھرانا"ايران 
   .غذای نامناسب زندان، دچار حملهٔ قلبی شده است

  
مدتی که  .پيرو وضعيت وخيم جسمی آقای اسانلو، مسئوالن زندان وی را به بيمارستانی خارج از زندان منتقل نمودند

 ٢۵رگری محبوس در بند امنيتی زندان رجايی شھر کرج به بيمارستان شده است، دست کم صرف انتقال اين فعال کا
وی در حالت نيمه . اند  اختصاص داده دقيقه از اين زمان را به باز کردن درب زندان۵دقيقه است و مسئوالن زندان تنھا 

 منتقل شده است و با چھره ای برافروخته به بيمارستان ) بدون ادراک و با چشمانی باز(بيھوش
 

 انتقال منصور اسانلو از بيمارستان به زندان 

منصور اسانلو، رئيس ھيات مديرهٔ سنديکای شرکت :  بھمن آمده است 23 در تاریخ جرسبه نوشته سایت اصالح طلب 
  . اتوبوسرانی تھران و حومه، علی رغم وضعيت حاد جسمی به زندان رجايی شھر منتقل شده است

 بھمن ماه، در ٢٢ شب روز جمعه ٩ خبری مجموعه فعاالن حقوق بشر در ايران، منصور اسانلو، ساعت به گزارش ارگان
زندان رجايی شھر کرج به علت استفاده از غذای نامناسب زندان، دچار حملهٔ قلبی شده و پس از نيم ساعت از بند 

  . خارج و به بيمارستان رجايی شھر کرج منتقل شد
ای  و با چھره) بدون ادراک و با چشمانی باز(ولين زندان با دستبند و پابند و در حالت نيمه بيھوش بنا بر اين گزارش، مسئ

 منتقل شده ۴برافروخته اين زندانی را به بيمارستان منتقل کرده بودند و در حال حاضر نيز با وضعيت نامناسبی به بند 
  . است

 به ھمراه حسين جھان شيری زندانی عادی محبوس ۴ اندرزگاه زاده زندانی عادی و وکيل بند در ھمين راستا علی عوض
 به دليل کمک به زندانيان سياسی جھت ارتباط با بيرون از زندان، از سوی مسئولين زندان مورد ضرب و شتم ۴در بند 
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  . قرار گرفتند
  

  و زندانشکنجه گاهبه تبدیل کارخانه و مسجد 
 

 بھمن تبدیل به 22در غرب ميدان آزادی روز » بافت آزادی « کارخانه : آمده است  جرساصالح طلب سایت به نوشته 
 زن محبوس بوده اند که در پایان روز از 20 مرد و 50گزارش یک شاھد عينی در این این بازداشتگاه .بازداشتگاه شده بود 

نام این .افی است گفتنی است که این بازداشتگاه موقت کارخانه پارچه ب.این بازداشتگاه به اوین منتقل شدند 
بازداشتگاه در حالی فاش می شود که شاھدان عينی از مسجد امير نيز به عنوان یکی دیگر از بازداشتگاه ھا ی آن روز 

 .علی کروبی پسر مھدی کروبی نيز در مسجد امير بازداشت بوده است.نام می برند 
  

  بدون شرح
  درصد می رسد7نرخ بيکاری به 

 وزير كار و امور اجتماعي در ھمايش  :  آمده است 89 بھمن 23 ایلنا در تاریخ – کار ایران به گزارش خبرگزاری دولتی
 درصد برسد، 7جامعه اسالمي كارگران مازندران با اشاره به اينكه در طول برنامه پنجم توسعه كشور بايد نرخ بيكاري به 

  . رسيم  سال اول اجراي اين برنامه به اين ھدف مي2طي :گفت
نھضت ايجاد اشتغال در كشور كه براي سال جاري مصوب شده بود با : االسالمي افزود رش ايلنا، عبدالرضا شيخبه گزا
  . ريزي دقيق و به موقع به باالتر از اين ميزان تعريف شده دست يافتيم برنامه

ايم، خاطرنشان  ودهھايي ھم ب وي با بيان اينكه در اين بخش به دليل وجود سرعت براي ايجاد اشتغال شاھد مقاومت
ھا ھم وجود دارد كه بايد با ھوشياري و حوصله مشكالت را  ھر زماني كه سرعت باال برود مشكالت و كارشكني: كرد

  . حل كنيم
اصالح اين قانون يكي از مطالبات كارگران بوده : شيخ االسالمي از اصالح قانون كار به زودي در كشور خبر داد و گفت

  . كت شركاي اجتماعي اين بخش اصالح شوداست كه بايد با مشار
كنيم و با اتفاق نظر   گروه جامعه ايثارگري برگزار مي2ھايي با ھر  به زودي نشست: وي در ھمين زمينه ادامه داد

  . مشكالت اين بخش حل شود و در قالب اليحه به مجلس تقديم شود
 بھمن ماه با عنوان 25در اين بخش نيز ھمايشي را : شتھاي صنفي كارگري اظھار دا وزير كار با تأكيد بر تقويت انجمن

  . كنيم ھمايش ملي كار برگزار مي
  . ھاي كارگري فعال است مركز اين ھمايش به صورت دائمي با حضور كانون: وي تصريح كرد

ترين كارھاي  اندازي اين سازمان يكي از مھم راه: االسالمي با اشاره به ايجاد سازمان ملي مھارت در كشور افزود شيخ
  . اصالحي در وزارت كار است تا به موازات نظام آموزشي، نظام مھارتي نيز شكل بگيرد

اين مسئله : دھند، بيان داشت التحصيالن بيكاري كشور را دانشگاھيان تشكيل مي وي با اشاره به اينكه بسياري از فارغ
  . ت ذھني جذب بازار كار شوندتوانند با مطالب تئوري و معلوما به اين دليل است كه آنھا نمي

ھا  وزير كار و امور اجتماعي با اعالم اينكه تشكيل سازمان ملي مھارت از تلف شدن وقت دانشجويان در دانشگاه
باز نكند با دقت نظر كامل » دكاني«براي اينكه ھر كس ھم نيايد و در اين بخش براي خود : كند، اضافه كرد جلوگيري مي

  . دشو ھا بررسي مي تخصص
اي نيز براي وارد شدن به بازار كار بسيار كارگشا  ھاي مھارتي اشتغال فني و حرفه وي با اشاره به اينكه داشتن آموزش

اند با وجود داشتن تحصيالت  ي را فرا گرفته ا ھاي فني و حرفه  درصد از كساني كه آموزش95: است، خاطر نشان كرد
  . ابتدايي وارد بازار كار شدند

امروز شرايط جامعه و مديريت كشور خود را براي حل :  قانون كار خبر داد و گفت103مي از ابالغ ماده االسال شيخ
  . داند مشكالت كارگري مكلف مي

: ھا نيز اقدام انقالب دولت براي اجراي عدالت بوده است، اظھار داشت وي با بيان اينكه اجراي قانون ھدفمند كردن يارانه
  . اد توان اجرايي كردن اين قانون را نداشتنژ ھيچ كس به جز احمدي

توان به عدالت دست  وزير كار با اشاره به اينكه تا زماني كه روابط ناسالم در بخش اقتصاد كشور وجود داشته باشد نمي
  . ھاي اجراي عدالت است ھا يكي از بخش قانون ھدفمند كردن يارانه: يافت، گفت

در : ھا در شرايط خوشبينانه در اختيار افراد برخوردار بود، افزود  درصد يارانه70ه وي در پايان با اعالم اينكه در گذشت
  .  درصد بود90شرايط بدبينانه نيز اين ميزان تا 

 در جمع مردم ساري در مصالي نماز جمعه 1389 بھمن ماه 22االسالمي در سخنراني قبل از خطبه  عبدالرضا شيخ
  . ان روزھاي آغاز انقالب اسالمي پيام جھاني بودن اين انقالب را صادر كنداز ھم) ره(امام خميني : اظھار داشت

طلبي ملت ايران آثار خود را در كشورھاي دنيا با الھام از پيام آسماني انقالب برجاي  وي با اشاره به اينكه امروز فرياد حق
  . خيزش جھاني نويد بخش برپايي عدل در جھان است: گذاشته است، تصريح كرد

يك روز :  سالگي از حضور خود گذاشته است، افزود33ير كار و امور اجتماعي با بيان اينكه انقالب اسالمي امروز پا به وز
پيش از فرا رسيدن سالگرد پيروزي انقالب اسالمي با فرار فرعون زمان در مصر را شاھد بوديم كه اين مسئله نشان 

  . بيند تري را پيش روي خود مي انداز روشني ت و چشمدھنده اين است كه شادي ملت ايران مضاعف شده اس
ھا استبداد كامل  در آن سال: وي با اعالم اينكه انقالب اسالمي تمام معادالت ضالمانه جھان را به ھم ريخت، گفت

 حكمفرما بود و قدرت در بين كشورھاي امپريالسم و كمونيسيم تقسيم شده بود اما انقالب اسالمي تمام اين محاسبات
  . را به ھم ريخت

ھا با ھدايت   سال از ھمه گردنه32االسالمي با بيان اينكه مردم ساالري ديني در كشور توسط فقيه عادل در طول  شيخ
انديشه واليت فقيه جاي خود را در بين انديشمندان سياسي جھان باز : رھبر انقالب به خوبي عبور كرده است، افزود
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  . كرده است
موازنه قدرت را در ) ره(امام خميني : ا شكست سياسي انحصارگرايان قدرت خواند و يادآور شدوي انقالب اسالمي ر

  . مباحث ديني و ايماني تعريف كرده است
انقالب اسالمي : وزير كار و امور اجتماعي با تاكيد بر اينكه ملت ايران راز آفرينش را به خوبي درك كرده است، گفت

ھاي محدود بود  شكست و آن ھم انحصار علم بود كه در گذشته علم در اختيار افراد و ملتانحصار ديگري را نيز در جھان 
  . مند شدند ھاي جھان از شرايط علمي بھره اما امروز ھمه ملت
ابزار علم و توسعه در ايران پيشرفت : اي اشاره كرد و افزود ھاي ھسته ھاي استكبار در موضوع فناوري وي به مزاحمت
  . يد دشمنان بدانند كه ابزار علم فقط در دست آنھا انحصاري نيستكرده است و با

ھاي اخير  در ماه: ھا در كشور اشاره كرد و اظھار داشت االسالمي در ادامه به اجراي قانون ھدفمند كردن يارانه شيخ
ھاي   با ھمه كارشكنيانقالب اقتصادي بزرگ را در كشور با اجرايي شدن مرحله اول اين قانون شاھد بوديم كه اين قانون

  . دشمنان داخلي و خارجي اجرايي شده است
: وي با اعالم اينكه مردم بايد براي اجراي كامل اين طرح مدتي صبوري و پايمردي داشته باشند، خاطرنشان كرد

يرين ھاي توليدي در كشور براي مھم ش ھا و ايجاد ظرفيت مشكالت ريز و درشت با اجراي قانون ھدفمند كردن يارانه
  . شود مي

با :  ميليون ليتر بوده است، افزود96وزير كار و امور اجتماعي با اشاره به اينكه در گذشته مصرف بنزين در كشور روزانه 
رسيد اما در حال   ميليون ليتر مي120ميزان توليد ساالنه يك ميليون خوردو در جھان بايد ميزان مصرف بنزين در كشور به 

  .  ميليون ليتر ھستيم45 بنزين روزانه با حاضر شاھد كاھش مصرف
االسالم با اشاره به اينكه در طول يكسال گذشته با ھمت مديران نھضت اشتغالزايي در كشور با تجھيز منابع و  شيخ

  .  ھزار شغل در كشور ايجاد شده است500در حال حاضر يك ميليون و : مديريت در كشور ايجاد شده است، گفت
زودي برچيده  رنج ملت به: دھد، افزود  صندوق ذخيره ملي روند اشتغالزايي را در كشور شتاب ميوي با بيان اينكه

  . شود مي
 ميليون تن رسيده 107 ميليون تن به 87وزير كار و امور اجتماعي با بيان اينكه در بخش كشاورزي ظرفيت توليد كشور از 

 مجموع واحدھاي 88 تا 84مسكوني شھري داشتيم اما از سال  ميليون واحد 8 حدود 83 تا 58از سال : است، ادامه داد
  .  ميليون واحد رسيده است3احداثي كشور بيش از 

در :  ھزار واحد مسكوني مسكن مھر در كشور ساخته شده است، تصريح كرد600 ماه امسال 9وي با اعالم اينكه در 
  . دھد  درصد افزايش را نشان مي150 كه  ميليارد دالر رسيد79بخش بازرگاني ميزان صادرات غير نفتي به 

 سالي كه از 5در طي :  ميليارد دالر عنوان كرد و گفت97االسالمي مجموع صادرات غير نفتي كشور را حدود  شيخ
 سال گذشته اماكن مذھبي و تاسيسات ورزشي در كشور اتفاق افتاده 50گذرد به اندازه  فعاليت دولت در كشور مي

  . است
رتبه نخست را در اين بخش در بين كشورھاي :  نيروگاه برقي در كشور وجود دارد، خاطرنشان كرد153نكه وي به بيان اي
  . منطقه داريم

 90 درصد به 60اي كشور از  پوشش بيمه:  تامين اجتماعي در كشور اشاره كرد و گفت وزير كار به افزايش پوشش بيمه
  . درصد افزايش يافته است
  .  درصد جمعيت روستايي در كشور خبر داد78 درصد مناطق شھري كشور و 99لم براي وي از تامين آب شرب سا

  پايان پيام
  

  يرو به کارگران شاغل در وزارت نيه اولیعدم ارائه آموزش ھا
  

 مربوط به ی سوختگيشترین در سراسر جھان است و بی آمار سوختگین باالتری دارای اسالمیم رژيت تحت حاکمایران
  . باشدی ميروی نکارگران وزارت

 نقاط یر نسبت به سایران در ایآمار سوختگ" اعالم کرد، ی خبریی در گفتگویران ای انجمن سوختگيسرئ" ی منافیھاد"
 با ی از سوختگيشگيری پی برايرو، است و وزارت نيرو مربوط كاركنان وزارت نی سوختگيشترین باال است و بيار بسيادن

به نظر من عدم آموزش مھندسان و "نامبرده افزود ".  دھد ی نمش صنعت آموزیندر ابرق به كاركنان و کارگران شاغل 
 شده ی سوختگین ایش با برق موجب افزای سوختگيشگيری الزم جھت پیمنی اينه در زميرو وزارت نی ھا ينتكنس

  ."د صنعت ارائه گردنی الزم به کارگران و کارکنان شاغل در ایھا  الزم آموزش ی ھا یمنی ایجاد ای برایداست كه با
   1389 بھمن ماه  23  شنبه

  
   شھرییانتقال مجدد منصور اسالو به زندان رجا

  
 یی به زندان رجایگر بار دی حاد جسمیط شرايرغمعل" منصور اسالو "ياسی سی ھرانا، زندانی به گزارش خبرگزاربنا

  .شھر کرج منتقل شد
 شد و پس ی شھر کرج دچار حمله قلبیی بھمن ماه، در زندان رجا٢٢، شامگاه جمعه "منصور اسانلو" دربند ی کارگرفعال
 در يماریمقامات زندان نامبرده را که از شدت ب. ید شھر منتقل گردیی رجايمارستان ساعت از بند خارج و به بيماز ن

 در حال حاضر بار "منصور اسالو" شود یگفته م. مارستان منتقل کردندي برد با دستبند و پابند به بیحالت اغماء بسر م
  . استیده شھر کرج منتقل گردیی زندان رجا4 به بند ی نامناسب جسميت با وضعیگرد

   1389 بھمن ماه  23  شنبه
  
  

  تجمع اعتراضی کارگران شھرداری آبادان



 271

 شھر آبادان از برگزاری تجمع اعتراضی توسط کارگران:  بھمن آمده است 23بر پایه اخبار دریافتی در تاریخ شنبه 
  .شھرداری این شھر در مقابل فرمانداری آبادان حکایت دارد

 ماه دستمزدھای معوقه خود توسط مقامات رژیم در 8دھھا تن از کارگران شھرداری آبادان در اعتراض به عدم پرداخت 
مقامات کارگران معترض خواستار پاسخگویی . شھرداری این شھر، در مقابل فرمانداری رژیم تجمع اعتراضی برپا کردند

خبر رسيده حاکی است مقامات رژیم در ھراس از گسترش دامنه اعتراضات . رژیم به خواست و مطالباتشان شدند
  .کارگران، با کمک نيروھای انتظامی رژیم، تجمع کنندگان را متفرق و به اعتراضات آنان پایان دادند

  
   دستمزد 

  
  :رئيس كانون شوراھاي اسالمي كار استان تھران

   ھستند 90 خواھان افزايش مزد سال كارگران
  

  رئيس كانون شوراھاي اسالمي كار :  آمده است 89 بھمن 23 ایلنا در تاریخ –به گزارش خبرگزاری دولتی کار ایران 
  . توان منكر اين مساله شد  حتمي است و نمي90موضوع افزايش دستمزدھاي سال : گويد استان تھران مي

  .  قانون كار افزايش يابد41 دستمزد كارگران بايد مطابق ماده 90براي سال : ايلنا تصريح كردناصربرھاني در گفت و گو با 
وي با اشاره به گزارش اخير كميته دستمزدھاي اين كانون مبني بر وجود اختالف چندصد ھزار توماني ميان درآمد و 

  . انتظار ترميم اين شكاف را از مسووالن داريم: ھزينه كارگران؛ گفت
 يكي از موضوعات ھمايش پيشروي كار شايست استكه با 90موضوع افزايش دستمزدھاي سال : ن فعال كارگري افزوداي

  . جديت از سوي كارگران مطرح خواھد شد
با : ھاي گذشته اجرايي شود گفت ھا طرح موفقي است كه بايد در سال سازي يارانه برھاني با بيان اينكه طرح ھدفمند

  . سازي عدم افزايش مزد كارگران را توجيه كرد به نام ھدفمندتوان  اين حال نمي
در حالي كه ھزينه متوسط يك خانوار چھار نفره بالغ بر يك ميليون تومان است؛ سرانه دريافتي يك كارگر : وي يادآور شد

  .  ھزار تومان است700تنھا اندكي بيش از 
  پايان پيام

  
 آبادان تداوم سياست اخراج سازی ھا در پاالیشگاه 

   
الیشگاه آبادان، از تداوم  پاکارگران  ھمچنان :  بھمن آمده است 23به روز شمار کارگری شنبه گزارش رسيده بر اساس 

  . رنج می برنداخراج سازی در این پا الیشگاه وسياست ضد کارگری 
ه بھانه پایان مدت قرار داد ، که بزرگترین شرکت پيمانکاری پاالیشگاه آبادان است، ب"ساختمان نصب"کارفرمای شرکت 

این اقدام موجب .  نفر از کارگران شاغل در این شرکت را از کار اخراج خواھد کرد85 بھمن ماه جاری 30کاری، روز 
   .افزایش نگرانی ھا از ادامه کاری و تداوم سياست ھای ضد کارگری در این شرکت، گردیده است

  

  بدون شرح 
  شود ران را سبب مياظھارات وزير كار بدگماني كارگ

ريس اتحاديه پيشكسوتان جامعه :    آمده است 89 بھمن 23 ایلنا در تاریخ –به گزارش خبرگزاری دولتی کار ایران 
 فرافكني و ناديده 90اظھارات اخير وزير كار وامور اجتماعي در خصوص عدم افزايش دستمزدھاي سال : گويد كارگري مي

  . گرفتن واقعيت است
ھا در مجلس  ر گفت وگو با خبرنگار ايلنا با يادآوري اينكه در زمان بررسي اليحه ھدفمندسازي يارانهحسن صادقي د

: شوراي اسالمي نمايندگان با حذف ماده آخر اين اليحه مانع از توقف افزايش دستمزد كارگران و كارمندان شدند گفت
  . توان مانع افزايش دستمزد مزد بگيران شد براساس اين قانون نمي

با : ھا ندارد گفت سازي يارانه وي با بيان اينكه موضوع افزايش دستمزدھاي كارگران ارتباطي با قانون ھدفمند
ھا تنھا قرار است به كارگران بابت تامين اقدام و كاالھاي ضروري يارانه نقدي پرداخت شود كه اين  سازي يارانه ھدفمند

  . به معني افزايش درآمد و قدرت خريد آنھا نيست
وزير كار با در مقام حافظه منافع : وي با معني دار خواندن اظھارات اخير وزير كار در مقام رئيس شوراي عالي كار گفت

  . شود نيروي كار با چنين اظھاراتي تنھا باعث ايجاد حسن بدبيني و بدگماني در ميان كارگران مي
 را 90ر حالي موضوع عدم افزايش دستمزدھاي سال وزير كار د: ھاي شوراھاي اسالمي كار گفت رئيس پيشين كانون

ھا باعث  سازي يارانه كند كه به گفته كارشناسان و صاحب نظران اقتصادي تبعات اجراي تورمي قانون ھدفمند مطرح مي
   .برتر شدن وضعيت اقتصادي كارگران خواھد شد

مطابق سبد ھزينه خانوار و نرخ تورم در 90سال به عقيده كارگران از يك سو بايد مزد : معاون دبير كل خانه كارگر گفت
ھا بايد امكان  سازي يارانه شوراي عالي كار تعيين شود و از سوي ديگر با توج به تبعات تورمي اجراي قانون ھدفمند

  .  را به صورت فوق العاده لحاظ كرد90بازنگري و افزايش محدود دستمزد سال 
ھا در مجلس ھفتم است كه   يادآور ماجراي طرح شكست خورده تثبيت قيمتبه باور صادقي اظھار ات اخير وزير كار،

ھا افزايش نيافته و در عمل ازقدرت خريد آنھا به طور   به نام حفظ قيمت84باعث شد دستمزد كارگران در سال 
  . چشمگيري كاھش يابد
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 سازمان تامين اجتماعي به گفته صادقي اگر كارگران سال گدشته نسبت به عدم افزايش مستمري بازنشستگان

  .  صحبت كند90داد تا از عدم افزايش دستمزدھا سال  دادند امروز وزير كار به خود جرات نمي واكنش درستي نشان مي
  پايان پيام

  
   ھزارتومان شد50ھزارتوماني تامين اجتماعي 120وعده 

  
جمھور آن ديدارھاي مردمي برگزار  كه رئيسدردولتي :  بھمن نوشته است 23به نوشته خبرگزاری دولتی ایلنا در تاریخ 

  .اي داشته باشد كند وزير رفاه آن حتي حاضر نيست كه با نمايندگان بازنشستگان ديداري چند دقيقه مي
بن : گفت كانون كارگران بازنشسته تامين اجتماعي تھران با انتقاد از خلف وعده مديرعامل تامين اجتماعي رييس: ایلنا
 . ھزار توماني تنزل يافته است50كارت  وعده داده شده از سوي حافظي به بن ھزار توماني 120

ھاي خود را  مسئوالن تامين اجتماعي و وزارت رفاه اگرتوان اجراي وعده: وگو با خبرنگار ايلنا افزود رضا قلي پاكزاد درگفت
 .ھاي پوچ ندھند ندارد بازنشستگان را نااميد نكنند و وعده

 ھزار تومان اعالمي از 50ھا و ديدارھاي حضوري كه با بازنشستگان داريم آنان حتي به مبلغ  ماسدر ت: وي تصريح كرد
 .سوي مديرعامل تامين اجتماعي ھم بدبين ھستند

: كانون به وزير رفاه براي مالقاتي حضورگفت  نامه اين6كارگران بازنشسته تامين اجتماعي تھران با اشاره به  رئيس كانون
كند وزير رفاه  داند و ديدارھاي مردمي برگزار مي  مي جمھور آن خود را نوكر ملت كه در دولتي كه رئيسجاي تعجب است 

 .اي داشته باشد با نمايندگان بازنشستگان ديداري چند دقيقه آن حتي حاضر نيست كه
ير رفاه و تامين اجتماعي است كه انتقاد ما از وز: قلي پاكزاد با تاكيد بر اين كه ما از رئيس جمھور گله نداريم ،تصريح كرد

 .كند جمھور عمل تفاوت است و حاضر نيست كه به شعار نوكري ملت رئيس به زير مجموعه خود بي
: وي در بخش ديگري از سخنان خود با اشاره به آماده شدن كارت بيمه تكميلي بازنشستگان تامين اجتماعي گفت

كانون مراجع كنند تا  اي استفاده از مزاياي اين كارت ھرچه سريعتر به ھزار كارت آماده است و بازنشستگان بر20حدود 
 .گرفتار مشكالت بعدي نشوند

   
  

 ھا مشكالت نانوايان پس از حذف يارانه

در تلويزيون مدعي , تھراني مي گويند نانوايان. كيفيت آن ھيچ تغييري نكرده است, عليرغم آنكه قيمت نان باال رفته است
آردي كه دولت به , كيفيت نان ھيچ تغييري نكرده است. ديگري است اما واقعيت چيز, ان مي شوندتغيير در كيفيت ن

  .ھمان آرد قبلي است و تغييري نداشته است نانوايي ھا مي دھد
ھيچ پولي به خودشان نمي , دھند و به اين ترتيب تماما براي تھيه آرد مي, نانوايان پولي را كه از مردم دريافت ميكنند

 .درصدي فروش نان ھم شده است40گراني نان باعث كاھش , ھا از طرفي بعد از طرح حذف يارانه. درس
 200نان را  تومان مي داد و ما45در گذشته دولت آرد را به ما كيلويي : جنوب شھر تھران مي گويد در اين باره يك نانواي
اما بعداز , با سختي زياد تامين مي کرد, تورم جه بهنانوا حقوق کارگرانش را با تو, در آن وضعيت. تومان مي فروختيم

پس .  تومان شده است400قيمت نان ھم .  تومان شده است300کيلويي , دھد حذف يارانه ھا آردي که دولت به ما مي
خريد آرد  طرز, يکي ديگر از مشکالت نانوايي ھا. كه يك نانوا با چه مشكالتي دست به گريبان است مي توان حدس زد

از کارخانه مي خريدند و نان با کيفيت بسيار  آرد را با کيفيت خوب, نانوايي ھاي آزاد پز, قبل از حذف يارانه ھا. ھاستآن
. نمي تواند خودش به کارخانه برود و آرد مورد نظر خود را خريداري کند اما االن کسي. خوب به مشتري ارائه مي شد

باشد نانوا بايستي با  ھر کيفيتي. يل ميدھند و کسي قدرت انتخاب آرد را نداردبراي نانوايان مي آورند و تحو االن آرد را
 .آن نان درست کند

, ھزار تومان بود475, قبض گاز دوماھه اي كه برايم آمده بود: مشكالت نانوايان گفت يک نانواي ديگر در تھران درباره ساير
حال اگر از . ما مي پرداختيم ھزار تومان را ھم مي بايستي50 ھزار تومان مربوط به يارانه دولت بود و425, اين مبلغ از

واقعآ سرسام آور و , پرداخت ھزينه آن نمي دانيم كه بايد چه كنيم براي, ھمين ماه براي ما بدون يارانه قبض برق بيايد
 .فاجعه است

  ھاي زندگي رو به افزايش است ھزينه
  

:  گويد  دبير اجرايي خانه كارگر تھران مي:  آمده است 89 بھمن 24 تاریخ  ایلنا در–به گزارش خبرگزاری دولتی کار ایران 
  . ھا و مھار رشد تورم نيست نبايد مانع افزايش دستمزدھاي كارگران شد وقتي كه دولت قادر به كنترل قيمت

ھاي زندگي   ھزينهھا سازي يارانه بعد از اجراي قانون ھدفمند: اسماعيل حق پرستي در گفت وگو با خبرنگارايلنا، گفت
  . شود كه روند اين افزايش ھمچنان ادامه دارد افزايش يافته است و گفته مي

يك خانواده متوسط كارگري حداقل يك . سازي قيمت ھا وي با يادآوري اينكه طبق برآورد فعاالن كارگري تا پيش از آزاد
  . شمگيري داشته باشدبدون شك اين مبلغ افزايش چ: ميليون تومان در ماه ھزينه داشت؛ گفت

ھاي زندگي افزايش  ھاي اخير ھيچگاه درآمد كارگران متناسب با ھزينه دبير اجرايي خانه كارگر تھران بابيان اينكه در سال
  . توان مدعي عدم افزايش دستمزد كارگران شد در چنين شرايطي نمي: نيافته است؛ گفت
ھا و سھام عدالت از افزايش مزد جلوگيري كند بھتر  ت يارانهچنانچه دولت قرار است به نام پرداخ: حق پرستي گفت

  . است؛ سياست پرداخت يارانه و سھام عدالت متوقف شود
  پايان پيام
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  دستمزد 
  اظھارات وزير كارنوعي فرار به جلوست 

  
رگر استان اردبيل كا خانه دبيراجرايي :  آمده است 89 بھمن 24 ایلنا در تاریخ –به گزارش خبرگزاری دولتی کار ایران 

اظھارات وزير كار مبني بر عدم افزايش : حداقل مزدكارگران در ھر سال را نص صريح قانون دانست و اظھار داشت افزايش
  . ل مزد فرار از اجراي قانون استحداق

  . افزايش يابد و عقل و طبق تورم  بايد مطابق قانون90حداقل مزد سال : وگو با خبرنگار ايلنا افزود سميه حيدري درگفت
دستي دراعتراض كارگران  اين اظھارات نوعي پيش: وي با بيان اين كه اظھارات وزيركار نوعي فرار به جلوست، تصريح كرد

  .  است90قل مزدكارگران براي سال به افزايش ميزان حدا
ھاي زندگي يك  ابگوي ھزينهكارگراستان اردبيل با اشاره به اين كه حداقل مزدكارگران درحال حاضر جو خانه دبيراجرايي

كارگران  كه منتي براي ستھا بوده ا افزايش حداقل مزدكه ھميشه حداقل حداقل: خانواركارگري نيست، خاطرنشان كرد
  . ندارد

  . برخوردار باشد درصدي 15 تا 10 از افزايش 90كردكه حداقل مزدكارگران براي سال  بيني حيدري پيش
كارگران و نھادھاي  بستگي به فعاليت 90زان افزايش حداقل مزد كارگران براي سال مي: اين فعال كارگري تاكيد كرد

  . كارگري دارد
  پايان پيام

  

  دستمزد

  آور است سخنان وزيركار تاسف
  

 دبيراجرايي خانه كارگراستان خراسان :  آمده است 89 بھمن 24 ایلنا در تاریخ –به گزارش خبرگزاری دولتی کار ایران 
گويا آقاي وزير  : آورخواند وگفت  را تاسف90 وزير كار را درباره عدم افزايش حداقل مزدكارگران براي سال رضوي اظھارات

  . كند درايران زندگي نمي
وزير كار مدعي است كه كارگران بيشترين سود را از اجراي طرح : وگو با خبرنگار ايلنا افزود سيد حسين رسولي درگفت

دانند كه مبالغ نقدي پرداخت شده به آنان ھمانند ساير افراد  اند اما كارگران به خوبي مي ھا برده ھدفمند كردن يارانه
  . جامعه است

وزيركار توضيح دھد كه آيا از اين به بعد : ونقل، خاطرنشان كرد وي با اشاره به افزايش قيمت كاالھاي اساسي و حمل
  . دبخورن... كارگران نبايد گوشت، مرغ، تخم مرغ، سيب زميني و

 افزايش نيابد 90اگر قرار باشد حداقل مزد كارگران براي سال : دبيراجرايي خانه كارگر استان خراسان رضوي تاكيد كرد
  . دانم كه در سال آينده چه اتفاقي خواھد افتاد نمي

 كردن كارگران براي اگر اظھارات وزير كار براي قانع: دھد،اظھار داشت رسولي با بيان اينكه بيكاري و تورم مردم را رنج مي
  .  درصدي فرض شود جاي تاسف دارد15 تا 10افزايش 

ھاي  شايد يكي از علت: ھاي زندگي را حق ھر ايراني و حق ھركارگر دانست و تصريح كرد وي برخورداري از حداقل
  . برخوردھاي چكشي وزارت كار با كارگران منفعل شدن نھادھاي كارگري است

تمام : ھا ھستند وگفت ري را خواست كساني دانست كه مخالف برخورداري كارگران از حداقلاو تفرقه بين تشكالت كارگ
نھادھاي عالي كارگري و حتي احزاب كارگري بايد در خصوص حداقل مزد كارگران حساس باشند البته اگر واقعا قصد 

  . حمايت از كارگران را دارند
  پايان پيام

  
 حقوق بشر سازمان مللنامه سه تشکل مستقل کارگری ایران به 

  
سه تشکل مستقل کارگری ايران در نامه ای به شورای حقوق بشر : بر پایه خبر انعکاس یافته در رسانه ھا آمده است 

شرافتمندانه و به دور  ملل متحد خواستار آن شدند که مطالبات کارگران ايران برای داشتن يک زندگی انسانی و سازمان
 .گيرد  وحشت در اجالس ادواری آن نھاد مورد بررسی قراراز ھر گونه سرکوب و رعب و

 فوريه ١٧ تا ١۵در روزھای  قرار است در ھفتمين اجالس بررسی ادواری جھانی شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد،
 .بررسی قرار گيرد در مقر اين سازمان در ژنو، وضعيت حقوق بشر در ايران مورد

تپه و اتحاديه آزاد کارگران  سرانی تھران و حومه، سنديکای کارگران نيشکر ھفتسنديکای کارگران شرکت واحد اتوبو
ايران در ساليان اخير بر کارگران و فعاالن کارگری آورده  ايران در اين نامه به اعمال فشارھايی که جمھوری اسالمی

 .است، اعتراض کرده اند
مسئوالن امنيتی « : نوشته اند ان و فعاالن سنديکايیاين سه تشکل مستقل کارگری در مورد بازداشت بازداشت کارگر

نامه ھای بين المللی فعال مصلحت نمی داند که سنديکا  اعالم کرده اند که جمھوری اسالمی علی رغم پذيرش مقاوله
کسی اقدام به فعاليت سنديکايی کند، مخالف نظام جمھوری اسالمی شناخته و  در ايران تشکيل شود و چنانچه

 «.شد واھدمحاکمه خ
تپه و اتحاديه آزاد کارگران  سنديکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تھران و حومه، سنديکای کارگران نيشکر ھفت

 برخالف مطالبات پايه ای   سال گذشته و٣٠کارگر ايران در طول  ايران در نامه خود اعالم کرده اند که شرايط زندگی طبقه
 .ز بر ابعاد فقر، فالکت و بی حقوقی آنان افزوده شده استروزبه رو  بدتر شده و ،۵٧انقالب 
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ميليون ھا « : است، افزوده شده است  فقر در اين نامه با اشاره به اينکه حداقل دستمزد کارگران چھار برابر زير خط
ين شرايط دستمزدھای نان آوران شان، بطور دائمی در غير انسانی تر خانواده کارگری در نتيجه عدم پرداخت به موقع

 «.دست و پا می زنند برای زنده ماندن خود
تپه و اتحاديه آزاد کارگران  سنديکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تھران و حومه، سنديکای کارگران نيشکر ھفت

شان بيکارسازی کارگران شاغل، زندگی را بر آنان و خانواده ھای  موج عظيم بيکاری و خطر« ايران ھمچنين گفته اند که 
تغييرات اساسی  تصور تبديل کرده است و تنھا راه برون رفت از اين شرايط غير انسانی، نياز به يک به جھنمی غير قابل

 «.در تمام سطوح اقتصادی و اجتماعی را می طلبد
سال گذشته، طبقه کارگر  ٣٠در طول « به گفته اين سه تشکل، شرايط دشوار کنونی کارگران در شرايطی است که 

محروم بوده و ھر گونه اعتصاب و اعتراض کارگران و  ران از تمامی حقوق به رسميت شناخته شده بين المللی خوداي
 «.بيکاری، زندان و اتھامات امنيتی مواجه شده است تشکل خواھی آنان با سرکوب، تھديد،

بسياری در مناطق گوناگون  در ساليان اخير، ھمراه با تشديد مشکالت اقتصادی، اعتراض ھا و اعتصاب ھای کارگری
 .جمھوری اسالمی ايران مواجه شده است ايران به وقوع پيوسته اند که با برخوردھای امنيتی و قضايی

اتھامی که از سوی اين فعاالن و نيز  در اين برخوردھا، فعاالن کارگری از جمله متھم به اقدام عليه امنيت ملی شده اند؛
 .استتشکل ھای مستقل کارگری رد شده 

ادواری اين نھاد در  اين سه تشکل در نامه به شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد اشاره کرده اند که نشست
نايب رئيس سنديکای واحد، علی نجاتی، رھبر   رئيس و شود که منصور اسانلو و ابراھيم مددی؛ شرايطی برگزار می

 عليرضا ثقفی و برخی ديگر از فعالين کارگری در زندان اعضای اين تشکل، سنديکای نيشکر ھفت تپه و چند تن ديگر از
 .برند به سر می

تپه و اتحاديه آزاد کارگران  سنديکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تھران و حومه، سنديکای کارگران نيشکر ھفت
 حقوق بشر شده در ھفتمين اجالس بررسی ادواری جھانی ھا خواستار بررسی آنھا ايران با برشمردن برخی خواسته 

 .اند
 

  دستمزد

   شد90نبايد مانع افزايش مزد 
  

: گويد  دبير اجرايي خانه كارگر قزوين مي:  آمده است 89 بھمن 24 ایلنا در تاریخ –به گزارش خبرگزاری دولتی کار ایران 
  . مزد ما بشودوزير كار به جاي آنكه از حقوق كارگران دفاع كند، سعي دارد تا با عوام فريبي مانع افزايش دست

 بايد 90با شرايط اقتصادي كنوني واضح و مبرھن است كه مزد سال : عيد علي كريمي در گفتگو با خبرنگار ايلنا، گفت
  . افزايش يابد

به نظر :  را دور از واقعيت دانست و گفت90وي اظھارات ھفته گذشته وزير كار در خصوص احتمال عدم افزايش مزد سال 
  . رت كار سعي در عوام فريبي جامعه كارگري دارندرسد مسئوالن وزا مي

 90يابد بلكه حتما بايد مزد سال  وضع اقتصادي كارگران با سھام عدالت و يارانه نقدي بھبود نمي: اين فعال كارگري افزود
  . نيز افزايش يابد

ذھاب اضافه شده و اين در حالي  درصد بر ھزينه اياب و 20ھا  تنھا از زمان اجراي قانون ھدفمندسازي يارانه: وي افزود
  . اي پرداخته است است كه بابت اين مساله دولت يارانه

 پايان پيام
 

 سازي خوزستان پرداخت شد اماکارگران ماه از حقوق معوق كارگران كارخانه لوله پنج 
 کارند   ماه حقوقشان را طلب16ھمچنان 

سازي  پنج ماه از حقوق معوق كارگران كارخانه لوله: است  بھمن آمده 23به گزارش خبرگزاری دولتی ایسنا در تاریخ 

كارگران در اين : وی ھمچنين یادآور شد .  ماه كارگران پرداخت نشده است16حقوق  خوزستان پرداخت شداماھمچنان

   اند ھا متالشي شده ھاي آن بسياري از خانواده اند و  ماه فشارھاي زيادي را تحمل كرده21

   ھزارتومان شد50 تامين اجتماعي ھزارتوماني120وعده 
  

كانون كارگران بازنشسته تامين   رييس :  آمده است 89 بھمن 24 ایلنا در تاریخ –به گزارش خبرگزاری دولتی کار ایران 
 ھزار توماني وعده داده شده از سوي 120بن : گفت اجتماعي تھران با انتقاد از خلف وعده مديرعامل تامين اجتماعي

  .  ھزار توماني تنزل يافته است50كارت  حافظي به بن
ھاي خود را  مسئوالن تامين اجتماعي و وزارت رفاه اگرتوان اجراي وعده: وگو با خبرنگار ايلنا افزود رضا قلي پاكزاد درگفت

  . ھاي پوچ ندھند ندارد بازنشستگان را نااميد نكنند و وعده
 ھزار تومان اعالمي از 50بازنشستگان داريم آنان حتي به مبلغ ھا و ديدارھاي حضوري كه با  در تماس: وي تصريح كرد

  . سوي مديرعامل تامين اجتماعي ھم بدبين ھستند
: كانون به وزير رفاه براي مالقاتي حضورگفت  نامه اين6كارگران بازنشسته تامين اجتماعي تھران با اشاره به  رئيس كانون

كند وزير رفاه  داند و ديدارھاي مردمي برگزار مي  مي خود را نوكر ملتجمھور آن  جاي تعجب است كه در دولتي كه رئيس
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  . اي داشته باشد با نمايندگان بازنشستگان ديداري چند دقيقه آن حتي حاضر نيست كه
كه انتقاد ما از وزير رفاه و تامين اجتماعي است : قلي پاكزاد با تاكيد بر اين كه ما از رئيس جمھور گله نداريم ،تصريح كرد

  . كند جمھور عمل تفاوت است و حاضر نيست كه به شعار نوكري ملت رئيس به زير مجموعه خود بي
: وي در بخش ديگري از سخنان خود با اشاره به آماده شدن كارت بيمه تكميلي بازنشستگان تامين اجتماعي گفت

كانون مراجع كنند تا  رت ھرچه سريعتر به ھزار كارت آماده است و بازنشستگان براي استفاده از مزاياي اين كا20حدود 
  . گرفتار مشكالت بعدي نشوند

  پايان پيام
  

  دستمزد

  ھاي زندگي رو به افزايش است ھزينه

:  گويد دبير اجرايي خانه كارگر تھران مي:    آمده است 89 بھمن 24 ایلنا در تاریخ –به گزارش خبرگزاری دولتی کار ایران 
  . ھا و مھار رشد تورم نيست نبايد مانع افزايش دستمزدھاي كارگران شد ل قيمتوقتي كه دولت قادر به كنتر

ھاي زندگي  ھا ھزينه سازي يارانه بعد از اجراي قانون ھدفمند: اسماعيل حق پرستي در گفت وگو با خبرنگارايلنا، گفت
  . شود كه روند اين افزايش ھمچنان ادامه دارد افزايش يافته است و گفته مي

يك خانواده متوسط كارگري حداقل يك . سازي قيمت ھا ادآوري اينكه طبق برآورد فعاالن كارگري تا پيش از آزادوي با ي
  . بدون شك اين مبلغ افزايش چشمگيري داشته باشد: ميليون تومان در ماه ھزينه داشت؛ گفت

ھاي زندگي افزايش  گران متناسب با ھزينهھاي اخير ھيچگاه درآمد كار دبير اجرايي خانه كارگر تھران بابيان اينكه در سال
  . توان مدعي عدم افزايش دستمزد كارگران شد در چنين شرايطي نمي: نيافته است؛ گفت
ھا و سھام عدالت از افزايش مزد جلوگيري كند بھتر  چنانچه دولت قرار است به نام پرداخت يارانه: حق پرستي گفت

  . متوقف شوداست؛ سياست پرداخت يارانه و سھام عدالت 
  پايان پيام

  

  دستمزد

   درصد ھزينه تمام شده توليد است13دستمزد كارگران
  

اظھارات اخير : گويد يك فعال كارگري مي:    آمده است 89 بھمن 24 ایلنا در تاریخ –به گزارش خبرگزاری دولتی کار ایران 
 90كارگري نسبت به افزايش جزئي مزد سال وزير كار مبني بر عدم افزايش دستمزد يك حربه تبليغاتي است تا جامعه 

  . اعتراض نكند
يابد اما   افزايش مي89 نسبت به سال 90بدون شك دستمزدھاي سال : وگو با ايلنا، گفت حميد حاج اسماعيلي درگفت

  . به احتمال بسيارقوي اين افزايش بسيارجزئي خواھد بود
ھا به دنبال ايجاد نوعي تثبيت قيمت  ون ھدفمند شدن يارانهرسد كه دولت درپي اجراي قان به نظر مي: وي تصريح كرد

  . است و براي ھمين نسبت به افزايش دستمزد چندان مايل نيست
 درصد ھزينه تمام شده توليد را شامل 13 تا 10اين درحالي است كه دستمزد كارگران تنھا : حاج اسماعيلي افزود

  . شود مي
 سعي دارد تا از ھم اكنون 90زيركار با مطرح كردن موضوع عدم افزايش مزد سال به ھمين دليل و: اين فعال كارگري گفت

  . آينده آماده كند جامعه كارگري را براي افزايش جزئي دستمزدھاي سال
 پايان پيام

 

 دھند  ھيچ خبری از وضعيت منصور اسانلو به ما نمي:پروانه اسانلو

يس ھيئت مديره شرکت واحد تھران که پزشکی قانونی بيش از دو منصور اسانلو رئ: بر پایه خبر دریافتی آمده است 
را برای او صادر کرده است، جمعه شب به خاطر ناراحتی قلبی به بيمارستانی » عدم توانايی تحمل حبس«سال قبل 
 تلفنی ی خود نتوانسته است تماس منصور اسانلو تاکنون با خانوادهھمچنين . شھر منتقل شده بود ندان رجاييخارج از ز

  . ھای تاييد نشده بار ديگر به زندان بازگردانده شده است برقرار کند و ھم اکنون بر اساس گزارش
  

ھيچ «: گفت» خانه حقوق بشر ايران«پروانه اسانلو، ھمسر اين فعال کارگری در مورد آخرين وضعيت آقای اسانلو به 
ھا  از آن. ماس گرفتم و به من گفتند که حالش خوب استخبری از وضعيت آقای اسانلو ندارم، صبح با مسئولين زندان ت

خواھش کردم که اجازه بدھند که تلفن به ما بزند تا ما از حال وی با خبر شويم و صدايش را بشنويم، اما متاسفانه تا 
  » دانيم چه کاری بايد انجام بدھيم بريم و نمي طور ھم ما در نگرانی به سر مي ھمين. االن زنگ نزده است

  
جا ھم در مورد وضعيت آقای اسانلو صبحت کردم ولی تا االن  امروز به دادستانی ھم مراجعه کردم و آن«: وی اضافه کرد

  » .ام متاسفانه از صبح ھر جايی تلفن زدم و ھر جايی رفتم اما به نتيجه نرسيده. ھيچ خبری از وضعيت ايشان نداريم
  

تواند به ما زنگ بزند و  آقای اسانلو سه ھفته است که نمي«: ر زندان گفتپروانه اسانلو در مورد وضعيت منصور اسانلو د
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ھا قطع شده است و ھيچ کدام از زندانيان در اندرزگاه  ی زنداني ھای ھمه تلفن. دھند به او اجازه تماس تلفنی نمي
شنبه ھفته قبل  فقط يک.  که آقای اسانلو چند وقت قبل به آن منتقل شدند اجازه تماس تلفنی ندارند١٢چھار، سالن 

 ٢٠توانيم ايشان را به مدت  بار و آن ھم به صورت کابينی مي ما ھر دو ھفته يک. من به کرج رفتم و او را مالقات کردم
از او علت اين وضعيت را پرسيدم . صورت آقای اسانلو برافروخته بود و وضعيت روحی خوبی نداشت. دقيقه مالقات کنيم

شان پيش  جا براي ھايی که آن گاه از شرايط سخت زندان و ناراحتي ايشان ھيچ. ه نگران نباشيدکه تنھا در پاسخ گفت ک
ھا و  من و بچه. ی قلبی شده است  ديشب ما خبردار شديم که آقای اسانلو دچار حمله. گويند آيد به من چيزی نمي مي

  » بريم مادر اقای اسانلو شديدا در نگرانی به سر مي
  

ھا خواھش  شھر تماس گرفتم و از آن ھمين يک ساعت قبل با بھداری زندان رجايي«: گويد ھايش مي ريوی در مورد پيگي
من فقط اين . ھا ھم تلفن را قطع کردند و جوابی ندادند کردم که به ما جوابی بدھند تا از اين نگرانی در بياييم، اما آن

زندانيان سياسی راه به جايی نداريم، واقعا نداريم و ھای  ما خانواده. شوم تر نگران مي شنوم و بيش خبرھا را مي
  » .دھند کدام از مسئوالن پاسخی به اين وضعيت نمي ھيچ

  
.  ماه در زندان ماند٨ دستگير شد و ٨۴ماه سال  منصور اسانلو، رييس ھيات مديره سنديکای واحد نخستين بار در دي

 در اجالس ٨۶اسانلو در تابستان سال .  به قيد کفالت آزاد شدماه بعد  نيز برای بار دوم دستگير و يک٨۵وی در آبان 
در لندن شرکت و سخنرانی کرد که اين مساله باعث ) اف تي آي(المللی کارگران حمل و نقل  ساليانه اتحاديه بين

د وی به پنج سال زندان محکوم شده است و ھم اکنون دوران محکوميت خو.  شد٨۶ تيرماه ١٩سومين دستگيری او در 
  .کند را سپری مي

52H متھم اصلی کشتار کارگران ایران خودرو، مدیریت شرکت است  

 5این پرونده  « :ین وضعيت پرونده حادثه اخير ایران خودرو گفت عباس جعفری دولت آبادی، دادستان تھران، در مورد آخر
کشته و تعدادی مجروح داشت که تمامی مجروحان مرخص شدند و پرونده در حال کارشناسی است و به زودی به 

: دوی افزو. ھا اضافه شد که جزو مجروحان بود البته یک کشته در طول بررسی پرونده به کشته. شود دادگاه ارسال می
شود ولی مشکلی که وجود دارد این   روز آینده پرونده بررسی می10رئيس دادسرای فرودگاه ھم اعالم کرده که تا 

در مورد صحت سالمت متھم ھم . است که طول درمان یکی از مجروحان زیاد است و ممکن است پرونده را تفکيک کنيم
 ».کی از نقص ھای مھم پرونده استھنوز پزشکی قانونی نظر خود را اعالم نکرده است و این ی

 به عنوان – که کارگر بيماری است که مجبور به کار شده است -چنان که می بينيم دادستان تھران از راننده کاميون 
اخباری نيز که تا پيش از اظھارات امروز دادستان می رسيد دال بر این بود که قرار است . متھم پرونده نام برده است

کارگران ایران خودرو می دانند و دیگران نيز باید بدانند که این راننده، .  ھا را بر سر راننده کاميون بشکنندھمه کاسه کوزه
 بر اساس گفته ھای سرھنگ مھرایی، کارشناس ترافيک شھری اداره راھنمایی و - کارگر بيمار نگون بختی است که 

سالمت داشته باشد یعنی بدون آن که صالحيت و توانایی  بدون آن که گواھی نامه پایه یک و کارت -رانندگی تھران 
 ساعته با یک کاميون قدیمی و از رده خارج مدل سال 12رانندگی با کاميون را داشته باشد در یک شيفت کاری غيرمجاز 

ن، بنابرای.  که حتی برگ معاینه فنی ھم نداشته است برای پيمانکار شرکت ایران خودرو رانندگی می کرده است1980
 برای سير کردن شکم خود و خانواده اش به کار کردن در چنين شرایطی تن دھد  روشن است که این کارگر مجبور بوده

متھم این پرونده، شرکت پيمانکار و، مھم تر از . و پر واضح است که بر انسان بيمار و مجبور و مضطر ھيچ حرجی نيست
عامل دیگری . اری قرار داد بسته و ھيچ نظارتی بر کار آن نداشته استآن، مدیریت ایران خودرو است که با چنين پيمانک

 بازھم بر -که کارگران را مجاز می کند که انگشت اتھام را به سوی مدیریت ایران خورو نشانه بگيرند این است که 
ویض شيفت را  حراست ایران خودرو در شب حادثه مسير عبور کارگران در حال تع- اساس اظھارات کارشناس نامبرده 

 تن از کارگران ایران خودرو و 6به این ترتيب، ھيچ تردیدی وجود ندارد که مسئول قتل . مسدود نکرده بوده است
این مدیریت است که باید به عنوان قاتل کارگران محاکمه و .  تن دیگر از آنان، مدیریت ایران خودرو است13مصدوميت 

ر بيمار و مجبور و مضطری که برای سير کردن شکم خود و خانواده اش چاره ای جایگزینی این قاتل با کارگ. مجازات شود
جز تن دادن به کار در چنين شرایط ناامنی نداشته است، ھيچ معنایی جز حمایت قوه قضائيه جمھوری اسالمی از 

  .مدیریت ایران خودرو و به طور کلی نظام سرمایه داری ندارد

  ارگریکميته ھماھنگی برای ایجاد تشکل ک

1389/ 11/ 24    

 مسکن ندارندایران کارگران   درصدھفتادحداقل 
 

در : نايب رئيس کانون عالي شوراھاي اسالمي کار سراسر کشور گفت :  آمده است  مھردولتیخبرگزاری به نوشته 
لياء علي او.کنند  درصد از کارگران کشور فاقد مسکن ھستند و در واحدھاي استيجاري زندگي مي70حداقل  حال حاضر

کارگران فاقد مسکن ھستند و در واحدھاي   درصد از70بيگي در گفتگو با مھر با اعالم اينکه در حال حاضر حداقل 
-کارگر(نيازھاي اوليه ھر خانوار کارگري بايد توسط شرکاي اجتماعي تامين:مسکوني استيجاري زندگي مي کنند، گفت

  .برنامه ريزي قرار گيرد مورد) کارفرما-دولت
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 ھزار 263حداقل دستمزد  در حال حاضر:نايب رئيس کانون عالي شوراھاي اسالمي کار سراسر کشور اظھار داشت
به نحوي که حتي نيازھاي اوليه آموزش، بھداشت،   نفره را برطرف کند4توماني نمي تواند نياز يک خانوار کارگري 

 به عدم توان پرداخت دستمزد مناسب از سوي با توجه:وي خاطر نشان کرد.کند مسکن و معاش را نيز تامين نمي
واقعي محروم  دليل مشکالت نقدينگي و توليد با ظرفيت پايين، کارگران ھم اکنون از دريافت دستمزدھاي کارفرمايان به

شوند که درآمدھاي ساليانه آنھا ھزينه  به گفته علي بيگي،کارگران ھم اکنون از اقشاري محسوب مي .ھستند
عنوان شريک اجتماعي سوم مي تواند بخش زيادي از مشکالت  نگاه حمايتي دولت به. ين نمي کندھايشان را تام

  .کند کارگران را برطرف

  افزایش چشمگير اجاره بھا 

 درصدی نرخ ٢٠افزایش : علی پيرولی:  آمده است 89 بھمن 24 ایلنا در تاریخ –به گزارش خبرگزاری دولتی کار ایران 
  . ھای ملکی بازگرداند  کار را به بنگاهاجاره بھا رونق کسب و

پس از چند سال رکود در بازار مسکن، بازار اجاره بھا سنت شکنی کرد و در فصلی غير متعارف با رشد قيمتی مواجه 
  . شد

سابقه اعالم شده است؛ به   سال اخير در بازار مسکن کشور بی٣٠بھای مسکن در این فصل طی  افزایش نرخ اجاره
  . گویند اجاره بھا سيب گرانی را گاز زده است گران می تحليلای که  گونه

بھا ھمه  ھنوز حدود یک ماه به سال جدید و چند ماه به بازار نقل و انتقاالت خانه مانده که رشد فزاینده نرخ اجاره
  . ھایی که توان اجاره باالتر را ندارند شوکه کرده است اندرکاران بخش مسکن و به ویژه خانواده دست

بھا  برخی از مالکان نرخ اجاره ملک خود را افزایش دادند و عدم تمایل مالکين به دریافت ودیعه باعث شده تا اجاره«
  » نسبت به سال گذشته تالطمی شدید را احساس کند

رخ بھا باعث افزایش قيمت ن این گفته یکی از مشاورین امالک بود که معتقد است تغيير رفتار مالکان در بازار اجاره
  . ھای دیگر برای مالکان مطلوب نيست گذاری در بخش بھا شده است و علت آن این است که دیگر سرمایه اجاره

عنوان یک بخش  ھای اقتصادی، مسکن ھمچنان به گذاری سایر بخش برخی اعتقاد دارند به دليل عدم امنيت در سرمایه
کند و به ھمين خاطر مالکان در این بخش در حال   نقش میگذاران ایفای بسيار مھم و تاثيرگذار در ثبات مالی سرمایه

  . دھند که به جای دریافت رھن بيشتر فقط ميزان اجاره را افزایش دھند حاضر ترجيح می
لذا بار دیگر بخش مسکن این بار در حوزه اجاره خبرساز شده و با ھجوم مالکان به این بخش برای درآمد بيشتر رشد 

  . به وقوع پيوسته استبھا  تصاعدی نرخ اجاره
ھا پيش کابوس جھش  ریزان اقتصادی دولت گویا از مدت رسد که برنامه بھا به گوش می ھا در حالی در بازار اجاره این پيام

  . بھا خبر داد جاری از دستورالعمل تعيين تعرفه نرخ اجاره دانستند لذا وزیر مسکن در تابستان سال بھا را می قيمت اجاره
  . الوه بر تعجب کارشناسان آنھا را نيز به واکنش واداشت و به شدت از این موضوع انتقاد کردندموضوعی که ع

ھای اشتباه پولی  صاحبنظران مسائل پولی با اشاره به اینکه تغيير رفتار مالکان در بازار اجاره مسکن ریشه در سياست
ایل آنھا به دریافت اجاره باعث شده تا نرخ تورم نيز دارد، معتقدند که گرایش شدید مالکان به کاھش ودیعه و افزایش تم

  . با روند نامحسوسی با افزایش مواجه باشد
ھا به کاھش واقعی سود تسھيالت منجر نشده و بر ھمين  کارشناسان اعتقاد دارند کاھش دستوری سود سپرده

ن به خصوص بازار اجاره بھا شده اساس اصرار بر این تصميم خطاست و به ویژه آنکه عوارض آن دامن گير بازار مسک
  . است

 ميليون تومان است که در مقایسه ٣٠ تا ١۵متری در منطقه نارمک بين ٧٠ تا۴٠درحال حاضر، نرخ رھن ھر واحد آپارتمان 
  .  درصد با افزایش مواجه شده است٢٠با سال گذشته در ھمين فصل 

  . شود ميليون تومان رھن داده می٣۵ تا ٣٠ متری در منطقه پونک بين ۶٠تا ۴٠ھر واحد آپارتمان 
 ميليون تومان رھن ١۵ تا ١٠ھا در متراژ ھای گوناگون بين  در مناطق جنوبی تھران و از خيابان انقالب به پایين نيز آپارتمان

  . شوند داده می
  .  است ميليون تومان۶٠ تا ۴٠ متری از٧٠تا ۴٠در شمال تھران و در مناطق ونک، تجریش نرخ رھن آپارتمانھای 

  .  ميليون تومان است٧٠ متری بيش از ٨٠ تا ۴٠در قيطریه و نياوران نيز رھن آپارتمان 

  ھاي زندگي رو به افزايش است ھزينه
  

ھاي زندگي  ھا ھزينه سازي يارانه بعد از اجراي قانون ھدفمند:  بھمن نوشت 24 در تاریخ ايلنابه نوشته حبرگزاری دولتی   
توان مدعي عدم  در چنين شرايطي نمي/ شود كه روند اين افزايش ھمچنان ادامه دارد ه ميافزايش يافته است و گفت

  .افزايش دستمزد كارگران شد
ھا و مھار رشد تورم نيست نبايد مانع  وقتي كه دولت قادر به كنترل قيمت:  گويد دبير اجرايي خانه كارگر تھران مي: یلناا

 .افزايش دستمزدھاي كارگران شد
ھاي زندگي  ھا ھزينه سازي يارانه بعد از اجراي قانون ھدفمند: حق پرستي در گفت وگو با خبرنگارايلنا، گفت اسماعيل

 .شود كه روند اين افزايش ھمچنان ادامه دارد افزايش يافته است و گفته مي
سط كارگري حداقل يك يك خانواده متو. سازي قيمت ھا  با يادآوري اينكه طبق برآورد فعاالن كارگري تا پيش از آزادوي

 .بدون شك اين مبلغ افزايش چشمگيري داشته باشد: ميليون تومان در ماه ھزينه داشت؛ گفت
ھاي زندگي افزايش  ھاي اخير ھيچگاه درآمد كارگران متناسب با ھزينه  اجرايي خانه كارگر تھران بابيان اينكه در سالدبير

 .ي عدم افزايش دستمزد كارگران شدتوان مدع در چنين شرايطي نمي: نيافته است؛ گفت
ھا و سھام عدالت از افزايش مزد جلوگيري كند بھتر  چنانچه دولت قرار است به نام پرداخت يارانه:  پرستي گفتحق

 .است؛ سياست پرداخت يارانه و سھام عدالت متوقف شود
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  :خانه كارگرخراسان رضوي دبيراجرايي

  آور است سخنان وزيركار تاسف
  

وزيركار توضيح دھد /كند گويا آقاي وزير درايران زندگي نمي:  بھمن نوشت 24ه حبرگزاری دولتی ايلنا در تاریخ  به نوشت 
  .بخورند... كه آيا از اين به بعد كارگران نبايد گوشت، مرغ، تخم مرغ، سيب زميني و

 را 90 حداقل مزدكارگران براي سال دبيراجرايي خانه كارگراستان خراسان رضوي اظھارات وزير كار را درباره عدم افزايش
 .كند گويا آقاي وزير درايران زندگي نمي : آورخواند وگفت تاسف

وزير كار مدعي است كه كارگران بيشترين سود را از اجراي طرح : وگو با خبرنگار ايلنا افزود سيد حسين رسولي درگفت
د كه مبالغ نقدي پرداخت شده به آنان ھمانند ساير افراد دانن اند اما كارگران به خوبي مي ھا برده ھدفمند كردن يارانه

 .جامعه است
وزيركار توضيح دھد كه آيا از اين به بعد : ونقل، خاطرنشان كرد وي با اشاره به افزايش قيمت كاالھاي اساسي و حمل
 .بخورند... كارگران نبايد گوشت، مرغ، تخم مرغ، سيب زميني و

 افزايش نيابد 90اگر قرار باشد حداقل مزد كارگران براي سال : راسان رضوي تاكيد كرددبيراجرايي خانه كارگر استان خ
 .دانم كه در سال آينده چه اتفاقي خواھد افتاد نمي

اگر اظھارات وزير كار براي قانع كردن كارگران براي : دھد،اظھار داشت رسولي با بيان اينكه بيكاري و تورم مردم را رنج مي
 . درصدي فرض شود جاي تاسف دارد15 تا 10افزايش 

ھاي  شايد يكي از علت: ھاي زندگي را حق ھر ايراني و حق ھركارگر دانست و تصريح كرد وي برخورداري از حداقل
 .برخوردھاي چكشي وزارت كار با كارگران منفعل شدن نھادھاي كارگري است

تمام : ھا ھستند وگفت ورداري كارگران از حداقلاو تفرقه بين تشكالت كارگري را خواست كساني دانست كه مخالف برخ
نھادھاي عالي كارگري و حتي احزاب كارگري بايد در خصوص حداقل مزد كارگران حساس باشند البته اگر واقعا قصد 

  .حمايت از كارگران را دارند
  

  يرادامه اعتراضات کارگران کارخانه قند بردس
  

کرمان در اعتراض " کارخانه قند بردسير" نفر از کارگران 150بھمن ماه بيش از  24به گزارش آژانس ایران خبر، روز یکشنبه 
  .به عدم پرداخت دستمزدھای معوقه و بيمه خود، بار دیگر دست به اعتراض زدند

 ماه است دستمزد دریافت نکرده و از حق بيمه خود نيز محروم مانده اند، این بار در برابر 22کارگران معترض که مدت 
  .کار این شھر تجمع نمودند و یک نماینده از ميان خود را برای پيگيری مطالبات خویش به این اداره فرستادنداداره 

   1389 بھمن ماه  25دوشنبه  
  

  گيرند  ھر روز كارگران زيادي در معرض تعديل قرار مي
  

ين مجلس كارگري با سخنراني سوم:   آمده است 89 بھمن 25 ایلنا در تاریخ –به گزارش خبرگزاری دولتی کار ایران 
  . رئيس فراكسيون كارگري مجلس شوراي اسالمي آغاز به كار كرد

در حالي كه در : به گزارش خبرنگار ايلنا، عليرضا محجوب در سخنراني افتتاحيه مراسم سومين مجلس كارگري گفت
توجھي نسبت به  شود شاھد بي  ميتر ھاي اخير نيروي كار ھرروز به دليل آشنايي با فنون و علوم مدرن، متخصص سال

  . حقوق كارگران ھستيم
كنيم كه  متاسفانه به جاي آنكه شاھد افزايش حقوق و مزاياي كارگران متخصص و ماھر باشيم مشاھده مي: وي افزود

  . گيرند به دليل تمركز و كاھش حقوق صنفي كارگران ھرروز كارگران زيادي در معرض تعديل يا تجزيه حقوق قرار مي
ھاي  برخالف سال: وي ھمچنين از كاھش توجه به وضعيت رفاھي نيروي كار شاغل و بازنشسته انتقاد كرد و گفت

شد، امروز شاھد كاھش قدرت خريد و  نخستين انقالب كه به توصيه رفاه كارگر و افزايش قدرت خريد وي توجه مي
  . مامكانات رفاھي نيروي كار در واحدھاي توليدي و بيرون از آن ھستي

شوند بيشتر به موضوع كاھش حقوق صنفي  حتي پيشنھادھايي كه در خصوص اصالح قانون كار مطرح مي: وي افزود
  . اند كارگران توجه كرده

 حادثه 2جاري شاھد حداقل  در سال: وي ھمچنين از افزايش حوادث ناشي از كار در واحدھاي توليدي انتقاد كرد و گفت
ان و كارخانه ايران خودرو بوديم كه نخستين آن در مجلس در دست تحقيق و تفحص است كارگري در معدن باب نيزو كرم

  . و موضوع تحقيق و تفحص در حادثه دوم نيز قرار است در دستور كار مجلس قرار بگيرد
درت توجھي به حقوق نيروي كار و كاھش امكانات رفاھي و ق وي با بيان اينكه افزايش حوادث ناشي از كار متاثر از بي

ھاي كار احساس خطر كرد  بايد نسبت به ناديده گرفته شدن قوانين مربوط به ايمني محيط: اقتصادي كارگران است گفت
  . و اميدواريم با اتخاذ سياست تنبيھي اين مساله مرتفع شود

ده بوده و ما كنن وضعيت معاش و قدرت خريد اين گروه از جامعه نگران : وي ھمچنين در مورد بازنشستگان كارگري گفت
  . خواھان افزايش قدرت اقتصادي جامعه بازنشستگان ھستيم
مھمترين مساله در مورد اين كارگران تامين : شوند گفت وي ھمچنين در خصوص كارگراني كه تازه وارد بازار كار مي

  . امنيت شغلي است
ھاي اين  با وجود آنكه حل حق بيمه: محجوب ھمچنين در خصوص آتيه رفاھي كارگران با سابقه ابراز نگراني كرد و گفت

ھاي گذشته توسعه و گسترش يافته است اما نگران ھستيم كه در آينده اين گروه از كارگران آنطور  كارگران در طول سال
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  . كه شايسته است از حقوق وكرامت انساني خود بھره مند نشوند
  پايان پيام

 
 گيرد ميھيچ حمايتي از كارگران قراردادي و پيماني صورت ن

در مراسم سومين مجلس كارگري، :   آمده است 89 بھمن 25 ایلنا در تاریخ –به گزارش خبرگزاری دولتی کار ایران 
  . ھاي اين مجلس به ارائه گزارش براي حاضرين پرداختند  كميته

  
نكه كارگران قراردادي و با بيان اي:  بيات سخنگوي كميته كارگران قراردادي در گزارش خود گفت؛به گزارش خبرنگار ايلنا

اين كارگران كه تعداد آنھا بيش از نصف جمعيت نيروي : پيماني از نظر امنيت شغلي در وضعيت نامطلوبي قرار دارند گفت
دھد به دليل نداشتن امنيت شغلي قادر به تشكيل خانواده، تامين مسكن و تامين معاش خود  كار كشور را تشكيل مي

  . نيستند
ليل پرداخت دستمزدھاي پائين و كمتر از حداقل مصوبه شوراي عالي كار انعقاد قراردادھاي موقت و به د: وي افزود

  . شود پيماني انعقاد قراردادھاي سفيد امضا و بدون تاريخ امنيت شغلي بخش بزرگي از نيروي كار كشور تھديد مي
متاسفانه ھيچ حمايتي از : شود گفت ده ميوي با اشاره به اينكه در جامعه شعارھايي در حمايت از مستضعفان سر دا

  . گيرد كارگران قراردادي و پيماني صورت نمي
  . وي از وزارت كار خواست تا از طريق بازرسان خود به اين مساله رسيدگي كند

وي ھمچنين از مجلس و دولت خواست تا با بررسي دوباره طرح بھسازي قراردادھاي موقت كار امكان تامين امنيت 
  . ارگران قراردادي و پيماني را فراھم كندشغلي ك

از دولت : اي زمينه تبديل استخدام كارگران پيماني به قراردادي را فراھم كرد گفت وي با يادآوري اينكه دولت طي مصوبه
   .خواھيم تا با اجراي كامل اين قانون امكان تامين وضعيت استخدامي كارگران قراردادي به دائم را نيز فراھم كند مي

: الدين سخنگوي كميته بيمه بيكاري سومين مجلس كارگري در گزارشي كوتاه از عملكرد اين كميته گفت ھمچنين تاج
 روز و در بحث 45 روز به 30ھا از  كميته با بازنگري قانون بيمه بيكاري موافق بوده و خواھان افزايش مدت حداقل پرداخت

  .  ماه است50 ماه به حداكثر 6حداكثر مدت از 
آور  ھمچنين كميته بيمه بيكاري خواھان توجه به وضعيت كارگران بيكار شده شاغل در مشاغل سخت و زيان: وي افزود
  . است

آور اين امكان در نظر گرفته شود كه مدت  به گفته وي بايد در پرداخت بيمه بيكاري به كارگران داراي سابقه سخت و زيان
  . آور محسوب شود ت و زيانپرداخت بيمه بيكاري جزو سوابق شغلي سخ

در حال حاضر به دليل عدم لحاظ نشدن اين موضوع بسياري از كارگران شاغل در كارھاي سخت و : وي با يادآور شد
  . آور براي استفاده از بازنشستگي دچار مشكل ھستند زيان

ھاي خصوصي  طريق كاريابيوي ھمچنين خواستار تامين ضمانت اجرايي الزم براي استخدام و جذب كارگران بيكار از 
  . شد

  پايان پيام
  

 آفرید بار دیگر ناامنی در محيط کار فاجعه

 ساله که در یکی از ۵٠عبدهللا احمدی   بھمن، کارگری به نام٢۵طبق خبر رسيده به اتحادیه آزاد کارگران ایران،در تاریخ 
  .وب بست جان خود را از دست دادبود، بر اثر سقوط از چ کارگاه ھای ساختمانی واقع در تھران مشغول کار

 ۴عبدهللا احمدی صاحب . بازگردانده شد جنازه نامبرده روز گذشته جھت خاکسپاری به یکی از روستاھای حومه سنندج
که فصل نامناسب و سختی برای کارگران ساختمانی است، مجبور  فرزند بود که براثر احتياج مالی در فصل زمستان

ایران ضمن  اتحادیه آزاد کارگران.و برای تامين نان خانواده به تھران بياید و مشغول کار بشود ادهشده بود به دور از خانو
کارگر جان باخته تسليت گفته و خود را ھمدرد  محکوم نمودن سودجویی کارفرمایان و عدم پتامين امنيت کار، به خانواده

  .آنان می داند

  
 ش آموزان معترض، از کار برکنار شدنددو مدیر دو دبيرستان به دليل لو ندادن دان

  
چنانچه دولتی حمایت چند ده ميليونی داشته باشد، :  بھمن می نویسد25 در تاریخ سایت اصالح طلب ندای سبز آزادی

 شود که مدیر مدرسه تعدادی از دانش آموزان یک مدرسه آنقدر عصبی، ناراحت و نگران می آیا از شعار دادن و اظھار نظر
   از کار برکنار می کند؟مربوطه را

انصاری در خيابان خواجه عبدهللا انصاری  به گزارش ندای سبز آزادی، سرکار خانم لواساني مدیر دبيرستان خواجه عبدهللا
 نارمک ھردو به 100دبيرستان احدزاده در ھمين منطقه واقع در ميدان   آموزش و پرورش و آقای مظلوم مدیر4از منطقه 

پرورش معرفی  آموزان معترض به دولت کودتا را به حراست آموزش و رکنار شده اند که اسامی دانشب این دليل از کار
را مغایر با معيارھای اسالمی و اصول تعليم و  نکرده و با ھرگونه برخورد امنيتی و پليسی با دانش آموزان مخالفت و آن

 آموزش و پرورش تھران 4 تن از مديران منطقه 3. زیده انددولت کودتا خودداری ور تربيت دانسته و از ھمکاری با نمایندگان
معلمان و دانش آموزان مدارس  .تقریبا ھمزمان بدليل عدم معرفی دانش آموزان مخالف دولت کودتا برکنار شده اند که

رزشھای بھمن در دفاع از اسالم، امام، شھدا، جانبازان و ا 22یادشده می گویند کسي که شرکت مردم در تظاھرات روز 
آموز  بحساب حمایت از دولت کودتا می گذارند قطعا باید از شعار و اظھار نظر تعدادی دانش واقعي انقالب را به دروغ

 .شد گزارش تکميلی موثق، به محض دریافت، منعکس خواھد. وحشت کرده باشد
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   سال است30 درصد بيكاري كشور متعلق به گره سني 30
  

كواكبيان عضو ھيات رئيسه فراكسيون :   آمده است 89 بھمن 25 ایلنا در تاریخ –ر ایران به گزارش خبرگزاری دولتی کا
آميز نبوده و جا دارد تا  در مجلس ھشتم عملكرد فراكسيون كارگري موفقيت: گويد كارگري مجلس شوراي اسالمي مي

  . مجلس در پي گيري مطالبات كارگران اھتمام بيشتري بورزد
معتقدم كه اگر قرار : نا، مصطفي كواكبيان در مراسم افتتاحيه سومين مجلس كارگري كشور گفتبه گزارش خبرنگار ايل

بر اصالح قانون كار فعلي است بايد بازنگري در قانون با رويكرد مطالبات صنفي كارگران انجام شود و سپس به مسائل 
  . صنعت و توليد توجه شود

وقتي نتوانيم اشتغال موجود را : ھاي شغلي كنوني باشد گفت فظ فرصتوي با بيان اينكه اولويت دولت و مجلس بايد ح
  . تضمين كنيم ايجاد چند ميليون فرصت شغلي جديد ھيچ معنايي ندارد

امنيت : وي با بيان اينكه قراردادھاي سفيد موقت يا اخراج دسته جمعي كارگران ظلم به جامعه كارگري است گفت
اي  بايد در محيط كار ايمني لحاظ شده و براي كارگر دسترسي به خدمات بيمهشغلي تنھا استمرار شغل نيست بلكه 

  . بازنشستگي و درماني فراھم شود
بحث :  سال است گفت30 درصد بيكاري كشور متعلق به گروه سني 30وي با يادآوري اينكه طبق آمارھاي رسمي 

  . اشتغال در شرايط روز كشور بسيار حايز اھميت است
حتي فرزندان مسووالن : نكه حتي معضل بيكاري بايد به طور عادالنه در ميان اجتماع ايران توضيح شود گفتوي با بيان اي

  . و مقامات كشوري نيز بايد به طور عادالنه از معضل بيكاري نصيب ببرند
 درماه اگر طبق ادعاي مسووالن بانك مركزي نرخ تورم: وي ھمچنين در خصوص مساله تورم و افزايش دستمزدھا گفت

  . رود كه دستمزدھاي كارگران متناسب با اين نرخ اعالم شده افزايش يابد  درصد است انتظار مي30پاياني سال 
  پايان پيام

  
   ھزار تومان نزديك شده است 600شھرھا به  خط فقر در كالن

  
: ته مزد مجلس كارگري گفترئيس كمي:   آمده است 89 بھمن 25 ایلنا در تاریخ –به گزارش خبرگزاری دولتی کار ایران 

  .  بخش شاغالن و بازنشستگان انجام داده است2كميته مزد كار خود را در 
 قانون كار كه براساس آن 41ماده : گفت افزود به گزارش خبرنگار ايلنا، عليرضا حيدري كه در مجلس كارگري سخن مي

  . است، بايد ھدف باشدنرخ تورم بانك مركزي و سبد ھزينه خانوار مالك تعيين مزد شاغالن 
  .  ھزار تومان است194 نفره مواد غذايي يك خانوار كارگري 4سبد : وي گفت

  . شود  ھزار لایر عددي است كه كمتر از آن خط فقر مطلق محسوب مي857 ميليون 4: حيدري تصرح كرد
 ھزار تومان 600افزود كه نزديك به  درصد به اين عدد 20شھرھا بايد  البته در كالن: رئيس كميته مزد مجلس كارگري افزود

  . شود مي
اين كار باعث افزايش نرخ بيكاري : وي تامين نشدن نيازھاي خانوار كارگري را باعث چند كاري آنان دانست و گفت

  . شود مي
حقوق مستمر بگيرھاي تامين اجتماعي نيز براساس قانون طبق : دبير پيشين كانون عالي شوراھاي اسالمي كار گفت

  . شود  قانون تامين اجتماعي محاسبه مي111 و ماده 96ه ماد
ھا اين پيام را به بازنشستگان داد كه   درصد مستمري6تامين اجتماعي با افزايش : درصدي گفت10.8وي با تاكيد بر تورم 

  . قدرت خريد آنان در سال جاري كاھش خواھد يافت
  پايان پيام

  
 ان از زندان آزاد شدعضو کانون نویسندگان و مدافع حقوق کارگر

 
حبس  روز 12پس از و مدافع حقوق کارگران عضو کانون نویسندگان ایران رضا ثقفی علي :بر پایه خبر دریافتی آمده است 

 ١٢، عليرضا ثقفی بعد از گذراندن  منابع مستقل خبریبه گزارش. گذشته از زندان اوین آزاد شد  شب،انفرادیدر سلول 
بدون اطالع از علت دستگيری اش و بدون گذاشتن وثيقه آزاد )  فوریه١٣( بھمن٢۴شنبه  وین روز زندان ا٢۴٠روز در بند 

 وی حکم سه سال زندان به دفاع  بھمن به دادگاه برده شده بود و بدون داشتن ھيچگونه حق٢١در تاریخ ثقفی . شد
 .است "نویسندگان ایراننھاد غير قانونی کانون "  که یکی از دالیل این حکم عضویت دروی . ابالع شد

 به داليل   ماه گذشته سه بار16روزنامه نگار و فعال مدافع حقوق كارگر، در  عليرضا ثقفي خراساني، نويسنده،
 سال گرد جان باخته   به مدت سه روز به اتھام شركت در2008بار اول در اكتبر . دستگير و زنداني شده است نامشخص

روز  به دليل شركت در مراسم، ثقفي خراساني  روز به ھمراه فرزند خود، محسن40دت ، و بار دوم به مگان در خاوران
ثقفي خراساني معلم موسيقي و عضو سنديكاي ھنرمندان  محسن.  دستگير شدجھاني كارگر در يك پارك عمومي

  است ه روز به دليل نوشتن مقاله اي در دفاع از حقوق كارگران در بازداشت بود14سوم به مدت  بار. است
زندان روزكارگر به سه سال شرکت در مراسم ھای خاوران و  به اتھام  جمھوری اسالمیدادگاهبير علی رضا ثقفی د

  .  محكوم شده است زندانبه دو سال ثقفي خراساني به اتھام ھمراھي با پدر محسن  فرزند وي.محكوم شد
 
  

  خبري از سھام عدالت كارگران نيست

رئيس كميته سھام عدالت مجلس :   آمده است 89 بھمن 25 ایلنا در تاریخ –کار ایران به گزارش خبرگزاری دولتی 
  .  ھزار نفر از كارگران ساختماني فرم سھام عدالت را پر كردند اما خبري از سھام عدالت نيست200: كارگري گفت
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سازي  د و سازمان خصوصياز وزارت اقتصا: گفت افزود به گزارش خبرنگار ايلنا، وي كه در مجلس كارگري سخن مي
  . خواھيم تا سھام عدالت اين افراد ھر چه سريعتر پرداخت شود مي

مسووالن ترتيبي اتخاذ : اند گفت وي با اشاره به اينكه تعدادي از سھام كارگران ساختماني فرم سھام عدالت پر نكرده
  . كنند تا اين افراد نيز سھام عدالت دريافت كنند

واضح است كه پرداخت سھام عدالت به كارگران بايد با ھمكاري : ت مجلس كارگري تصريح كردرئيس كميته سھام عدال
  . نھادھاي عالي كارگري باشد

  پايان پيام
  

  زده تشريح شد مشكالت اصلي واحدھاي بحران
  

ان زده مجلس رئيس كميته واحدھاي بحر:   آمده است 89 بھمن 25 ایلنا در تاریخ –به گزارش خبرگزاری دولتی کار ایران 
روز آينده دبيران اجرايي خانه كارگر واحدھاي مشكل دار خود را به دبيرخانه فراكسيون 15مقرر شده تا در : كارگري گفت

  . كارگري مجلس ارسال كنند
سوء مديريت، قاچاق كاال، واردات : گفت افزود به گزارش خبرنگار ايلنا نصرهللا دريابيگي كه در مجلس كارگري سخن مي

  . عدم توازن ريالي و ارزي، از جمله مشكالت واحدھاي بحران زده است رويه،  بي
عدم توجه و تامين مواد اوليه و عدم بازسازي صنايع فرسوده از ديگر مشكالت : دبير اجرايي خانه كارگر مازندران گفت

  . واحدھاي بحران زده است
تامين : عوامل واحدھاي بحران زده دانست و گفتوي فروش واحدھاي توليدي به افراد بدون صالحيت را از ديگر 

  . كند اجتماعي ھم در ارائه خدمات به كارگران اين واحدھا خوب عمل نمي
  پايان پيام

  

   نفر به دليل قاچاق سيگار 72900بيکاری 
  

ق سيگار به  ھمزمان با افزايش قاچا:   آمده است 89 بھمن 25 ایلنا در تاریخ –به گزارش خبرگزاری دولتی کار ایران 
نقش صنعت سيگار در چرخه . است ھا در مورد شرايط اشتغال فعاالن اين صنعت ايجاد شده اي از نگراني كشور موج تازه

. توان در سه سر فصل اشتغال، بودجه کشور و ارتباط مستقيم با سالمت آن مورد بررسي قرار داد اقتصاد کشور را مي
اگر تعداد کشاورزان .  نفر است8450ه دخانيات مشغول به فعاليت ھستند، ھاي صنعتي که در زمين حاضر نيرو درحال

ھاي صنعتي فعال در   ھزار نفر است به تعداد نيرو10مستقيم در زمينه توتون و تنباکو را ھم که حدود  مستقيم و غير
جا ختم نخواھد شد چراکه  عمق ماجرا به ھمين. زمينه دخانيات اضافه کنيم، خودتان قضاوت کنيد چه اتفاقي خواھد افتاد

 ھزار کارگر ھم به اين شکل در عرصه 50گيرد که بر اين اساس حدود  ھر کشاورزي چھار تا شش کارگر را به کار مي
فعاالن در حوزه توزيع و فروش ھم در سرفصل اشتغالزايي دخانيات قرار . اشتغال دخانيات مشغول به فعاليت خواھند شد

تاثير قاچاق بر بازار داخلي .  نفر در دايره صنعت سيگار مشغول به کار ھستند72900د گيرند که در مجموع حدو مي
ھاي  ھاي اخير حساسيت بسياري را برانگيخته و حاال در تجارت سيگار نيز حرف و حديث موضوعي است که طي سال
  . زيادي را به راه انداخته است

رسد، آفتي است که طي چند  فروش مي م سيگار اصل در بازار بهھا در بازار به شکل قاچاق و به نا اينکه برخي سيگار
طور کلي قاچاق عبارت است از صادرات و واردات  به. سال گذشته سود سرشاري را نصيب سودجويان کرده است

  . پذيرد خصوص بدون پرداخت عوارض گمرکي صورت مي مرموزي که مخالف با قانون بوده و به
وجود داشته باشد اين است که وضعيت ايران در رابطه با قاچاق سيگار در جھان چگونه سوالي که شايد در اين ميان 

  است؟ 
 2004 تا2000ھاي  ھاي جھاني چھار کشور در سال براساس آمار« : این سوالی است که در پاسخ به آن ھمشھري بازار

 بار ديگر در ھمين 2006در سال . است. ..اند که شامل ايران، آلباني، ميانمار و  درصد قاچاق سيگار داشته 50باالي 
. درصد قاچاق سيگار داشتند 50عمل آمد و نتيجه آن به اين شکل بود که ايران و ميانمار ھمچنان باالي  گيري به رابطه آمار

بررسي وضعيت قاچاق . اند  درصد قاچاق سيگار داشته 50 فقط دو کشور باالي 2006به عبارت ديگر در کل جھان در سال 
 به يکباره برآورد 87 سھم قاچاق کاھش پيدا کرده اما از سال 85 تا 81گار در ايران حکايت از اين دارد که از سال سي

 تاثير قاچاق بر بازار داخلي در مرز ھشدار قرار گرفته است به 89در سال . شدت افزايش پيدا کرده است قاچاق به
  » .  نشانگر عمق فاجعه خواھد بود88ماه سال 12ن با  و مقايسه آ89که بررسي ھشت ماه ابتدايي سال  طوري

سازی صنعت سيگار و اصرار بر ریشه كن  ای که در بازار ایران به سيگار وجود دارد و انکار واقعيت ثروت نگاه آرمان گرایانه
 کردن این صنعت سبب شده است تا سود سرشاری از قاچاق این محصول نصيب قاچاقچيان شود و در مقابل شرکت

موضوعی که حسين طال، مدیر عامل شرکت دخانيات . ھای آشکاری را بر پيکره خود مشاھده کند دخانيات ایران صدمه
ھا براي مديريت ھرکدام از  حاكميت«: گونه توضيح داده است وگو با ھمشھری بازار در رابطه با آن این ایران در گفت

براي موضوع دخاني ھم سازوکاري كه چيده شده بر اين . اند ھاي اجتماعي، سازوکار مخصوصي را ايجاد کرده واقعيت
پس به اين شکل افرادي که در دخانيات . حساب است که ھم بھترين منفعت از آن برده شود و ھم آن را مديريت کنند

 اما قاچاق سيگار -دھند که سيگار مضر است ھاي خود ادامه مي مشغول به فعاليت ھستند با اين نگاه به فعاليت
 سالمتي را بيش از حد -شود شود و اينکه چه چيزھايي آميخته آن مي دانيم چه چيزي دارد، توليد مي لحاظ اينکه نمي به

به . در اين شرايط بايد با آن مبارزه کرد يعني اين نگاه قطعا درجھت سالمتي گام برداشته است. اندازد به خطر مي
  » . گردد عملکرد بازميھا و مقداري ھم به  عبارت ديگر مقداري به نيت

 25اگر در اين .  ھزار تن توتون مصرف کرديم25طور مثال سال گذشته  به« : مدیرعامل شرکت دخانيات ادامه داده است
كيفيت ريخته شود و به  طلبانه فرض بگيريد که دو ھزار تن توتون بي ھزار تن توتوني که مصرف شده است با نگاه منفعت
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، سالمت مردم بيشتر به خطر خواھد افتاد يا خير؟ حاال اگر شرکتي به نام شرکت دخانيات کننده برسانند دست مصرف
کننده  ھايي که به دست مصرف كه يك شركت حاكميتي است، آمد و جلوي آن را گرفت و بررسي کرد که سيگار

رکت دخانيات، شرکت الزمي توان نتيجه گرفت ش رسد، ضرر دارد اما حداقل استاندارد الزم را بايد داشته باشد، مي مي
  ».کند پس شرکت دخانيات با اين نگاه که اين واقعيت اجتماعي را دارد مديريت مي. است

  
  کارگران پاالیشگاه نفت آبادان اعتصاب کردند

  
 تن ازکارگران پاالیشگاه نفت آبادان در اعتراض به ۵٠ بھمن ماه بيش از ٢۵ صبح روز گذشته، مورخ -خبرگزاری ھرانا 

  بنا به اطالع گزارشگران ارگان خبری مجموعه فعاالن حقوق بشر در ایران.يکاری، دست به اعتصاب زدندب
توجھی مسئوالن درقبال وضعيت معيشت ایشان در مقابل درب  ، کارگران پاالیشگاه نفت آبادان در اعتراض به بی"ھرانا"

  .یشگاه شدندپاالیشگاه بر روی زمين دراز کشيدند و مانع رفت و آمد به پاال
در پی این حرکت اعتراضی مامورین نيروی انتظامی و حراست پاالیشگاه سریعا خود را به محل تجمع رساندند و سعی 

 شود مامورین با دیدن کوتاه نيامدن کارگران اقدام به تھيهٔ فيلم و گفته می.در متفرق کردن کارگران معترض داشتند
الزم به ذکر است این کارگران برای بار دوم است که در . ظھر ادامه داشت١٢عت  این تجمع تا سا.عکس از آنان نمودند

  .کنند اعتراض به بيکاری در مقابل پاالیشگاه تجمع می
  
 

     نفت آبادانیشگاه پااليکاراعتراض کارگران ب
  
  . دست به اعتصاب زدندی،يکار نفت آبادان در اعتراض به بیشگاه نفر از کارگران پاال۵٠ از يش بھمن ماه ب٢۵ دوشنبه روز

 خود در مقابل درب يشت معيت در قبال وضعیم کارگزاران رژی توجھی نفت آبادان در اعتراض به بیشگاه پاالکارگران
  . شدندیشگاه و مانع رفت و آمد به پااليدند دراز کشين زمی بر رویشگاهپاال
 ی خود را به محل تجمع رساندند و سعیعا سراهیشگ و حراست پاالی انتظاميروی نین ماموری حرکت اعتراضین ای پدر

  .در متفرق کردن کارگران معترض داشتند
  
  

  كشته شدن يك كارگر معدن در راور 
  
  

دبيراجرايي خانه كارگر استان كرمان از :  آمده است 89 بھمن 25 ایلنا در تاریخ –به گزارش خبرگزاری دولتی کار ایران 
  . ستان خبردادكشته شدن يك كارگر در معادن اين ا

  . كشته شده است) ھمكار(اين كارگر درمعدن پاودانا : وگو باخبرنگار ايلنا افزود عباس كاربخش درگفت
ريزش معدن علت كشته شدن اين كارگر بوده : وي با بيان اينكه معدن پاودانا در نزديكي شھر راور قراردارد، اظھارداشت

  . است
 كارگري كه در معدن اشكيلي كشته شده بودند 3 پاسخ به اين سوال كه وضعيت دبيراجرايي خانه كارگراستان كرمان در

  . جنازه اين كارگران ھنوز درمعدن قراردارد: و ھنوز زيرآور قراردارند چه شده است، گفت
  ھا بر    طبق اطالعاتي كه دارم فعاليت: گفت كاربخش

  دستمزد

  شود  پس از بررسي شرايط اقتصادي تعيين مي90مزد 
  
وزیر کار و امور اجتماعی با بيان این که :   آمده است 89 بھمن 25 ایلنا در تاریخ – گزارش خبرگزاری دولتی کار ایران به

در مورد اظھارات صورت گرفته از جانب بنده سوء :  افزایش خواھد یافت تصریح کرد41مصوبه مزدی کارگران براساس ماده 
  . تفاھم شده است

ضا شيخ االسالمی وزیر کار و اموراجتماعی در حاشيه ھمایش کار شایسته در رابطه با تعيين به گزارش ايلنا، عبدالر
موضوع تعيين مصوبه مزدی کارگران سازو کار قانونی دارد که در شورای عالی کار با : حداقل دستمزد کارگران تصریح کرد

  . يين می شودبررسی شرایط اقتصادی و معيشت کارگران موضوع مصوبه مزدی درھفته آخرتع
در رابطه : وزیر کار و امور اجتماعی، در رابطه با بازتاب اظھارات اخير خود در مورد تعيين مصوبه مزدی کارگران تصریح کرد

  . با اظھارات صورت گرفته در مورد افزایش مصوبه مزدی کارگران سوء تفاھم شده است
مندی یارانه ھا موجب تضعيف قدرت خرید کارگری می شود از من پرسيده شد که آیا اجرای ھدف: شيخ االسالمی، افزود

بنده در پاسخ سوال اشاره کردم که مزد افزایش جھشی دارد و این تلقی را قبول ندارم ھدفمندی اساسا در راستای 
  . شود بسط عدالت در جامعه انجام گرفته و یارانه به صورت گسترده به طبقات مختلف جامعه اعطا می

ھدفمندی عامل افزایش دستمزد کارگران نيست، در حال حاضر قدرت خرید کارگر تضعيف : تاکيد کردشيخ االسالمی، 
  . نشده است و شاھد ثبات قيمت ھا خواھيم بود

وزارت کار و امور اجتماعی برای انجام و تحقيق کار شایسته نياز به یک برنامه کالن دارد که با حضور : وی یاد آور شد
  . برنامه ھای عملياتی آن در آینده طراحی و اجرا خواھد شد. ھایی و تصویب می شودشرکای اجتماعی کار ن

وی در پاسخ به سوال خبرنگاری مبنی بر این که معاون پارلمانی رئيس جمھور یکی از ویژگی ھای الیحه بودجه سال 
ام نھضت اشتغال زایی در کشور در حال حاضر اقدام مھمی به ن: آینده را توجه به امر اشتغال عنوان نموده تصریح کرد
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پيگيری می شود، که پيش بينی می شود در سال آینده با اضافه شدن ظرفيت توسعه ملی منابع مالی مناسب تری در 
  . حمایت از نھضت اشتغال قرار گيرد

روند : وی در پاسخ به این سوال که چند در صد از اعتبارات این صندوق از بخش اشتغال کشور ھزینه خواھد شد گفت
  . شود ایجاد اشتغال از طریق سرمایه گذاری ھایی صورت می گيرد که منجر به امر ایجاد اشتغال می

فرمان اعطای سھام : وزیر کار و امور اجتماعی در رابطه با واگذاری سھام عدالت به کارگران سراسر کشور اذعان داشت
حاضر وزیر اقتصاد مامور رسيدگی به این موضوع است عدالت به جامعه کارگری توسط رئيس جمھور صادر شده در حال 

  . و از سال گذشته تالش ھای گسترده ای به منظور ثبت نام از کارگران کشور انجام شده است
  . کند به گفته وزیر کار، در آینده ای نزدیک وزارت اقتصاد نسبت به اعطای سھام به کارگران اقدام می

  پايان پيام
  
  

  الي كار مانع افزايش مزد استساختار جديد شوراي ع
  

ھي صنفي  مشاور كانون عالي انجمن:  آمده است 89 بھمن 26 ایلنا در تاریخ –به گزارش خبرگزاری دولتی کار ایران 
توان از بابت افزايش واقعي دستمزدھا مطمئن   تا زماني كه تركيب شوراي عالي كار درست نشود نمي: گويد كارگري مي

  . شد
ھاي اخير با مصوبات مختلف ساختار شوراي  در سال: يلي در گفتگو با خبرنگار گروه كارگري ايلنا، گفتحمد حاج اسماع

  . عالي كار از حالت سه جانبه گرايي خارج شده است
از آن زمان تاكنون تركيب : ، گفت86 عضو دولتي جديد به تركيب اعضاي اين شورا در سال 2وي با يادآوري افزوده شدن 

  . رايي در اين شوراي عالي بر ھم خورد و از حالت سه،سه،سه به پنج ـ سه، سه تغيير پيدا كردسه جانبه گ
دھد جلسات شوراي  نامه اجرايي اين شوراي عالي كه اجازه مي ھمچنين با تغييرات اخير آيين: حاج اسماعيلي گفت

ميت پيدا كند بيش از پيش به روح سه عالي كار با حضور اكثريت اعضا و نه با حضور نمايندگان شركاي سه جانبه رس
  . گرايي در رابطه كار لطمه زده است جانبه

ھاي تنظيم كننده  اين فعال كارگري با يادآوري اينكه تنظيم روابط كار به شيوه حاكميتي دولت خالف قانون و مقاله نامه
كار به حالت گذشته بازنگردد تا زماني كه ساختار و نحوه تشكيل جلسات شوراي عالي : حقوق كارگران است، گفت

  . ھاي كارگران توجه نخواھد شد ھمواره در مسائلي چون افزايش دستمزدھا به خواسته
  پايان پيام

  
 ُزبان کردی تکلمبه خاطر  اخراج یک معلم

 
گور و منطقه مر فاخر عبدهللا زاده فرد، معلم مدرسه سيد عبدهللا حسينی درآقای :  بر پایه گزارش دریافتی آمده است 

آموزش و پرورش آذربایيجان غربی از  روستای کسيان، به دليل فعاليت ھای مدنی و سياسی از طرف ھسته گزینش
  .ادامه کار برکنار شده است

ایشان به ھمراه احضار به دفتر اطالعات  به گزارش خبرنگار رھانا بعد از اعتراض نامبرده به حکم اوليه، حکم قطعی اخراج
 .ابالغ شده استاروميه به ایشان 

کُرد، توسط نيروھای وزارت   به علت فعاليت سياسی و ارتباط با احزاب١٣٧٣شایان ذکر است که پدر ایشان در سال 
ضمنا آقای عبدهللا . اطالعات مجبور به ترک ایران شده اند اطالعات ترور شده و سه برادر ایشان نيز به علت فشار وزارت

از  کُردی و فعاليت ھای در جھت احقاق حقوق اقليت ھای قومی در منطقه چندین بار قبلزبان  زاده به خاطر استفاده از
 .اخراجشان به حراست آموزش و پرورش منطقه احضار شده بودند

  
   کرمانيرکارگران کارخانه قند برد س

 
ر مقابل   ماه گذشته  د١٠ ی خود طیای کرمان  در اعتراض به عدم پرداخت حقوق و مزاير قند برد سکارگران
    کرمان تجمع کردندیفرماندار

  
   شدی داخل زندان دچار حمله قلبیمنصور اسانلو بر اثر فشارھا

  
 تھران و  حومه غروب ی شرکت واحد اتوبوسرانسندیکای یره مديئت ھيسرئ: از ایران آمده است  يده گزارشات رسبنابه

  .ید منتقل گردی نامعلومۀنکارد  به نقط با برايمی وخيار بسوضعيت و در ید گردی قلبۀامروز دچار حمل
 ی قلبۀ دچار حملتھران. د شرکت واحیره مديئت ھيس منصور اسالو رئ21:00 ساعت  ی بھمن ماه حوال22 جمعه غروب
 ی او به حديتوضع. ید  گردیانش ھمبندید شداعتراض پاسداربندھا باعث ی توجھی و بی و  پس از گذشت زمانیدگرد
 برد و ی در زندان رنج می حاد قلبیمنصور اسالو از ناراحت.ید منتقل  گردنامعلومی ۀکارد به نقط بود که با برانيموخ

   ی وليست قادر به تحمل حبس نيماریھایش  اعالم کرده بود که او به خاطر بقانونیپزشک 
 ی ھفته ھادر. افزودندیداشت و بازمدت بر ید  جدی نکردند بلکه با پرونده سازی وزارت اطالعات نه تنھا او را آزادبازجویان

 طاقت  فرسا یط و شرای روحفشارھای یدترین منتقل شده اند و تحت شد4 بند 12  به سالن ياسی سيان زندانيراخ
 محروم ی از امکان درمانياسی سيانزندان.   باشندی محروم مانسانی يۀآنھا از حداقل امکانات اول. قرار گرفته اند 

 و  وزارت امنيت ی عالی سالن تحت نظارت شوراین ،ا4 بند 12 به سالن ياسی سيانزندان زمان انتقال  از.ھستند 
 از آنھا مانند ارژنگ ی شده اند و تعدادداده قرار  ی انسانير غیطی در شراياسی سيانزندان. اطالعات قرار گرفته است
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 شکجه  یدترینشده اند و تحت شد منتقل ی معروف به سگدون1 بند انفرادی ی به  سلولھای اسکندری و مصطفیداود
  .دارند قرار ی جسمیھا
 کنند ی می آنھا خوداردرمان از ی برند ولی بسر می جسميم وخيت در  وضعياسی سيان از زندانی حال حاضر تعداددر

 در ی حقوق  بشر و دمکراسين باشند فعالی می حائرماشا ، یی محمد رضاير ،شی  آنھا محسن دکمه چۀکه از جمل
 یت جنایک شود و عدم درمان آنھا را به عنوان ی بکار  برده مياسی سيان زندانيه علکه ی انسانير غی فشارھاان،یرا

  خواستار اقدامات ی المللين مراجع بیر حقوق بشر و سای عاليسر کند و از  کمی ممحکوم
  .  استایراندر  ی خامنه ای عليه فقی ولیم توسط رژیت بشريه علیت دادن به جنایان  پای براعملی

  
   کاری اخراج و بينجرگاز،کارگران کارخانه س

  
 تن از کارگران خود را اخراج کرده ١٠٠ به یک واقع درجاده ساوه، نزدينجرگاز سی برودتیل وسای و صنعتيدی تولکارخانه
 و بدون یشغل يت اکنون بدون امنيستند، برخوردار نیتی حمايچگونه کارخانه از ھین که کارگران اییاز آنجا. است

  . مانده اندی درآمديچگونهھ
  
 

  دھند ھيچ خبری از وضعيت منصور اسانلو به ما نمي:پروانه اسانلو
 

 تحمل یعدم تواناي« بيش از دو سال قبل ی قانونیمنصور اسانلو رئيس ھيئت مديره شرکت واحد تھران که پزشک:رھانا
شھر منتقل   خارج از زندان رجاييی به بيمارستانی قلبیت او صادر کرده است، جمعه شب به خاطر ناراحیرا برا» حبس

  .شده بود
 برقرار کند و ھم اکنون بر اساس ی خود نتوانسته است تماس تلفنی منصور اسانلو تاکنون با خانواده» رھانا« گزارش به

  . تاييد نشده بار ديگر به زندان بازگردانده شده استیھا گزارش
ھيچ «: گفت» خانه حقوق بشر ايران« اسانلو به ی در مورد آخرين وضعيت آقای کارگر اسانلو، ھمسر اين فعالپروانه
ھا  از آن.  اسانلو ندارم، صبح با مسئولين زندان تماس گرفتم و به من گفتند که حالش خوب استی از وضعيت آقایخبر

دايش را بشنويم، اما متاسفانه تا  با خبر شويم و صی از حال وماخواھش کردم که اجازه بدھند که تلفن به ما بزند تا 
  » بايد انجام بدھيمیدانيم چه کار بريم و نمي  به سر ميیطور ھم ما در نگران ھمين. االن زنگ نزده است

 تا االن ی اسانلو صبحت کردم ولیجا ھم در مورد وضعيت آقا  ھم مراجعه کردم و آنیامروز به دادستان«:  اضافه کردوی
  ».ام متاسفانه  رفتم اما به نتيجه نرسيدهی تلفن زدم و ھر جايیاز صبح ھر جاي. ان نداريم از وضعيت ايشیھيچ خبر
تواند به ما زنگ بزند و   اسانلو سه ھفته است که نميیآقا«:  اسانلو در مورد وضعيت منصور اسانلو در زندان گفتپروانه

شده است و ھيچ کدام از زندانيان در اندرزگاه ھا قطع   زندانيی  ھمهیھا تلفن. دھند  نميیبه او اجازه تماس تلفن
شنبه ھفته قبل  فقط يک.  ندارندی آن منتقل شدند اجازه تماس تلفنبه اسانلو چند وقت قبل ی که آقا١٢چھار، سالن 

 ٢٠توانيم ايشان را به مدت   ميیبار و آن ھم به صورت کابين ما ھر دو ھفته يک. من به کرج رفتم و او را مالقات کردم
از او علت اين وضعيت را پرسيدم .  نداشتی خوبی اسانلو برافروخته بود و وضعيت روحیصورت آقا. دقيقه مالقات کنيم

شان پيش  جا براي  که آنیھاي گاه از شرايط سخت زندان و ناراحتي ايشان ھيچ. که تنھا در پاسخ گفت که نگران نباشيد
ھا و  من و بچه.  شده استی قلبی   اسانلو دچار حملهیشديم که آقاديشب ما خبردار . گويند  نميیآيد به من چيز مي

  »بريم  به سر ميی نگراندر اسانلو شديدا یمادر اقا
ھا خواھش  شھر تماس گرفتم و از آن  زندان رجاييیھمين يک ساعت قبل با بھدار«: گويد ھايش مي  در مورد پيگيريوی

من فقط اين .  ندادندیھا ھم تلفن را قطع کردند و جواب در بياييم، اما آن ی بدھند تا از اين نگرانیکردم که به ما جواب
 نداريم، واقعا نداريم و ی راه به جايی زندانيان سياسیھا  خانوادهما. شوم تر نگران مي شنوم و بيش خبرھا را مي

  ».دھند  به اين وضعيت نميیکدام از مسئوالن پاسخ ھيچ
.  ماه در زندان ماند٨ دستگير شد و ٨۴ماه سال   واحد نخستين بار در ديیديکا اسانلو، رييس ھيات مديره سنمنصور

 در اجالس ٨۶اسانلو در تابستان سال . ماه بعد به قيد کفالت آزاد شد  بار دوم دستگير و يکی نيز برا٨۵ در آبان یو
 کرد که اين مساله باعث یدر لندن شرکت و سخنران) اف تي آي( کارگران حمل و نقل یالملل ساليانه اتحاديه بين
 به پنج سال زندان محکوم شده است و ھم اکنون دوران محکوميت خود یو.  شد٨۶ تيرماه ١٩ او در یسومين دستگير

  . کند  ميیرا سپر
  

  سازي خوزستان پرداخت شد ماه از حقوق معوق كارگران كارخانه لوله پنج 
  

  د ماه  حقوقشان  را طلب کارن16اماکارگران ھمچنان  
  : نوشتیسنا ای از کارگران کارخانه لوله سازیکیبھمن ماه بنقل از 23 یخ بتاریسنااخبرگزاری دولتی 

 ماه كارگران پرداخت 16سازي خوزستان پرداخت شداماھمچنان حقوق   ماه از حقوق معوق كارگران كارخانه لولهپنج
  .نشده است

ھا  ھاي آن اند و بسياري از خانواده زيادي را تحمل كرده ماه فشارھاي 21كارگران در اين :  شدیادآور ين ھمچنوی
  .اند متالشي شده

  
  

     خودرویران شده اير از کارگران دستگی تعدادیآزاد
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 خودرو از زندان آزاد یران شده کارخانه اير از کارگران دستگی گذشته تعدادی روزھای، ط"خودروکار" به گزارش وبالگ بنا
  .شدند
 یگر نفر د11 شدن ی کارگر و زخم6 بعد از حادثه روز ششم بھمن که منجر به کشته شدن ید،ا افزی منتشره مگزارش
 و ھشتم 7 ی در روزھاينھمچن.  از کارگران معترض را بازداشت کردندی شماریم، رژی و انتظاميتی ماموران امنید،گرد

 شدگان در دست ير از شمار دستگقیي شوند که اطالع دقی مير از کارگران معترض دستگیگر دی تعداديزبھمن ماه ن
 بالفاصله آزاد ی عده، تعدادین کنند که از ای نفر اعالم م١٠٠ از يش نشده تعداد آنان را بيد تائیاما گزارش ھا. يستن
  . گذشته از زندان آزاد شده اندی روزھای طيز نی شوند و تعدایم

 آنان ی برند که از تعداد و اسامیدر بازداشت بسر م شده ير از کارگران دستگی ھمچنان شمارید، افزای گزارش ماین
  .يست در دست نيقیاطالع دق

   1389 بھمن ماه  26 شنبه  سه
  
53Hشتتظاھرات جوانان در ر  

 دختر و پسر جوان از سمت پارک شھر رشت به 50 نزدیک به 1389 بھمن 25 بعد از ظھر روز دو شنبه 4حدود ساعت 
از ابتدای چھارراه ميکائيل تا فلکه . رفتند)اوایل انقالب(سوی چھار راه ميکائيل سرازیر شدند و به طرف خيابان مطھری

صا در حوالی سه راه حاجی آباد نيروھای اطالعات و نيروھای مخصو. صيقالن نيروھای انتظامی مستقر شده بودند
قرار گرفته بودند، در حالی که جمعيت حاضر در پياده .... نظامی با تجھيزات کامل و خودروھای الگانس ، قرن ، تویوتا و

ن پالک وارد پياده  موتور سوار دو ترک با موتورھای تریل و بدو40 حدود 16:45ساعت . روھا با جوانان ھمراھی می کردند
نيروھای انتظامی نيز . در مقابل، جوانان نيز مقابله به مثل کردند. رو شده و به جمعيت عابر وحشيانه حمله ور شدند

اما ). البته آمار دستگير شدگان دقيق نيست( نفر از جوانان دستگير شدند15در این ميان، در حدود . وارد ماجرا شدند
 نفره به مرکز اطالعات و بازداشتگاه 3 نفره یا 2دروھای ھای سمند و پژو با پالک شخصی بيشتر دستگير شدگان با خو

تعدادی از . گفتنی است ماموران انتظامی اقدام به شليک گاز اشک آور کردند. امنيتی واقع در فلکه فرزانه انتقال یافتند
 شب 9فضای ملتھب شھر تا نزدیک ساعت . نيروھای اطالعات و لباس شخصی از جمعيت حاضر فيلم برداری می کردند

ماموران راھنمایی و رانندگی ھم عصبی . ادامه داشت و مردم مدام در طول خيابان مطھری و حاجی آباد تردد می کردند
بيشتر . بودند و سعی می کردند با بستن ورودی صيقالن به مطھری ترافيک را کم کرده و بر اوضاع مسلط شوند

  .بادی اله تجمع کرده و موتورسواران ھر از گاھی دست به خودنمایی می زدندبسيجی ھا اطراف مسجد 

این جوانان عمدتا فرزندان . ما خواھان توقف آزار و شکنجه دستگيرشدگان و آزادی بی قيد و شرط آنان ھستيم
 ارائه می دھد تحصيلکرده و بيکار طبقه ما کارگران ھستند که نظام سرمایه داری ھيچگاه در آمار ھای رسمی ای که

آنان در عين حال برای ھمدلی و ھمبستگی با جوانان طبقه کارگر . آنان را جزء بيکاران و جویندگان کار قرار نمی دھد
این جوانان به آن  به خيابان آمدند تا ضمن اعالم ھمدردی با ... کشورھای بحران زده مصر، تونس، الجزایر، یمن، اردن، و

را نخورند و تنھا  " دموکراتيک"ایت ھای مکارانه نظام ھای سرمایه داری اعم از اسالمی و ھا ھشدار دھند که فریب حم
  .به مطالبات طبقاتی خود یعنی آزادی و رفاه بيندیشند

  فعاالن ضدسرمایه داری گيالن

 !بياوریم نمادھای کارگری را به خيابان: اطالعيه 

 کميته ھای کارگران سوسياليست داخل کشور

 26ره اطالعيه شما

 موج دوم مبارزات مردم آغاز شده

 !نمادھای کارگری را به خيابان بياوریم

ھزاران نفر در تھران و . اند یک بار دیگر مردم در اعتراض به حکومت دیکتاتوری جمھوری اسالمی به خيابان ھا آمده
و ” مرگ بر دیکتاتور ” ای شعارھ. جمھوری اسالمی ھستند شھرستان ھا رودرروی رژیم قرار گرفته و خواھان سرنگونی

مزدوران ” ! سيد علی  بن علی ، نوبتته،مبارک “ :مردم شعار ميدھند. بگوش ميرسد ھمه جا” مرگ بر خامنه ای “
 مردم با روحيه ای مضاعف به ،این بار. آمده اند آدمکش نيز بار دیگر برای سرکوب و ایجاد رعب و وحشت به خيابان ھا

 . را نيز پشت سر دارند88مبارزه در سال  تجربه یکسالپيکار برخاسته اند چراكه 

باشيم ؛ از یکسو باید با تمام توان در  امّا در این بين ما کارگران باید بيش از پيش به نقاط ضعف و قدرت این جنبش آگاه
طلب و سازماندھی داشته باشيم و از سوی دیگر به افشای رھبری اصالح  آن شرکت نمائيم و سعی در دخالت گری و

داده و  این مبارزات و جنبش به ميدان آمده فرصتی تاریخی است که برای طبقه کارگر و مردم دست . ليبرال بپردازیم
 تحت فشارھای شدید اقتصادی و  اند سالھا مردمی که به خيابان ھا آمده. نباید اجازه داد مورد سوء استفاده قرار گيرد
اینك این اعتراضات به جریانی قدرتمند تبدیل شده و سيل را . معترض بوده اند اناجتماعی قرار داشته اند وھمواره ھم بد
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مستقل خود را  در جریان این تالطم اجتماعی و مبارزات بر حق مردم ضروریست که کارگران صف. نموده است جاری
 .ایتاً آنرا تحقق بخشندمطالبه نموده و نھ ایجاد کنند تا در این تند پيچ تاریخی بتوانند منافع غارت شده خود را

 ! کارگران ، زحمتکشان و مردم آزادیخواه

 ،طلبان حکومتی با شعارھا و مظاھر خود  اصالح،ھمان طور که شاھدیم. ما دراین مبارزه نباید دنباله رو و منفعل باشيم
گ و  سلطنت طلبان با پرچم ھای سه رن،دیگر دارند به نوبه خود سعی در حفظ جمھوری اسالمی به شکلی

  ما کارگران و روشنفکران طبقه کارگر باید با،خوانند ، بنا بر این  گذشته فرا می شيروخورشيد مردم را به بازگشت به
اقتصادی طبقه کارگر را  شعارھا و مظاھر مستقل خود ، در مبارزات حضور یافته و ھر چه بيشتر مطالبات سياسی و

و دیوار بنویسيم ، با پخش اطالعيه ھای کارگری و  ھای خود را بر دردرھمه جا و در حد ممکن شعار. برجسته نمائيم 
این جنبش متعلق به ھمه . مطالبات را با ھر روش ممکن به ميان مردم ببریم طرح مطالبات کارگری و مردمی ، این

نھا با طرح وسيع ت .مردم زحمتکش و آزادیخواه است ، ما باید منافع واقعی آنھا را برجسته و اعالم نمائيم کارگران و
مبارزه طبقاتی در خيابان ھا جریان . پيش ببریم توانيم منافع جنبش کارگری را مطالبات اقتصادی و سياسی است که می
 . مبارزه ھمراه شویم و ھم صف مستقل خود را ایجاد نمائيم دارد و بسيار ضروری است که ھم با این

 ! آزادیخواه کارگران، زحمتکشان، مردم
ھمه آنھا در جنایت ھا و ! جناح ھایش است  اقعی ھمه ما سرنگونی جمھوری اسالمی در كليت آن و با ھمهمطالبه و

را فریاد زنيم و به شعار ھمه کارگران و مردم ” مرگ بر جمھوری اسالمی  ” باید شعار. سرکوب مردم شرکت داشته اند
، ” بر دیکتاتور  مرگ” و ” ای  مرگ بر خامنه” رھائی مثل این شعار در کنار شعا. خيابانی تبدیل نمائيم  در تظاھرات ھای

ابقای این سيستم فاسد ضّد کارگری و ضّد  کنند و ھر تالشی برای مبارزه عليه تماميت جمھوری اسالمی را بيان می
ی است آنرا امکان طرح این شعار در خيابانھا و جنبش مردمی وجود دارد و ضرور در این شرایط. برد  مردمی را از ميان می

 .مبارزات مردم تبدیل كنيم به پرچم
مردمی در اولویت قرار دارد و ميتوان با ایجاد شوراھای   در موقعيّت کنونی ھر گونه سازماندھی کارگری و،ھم چنين

 کميته ھا و. گونه تشکل ممکن دیگرـ مخفی یا علنی ـ به سازماندھی مبارزات کمک کرد محالت و کارخانه ھا ویا ھر
مبارزات جمعی کارگران و   ھای کارگری و مردمی، سندیکاھای کارگری یا ھر نوع سازماندھی دیگر که در خدمتھسته

باعث ميشود که مبارزات تداوم یافته و از شکل خود  سازماندھی. مردم باشد، کمک بزرگی به اتحاد و ھمبستگی است
یخواه قادر ھستيد با ایجاد ھسته ھای انقالبی در محالت شما جوانان مبارز و آزاد .به خودی و دنباله روانه خارج گردد

سازماندھی کارگران و مردم منجر  ھر گونه ابتکار عمل در مبارزه کنونی که به امر. بزرگی در مبارزات ایفا نمائيد  نقش
 .نمود گردد را نباید دستکم گرفت و باید از آن استقبال

اصلی ما کارگران ومردم بوده و   آن ھم، آزادی یکی از مطالباتطی سی سال حکومت جمھوری اسالمی و حتی قبل از
زندانی ” و ” !زنده باد آزادی” ، بایست شعارھای ” دیکتاتور  مرگ بر” ھست و بنا بر این در کنار شعارھائی مثل 

ھميشه  ن برایباید دم و دستگاه سركوب و سانسور و خفقا. را نيز ھر چه بيشتر تبليغ نمایيم ”!سياسی آزاد باید گردد
. مطالباتی اند كارگری و مردمی ، آزادی بيان و قلم و ھرگونه ابراز عقيده و دیگر نھادی ھای اجتماعی. برچيده شود

 .آزادی وا قعی ھستند  پرچمدار مبارزه برای رھایی و،كارگران و مردم 

 ! جوانان و روشنفكران، زنان مبارز، مردم آزادیخواه، زحمتكشان،كارگران 
در نتيجه مطالبات . قراردارد دیگری از مبارزات آغاز گردیده و منافع ھمه ما درگرو تداوم این جنبش و فراگير شدن آن موج

 استثمار كارگران و غارت مردم و تورم ،پيدایش سرمایه و سرمایه داران از روز. ما باید ھرچه وسيع تر و كامل تر طرح گردد
این  حال چگونه ممكن است كه. ی اقتصادی جان ما را بر لب رسانده استما تحميل شده و فشارھا وگرانی برگرده

 ھمه را نادیده بگيریم؟
اعتصابات و اعتراضات كارگری !  مبارزه را تعميق بخشيم،جنبش جاری با طرح مطالبات اقتصادی و با تلفيق این مطالبات با

سازماندھی  .ھایتا رسيدن به مرحله ی انقالب دارند نقش تعيين كننده ای در پيشروی و ن،خيابانی  ھم گام با مبارزات
طرح مطالبات اقتصادی و سياسی  ، شركت دستجمعی كارگران در تظاھرات ھای خيابانی، اعتراض، اعتصاب ،كارگری 
 .و سرنوشت ساز نماید  قدرتمند، ميتواند جنبش را ھرچه بيشتر رادیكال،كارگری
 !كارگران

مردم را تعيين خواھيد كرد وامكان تحقق یك انقالب واقعی را  ه سرنوشت مبارزات این شما ھستيد ك،در نھایت امر
 جنبش كارگری و! از فرصت تاریخی ایجاد شده نھایت بھره را ببرید! خود را دستكم نگيرید نيروی. فراھم خواھيد نمود

 .جنبش مردمی در اتحاد با یكدیگر قادرند بساط این حكومت را بر چينند

 ی اسالمیمرگ بر جمھور

 !زنده باد جنبش كارگری

 !زنده باد جنبش مردمی

 كميته ھای كارگران سوسياليست داخل كشور

   89بيست و پنجم بھمن ماه 
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 ! اين تازه آغاز کار است/ جمعی از فعالين کارگری

  ! اين تازه آغاز کار است
صدھا . کنيم، بايد از اميد و جرات بگوييم را در دو کلمه خالصه 89 بھمن 25اگر بخواھيم تظاھرات گسترده و قھرمانانه 

. باز ھم پسران و دختران شاد و اميدوار و مصمم. باز ھم حضور عظيم دختران جوان. ھزار زن و مرد، جوان و پير آمدند
، نه روز 88 خرداد 30 بود، نه 88 خرداد 25اين حرکت، نه مثل . اينبار مردم تظاھراتشان را از سطح ديگری آغاز کردند

تظاھرات ديروز ھم گسترده و ھمگانی بود، و ھم قاطع و بی گذشت نسبت به . 88 دی 6 بود و نه حتی 88س قد
بسياری از جوانان اين قاطعيت را ھم در شعارھای قھرآميزشان نشان می دادند و ھم در گوشمالی دادن . مزدوران

  . سرکوبگران
ه سقوط دو ديکتاتور نوکر امپرياليسم يعنی بن علی و  بھمن به بھانه حمايت از خيزش مردم تونس و مصر که ب25

ھم به امکان تغيير . بدون شک مردم ايران از آن خيزش ھا تاثير زيادی گرفته اند. حسنی مبارک انجاميد، بر پا شد
يقا اين ھا دق. اميدوارتر شده اند و ھم ضعف استراتژيک و پوشالی بودن دستگاه سرکوب و خفقان را بھتر درک کرده اند

ھمان واقعياتی است که رژيم اسالمی کوشيد با قتل و شکنجه و حبس مخالفان سياسی و توده ھای معترض از چشم 
 بھمن به يک معني، واکنش خشماگين مردم به ھمه اعدام ھا و کھريزک ھا و بيدادگری ھا نيز 25. مردم پنھانش کند

   .تشديد ستمگري، تشديد مقاومت و مبارزه را باعث شد. بود
فعاالن جريان سبز .  بھمن را موسوی و کروبی يعنی دو چھره اصالح طلب حکومتی صادر کرده بودند25فراخوان تظاھرات 

شک . ھم از طريق شبکه ھای اجتماعی تالش زيادی برای به خيابان آوردن مردم تحت شعارھا و اھداف سبزھا کردند
 بھمن 25انه و سد کننده سران جريان سبز در تظاھرات نيست که سياست و شعارھای اصالح طلبانه و مسالمت جوي

موسوی و کروبی از چند روز قبل، از زبان مشاوران . حضور داشت؛ اما مسلما جريان اصلی در خيابان از جنس ديگری بود
و ساختار شکنی بر حذر می داشتند و » شعارھای تند«و سخنگويان گوناگونشان در داخل و خارج کشور، مردم را از 

نگذاريد يک عده با نفوذ در صفوف شما تظاھرات را به انحراف بکشانند و برای سرکوب بھانه به «ھشدار می دادند که 
به خيابان آمدند و ايستادند . اما در روز تظاھرات، بسياری از مردم برای اين حرف ھا تره خرد نکردند» .دست دولت بدھند

  . و خوردند و زدند و کار خود را کردند
 اين حرف، به معنای اينست که کارھا ھمه بر وفق مراد است و ھيچ مشکل يا چالش سياسی و ايدئولوژيکی در آيا

  مقاومت و مبارزه مردم وجود ندارد؟ 
آيا توده ھای مردم به طور خود به خودی و غريزي، صحيح و ناصحيح را از ھم تشخيص می دھند و خطر به انحراف 

   وجود ندارد؟ کشيده شدن جنبش و در جا زدنش
خيزش مصر و تونس و تغييرات سياسی در آن کشورھا نتايج و . اگر اينگونه فکر کنيم، دچار خوشخيالی مفرط شده ايم

اين روزھا توھمات و سياست ھای نادرست و ضدمردمی به . تاثيرات متناقضی براذھان عمومی بر جای گذاشته است
مثال می گويند که .  و رسانه ھای امپرياليستی پراکنده می شودشدت توسط نيروھای مرتجع و ليبرال و دولت ھا

انقالب مصر با سقوط مبارک به پيروزی رسيد و حاال ديگر نياز به برقراری دوباره «؛ يا اينکه »ارتش طرف مردم را گرفت«
نبار به کمک مردم می گويند که دولت ھای غربی اي. »ثبات و به راه انداختن ماشين از کار افتاده اقتصاد کشور است

عين ھمين تبليغات توھم آفرين در بين مردم ايران ھم پراکنده می . آمدند تا دمکراسی را به جای ديکتاتوری بنشانند
در بين جوانان و نيز مسن ترھايی که خواھان آزادی و بھروزی ھستند و يک زندگی متفاوت از فالکت و زشتی و . شود

يک تقالی بی سرانجام برای پيدا کردن . نند، يک گرايش واقعی زيان بار وجود دارداستبداد مذھبی را جست و جو می ک
اين گرايش گاه به اين صورت بيان می شود که بايد صبر . حامی و حتی رھبر از بين نيروھای طبقه حاکمه ضد مردمی

ن، بخش ھای کنيم تا جناح ھا و شخصيت ھای ھمين ھيئت حاکمه به جان ھم بيفتند و يکی از بين خودشا
آن وقت است که می توانيم نفسی بکشيم و تازه در موقعيتی قرار بگيريم که . تر را از ميدان به در کند»ديکتاتور«

دست در دست اين گرايش، شاھد اين ھستيم که بخشی از نيروھای . خواست ھای اساسی تر خود را مطرح کنيم
اين ھم شکل ديگری از . حرکت ضد استبدادی بسته انداز » جامعه جھانی«سياسی و مردم چشم اميد به حمايت 

اگر اين تفکر به تفکر رايج و غالب تبديل شود، عقبگرد و . و يا خوب جلوه دادن بد است» انتخاب از ميان بد و بدتر«
اين ھم در مورد مردم مصر و تونس صدق می کند و ھم مردم ايران يا ھر نقطه ديگر . شکست مردم قطعی خواھد بود

  . يادن
. اين گرايش به واقع وجود دارد، اما خواست رھايی و ظرفيت انقالبی ھم به اندازه کافی در توده ھای مبارزاتی وجود دارد
واقعيات ريز و درشت سياسی و اقتصادی و اجتماعی در جامعه و دنيا ھم به اندازه کافی وجود دارد تا انقالبيون آگاه با 

 ميان مردم بيفشانند و حرکتی متفاوت را سازمان دھند و انقالب اجتماعی را تدارک اتکاء به آن ھا بذر آگاھی را در
از افشاگری عميق و ھمه جانبه نظام ستم و استثمار در ايران که شريان حياتی و بند نافش به نظام جھانی . ببينند

ری را طوری جلو برد که به درک بايد وظايف انقالبی عملی و نظ. سرمايه داری امپرياليستی بسته است نبايد غافل شد
تا امکان تغيير و تحول اساسی وضع . عميق و مداوم توده ھای مردم از تضادھای ذاتی و درونی نظام حاکم کمک کند

تا مردم در پشت ھر حرف و شعار و برنامه ای که از سوی شخصيت ھا و احزاب و . موجود را از اين آگاھی نتيجه بگيرند
تا مردم با درک منافع اساسی نظام و . ئه می شود منافع طبقاتی متضاد و مخالف را تشخيص دھندنھادھای گوناگون ارا

اگر با اين ديدگاه و دورنما . طبقه حاکم بفھمند که چرا در اين چارچوب نمی توان اصالحات واقعی به نفع مردم انجام داد
باز ھم فردا به خيابان خواھند آمد يا نه، دوباره شاھد دوره حرکت کنيم، آن وقت زياد در بند اين نخواھيم ماند که آيا مردم 

ديگر نگران اين نخواھيم بود که مردم فقط واکنشی عمل خواھند کرد و . ای از افت و رکود در جنبش توده ای خواھيم بود
  . مبارزه قھرمانانه شان را بی ھدف و نقشه روشن و پيروزمند دنبال خواھند کرد يا نه

الشی که در حرکت توده ھا وجود دارد گفتيم اما بايد از معضلی که در بين نيروھای چپ مخالف رژيم از تناقض و چ
جمھوری اسالمی وجود دارد ھم بگوييم؛ يعنی کسانی که ھويت خود را با سوسياليسم و کمونيسم و منافع طبقه 

وقعيت کنونی اش و مشخصا با تظاھرات نحوه رفتار بخش اعظم اين نيروھا با خيزش مردم در م. کارگر تعريف می کنند
اين نيروھا .  بھمن نشان می دھد که نه تحليل روشنی از وضع موجود دارند و نه درک صحيحی از وظايف انقالبی25
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اين گرايش به جنبش سياسی عمومی مردم کاری ندارد به . دچار گرايش فلج کننده رفرميستی و اکونوميستی ھستند
است؛ آلت دست جناحی از بورژوازی حاکم است؛ متعلق به طبقه متوسط » غير کارگری«اين بھانه که اين جنبش 
برای مثال، بعد از . اين گرايش، کارگران مبارز را از ايفای نقش در جنبش سياسی باز می دارد... است؛ ارتجاعی است و

انجاميد، زبان به اعتراض باز می کند فاجعه ای که اخيرا در ايران خودرو روی داد و به کشته و زخمی شدن چندين کارگر 
و از اعتراض خشم آلود کارگران عليه مديريت مرتجع ايران خودرو ستايش می کند، اما به فکرش ھم نمی رسد که در 

 بھمن، کاری کند که اين خشم و اعتراض متوجه دستگاه حاکمه ای شود که به واقع سرچشمه و 25موقعيتی مثل 
طی سال ھای .  و بدبختی ھای است که گريبانگير طبقه کارگر و توده ھای زحمتکش استعامل اصلی فجايع و فالکت

شايد . اخير، اين گرايش نقش مھمی در به عقب کشيدن و عقب نگھداشتن جنبش اعتراضی کارگران بازی کرده است
 توده ھای ملل ستمديده بتوان اين کارکرد گرايش رفرميستی و اکونوميستی را با گرايش ناسيوناليستی مقايسه کرد که

را از اتحاد و پيوند با جنبش عمومی مردم باز می دارد و در شرايطی که می توان با سازماندھی اعتراضات و مبارزات 
سراسری ھماھنگ و ھمزمان، رژيم حاکم را از ھر طرف زير ضرب قرار داد، عمال خيالش را از اين يا آن جبھه مبارزاتی 

  . راحت می کند
 فرصتی شود برای باز شدن چشم ھا و تالش برای کنار 89 بھمن 25يع تکان دھنده سياسی نظير تظاھرات شايد وقا

شايد قھرمانی توده ھا در خيابان و نيازھايی که از بطن اين حرکات فرياد می شود . زدن اين نوع گرايشات فلج کننده
ايی که مدعی ھواداری از انقالب اجتماعی اند عاملی شود برای بازبينی سياست ھا و نقشه ھا يا بی نقشگی نيروھ
 بھمن و ارج نھادن به 25اھميت دادن به تظاھرات . و آرزوی رھايی توده ھای تحت ستم و استثمار را در سر می پرورانند

  . آن از جانب ما، از اين زاويه نيز ھست
  جمعی از فعالين کارگری 
kargaranfa@gmail.com   

jafk1384.blogspot.com   
  89 بھمن 26
 

 دستمزد 
 :تاملي بر اظھارت ھفته گذشته وزير كار

 !آقاي وزير، وضع وخيم كارگران را درك كنيد
 

وقتي نظر وزير كار را در باره دستمزد سال :  آمده است 89 بھمن 26 ایلنا در تاریخ –به گزارش خبرگزاری دولتی کار ایران 
كنند و يا اينكه واقعا اطالعي از وضعيت   اين كشور زندگي نمينود خواندم بسيار شگفت زده شدم؛ گويا ايشان در

  . كنند اسفبار كارگران ندارد كه با دو شفيت كاري در روز باز ھم در زير خط فقر زندگي مي
بينند؛ آقاي وزير  شود بيشترين صدمه را كارگران مي ھا كه گفته مي شود با اجراي طرح ھدفمند كردن يارانه چطور مي

  ! كنيم كه بخاطر باال رفتن تورم از افزايش دستمزد كارگران خوداري ميگويد  مي
مطمئن ھستم ! جناب وزير كار لطف كنيد و يك ماه فيش حقوقي خود را با حقوق پنج كارگر عوض كنيد! پيشنھادي دارم

  ! كه حتما نظرتان در مورد افزايش دستمزدھا عوض خواھد شد
در واقع ايرادي ھم . كسي درك نكرده و به ھمين دليل شما ھم درك نخواھيد كردسالھاست كه شرايط وخيم كارگران را 

شما حتما بايد اتوبوس و مترو سوا بشويد تا متوجه شويد كه مردم در طول روز را چگونه و با چه . شود گرفت نمي
  . كنند مشكالتي تردد مي

ن، و گازوئيل كه بيشترين تاثير را بروي قيمتھا خواھند  آب، برق، گاز، بنزي چطور مي توانيد بدون توجه به افزايش قيمت.
گيريم و يا اين سھام  مگر ما كارگران چقدر يارانه نقدي مي! گذاشت چنين اظھاراتي را در مورد مزد كارگران بيان كنيد؟

  عدالت كه شما آن را بھانه عدم اضافه شدن دستمزد آورده ايد چقدر است؟ 
ايم  د خارجي ندارد و ما تا بحال ھيچ چيزي از اين سھام عدالتي كه شما نام مي بريد نديدهاينھا براي كارگران ھنوز وجو

  ! دانيم كه اين سھام چه شكلي است و اصال نمي
كنيم و يا استخدام دولتي ھم ھستيم ھنوز ھيچ  اينھا برزندگي حداقلي ما مزدبگيران كه يا دركارگاه كار مي

  . تاثيرنگذاشته و وجود خارجي ندارد
ھايي كه باقيمانده آنھا در  دانيم كه نبود تشكلھاي مستقل كارگري نبود چنين وضعيتي است ھمان تشكل خودمان مي

  . اند سالھاي گذشته بيشتر در حال از ھم پاشيدگي قرار گرفته
 شاھد اتخاذ توانيد چنين اظھارات يكطرفه اي بيان كنيد؛ وقتي نمايندگان واقعي كارگران نباشند مسلما بايد شما مي

  . حاضر حقوق كارگران چندين برابر زير خط فقر است يادمان باشد كه در حال! غازي مزدمان باشيم افزايش شندر
شوم كه تنھا راه چاره، تشكيل تشكلھاي مستقل كارگري بدون دخالت دولت و كارفرما است  آقاي وزير در پايان يادآور مي

است؛ اميدورام كه با فراھم شدن زمينه   اوضاع نامناسب كارگران بودهھايي سالھاست كه تجربه نبود چنين تشكل
  . تشكيل تشكلھاي مستقل كارگري شاھد بھبود وضع مزدي كارگران باشيم

    راننده عضو سنديكاي كارگران شركت واحد- سيد داوود رضوي* 
  پايان پيام

 

  دستمزد 
 برد عدم افزايش مزد دستاوردھاي كارگري را زير سوال مي
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بانظری دقيق به اظھارت برخي :   آمده است 89 بھمن 26 ایلنا در تاریخ –به گزارش خبرگزاری دولتی کار ایران 
 گذشته در خصوص اصالح و بازنگري در قانون كار، ساعات كار روزانه و  نظران عرصه كار و اشتغال كه در چند ماه صاحب

اسفانه اینگونه بنظرمی رسدکه جریانی بدنبال نابودی نحوه محاسبه دستمزدھا ایرادشده است بايد گفت كه مت
  . دستاوردھای طبقه کارگردریکصد سال اخيراست

این جریان که باطرح قانون کار احمد توكلي در سمت وزير كار سالھاي نخستين دھه شصت، بامبارزه پدران كارگرمان به 
 کارمزدی در - ه استادشاگردی درروابط کار، به كارگري کارھايش در باره احياي شيو سایه خزیده بود، باردیگربا طرح ديدگاه

اداره كارگاه ، مطرح كردن نظريه سازمان ملل درمورد خط فقرو درآمد یک دالری و تجويز فرمول مصلحت برای تعيين 
قدی، با پرداخت یارانه ھای ن« ھزارتوماني به كارگران و نيز با زمزمه اینکه 400دستمزد کارگران، پرداخت دستمزد 

است زيرا ھمگی اين اظھار نظرھا دراین راستا  دوباره عرض اندام كرده» افزایش دستمزدی صورت نخواھد گرفت
  . قراردارند

این پيش زمينه حمله به دستاوردھای یکصدساله طبقه کارگراست و بايد گفت؛ گويي قرار است جريان مذكور قدم اول را 
اما ناچيز دست مزدھا بردارد تا بتوانند بااین شيوه درقدم بعدی قانون كنوني کار با طفره رفتن از افزايش ھر چند قانوني 

  . را نيزبه موزه بسپرند
ھای نقدی ازطرف دولت به کارگران و اينكه چون در   واشاره وي به موضوع پرداخت یارانه21/11/89بامصاحبه وزیرکاردر

 وجود دارد؛ نگرانی طبقه 90ازيش دستمزدھاي سال چنين شرايطي وضع كارگران خوب خواھد شد؛ احتمال عدم اف
  .  ھرچه بيشتر شد90کارگردر خصوص مزد 

قانون کار و 41افزایش دستمزدھاطبق ماده: ھمانطور كه فعاالن كارگري پيشتر در ابتداي ماه جاري اعالم كرده بودند
 نفره ایرانی محاسبه 4یک خانواده برای تامين زندگی شرافتمندانه در شرایط اقتصادی کنونی « قانون اساسی43اصل

  » .واعالم گردد
بين کارگر و کارفرماست تا » تراضی وتوافق« زحمتکشان رابرانگيخته است؛ مطرح شدن دوباره ايده تفکر آنچه نگرانی

  . جایگزین آن شود» تراضی وتوافق«قانون کار را حذف و 
 تا حق بيمه، حق بازنشستگی، حق داشتن تعطيالت بدون شك در صورت تحقق این مسئله، راھکاری پديد خواھد آمد

به چاه سرگردانی وبی حقوقی سقوط کند » توافق وتراضی«ساليانه و تعطيلي روز جمعه وسایرحقوق کارگران درچاله 
  . وبه دنبال آن درفرایندی تكميلي سازمان تامين اجتماعی، وزارت کارنيزتعطيل شوند

دار دادن نسبت به عواقب چنين اقدامي از جامعه كارگري ايران انتظار ماضمن محکوم کردن این حرکات و با ھش
  . ھوشياري آنھا را خواستاریم

   کارگران فلزکارمکانيک* 
 پايان پيام

 
  عيدی کارگران بازنشسته قبل از اسفند پرداخت شود 

 

ه به مشکالتی که قشر کارگران با توج:   آمده است 89 بھمن 26 ایلنا در تاریخ –به گزارش خبرگزاری دولتی کار ایران 
 89بازنشسته تامين اجتماعی دارند پرداخت پاداش و عيدی بازنشستگان تامين اجتماعی باید قبل از اسفتدماه سال 

  .  ماه حقوق پرداخت شود2وبرمبنای قانون کار به صورت 
ا با انتقاد ازعدم پرداخت به موقع نایب رئيس کانون کارگران بازنشسته شھرستان آران وبيدگل درگفتگو با خبرنگارایلن

  . عيدی کارگران بازنشسته تامين اجتماعی خواستار پرداخت عيدی براساس قانون کار ومطابق با دو ماه حقوق شد
مصطفی آگسته ھمچنين با انتقاد ازعدم پرداخت حقوق اسفند و بھمن ماه ھمانند سالھای قبل ازمبھم ماندن پرداخت 

مل سازمان تامين اجتماعی اعالم کرده بود انتقادکرد وخواستار پرداخت این بسته حمایتی قبل بسته حمایتی که مدیرعا
  .  شد89از پايان سال 

 در رابطه افزایش حقوق کارگران بازنشسته تامين 89 قانون تامين اجتماعی درسال 96وی با انتقاد از رعایت نشدن ماده 
  .  قانون تامين اجتماعی وجبران حقوق سال قبل شد96بنای ماده  بر م1390اجتماعی ،خواستار افزایش حقوق سال 

آگسته با انتقاد ازعدم پوشش ودرمان مناسب برای این قشر محروم ومستضغف کارگر ازمسئولين تامين اجتماعی 
  . خواست تا قانون الزام درمان را کامال رعایت کنند ودرمان مناسب را دراختيار بازنشستگان قراردھند

 اگر قرار است ازطریق بيمه تکميلی کمکی به درمان بازنشستگان کارگرانجام شود حداقل خود سازمان تامين :وی گفت
  . اجتماعی درسراسر کشوربه صورت فراگير این کار را تقبل وانجام دھد

عی که نایب رئيس کانون کارگران بازنشسته شھرستان آران وبيدگل با تشکر ازمدیرعامل كنوني سازمان تامين اجتما
سياست وی درجھت رفاه کارگران بازنشسته بود ،خواستار اجرایی شدن بسته حمایتی ، افزایش حقوق سال 

 قانون تامين اجتماعی وپرداخت عيدی قبل ازاسفندماه سالجاری وبراساس 96کارگران بازنشسته براساس ماده 1390
  . ير این قشرپيشکسوت ومحروم است شد ماه حقوق با توجه به مشکالت عدیده ای که گریبانگ2قانون کار و
  پایان پيام

  
  بيكاري قرار دارندمعرض صنعت برق در کارگرنھصد ھزار 

 
 حجم مطالبات اعضاي سنديكاي صنعت :   آمده است 89 بھمن 26 ایلنا در تاریخ –به گزارش خبرگزاری دولتی کار ایران  

 رئيس ھيات مديره سنديكاي صنعت برق، سنديكاي توليد . استميليارد دالر رسيده 5برق از دولت به رقم نگران كننده 
شمار واحدھاي توليد كننده  بي مشكالت: وگو با خبرنگار ايلنا افزود كنندگان صنعت برق ضمن اعالم مطلب فوق در گفت

 از ظرفيت توليدكنندگان يا تعطيل ھستند و يا با بخش اندكي درحال حاضر بسياري از. تجھيزات برقي را تھديد مي كند
  .كنند توليدشان كار مي
عدم چاره جويي واحدھاي  ھاي دولت به ما آنقدر سنگين شده كه در صورت متاسفانه رقم بدھي: محمد پارسا گفت
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نيروي كار كه مستقيم و غير مستقيم در اين صنعت  توليد كننده مجبور به تعطيلي خواھند بود و بيش از نھصد ھزار
ھاي ما را به موقع  چون دولت طلب: او در توضيح اين مطلب افزود .قرار دارند  معرض بيكاريمشغول به كار ھستند، در

از اين رو ما از . شده است مان به سيستم بانكي بسيار سنگين ھايمان را تسويه كنيم و بدھي ايم وام ما نتوانسته نداده
  . در جريان استدعواي حقوقي ھا تحت فشار شديد ھستيم و بين خود اعضا نيز سوي بانك

از آن : مجلس وقت تصميم به تثبيت قيمت برق گرفت و گفت ھا دانست كه او سرآغاز مشكل را از زمان تثبيت قيمت
 ھاي خود را بپردازد و صنعت برق آھسته آھسته درگير بحران شده و سير قھقرايي آن بدھي موقع وزارت نيرو نتوانست

  آغاز شد
  
 

 ارگرانك تاخير در پرداخت مطالبات 

كارگراستان تھران  خانه دبيراجرايي:   آمده است 89بھمن 72 ایلنا در تاریخ –به گزارش خبرگزاری دولتی کار ایران 
  . است كارگران شده ركود شرايط اقتصادي باعث تاخير در پرداخت مطالبات: گويد مي

خير در پرداخت مطالبات كارگران به دليل بخش قابل توجھي از تا: پرستي درگفتگو با خبرنگار ايلنا، گفت اسماعيل حق
  . ھاي داخلي است شرايط نامساعد اقتصادي به وجود آمده براي بنگاه

ھاي بازرگانان خارجي درارسال مواد اوليه مورد نيازكارخانجات داخلي  درحال حاضر اشكال تراشي: اين فعال كارگري گفت
  . ھا شده است انهباعث ايجاد شرايط ركود و توقف نسبي خطوط توليدكارخ

كارگران  اندكه در نتيجه ھا بيش از پيش با مشكل تامين مواد اوليه مواجه شده در نتيجه اين وضع كارخانه: وي افزود
  . كنند مطالبات خود را با تاخير دريافت مي

  .  شودپرستي از دولت خواست تا با تامين مواد اوليه توليدكنندگان مانع از تاخير در مطالبات كارگران حق
  پايان پيام

  
 شاغل  گام به گام به سوی خانه نشين کردن زنان

باید ساز و کار حضور زنان به نحوی  مریم مجتھد زاده، رييس مرکز امور زنان و خانواده رياست جمھوری، اعالم داشت که
ھمسری ايشان فرسايش کننده نبوده و با مسئوليت مادری و  طراحی شود که ساعات حضور زنان در محيط ھای کاری

 .در تعارض نباشد
 

ريزی  در گفتگو با باشگاه خبرنگاران، ھمچنين گفت که مرکز امور زنان سعی دارد در برنامه به گزارش شھرزاد نيوز، وی،
توجه به الزامات دينی، اخالقی و  ھای اقتصادی به زنان به مثابه يک نيروی کار الزامی نگريسته نشود و الزم است با

 .تعريف شود ور زن در عرصه اجتماعی و توليد به درستیاجتماعی، حض

ساعت كار زنان عملياتی شده و  به گفته رييس مرکز امور زنان و خانواده رياست جمھوری، مكانيزم تحقق ايده تقليل
ای کوتاه دستگاه ھای دولتی و استان ھا، مبنی بر اجرای برنامه ھ موافقت نامه ای در این زمينه ميان مرکز امور زنان با

   .منعقد شده است مدت و ميان مدت،

 

  كارخانجات پارس الكتريك تعطيل شد

 

كارخانجات پارس الكتريك وابسته به :   آمده است 89بھمن 72 ایلنا در تاریخ –به گزارش خبرگزاری دولتی کار ایران 
 كارگر رسمي 300ش از  ماه پيش تاكنون با داشتن بي4از حدود ) شستا(گذاري تامين اجتماعي  شركت سرمايه

  . برد درتعطيلي به سر مي
كه  )زيرمجموعه وزارت رفاه(خبرنگار ايلنا،كارخانجات پارس الكتريك وابسته به ھلدينگ صنايع عمومي شستاست گزارش به

حسن غيوري زاده مديرعامل و نايب رئيس ھيات مديره اين ھلدينگ است و در حال حاضرآقاي معتمد رضايي 
فر از اعضاي ھيات مديره ھلدينگ صنايع عمومي  كه مجيد متقي انجات پارس الكتريك است و نكته ديگر اينكارخ مديرعامل

  . شستا واز نزديكان محصولي است كه مديركل بازرسي وزارت رفاه و عضو ھيات مديره چندين شركت است
گذاري  ھلدينگ عمومي شركت سرمايهالكتريك با دستورمعتمد رضايي و با ھماھنگي مديرعامل  كارخانجات پارس تعطيلي

از ديگراعضاي ھيات مديره ھلدينگ  بھروز مرادي، محمدرضا ايماني و عليرضا ابراھيمي . تامين اجتماعي بوده است
  . صنايع عمومي شستا ھستند

غيوري زاده و معتمدرضايي سابقه دوستي با يكديگر دارند به طوري كه در زمان اشتغال معتمدرضايي دربنياد 
حال حاضر معتمد رضايي خود از مديران  است اما در ستضعفان ،غيوري زاده از مديران زير دست معتمد رضايي بوده م

توان به مديرعاملي شركت آزمايش اشاره كردكه تا  ازسوابق معتمد رضايي مي. رود زاده به شمار مي زيرمجموعه غيوري
شواھد . ش به بخش خصوصي واگذار و بعداز آن ھم تعطيل شدآن ھنگام شركت دولتي بود اما در زمان وي شركت آزماي

 ميليارد توماني اين شركت كه دربانك 50حاكي است كه حقوق كاركنان كارخانجات پارس الكتريك از سودفروش ملك 
زير مجموعه (شود و احتمال اين كه مسوالن كارخانجات پارس الكتريك با ھماھنگي مديران شستا باشد پرداخت مي مي
اي كه درحال حاضرحتي بخشي از  به گونه. اقدام به فروش كارخاجات پارس الكتريك كنند زياد است) ارت رفاهوز

  . ھاي خطوط توليد اين واحد توليدي به فروش رفته است دستگاه
يكي اين كه مگر مسوالن اين واحد توليدي و .  نكته مھم درتعطيلي كارخانجات پارس الكتريك حائز اھميت است2
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ھا  ولي وزير رفاه و تامين اجتماعي به عنوان باالترين مقام مسول در اين بخشي از اجراي طرح ھدفمند كردن يارانهمحص
 8نكته دوم حائز اھميت وجود حدود . دانند كه شرايط فعلي با شرايط گذشته متفاوت است خبرھستند و آيا نمي بي

توان با آن يكسال توليد داشت و بعد اين كه چرا  است كه ميميليارد تومان مواد اوليه دركارخانجات پارس الكتريك 
  . اند مسوالن وزارت رفاه در اين باره ھيچ اطالع رساني نكرده

ازسويي ديگر اطالعات خبرنگارايلنا حاكي است كه احتمال تعطيلي شركت لوازم خانگي پارس كه از زير مجموعه ھاي 
 كارگر اشتغال دارند و اين 900در اين واحد حدود . ھم وجود دارد) فاهزيرمجموعه وزارت ر(ھلدينگ صنايع عمومي شستا

كشور انتخاب و حتي لوح تقديري ھم  گذشته به عنوان واحد نمونه صنعتي درحالي است كه لوازم خانگي پارس در سال
  . است البته اين واحد توليدي در چند سال اخير سودده ھم بوده. از رييس جمھوردريافت كرده است

كه آيا در جاھايي  عتمدرضايي درحال حاضر مديرعامل پارس الكتريك و رئيس ھيات مديره لوازم خانگي پارس است و اينم
  . ديگري نيزاشتغال دارد يا خير اطالعي دردسترس نيست

  پايان پيام
 

 کارگران قند یاسوج حقوق معوقه طلب دارند

 

: دبير اجرایی خانه کارگر یاسوج می گوید:    آمده است 89بھمن 72خ  ایلنا در تاری–به گزارش خبرگزاری دولتی کار ایران 
  .  طلبکار ھستند84 تا 82کارگران کارخانه قند یاسوج ھنوز بابت بخشی از مطالبات سالھای 

 نفر در این کارخانه خصوصی که مدتی است دولت 200نزدیک به : علی رضا جنتی در گفت وگو با خبرنگار ایلنا، گفت
  . داره موقت را آن بر عھده دارد مشغول به کار ھستندمسوليت ا

ھرچند در حال حاضر مدیریت : وی بایادآوری اینکه مطالبات معوقه کارگران مربوط به عملکرد مدیران خصوصی است، گفت
موقت دولتی حقوق ماھانه کارگران را با پرداخت می کند ما ھنوز ھيچ اقدامی در خصوص پرداخت مطالبات معوقه 

  . شته انجام نشده استگذ
گفته دبير اجرایی خانه کارگر یاسوج تاکنون بخشی از کارگران کارخانه قند یاسوج از طریق طرح شکایت نسبت به  به

  . دریافت مطالبات معوقه خود اقدام کرده اند
ت خواست تا نسبت  است از دول84 تا نيمه اول سال 82وی با یاد آوری اینک مطالبات معوقه مر بوط به نيمه دوم سال 

  . به بازپرداخت آن به کارگران اقدام قاطع انجام دھد
  پایان پيام

  
  

 افزایش خط فقر به یک ميليون و تورم به چھل درصد
   

ھا خط  حذف یارانه: نماینده سابق کارفرمایان در سازمان جھانی کار گفت:  آمده است مھر دولتی خبرگزاری به گزارش 
 از افزایش خط فقر  عباس وطن پرور. درصد افزایش خواھد داد40يون تومان و نرخ تورم را نيز به بيش از یک ميل فقر را به

 ھزار ميليارد تومانی رقم بودجه به دليل اجرای طرح 40افزایش : گفت به یک ميليون تومان در سال آینده خبر داد و
  .خواھد رساند  درصد40 تورم را نيز به بيش از ھا، خط فقر را به بيش از یک ميليون تومان و نرخ ھدفمندکردن یارانه

صفرھای پول ملی افزایش ميزان  از سویی برنامه حذف: نماینده سابق کارفرمایان در سازمان جھانی کار اظھار داشت
 .خواھد داشت واردات و در نتيجه باالرفتن مجدد نرخ بيکاری را در پی

براساس پيش بينی بودجه سال  )  ھزار ميليارد تومان40ھم مردم از  ھزار ميليارد تومان س20وی با ذکر این نکته که 
 ھزار ميليارد 20 ھزار ميليارد تومان از 12دولت در نظر دارد : افزود  درصد نرخ تورم را افزایش خواھد داد،12حداقل ) آنيده

 8به واسطه . بود ریق پول خواھدرا به صنایع بدھد که به نوعی تز)  ھزار ميليارد تومان40 درصد 30معادل  ) تومان دوم
که خود دولت ھزینه خواھد کرد، پول پرقدرت را در بازار  را)  ھزار ميليارد تومان40 درصد از 20معادل ( ھزار ميليارد تومان 
 .افزایش می دھد

طه دولت موظف در این راب: داشت، گفت این مقام کارفرمایی با ذکر اینکه پول پرقدرت افزایش نرخ تورم را در پی خواھد
 .مواجه نشویم است روشھایی را اتخاذ کند تا با ریزش مشاغل

 .ھمراه خواھد داشت افزایش نرخ بيکاری و تورم تبعات اجتماعی به: وطن پرور در پایان سخنانش یادآور شد
ومان است، گفته  ھزار ت900فقر  پيش از این، برخی اعضای کانون شوراھای اسالمی کار استان تھران با اعالم اینکه خط

 نفره و بيش از آن را به 4در سال آینده معيشت خانوار کارگری   ھزار تومان500بر ھمين اساس، دستمزد کمتر از : بودند
 .اندازد مخاطره می

 
 

  اختصاص یارانه به تشکل ھای کارگری 
  

: گوید ير اجرایی خانه کارگر قزوین میدب:     آمده است 89بھمن 72 ایلنا در تاریخ –به گزارش خبرگزاری دولتی کار ایران 
در صورت استمرار اجرای قانون ھدفمند سازی یارانه ھا، دولت باید با اختصاص یارانه به تشکل ھای کارگری از فعاليت 

  . ھای صنفی کارگری حمایت کند
ل اجرای سياستھاي در شرایطی ھستيم که جامعه کارگری به دلي: وگو با خبرنگار ایلنا، گفت کریمی درگفت عيد علی

  . اقتصادي از یکسو با افزایش ھزینه ھا از سوی دیگر با کاھش درآمد مواجه است
وی باباین اینکه در چنين شرایطی برای کارگران که بيشتر مزد بگيران حداقلی ھستند امکان پرداخت حق عضویت به 

اختصاص دادن ردیف بودجه مشخص به در چنين شرایطی دولت باید از طریق : تشکل ھای صنفی وجود ندارد، گفت
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  . كارگری کمک کند تشکلھای صنفی
این کمک ھا به معنی نفوذ دولت بر نھادھای صنفی کارگری نيست بلکه بخشی از تعھدات دولت در : وی تصریح کرد

  . خصوص توسعه و بسط سه جانبه گرایی است
 ھای مشخص از نھاد ھای صنفی کارگری حمایت وی با یادآوری اینکه ھم اکنون نيز دولت از طریق پرداخت بودجه

  . انتظار می رود که ھمزمان با اجرای قانون ھدفمند سازی یارنه ھا این کمک ھا بيشتر تقویت شود: کند، گفت می
به گفته دبير اجرایی خانه کارگر قزوین، دولت باید بابت استفاده از آب، برق، گاز و تلفن برای نھادھای صنفی کارگری 

  . ت قائل شودتسھيال
 پايان پيام

  

 9برکناری روسای حراست ايران خودرو برای فرار پاسخگويی در رابطه با کشته شدن 
  نفر از کارگران

درپی تداوم مبارزات کارگران ايران خودرو که خواھان محاکمه  : بر پایه ایميل دریافتی به روز شمار کارگری آمده است 
 نفر ومجروح شدن بيش از ٩وکه در تصادف ششم بھمن منجربه کشته شدن بيش از عامالن کشتار کارگران ايران خودر

  .ده ھا کارگر گرديد ھستند
بردران . مديريت ايران خودرو برای فرار از محاکمه وکاھش فشار کارگران روسای حراست ايران خودرو رااز کار برکنارکرد

فردی بنام . خودرو به دستور مديريت ازکار برکنار شدندرئيس حراست پيرامونی و کالته رئيس حراست فيزيکی ايران 
  .فاضل از ساپکوبه عنوان رديس حراست ايران خودرو انتخاب شد

صاحب پيمانکار راننده که با کاميون . روسای حراست ايران خودرو نقشی مستفيم در حادثه ششم بھمن داشتند
ر دو از مديران با سابقه حراست بودند که سالھا در سرکوب برادران وکالته ھ. ھمين مديران حراست بودند. تصادف کرد

آنھا نه تنھا در سرکوب کارگران بلکه در غارت اموال ايران خودرو نيز فعال بودند برادران در زمان . کارگرران نقش داشتند
شد ولی توسط غروی به جرم اختالس ودزدی اموال شرکت که آن زمان مدير حراست ايران خودرو بود از کار بر کنار 

  .البيھای وزارت صنايع واطالعات مديرحراست ساپکو شد
  .بعد از باز نشستگی دوباره توسط نجم الدين به ايران خودرو برگشت ورئيس حراست ايران خودرو شد

طعات برادران توانست ھمراه کالته يکی ديگر از ھمکاران خود يک شرکت پيمانکار بنام ايرانيان تشکيل داده وحمل ونقل ق
برادران نه تنھا قانون عدم اشتغال مجدد نيروھای بازنشسته در ايران . ضايعاتی پرسھای ايران خودرو را بععده بگيرد

  .خودرو را نقض کرد بلکه توانست در ھمان حال که يکی از روسای حراست بود صاحب يک شرکت پيمانکاری شود
انکار است ولی ھيچ سرمايه وحتی وسيله نقليه برای اين تنھا جرم ايشان نيست بردران فقط صاحب اسمی پيم

جابجای قظعات از خود استفاده نکرد بلکه از وسايل ايران خودرو برای کار خود استفاده می کرد وبرای ھمين کاميونی که 
وقتی تصادف رخ می دھد ھمين مديرحراست گزارش می دھد که کاميون که تصادف . تصادف کرد مال ايران خودرو است

 وارد ايران خودرو شده وچون به شرکت وارد نبود بی ٩رده مال ايران خودرو نبوده بلکه مال يک پيمانکار بوده واز درب ک
  .احتياطی کرده وبا کارگران تصادف کرده است

.  ايران خودرو محل تردد کاميون است٩ داد وچرا يک پيمانکار بخاطر اينکه درب ٩چرا حراست آدرس تصادف را درب 
ولی . حراست می خواست با دادن آدرس اشتباه کارگرانرا مقصر حادثه قلمداد کند. رگران از اين درب تردد نمی کنندوکا

 درست محل تردد کارگران که کاميون در ان ساعت خق تردد ٣ بلکه در٩با پخش فيلم ھا که محل تصادف را نه درب 
بلکه برای خيلی ھا ھم روشد اما مديريت که خود مقصر ندارد نشان داد دست حراست نه تنھا برای کارگران رو شد 

 اعالم کرد اما ٩اصلی اين حادثه است برای فرار از مسئوليت مرگ کارگران حرف حراست را تاديد ومحل حادثه را درب 
 را اکنون بعداز حادثه که کارگران خواھان شناسائی عاملين اين کشتار ھستند اول مديريت که چطور يک فرد باز نشسته

. آيا به کارگيری برادران وکالته صرفا برای کنترل کارگران بوده است.به شرکت آورده وبه عنوان مديرحراست کرده است
دادن يک شرکت پيمانکاری به اين مديران که البته در ايران خودرو يک امر رايج است بر چه مبنای بوده است در اين 

يری پيمانکاران ونظارت بر عمل کرد آنھا ھستند نيز بايد جواب پس خصوص مسئوالن شرکت ايسيکو که مسئول بکار گ
  .بدھند

جرم حراستی ھا عالوه بر سرکوب کارگران، اخراج ده ھا کارگرمعترض و اخراج ھزاران کارگرفقط به جرمھای ناکرده 
ار گيری افراد ضد کارگری واخراج ده ھا کارگر به جرم واھی معتاد، اخراج صدھا کارگر فقط به جرم پيمانکاری ودرعوض بک

  .و سوء استفاده از قدرت برای دزديدن و غارت اموال شرکت و يکی از متھمان کشتار کارگران محسوب می شوند
 

    1389 بھمن٢٧ -خودروکار 
  

 . پرداخت شدI.T.Iبخشی از مطالبات معوقه كارگران 

 کارگران کارخانه صنایع مخابراتی راه دور : آمده است 89بھمن 72 ایلنا در تاریخ –به گزارش خبرگزاری دولتی کار ایران 
  . از پرداخت شدن بخشی از مطالبات معوقه خود در ھفته گذشته خبر می دھند) I.T.I(ایران 

در پی مراجعه نمایندگان آنھا در شورای اسالمی کار این کارخانه به :  می گویندITIبه گزارش خبرنگار ایلنا، کارگران 
معادن برای اجرای مصوبات سفرھای استانی ھيات دولت، سرانجام بخشی از مطالبات معوقه این وزارت صنایع و 

  .  پرداخت شد نکارگرا
 بابت مطالبات معوقه مبلغ یک ميليون تومان بصورت علی الحساب I.T.Iبر این اساس گفته می شود که به ھر کارگر 

  . يون تومان دیگر نيز به آنھا پرداخت شودپرداخت شده است و قرار است تا پایان سال جاری یک ميل
 که از زمان واگذاری این واحد توليدی به بخش خصوصی دچار بحران شده اند مدعی ھستند که I.T.Iکارگران کارخانه 
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  .  ماه حقوق و مزایا از کارفرما طلبکار ھستند17حداقل بابت 
نونی برای اداره موقت کارخانه استفاده کرده است و ھم دولت در سالھای اخير از اختيارات قا: این کارگران می گویند

  . اکنون کارخانه زیر نظر ھيات دولتی حمایت از صنایع اداره می شود
  پايان پيام

 

  بدون شرح 
 ھفتصد و پنجاه ھزار فرصت شغلی در سه سال از بين رفته است 

   
ای آماری بانک مرکزی باز ھم گریبانگير ریيس کل تناقض ھ:   آمده است  نزدیک به الریجانیخبر آنالینسایت به نوشته 
مدعی شده که تا  ریيس کل بانک مرکزی در تازه ترین دفاع خود از سياست توسعه بنگاه ھای زودبازده.شد این بانک

 ھزار فرصت شغلی ایجاد 709سياست یک ميليون و   ھزار ميليارد ریالی به اجرای این211کنون از طریق اختصاص اعتبار 
  . استشده

 درصد 11.3دوم سال جاری به این ادعا در حالی مطرح شده که مطابق آمار رسمی بانک مرکزی نرخ بيکاری در نيمه
 .ميليون نفر گزارش شده است 24.3ھمچنين جمعيت فعال کشور در این بعد زمانی . رسيده است

 ميليون 23.29کشور در این سال   فعال درصد گزارش شده بود و جمعيت11.5 نرخ بيکاری کشور 84پيشتر یعنی در سال 
زودبازده یک  این بدان معناست که جمعيت فعال کشور در فاصله اجرای سياست توسعه بنگاه ھای.نفر اعالم شده بود

 ھزار و 678 ميليون و 2 نفری از 550ھزار و  67 ھزار نفر افزایش یافته و جمعيت بيکاران کشور با افزایش 10ميليون و 
 .نفر رسيده است 900 ھزار و 745 ميليون و 2  نفر به350

 709زودبازده می گذرد، یک ميليون و   سالی که از اجرای سياست توسعه بنگاه ھای3بدین ترتيب اگر در طول بيش از 
 ھزار نفری جمعيت فعال کشور است، باید ششصد و 10ميليون و  ھزار شغل ایجاد شده باشد که بيش از رشد یک

  نفری بوده550 ھزار و 67ولی جمعيت بيکار کشور شاھد رشد . کشور کاسته شده باشد جمعيت بيکارھزار نفر از 99
 .است

زودبازده نيز داشته است،  بدین ترتيب در شرایطی که دولت برنامه اشتغالزایی خارج از چارچوب توسعه بنگاه ھای
 گسترده  ور است و یا به منزله از دست دادنسياست مذک ادعای ریيس کل بانک مرکزی یا به معنای اغراق در موفقيت

 .سال گذشته است 3فرصت ھای شغلی در طول بيش از 
 3از سوی دولت در بيش از  بر این اساس در خوشبينانه ترین حالت یعنی در شرایطی که مجموع شغل ھای ایجاد شده

دولت اعتراف کند که سياست ھای آن گاه باید   ھزار فرصت شغلی بوده باشد،709سال گذشته ھمين یک ميليون و 
 . ھزار فرصت شغلی شده است750از  اقتصادی اش حداقل موجب از دست رفتن بيش

کم شماری ھای اعمال شده با  بنابراین این انتقاد کارشناسان به اعالم جمعيت فعال کشور از سوی بانک مرکزی که
به باور آنھا اعالم کم . شتری به خود می گيردبي ھدف کاھش جمعيت بيکار کشور صورت می گيرد، بار دیگر جدیت

  .را در اعالم سایر آمار بازار کار به ورطه تناقض گویی می اندازد جمعيت فعال کشور در عمل بانک مرکزی
  
 

 :كارگراستان تھران خبرداد خانه دبيراجرايي
  كارگران تاخير در پرداخت مطالبات 

 
كارگران مطالبات خود را با تاخير دريافت  اند كه در نتيجه  شده  اوليه مواجهھا بيش از پيش با مشكل تامين مواد كارخانه
 .پرستي از دولت خواست تا با تامين مواد اوليه توليدكنندگان مانع از تاخير در مطالبات كارگران شود حق/كنند مي
كارگران   در پرداخت مطالباتركود شرايط اقتصادي باعث تاخير: گويد كارگراستان تھران مي خانه دبيراجرايي: ايلنا
 .است شده

بخش قابل توجھي از تاخير در پرداخت مطالبات كارگران به دليل : پرستي درگفتگو با خبرنگار ايلنا، گفت اسماعيل حق
 .ھاي داخلي است شرايط نامساعد اقتصادي به وجود آمده براي بنگاه

انان خارجي درارسال مواد اوليه مورد نيازكارخانجات داخلي ھاي بازرگ درحال حاضر اشكال تراشي: اين فعال كارگري گفت
 .ھا شده است باعث ايجاد شرايط ركود و توقف نسبي خطوط توليدكارخانه

كارگران  اندكه در نتيجه ھا بيش از پيش با مشكل تامين مواد اوليه مواجه شده در نتيجه اين وضع كارخانه: وي افزود
 .كنند  ميمطالبات خود را با تاخير دريافت

  .پرستي از دولت خواست تا با تامين مواد اوليه توليدكنندگان مانع از تاخير در مطالبات كارگران شود حق
 
  

  دستمزد
  وزیر کار 

  افزایش بی رویه حقوق کارگران کذب محض است 
  

در شرایط : سالمی گفتعبدالرضا شيخ اال:   آمده است 89بھمن 72 ایلنا در تاریخ –به گزارش خبرگزاری دولتی کار ایران 
و این موجب بھتر شدن وضع زندگی و  ھا به کارگران می رسد  اجرای طرح ھدفمند سازی سھم بيشتری از یارانه
  . معيشتی کارگران نسبت به گذشته شده است
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ان را کذب به گزارش ايلنا به نقل از پایگاه اطالع رسانی دولت ،وزیر کار و امور اجتماعی افزایش بی رویه حقوق کارگر
این بحثی که سایت ھا و روزنامه ھا درباره افزایش حقوق کارگران به آن پرداختند، صحت : محض دانست و اظھار داشت

ھا شرایط زندگی و معيشت را برای  برخی از رسانه ھا با این تلقی که شاید اجرای طرح ھدفمند کردن یارانه. ندارد
. ای در افزایش حداقل دستمزد کارگران داشته باشيم اید یک جھش فوق العادهکارگران دشوارتر کند، به ھمين دليل ما ب

  ھا را در تعيين دستمزد دخالت می دھيد؟  از من پرسيدند که آیا شما، اجرای طرح ھدفمند کردن یارانه
کارگران شده ھا موجب توانمندتر شدن این  من عرضم این بود که اجرای طرح ھدفمند کردن یارانه: شيخ االسالمی افزود

ھایی که در کشور توزیع می شد را از طبقات  است، زیرا قانون ھدفمندی یارانه ھا درصدد است تا منابع کشور یا یارانه
بنابراین در شرایط اجرای طرح ھدفمند سازی سھم . تر بدھد برخوردارتر و مرفه تر بگيرد و به طبقات ضعيف تر و کم درآمد

  . یعنی این موجب شده وضع زندگی کارگران به نسبت بھتر از گذشته شود گران می رسد،ھا به کار بيشتری از یارانه
  . ھا یک عامل در جھت افزایش مزد کارگران نيست به عبارت دیگر اجرای طرح ھدفمند کردن یارانه: وی خاطر نشان کرد

  
شورای عالی کار :  قانونی ذکر کرد و افزودوزیر کار و امور اجتماعی تعيين مزد کارگران را دارای ساز و کار کامال روشن و

جامعه کارفرمایی و کارگری دارد که طی یک فرآیند بسيار طوالنی در یک  یک ساختار سه جانبه شامل نمایندگان دولت، 
فضای کامال کارشناسی و البته مثبت و دوستانه ابعاد قضيه را بررسی می کنند و تصميمات این جلسه جنبه قانونی 

بنابراین افزایش بی رویه حقوق کارگران یک بحث انحرافی بود که با سوء . رای ھمه محترم و الزم االجراستدارد و ب
  . برداشت، مطرح شده است

  
درباره ميزان : ھا در زمينه آمار بيکاری گفت شيخ االسالمی ھمچنين در پاسخ به سوالی درباره ادعای برخی از سایت

ھایی که االن نرخ بيکاری   اطالع رسانی کند اما واقعيت امر این است که تعداد کشورآمار بيکاری بھتر است مرکز آمار
  . بيش از صد کشور در دنيا نرخ بيکاری شان دو رقمی است. آنھا دو رقمی است، بسيار زیاد است

 50 تا 40به نزدیک ھا نرخ بيکاری آنھا را  بحران اقتصادی جھان و شرایط نابسامان اقتصادی در بعضی از کشور: وی افزود
ھایی که در نگاه اول به نظر می آید،  درصد ھم رسانده است در حالی که نرخ بيکاری ما در مقایسه با بسياری از کشور

وضعيت اقتصادی خوبی دارند، بسيار بھتر است و برداشت خود من این است که نرخ بيکاری در ایران حتی کمتر از غول 
  . اقتصادی جھان؛ آمریکاست

یرکار ابراز اميدواری کرد؛ با ارائه نرخ بيکاری از سوی مرکز آمار، آن زمان قضاوت خواھيم کرد وضعيت ما چگونه خواھد وز
  . بود

ای در جھت اشتغال زایی  ھای بسيار خوب و گسترده به ھر حال آنچه مسلم است؛ فعاليت: شيخ االسالمی تصریح کرد
خ بيکاری در کشور ما روند نزولی دارد، یعنی شاھد کاھش نرخ بيکاری و در کشور صورت گرفته است و به طور یقين نر

  . افزایش و رونق بازار اشتغال ھستيم
  

ھر کس درباره این آمار تردید دارد، می تواند : وی ھمچنين درباره آمار اعالم شده در زمينه ایجاد اشتغال اظھار داشت
ھا اعالم کرده  ما آمار را براساس جمع بندی گزارش ھای استان.  کندمراجعه کند و اطالعات را از استانداری ھا دریافت

  . ایم و اگر کسی تردید دارد، می تواند اطالعات را در ھر استانی که مورد نظرش است، بررسی کند
  

راه اگر کسی در صد کشف واقعيت است، . زیر سوال بردن اعداد و ارقام ھنر نيست: وزیر کار و امور اجتماعی تصریح کرد
ما . اتفاقا در این ميان خود ما مدعی ھستيم ما که آمار را توليد یا حتی ادعا نمی کنيم. آن شناخته شده و روشن است

  . تنھا عملکرد مجموعه مدیران کشور را که در جھت اشتغال زایی تالش کردند، گزارش کرده ایم
برای اطمينان از صحت آمار و : ا اشاره کرد و افزودوی به اعزام گروه ھای اعتبار سنجی آمار اشتغالزایی در استان ھ

 استان کشور اعزام شدند و نتایج حاصل نشان می دھد؛ 31ھای مختلف اعتبار سنجی به  اطالعات ارائه شده،گروه
خوشبختانه آمار و اطالعات با واقعيت مطابقت دارد البته در صد کمی ھم انحراف به صورت طبيعی وجود دارد زیرا یک 

 در فروردین ماه ایجاد شده، ممکن است به ھر دليلی به طور مثال در مھریا دی ماه فرد دیگر آن کار را ادامه ندھد شغلی
  . و به کار دیگری پرداخته باشد و از این نوع اموراتی که ممکن است، صورت گرفته باشد

می کنند، اطمينان کامل داریم و این آمارھا ما نسبت به آماری که استانداران اعالم : عبدالرضا شيخ االسالمی تاکيد کرد
  . قابل قبول است

  پايان پيام
  
54H مطالبات معوقه کارگران: ایران ساینا و مسينان 

 ن سایناایرا

وابسته به بخش خصوصی و کارفرما و مدیر عامل آن فرد ضدکارگری به . این کارخانه در شھر صنعتی رشت واقع است
 نفر استخدامی و بقيه 15 کارگر در این کارخانه مشغول به کارند که از این تعداد 70حدود . نام عباس نصيری است
کارگران قراردادی ھميشه . ک در حدود بيست سال سابقه کار دارندکارگران استخدامی ھر ی. کارگران قراردادی ھستند
در ازای نھار و صبحانه به کارگران فقط ماھی پانزده ھزار . از سالن نھارخوری خبری نيست. در معرض تھدید ھستند
اع قفل ھای  کارخانه ایران ساینا توليد کننده انو .کارخانه دارای سرویس ایاب و ذھاب است. تومان پرداخت می شود

با این حال، کارگران . محصوالت کارخانه ھميشه پيش فروش شده است.  و زانتيا است405 , 206درب اتومبيل ھای پژو 
آن ھا عليرغم اعتراض ھای .  تا کنون یعنی انتھای بھمن ماه دیناری بابت دستمزد دریافت نکرده اند1389از برج آذر ماه 

اما پنج .  بعد از ظھر ادامه می یابد15:30 صبح شروع می شود و تا6:30 در کارخانه از ساعت کار. مکرر نتيجه نگرفته اند
  .دستمزد ناچيز کارگران طبق مصوبه اداره کار است. شنبه ھا کارخانه تعطيل است و کارگران در یک شيفت کار می کنند
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  مسينان

 کارگر 25در این کارخانه حدود . ی استاین کارخانه نيز واقع در شھر صنعتی رشت و متعلق به ھمان عباس نصير
 6:30کارگران به صورت تک شيفت مشغول به کار ھستند و شيفت کاری آنان نيز از ساعت . قراردادی مشغول به کارند

 ھزار تومان بابت حق صبحانه و 15در این کارخانه سالن غذاخوری وجود ندارد و کارگران ھمان ماھيانه .  است15:30الی
کارگران مسينان نيز مانند کارگران ایران ساینا از برج آذر تا کنون ریالی بابت دستمزد معوقه .  می کنندنھار دریافت

توليد ... پالتين و  مسينان وسایل برقی اتومبيل مانند . دستمزد کارگران طبق مصوبه اداره کار است.  نکرده اند دریافت
  .می کند

  فعاالن ضدسرمایه داری گيالن

 1389 بھمن 28

 دو کارگر ساختمانی به اعدام درمالء عام محکوم شدند 

  
ای متمول که   تن از اعضای خانواده۴ دو کارگر ساختماني، به اتھام قتل  بھمن گزارش می دھد 28روزنامه ایران در تاریخ 

  . محکوم شدند عام، زندان و شالق  بار قصاص و اعدام در مالء۵دادند، به  در خانه شان تعميرات ساختمانی انجام مي
 ساله و ٣٣، به رياست قاضی زمانی برای مرتضی )ساری(اين حکم توسط شعبه دوم دادگاه کيفری استان مازندران 

  . اش، ابراھيم صادر شده است ساله ٣٧دايی 
ھا اعتراف  به اين قتل" فنی و تخصصی"ھای  روزنامه ايران در اين باره نوشته است که اين دو نفر پس از بازجويي

  . اند ردهک
 ساله و ٣۴ ساله، ھمسرش معصومه ۶۴اند که در روز جمعه ھفتم آبان ماه سال جاری مرتضی توکلی تاجر  ايشان متھم

  . اند ه ويالييشان به قتل رسانده ساله را در خان٧ ساله و عسل ١١دو فرزندش عليرضا، 
انواده که تاجر برنج بودند، و مقايسه ی آن با بر اساس اين گزارش، متھمان اين پرونده پس از ديدن اوضاع مالی اين خ

  . اند يشتی خودشان مرتکب قتل شدهوضعيت مع
  . اند ھامات مطرح شده را رد کردهدر اين گزارش ھم چنين آمده است که اين دو شھروند، در دادگاه ات

ره قتل به چھار بار گفتنی ست که بر اساس حکم صادره توسط دادگاه مذکور مرتضی به اتھام مشارکت در چھار فق
 ضربه شالق و ابراھيم نيز به اتھام مشارکت در قتل ٧۴قصاص در مالء عام و به خاطر سرقت به سه سال زندان و 

عليرضا، پسر خانواده به يک بار قصاص در مأل عام و به خاطر کمک در قتل عمدی مرتضی توکلی به حبس ابد، به دليل 
 ضربه شالق ٧۴ سال زندان و ٣ سال حبس تعزيری و به اتھام سرقت به ١۵ه معاونت در قتل عمدی معصومه و عسل ب

 .محکوم شدند
  

    
        "منصور اسالو"اعتراض به ادامه بازداشت 

                    
منصور  "یم دربند رژی فعال کارگری جسمانيت از وضعی ضمن ابراز نگرانی ايانيه الملل با انتشار بينسازمان عفو ب

  .ید از زندان گردياسی سی زندانین ایخواستار آزاد، "اسالو
 منتقل يمارستان به بیمنصور اسالو به دنبال حمله قلب: " خود اعالم کردی اعتراضيانيه الملل در بين عفو بسازمان

 ی ھايه به توصید بای اسالمیمرژ.  بسته شده استيمارستان به تخت بی آھنير با زنجيرانسانی غیگشته و در اقدام
  ." نامبرده اقدامات الزم را انجام دھدی فورید و جھت آزادیتوجه نما" منصور اسالو "ی جسميت مرتبط به وضعیشکپز

  2011 یه فور17 _  1389 بھمن ماه  28  پنجشنبه
  

   ژاوهی ماه حقوق کارگران سد مخزن6عدم پرداخت 
  

 با مشکل عدم يز بار نین پروژه اینکار در ا باشد که کارگران مشغول به ی ژاوه واقع در استان کردستان می مخزنسد
  . شود ی ماه است که پرداخت نم6پرداخت حقوق مواجه بوده و حقوق آنان 

 ماه است که حقوق کارگران و پرسنل 6 از کار را به عھده دارد ی پروژه بخشین که در ای راه سازی از شرکت ھایکی
 100 شرکت که تعداد آنھا به ین رانندگان وکارکنان ا89/11/23 یکشنبه  از کارگران روزیکیخود را پرداخت نکرده وبه گفته 

   .يدند دست از کار کشوب  به نشانه اعتراض از صبح تا غريد رسینفر م
 از ساخت سد را بر عھده دارد یگری که بخش دیان ژی با نام شرکت سد سازيمانی پی از شرکت ھایگر دیکی ھمچنين

  يزکه شرکت نین کارگران خود را پرداخت نکرده و کارگران و پرسنل مشغول به کار در ا ماه است که حقوق6  حدود يزن
   .يدند دست از کار کش89/11/25 شنبه رسد به نشانه اعتراض روز  دوی نفر م250تعدادشان به 

   . اسفند را به آنھا داد15تا 1 یخ اعتصاب  ،کارفرما قول پرداخت حقوق معوقه کارگران از تارین ای پدر
      ی کارگری تشکل ھایجاد کمک به ای برای ھماھنگيته کم
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 گيرد   مي ای که شعله اعتصاب کارگران پااليشگاه نفت آبادان جرقه

شود و اعتصابات نه تنھا به بخش کارگری  تاريخ بار ديگر دارد تکرار مي: بھمن می نویسد 28  در تاریخ ندای سبز آزادی
 با 57نخستين بار کارگران پااليشگاه نفت آبادان سال . اش صنعت نفت را ھم فرا گرفته است امنهرسيده است بلکه د

ای به رژيم پھلوی زدند که سران آن ناچار به پذيرفتن نظر ملت و خروج از ايران شدند و اکنون  اعتصابات خود چنان ضربه
  . نعت نفت باشدضات روشن و عملی صرود که شاھد اعترا بار ديگر انگار ايران مي

به بيکاري، دست  تن از کارگران پااليشگاه نفت آبادان در اعتراض ۵٠صبح روز دوشنبه، بيست و پنجم بھمن ماه بيش از 
  . به اعتصاب زدند

توجھی مسئوالن در قبال وضعيت معيشت  ، کارگران پااليشگاه نفت آبادان در اعتراض به بي"ھرانا" به گزارش خبرگزاری
  . ع رفت و آمد به پااليشگاه شدندابل درب پااليشگاه بر روی زمين دراز کشيدند و مانايشان در مق

در پی اين حرکت اعتراضی مامورين نيروی انتظامی و حراست پااليشگاه سريعا خود را به محل تجمع رساندند و سعی 
ن کارگران اقدام به تھيهٔ فيلم و شود مامورين با ديدن کوتاه نيامد گفته مي. در متفرق کردن کارگران معترض داشتند

  .  ظھر ادامه داشت١٢اين تجمع تا ساعت . عکس از آنان نمودند
  . کنند  مقابل پااليشگاه تجمع مياين کارگران برای بار دوم است که در اعتراض به بيکاری در

اقتصادى و به دنبال آن  نه تنھا توانست ضربه مھلكی از نظر 57ھمراھى صنعت نفت ايران با جريان انقالب در سال 
نی اين حکومت در اداره کشور سياسى وارد آورد؛ و نيز ضمن ھدف قراردادن پايه ھاى پوسيده حكومت پھلوى سبب ناتوا

  . شد
 که حرکت اصلی و اثرگذار صنعت نفت شکل گرفت و صدھا نفر از کارگران و کارکنان آن اعتصاب 57 شھريور سال 18از 

ھای مردم و اعتصابات کارگری بيشترين  چند ماھی که خيزش.  چند ماه بيشتر فاصله نبودکردند تا بھمن ھمان سال
کومت مغلوب مردم دامنه اعتصابات به شھرھای ديگر کشيده شد و در نھايت ح. تاثير را در تغيير وضعيت داشت

  . وانقالبيون شد
ھايی که ھرچند کوچک ھم به نظر برسند  جرقه. گيرد ھای اعتصابات در صنعت نفت شکل مي اکنون اما نخستين جرقه

  . سوزاند د شد که خشک و تر را ميتوجھی به آن، آتش سھمگينی خواھ اما در صورت بي
ھای  آنھا تنھا به دنبال تغيير در شرايط و وضع موجود و ثبات بنيان. اعتراض کنندگان اما به دنبال چنين چيزی نيستند

ومت به اين خواسته، روزی خواھد رسيد که ديگراجابت اين خواسته نيز آنھا اعتنايی حک اصلی ھستند که در صورت بي
   .را راضی و خشنود نخواھد کرد

  
 ھومن فخار مقدم، فعال حقوق زنان بازداشت شد 

ھومن فخار مقدم از فعالين حقوق زنان و از اعضای کمپين يک ميليون :  اسفند گزارش می دھد 29 در تاریخ سحام نيوز
  . شت شدامضا بازدا

به گزارش تغيير برای برابري، ھومن فخار مقدم که به قيد وثيقه و به طور موقت آزاد بود، پس از احضار در روز يکشنبه 
  . بيست و چھارم بھمن ماه، با لغو وثيقه بازداشت شده است

  . اند مسئوالن اين فعال حقوق زنان را پس از بازداشت بالفاصله به زندان اوين منقل کرده
يان ذکر است که وی در طی اين مدت تنھا موفق به برقراری يک تماس تلفنی کوتاه و غير مستقيم با خانوادهٔ خود شا

  .شده و آنان را از سالمت خود با خبر کرده است
  
 

  ھا اعتراض بيكاران گچساراني به استخدام غير بومي

: فرماندار شھرستان گچساران، گفت :  آمده است  89بھمن 29 ایلنا در تاریخ –به گزارش خبرگزاری دولتی کار ایران 
برخي از جوانان گچساراني كه به استخدام شدن افراد غير بومي به جاي جوانان بومي در پروژه ھاي شركت نفت و سد 

  . چم شير اين شھرستان اعتراض داشتند در تجمعي آرام خواستار پيگيري مطالبات صنفي خود شده اند 
با اطالع يافتن از اين موضوع در ميان تجمع كنندگان حاضر شدم و ضمن : گفت و گو با ايلنا، افزود در  سيد اكبر عليزاده

  . شنيدن درخواست ھاي آنھا قول دادم كه درخواست ھايشان را پيگيري نمايم 
يران پروژ متاسفانه با وجود نيروي جوانان بيكار بسيار در شھرستان گچساران برخي پيمانكاران و مد: وي تاكيد كرد 

ھھاي شركت نفت و سد چم شير از نيروھاي غير بومي استفاده مي كنند كه نارضايتي ھاي اجتماعي را به دنبال 
  . داشته است 

فرماندار گچساران با انتقاد از اين وضعيت ايجاد شده از مسئوالن مربوطه خواست تا مطالبات بحق جوانان بيكار 
  . گچساران را مد نظر قرار دھند 

يزاده به تجمع كنندگان وعده داده است كه نظارت دقيقي بر جذب نيرو در پروژه ھاي اين شھرستان داشته باشد تا عل
  . حقي از كسي ضايع نشود 

  پايان پيام

   کميته ھماھنگی برای ایجاد تشکل کارگری

 وابسته به بخش خصوصی و .این کارخانه در شھر صنعتی رشت واقع است ساینا ایران: بر پایه خبر دریافتی آمده است 
به کارند که از   کارگر در این کارخانه مشغول70حدود . عامل آن فرد ضدکارگری به نام عباس نصيری است کارفرما و مدیر
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  . نفر استخدامی و بقيه کارگران قراردادی ھستند15این تعداد 
 از. راردادی ھميشه در معرض تھدید ھستندکارگران ق. در حدود بيست سال سابقه کار دارند کارگران استخدامی ھر یک

. تومان پرداخت می شود در ازای نھار و صبحانه به کارگران فقط ماھی پانزده ھزار. سالن نھارخوری خبری نيست
 , 206توليد کننده انواع قفل ھای درب اتومبيل ھای پژو  کارخانه ایران ساینا. کارخانه دارای سرویس ایاب و ذھاب است

  تا کنون1389با این حال، کارگران از برج آذر ماه . کارخانه ھميشه پيش فروش شده است محصوالت. تيا است و زان405
. ھای مکرر نتيجه نگرفته اند آن ھا عليرغم اعتراض. یعنی انتھای بھمن ماه دیناری بابت دستمزد دریافت نکرده اند

اما پنج شنبه ھا کارخانه . بعد از ظھر ادامه می یابد 15:30 صبح شروع می شود و تا6:30ساعت کار در کارخانه از 
   .دستمزد ناچيز کارگران طبق مصوبه اداره کار است. کار می کنند تعطيل است و کارگران در یک شيفت

 
55H گرفت را کارگر3قدیمی جان عدم رعایت اصول ایمنی درتخریب یک ساختمان 

نفر از کارگران مشغول کار  بھمن تخریب غير اصولی یک ساختمان درشرق تھران باعث مرگ سه29به گزارش مھر بتاریخ 
 .در این محل شد

شرقی در حال تخریب ساختمان  14 متر واقع دردر تکاوران شمالی، خيابان 160کارگران در منزل قدیمی به مساحت 
 شدنشان در زیر خروارھا خاک شد ر بر روی آنان ریخته و منجر به گرفتاربودند که آوا

 کند خطر جدی، جان فعال کارگری منصور اسالو را تھدید می

است که شرایط جسمی منصور اسالو رئيس ھيئت مدیره   ھفته2 در حدود :آمده است ایرانازبنابه گزارشات رسيده 
اشته است و لی بازجویان وزارت اطالعات از درمان وی در بيمارستانھای وخامت گذ سندیکای شرکت واحد تھران رو به

است تا حدی که ناچار  زندان ممانعت به عمل می آورند او در طی این مدت چندین بار دچار حملۀ قلبی گردیده خارج از
 .متوقف و به زندان بازگرداند به انتقال وی به بيمارستان شدند ولی ھر بار معالجات او را

 
بند به بيمارستان رجایی کرج منتقل گردید و وی را حتی بر تخت بيمارستان با دست بند  آخرین باری که با پابند و دست

و فوری دارد ولی از درمان  یکی از رگھای اصلی قلب او مسدود شده است و نياز به درمان جدی.پابند قرار داده بودند و
 .زندان بازگرداند چھارشنبه بهجدی او خوداری می کنند و مجددا او را روز 

شدن وی در بيمارستان رجایی به آنجا مراجعه کردند  مادر سالخورده ،ھمسر و فرزندانش پس از اطالع یافتن از بستری
پشت  خانواده اسالو از. شدند اما بازجویان وزارت اطالعات اجازه مالقات به آنھا ندادند و خواستار مالقات با آقای اسالو

چند مامور در اتاق وی   پابند و دست بند زدن به او در بخش مراقبتھای ویژه بيمارستان و حضورشيشه شاھد
غيره با خود برده بودند ولی ماموران حاضر در اتاق از  خانواده اسالو مقداری نوشيدنی تقویتی مانند آب ميوه و.بودند

 .آقای اسالو خوداری کردند تحویل گرفتن و تحویل دادن به

 رفت در گردن كارگر فروميلگرد 

روابط عمومي آتش نشاني، اين حادثه در  به گزارش.فرو رفتن ميلگرد به گردن كارگر ناشي، او را روانه بيمارستان كرد
 . شھريور رخ داد17خيابان 

حال ساختمان در  در جريان اين حادثه ھمزمان با خروج كارگر جوان از زيرزمين: فرمانده نجاتگران گفت فرھاد فرھادي
 .رفت ساخت ميلگرد چھارمتري از طبقه چھارم رھا شد و در گردن كارگر فرو

دستگاه پدال «را با دستگاه ويژه برش موسوم به  نجاتگران آتش نشاني با ھمكاري امدادگران اورژانس ميلگرد: وي افزود
 .مداوا به مركز درماني منتقل شد ، بريدند و كارگر آسيب ديده براي»بر

توجھي به اصول ايمني و استفاده نكردن از تجھيزات الزم از جمله  حادثه را ناشي از رعايت نكردن و بيوي علت اين 
 .كرد كاله ايمني اعالم

56Hکرمانشاه بی خبری از فعال کانون صنقی معلمان 

نيروھای امنيتی دستگير  ن کانون صنفی معلمان کرمانشاه به نام اکبر محمودی که توسطاز سرنوشت یکی از فعاال
 .شده اطالعی در دست نيست

 بھمن ماه در قصرشيرین 24موکریان، تاکنون از سرنوشت اکبر محمودی که روز  براساس گزارش خبرنگار آژانس خبری
 . مکان نامعلومی منتقل شده خبری در دست نيست دستگير و به

خانواده این شھروند، مقامات مسئول ھيچگونه توضيحی در رابطه با محل نگھداری  گفته می شود عليرغم پيگيری ھای
  احتمالی این معلم بازنشسته اھل قصرشيرین نداده اند واتھامات

 . دو نفر درريزش آوار بازار تھران جان باختند

ساعته 7ريزش آوار در بازار تھران عمليات :   آمده است 89بھمن 29  ایلنا در تاریخ–به گزارش خبرگزاری دولتی کار ایران 
  . ھا خاک به ھمراه داشت نشانان را برای بيرون آوردن افراد گرفتار شده در زير خروار آتش

 مبنی بر ريزش 125نشانی تھران وقتی با تماس شھروندان با سامانه  ستاد فرماندھی آتش به گزارش خبرگزارى ايلنا،
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 سازمان را به 9 و1 و ھمچنين گروه نجات 97 و1،73، 7ھای  نشانان ايستگاه ه دوطبقه روبرو شد بالفاصله آتشفروشگا
دقيقه روز گذشته به صورت ھمزمان راھی محل حادثه در مسير ما بين 14و13شان در ساعت  ھمراه ھمه مسئوالن

  . دقيقه به محل حادثه رسيدندچھارسوق بزرگ و کوچک بازار تھران روانه کرد که آنھا کمتر از سه 
نشانی تھران که در حضور حسين کلخورانی معاونت خدمات شھری  فتح اله تيموری معاون عمليات سازمان آتش

نشانی تھران، نظارت عمليات آوار برداری را  شھرداری تھران و ھمچنين محمدرضا حاجی بيگی مدير عامل سازمان آتش
الفاصله با قطع جريان گاز، برق و آب فروشگاه به چندين دسته عملياتی تقسيم نشانان ب آتش: بر عھده داشت، گفت

  . شدند
  . سازی اقدام به آواربرداری به ھمراه بيل مکانيکی و جرثقيل موجود در محل کردند آنھا با اجرای عمليات ايمن: وی افزود

تگاه زنده ياب و سگھای آموزش ديده ھالل در جريان عمليات از دس:نشانان افزود تيموری درباره جزئيات عمليات آتش
  . احمر نيز استفاده شد و در ھمان لحظات اوليه يک مرد سالمند را از زير آوار بيرون آورند

عوامل اورژانس .  ساله بودند را از زير آوار خارج کردند17و25،24آنھا در ادامه عمليات نفرات ديگر که جوان :تيموری گفت
از معاينه اين افراد مرگ دو نفر را تاييد و نفر سوم را دارای نبض اعالم کرده و او را راھی مرکز حاضر در محل حادثه پس 

  . درمانی کردند اما متاسفانه اين فرد در بيمارستان جان باخت
نشانی در برنامه گشت ايمنی صبح روز گذشته در ساختمان در   عملياتی سازمان آتش1مدير منطقه : وی در پايان افزود

ست ساخت مجاور حضور يافته و به علت تغيير شکل در وضعيت ساختمان مجاور و ايمن نبودن فعاليت عمرانی تذکرات د
  . ايمنی الزم را به عوامل آنھا داد که ظاھرا با بی توجھی آنھا مواجه شده است

ليه بامداد امروز به سازی محل و با کشيدن نوار ھشدار در دقايق او ھای دقيق و ايمن نشانان پس از بررسي آتش
  . ماموريت خود پايان دادند

  .علت اين حادثه در دست بررسی است
  

  دستمزد
  : كارتھران خواستارشد كانون شوراھاي اسالمي بازرس

  عدم كسرماليات ازحقوق كارگران
  

ون ھماھنگي كان البدل بازرس علي:   آمده است 89بھمن 30 ایلنا در تاریخ –به گزارش خبرگزاری دولتی کار ایران 
 نفره كارگري بايد ماھانه 4ام يك خانوار  براساس محاسباتي كه خودانجام داده: گفت شوراھاي اسالمي كاراستان تھران

  . كند  ھزار تومان درآمد داشته باشند تا بتوانند زندگي متوسطي را اداره100يك ميليون و 
 نفره را نيز مدنظر قرار دھيم اين 4ھاي دريافتي يك خانوار  نهاگر ميزان يارا: وگو با ايلنا افزود كوه خواھي درگفت حسن

  .  ھزار تومان درآمد داشته باشد930خانواركارگري بايد ماھانه 
مرغ، پنير، كره، ماست، برنج، روغن، قند و شكر، چاي،  اين محاسبه بر مبناي قيمت و مصرف نان، تخم: وي گفت

ھاي زائدو تشريفاتي در  اسي مصرفي كارگران انجام شده است و ھزينهگوشت، مرغ، حبوبات، ميوه و ساير اقالم اس
  . اين محاسبه دخالت داده شده است

محاسباتي اعالم شده از سوي شخص : كرد عضو ھيات رئيسه كانون شوراھاي اسالمي كارمحورجاده قديم كرج تصريح
  . كاراستان تھران ندارد اسالميمن انجام گرفته است و ارتباطي با كميته مزد كانون ھماھنگي شوراھاي 

كوه خواھي خواستارمساعدت دولت براي عدم كسر ماليات از حقوق كارگراني شدكه كمتر از يك ميليون تومان درماه 
داران از دادن ماليات فرار كنند اما كارگران و حقوق بگيران  شايسته نيست بسياري از سرمايه: درآمد دارند و اظھار داشت

  . اخت ماليات از سوي ماليات گريزان را بدھندتاوان عدم پرد
  پايان پيام

  
  ماه حقوق کارگران سد مخزنی ژاوه ٦عدم پرداخت 

سد مخزنی ژاوه واقع در استان کردستان می باشد که کارگران مشغول به کار در این پروژه این بار نيز با مشکل عدم 
  . اخت نمی شود ماه است که پرد٦پرداخت حقوق مواجه بوده و حقوق آنان 

 ماه است که حقوق کارگران و پرسنل ٦یکی از شرکت ھای راه سازی که در این پروژه بخشی از کار را به عھده دارد 
 رانندگان وکارکنان این شرکت که تعداد آنھا به ٢٣/١١/٨٩خود را پرداخت نکرده وبه گفته یکی از کارگران روز یکشنبه 

  .  از صبح تا غروب دست از کار کشيدند  نفر می رسيد به نشانه اعتراض١٠٠
ھمچنين یکی دیگر از شرکت ھای پيمانی با نام شرکت سد سازی ژیان که بخش دیگری از ساخت سد را بر عھده دارد 

 ماه است که حقوق کارگران خود را پرداخت نکرده و کارگران و پرسنل مشغول به کار در این شرکت نيزکه ٦نيز حدود 
  .  دست از کار کشيدند٢۵/١١/٨٩ نفر می رسد به نشانه اعتراض روز دوشنبه ٢۵٠تعدادشان به 

  .  اسفند را به آنھا داد١۵ تا ١در پی این اعتصاب ،کارفرما قول پرداخت حقوق معوقه کارگران از تاریخ 

  کميته ھماھنگی برای کمک به ایجاد تشکل ھای کارگری 
  
  ١٣٨٩ بھمن ٣٠
  

  دستمزد 
  ساس خط فقر تعيين شود  برا90حداقل مزد سال 
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: گفت كارگراستان سمنان خانه  دبيراجرايي:   آمده است 89بھمن 30 ایلنا در تاریخ –به گزارش خبرگزاری دولتی کار ایران 

  .  براساس خط فقر تعيين شود90كندكه حداقل مزد سال  عدالت حكم مي
 ھزار تومان در ماه نيست 900حال حاضر كمتراز خط فقركشوردر: وگو با خبرنگارايلنا افزود حسين طاھرزاده درگفت

  . شود ھرچندكه وزارت رفاه به عنوان متولي اعالم خط فقر حاضر به اعالم اين عدد نمي
 روز ديگر كارگران بايد ھوا 20شود و   روز تامين مي10 ھزار تومان حداقل مزد، زندگي كارگران براي 303با : وي تصريح كرد

  . بخورند
ھاي  دولت: افتادگي مزدكارگران در زمان جنگ تحميلي اظھار داشت انه كارگران سمنان با اشاره به عقبدبيراجرايي خ

  . ماندگي مزدكارگران توجه نكردند گذشته به توافق خود با نھادھاي كارگري و جبران عقب
ان از اين موضوع رضايت  درصد افزايش داشته باشد تا بتو40رسد حداقل مزدكارگران بايد  به نظر مي: طاھرزاده گفت
  . نسبي داشت

مند شد  چگونه است كه كارمندان دولت از بن و ساير مزايا بھره: اين فعال كارگري خواستار ارايه بن كارگري شد و گفت
  . گويند نداريم شود، مي اما نوبت به كارگران كه مي

  پايان پيام
 

 آبادان تداوم موج اعتراضات کارگری در پاالیشگاه
 

پرداخت ماھھا دستمزدھای معوقه خبر  رسيده از تداوم اعتراضات کارگری در پاالیشگاه آبادان، در اعتراض به عدمگزارش 
 .می دھد

 ماه 6که دستکم  " و شركت ساختمانی نصب3جمله فاز "کارگران شاغل در بخش مختلف این پاالیشگاه از 
تجمعات مکرر خواستار دریافت دستمزدھای معوقه  برپاییدستمزدھای معوقه خود را دریافت نکرده اند، چندین بار ضمن 

 پاالیشگاه آبادان در پاسخ به اعتراض كارگران طفره رفته و خطاب به آنان اعالم کرده اما مقامات رژیم در. خود شده اند
 .داردبه پاالیشگاه ن شما زیرنظر پيمانكار بخش خصوصی فعاليت می نمایيد و پرداخت دستمزدھای شما ربطی: "اند

  جان منصور اسالو در خطر است
 

 ھفته است که 2حدود :  آمده است 89 بھمن 30در تاریخ شنبه " یران در ای حقوق بشر و دمکراسينفعال"به گزارش 
 .ید آی ممانعت به عمل می وی از درمان جدیرو به وخامت گذاشته است ول" منصور اسالو "ی جسمیطشرا
 خارج از ی ھايمارستان در بی وی وزارت اطالعات از درمان قطعیان اسالو بازجو منصوری جسمانيت رغم وخامت وضعبه

 که ناچار ی است تا حدیده گردی بار دچار حمله قلبین مدت چندین ایمنصور اسالو ط.  آورندیزندان ممانعت به عمل م
 .انده شد او را متوقف و به زندان بازگردت ھر بار معالجای شدند وليمارستان به بیبه انتقال و

 

 کميته ھماھنگی برای ایجاد تشکل -ضرورت تفکيک دو روند سياسی در اعتراضات جاری 
 کارگری 

  
 -  به توصيه دولت ھای سرمایه داری غرب -در مصر، مردم حسنی مبارک را از قدرت به زیر کشيدند در حالی که ارتش 

ارتش . کل نظام سرمایه داری مصر پيش نرودفقط نظارت کرد و مراقب بود که سقوط حسنی مبارک تا حد فروپاشی 
کامال آماده در صحنه سياسی حضور داشت زیرا می دانست که فقط او می تواند جای خالی حسنی مبارک را پر کند و 

مبارک استعفا کرد و قدرت را به ارتش . ھمين طور ھم شد. بدین سان نظام سرمایه داری را از گزند انقالب حفظ کند
 ٢٠١١انتخابات در سپتامبر : تقابال ارتش ھم به وظيفه اش عمل کرد و وعده حسنی مبارک را تکرار نمود واگذاشت، و م

بنابراین، تا آنجا که به آینده ای مربوط می شود که مبارک وعده می داد و اکنون ارتش . بدون شرکت حسنی مبارک
نظر تداوم و پيش روی انقالب مصر ھم چيزی تغيير اما آیا می توان گفت که از . وعده می دھد چيزی تغيير نکرده است

این حقيقت را ھيچ کس نمی تواند انکار کند که . نکرده است؟ ھيچ انسان بصير و آگاھی نمی تواند چنين چيزی بگوید
ت ی خود یک دیکتاتور را از قدرت به زیر کشيده و در تجربه مستقيم خود پی برده اند که می توانند قدر مردم با مبارزھ

پس، بی تردید، به رغم انتقال قدرت دولتی از . ھای دیگر را نيز به زیر بکشند و وضع موجود زندگی خود را تغيير دھند
حسنی مبارک به ارتش و تکرار وعده حسنی مبارک توسط ارتش، آن چه در مصر اتفاق افتاده از نظر ملزومات ادامه 

بارک راه را برای گسترش امواج اعتصابات کارگری فراھم کرد و سرنگونی حسنی م. انقالب یک گام بزرگ به پيش است
 پا به ميدان نھاده و مطالبات طبقاتی - اگرچه نه با ساز و برگ جنگی الزم -ی سرنوشت ساز انقالب مصر اکنون طبقھ

واھد داد البته ارتش، چنان که انتظار می رفت، اعالم کرده است که اجازه نخ. خود را در مقابل ارتش گذاشته است
پاسخ این پرسش دیگر با طبقه کارگر مصر است که آیا می تواند ارتش را سر جایش . اعتصابات کارگری ادامه یابد

ی حاکم بر مصر فروکند که اجازه این گونه سخن گفتن با کارگران را ندارند؟  بنشاند و در کله ژنرال ھای چھار ستارھ
جدیدی از مبارزه طبقاتی شده اند که در جریان آن باید با تجھيز خود به مسلم این است که کارگران مصر وارد مرحله 

اما نکته . شوراھای سرمایه ستيز تکليف خود را با نيروی مسلح و رکن رکين نگھبان نظام بردگی در مصر روشن کنند
ر به مرحله کنونی مورد بحث ما دراین نوشته نه این موضوع بلکه اشاره به نقش یک عامل مھم در رسيدن کارگران مص
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نکته مورد بحث ما در . مبارزه است، مرحله ای که چنان که گفتيم از نظر نيازھای ادامه انقالب گام بزرگی به پيش است
واقعيت این است که جنبش مصر . این جا درس گيری از یک تجربه مھم انقالب مصر و به کارگرفتن آن در مورد ایران است

روند مبارزه توده ای برای سرنگونی : انقالبی توانست دو روند سياسی را از ھم تفکيک کند و نوک تيز آن یعنی جوانان 
این جنبش با تفکيک این دو روند توانست حسنی . حسنی مبارک و روند مبارزه ارتش برای حفظ نظام سرمایه داری

ض قدرت از مبارک به ارتش را بپذیرد و مبارک را سرنگون کند بی آن که خود را در مقابل ارتش قرار دھد یا، برعکس، تفوی
  . بدین سان به حاکميت ارتش تن دردھد یا آن را متحد خود قلمداد کند

بی گمان، اوضاع سياسی ایران با وضعيت مصر متفاوت است و نمی توان و نباید انتظار داشت که آنچه در مصر اتفاق 
اوت اساسی حکومت ھای مصر و ایران از نظر قدرت سرکوب صرف نظر از تف. افتاد در ایران نيز به ھمان شکل روی دھد

 اجازه حضور مستمر مردم معترض ایران در خيابان ھا را نمی - برخالف آن چه در مصر و ميدان التحریر پيش آمد - که 
 شکل  ژانویه جوانان مصر بود و ارتش پس از٢۵ی حضور در ميدان التحریر جنبش  دھد، در مصر پيشگام و فراخوان دھندھ

ی حضور در خيابان ھا نه  حال آن که در ایران فراخوان دھندھ. گيری این جنبش و برای کنترل آن به صحنه سياسی آمد
یک جنبش برخاسته از دل مردم معترض بلکه جناحی از حکومت است که از قدرت خلع شده و به اپوزیسيون رانده شده 

را به ميدان التحریر می آوردند، این جا موسوی و کروبی ھستند که  ژانویه بود که مردم ٢۵آن جا جوانان جنبش . است
با این ھمه، اگر در مصر پاسخ مثبت مردم به حضور در ميدان التحریر . مردم را به خيابان انقالب و ميدان آزادی می آورند

 موسوی و کروبی نه نفوذ معلول نفوذ جنبش جوانان مصر در ميان مردم بود، در ایران علت پاسخ مثبت مردم به فراخوان
اصالح «در این واقعيت ھيچ تردیدی نيست که اقبال مردم به . اینان بلکه فقدان وجود یک جنبش مورد قبول مردم است

 از یک سو به این دليل بوده که -  و از آن تاریخ تا کنون ١٣٨٩ خرداد ٢٢ تا ١٣٧۶ خرداد ٢ از - در سال ھای اخير » طلبان
را تنھا » اصالح طلبان«ان ھای اپوزیسيون سياسی را قبول نداشته اند و ندارند و ازسوی دیگر مردم ھيچ یک از جری

. مجرای مجاز و قانونی و کم ھزینه برای ابراز مخالفت خود با رژیم دانسته اند، بی آن که توھمی به آنان داشته باشند
 نيز گفته ایم، نه از حب علی بلکه از بغض معاویه ، چنان که قبال»اصالح طلبان«به بيان ساده تر، روی آوری مردم به 

بنابراین، اگر امکانی به وجود آید که از دل ھمين اعتراض ھای جاری یک جنبش متکی به خود و مورد قبول . بوده است
» اصالح طلبان« اقبال مردم به - جنبشی که مردم طنين صداھا و خواست ھای خود را در آن بشنوند -مردم شکل گيرد 

باید ضمن شرکت در اعتراضات جاری به سوی این امکان و تبدیل آن به واقعيت . ود خواھد شد و به ھوا خواھد رفتد
  . پيش رفت

یک . یک پيش شرط پيدایش چنين امکانی، تفکيک ھمان دو روندی است که در مورد جنبش مصر به آن اشاره کردیم
مایه داری و حکومت مدافع آن را ھدف قرار داده است و، روند روند، مبارزه ای است که به طور خودانگيخته نظام سر

در ایران، برخالف مصر، این دو روند به . برای حفظ نظام سرمایه داری ایران است» اصالح طلب«دیگر، مبارزه جناح معزول 
اند و تفکيک آن به علت فقدان امکان ھرگونه جنبش متشکل و مستقل طبقه کارگر به گونه ای پيچيده به ھم گره خورده 

با این ھمه، اوج گيری و حدت یابی آتش فشان اعتراضات مردم ایران، که درپی گسترش . ھا به آسانی صورت نمی گيرد
امواج خشم فروخفته مردم شمال آفریقا و خاورميانه پيدا شده است، نشان می دھد که تفکيک این دو روند حتی در 

ی آنان در   که حضور فعال و تعيين کنندھ- مان جوان طبقه کارگر ایران پيشگا. کوتاه مدت به ھيچ وجه بعيد نيست
 می توانند با افق تفکيک این دو روند به جای شعارھای - اعتراضات خيابانی جاری را ھيچ کس نمی تواند انکار کند 

رچمی که می توان آن را پرچم مطالبات پایه ای طبقه کارگر را برافرازند، پ» یا حسين، ميرحسين«سرمایه دارانه ای چون 
معنای عملی تفکيک دو روند فوق این است که کارگران باید ضمن شرکت فعال در . در دو شعار آزادی و رفاه خالصه کرد

به طور مشخص موسوی و (اعتراضات خيابانی جاری و سردادن شعارھا و مطالبات خود نه زیر پرچم اصالح طلبان معزول 
حرکت با این چشم انداز و . حد خود بشمارند و نه در عين حال تضاد خود را با آنان عمده کنندبروند یا آنان را مت) کروبی

طرح مطالبات آزادی و رفاه در اعتراضات جاری است که امکان شکل گيری یک جنبش متکی به خود، مورد قبول مردم و 
از سوی جمعيت » آزادی، آزادی، آزادی:  بگو آزادی، آزادی، آزادی؛«شعار . متشکل از جوانان کارگر را به وجود می آورد

 شکل گيری چنين جنبشی را نوید می دھد، جنبشی شورایی ١٣٨٩ بھمن ٢۵بزرگی از شرکت کنندگان در تظاھرات 
ی اجتماعی سرمایه و دولت مدافع آن را  که با طرح مطالبات پایه ای طبقه کارگر و متشکل شدن حول این مطالبات رابطھ

  . د قرار می دھدھدف مبارزه خو
  

  و مواد مخدر، شصت بندر غيرقانونی دارد بنزینیقاچاقسپاه پاسداران بزرکترین 
 

به عمل آمده سپاه پاسداران ایران   بر اساس تحقيقاتی که از سوی مؤسسه رند :  لوموند، ترجمه و انتشار از روز آنالين
رارداد از طریق مؤسسات وابسته به خود نظير شرکت مھندسی ق 7650 از زمان پایان جنگ ایران و عراق تا کنون با انعقاد

 ھای تابعه آن مانند ھرا و شرکت مھندسی سپاساد و نيز شرکت سھامی احيای سپاھان گام خاتم النبيين و شرکت
  .ھای بلندی در مسير تسلط بر عرصه اقتصادی کشور برداشته است

  
به عنوان ( کشاورزی، مخابرات  سازی، سد سازی و ساخت تونل،سپاه پاسداران انقالب در حوزه ھای نفت و گاز، راه

به عالوه . جراحی ھای سرپائی با ليزر حضور فعال دارد ، ساختمان سازی و حتی)سھامدار عمده شرکت مخابرات ایران
 .شرکت بھمن در توليد خودروی مزدا شریک است سھام% 45با در اختيار داشتن 

  
 ميليون دالر 12اقتصاد تا " غيرقانونی" ایران، در آمد حاصل از فعاليت سپاه در عرصه ھایبه گفته تحليل گران اقتصادی  

یکی از نمایندگان در جلسه علنی مجلس در مورد وجود شصت   اوضاع طوری شده است که حتی. در سال می رسد
 .نھاد نظامی دست به افشاگری زد بندر غيرقانونی متعلق به این

نيز قاچاق سيگار و مشروبات  شود که قاچاق بنزین جيره بندی شده از طریق استان ھرمزگان وعالوه بر این گفته می 
و گرچه سپاه در خط مقدم مبارزه با قاچاق مواد مخدر قرار  الکلی تحت نظارت تعدادی از فرماندھان سپاه انجام می گيرد

 وزیع مواد مخدر، به خصوص در استان سيستان وپاره ای از اعضای عاليرتبه سپاه در امر ت دارد امّا بر اساس شایعات
 .بلوچستان دست دارند
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شرکت ھا بی نياز کرده است و این  موقعيت ویژه سپاه این نھاد را از شرکت در مزایده ھای اقتصادی برای خرید سھام

 تن از رؤسای شرکت ھای خصوصی در نامه ای 29  پنج سال پيش .مسئله موجب رنجش بخش خصوصی شده است
 .از این مسئله ابراز نارضایتی کردند

نمایش قدرت می زنند به عنوان مثال در  پاسداران گاه برای ابراز ناخرسندی خود از انعقاد قراردادھای اقتصادی دست به
بين المللی خمينی در تھران مجبور شد قراردادی را که با یک شرکت  ھنگام افتتاح فرودگاه] خاتمی[  دولت2004سال 

روز افتتاح اشغال  کند زیرا پاسداران، خشمگين از اینکه خود طرف قرارداد نبودند، باند فرودگاه را در ه بود لغوترک بست
 .کردند

  
سوی بانک ملّی به این نھاد نظامی  یکی دیگراز امتيازاتی که به سپاه تعلق می گيرد اعطای وام با بھره استثنائی از

 ميليون دالر از این بانک 100وابسته به سپاه در عرض چھار سال  ی ویژه قدس نيرو 2000است به عنوان نمونه در دھه 
 .وام گرفت

. قدیمی سپاه قرار دارند در رأس مؤسساتی که پس از انقالب و با بودجه دولتی تشکيل شده اند اغلب فرماندھان
 ریاست آن را یکی از شرکت تابعه است که 350  کارمند و200000عظيم ترین این مؤسسات بنياد مستضعفان با 

شھيد نيز از زمره این مؤسسات به شمار می رود که رئيس آن از اعضای  بنياد. فرماندھان قدیمی سپاه برعھده دارد
اختيار بسيج قرار  در این ميان دو نھاد دفاع مقدس و بنياد فرھنگی ایثارگران در. مشاور احمدی نژاد است قدیمی سپاه و

  .دارد
  

   در یک اقدام اعتراضی جاده را بستندھا فتهكارگران نساجي با
  

 بعداز 4 تا 30/2ھا از ساعت   نفر از كارگران نساجي بافته180 :  ایلنا آمده است –به نوشته خبرگزاری دولتی کار ایران 
الل ھاي كرمان علت تجمع و بستن جاده را انح كارگران نساجي بافته. اقدام به بستن جاده کردند) يكشنبه(ظھر امروز

اي از مديران در ھيات  چندي پيش عده: يكي از كارگران به خبرنگار ايلنا گفت.شركت توسط سھامداران اعالم کردند
ھا به شھرستان قزوين گرفتند كه در اعتراض به اين امر ما ظھر امروز  تشخيص تصميم به انحالل شركت و انتقال دستگاه

طبق گفته .  نفر ديگر از نيروھا گرفتند18 دي تصميم به اخراج 30 پايان مديران در: وي گفت.اقدام به بستن جاده کرديم
مسئوالن بنا : وي گفت.ماه و بقيه در آخر سال تسويه حساب شوند  نفر ديگر در پايان بھمن35خود مسئوالن قرار است 

 نفر در شركت مشغول به 550قبال : او گفت. ھزار ھكتار زمين كارخانه را به صورت آزاد در معرض فروش بگذارند14دارند 
يكي . نفر ھستند180كار بودند كه مسئواين به عناوين مختلف اقدام به اخراج كارگران کرده و در حال حاضر اين تعداد 

ھاي اين شركت مستھلك و قابل استفاده   مديران اعالم کردند دستگاه82 و 81ھاي  در سال: ديگر از كارگران گفت
يكي ديگر .ھا به استان گلستان و تبريز انتقال و درحال حاضر فعال ھستند  ھمين دستگاهنيست كه در اين خصوص گويا

 سال به سازمان كاركرمان مراجعه کرديم كه متاسفانه 5بندي مشاغل مدت  درخصوص طرح طبقه: از كارگران گفت
  .مسئولين تاكنون اقدامي به عمل نياوردند

ياسي فرمانداري كرمان با حضور در جمع كارگران خواستار متفرق رضايي، معاون س غالم16گفتني است راس ساعت 
اي با حضور اعضاي كميسيون و جديدساز مسئول  شنبه جلسه شدن كارگران شد و به آنان قول مساعد داد روز سه

  .شركت در محل استانداري كرمان برگزار شود
  

 دستمزد

   به جاي افزايش مزدكارگران پوشش تامين اجتماعي بيشتر شود
 

منابع صندوق توسعه : وزير اقتصاد گفت: آمده است 89بھمن 30 ایلنا در تاریخ –به گزارش خبرگزاری دولتی کار ایران 
  . گيرد ملي در خدمت اھداف توسعه كالن اقتصاد كشور قرار مي

ئوالي به گزارش ايلنا، سيد شمس الدين حسيني در حاشيه ھمايش تأمين مالي در جمع خبرنگاران در پاسخ به س
اگر به جاي افزايش دستمزد كارگران به سراغ تكميل : درباره ميزان افزايش دستمزد كارگران در سال آينده اظھارداشت

تواند جايگزين افزايش مزد شود زيرا اين روش از سياست ھا   اين حمايت مي پوشش تأمين اجتماعي گام برداشته شود،
  . و تجربه ھاي موفق دنياست

از مشكالت اقتصاد ايران اين است كه ھر ساله به بھانه تورم نرخ دستمزد و حقوق افزايش مي يابد يكي : وي افزود
  . درحالي كه براي حمايت از كارگران بايد از پوشش تأمين اجتماعي استفاده كرد

قيمت و تورم پايد كه تبديل به موج افزايش  افزايش ساالنه نرخ دستمزد و حقوق كارگران ديري نمي: حسيني تصريح كرد
  . شود مي

ھا قرار مي  وزيراقتصاد با بيان اينكه در سال آينده و برمبناي قانون برنامه پنجم منابع قابل توجھي در اختيار بانك
  . ھا شده و نھادھاي جديدي براي تأمين مالي شكل خواھند گرفت اين منابع موجب به افزايش سرمايه بانك:گيرد،گفت

در طراحي پرداخت يارانه نقدي : ھاي جوان و دريافت يارانه نقدي ،عنوان كرد در مورد زوجحسيني در پاسخ به سؤالي 
مقرر شده افرادي كه قبال ثبت نام كرده ولي از قلم افتاده و يا تغييراتي در خانوار ايجاد شده است، و يا افرادي كه به 

  . شود تن سابقه براي دريافت يارانه تلقي مياند ثبت نام كنند و ثبت نام قبلي به معناي داش تازگي ازدواج كرده
ھاي نقدي فقر مطلق و نسبي را  اي وجود ندارد كه كسي در كشور گرسنه بماند و يارانه ديگر دغدغه: او ادامه داد

  . رود پوشش داده است كه از دستاوردھاي بزرگ اقتصادي سال جاري به شمار مي
ھا و توزيع يارانه نقدي كه  چه مدنظر است با اجراي قانون ھدفمندي يارانهآن: رييس كارگروه تحوالت اقتصادي تصريح كرد

  . ھا فراتر از افزايش دستمزد اثر خواھد گذاشت اين يارانه كند، ھزينه خانوارھا را بيشتر جبران مي
 كه  شود،اگر به جاي افزايش دستمزد كارگران به سراغ تكميل پوشش تأمين اجتماعي گام برداشته : وزيراقتصاد گفت
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  . تواند جايگزين افزايش مزد شود ھا پيش بيني شده است اين حمايت مي اين امر در قانون ھدفمندي يارانه
وزير اقتصاد در پاسخ به سوالي مبني براينكه گفته مي شود بودجه سال آينده براي تامين يارانه با كمبود منابع 

ھا بر اساس محاسبات دقيق يارانه نقدي پرداخت  ندي يارانهام اما در طرح ھدفم چنين چيزي نشنيده: روبروست،گفت
  . شود مي

فردا با ارايه اليحه : را منوط به با ارائه اليحه بودجه دانست و تصرح كرد90ھا در اليحه بودجه  وي منابع ھدفمندي يارانه
  . بودجه به مجلس به ھمه اين سئوالت پاسخ داده خواھد شد

ھا مھمترين اتفاق اقتصاد كشور در سي سال گذشته رخ داد كه در طي آن نه تنھا  ارانهبا اجراي ھدفمندي ي: او گفت
  . افزايش مصرف برق اتفاق نيفتاد بلكه منجر به كاھش مصرف برق و بنزين در كشور شد

 با وجود بزرگترين ھجمه به اقتصاد ايران، شاخص:ھاي يكجانبه عليه كشورمان يادآورشد حسيني با اشاره به تحريم
 درصد برخوردار شد و اين نشان مي دھد 20 درصدي ھمراه شد و صادرات غير نفتي از رشدي معادل 75بورس با رشد 

  . ھاي اعمال شده خم به ابرو نياورده است كه اقتصاد ايران در برابر تحريم
يد طراحي شده در شوراي پول ھاي مختلف و ابزارھاي جد با برنامه: داري ،نيز گفت او با اشاره به برنامه ھاي جديد خزانه

  . و اعتبار و شوراي بورس تقويت خواھد شد و با انتشار اوراق خزانه منابع جديد براي دولت ايجاد مي شود
 از منابع غير نفتي تأمين 1390وزير اقتصاد ھمچنين در پاسخ به سئوال ديگري مبني براينكه چه سھمي از منابع بودجه 

ھاي گذشته اليحه بودجه توسط رئيس جمھور به مجلس ارائه شود كه  د طبق روال سالصبر كني: شود، تصريح كرد مي
  . سھم درآمدھاي غيرنفتي از اليحه بودجه مشخص خواھد شد

  پايان پيام
  

ھای عضو سندیکای صنعت برق ایران به   نفر از کارکنان کارخانه500بيش از یکھزار و 
   .اند دليل تعطيلی واحد توليدی از کار بيکار شده

  
محمد پارسا، ریيس ھيات مدیره سندیکای :  بھمن گزارش می دھد 30سرویس اقتصادی سایت آفتاب در تاریخ 

اند و با  سه کارخانه به دليل بحران مالی تاکنون تعطيل شده: توليدکنندگان تجھيزات برقی با اعالم مطلب باال افزود
ھای اخير  ھای ما ھم در سال بقيه کارخانه. اند  کار بيکار شده نفر کارگر از2000 تا 1500تعطيلی این واحدھا حدود 

   .اند اند و کارگرانشان را تعدیل کرده سياست انقباضی پيش گرفته
  

توانم اسمش را ببرم  ای شده می ھا، کارخانه آونگان اراک بوده است که چون نامش رسانه یکی از این کارخانه: او گفت
   .توانم اعالم کنم نمی،ه دليل این که از صاحبانش اجازه ندارم  برااما اسم دو کارخانه دیگر 

  
: کنند توضيح داد درصد ظرفيت کار می30 تا 20ھا در این بخش با حدود  او با اشاره به این که به دليل بحران مالی کارخانه

ست دادن بازارھای از یک سو در حال از د. تواند صنعت برق را با مشکالتی مواجه کند این وضعيت در آینده می
مان را نيز در اختيار کشورھای دیگر  ھا پایين است بازار داخلی مان ھستيم و از سوی دیگر به دليل این که تعرفه خارجی
   .ایم قرار داده

  
ھای این وزارتخانه  پارسا در پاسخ به این سئوال که با توجه به اعالم آمادگی وزارت نيرو برای پرداخت بخشی از بدھی

 : مشکل حل خواھد شد، گفتآیا 
دانيم كه  مي. خواھيم با دريافت پول از وزارت نيرو بتوانيم حقوق و عيدي كارگرانمان را شب عيد پرداخت كنيم  ما مي”

. اند اما واقعا پاسخگوي اين ھمه بحران كيست ھا به كار گرفته مسئوالن وزارتخانه ھمه تالششان را براي پرداخت بدھي
  “كرديم  بيني مي ھا بروز اين مشكل را پيش ما سال. ھاي ناشي از اين وضعيت را جبران كرد تشود خسار آيا مي
دانيم که مسئوالن  می. خواھيم با دریافت این پول بتوانيم حقوق و عيدی کارگرانمان را شب عيد پرداخت کنيم ما می

آیا . واقعا پاسخگوی این ھمه بحران کيستاند اما  ھا به کار گرفته وزارتخانه ھمه تالششان را برای پرداخت بدھی
   .کردیم بينی می ھا بروز این مشکل را پيش ما سال. ھای ناشی از این وضعيت را جبران کرد شود خسارت می
  

تواند پول ما را بدھد مشکل  باید دقت کرد که وقتی وزارت نيرو یا ھر وزارتخانه دیگری نمی: او در توضيح این مطلب افزود
کما این که نباید تصور . کشد تا بحران خود را نشان دھد ای دو تا سه سال طول می کند و فاصله  بروز نمیھمان زمان

شویم بلکه باید توجه داشت که  ھا با ظرفيت پایين ما سریع با بحران خاموشی روبرو می کرد به دليل کار کردن کارخانه
  .شی خود را نشان دھدشود تا بحران خامو یک فاصله زمانی دو تا سه سال طی می

   
کنند و صنایع ما با کمتر از ظرفيت  ھا با تمام ظرفيت کار نمی البته به دليل وضعيت اقتصادی ھمه کارخانه: او گفت
کردند ما حتما ھمين حاال ھم  ھا و صنایع با ھمه توان خود کار می باید بگویم که اگر کارخانه. کنند شان توليد می اسمی

   .دھد شدیم اما در حال حاضر به دليل وضعيت اقتصادی بحران خاموشی خود را نشان نمی وبرو میبا بحران خاموشی ر
  

ما مدعی ھستيم وزارت نيرو باید ھزار ميليارد :  ھزار ميليارد تومان اعالم کرد و گفت5او حجم مطالبات از وزارت نيرو را 
  نکرده اند لبی را قبول تومان خسارت نيز به ما بپردازد اما تا به حال آنھا چنين مط

 ھزار ميليارد تومان است ، ما مدعي ھستيم وزارت نيرو بايد ھزار ميليارد تومان خسارت 5 حجم مطالبات از وزارت نيرو ”
ھا از ما جريمه  حرف ما اين است كه وقتي بانك. اند نيز به ما بپردازد اما تا به حال آنھا چنين مطلبي را قبول نكرده

  “دولت نبايد جريمه ديركرد خود را به ما بپردازد؟ گيرند چرا  مي
  گيرند چرا دولت نباید جریمه دیرکرد خود را به ما بپردازد؟ ھا از ما جریمه می حرف ما این است که وقتی بانک
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  گزارشی دیگر 
 بيش از ھزار و پانصد کارگر صنعت برق از کار بيکار شدند 

  
ھاي عضو   نفر از كاركنان كارخانه500 بيش از يكھزار و : یلنا آمده است  ا–به گزارش خبرگزاری دولتی کار ایران 

محمد پارسا،  به گزارش خبرگزاري ايلنا، .اند به دليل تعطيلي واحد توليدي از كار بيكار شده سنديكاي صنعت برق ايران
كارخانه به دليل بحران سه : افزود رييس ھيات مديره سنديكاي توليدكنندگان تجھيزات برقي ضمن اعالم مطلب فوق

بقيه : او افزود .اند  نفر كارگر از كار بيكار شده2000 تا 1500حدود  اند و با تعطيلي اين واحدھا مالي تاكنون تعطيل شده
يكي از : او گفت .اند كرده اند و كارگرانشان را تعديل ھاي اخير سياست انقباضي پيش گرفته ما ھم در سال ھاي كارخانه

توانم اسمش را ببرم اما اسم دو  اي شده مي نامش رسانه ھا، كارخانه آونگان اراك بوده است كه چون اين كارخانه
   .توانم اعالم كنم كه از صاحبانش اجازه ندارم نمي كارخانه ديگر ار به دليل اين

 
: داد كنند توضيح يت كار ميدرصد ظرف30 تا 20ھا در اين بخش با حدود  بحران مالي كارخانه او با اشاره به اين كه به دليل

حال از دست دادن بازارھاي  از يك سو در. تواند صنعت برق را با مشكالتي مواجه كند اين وضعيت در آينده مي
مان را نيز در اختيار كشورھاي ديگر  پايين است بازار داخلي ھا مان ھستيم و از سوي ديگر به دليل اين كه تعرفه خارجي
  .ايم قرار داده
ھاي اين وزارتخانه  بدھي در پاسخ به اين سئوال كه با توجه به اعالم آمادگي وزارت نيرو براي پرداخت بخشي از پارسا

بتوانيم حقوق و عيدي كارگرانمان را شب عيد  خواھيم با دريافت اين پول ما مي: آيا مشكل حل خواھد شد، گفت
اند اما واقعا  ھا به كار گرفته  را براي پرداخت بدھيوزارتخانه ھمه تالششان دانيم كه مسئوالن مي. پرداخت كنيم
ھا بروز اين  سال ما. ھاي ناشي از اين وضعيت را جبران كرد شود خسارت آيا مي. اين ھمه بحران كيست پاسخگوي

   .كرديم بيني مي مشكل را پيش
 

 تواند پول ما را بدھد مشكل ديگري نميدقت كرد كه وقتي وزارت نيرو يا ھر وزارتخانه  بايد: او در توضيح اين مطلب افزود
كما اين كه نبايد تصور . دھد كشد تا بحران خود را نشان اي دو تا سه سال طول مي كند و فاصله ھمان زمان بروز نمي

شويم بلكه بايد توجه داشت كه  سريع با بحران خاموشي روبرو مي ھا با ظرفيت پايين ما كرد به دليل كار كردن كارخانه
  .شود تا بحران خاموشي خود را نشان دھد سه سال طي مي له زماني دو تايك فاص
ظرفيت  كنند و صنايع ما با كمتر از ھا با تمام ظرفيت كار نمي وضعيت اقتصادي ھمه كارخانه البته به دليل: او گفت
كردند ما حتما ھمين حاال ھم  خود كار مي ھا و صنايع با ھمه توان بايد بگويم كه اگر كارخانه. كنند شان توليد مي اسمي

  .دھد حاضر به دليل وضعيت اقتصادي بحران خاموشي خود را نشان نمي شديم اما در حال با بحران خاموشي روبرو مي
بايد ھزار ميليارد  ما مدعي ھستيم وزارت نيرو:  ھزار ميليارد تومان اعالم كرد و گفت5از وزارت نيرو را  او حجم مطالبات
ھا از ما  حرف ما اين است كه وقتي بانك. اند قبول نكرده يز به ما بپردازد اما تا به حال آنھا چنين مطلبي راتومان خسارت ن

  نبايد جريمه ديركرد خود را به ما بپردازد؟ گيرند چرا دولت جريمه مي
  

             حقوق معوقه طلبکارندیاسوجکارگران کارخانه قند 

 یاسوجکارگران کارخانه قند : گوید ی میاسوج خانه کارگر یی اجرادبير  :ا آمده است    به نوشته خبرگزاری دولتی ایلن
                                                                          . طلبکار ھستند٨۴ تا ٨٢ ی از مطالبات سالھایھنوز بابت بخش

 است دولت ی که مدتی کارخانه خصوصین نفر در ا٢٠٠ به یکزدن:  گفتیلنا،گو با خبرنگار ا و  در گفتی رضا جنتعلی
                                                                                          . اداره موقت را آن بر عھده دارد مشغول به کار ھستنديتمسول
ھرچند در حال حاضر :  است، گفتی خصوصیران مطالبات معوقه کارگران مربوط به عملکرد مدینکه ایادآوریا  بوی
 در خصوص پرداخت مطالبات ی اقداميچ ما ھنوز ھکند ی حقوق ماھانه کارگران را با پرداخت می موقت دولتیریتمد

    .معوقه گذشته انجام نشده است

 نسبت به یت طرح شکایق از طریاسوج از کارگران کارخانه قند ی تاکنون بخشیاسوج  خانه کارگریی اجراير دبگفته به 
 اول يمه تا ن٨٢ دوم سال يمه مطالبات معوقه مربوط به نینک ای آوریاد با وی .اند  مطالبات معوقه خود اقدام کردهیافتدر

  .د انجام دھ است از دولت خواست تا نسبت به بازپرداخت آن به کارگران اقدام قاطع٨۴سال 

  دستمزد
 !آقای وزیر، وضع وخيم کارگران را درک کنيد

 !کنيم گوید که بخاطر باال رفتن تورم از افزایش دستمزد کارگران خوداری می آقای وزیر می
مطمئن ! جناب وزیر کار لطف کنيد و یکماه فيش حقوقی خودشان را با حقوق پنج کارگر عوض کنيد! پيشنھادی دارم

وقتی نظر وزیر کار را در                                    !نظرتان در مورد افزایش دستمزدھا عوض خواھد شدھستم که حتما 
کنند و یا اینکه واقعا  باره دستمزد سال نود خواندم بسيار شگفت زده شدم؛ گویا ایشان در این کشور زندگی نمی

 .کنند کاری در روز باز ھم در زیر خط فقر زندگی میاطالعی از وضعيت اسفبار کارگران ندارد که با دو شفيت 
بينند؛ آقای وزیر  شود بيشترین صدمه را کارگران می ھا که گفته می شود با اجرای طرح ھدفمند کردن یارانه چطور می
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 !کنيم گوید که بخاطر باال رفتن تورم از افزایش دستمزد کارگران خوداری می می
مطمئن ! لطف کنيد و یکماه فيش حقوقی خودشان را با حقوق پنج کارگر عوض کنيدجناب وزیر کار ! پيشنھادی دارم

 !ھستم که حتما نظرتان در مورد افزایش دستمزدھا عوض خواھد شد
در واقع ایرادی . سالھاست که شرایط وخيم کارگران را کسی درک نکرده و به ھمين دليل شما ھم درک نخواھيد کرد

باید اتوبوس و مترو سوار نشوید تا متوجه شوید که مردم در طول روز را چگونه و با چه شما حتما . شود گرفت ھم نمی
 .کنند مشکالتی تردد می

 آب، برق، گاز، بنزین، و گازوئيل که بيشترین تاثير را بروی قيمتھا خواھند  چطور می توانيد بدون توجه به افزایش قيمت.
گيریم و یا این سھام  مگر ما کارگران چقدر یارانه نقدی می!  بيان کنيد؟گذاشت چنين اظھاراتی را در مورد مزد کارگران

 عدالت که شما ان را بھانه عدم اضافه شدن دستمزد آورده اید چقدر است؟
ایم  اینھا برای کارگران ھنوز وجود خارجی ندارد و ما تا بحال ھيچ چيزی از این سھام عدالتی که شما نام می برید ندیده

 !دانيم که این سھام چه شکلی است و اصال نمی
کنيم و یا استخدام دولتی ھم ھستيم ھنوز ھيچ  اینھا برزندگی حداقلی ما مزدبگيران که یا درکارگاه کار می

 .تاثيرنگذاشته و وجود خارجی ندارد
آنھا در ھایی که باقيمانده  دانيم که نبود تشکلھای مستقل کارگری نبود چنين وضعيتی است ھمان تشکل خودمان می

 .اند سالھای گذشته بيشتر در حال از ھم پاشيدگی قرار گرفته
توانيد چنين اظھارات یکطرفه ای بيان کنيد؛ وقتی نمایندگان واقعی کارگران نباشند مسلما باید شاھد اتخاذ  شما می

 . خط فقر استحاضر حقوق کارگران چندین برابر زیر یادمان باشد که در حال !غازی مزدمان باشيم افزایش شندر
شوم که تنھا راه چاره، تشکيل تشکلھای مستقل کارگری بدون دخالت دولت و کارفرما است  آقای وزیر در پایان یادآور می

است؛ اميدورام که با فراھم شدن زمينه  ھایی اوضاع نامناسب کارگران بوده سالھاست که تجربه نبود چنين تشکل
 .ود وضع مزدی کارگران باشيمتشکيل تشکلھای مستقل کارگری شاھد بھب

  راننده عضو سندیکای کارگران شرکت واحد- سيد داوود رضوی *

  
      آبادانیشگاه در پاالیتداوم موج اعتراضات کارگر

  
 آبادان، در اعتراض به عدم پرداخت ماھھا یشگاه در پاالیاز تداوم اعتراضات کارگر بھمن حاکی 30در تاریخ  يده رسگزارش

  . دھدیقه خبر م معویدستمزدھا
 ماه 6که دستکم "  نصبی و شركت ساختمان3جمله فاز " از یشگاه پاالین شاغل در بخش مختلف اکارگران

 معوقه ی دستمزدھایافت تجمعات مکرر خواستار دریی بار ضمن برپاین نکرده اند، چندیافت معوقه خود را دریدستمزدھا
 كارگران طفره رفته و خطاب به آنان اعالم کرده اعتراضدان در پاسخ به  آبایشگاه در پاالیماما مقامات رژ. خود شده اند

  !" نداردیشگاه به پاالی شما ربطی و پرداخت دستمزدھایيد نمای ميت فعالی بخش خصوصيمانكار پیرنظرشما ز: "اند
 

   "ینا سایرانا" معوقه در کارخانه یعدم پرداخت دستمزدھا
              
 معوقه کارگران را ی تاکنون دستمزدھای رشت، از آذرماه سال جاریواقع در شھر صنعت" ینا ساانیرا" کارخانه کارفرمای

  .پرداخت نکرده است
 کارگر 70 يل کننده انواع قفل درب اتومبيدتول" ینا سایرانا" در کارخانه يالن، در گی داریه به گزارش فعاالن ضد سرمابنا

 قرار يکاری در معرض خطر اخراج و بيشه بوده و ھمی کارخانه قراردادین کارگر شاغل در ا55.  باشندیمشغول بکار م
  .دارند
     1389 بھمن ماه  30 شنبه

  
   "ينانمس"عدم پرداخت مطالبت معوقه کارگران کارخانه 

   
 معوقه ی ماه دستمزدھا3 از پرداخت يل، اتومبی برقیل کننده انواع وسايدتول" ينانمس" کارخانه کارفرمای
  .ید نمای می کارخانه خودداریناغل در اکارگران ش
 آنان ی باشد و دستمزدھای می کارگر قرارداد25 ی رشت، دارایواقع در شھر صنعت" يسنانم "کارخانه

  . استیده و پرداخت گرديين تعیم شده توسط اداره کار رژيين تعیطمطابق شرا
   1389 بھمن ماه  30 شنبه

  
  اران کارخانه پارس متال به سپاه پاسدیلتحو

      
 کارخانه ین معوقه کارگران کارخانه پارس متال، ای و عدم پرداخت ماھھا دستمزدھايشتی گسترش مشکالت مععليرغم

  .یدبه سپاه پاسداران واگذار گرد
 یی ھوايروی نیل بھمن ماه رسما تحو٢٧ جاده مخصوص کرج، از روز سه شنبه 8 يلومتر پارس متال واقع در ککارخانه

 يستم سپاه قطعات سی خواھد كرد و برايير كارخانه ھم تغین ايد عمده، خط توليير تغینبه دنبال ا. یدن گردسپاه پاسدارا
 ماھھا یافت کارخانه جھت درین که مبارزات کارگران ايرد گی مصورت ی اقدام در حالینا.  خواھد كرديد را تولییھوا

  . معوقه خود ھمچنان ادامه داردیدستمزدھا
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   1389اه   بھمن م30 شنبه
 
       

   براساس خط فقر تعيين شود 90حداقل مزد سال 
 

 ھزار تومان در ماه نيست ھرچندكه وزارت رفاه به عنوان متولي اعالم خط فقر 900خط فقركشوردرحال حاضر كمتراز 
 . درصد افزايش داشته باشد40حداقل مزدكارگران بايد /شود حاضر به اعالم اين عدد نمي

 . براساس خط فقر تعيين شود90كندكه حداقل مزد سال  عدالت حكم مي: گفت كارگراستان سمنان خانه ييدبيراجرا: ايلنا
 ھزار تومان در ماه نيست 900خط فقركشوردرحال حاضر كمتراز : وگو با خبرنگارايلنا افزود حسين طاھرزاده درگفت

 .شود ن عدد نميھرچندكه وزارت رفاه به عنوان متولي اعالم خط فقر حاضر به اعالم اي
 روز ديگر كارگران بايد ھوا 20شود و   روز تامين مي10 ھزار تومان حداقل مزد، زندگي كارگران براي 303با : وي تصريح كرد

 .بخورند
ھاي  دولت: افتادگي مزدكارگران در زمان جنگ تحميلي اظھار داشت دبيراجرايي خانه كارگران سمنان با اشاره به عقب

 .ماندگي مزدكارگران توجه نكردند خود با نھادھاي كارگري و جبران عقبگذشته به توافق 
 درصد افزايش داشته باشد تا بتوان از اين موضوع رضايت 40رسد حداقل مزدكارگران بايد  به نظر مي: طاھرزاده گفت
 .نسبي داشت

مند شد   از بن و ساير مزايا بھرهچگونه است كه كارمندان دولت: اين فعال كارگري خواستار ارايه بن كارگري شد و گفت
 .گويند نداريم شود، مي اما نوبت به كارگران كه مي

1389/11/30 
 

زارشی از وضعيت زنان کارگر فروشنده و منشی در شھرستان کاميارانگ  

 که ی گزارشی که از وضعيت فروشندگان پوشاک در تھران ارائه شد، در این جا گزارشی مختصر از وضعيت زنانی در ادامه
ی مصاحبه با  این گزارش نتيجه. به عنوان فروشنده و منشی در شھرستان کامياران مشغول به کار ھستند آمده است

ی  وضعيت کارگران شھرستان کامياران در بسياری از موارد به وضعيت کارگران فروشنده.  نفر از این کارگران است۵٠
ای است که در ھر دو گزارش به طور یکسان  رارداد، سه مسئلهچنين ق مزد، بيمه و ھم ميزان دست. تھران شبيه است

به عنوان مشکالت اساسی این کارگران مشخص شده است از این رو تحليل گزارش فروشندگان پوشاک تھران، در مورد 
شود در ادامه گزارش  کارگران زن فروشنده و منشی شھرستان کامياران نيز صادق است و به ھمين دليل پيشنھاد می

ای از وضعيت کلی کارگران زن فروشنده و منشی کامياران آمده  در زیر خالصه. فروشندگان پوشاک تھران نيز خوانده شود
   :است

کنند و این در حالی است   ھزار تومان دریافت می٨٠ تا ۴٠از آنھا دستمزدی بين % ۵٦ نفر مصاحبه شونده، ۵٠از ميان 
ر مشغول به کار ھستند و معنی آن این است که درصد باالیی از کسانی که  ساعت یا بيشت٨از این کارگران، % ٨٢که 

 ٣٠٠باالترین ميزان دستمزد دراین قشر . کنند  ساعت یا بيشتر کار می٨گيرند نيز  مزد می  ھزارتومان دست٨٠ تا ۴٠بين 
 ٣٠٠ ھزار تومان تا ۴٠ن از نوسان حقوق این کارگرا. شود از این کارگران می% ٦ھزار تومان است که البته تنھا شامل 

 ھزار تومان مشغول به کار ١٢٠تر از  مزدی پایين طور که گفته شد، اکثر این کارگران با دست ھزار تومان است اما ھمان
   .ھستند

ھمچنين . دیگر تحت پوشش بيمه نيستند% ٨٦بوده است و % ١٤ مصاحبه شونده تنھا ۵٠تعداد بيمه شدگان، از ميان 
   .دھد  این کارگران را تشکيل می%٣۴ دارند تنھا - اعم ازموقت یا دائم - رارداد کارگرانی که ق

به طور کلی ميزان رضایت شغلی در ميان این قشر ھمچون فروشندگان پوشاک در تھران بسيار پایين است و این یعنی 
   .کنند  مصاحبه شونده، از شغل خود احساس رضایت نمی۵٠از ميان % ٨٠

 .مده است که آمار ارائه شده برای ھر دو گزارش تھران و کامياران در آن قيد شده استدر ادامه جدولی آ
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  کميته ھماھنگی برای کمک به ایجاد تشکل ھای کارگری

  
 ١٣٨٩ بھمن ٣٠
  
  

   بوکانین شھرداراخراج دھھا نفر از کارگرا
 
 شھر ین ای نفر از کارگران شھرداریظرف چند روز گذشته س: بھمن آمده است 30 در  از بوکانیافتی اساس خبر دربر

 . ھستند، از کار اخراج شده اندی سال سابقه شغل15 تا 10 ی دارایککه ھر 
 حقوق مسلم خود در برابر اداره کار بوکان ييع در اعتراض به تضی بھمن ماه کارگران اخراج30 امر، روز شنبه ین دنبال ابه

 که در حق آنان صورت گرفته است، در جواب به اعتراض ی توجه به اجحافی بیمکارگزاران رژ. دست به تجمع زدند
  . باشند از کار اخراج شده اندی نھاد سرکوبگر را دارا نمین اارت و کيستند نيجیکارگران اعالم کردند چون آنان بس

البته تاريخ دقيق استقرار مردم يعنی اجداد ما در اين روستا : ای روستا در خصوص پيشنه اين روستا می گويدرئيس شور
حتی . به صورت دقيق مشخص نيست ولی در زمان وقوع جنگ جھانی اول اجداد ما در اين روستا سکونت داشته اند

ه در تملک اجداد ما بوده و آنھا کشاورزی و زمينھايی که اکنون شرکت فوالد خوزستان در آن احداث شده در گذشت
  . دامداری می کردند ولی رژيم پھلوی با زور اين زمينھا را از ما گرفت و برای ساخت شرکت فوالد اختصاص داد

ھر کس از خارج از روستا که به آن نگاه کند متوجه نوعی زنگ زدگی در جای جای روستا می شود و با ورود به داخل 
دود ناشی از فعاليت .  عظيم اين زنگ زدگی که ناشی از فعاليت شرکت فوالد خوزستان است می شودروستا به حجم

شرکت بر اين روستا سرازير می شود و عالوه بر مشکالت فراوان تنفسی و زيست محيطی برای اھالی روستا، باعث 
نطقه را به روستايی سرخ تبديل کرده شده پودر آھن بر روی تمام خانه ھا و وسايل مردم ساکن در روستا بنشيند و م

  . است
در روز دود زيادی از فلرھای شرکت خارج نمی شود ولی در شب : رئيس شورای روستای خيط در اين خصوص می گويد

به ناگاه دود غليظ و فراوانی از فلرھای شرکت خارج می شود که اغلب آن بر روی روستا سرازير می شود شايد اين امر 
است که اين شرکت در روز از ترس نگاه مردم و برخی سازمانھا فعاليت ھای مخالف محيط زيست را انجام به اين خاطر 

  . نمی دھد و آنھا را به شب واگذار می کند
روستا به علت مشکلی که مطرح کردم از داشتن : رئيس شورای روستا در خصوص جاده دسترسی به روستا می گويد

 جاده ما جاده ای متعلق به شرکت فوالد است که آن ھم در برخی شبھا بسته می جاده دسترسی محروم است و تنھا
  . شود و ماشين ھای سنگين و مينی بوس ھای برخی اھالی موفق به ورود به روستا نمی شوند

مدرسه دو کالسه موجود در روستا در زمان رژيم سابق احداث شده و لوله کشی آب موجود در روستا : وی يادآورد شد
 با نظر مساعد يک مھندس خارجی که در زمانھای گذشته برای ساختن شرکت فوالد خوزستان در منطقه حضور ھم
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يافته بود، انجام شده با اين وجود انتظار ما از مديران دولت و استان برای حل مشکالت معيشتی خود انتظار بی جايی 
  . نيست

در مجلس تنھا در روزھای انتخابات ما و مشکالت ما را می شناسند، نوذری با اشاره به اينکه متاسفانه نمايندگان اھواز 
ضمن دعوت از استاندار خوزستان و فرماندار اھواز برای ديدن وضعيت ما در اين روستا، تقاضا داريم با دلسوزی به : افزود

ر سايه خدمات نامه ھای بی شمار ما برای حل مشکالت روستا رسيدگی کنند تا مردم روستا طعم شيرين زندگی د
  . انقالب اسالمی را بچشند

  
  

جنبش کارگری ومروری براعتصابات 
!واعتراضات کارگران درايران  

  ٢٠١1 - ١٣٨٩سال   ماهاسفندروزشمار

  
  
  
  
  
  

  "ژاوه"گزارشی از اعتصابات شکل گرفته در پروژه ساخت سد 
 

ھای قشالق و گاورود،   محل تالقی رودخانه واقع در جنوب غربی سنندج و در" ژاوه"کارگران شاغل در پروژه سد مخزنی 
 . بھمن ماه اعتصاب کردند25 و دوشنبه 24در اعتراض به عدم پرداخت ماھھا دستمزدھای معوقه خود، روزھای یکشنبه 

بنا به گزارش سایت کميته ھماھنگی برای کمک به ایجاد تشکل ھای کارگری، یکی از شرکت ھای راه سازی که در 
به .  ماه است که دستمزد کارگران و پرسنل خود را پرداخت نکرده است6از کار را به عھده دارد، این پروژه بخشی 

 نفر از کارکنان در اعتراض به عدم پرداخت 100 بھمن ماه بيش از 23نشانه اعتراض به این اقدام، روز یکشنبه 
 .دستمزدھای معوقه خود اعتصاب کردند

که بخش دیگری از ساخت این سد را بر " ژیان" با نام شرکت سد سازی ھمچنين یکی دیگر از شرکت ھای پيمانی
 ماه است دستمزدھای معوقه کارگران را پرداخت نکرده و کارگران و پرسنل مشغول به کار در این شرکت 6عھده دارد، 

پی این اعتصابات، در .  بھمن ماه اعتصاب اعتراضی برپا کردند25 نفر می رسد، روز دوشنبه 250نيز که تعداد آنان به 
 . اسفندماه دستمزد معوقه کارگران را پرداخت نماید15کارفرما وعده داده است، در حد فاصل روزھای اول تا 

   1389 اسفند ماه  1یکشنبه 
 

  "یویهز" از پرداخت دستمزدھا در پروژه ساخت سد یخوددار
 

 پروژه را ین ماه است که حقوق کارگران شاغل در ا7 از يش بياران،واقع در حومه شھر کام" یویهز "ی سد خاککارفرمایان
 .پرداخت نکرده اند

 و مقامات شرکت جھاد نصر یان کارفرمای، کارگری تشکل ھایجاد کمک به ای برای ھماھنگيته به گزارش کمبنا
 ھا يت فعال بودن سد،ی خاکيل را بر عھده دارند، با شروع فصل زمستان به دلیویه زیکردستان که پروژه احداث سد خاک

 ماه 7 شدن يکار سد عالوه بر بین شاغل در ارانندگان کارگران و ی اقدام تمامین ايجهدر نت. را متوقف کرده اند
 سد ین معوقه، کارگران ایدر اعتراض به عدم پرداخت دستمزدھا.  نکرده اندیافت دريز معوقه خود را نیدستمزدھا
 ی ھاه برگزار کرده اند، اما ھربار با جواب سر باال و وعدینصر تجمع اعتراض بار در مقابل دفتر شرکت جھاد ینتاکنون چند

 . مواجه شده انديندروغ
   1389 اسفند ماه  1 یکشنبه

  
   کارگر٣٠٠تعطيلی کارخانجات پارس الکتریک و بيکاری 

 
الکتریک وابسته به شرکت پارس  کارخانجات: آمده است 89 اسفند1 ایلنا در تاریخ –به گزارش خبرگزاری دولتی کار ایران 

 کارگر رسمی در تعطيلی به ٣٠٠تاکنون با داشتن بيش از   ماه پيش۴از حدود ) شستا(گذاری تامين اجتماعی  سرمایه
 .برد سر می

زاده  غيوری که حسن ) زیرمجموعه وزارت رفاه(الکتریک وابسته به ھلدینگ صنایع عمومی شستاست  کارخانجات پارس
 کارخانجات پارس  معتمد رضایی مدیرعامل يس ھيات مدیره این ھلدینگ است و در حال حاضر آقایمدیرعامل و نایب رئ

از اعضای ھيات مدیره ھلدینگ صنایع عمومی شستا واز نزدیکان  فر که مجيد متقی الکتریک است و نکته دیگر این
 .بازرسی وزارت رفاه و عضو ھيات مدیره چندین شرکت است محصولی است که مدیرکل

عمومی  الکتریک با دستور معتمد رضایی و با ھماھنگی مدیرعامل ھلدینگ کارخانجات پارس تعطيلی به گزارش ایلنا،
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از دیگراعضای  عليرضا ابراھيمی  بھروز مرادی، محمدرضا ایمانی و. گذاری تامين اجتماعی بوده است شرکت سرمایه
 .ھستند ھيات مدیره ھلدینگ صنایع عمومی شستا

اشتغال معتمدرضایی دربنياد  ه و معتمدرضایی سابقه دوستی با یکدیگر دارند به طوری که در زمانزاد غيوری
حال حاضر معتمد رضایی خود از مدیران  است اما در بوده  زاده از مدیران زیر دست معتمد رضایی مستضعفان، غيوری
  رود می زاده به شمار زیرمجموعه غيوری

  
 اکی زیویه ماه حقوق معوقه کارگران سد خ٧

 ماه است که حقوق کارگران خودرا ٧ کيلو متری شھرستان کامياران ، بيش از ٣۵کارفرمایان سد خاکی زیویه واقع در 
  . پرداخت نکرده اند

کارگران و رانندگان کاميون ھا برای شرکت پيمانکاری کار می کنند که شرکت پيمانی نيز قرار داد با شرکت جھاد نصر 
با شروع فصل زمستان به .  نفر می رسد در حال حاضر بی کار می باشند٦٠عداد این کارگران که به ت. کردستان دارد 

دليل خاکی بودن سد ،کار نيز تعطيل شده و ماشين ھا نيز متعلق به خود رانندگان نبوده و در حال حاضر اکثریت کارگران 
  .  ماه حقوق معوقه طلب دارند٧ز طرفی ھم که با این کاميون ھا مشغول به کار بودند از کار بيکار شده و ا

رانندگان کاميون ھا به ھمراه شرکت پيمانی چندین بار مقابل درب شرکت جھاد نصر واقع در شھر سنندج رفته و خواھان 
  . پرداخت حقوق معوقه خود شده اند اما ھر بار نيز با جواب سر باال و وعده ھای دروغين مواجه شده اند

 
 تاخير در بھره برداری از فازسوم/ پاالیشگاه آبادان در  آغاز اعتصاب

 

بزرگترین پاالیشگاه توليد بنزین کشور که  این.اعتصاب در پاالیشگاه آبادان بسيار پرمعنا است: روز آنالين، اردالن صيامی 
 این بار و در  سر وص دای زیادی کرد،۵٧اعتصاب کارکنانش در انقالب  نيز ھست و قدیمی ترین پاالیشگاه خاورميانه 

اند؛این   بھمن دست از کار کشيده٢۵انقالب، شاھد اعتصاب کارگران فاز سوم خود است که از روز  دھه سوم ھمين
 .کارگران شش ماه است حقوقی دریافت نکرده اند

 اندولی تحصن واعتصاب ھنوز بنا به گزارش ھای خبری حراست ومسئولين امنيتی با اعتصاب کنندگان برخورد کرده 
ادامه خواھد یافت زیرا پرداخت حقوق معوقه کارگران  گفته می شود ای اعتصاب در روزھای اینده نيز. نشکسته است

ميشود ولی ھنوز   وعده راه اندازی فاز سوم این پاالیشگاه داده88این در حالی است که از اول سال .فعال عملی نيست
 .به بھره برداری نرسيده است

 بود که مدیرعامل وقت 86ميانه سال   در دستور کار قرار گرفت ولی در82االیشگاه آبادان از سال راه اندازی فاز سوم پ
 20اجرای فاز سوم طرح بھينه سازی پاالیشگاه آبادان، حدود  با: "شرکت ملی پاالیش و پخش فرآورده ھای نفتی گفت

 ". فرآورده استراتژیک کاسته خواھد شدکشور توليد و به ھمين مقدار از واردات این درصد از بنزین مورد نياز

عمليات فاز یک شامل واحد  در قالب طرح توسعه پاالیشگاه آبادان، سه فاز در سال ھای گذشته تعریف شده بود که
فاز دوم این طرح . این واحد دو سال بعد به پایان رسيد. شد  آغاز1382 ميليون دالر از سال 100تقطير در خأل، با ارزش 

 طبق.  ميليارد دالر ھزینه داشت5/1قدیمی پاالیشگاه و ساخت واحدھای جدید بود که   آوری واحدھایمسئول جمع
 .پيدا می کند برنامه ھای فاز دو، توليد گازوئيل و بنزین این پاالیشگاه افزایش و نفت کوره کاھش

ليدی مجتمع کت کراکر با بنزین ھای تو با راه اندازی این واحد، بنزین: "ابھجی،مدیر عامل وقت در این مورد گفته بود
 ". برای مصرف داخلی کشور توليد می شود87بنزین با اکتان  واحد تقطير پاالیشگاه آبادان مخلوط و معمولی

پاالیشگاه آبادان، اوراق مشارکت ميان  در آن دوره مقرر شده بود برای تامين بخشی از منابع مالی پروژه بنزین سازی
سودآوری باالی پروژه سود سرمایه گذاری آن در حداقل زمان به سھامداران   گفته ابھجی با توجه بهمردم توزیع شودتا به

ایران ھم پيشتر از  نورالدین شھنازی زاده، مدیرعامل شرکت ملی پاالیش و پخش فرآورده ھای نفت .شود بازگشت داده
 درصد 15خبر داده و سود این اوراق مشارکت را   ميليون دالر اوراق مشارکت عمومی برای پاالیشگاه آبادان250توزیع 

 .اعالم کرده بود

رضا ابھجی ھم  این مجتمع، علی  مدیرعامل وقت  به پایان برسد و در فروردین ھمان سال88فاز سوم قرار بود در سال  
گری مانند گاز بوتان،  و واحدھای دی  ھزار بشکه45ظرفيت روزانه  کراکر جدید با اندازی یک واحد کت با راه: "اعالم کرد

ميليون ليتر در روز 16 الکيالسيون، اسيد پالنت و واحدھای جانبی ميزان توليد بنزین در این پاالیشگاه به ایزومریزاسيون،
ھرچه بيشتری در  در حال حاضر توسعه فاز سوم پاالیشگاه آبادان با شتاب: "وی در جمع خبرنگاران گفت".خواھد رسيد

 ."اتمام برسد جاری به شود این طرح تا پایان سال  بينی می شحال انجام است و پي

حالی بود که کشور به خاطرتھيه  این در.  ھم به پایان رسيد ولی فازسوم این پاالیشگاه به اتمام نرسيد88ولی سال 
جود آلودگی ازعرف توليد بنزین از مجتمع ھای پتروشيمی با و بنزین در تنگنای شدید بود؛ بی جھت نبود که طرح خارج
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اما نمایندگان مجلس به جای طرح پرسش در مورد تاخير دربھره برداری از این فاز، .قرار گرفت ھای شدید در دستور کار
 بيان 89 انرژی مجلس در آبان  تمجيد و تعریف از طرح تازه پرداختند وعبدهللا کعبی، نماینده آبادان وعضو کميسيون به

با دشمنان در دھه فجر پاالیشگاه آبادان به بھره برداری ميرسد   با تحریم بنزین ومقابلهبه حمد خدا برای مقابله: "داشت
گرفته اميدواریم این  ھای خوبی که در این زمينه انجام گذاری با سرمایه. خودکفایی بنزین برداشته ميشود وقدم نھایی در

ه این پاالیشگاه وشازند اراک بود که مسئولين نفتی طرح توسع."برداری شود  بھمن ماه آماده افتتاح و بھره22پاالیشگاه 
در مجتمع ھای  توليد بنزین(رساندکه در توليد بنزین به نوع تازه ای از خودکفایی خارج از نوع اول  را به این نتيجه

 .ميرسند) پتروشيمی

 ميليون 6ظرفيت توليد روزانه آبادان با   پاالیشگاه3فاز : "ضيغمی، مدیر عامل فعلی پاالیش پخش کشور در این مورد گفت
 ".ماه امسال به بھره برداری می رسد  درصد پيشرفت، بھمن89ليتر بنزین سوپر با 

 250توليد روزانه :  ميليارد ریال عنوان کرد و افزود183ميليون یورو معادل  432معاون وزیر نفت ھزینه اجرای این پروژه را 
دیگر اھداف این پروژه  د تن گوگرد و ھمچنين بھبود شرایط محيط زیست از تن خوراک پتروشيمی و یکص330 - پروپيلن تن

 .است

ھاي دشمنان براي اعمال  تالش"آنچه   بھمن ماه در نماز جمعه تھران با اشاره به15اینگونه بود که اقای خامنه ای در 
: لت ايران تمام شده است ابراز داشتھاي دشمن ھمواره به نفع م تحريم خواند و تأكيد بر اينكه" تحريم بنزين عليه ايران

اين وجود در حال  ھا، در ايران آشوب خواھد شد، اما با بيني كردند كه با اين تحريم تحليلگران آنھا پيش در ھمين زمينه"
 ".بنزين به طور كامل خودكفا خواھد شد  بھمن كشور در توليد22حاضر بر اساس گزارشاتي كه بنده دارم، تا 

بھمن به 22وپاالیشگاه ابادان در نفتی ھا ونه وعده رھبر حمھوری اسالمی در این مورد به واقعيت نپيوستاما نه تاکيد 
راه اندازی دچار مشکالت حساسی شده که اینده راه اندازی این  بر اساس گزارش ھا مراحل نھایی. بھره برداری نرسيد
 ت باادعای اینکه اینھا مشکالت پيمانکار است وربطی بهنف این در حالی است که شرکت .برده است فاز را در ابھام فرو

قول نفتی ھا ایران رادرتوليد  شرکت نفت ندارد، حمایت خود را از این فاز دریغ کرده و سرنوشت این فاز که ميرفت به
 متوقف  درصد40خاورميانه یعنی ستاره خليج فارس شده که در مرحله  بنزین خودکفا سازد ھمانند بزرگترین پاالیشگاه

 .مانده است

شركت ساختماني نصب پااليشگاه   كارگر500بيش از : " پاالیشگاه به روز ميگوید یکی از کارگران اعتصابی فاز سوم
ھم در حاليکه اين كارگران به لحاظ دستمزد يك سوم و حتي  آن. ماه است كه حقوقي دريافت نكرده اند6آبادان، اكنون 

 برای ھمين كارگران اعتصاب کرده اند اما مسئول پااليشگاه آبادان نه. ريافت مي كنندد يك ششم كارگران قديمي تر پول
سوم اين پااليشگاه مشغول به كار  تنھا در مقابل اعتراض كارگران از پاسخ طفره رفته بلکه خطاب به كارگراني كه در فاز

يكي دیگر از  ".ا ربطي به پااليشگاه نداردمي كنند و حقوق آنھ ھستند گفته آنھا زيرنظر پيمانكار بخش خصوصي فعاليت
شكايت كنيم كه گوش شنوايي وجود داشته  معلوم نيست ما بايد به كجا: "كارگران اين پااليشگاه ھم به روز گفت

 ھيچ پرداختی 89درسال  شرکت نفت: "این درحالی است که یکی از مدیران پيمانکاری این پروژه به روز ميگوید".باشد
  ".دھيم  که بتوانيم مطالبات کارگران را پاسخبه ما نداشته

  مقابل اداره کل تامين اجتماعی سننندج  تجمع کارگران اخراجی نساجی کردستان

 بھمن 30روز شنبه  :  آمده است 8 اسفند 1در تاریخ ھماھنگی برای کمک به ایجاد تشکل ھای کارگریبه گزارش کميته 
 دست به تجمع زدند وخواستار 10:30 صبح الی 9ردستا ن از ساعت  نفر از کارکران اخراجی نساجی ک70 ،1389

مسولين مربوطه پس از .بازنشستگی پيش از موعود برای کارگرانی شدند که کارھای سخت وزیان آورانجام می دھند
از ميان کارگران نيز.   با نمایند ه کارگران جلسه داشته باشند12حاضر شدن در جمع کارگران ،قرار بر این شد ،ساعت 

  .خود سه نفر را به عنوان نماینده انتخاب کردند ودرباره خواست ومطالبات خود به بحث وگفت گو نشستند

  :کارگران خواست خود را در سه مورد به شرح ذیل بيان کردند

  .برابر ھر سال کار ،یک سال ونيم بيمه برای آنھا حساب شود  -1   -1

  .ن کار فاصله دارد بيمه به حساب ایددوران خدمت سربازی که با دورا  -2   -2

 .دوران بيمه بيکاری را جزو دوران کارھای سخت وزیان اور حساب کنند   -3  -3

 
 آبادان  اعتصاب کارگران فاز سوم پاالیشگاه

بھمن بدليل عدم 25از دوشنبه  بنا به گزارش روز آنالین بتاریخ اول اسفند ماه کارگران فاز سوم پاالیشگاه آبادان
 .را آغاز کرده اند ماه حقوق دست از کار کشيده واعتصاب نامحدودشان6فتدریا

کنندگان برخورد کرده اندولی تحصن واعتصاب تا به امروز  بنا به ھمين گزارش ،حراست ومسئولين امنيتی با اعتصاب
ت حقوق معوقه این اعتصاب در روزھای اینده نيز ادامه خواھد یافت زیرا پرداخ گفته می شود.ھنوز نشکسته است 



 310

 .فعال عملی نيست کارگران
 كارگر شركت ساختماني نصب پااليشگاه 500از  بيش“: یکی از کارگران اعتصابی فاز سوم پاالیشگاه به روز ميگوید

آن ھم در حاليکه اين كارگران به لحاظ دستمزد يك سوم و حتي .نكرده اند  ماه است كه حقوقي دريافت6آبادان، اكنون 
پااليشگاه آبادان نه  برای ھمين كارگران اعتصاب کرده اند اما مسئول. قديمي تر پول دريافت مي كنند رانيك ششم كارگ

كارگراني كه در فاز سوم اين پااليشگاه مشغول به كار  تنھا در مقابل اعتراض كارگران از پاسخ طفره رفته بلکه خطاب به
 ”.مي كنند و حقوق آنھا ربطي به پااليشگاه نداردپيمانكار بخش خصوصي فعاليت  ھستند گفته آنھا زيرنظر

كنيم كه گوش شنوايي وجود  معلوم نيست ما بايد به كجا شكايت“: دیگر از كارگران اين پااليشگاه ھم به روز گفت يكي
 ”.داشته باشد

رداختی به ما  ھيچ پ89شرکت نفت درسال “: پيمانکاری این پروژه به روز ميگوید این درحالی است که یکی از مدیران
 ”.که بتوانيم مطالبات کارگران را پاسخ دھيم نداشته

  

  گزارش اجالس دوم اتحاد چپ ایرانيان در شيکاگو

فوریه در  -٢٠-١٩-١٨این نشست با شرکت افرادی از سازمانھا، احزاب سياسی، نھاد ھا و افراد منفرد چپ در تاریخ 
ا اعالم یک دقيقه سکوت برای گراميداشت خاطره جانباختگان راه آزادی در ابتدا ھيئت رئيسه ب.شھر شيکاگو برگزار گردید

  . و سوسياليسم برنامه را اغاز نمود وسپس سرود انترناسيونال باھمراھی حاضرین اجرا گردید 
و در پرتو فضای ) ١٨٨۶(برگزاری نشست در شيکاگو ، شھری که یادآورحماسه تاریخی مبارزه کارگران در اول ماه مه 

 بھمن و اول اسفند عليه جمھوری اسالمی ، ٢۵بی آغاز شده در خاور ميانه ، خيزش مجدد مردمان کشورمان در انقال
ميزبانان ( پس از خير مقدم فعالين چپ در شيکاگو . محيطی پر شور، مصمم و صميمی را در نشست حاکم کرده بود

، حزب کمونيست ایران ، )توفا ن(زب کار ایران ح( به حاضرین و قرائت پيام سازمان ھا و گروه ھای سياسی ) نشست
سازمان اتحاد فدائيان کمونيست ، پيوند برای وحدت جنبش کمونيستی ایران ، حزب رنجبران ایران، شورای حمایت از 

از جمله حضور نماینده حزب کمونيست ایران و پيوند برای وحدت جنبش )  استکھلم –مبارزات آزادیخواھانه مردم ایران 
يستی ایران ، ھمچنين گزارش ھيئت اجرائی از فعاليت بين دو نشست، ھيئت رئيسه دستور کار خود را به شرح کمون

  . زیر اعالم وبا پذیرش حاضرین شروع به کار نمود
بحث آزاد برای طرح نقطه نظرھای حاضرین در رابطه با ماھيت و ویژگی جنبش ھای اجتماعی اخير و آلترناتيوھا از  -١

دراین بخش سخنرانان با توجه به حوادث اخير .  ضرورت اتحاد عمل نيروھای چپ و معتقد به سوسياليسم منظر چپ و
 نه تنھا بر ۵٧در خاور ميانه و برکناری انقالبی دیکتاتورھا وتجربه تاریخی مبارزات ضد استبدادی مردم ميھن مان در سال 

ان فعالينی با ھویت چپ و وظایف نا شی از آن بر ضرورت مبارزه ضد دیکتاتوری و ضد امپریاليستی بلکه اساسا بعنو
  . حمایت و دفاع فعال از قدرت یابی کارگران و زحمتکشان با چشم اندازھای سوسياليستی در کشورمان تاکيد نمودند

رات  پيشنھاد تغيير نام اتحاد نيروھای چپ و دمک-ارائه طرح و پيشنھادات مشخص برای مضمون فعاليت اتحاد چپ الف -٢
از آنجائيکه مبارزه ضد امپریاليستی و ضد ا ستبدادی و سمت گيری و . در آمریکای شمالی به نشست ارائه شد

حاکميت دمکراتيک بدون تأمين خواست ھا و ھژمونی سياسی اکثریت مردم یعنی کارگران و زحمتکشان و به یک کالم 
از بين تعداد اسامی پيشنھاد .  ضروری دانسته شد برقراری سوسياليسم ميسر نمی باشد، قيد پسوند دمکراتيک غير

  . با اکثریت آراء به تصویب رسيد " اتحاد چپ ایرانيان در خارج از کشور"شده نام 
طرح مزبور پس از بحث و .  نسخه ای از طرح رسانه فراگير چپ که از پيش آماده شده بود در اختيار جمع قرار گرفت–ب 

بدنبال آن کميسيونی مرکب از پنج نفر جھت . با اکثریت آراء مورد تصویب قرارگرفت گفتگو و شنيدن نظرا ت حاضرین 
  . تدوین و بررسی این طرح با زمان بندی سه ماھه تعيين شد

 از آنجائيکه کميته ھای ھمبستگی با کارگران ایران در کشورھای مختلف شکل گرفته است، پيشنھاد شد که برای - پ
ژه در کميته ھای کاری که به این منظور تشکيل خواھند شد مشورت شود و چکونگی ملحق شدن این کميته ھا بوی

  . پيوستن فعالين دیگر شھرھای آمریکای شمالی مورد بررسی ھيئت اجرائيه قرار گيرد
  .  ارتباط با سازمانھای دانشجوئی در سراسر جھان و تالش برای ھمکاری با آنھا - ت 
افرادی از جمع برای ھيئت اجرائيه کاندید شدند . ئيه دور جدید را در دستور قرار داد انتخاب ھئيت اجرا, ھئيت رئيسه- ٣

  . که از ميان آنھا پنج نفر اعضای اصلی و دو نفر اعضای جایگزین انتخاب گردیدند
  .  در مونترال تعيين شد ٢٠١١زمان و مکان گردھمائی سومين اجالس اتحاد چپ، آگوست سال  -۴
م به جمع اوری کمک مالی نمود و ضمن سپاسگزاری از رفقای شيکاگو در برگزاری نشست با ترانه ھئيت رئيسه اقدا-۵
 .  سرودی به زبان ترکی که توسط رفيقی اجرا گردید، با موفقيت به کار خود پایان داد -

   در خارج از کشور - اتحاد چپ ایرانيان
  

   ٢٠١١ برابر با بيستم فوریه ١٣٨٩ یکم اسفند - شيکاگو 

57Hiranleftalliance@gmail.com  
  
  
58H سھام عدالت به ھمه كارگران پرداخت خواھد شد  
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ارگران در شوراي عالي كار با رد اظھارات مسئوالن سازمان نماينده ك:  آمده است آفرینشبه گزارش سايت 
جمھور   طبق دستور رييس :شود، گفت سازي مبني براينكه تنھا به كارگران ساختماني سھام عدالت واگذار مي خصوصي

وگو با باشگاه خبري فارس، در خصوص آخرين  محمد پارسا در گفت.به ھمه كارگران سھام عدالت پرداخت خواھد شد
ھاي اخير از  در ھفته: ضعيت سھام عدالت كارگران با توجه به تاكيد رييس جمھور به وزير اقتصاد و دارايي، اظھار داشتو

جمھور پيگيري شد تا اينكه علت  سوي كارگران در سفرھاي استاني دولت، بحث واگذاري سھام عدالت كارگران از رئيس
در نشستي كه ھفته گذشته از سوي وزير كار و امور : مه دادوي ادا. عدم واگذاري آن براي كارگران مشخص شود

جمھور ارائه شد كه تكليف اين موضوع در حال حاضر به صورت  اجتماعي برگزار شد در ھمين خصوص نامه براي رييس
ي اين عضو شوراي عالي كار با بيان اينكه طبق قرار قبلي اولويت واگذاري سھام براي كارگران فصل. مكتوب مشخص شد

نام   ھزار نفر در اين بخش وجود دارند كه بايد در سايت مربوطه ثبت600نزديك به دو ميليون و : و ساختماني است، گفت
 ھزار نفر 600رييس كانون عالي شوراھاي اسالمي كار كشور در پاسخ به اينكه وزير كار عنوان كردند دو ميليون . كنند

اين تعداد بر مبناي متراژ : م ارگان شناسايي شده است، تصريح كردكارگر شناسايي شدند اين تعداد از سوي كدا
اين عضو شوراي عالي كار در پاسخ به اين سوال . ساخت و سازھاي انجام شده توسط وزارت مسكن برآورد شده است

ند، بيني كرد  ميليون نفر در بخش ساختماني و فصلي پيش5/1كه مسئوالن سازمان خصوصي سازي عنوان كردند براي 
شود كه به بيش  در گذشته آقايان اعالم كردند كه پرونده سھام عدالت بسته شده است و اينكه گفته مي: بيان داشت

به گفته پارسا، واگذاري سھام . توانند طبق قانون سھام بدھند اظھارات متناقض است  ميليون نفر در كشور نمي43از 
سازي بايد به اين موضوع عمل  رايي كشور است و مسئوالن خصوصيترين مقام اج عدالت به كارگران طبق دستور عالي

داد  اگر قانون اجازه نمي: وي در پاسخ به اين سوال كه اگر قانون اجازه ندھد شرايط چگونه خواھد بود، تاكيد كرد. كنند
موضوع محقق در صورتي كه اين : اين فعال كارگري عنوان كرد. داد رييس جمھور دستور رسيدگي به موضوع را نمي

وي در پاسخ به اين سوال كه مسئوالن سازمان . نشود مسئوالن كارگري ديگر پاسخگوي كارگران نخواھند بود
طبق قرار، بعد از : شود، گفت كنند كه فقط به كارگران ساختماني سھام عدالت پرداخت مي سازي عنوان مي خصوصي

نام از  به گفته اين فعال كارگري، ثبت. ه آنھا واگذار خواھد شدرسد كه سھام ب دادي مي اين قشر نوبت به كارگران قرار
 .ھفته آينده براي كارگران شروع خواھد شد

 
 کامياران گزارشی از وضعيت زنان کارگر فروشنده و منشی در شھرستان

يت زنانی که گزارشی مختصر از وضع ی گزارشی که از وضعيت فروشندگان پوشاک در تھران ارائه شد، در این جا در ادامه
  .به کار ھستند آمده است به عنوان فروشنده و منشی در شھرستان کامياران مشغول

موارد به  وضعيت کارگران شھرستان کامياران در بسياری از.  نفر از این کارگران است۵٠مصاحبه با  ی این گزارش نتيجه
ای است که در ھر  قرارداد، سه مسئله چنين ھممزد، بيمه و  ميزان دست. ی تھران شبيه است وضعيت کارگران فروشنده

این کارگران مشخص شده است از این رو تحليل گزارش  دو گزارش به طور یکسان به عنوان مشکالت اساسی
کارگران زن فروشنده و منشی شھرستان کامياران نيز صادق است و به ھمين دليل  فروشندگان پوشاک تھران، در مورد

وضعيت کلی کارگران  ای از در زیر خالصه. مه گزارش فروشندگان پوشاک تھران نيز خوانده شودشود در ادا می پيشنھاد
 :زن فروشنده و منشی کامياران آمده است

است  کنند و این در حالی  ھزار تومان دریافت می٨٠ تا ۴٠از آنھا دستمزدی بين % ۵٦شونده،   نفر مصاحبه۵٠از ميان 
که درصد باالیی از کسانی که   یا بيشتر مشغول به کار ھستند و معنی آن این است ساعت٨از این کارگران، % ٨٢که 

 ٣٠٠باالترین ميزان دستمزد دراین قشر . کنند بيشتر کار می  ساعت یا٨گيرند نيز  مزد می  ھزارتومان دست٨٠ تا ۴٠بين 
 ٣٠٠  ھزار تومان تا۴٠ن کارگران از نوسان حقوق ای. شود از این کارگران می% ٦تنھا شامل  ھزار تومان است که البته
 ھزار تومان مشغول به کار ١٢٠تر از  پایين مزدی طور که گفته شد، اکثر این کارگران با دست ھزار تومان است اما ھمان

 .ھستند
ھمچنين . دیگر تحت پوشش بيمه نيستند% ٨٦بوده است و % ١٤مصاحبه شونده تنھا  ۵٠تعداد بيمه شدگان، از ميان 

 .دھد می  این کارگران را تشکيل%٣۴ دارند تنھا – اعم ازموقت یا دائم –که قرارداد  نیکارگرا
تھران بسيار پایين است و این یعنی  به طور کلی ميزان رضایت شغلی در ميان این قشر ھمچون فروشندگان پوشاک در

 .کنند رضایت نمی  مصاحبه شونده، از شغل خود احساس۵٠از ميان % ٨٠
 تھران و کامياران در آن قيد شده است ولی آمده است که آمار ارائه شده برای ھر دو گزارشدر ادامه جد

http://www.ofros.com/gozaresh/images/amarz.jpg 

59H نددار معوقه  ماه حقوق۵كارگران محروم شھرداری آبادان تا! 

این كارگران در . حقوق معوقه دارند كارگران شھرداری آبادان كه با شركت ھای پيمانی كار می كنند، از یك تا پنج ماه
آبادان تجمع كرده بودند اما تاكنون مشكلی از آنان حل نشده  گذشته در اعتراض به این وضعيت، در مقابل شھرداری

  .رماه است كه حق بيمه اش پرداخت نشده استشھرداری می گوید، چھا یكی از كارگران. است

 حقوق  ماه بدون٢٠كارگران شركت مخابرات راه دور، 

آنھا در ساده ترین امور زندگی شان  . ماه است كه حقوق خود را دریافت نكرده اند٢٠كارگران شركت مخابرات راه دور، 
  .اض زده اندبارھا دست به اعتر در مضيقه قرار دارند و برای رساندن صدای خود،

است، برای اینكه شعله اعتراضات خاموش شود، كاركنانی كه در اعتراض ھا فعال تر  یكی از كارگران در این باره گفته
تا از جمع  و بيشتر از سایرین پيگير حقوق خود ميباشند مرخصی ھای تشویقی طوالنی دریافت می كنند ھستند
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قابل توجھی از کارگران را به مرخصی  در حال حاضر تعداد. م تر شودكاركنان دور شوند و به این وسيله اوضاع آرا
 ھزار تومان ميدھند ٣٠٠ روز ۵٠کارگر بدھی دارند اما به کارگران ھر  ماه حقوق به ھر٢٠تشویقی فرستاده اند و اگرچه 

 .سوم حقوق دوماھه آنھا ميباشد که حدودا معادل یک

60H61 .كارگران،حقوق معوقه، اعتراضاتHدیدگاه بيان »  
62Hاعتراض كارگران پاالیشگاه نفت آبادان در 

مسئول پاالیشگاه . به سر می برند پرداخت نشدن حقوق و مزایایشان در اعتراضكارگران پاالیشگاه نفت آبادان به دليل 
رفته و خطاب به كارگرانی كه در فاز سوم این پاالیشگاه مشغول به  آبادان در مقابل اعتراض كارگران از پاسخ دادن طفره

 !ندارد نھا ربطی به پاالیشگاهكه آنھا زیرنظر پيمانكار بخش خصوصی فعاليت می كنند و حقوق آ كار ھستند گفته است
باید كجا شكایت كنيم و اعتراض مان را  در این باره یكی از كارگران شاغل در این پاالیشگاه گفت، معلوم نيست كه ما

  !بيان كنيم كه گوش شنوایی وجود داشته باشد

 شدند  روسای حراست ایران خودرو از کار بر کنار

ایران خودروکه در تصادف ششم  ودرو که خواھان محاکمه عامالن کشتار کارگراندرپی تداوم مبارزات کارگران ایران خ
  .ده ھا کارگر گردید ھستند  نفر ومجروح شدن بيش از٩بھمن منجربه کشته شدن بيش از 

 بردران. وکاھش فشار کارگران روسای حراست ایران خودرو رااز کار برکنارکرد مدیریت ایران خودرو برای فرار از محاکمه
فردی بنام . شدند پيرامونی و کالته رئيس حراست فيزیکی ایران خودرو به دستور مدیریت ازکار برکنار رئيس حراست

 .فاضل از ساپکوبه عنوان ردیس حراست ایران خودرو انتخاب شد
با کاميون  صاحب پيمانکار راننده که. حراست ایران خودرو نقشی مستفيم در حادثه ششم بھمن داشتند روسای

سابقه حراست بودند که سالھا در سرکوب  برادران وکالته ھر دو از مدیران با. ھمين مدیران حراست بودند. تصادف کرد
کارگران بلکه در غارت اموال ایران خودرو نيز فعال بودند برادران در زمان  آنھا نه تنھا در سرکوب. کارگرران نقش داشتند

شد ولی توسط  ه آن زمان مدیر حراست ایران خودرو بود از کار بر کنارجرم اختالس ودزدی اموال شرکت ک غروی به
 .البيھای وزارت صنایع واطالعات مدیرحراست ساپکو شد

 .شد نشستگی دوباره توسط نجم الدین به ایران خودرو برگشت ورئيس حراست ایران خودرو بعد از باز
ایرانيان تشکيل داده وحمل ونقل قطعات  شرکت پيمانکار بنامبرادران توانست ھمراه کالته یکی دیگر از ھمکاران خود یک 

برادران نه تنھا قانون عدم اشتغال مجدد نيروھای بازنشسته در ایران  .ضایعاتی پرسھای ایران خودرو را بععده بگيرد
 .شود بلکه توانست در ھمان حال که یکی از روسای حراست بود صاحب یک شرکت پيمانکاری خودرو را نقض کرد

وحتی وسيله نقليه برای  این تنھا جرم ایشان نيست بردران فقط صاحب اسمی پيمانکار است ولی ھيچ سرمایه
برای کار خود استفاده می کرد وبرای ھمين کاميونی که  جابجای قظعات از خود استفاده نکرد بلکه از وسایل ایران خودرو

 ھمين مدیرحراست گزارش می دھد که کاميون که تصادف وقتی تصادف رخ می دھد .تصادف کرد مال ایران خودرو است
به شرکت وارد نبود بی   وارد ایران خودرو شده وچون٩ایران خودرو نبوده بلکه مال یک پيمانکار بوده واز درب  کرده مال

 .احتياطی کرده وبا کارگران تصادف کرده است
. کاميون است  ایران خودرو محل تردد٩اینکه درب  داد وچرا یک پيمانکار بخاطر ٩تصادف را درب  چرا حراست آدرس

ولی . اشتباه کارگرانرا مقصر حادثه قلمداد کند حراست می خواست با دادن آدرس. وکارگران از این درب تردد نمی کنند
 درست محل تردد کارگران که کاميون در ان ساعت خق تردد ٣ بلکه در٩درب  با پخش فيلم ھا که محل تصادف را نه

مقصر  دست حراست نه تنھا برای کارگران رو شد بلکه برای خيلی ھا ھم روشد اما مدیریت که خود د نشان دادندار
 اعالم کرد اما ٩حادثه را درب  اصلی این حادثه است برای فرار از مسئوليت مرگ کارگران حرف حراست را تادید ومحل

 کشتار ھستند اول مدیریت که چطور یک فرد باز نشسته را این اکنون بعداز حادثه که کارگران خواھان شناسائی عاملين
. است آیا به کارگيری برادران وکالته صرفا برای کنترل کارگران بوده.مدیرحراست کرده است به شرکت آورده وبه عنوان

 در این است بر چه مبنای بوده است دادن یک شرکت پيمانکاری به این مدیران که البته در ایران خودرو یک امر رایج
پيمانکاران ونظارت بر عمل کرد آنھا ھستند نيز باید جواب پس  خصوص مسئوالن شرکت ایسيکو که مسئول بکار گيری

 .بدھند
ناکرده  عالوه بر سرکوب کارگران، اخراج ده ھا کارگرمعترض و اخراج ھزاران کارگرفقط به جرمھای جرم حراستی ھا

پيمانکاری ودرعوض بکار گيری افراد ضد کارگری  اخراج صدھا کارگر فقط به جرمواخراج ده ھا کارگر به جرم واھی معتاد، 
 غارت اموال شرکت و یکی از متھمان کشتار کارگران محسوب می شوند و سوء استفاده از قدرت برای دزدیدن و

 ژاوه  ماه حقوق کارگران سد مخزنی٦عدم پرداخت 

پروژه این بار نيز با مشکل عدم  ه کارگران مشغول به کار در اینسد مخزنی ژاوه واقع در استان کردستان می باشد ک
 .پرداخت نمی شود  ماه است که٦پرداخت حقوق مواجه بوده و حقوق آنان 

 ماه است که حقوق کارگران و پرسنل ٦عھده دارد  یکی از شرکت ھای راه سازی که در این پروژه بخشی از کار را به
 رانندگان وکارکنان این شرکت که تعداد آنھا به ٢٣/١١/٨٩کارگران روز یکشنبه  یکی ازخود را پرداخت نکرده وبه گفته 

  . می رسيد به نشانه اعتراض از صبح تا غروب دست از کار کشيدند  نفر١٠٠
بخش دیگری از ساخت سد را بر عھده دارد  ھمچنين یکی دیگر از شرکت ھای پيمانی با نام شرکت سد سازی ژیان که

پرداخت نکرده و کارگران و پرسنل مشغول به کار در این شرکت نيزکه   ماه است که حقوق کارگران خود را٦نيز حدود 
 . دست از کار کشيدند٢۵/١١/٨٩نفر می رسد به نشانه اعتراض روز دوشنبه  ٢۵٠تعدادشان به 
 .داد را به آنھا اسفند ١۵ تا ١اعتصاب ،کارفرما قول پرداخت حقوق معوقه کارگران از تاریخ  در پی این
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63H کار  ساله در حين١٧قطع شدن انگشتان نوجوان 

فرزند ناجيل ساکن شھرستان   ساله با نام دانش رمضانی١٧ نوجوان ٢٦/١١/٨٩بنابر خبر دریافتی ،روز سه شنبه 
 .دست داد  انگشت دست راست خود را از۴ر کامياران در حين انجام کا

نيز از ساکنين این محله می باشد که به   متری یکی از محله ھای فقير نشين کامياران بوده و دانش رمضانی١٢محله 
حادثه زمانی اتفاق افتاده که . کرده و در یک رستوران مشغول به کار شده  دليل فقر خانواده از سال گذشته ترک تحصيل

متاسفانه دست وی در  مشغول خرد کردن پياز با دستگاه چرخ گوشت برای درست کردن کباب رستوران بوده که هنامبرد
 .  تا از انگشتان دست راستش کامال قطع شده۴دستگاه گير کرده و 

 طلب  ماه حقوق معوقه ٧

ست که حقوق کارگران خودرا ا  ماه٧ کيلو متری شھرستان کامياران ، بيش از ٣۵کارفرمایان سد خاکی زیویه واقع در 
  .پرداخت نکرده اند

با شرکت جھاد نصر  رانندگان کاميون ھا برای شرکت پيمانکاری کار می کنند که شرکت پيمانی نيز قرار داد کارگران و
با شروع فصل زمستان به . حاضر بی کار می باشند  نفر می رسد در حال٦٠تعداد این کارگران که به . کردستان دارد 

و ماشين ھا نيز متعلق به خود رانندگان نبوده و در حال حاضر اکثریت کارگران  يل خاکی بودن سد ،کار نيز تعطيل شدهدل
 .طلب دارند  ماه حقوق معوقه٧این کاميون ھا مشغول به کار بودند از کار بيکار شده و از طرفی ھم  که با

جھاد نصر واقع در شھر سنندج رفته و خواھان  ابل درب شرکترانندگان کاميون ھا به ھمراه شرکت پيمانی چندین بار مق
   .بار نيز با جواب سر باال و وعده ھای دروغين مواجه شده اند پرداخت حقوق معوقه خود شده اند اما ھر

      آبادانیشگاهاعتصاب کارگران فاز سوم پاال
  

 بھمن در اعتراض به عدم 25ن که از روز دوشنبه  آبادایشگاه اول اسفندماه اعتصاب کارگران فاز سوم پاالیکشنبه روز
 .یافت ادامه يدند، معوقه خود دست از کار کشی دستمزدھایافتدر

 کارگران ھمچنان ادامه ی اما حرکت اعتراضی کارگران اعتصابيه عليتی مستمر عوامل حراست و امنیدات به رغم تھد
.  نکرده اندیافت ماه است که دستمزد در6بادان، اکنون  آیشگاه نصب پاالی کارگر شرکت ساختمان500 از يشب. دارد

 که در فاز ی کارگران از پاسخ طفره رفته بلکه خطاب به کارگراناض آبادان نه تنھا تاکنون در مقابل اعتریشگاهمسئول پاال
 یمزدھا کنند و دستی ميت فعالی بخش خصوصيمانکار نظر پیر مشغول به کار ھستند گفته اند زیشگاه پاالینسوم ا
 . نداردیشگاه به پاالیآنان ربط

  

 دستمزد

   ھزار تومان تعيين شود 500حداقل مزد كارگران 
 

اگر : دبير اجرايي خانه كارگر تاكستان گفت: آمده است 89 اسفند2 ایلنا در تاریخ –به گزارش خبرگزاری دولتی کار ایران 
يت اقتصادي كشور ھم تعيين شود اين رقم نبايد كمتر از  كارگران با نگاه حداقلي به وضع90قرار است حداقل مزد سال 

  .  ھزار تومان درماه باشد500
ھاي زندگي   ھزار توماني ھم جوابگوي ھزينه500حداقل مزد : علي اصغر طاھرخاني در گفت وگو با خبرنگار ايلنا، افزود

  . كنيم را اعالم ميھاي شغلي اين عدد   نفره كارگري نيست اما باتوجه به حفظ فرصت4يك خانواده 
ھاي شوراي  البته تجربه ثابت كرده است كه اعالم نظر افراد در مورد حداقل مزد كارگران در تصميم گيري: وي تصريح كرد

  . شود و آقايان گوششان به اين حرفھا بدھكار نيست عالي كار دخالت داده نمي
 ھزار تومان در ماه است 200 متري 50 بھاي يك واحد وقتي در اين شھر اجاره: دبير اجرايي خانه كارگر تاكستان گفت

  . تواند جوابگوي زندگي چند روزه يك خانوار كارگري باشد  ھزار توماني نمي303حداقل مزد 
  پايان پيام

 
 زنجان  اعتصاب كارگران پارس سويچ

ته به وزارت نيرو است  نفر ھستند و وابس850سويچ زنجان كه   بھمن كارگران و كاركنان شركت پارس30از روز شنبه 
 اعتصاب در ابتدا در اعتراض به كيفيت بد غذا شروع شد و سپس به مشكالت دستمزد كشيده . دست به اعتصاب زدند

به كارخانه )لرستان استان(روز يكشنبه جھت سركوب اعتصاب كنندگان نيروھاي سركوب از شھرستان بروجرد . شد 
 .ادامه دارد )3/12/89سه شنبه (اعتصاب تاكنون . اعزام شدند

 شھرداري تھران به مصوبه دولت تمكين كند

كانون ھماھنگي   عضو ھيات مديره: آمده است 89 اسفند3 ایلنا در تاریخ –به گزارش خبرگزاری دولتی کار ایران 
ھاي  متاسفانه شھرداري تھران به مصوبه دولت درخصوص حذف شركت: گفت كار استان تھران شوراھاي اسالمي

  . كند كار نيروي انساني عمل نميپيمان
درست است كه شھرداري تھران برخي امور مثل ساختن پل را بايد به : وگو با خبرنگار ايلنا افزود عبدهللا مختاري درگفت

  . توان به اين بھانه در مشاغل دائم نيز پيمانكار را طرف قرارداد شھرداري تھران قرار دارد پيمانكاران واگذاركند اما نمي
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ھاي پيمانكار  شھرداري تھران بايد به مصوب دولت درباره حذف شركت: ييس اتحاديه كارگران شھرداري تھران تصريح كردر
نيروي انساني تمكين كند چرا كه باغباني، رفتگري و مشاغل اين چنيني دائمي تلقي مي شود و مانند ساخت پل و 

  . فاده كردتوان در اين مشاغل از پيمانكاراست ھا نمي برخي پروژه
 ھا نيستند، اظھار  خانه ھا و وزارت ھا سازمان كاھش ھزينه وي با بيان اين كه پيمانكاران نيروي انساني نه تنھا باعث

  .  درصد افزايش ھم پيداكند15 ادارات   شود تا ھزينه كار باعث مي اين: داشت
شود كه عملي  مانكار نيروي انساني رجوع ميھاي پي دركشور ما متاسفانه براي فراراز قانون به شركت: مختاري گفت
  . ظالمانه است

 60بيش از :  شركت پيمانكاري نيروي انساني در شھرداري تھران فعاليت دارند، تصريح كرد300وي با بيان اينكه بيش از 
  . ھا اشتغال دارند ھزار نفر دراين شركت

  پايان پيام
 

  دستمزد
  را نگران كردوزير اقتصاد ھم مانند وزير كار كارگران

 
دبير اجرايي خانه كارگر استان فارس :   آمده است 89 اسفند3 ایلنا در تاریخ –به گزارش خبرگزاری دولتی کار ایران 

 مانند اظھارات ھفته گذشته وزير كار و امور 89ھاي سال  اظھارات اخير وزير اقتصاد در مورد افزايش دستمزد: گويد مي
  . ن شده استاجتماعي باعث نگراني كارگرا

 يك مساله قانوني وقطعي 90با اينكه موضوع افزايش دستمزدھاي سال  : علي راستگو در گفت وگو با خبرنگار ايلنا گفت
  . كنند معلوم نيست كه چرا اعضاي كابينه به نوبت براي جلوگيري از عدم افزايش مزد كارگران تالش مي: است؛ گفت

 ھزار تومان در ماه كمتر 200ل حاضر بھاي مسكن در بھترين حالت ممكن از اين فعال كارگري با بيان اينكه در حا
ھاي   ھزار تومان در ماه نيز كفاف ھزينه500 تا سقف 89در چنين شرايطي حتي افزايش حداقلي مزد : شود؛ گفت نمي

  . دھد زندگي را نمي
بدون در نظر گرفتن ھزينه مسكن، تامين توان دريافت كه  به گفته اين فعال كارگري حتي با يك محاسبه سرانگشتي مي

  .  ھزار تومان در ماه ھزينه دارد600 تا500ھا و اقدام ضروري و مورد نياز يك خانواده كوچك حداقل  سبد كاال
 ماه گذشته كه ريالي بر مزد كارگران افزوده 11در : اين فعال كارگري در پاسخ به اظھارات وزير اقتصاد و دارايي گفت

توان به   درصد تورم بوده ايم كه به معني كاھش قدرت خريد كارگران است از اين رو نمي10ھد رشد نشده است شا
  . ھاي واھي مانع افزايش مزد كارگران شد بھانه

  پايان پيام
 

  دستمزد
  كارگران انتظار مخالفت با افزايش مزد ندارند 

 

: گويد دبير اجرايي خانه كارگر قزوين مي:    آمده است 89 اسفند3 ایلنا در تاریخ –به گزارش خبرگزاری دولتی کار ایران 
  .  ھزار تومان در ماه كمتر باشد600 نبايد از 90حداقل مزد سال 

عيد علي كريمي در گفتگو با خبرنگار ايلنا، با بيان اينكه نبايد مانع افزايش دستمزدھاي سال آينده شد از مسووالن 
  .  حمايت كنند90زايش دستمزدھاي سال گيري منفي از اف خواست تا به جاي موضع

پس از :  گفت90اين فعال كارگري با اشاره به اظھارات اخير وزير اقتصاد و دارايي در خصوص افزايش دستمزدھاي سال 
  . عذرخواھي وزير كار، ديگر كارگران انتظار نداشتند كه وزير اقتصاد در مخالفت با افزايش دستمزدھا اعالم موضوع كند

برخالف وزير اقتصاد كه وضع درآمد خوبي دارد جامعه كارگري به دليل پايين بودن سطح مزدي از وضع مالي : دوي افزو
  . رو عالوه بر يارانه نقدي، افزايش مزد نيز نيازمند ھستند خوبي برخودرا نيست از عھده تورم برآيند و از اين

  پايان پيام
 
 

   دستمزد
 فته شودنبايد افزايش مزد كارگران ناديده گر

 
: دبير اجرایی خانه کارگر ساوه گفت:    آمده است 89 اسفند3 ایلنا در تاریخ –به گزارش خبرگزاری دولتی کار ایران 

کارگران کشور در قبال این ھمه ایثارگری و فداکاری از مسئوالن انتظار محبت و توجه به نيازھا و حداقل ھا را دارند نياز به 
و تنگدستی از جامعه را دارند انتظار نجات و رھایی از خط فقر و شرمندگی زن و فرزند را محروميت زدایی و رفع فقر 

  . دارند
درچنين شرايطي از وزير كار و امور اجتماعي انتظار نداشتيم که با زیرپا :  به گزارش ايلنا، مھدي زماني نوري گفت

  . گذاشتن اصل سه جانبه گرایی حقوق کارگران را پایمال کند
قانون کار جمھوری اسالمی ایران به وزارت کار بعنوان مجری قانون کار اجازه می دھد که ) 41(نص صریح ماده : زودوي اف

در قالب شورایی بنام شورای عالی کار که متشکل از گروه نمایندگان دولت ، کارگران و کارفرمایان بعنوان شرکای 
از سوی بانک مرکزی ، محاسبه سبد ھزینه خانوار کارگری ، توجه اجتماعی با در نظر گرفتن نرخ واقعی تورم اعالم شده 

  . به معيشت و سفره تھی کارگران نسبت به افزایش دستمزد واقعی کارگران اقدام نماید
دھد تا در رأس شورای  وزير كار چگونه به خود اجازه مي: وي بابيان اينكه کارگران زیاده خواه و زیاده طلب نيستند؛ گفت



 315

با نادیده گرفتن نقش و جایگاه شرکای اجتماعی در اين شورای عالی به بھانه ھدفمندی یارانه ھا حقوق عالی کار 
  . کارگران را نادیده بگيرد
ھاي زندگي  اين ادعا زماني صحيح خواھد بود كه تورم واقعاً کنترل شده باشد و افزايش ھزينه: اين فعال كارگري گفت
  . وجود نداشته باشد

 چنين شرايطي آنگاه افزایش دستمزد منجر به ایجاد تورم می شود و عدم افزایش حقوق عملي منطقی در: وي افزود
  . است كه البته آن ھم با تصميم شرکای اجتماعی شورای عالی کار نه شخص وزير امكان پذير است

فزايش دستمزدھا را زماني با اشاره به افزایش نرخ خدمات عمومی ،سوخت و کاالھای اساسی مورد نياز کارگران ا
از وزير كار انتظار داريم تا به جاي تالش براي ممانعت از افزایش حقوق کارگران به فکر رفع : امري ضروري دانست و گفت

  . مشکالت شرکای اجتماعی باشد و در صدد رفع مشکالت و نيازھای کارفرمایان ، کارآفرینان و صاحبان صنایع برآید
ارگر ساوه در حال حاضر تأمين تسھيالت مالی، حل مشکل نقدینگی واحدھا را ، جلوگيري از به گفته دبير اجراي خانه ك

واردات بی رویه کاالھای خارجی و قاچاق و بخصوص کاالھای چينی، فراھم كردن زمينه صادرات، ارتقاي فرھنگ ، 
 سفره کارگران و احياي قانون كاھش سھم حق بيمه کارفرمایان و انواع ماليات و عوارض بر صنایع و كمك به غني شدن

  . كار به بيش از ھر امر ديگري براي كارگران ضروري و حياتي است
  پايان پيام

 

  قيمت نفت به شدت افزايش يافت

اين رکورد .  دالر گذشت١٠۵قيمت ھر بشکه نفت دريای شمال از مرز : اسفند گزارش ميدھد 3 د رتاریخ خبرگزاری آلمان
يکی از رھبران پرنفوذ . ھای ليبی گزارش شده است علت اين امر، ناآرامي. سابقه بوده است در دوسال ونيم گذشته بي

قبايل ليبی تھديد کرده است که اگر دولت به خشونت عليه معترضان ادامه دھد، جلوی صادرات نفت اين کشور به غرب 
   .ندک ھزار بشکه نفت خام توليد مي۶٠٠ليبی روزانه يک ميليون و . را خواھد گرفت

  

   دالر107قيمت نفت 

 کارشناسان افزايش خشونت  :  اسفند آمده است 3 رد تاریخ به گزارش واحد مرکزی خبر به نقل از خبرگزاری فرانسه
نفت برنت دريای شمال برای تحويل در ماه آوريل با يک  .ھا در ليبی و بحرين را علت اصلی افزايش قيمت نفت می دانند

در بازار نيويورک ھم  . افزايش به صدو ھفت دالر و بيست و ھفت سنت در ھر بشکه رسيددالر و پنجاه و سه سنت
قيمت نفت خام سبک برای تحويل در ماه مارس با ھفت دالر و بيست سنت افزايش بشکه ای نودو سه دالر و چھل 

ش قيمت نفت کارشناسان نفتی می گويند افزايش خشونت ھا در ليبی و بحرين عامل افزاي .سنت معامله شد
 ناآرامی ھا در خاورميانه و کشورھای شمال آفريقا نگرانيھايی درباره تامين نفت جھان بوجود آورده است .است

 
  برد  ھا را زیر سوال می  استقالل دانشگاه90بودجه 

 
قيقات مجلس رئيس كميسيون آموزش و تح:  آمده است 89 اسفند3 ایلنا در تاریخ –به گزارش خبرگزاری دولتی کار ایران 

شوراي اسالمي با تاکيد بر اینکه در اولين سال از اجرای برنامه پنجم شاھد تخلف دولت در اختصاص بودجه به 
در اولين سال از اجرای برنامه پنجم شاھد تخلف دولت در اختصاص بودجه به : ھا ھستيم، اظھار داشت دانشگاه
به وزارت علوم واگذار شده است که این مسئله استقالل ھا   دانشگاه89ھا ھستيم چرا که بودجه سال  دانشگاه
  . برد ھا را زیر سوال می دانشگاه

ھا كه از سوي وزارت علوم به مجلس   دانشگاه89وگو با ایلنا،با اشاره به بودجه سال  علی عباسپورتھرانی در گفت
از ابتداي انقالب تا به امروز و با توجه :ھا اشاره کرد وافزود  دانشگاه89ارسال شده است، به تخلف دولت در بودجه سال 

عالي انقالب فرھنگي مبنی بر استقالل دانشگاه در بودجه خود و تکليف برنامه پنجم توسعه مبني بر  ي به تاكيدات شورا
ھاي بودجه در اولين سال از اجرای برنامه پنجم شاھد تخلف دولت در اختصاص بودجه به  ھا در رديف استقالل دانشگاه

  . ھا به وزارت علوم واگذار شده است  دانشگاه89ھا ھستيم چرا که بودجه سال  شگاهدان
اين مسئله :  اعتبارات عمراني به وزارت علوم واگذار شده است، گفت89وي با اشاره به اينكه متاسفانه در بودجه 

ھا  شود و دانشگاه م واگذار ميھاي عمراني به وزارت علو ساز است كه باز ھم بعد از اين ھمه سال بودجه بسيار مشكل
  . توانند به صورت مستقل بودجه خود را مديريت كنند سھمي از آن ندارند و نمي

اگر در كشور دانشگاه بعنوان : برد گفت ھا را زير سوال مي عباسپور با تاكيد بر اينكه اين مسئله استقالل و شان دانشگاه
توانيم انتظار داشته  بال از سوي دولت مستقل نباشد چطور مييك نھاد علمي و پيشرو در بحث خودكفايي و استق
  . باشيم ساير نھادھا به صورت مستقل عمل كنند

   ھا بايد دست خودشان باشد اعتبارات دانشگاه
ھا بايد دست خودشان باشد  رئيس كميسيون آموزش و تحقيقات مجلس شوراي اسالمي با بيان اينكه اعتبارات دانشگاه

 اولين سال اجراي 90سال : شود گفت ريزي انجام مي ب دارد كه برخالف برنامه پنجم توسعه بودجهو اين جاي تعج
ھا در بحث بودجه اشاره شده است و   برنامه پنجم به استقالل دانشگاه109برنامه پنجم توسعه است و در بند يكم اصل 

ھا به وزارت علوم  بودجه عمراني دانشگاهمتاسفانه شاھد اين مسئله ھستيم كه در اولين سال اجراي اين برنامه 
  . ھا است  دانشگاه89شود كه اين مسئله و بودجه سال  واگذار مي

   ھا به آنھا واگذار شده است ھا از سوي استان  درصد از كل بودجه دانشگاه10تنھا 
 با توجه به شواھد و ھا به صورت استاني در نظر گرفته شده بود كه سال گذشته نيز بودجه دانشگاه: او تاكيد كرد
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 درصد از كل بودجه 10ھا به ما رسيده است نشانگر آن است كه تنھا  ھايي كه از سوي روساي برخي دانشگاه نامه
  . ھا به آنھا واگذار شده است ھا از سوي استان دانشگاه
 پايان پيام

 

  ادامه مبارزات کارگران پس از حادثه خونبار ایران خودرو
 

  :  وقایع متعددی به این شرح اتفاق افتاد٨٩ بھمن ٧اب ایران خودرو در بعد از پایان اعتص
نيز حضور داشت مورد اعتراض کارگران ) قائم مقام مدیر عامل (  در مراسم ختم یکی از کشته شدگان که دھنادی -

عليه من چرا ھمه جا . وی در جواب گفت که کشته شدن کارگران یک حادثه بوده است. حاضر در مسجد قرار گرفت
 شما قول دادید که کسی اخراج نشود اما بعد از ٨۴شعار می دھيد؟ کارگران اعتراض کردند که در اعتصاب اسفند 

مدتی و به تدریج کارگران معترض زیادی به بھانه ھای مختلف مثال به علت تمام شدن مدت قرارداد و عدم تمدید قرارداد 
!! ت این کار با معاونت نيروی انسانی بوده است و من نقشی نداشته اماو درجواب گفت که مسئولي. مجدد اخراج شدند

 ھزار تومانی خود اعتراض کرد، گفت که به دفتر من ۴٠٠ سال سابقه کارکه به حقوق ١۵ھمچنين در جواب کارگری با 
  ! ٌکارگران با اعتراض گفتند اصال دفتر شما کجاست ؟! بيایيد تا رسيدگی کنم 

  . بع انسانی برکنار شد و احمد بذلی ھمکار نجم الدین در مگا موتور به جای او آمد باقری معاونت منا-
  . شایع شده است که دھنادی نيز برکنار خواھد شد.  چھار نفر از روسای حراست بر کنار شدند-
سمی و ابراز اما مسئوالن شرکت بدون اعالم ر.  بھمن در گذشت۵) سعيد به نژاد (  متاسفانه یکی از مجروحان حادثه -

  . تسليت، بی شرمانه سکوت کرده اند
 بھمن، بر خالف سالھای قبل و به دليل اعتراضات، سبد کاالی ھدیه ناچيزی اعالم ٢٢ مسئوالن شرکت به مناسبت -

  . کردند که در سالھای قبل ازآن خبری نبود
روز ١۵به این مناسبت قرار شد . اب شد انتخ٨٨ بھمن، شرکت ایران خودرو به عنوان برترین شرکت ایرانی سال ٢۴ در -

 روز بود که با اعتراضات کارگران جوابھای متفاوت و متناقضی از ١۵اما این مبلغ کمتر از . حقوق و مزایا پرداخت شود
  . اعتراضات ھمچنان ادامه دارد. سوی منابع انسانی و امور مالی شرکت داده شد

 ٢٢٠ھزار و ستادی ٢٧٠ ھزار، پشتيبانی ٣٢٠م شد به کارکنان توليدی پس از شکسته شدن رکورد توليد سال قبل اعال-
روز یکشنبه اول اسفند، کارگران شيفت صبح سالن مونتاژ با تجمع خود به پایين بودن . ھزار تومان پرداخت می شود

 کارخانه آرام بعد از ظھر، مدیریت شرکت که فکر می کرد. مبلغ پاداش شکست رکورد توليد، اعتراضاتی را شروع کردند
 ٢ بھمن داده بود روز تعطيل دوشنبه ٧است و ھدایا و پاداشھا، کارگران را ساکت کرده است بر خالف قولی که در تجمع 

  .  شيفت اعالم کرد٣اسفند را کار 
ود حراست به داخل سالن آمد اما اعتراضات به قدری وسيع ب. بالفاصله کارگران شيفت عصر سالن مونتاژ، اعتصاب کردند

اما مدیریت شرکت اطالعيه دیگری صادر کرد و با عقب نشينی . که حراست مجبور شد قول تعطيلی دوشنبه را بدھد
در شيفت شب سالن مونتاژ، با توجه به اعتراضات شيفتھای قبل، . است" داوطلبانه" عنوان کرد که کار فردا به صورت 

اعالم " داوطلبانه"نگامی که کارگران متوجه شدند که کار صبح روز دوشنبه ھ. اعتصاب غذای محدودی نيز انجام شد
  . ٌشده است بسياری با سرویسھای صبح به منزل برگشتند و در سالن مونتاژ عمال کاری انجام نشد

  .  به دنبال این اعتراضات گویا مدیریت تصميم گرفته است که مبالغ پاداش شکست رکورد توليد را افزایش دھد-
ثابت شد که کارگران و جانباختگان آنھا برای مدیریت بی ارزشند و ھنوز یکماه نگذشته مدیریت زیر قول برای چندمين بار 
کارگران نشان دادند که می توانند با اتحاد قسمتھای مختلف کارخانه، مدیریت را به عقب نشينی وادار . خود زده است

 . ا و وعده ھایی را که داده است بدھد اسفند، نجم الدین گزارش کارھ١۵کرد و آماده اند تا در روز 

   ٨٩ اسفند ٣ -رامين کوھياری 
 

  اند  ماه حقوق دريافت نكرده8كارگران كارخانه سيمين اصفھان به مدت 

نماينده فالورجان در جلسه علنى امروز :  آمده است 89 اسفند3 ایلنا در تاریخ –به گزارش خبرگزاری دولتی کار ایران 
  .دم پرداخت حقوق كارگران كارخانه سيمين اصفھان انتقاد كردطى تذكرى نسبت به ع

اند و عيدى و   ماه حقوق دريافت نكرده8به گزارش خبرنگار پارلمانى ايلنا، به گفته موسوى كارگران اين كارخانه به مدت 
  .پاداش سال گذشته نيز به اين كارگران پرداخت نشده است

ست كرد نسبت به پيگيرى ھر چه سريعتر مطالبات اين كارگران كه از كم اين نماينده مجلس از وزارت كار درخوا
   .درآمدترين اقشار جامعه ھستند اقدام كند

  
 

     آبادانیشگاه کارگران پااليت درباره وضعیگزارش
  

 در برابر "واحد اورھور" آبادان قسمت یشگاه پاالی اول اسفندماه کارگران اخراجیکشنبه از آبادان، روز یافتی خبر درطبق
 . شدندير درگی انتظاميروی با عوامل حراست و ن18 يت گیشگاه پاالی اصلیورود
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 ید آبادان اعالم کرده است که کارگران بایشگاه پاالی خدمات اداريس رئیگر که بار دید افزای مين مذکور ھمچنگزارش
 امر ین که از ایھر کارگر. ار کار کنند به اجبی کاری اضافیافتسپاه بدون در"  نوريانمسافران راھ"تحت پوشش شرکت 

 از کار ی نفر از رانندگان خود را به تازگ38 یشگاهن اداره حمل و نقل پاالیعالوه بر ا.  شودیسر باز بزند از کار اخراج م
 .اخراج نموده است

  1389 اسفند ماه  3 شنبه  سه
 

   کردستانی نساجی کارگران اخراجیتجمع اعتراض
   
 نفر از 70 بھمن ماه 30 روز شنبه ی، کارگری تشکل ھایجاد کمک به ای برای ھماھنگيته کمیتا به گزارش سبنا

 . در شھر سنندج، دست به تجمع زدندیم کردستان، در مقابل اداره کار رژی نساجیکارگران اخراج
 یان سخت وزیارھا شدند که کی کارگرانی از موعود برايش پی تجمع خود خواستار بازنشستگیان معترض در جرکارگران

 شد تا با ین ناچار به حضور در جمع کارگران شدند و قرار بر ایم اجتماع مقامات رژینپس از ا.  دھندیآور انجام م
 3 انتخاب کردند و در خصوص ینده خود سه نفر را به عنوان نمايان مز ايزکارگران ن.  کارگران وارد مذاکره شوندیندگاننما

 ی  دوران خدمت سرباز-  2.  آنھا حساب شودی برايمه بيم سال ونیک برابر ھر سال کار ،-1"  يلخواسته معترضان از قب
"  اور محسوب گردد،وزیان سخت ی جزو دوران کارھايکاری بيمه دوران ب-3. ید به حساب آيمهکه با دوران کار فاصله دارد ب

 .وارد مذاکره شدند
  1389 اسفند ماه  3 شنبه  سه

 
    زنجان" پارس سويچ"ارخانه اعتصاب كارگران ک

  
 . دست به اعتصاب زده اندیم رژیزنجان وابسته به وزارت نيرو" پارس سويچ" بھمن كارگران شركت 30از روز شنبه 

 نفر در آن شرکت دارند در ابتدا در اعتراض به كيفيت بد غذا شروع شد و سپس به 850 شرکت که ین در ااعتصاب
 را يشتری روز يكشنبه جھت سركوب اعتصاب كنندگان نيروھاي سركوبگر بیمرژ. ه شدمشكالت مربوط به دستمزد كشيد

 . شرکت اعزام کرده استیناز شھر بروجرد واقع در استان لرستان به ا
  1389 اسفند ماه  3 شنبه  سه

  

  اند برخی کارگران، يک سال است حقوق نگرفته

ارگزان بسياری از واحدھای صنعتی در استان قزوين، وضعيت وضعيت ک:  اسفند آمده است 3به نوشته سایت آفتاب در 
ھا در تدارک برگزاری مراسم تحويل سال و مجبور به خريدھای  مطلوبی نيست، آن ھم در شب عيد که ھمه خانواده

  .اند شب عيد ھستند، اين کارگران نزديک به يک سال و حتی در مواردی بيش از يک سال است که حقوق دريافت نکرده
 

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

  .شودبينديشند تا در مقطع فعلى مشکل آنھا الاقل حل 
 

خود آقايان متولی امر : نماينده تاکستان در مجلس شورای اسالمی با اشاره به اظھارات مسووالن اجرايی استان گفت
بسياری از کارخانه ھا ھستند که واگذار شده اند و .  کارخانه را می شمارند اما آمار واقعی بيشتر از اينھاست10کمتر از 

  .تکليف کارگرانشان معلوم نيست
 
برخی از کارخانه ھا ھم با . اند اما وضعيت کارگرانشان تغييری نکرده است حبان اين کارخانه از وام استفاده کردهصا

  .بحران روبه رو ھستند
 

حاال اگر يک کارخانه ھم با چنين وضعيتی روبه رو باشد، باز .  کارخانه اعالم کرده است50خانه کارگر اين رقم را حدود 
  .ارگران بايد تالش شودھم برای رفع مشکل ک

 
طاھرخانی با بيان اينکه سالھاست که کارگران استان با اين قبيل مشکالت درگيرند و ھنوز چنين مشکلی وجود دارد، 

پرسم که آيا شما با چنين مشکلی در شب عيد روبه رو شده ايد؟ آيا مسئوالن  من از وزير محترم صنايع مي: افزود
  گيرد؟ ر کنند؟ چرا اقدامی برای حل اين معضل صورت نميتوانند اين وضعيت را تصو مي
 

: اين نماينده مجلس ھشتم شورای اسالمی ضمن اينکه مھمترين عامل اين مشکالت را سوء مديريت خواند، افزود
من معتقدم مسئوالن و . ای برای حل مشکالت کارگران نيستند برخی از مسئوالن به فکر خودشان ھستند و به فکر چاره

حمايت جريانات مشکوک ھم به . کنند گيرندگان در جريان اين مشکالت ھستند و تا حدودی عمداً اقدامی نمي ميمتص
بخش ديگری از مشکالت ھم به کمبود مواد اوليه بر . پيچيده شدن معضل کمک کرده که اميدواريم به خودشان بيايند

  .گردد که باعث شده چرخ کارخانه ھای استان متوقف شود مي

  



 318

     خوديفیبه بالتکل"  صنعتيکوسام"عتراض کارگران ا
 

 يت صنعت ھمدان خواستار مشخص شدن وضعيکوسام" کارخانه کارگران:  اسفند یاد آور می گردد 4خبر دریافتی در 
 . خود شدندی دستمزدھایافت و دریکار

 داشته است که از اسفند ماه ی کارگر قرارداد120 و ی کارگر رسم153 خود يتدر مدت فعال"  صنعتيکوسام "کارخانه
.  نکرده اندیافت دری پاداش و سنواتيدی، گونه حقوق، عيچ شده اند و تاکنون ھی معرفيمه به االجبار به ب81سال 

 خود شده يت به وضعيدگی خواستار رسیم مختلف رژی ھاه به دستگای نامه اعتراضینکارگران تاکنون با نوشته چند
 .  برندی بسر ميفیاما ھمچنان در بالتکل. اند
 کرده اند و یاقدام به خود کش"  صنعتيکوسام" چند تن از کارکنان کارخانه ی، بد اقتصاديت و وضعيفی بالتکليل دلبه

 . استيده از ھم پاشيز خانواده آنان نین مشترک چندیزندگ
 

   " اصفھانيميمنس "ی معوقه در نساجی عدم پرداخت دستمزدھا
 

، از پرداخت ماھھا دستمزد معوقه " اصفھانيمينس "ی نساجکارفرمای:  اسفند آمده است 4 بر پایه خبر دریافتی در
 .ید نمای می کارخانه خوددارینکارگران شاغل در ا

 خود، عيدى و ی معوقه سال جاری ماه دستمزدھا8 یافت اصفھان عالوه بر عدم دريمين سی شاغل در نساجکارگران
 ی می به خواست و مطالبات آنان خودداریی ار پاسخگويز نکرده اند و کارفرما نیافت تاکنون دريزپاداش سال گذشته را ن

 .یدنما
 

    فارس" سعد آباد "ی معوقه در شھرداریعدم پرداخت دستمزدھا
  

 ماه دستمزد و حقوق کارگران و کارمندان شاغل 3از عدم پرداخت کارگران :  اسفند آمده است 4به تاریخ  يده رسگزارش
 . دھدیفارس، خبر م" سعبد آباد "یاردر شھرد

 از جمله یم بارھا اعتراض خود را به مقامات رژی شھردارین معوقه، کارکنان ای دستمزدھایافت اعتراض به عدم دردر
 . آنان مواجه شده انديد، شھردار و بخشدار سعدآباد ابراز داشته اند اما فقط با وعده و وع"دشتستان"فرماندار 

  

  دستمزد 
  ار و امور اجتماعی وزیر ک

   در ھفته پاياني اسفند90اعالم افزايش مزد سال
 

وزيركار و امور اجتماعي با بيان اينكه :   آمده است 89 اسفند 4 ایلنا در تاریخ –گزارش خبرگزاری دولتی کار ایران به 
قل مزد بگيران شده ھدفمندی یارانه ھا موجب توانمند شدن جامعه کارگری کشور به صورت اعم و به طور اخص حدا

دليلي براي افزايش جھشي مزد سال آينده وجود ندارد: است ،گفت .  
است دليل براي  ھا اثرات منفي نداشته چون ھدفمند سازي يارنه: االسالمي گفت به گزارش خبرنگار ايلنا، عبدالرضا شيخ

  .افزايش جھشي مزد نيست
وقتي بتوانيم قدرت خريد كارگران را : گفت» ساالنه چيست؟ھدف از افزايش دستمزدھاي «وي با طرح اين پرسش كه 

  .تقويت كنيم ديگر دليلي براي طرح اين مسائل وجود ندارد
 حرفي نزد و 90با اين حال وي در مورد موضوع دولت به عنوان بزگترين كارفرماي كشور در خصوص افزايش مزد سال 

 با حضور شركاي اجتماعي در خصوص مزد تشكيل جلسه شوراي عالي كار امسال نيز مانند سالھاي گذشته: گفت
  .خواھد داد كه نتيجه آن در ھفته پاياني اسفند اعالم خواھد شد

:  اختصاص دارد؛ افزود90ھا به مسئله مزد سال   ماه گذشته بخشي از اخبار رسانه6وزيركار با طرح اين مسئله كه در 
اي و غير رسمي افراد  كار از انتشار و انعكاس اظھارات سليقه عاليھا تا زمان اعالم مصوبه شوراي  بھتر است رسانه

  . خود داري كنند90مختلف در مورد موضوع مزد سال 
ممكن است به دليل اجراي طرح : ھاي وزيركار اشاره باشد به بازتاب اظھارت اخير خودش كه گفته بود شايد اين گفته

  . افزايش نيابد90 سال ھا دستمزدھاي ھفمند سازي و پرداخت نقدي يارنه
كه : ھا كه واكنش فعاالن كارگري را برانگيخت، وزير كار و امور اجتماعي مدعي شد تنھا چند روز پس از انتشار اين گفته

است ھاي سوءتفاھم شده در انتشار گفته .  
لي افزايش دستمزدھا بر اجراي اما تنھا چند روز بعد، وزير اقتصاد و امور دارايي نيز پيشنھاد داد كه به دليل آثار احتما

ھاي اجتماعي كارگران و مزد بگيران تقويت شود؛  ھا، بھتر است به جاي افزايش مزد حمايت قانون ھدفمند سازي يارانه
ھاي چند ماه گذشته مسووالن وزارت رفاه و تامين اجتماعي مبني دريافت فرانشيز در مراكز  پيشنھادي كه با تالش

تماعي در تقابل آشكار قرار داردملكي سازمان تامين اج .  
اين : ھاي اجتماعي از مزد بگيران؛ گفت االسالمي در خصوص اظھارت اين عضو كابينه با استقبال از تقويت حمايت شيخ

است موضوع از قبل درحال اجرا بوده .  
ھاي  تقويت حمايتشيخ االسالمي ھمچنين به عنوان عضو ھيات امناي سازمان تامين اجتماعي در خصوص اينكه آيا 

در خصوص دريافت فرانشيز توضيحات : اجتماعي با دريافت فرانشيز نقدي از بيمه شدگان در تعارض نيست؛ گفت
  .مسووالن وزارت رفاه كافي بود

ھا بايد يادآور شوم كه ھدف از دريافت فرانشيز، كاھش فرانشيزھاي  با اين حال به دليل برخي سوء برداشت: وي افزود
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دكنوني بو .  
شيخ االسالمي ھمچنين درخصوص پاسخ به پرسش ديگري مبني برنظر وزارت كار درباره ادغام وزات رفاه در اين 

ردوزارتخانه سكوت ك   
 پايان پيام

 
 ادعاى افزایش اجاره بھا و قيمت مسکن صحت ندارد

 
با توجه : ير مسكن و شھر سازي گفت وز:   آمده است 89 اسفند 4 ایلنا در تاریخ –به گزارش خبرگزاری دولتی کار ایران 

به بررسی ھای صورت گرفته، نه اجاره بھا و نه قيمت مسکن در ھيچ کجا افزایش نيافته است و چنين ادعاھایی صحت 
  .ندارد

با توجه به : به گزارش ايلنا، علي نيك زاد ادعاھا درباره افزایش اجاره بھا و قيمت مسکن را کذب و نادرست خواند و افزود
ررسی ھای صورت گرفته، نه اجاره بھا و نه قيمت مسکن در ھيچ کجا افزایش نيافته است و چنين ادعاھایی صحت ب

  .ندارد
گسترش حمایت ھا از مسکن : وی ھمچنين به برنامه ھای دولت برای کنترل و رونق بازار مسکن اشاره کرد و گفت

 بازار مصالح ساختمانی، نظارت بر اجاره بھا و قيمت مسکن، مھر، ارائه تسھيالت برای احيای بافت ھای فرسوده، کنترل
  .ارائه تسھيالت بانکی از جمله برنامه ھایی است که برای رونق و کنترل بازار مسکن دنبال می کنيم

ھمچنين بسته حمایتی برای بخش مسکن تدوین شده است تا با تمھيداتی ھمچون اعطای : نيکزاد خاطر نشان کرد
... افزایش بھره وری و  يد کنندگان مصالح ساختمانی، اعطای یارانه به مسکن مھر، تشویق صنعتی سازی، یارانه به تول

  .از ورود التھاب قيمتی به حوزه مسکن جلوگيری شود
البته خوشبختانه امسال با اقدامات ویژه دولت در مسکن مھر، رونق بازار مسکن بيشتر نمایان شد: نيکزاد تصریح کرد .  

پيامپايان   
   

اي تعيين شود  بايد منطقه90مزد   
 

دبيراجرايي خانه كارگر آبادان خواستار :   آمده است 89 اسفند 4 ایلنا در تاریخ –گزارش خبرگزاری دولتی کار ایران به 
  .اي شد  به صورت منطقه90تعيين و پرداخت دستمزدھاي سال 

 يك ساله قطعي است كه بايد براساس 90 دستمزدھاي سال افزايش: آقايار حسيني در گفت و گوباخبرنگار ايلنا، گفت
  .ھاي نقاط مختلف كشور انجام شود ھزينه

وي با بيان اينكه در برخي نقاط مانند استان خوزستان به دليل نبود امكانات اوليه زندگي تامين اقدام و كاالھاي چون آب 
ھا بابت آب   از قبل اجراي قانون ھدفمندسازي يارانهدر اين مناطق مردم: شرب به آساني ساير نقاط كشور نيست؛ گفت

  .كردند مصرفي خود و مبالغ بيشتري پرداخت مي
براين : ھاي از اين قبيل افزوده شده است گفت ھا بر ھزينه سازي يارانه وي با بيان اينكه از بعد اجراي قانون ھدفمند

  .ف كشور افزايش يابد بر حسب مناطق مختل90اساس انتظار داريم تا دستمزدھاي سال 
ھاي حمايتي و پرداخت نقدي يارانه نسبت به افزايش  دولت بايد ھمزمان با افزايش جنبه: اين فعال كارگري تصريح كرد

  .مزد نيز اقدامكند
 پايان پيام

 
 سخنگوي مركز آمار نيستم

  
وزير كار و امور اجتماعي با بيان اينكه وي :   آمده است 89 اسفند 4 ایلنا در تاریخ –گزارش خبرگزاری دولتی کار ایران به 

نظر رئيس جمھور برای نرخ بيکاری به طور یقين قبول است: گويد رئيس و سخنگوي مركز آمار ايران نيست؛ مي  .  
 درصدی کشور، 10 تا 9به گزارش ايلنا، عبدالرضا شيخ االسالمی در خصوص نظر رئيس جمھور در خصوص نرخ بيکاری 

ه کاره ام که نظر رئيس جمھور را تایيد نکنم و حرف ایشان به طور حتم کارشناسی استمن چ: تاکيد کرد .  
ھنوز نرخ بيکاری از سوی مرکز آمار ایران به : وی ھمچنين در مورد تاخير اعالم نرخ بيکاری از سوی مرکز آمار ایران گفت
و نرخ را اعالم نکنددولت اعالم نشده است و دليلی نيز ندارد که مرکز آمار به نتيجه برسد  .  

شيخ االسالم وزیر کار در مورد آخرین اقدامات صورت گرفته در شورای عالی اشتغال و روند برگزاری نشست ھای آن، 
نشست ھا به صورت منظم برگزار می شود و قرار است در یکشنبه ھفته آینده نيز چھل و چھارمين : اظھار داشت

  .نشست برگزار شود
عمول در نشست ھای شورایعالی کار که برگزار می شود مروری بر عملکرد بانک ھا داریم و گزارش به طور م: وي گفت

وزارت تعاون در مورد سامانه ثبت نام جویندگان کار نيز ارائه خواھد شد و بحث ھای دیگری نيز در این زمينه صورت می 
  .پذیرد

شورای عالی اشتغال حضور دارند و حتما در مورد وضعيت وزیر کار در این مورد که مسئوالن مرکز آمار در نشست ھای 
من نه رئيس مرکز آمار و نه سخنگوی : بيکاری کشور بررسی ھا و نتيجه دریافت ھای خود را ارائه می کنند؛ تصریح کرد

  .این مرکز ھستم
ده به ايجاد مشاغل ھاي زود باز وي ھمچنين در پاسخ به پرسشي مبني بر اينكه آيا سياست وزارت كار توسعه بنگاه

بنگاه ھای زودبازده جزء الینفک و جدایی ناپذیر بازار است زیرا بيشترین سھم را در ميان : خانگي تغيير كرده است؛ گفت
 درصد بنگاه ھا 98در کشورھای پيشرفته و صنعتی دنيا گاھی تا .بنگاه ھای اقتصادی، بنگاھھای کوچک زودبازده دارند

  .کوچک و زدوبازده ھستند
بنگاه ھای زودبازده در جای خود محفوظ است و ما رویکردھا و برنامه ھای دیگری را ھم به موازات دنبال : وی تاکيد کرد
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می کنيم و فقط به بنگاه ھای زودبازده توجه نداریم و کارھای فراوانی نيز انجام می دھيم و شما شاھد ھستيد که 
لزایی صورت می گيردفعاليت ھای بسيار زیادی در کشور در جھت اشتغا .  

توجه به بنگاه ھای زودبازده نيز نباید ھيچگاه به معنی نفی بنگاه ھای بزرگ و متوسط باشد و ھمه اینھا : وزیر کار گفت
  .باید با ھم دیده شوند

پوشش ھای حمایت ھای اجتماعی در جھت افزایش توان خرید و برخورداری بيشتر : شيخ االسالمی معتقد است
طی چند روز گذشته با لطف رئيس جمھور دستور اعطای سھام .گری است و ما به دنبال این مھم ھستيمجامعه کار

  .عدالت به کارگران را به وزیر اقتصاد داشتيم که این موضوع در دستور کار قرار می گيرد
ی وجود داشته است در این بخش نيز یک مطالبه دیرینی طی ساليان متماد: وی در مورد بيمه کارگران ساختمانی گفت

ھمچنين سایر حمایت ھایی نيز در جریان است. اما در ھمين اواخر جامعه عمل به خود پوشيد و عملی می شود .  
قرار است بانک ھا در : وزیر کار در مورد مشاغل خانگی و برنامه بانک ھا برای تسھيالت دھی به این طرح ھا، گفت

ظرفيت استانھا برای توسعه مشاغل خانگی تخصيص دھندسفرھای استانی مبالغی متناسب با نياز و  .  
 ميليارد تومان 30 و 20 تا 15 استان از 9از سفر ھيات دولت به استان زنجان تاکنون در ھشت یا : شيخ االسالمی گفت

ميليارد تومان سيستم 100برای پرداخت به مشاغل خانگی داشته ایم و سيستم بانکی کشور برای سال جاری نيز 
کی کشور تعھد کرده است که برای توسعه مشاغل خانگی تخصيص دھدبان .  

به دليل برخی . تا جایی که اطالع دارم ھنوز چرخش کار به سرعت و اندازه مطلوب خود نرسيده است: وی ادامه داد
ت بانکی مشکالت و محدودیت منابع قرض الحسنه ھنوز به این کار جامه عمل پوشيده نشده است، اما در اراده مدیری

  .کشور به خصوص رئيس کل بانک مرکزی، اميدواریم بزودی انجام شود
 پايان پيام

 
  یه شرکت سازمای کارگران اخراجیتجمع اعتراض

 
در محوطه " یهسازما" شرکت ی نفر از کارگران اخراج250 اسفندماه حدود 4روز چھارشنبه "  خبریرانآژانس ا" گزارش به
 . زدندی شرکت دست به تجمع اعتراضینا

 
 يندر ھم.  دستمزدھا و مطالبات معوقه خود شدندیافت خواستار دری، تجمع اعتراضین ایی برپایق از طری اخراجکارگران
 یان تجمع پاین فشار گذاشت تا به ایر و ارعاب، کارگران زید با حضور در محل با تھدیم رژی سرکوب انتظاميرویحال ن
  .دھند
 کارگر اخراجي شرکت سازمايه در محل شرکت تجمع اعتراضي 240 نفر از200ش از  صبح بي9 چھارشنبه از ساعت روز

نيروھاي سر کوبگر انتظامي در پشتيباني از کارفرما کارگران را تھديد کرده اند و از آنھاخواسته اند که محل را . كردند 
 .مانده اند  مي باشند مصر باقي مطالباتشانترک کنند کارگران بر خواسته ھاي خود که دريافت 

ميليون حقوق در يافت نشده 15تا 10نفر کارگر اخراجي شرکت سازمايه ھر کدام بين 240 از چھارسال است که بيش
اين کارگران طي اين ساليان به تمامي ارگانھا و نھادھاي دولتي و مجلس نيز شکايت کرده اند ولي تا کنون , دارند 

 .پاسخي به آنھا داده نشده است
رض برق کارخانه را قطع کرده اند و کار خانه را از کار انداخته اند از طرف دادگستري به آنھا مراجعه کرده و از  معتکارگران

کارگران قبول نکرده و گفته اند ھمچنان در , آنھا خواستند که به دادگستري بروند و در آنجا پولشان را تحويل بگيرند
 . شود داختکارخانه ميمانند تا مطالباتشان پر

 
 

 گمانه زني عضو شوراي عالي كار درباره ميزان حداقل مزد
 

ھنوز به : عضو شوراي عالي كار گفت:   آمده است 89 اسفند 4 ایلنا در تاریخ –گزارش خبرگزاری دولتی کار ایران به 
ايم  نرسيده90عددي درباره تعيين حداقل مزد كارگران براي سال  .  

 كارگران طبق روال ھر ساله و براساس 90ميزان افزايش مزد سال : ر ايلنا افزودوگو با خبرنگا صالحي درگفت... ولي ا
.ت قانون كار انجام خواھد گرف41ماده   

مصوبه شوراي عالي كار در ھفته آخر اسفند ماه به اطالع عموم وكارگران خواھد رسيد: وي گفت .  
در :  كارگران چيست،گفت90ان افزايش مزد سال عضو شوراي عالي كار در پاسخ به اين سوال كه حدستان در مورد ميز

كرد بيني توان پيش اين زمينه نمي .  
بايد ديدكه در ھنگام تصميم گيري شوراي عالي كار نرخ تورم چه ميزان خواھد بود تا طبق آن حداقل : صالحي تاكيد كرد

  .مزد كارگران افزايش يابد
 پايان پيام

 
 

  افزايش مزد متناسب با تورم باشد
  
درحالي كه برخي از اعضاي دولت معتقدند :  آمده است89 اسفند 4 ایلنا در تاریخ –گزارش خبرگزاری دولتی کار ایران  به

 نبايد افزايش يابد اما نايب رييس كميسيون اجتماعي مجلس اين موضوع را رد 90كه حداقل مزد كارگران براي سال 
  .كند مي

براي مجلس قانون مديريت خدمت كشوري مالك است بنابراين حقوق و : افزودوگو با خبرنگار ايلنا  ھادي مقدسي درگفت
  .دستمزدھا بايد متناسب با افزايش نرخ تورم افزايش يابد
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نماينده بروجرد در مجلس در پاسخ به يان سوال كه اگر براي مجلس قانون مديريت خدمات كشوري و نرخ تورم مالك 
: جاري كمتر از نرخ تورم بوده است، اظھار داشت امين اجتماعي در سالاست چرا افزايش حقوق مستمري بگيران ت

  .آقايان معتقدند كه اين كار طبق نظر دولت بوده است
البته اين سوال از محصولي وزير رفاه نيز پرسيده شده و وي بايددركميسيون : عضوكميسيون اجتماعي مجلس گفت

  .داجتماعي مجلس حاضر و به اين سوال مردم پاسخ دھ
به دليل حجم زياد كار و اينكه ھنوز جمع :  ماھه كار ھيات تحقيق و تفحص از تامين اجتماعي نيزگفت6او درباره تمديد 

  . ماه ديگر تمديد شده است6بندي صورت نگرفته است كارھيات 
بي با اعضاي شود كه مسووالن وزارت رفاه و تامين اجتماعي ھمكاري خو مقدسي درپاسخ به اين سوال كه شنيده مي

تواند با ھيات تحقيق و تفحص مجلس ھمكاري نكند چون مالك و محور  كسي نمي: ھيات تحقيق و تفحص ندارند،گفت
  .قانون است

  .طبق قانون اين كار بايد صورت گيرد اما دولت بايد به مجلس اليحه بدھد: ھا نيزگفت وي درباره بحث ادغام وزارتخانه
  پايان پيام

  

  کميته ھای کارگران سوسياليست داخل کشور!/  به خيابان ھا بياييموز ھفت اسفندر

  کميته ھای کارگران سوسياليست داخل کشور
  36اطالعيه شماره 

 
  !روز ھفت اسفند به خيابان ھا بياييم

 
ونی سيد روز اول اسفند کارگران و مردم مبارز در تھران و بسياری ديگراز شھر ھا به خيابان ھا آمدند و خواھان سرنگ

در اين روز ھزاران نفر در راھپيمايی و تجمعات اعتراضی شرکت نمودند و با رودر رويی با مزدوران .علی و حکومتش شدند
در مقابل، سرکوبگران ضمن ضرب و . سرکوب گر، ايستادگی کردند و با تداوم مبارزه راه را برای پيشروی ھموارتر نمودند

بدين وسيله .  را کشتند- يک نفر در ميدان ھفت تير تھران و دو نفر در شيراز، نفر شتم و بازداشت صدھا نفر حد اقل سه
  .آدم کشان بار ديگر دست به جنايت زدند وخانواده ھايی را عزادار نمودند

اما اين جانيان ديگر نه تنھا با کشتن و سرنيزه نمی توانند جو رعب و وحشت ايجاد نمايند،بلکه با ھر خونی که به زمين 
برای . بريزند جنبش را بيشتر شعله ور و وسيعتر می کنند و تعداد بيشتری از مردم را به ميدان مبارزه می کشانند

  .ھميشه نمی توان با سرنيزه حکومت کرد و ديکتاتورھا محکوم به فنا ھستند
  !کارگران و مردم آزاديخواه

اسبت ھفتمين روز جان باختن سه مبارز راه آزادي، به با تداوم جنبش و در اعتراض به سرکوب و جنايات حکومت، به من
خيابان ھا بياييم و اجازه ندھيم تا جنايات مزدوران و آمران آنھا پوشيده بماند؛ پس از اين نبايد اجازه دھيم که حکومت 

ز ھای اگر با جسارت و شھامت مبارزه را تداوم ببخشيم رو. مرتکب جنايت گردد و با عکس العمل مردم مواجه نشود
سرنوشت ساز و تاريخی در راه خواھد بود و اگر در نيمه راه متوقف گرديم، بار ديگر جانيان به تاخت وتاز خواھند پرداخت 

سلسله ای از مبارزات به ھم پيوسته می تواند جنبش را منسجم و قدرتمند به .و دوران سياه ديگری حاکم می گردد
ا و در تجمعات اعتراضی يک ميخ به تابوت سيد علی و دارو دسته ی آدم حضور ھر يک از ما در خيابان ھ. پيش ببرد

  .کشانش اضافه می کند و آنھا را برای راھی شدن به زباله دان تاريخ آماده می کند
ما کارگران سوسياليست، ضمن محکوم نمودن سرکوب مردم و به قتل رساندن سه تن در روز اول اسفند، خواھان آزادی 

ط ھمه بازداشت شدگان ھستيم و ھمراه با ديگر کارگران و مردم در ھفتمين روز جنايت اول اسفند، به بدون قيد و شر
  .خيابان ھا می آييم

 
  ننگ و نفرت بر شکنجه گران و آدم کشان جمھوری اسالمی

  زنده باد آزادی
 

  89 اسفند2-کميته ھای کارگران سوسياليست داخل کشور
  :آدرس تماس با ما

sosualistha@gmail.com  
  : آدرس ھای اينترنتی ما

H64 /cc.co.komitekargari://http 
H65 /com.blogspot.kommiteks://http 
66Hhttp://kargaranesocialist.co.cc  

  
  راھکاری برای خروج از بن بست کانون عالی کارفرمایان ایران

  
 سالگرد پایان اعتبار 1389 اسفند سال :  آمده است89 اسفند 5 ایلنا در تاریخ –گزارش خبرگزاری دولتی کار ایران به 

نامه   قانون کار و آیين131ماده   مطابق.دوره قبلی ھيئت مدیره کانون عالی انجمن ھای صنفی کارفرمایان ایران است
ھاى صنفى و کانون ھاى کارگری وکارفرمایی حداکثر زمان مجاز برای برگزاری  چگونگى تشکيل و نحوه عملکرد انجمن

 خاتمه یافته و با وجود برگزاری مجمع عمومی این 1389 ماه بوده که در شھریور سال 6مجمع عمومی وانتخابات کانون
به علت اعتراضات زیاد به مجمع عمومی برگزار )که خارج از مھلت مقرر در قانون بوده( 1389ماه سال کانون در پنجم آبان 
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  .شده وھم چنين عدم فراگير بودن این کانون ھم چنان اعتبار کانون عالی کارفرمایان ایران در ھاله ای از ابھام قراردارد
 

  ابطال یا عدم ابطال انتخابات کانون عالی کارفرمایان ؟
ابطال انتخابات « اخيرا در خبرگزاری وسایت ھای خبری وھم چنين برخی نشریات خبری درج شده بود با این عنوان 

جدای از پرداختن به صحت یا سقم این خبر وتکذیبه بعدی آن، موردی که جای ابھام دارد وھم .»کانون عالی کارفرمایان
ور و بسياری از تشکل ھای صنفی کارفرمایی روشن نشده چنان پاسخ ھای قانع کننده ای برای نگارنده این سط

  .است،عدم تعيين زمانی برای روشن شدن موضوع وتعيين تکليف این نھاد مھم کارفرمایی است
انجمن صنفی کارفرمایی در وزارت کار که در اقصی نقاط کشور پراکنده می باشندمشروعيت 1600با وجود ثبت بيش از 

 انجمن صنفی آن ھم عمدتا از سه صنف می باشد بيش از پيش زیر 140 با حضور کم تر از مجمع عمومی این کانون که
 درصد انجمن ھای صنفی 10به عبارتی کانون عالی کارفرمایی ایران یعنی نمایندگی سه صنف وکمتر از .سئوال می رود

  .را دارا می باشد
 

  ضعف کارفرمایان در پرداختن به اھميت تشکل گرایی
ضلع دولتی این مثلث .است که بحث سه جانبه گرایی بسيار مھم تلقی شده وتوجه الزم به آن می باشدچند سالی 

سه جانبه از قدرت قانونی واجرایی الزم برخوردار است وعلی رغم تصریح در واگذاری امور به بخش خصوصی نقش 
دولت اولی تر استبيشتر تشکل ھای صنفی ھم چنان در بحث ھا وموارد فی مابين این سه ضلع نقش  .  

ضلع دوم این مثلث سه جانبه گرایی که تشکل ھای کارگری می باشند نيز با توجه به قدمت وانسجام بيشتر این 
ولی ضلع .تشکل ھای فعال ، می توان گفت نقش پررنگ تری نسبت به ضلع سوم این مثلث سه جانبه گرایی دارند

ر آن با تشکل ھای کارگری است، متاسفانه به این نقش نرسيده سوم سه جانبه گرایی که حداقل انتظار نقش براب
تکثر تشکل ھای کارفرمایی وبعضا تفرق وعدم اتحاد این تشکل ھا،عدم ھمگرایی در تشکل ھای کارفرمایی، .است 

را می توان از دالیل این کم اثرگذاری دانست...عدم پوشش الزم از طریق کانون عالی کارفرمایان ایران و .  
ی چند ساله اخيرشاھد بودیم بدليل انحصاری عمل شدن در کانون عالی انجمن ھای صنفی ومغایرت اساسنامه در ط

  .آن با آیين نامه تشکل ھای صنفی ، عمال استقبال الزم از تبعيت وعضویت در کانون عالی کارفرمایان نشده است
 

وینقش آیين نامه جدید تشکل ھا در رفع ابھام وتشکيل کانون عالی ق   
یکی از .در تاریخ سوم آبان ماه آیين نامه جدید انجمن ھا وکانون ھای صنفی با امضای معاون اول ریيس جمھورابالغ شد

موارد مھم ایين نامه جدید تاکيد صریح بر وضعيت اعضای مجمع کانون عالی است که در آن تصریح شده کانون ھای 
در ھمين آیين نامه .ند عضو کانون عالی کارفرمایان ایران شونداستانی ، سراسری وانجمن ھای سراسری فقط می توان

حال در .تصریح شده تشکل ھای موجود نيز موظفند نسبت به انطباق اساسنامه خود با آیين نامه جدید اقدام نمایند
ی اساسنامه فعلی کانون عالی که منشا بروز اختالف وعدم عضویت بسياری از تشکل ھای صنفی به ویژه کانون ھا

  .استانی ، انجمن ھای سراسری وکانون ھای سراسری شده این نکته اساسی نادیده گرفته شده است
 

  راھکاری برای خروج از بن بست کانون عالی کارفرمایان ایران
با توجه به صراحت موجود در قانون ورفع ابھام ھای قبلی حال که علی رغم گذشت یک سال از تاریخ اعتبار کانون عالی 

در ھاله ای از ابھام قراردارد ویک روز اعالم ابطال 1389/8/5رمایان ایران ھم چنان رسميت وتایيد انتخابات مجمع مورخکارف
به عنوان عضو کوچکی از . می شود.. می شود وروز بعد خبر از تایيد انتخابات ویا معرفی نماینده در شورای عالی کار و

  : ذیل ارائه می گرددجامعه کارفرمایی ایران پيشنھاداتی به شرح
 

  :تشکيل مجمع عمومی فوق العاده کانون عالی واصالح اساسنامه کانون وانطباق آن با آیين نامه جدید تشکل ھا
مھلت ( 88علی رغم عدم وجاھت قانونی تشکيل این مجمع با توجه به سپری شدن مھلت شش ماھه از اسفند 

اصلی ترین . می تواند موجب استحکام بيشتری در جامعه کارفرمایی گرددبا این حال این راھکار)برگزاری انتخابات جدید
موضوعی که بایستی در اساسنامه کانون عالی مد نظر قرارگيردترکيب اعضای مجمع عمومی است که بایستی مطابق 

ود وایين نامه اجرایی ان از کانون ھای استانی ، کانون ھای سراسری وانجمن ھای سراسری تشکيل ش131ماده  .  
 

  :تشکيل ھيئت موسس جدید وثبت کانون عالی کارفرمایان ایران
از دیگر راھکار ھای قانونی که اخيرابا استقبال وپيشنھاد بسياری از تشکل ھای صنفی ارائه شده معرفی ھيئت 

د ودعوت به موسس جدید برای کانون عالی کارفرمایان ایران وانجام اقدامات اجرایی وقانونی برای تھيه اساسنامه جدی
  .مجمع عمومی می باشد که باتوجه به مطابقت آن با قانون یحتمل تر است

برابر اطالعات واصله برای این مھم بسياری از کانون ھای استانی ، کانون ھای سراسری وانجمن ھای سراسری 
 انجمن صنفی ثبت 600تقاضای رسمی داده اند بطوریکه انجمن ھای تحت پوشش ھمين اعضای متقاضی اوليه بيش از 

که در ترکيب اعضای ھيئت موسس وکانون ھای ) برابر اعضای فعلی کانون عالی5قریب ( شده را پوشش می دھد
استانی وسراسری وانجمن ھای سراسری بسياری از تشکل ھای صنفی معتبر صنعتی وحرف وخدمات وجود 

ن سراسری به عنوان اعضای ھيئت موسس بيش  انجم30کانون سراسری وبيش از 10 کانون استانی ،10بيش از .دارند
 انجمن را عضو خود دارند متقاضی تعيين وضعيت وتاسيس کانون عالی فراگير می باشند که بسيار جای توجه 600از 

  .وتامل دارد که البته ضمن معرفی ھيئت موسس تقاضاھای خود را به وزارت کار منعکس نموده اند
موجود وقرارگرفتن درروز ھای پایانی سال که نياز به حضور پر رنگ تر تشکل ھای بنظر می رسد با توجه به بن بست 

، نقش بزرگان جامعه )نه قشر خاص ومحود(کارفرمایی در مراجع قانونی ودفاع از حقوق ھمه کارفرمایان ایران می باشد 
امعه کارفرمایی ایران گردند کارفرمایی ایران می تواند نقش پررنگ تری باشد که با حضور موثرتر خود موجب وفاق ج

بزرگانی چون خليلی عراقی ، احمدی زاده ، مروج حسينی،و. ...  
اميد است باحمایت پرشور وفراگير تشکل ھای کارفرمایی بزودی شاھد رفع این مشکالت وشکل گيری فراگيرترین کانون 
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  .عالی کارفرمایی ایران باشيم
  داوودجوانی ،فعال کارفرمایی

 پايان پيام
 

 شوراھای کارگری مستقل با اتکا به نيروی کارگران ایجاد می شود

در اعتراضات اخير کارگران ایران خودرو به دنبال حادثه خونين که بر اثر آن تعدادی از کارگران کشته و زخمی شدند، ھجوم 
کارگران را به عقب نشينی و بر قرار کردن جو ارعاب بر کارخانه نتوانست ...) موتورسوار، ون سوار و(نيروھای ضد شورش 

به خاطر جلوگيری از تجمع . از خواست ھا و مطالباتی وادار کند که در حين اعتراضات آنان به صورت شعار مطرح می شد
در روزھای بعد نتوانستند کارگران را . کارگران و به ھم پيوستن کارگران شيفت ھای مختلف، شيفت صبح را تعطيل کردند

مدیران از روبروشدن با کارگران واھمه داشتند و آنجا ھم که در محيط کارخانه ظاھر می شدند با خشم . به کار وادار کنند
آنان سرانجام مجبور شدند . کارگرانی روبرو می گردیدند، تا جایی که درچند مورد به دھنادی و دیگر مدیران حمله کردند

ن زیادی از حادثه کارگران نگذشته بود که استاندارتھران قابل گفتن است زما. خواست ھا و مطالبات کارگران را بشنوند
در کارخانه جلسه ... ، مدیران اطالعات، مدیران ارشد ایران خودرو، وزارت صنایع، عواملی از امنيت ملی و)تمدن(

گان کارگران نمایند) روز چھارشنبه(در جلسه اول . گذاشتند و از نجم الدین خواستند به ھر نحو ممکن کارخانه را آرام کند
به کار برگردید قول شرف می «: گفته شده که تمدن خطاب به کارگران ميگوید. خواست ھای کارگران را مطرح کردند

در ھمين زمان یکی از افرادی که در جلسه حضور داشته دور از چشم . »دھيم خواست ھای شما را عملی کنيم
با «: تجمع کرده بودند، سخنی به این مضمون ميگوید) حل جلسهم(نمایندگان کارگران به کارگرانی که جلوی غذا خوری 

. ھای او وقعی نمی نھند و به او اعتراض می کنند-اما کارگران به گفته. »مطالبات شما توافق شده به سر کار برگردید
مطالبات را مکتوب ما از این قول ھا زیاد شنيده ایم، باید «: در داخل جلسه ھم نماینده کارگران در پاسخ تمدن می گوید

نمایندگان . »ما نمی خواھيم این گونه مسایل رسانه ای شود«: که تمدن در جواب می گوید» کرده و به امضا برسانيم
  . جلسه را ترک می کنند و ماوقع جلسه را به گوش کارگران می رسانند

ھای بسيار از - پس از بھانه تراشیباالخره. در جلسه دوم کارگران خواستار حضور مدیر کارخانه نجم الدین می شوند
قبيل اینکه نجم الدین فعال نميتواند حضور پيدا کند و به بھشت زھرا رفته است، ایستادگی و پافشاری کارگران روی 

اینکه نجم الدین کجا بوده زیاد فرق نمی . نجم الدین در جمع کارگران حضو ر می یابد. آمدن نجم الدین، نتيجه ميدھد
از سویی .  مشھود است این است که نجم الدین از حضور پيدا کردن در جمع کارگران ابا داشته است کند، چيزی که

دیگر با توجه به آنچه در روزھای اعتصاب گذشت، نجم الدین از سوی نيروھای اطالعاتی، استاندار تھران و دیگر عوامل 
وھای ضد شورش از آمدن کارگران به جاده کرج نير. دولت سرمایه تحت فشار بود تا اعتراض کارگران را خاموش کند

جلوگيری می کردند و در کالنتری چيتگر و دیگر مناطق نزدیک کارخانه نيز مستقر شده بودند تا در صورت نياز به 
 مطالبه کارگران تن داد، اما عملی شدن خواست شورای ٢٨ یا ٢٧نجم الدین به ناچار به . وجودشان به کارخانه بيایند

» کارآمد«گزارش رسمی این جلسه در .  ماه بعد موکول کرد٦را که از خواستھای اساسی کارگران بود به کارگری 
 آمده است که در قسمت پرس و شاتل برای تشویق کارگران A ۴نشریه ایران خودرو و به طور مختصر در یک برگ کاغذ 

  . به کار پخش شده بود
در آن . برای روشن شدن این موضوع به دھه ھفتاد بر می گردیم.  رفتنجم الدین از پذیرش این خواست کارگران طفره

کارگران قدیمی که ضد کارگری بودن شوراھای اسالمی در . سالھا طرح ایجاد شوراھای اسالمی کار مطرح گردیده بود
 مقابله با جامعه کارگری ایران را لمس کرده و به تجربه دریافته بودند که چنين تشکلھای دست ساز دولتی ھدفشان

آنھا از بدو روی کار آمدن جمھوری اسالمی ایجاد شده بودند تا ھر حرکت ضد سرمایه داری . جنبش کارگری است
  . کارگران را در نطفه خفه کنند

به نظر ميرسد نجم الدین در اینجا آگاھانه از بيان صفت اسالمی شورا خودداری کرد که مبادا بحث ھای دھه ھفتاد جان 
 ٦وعده » نياز به بستر سازی ھست«اصل خواست تشکيل شورای کارگری را پذیرفت و با این استدالل که وی . بگيرد

طبيعی است که ھدف نجم الدین از بسترسازی شورا با ھر اسم و صفتی ایجاد تشکلی است که فرمان . ماه بعد را داد
ر تجربه برای ما کارگران به اثبات رسيده است استبداد با توجه به شرایط و آنچه از گذ. مدیر کارخانه و سرمایه را اجرا کند

. سرمایه و سرمایه داران تمام ھم و غمشان در جھت باال بردن شدت کار و باالبردن استثمار از نيروی کار ارزان می باشد
 کارگران این بخش اما درصد دستمزد. ھرچه نيروی کار ارزان تر باشد راندمان توليد نيز برای سرمایه داران باالتر می رود

 نسبت به دستمزد کارگران دیگر - که نسبت به دیگر بخشھای کارگری در ایران وضع بھتری دارند - کارگری ایران خودرو 
برای جلوگيری از اعتراض کارگران . شرک ھای ماشين سازی در اروپا و امریکا در حد چند در صد دستمزد آنھا ميباشد

دن آکورد و رکورد متوسل به نيروی سرکوب می شوند و در کارخانه جو رعب و نسبت به شرایط کمی دستمزد، ندا
با توجه به این مسایل زمانی که نجم الدین از شورای کارگری حرف می زند، با توجه . وحشت در کارخانه برقرار می کنند

 کارگری و یا دیگر تشکل به ساختار اقتصادی و شرایط بھره کشی از نيروی کار ارزان از ایجاد شوراھای اسالمی ضد
ھدف آنھا از طرح ایجاد شوراھای کارگری بيشتر برای آن بود که با وعده و . ھای ھمسو با سرمایه نيز وحشت دارند

تنھا کاری که انجام شد این بود که امسال رکورد را که در واقع بخشی از دستمزد . وعيد کارگران به سرکار بازگردانند
  !  به آنان پرداخت کردندکارگران است بدون تأخير

اما چرا کارگران به نجم الدین نگفتند که اگر قرار است شورای کارگری تشکيل شود، این کارگران ھستند که بایستی 
دست به کار شوند، که تنھا کاری که مدیریت در رابطه شورا کارگری ميتواند بکند این است که آنان و عواملشان در 

ان دخالت نکنند، که تشکل کارگری زمانی معنای خود را می یابد که مستقل از امر و چگونگی تشکيل شورای کارگر
نھی عوامل مدیریتی عمل کند، که کارگران قسمت ھای مختلف کارخانه باید تجمع ھایی داشته و در رابطه با چگونگی 

 چنان که در مسایل بعد از حادثه ؟ بدون شک این کار به ثمر نمی نشيند مگر با نيروی خود کارگران،...شورا صحبت کنند
قسمتی از کارگران در رابطه با طرح مطالبات کارگری نقش عمده . خونين در کارخانه قدرت عمل این نيرو اثبات گردید

ًداشتند، و این امر ناشی از ترفندھای عوامل کارخانه بود مثال راه بندان ھایی که بين کارخانه شمالی و جنوبی به وجود 
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 تا از شرکت کليه کارگران یک شيفت در تجمعات جلوگيری به عمل آورند؛ ولی در ھر حال بخش قابل توجھی می آوردند
کارگران شيفت شب که شاھد حادثه خونين و حمله . از کارگران در چنين مواقعی بيشتر ناظر ھستند تا دخالت گر

وجود ھمين حد از عمل کارگران مدیران ارشد با این . نيروھای ضد شورش بودند در گردھمایی کارگران شرکت نداشتند
او ھم به . کارخانه و مدیران رده باالی نظام سرمایه را به تکاپو انداخت تا نجم الدین را ھراسان جلوی صحنه بفرستند

برخی از خواست ھا که کارگران سالھاست چه در اعتراضات جمعی خود و چه در گفت و گوھای چند نفره به آن پرداخته 
البته موضوع کارگران . گردن نھاد... د، مانند لغو اضافه کاریھا در روزھای جمعه، پرداخت رکورد، لغو پيمان کاری و بودن

 کارگران چند شرکت پيمانی در ذوب آھن ٨٩در ھمين سال . پيمانی یکی از خواست ھای اکثریت کارگران پيمانی است
عضی از شرکت ھای پيمانی را منحل کنند ، و مستقيما با کارخانه توانستند با اعتصاب ھا و اعتراضات چند ماھه خود ب

مسئله انحالل شرکت ھای . ذوب آھن قرارداد ببندند که جدیدترین مورد آن شرکت نسوز آذران ذوب آھن می باشد
  . پيمانی از چندی پيش در ذوب آھن کليد خورده بود

 ١٣٨۵در سال . ان خودرو دیگر دست اندرکاران نظام سرمایهبرگردیم به مسئله ایجاد تشکل کارگری از دید مدیران ایر
» .مردم با نظام ھستند% ١٣«: علی ربيعی در مورد ایجاد تشکل ھای دست ساز در مصاحبه ای با روزنامه شرق گفت

دانست ایجاد سندیکاھای کارگری و کارفرمایان را - وی برای جلوگيری از شورش ھای عمومی که وقوع آن را محتمل می
او ميگفت در مواقع شورش ھای عمومی با وجود . يشنھاد کرد که از سوی جناح حاکم در قدرت سرمایه پذیرفته نشدپ

چنين تشکلھایی برای حفظ نظام سرمایه قدرت چانه زنی را از دست نمی دھيم، و به حق چنين تشکلھایی ميتواند 
  . چند صباحی سپر بالی شورش عمومی باشند

 تشکيل ١٩٢٠سندیکای تونس به توصيه و ھمکاری سندیکا ث ژ ت در سال . تونس اشاره می کنيمبرای نمونه به مورد 
سياست گزاران این سندیکا ھر کارگری را که از چھارچوب و ارکان سندیکا و سه جانبه گرایی تخطی ميکرد . شده است

سه . ی گوش به فرمان سرمایه بودنداین سندیکاھا در زمان حکومت بن عل. و در اعتصابھا شرکت ميجست تنبيه مينمود
سندیکا به خوبی در راستای حفظ نظام . نفر از رھبران سندیکای ث ژ ت تونس در دولت محمد غنوچی شرکت کردند

سرمایه داری تونس در زمان بن علی از اعتصاب و شورش کارگران جلوگيری کرد و در سامان دھی استثمار نيروی کار 
کارگران یدی و (آن گاه که تاریخ مصرف بن علی به پایان رسيده بود و توده ھای مزد بگير . ارزان در خدمت سرمایه بود

با شعار نان و آزادی به ميدان آمده بودند، برای جلوگيری از ھم پاشيدن نظام سرمایه داری تونس و حفظ ) فکری
  . سيستم توليد ارزش اضافی به محمد غنوچی پيوستند

تشکل ھای دست ساز دولتی از نوع شورای اسالمی کار یا شورای کارگری در . ين قرار استدر ایران نيز موضوع از ھم
تشکل ھایی ھستند که در راستای مقابله با جنبش کارگری مستقل و مبارزات ... ایران، سندیکای ت ژ ت در تونس و

 مه بعد در وھله اول به ٦ نجم الدین نيز با محول کردن تحقق خواست شورای کارگری به. کارگران ایجاد می شوند
ھدفش که جلوگيری از ادامه اعتراضات کارگران بعد از حادثه خونبار بود رسيد و فرصت و زمان بيشتری خرید تا در زمان 
مناسب با خواست ایجاد شورای کارگری مستقل از طرف کارگران مقابله کند؛ در وھله دوم نيز در نظر دارد تا در صورت 

 شورای کارگری از سوی کارگران و پافشاری آنان بر این امر، شوراھای اسالمی یا سندیکای نوع استمرار طرح تشکيل
  . بن علی خودش را برای مقابله موذیانه با مبارزات کارگران ایجاد کند

شورای کارگری مورد نظر نجم الدین مدیر کارخانه ایران خودرو، در صورت تحقق، تشکلی است در جھت جلوگيری از 
با وجود این، از آنجا که حاکمان سرمایه از تشکل یابی حداقلی و کنترل شده کارگران نيز وحشت . ابات کارگریاعتص

  . دارند، سياست کلی جناح حاکم بر آن است که حتی از ایجاد چنين تشکلھای ھمسو با سرمایه نيز جلوگيری کنند
ور داشتند و چه آنھا که در شيفتھای دیگر کار می  چه آنھایی که در جلسه حض-شنيده شده که بسياری از کارگران 

.  افسوس می خورند که چرا این موضوع به ذھنمان خطور نکرد یا آنجا نبودیم که در جمع کارگران اعالم کنيم-کنند 
شورای کارگری بایستی به وسيله خود کارگران ایجاد شود و ما بایستی خود مقدمات ایجاد شوراھای کارگری را در جمع 

ھای مختلف موضوع شورای کارگری را به گوش دیگر کارگران -ارگران مطرح کنيم و با برپایی مجمع عمومی در قسمتک
  . برسانيم

 اسفند که قرار است نجم الدین به جمع کارگران بياید زمان مناسبی است که خواست تشکيل شوراھای کارگری ١۵روز 
ی که بتواند در مقابل کارفرما برای عملی کردن خواست ھا و طبيعی است ایجاد تشکل. در جمع کارگران طرح شود

مطالبات خود مبارزه کرده و از حقوق کارگران در مقابل آنان دفاع کند، شرکت کارگران پيشرو و بدنه کارگری را طلب می 
عنوان یک ھای جنبش کارگری می تواند این مطالبه کارگری را به -از سوی دیگر ھمبستگی و اتحاد دیگر حلقه. کند

 ./// خواست عمومی کارگران به مدیران و دولت سرمایه تحميل کند

  رامين کوھياری 
  

 اعالم موجودیت اتحادیه مستقل کارگری شمال خوزستان
  

 نام خدا

با یاری خداوند متعال و ھمت یاران اتحادیه مستقل کارگری شمال خوزستان فعاليت خود را رسما آغاز نموده ھدف این 
گيری حق و حقوق قانونی کارگران و زحمتشکشان بر طبق موازین قانونی است ما اعالم می داریم که خط ما اتحادیه پي

اتحادیه ای است و به ھيچ گروه یا سازمان داخلی و خارجی وابسته نيستيم ما خواھان دریافت حقوق قانونی خود بر 
 سازمانھای جھانی کار ھستيم و 98 و 87ه ھای طبق قوانين پذیرفته شده داخلی و بين المللی بر طبق مقاوله نام

اعضای ما از ميان کارگران ھمه قسمت ھای مختلف اعم از صنعتی خدماتی و غيره می باشد ما دست یاری ھمه 
ما ارزش و جایگاه ھمبستگی را برای دست یابی به . کارگران و اتحادیه ھا مستقل را در راستای اھدافمان می فشاریم

انشاهللا. به اميد ھمبستگی ھمه نھادھای کارگری و مستقل در سراسر جھان. دمان درک کرده ایمحقوق قانونی خو  

  رئيس اتحادیه مستقل کارگری شمال خوزستان
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بی .  آن اتحادیه تبریک می گوید را به اعضای" اتحادیه مستقل کارگری شمال خوزستان"سایت جنبش کارگری تشکيل 
ف کارگری و مبارزه برای دست یابی به مطالبات کارگران، به نگارش صفحه ای دیگر تردید تالش شما در پيشبرد اھدا

سایت جنبش کارگری آمادگی خود را در انعکاس اخبار و مسائل منتشر شده .  تاریخ معاصر جنبش کارگری می انجامد از
  کنيمدست شما را به گرمی می فشاریم و برایتان آرزوی موفقيت می.  می کند توسط شما اعالم

 سایت جنبش کارگری

 

  کارگران شرکت ساميکوصنعت ھمدان
  

 خواستار مشخص شدن وضعيت کاری ودریافت حقوقشان شدند 

لرد (کارکنان سابق شرکت ساميکو صنعت  : آمده است89 اسفند 4 ایلنا در تاریخ –گزارش خبرگزاری دولتی کار ایران به 
  . و دریافت حقوقشان از این شرکت شدندھمدان خواستار مشخص شدن وضعيت کاری خود ) سابق

 کارگر قراردادی داشته است که از ١٢٠ کارگر رسمی و ١۵٣به گزارش ایلنا، شرکت ساميکو صنعت در مدت فعاليت خود 
  .  به اجبار بيمه بيکاری شدند و تا کنون ھيچ گونه حقوق، عيدی، پاداش و سنواتی دریافت نکرده اند٨١اسفند ماه سال 

ین شرکت از مسئوالن ارشد استان انتظار دارند به وضعيت انھا رسيدگی شود که در این راستا نامه نگاری کارکنان ا
ھایی با مقامات استان و ھمچنين تجمعاتی نيز انجام داده اند و خواستار مشخص شدن تکليف خود تا پایان سالجاری 

  . شدند
 استانی ریيس جمھور به استان ھمدان رسيدگی به وضعيت یکی از کارکنان این شرکت با اشاره به اینکه در سفرھای

متاسفانه تا کنون اقدام عملی و نتيجه بخشی در : شرکت لرد و کارکنان این شرکت به تصویب رسيد خاطر نشان کرد
  . این راستا از طرف مسئوالن ارشد استان انجام نشده است

چند تن از کارکنان شرکت ساميکو اقدام به خود کشی کردندو به دليل بال تکليفی و وضعيت بد اقتصادی : وی تصریح کرد
 زندگی مشترک چند تن از آنھا نيز به طالق و جدایی منجر شده است 

  تظاھرات جوانان طبقه کارگر در رشت
 

 نيابا خی روھاياده از جوانان طبقه کارگر در رشت در پی بعدازظھر به بعد تعداد4 از ساعت 1389 اسفند یکم یکشنبهروز 
 کنجکاو بودند يشتر که بی روھا مملو بود از مردمانيادهپ.  کردنديماییشروع به راه پ)  انقالب یلجالل دھقان اوا ( یمطھر

 يروی بوس نينی میک يکائيل چھار راه میدرابتدا.  آمده بودنديابان به خنقالبی جوانان پرشور و این ایت به حمایاو 
 بودند يده بوس را کشينی می پنجره ھای که پرده ھای درحالی انتظاميروھایز ن ای پارک کرده و درونش تعدادیانتظام

 يکائيل فاصل   چھار راه مد در حی در حال گشت زنی انتظاميرویحدود پنج الگانس و سمند متعلق به ن. حضور داشتند
 در ينی سنگيکتراف. ه بود مستقر شدی انتظاميروی ون نیک اله دو الگانس و بعداً یدھنه باد.  بودنديقالنو فلکه ص
 روھا ياده و پياباناما در خ.  کردندی را کنترل ميک ترافی به سختیی وجود داشت و ماموران راھنمايابانسطح خ

 دو جوان یا یک چھل نفره به طرف ی سی حرکتین داشتند و به محض کوچکترور حضی ھا با لباس شخصيجیبس
 شدند و با ير نفر دستگ10در حدود .  شدندی از جوانان وارد معرکه میت به حماینالبته عابر.  کردندیمعترض حمله م

 رشت واقع يت و امنات به زندان اداره اطالعيه رنگ مستقر در مقابل مسجد سوخته تکيد سف132 یدسمند بژ رنگ و پرا
در . تفاق افتاد عقب سمند بژ رنگ ايشه ممانعت مردم و شکسته شدن شيرغم امر علینا. در فلکه فرزانه برده شدند

 ی ھا آزاد شدند و مردم آن ھا را فراريجی در اثر دخالت مردم  و مقاومت شان در مقابل بسيز نفر از جوانان ن10حدود 
 ھا يجیبس.  کردندی می برداريلم و مردم فيری درگی به دست از صحنه ھاين دوربطالعاتی از ماموران ایتعداد. دادند

 شدگان در ير و مھار دستگيری دستگيوهبودند و مسلم است که آن ھا در مورد ش مجھز یبه باتوم تونفا و اسپر
 دستشان را يری بعد از دستگیا و يدند کوبی با باتوم بر سر جوانان ميرحمانه اند و بیده تن به تن آموزش ديریھایدرگ
 به ی نمره شخص132 ید منتقل و سپس توسط پرايه داشتند تا به مسجد سوخته تکی و در مھار خود نگه ميچاندهپ

 ی و مرگ بر منافق ھمراھی مرگ بر موسوی با شعارھايرشدگانالبته دستگ.  رشت منتقل کننديتزندان سازمان امن
 ھا اعتراض کردند که مورد ھجمه آن ھا قرار يجی بسيانه وحشی به برخوردھاسبت نيز دختر جوان نینچند.  شدندیم

 ی ميابان خی رعب و وحشت در فضایجاد خود به ای ھا با موتورھايجیبس.  گرفتند اما با دخالت مردم رھا شدند
 ی آن ھا در انتھاز ای تعداديان مین زدند که در ای گشت می مطھريابان به خی اطراف منتھیپرداختند و در کوچه ھا

 يجيان از بسیتعداد يز طور در محله زرجوب رشت نينھم.  افتادند و چوب خوردندیگرشب در محله آفخرا به تله جوانان د
 جوانان معترض را يریما دستگ.   بودی شب شاھد حکومت شبه نظامینرشت در ا. به دام مردم افتادند و کتک خوردند

 1389 اسفند یکم بھمن  و 25 يرشدگان و شرط تمام دستگيد قی بی و آزادشکنجه و خواستار توقف يم کنیمحکوم م
 .يمھست
 يالن گی داریه ضدسرمافعاالن

  1389سفند ا5
  

   "يمرهس" خانواده کارگران جانباخته در سد ی به خواست اعضایم رژییعدم پاسخگو
  

 شدند، مقامات ی کارگر کشته و زخمیکه در آن شمار" يمرهس" داده در پروژه ساخت سد ی از واقع تاسف بار روپس
 .یند نمای میخوددار واقعه ین خانواده آنان در خصوص ای به اعضایی از پاسخگويرو در وزارت نیمرژ
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 از ارتفاع یمنی نبود امکانات ايلمشغول بکار بودند كه به دل" يمرهس" سد ی قسمت ھای بر روی کارگر قالب بندشش
 به يم با حال وخيز پرتاب شدند و متاسفانه چھار تن از آنان جان خود را از دست دادند و دو نفر نين به زمی متر50
 مرگ ی اصليل به دليدگی و رسیی از پاسخگویم حادثه تاکنون مقامات رژینزمان وقوع ااز .  اعزام شده انديمارستانب
 .یند نمای می کارگران خوددارینا

   1389  اسفند ماه  5  پنجشنبه
  

   "يمرهس" معوقه در سد ی از پرداخت دستمزدھایم مقامات رژیخوددار
 

 معوقه ی ماه دستمزدھا8ه دارند، از پرداخت دستکم  را بر عھديمره که پروژه ساخت سد سیم رژيروی وزارت نمقامات
 . ورزندی می پروژه خوددارینکارگران شاغل در ا

 بر عدم پرداخت یمبه عدم پرداخت دستمزدھا، مقامات رژ" يمرهس" اعتراضات شکل گرفته در پروژه ساخت سد عليرغم
 .یند نمای ميد معوقه تاکیدستمزدھا
   1389  اسفند ماه  5  پنجشنبه

  
  :دیرعامل سازمان ھدفمندی یارانه ھام

   اسفند بازگشايي مي شود20سایت رفاھی از 
  

 پایگاه اینترنتی رفاھی برای ثبت یا اصالح : آمده است89 اسفند 5 ایلنا در تاریخ –گزارش خبرگزاری دولتی کار ایران به 
  . اسفند باز است20اطالعات فردی از 

پایگاه اینترنتی رفاھی به نشانه: مندی یارانه ھا، اعالم کردبه گزارش ايلنا، مدیرعامل سازمان ھدف  www.refahi.ir  برای
شود اسفند فعال می20ھا ھستند، از ثبت یا اصالح اطالعات افرادی که متقاضی دریافت یارانه .  

   به حساب، مبالغ یارانه ھا1390با دریافت شماره حساب افراد متقاضی، در نخستين پرداخت سال: بھروز مرادی گفت
  .آنان واریز خواھد شد

شمار خانوارھای متقاضی دریافت : ھا با دقت زیادی اجرا می شود افزود وی با بيان این که قانون ھدفمندی یارانه
شان اضافه شده و آمارشان ثبت نشده باشد، در مجموع به نيم درصد ھم نمی رسد ھا که به نفرات یارانه .  

در ایامی که سامانه رفاھی بازگشایی : این افراد ھم تمھيداتی اندیشيده شده است گفتمرادی با بيان این که برای 
گيرد می شود، تغييرات صورت می گيرد و اطالعات کامل آنان نيز مبنای پرداخت قرار می .  

 ھای واریز مدیرعامل سازمان ھدفمندی یارانه ھا با اشاره به این که برخی ھموطنان قصد دارند داوطلبانه مبلغ یارانه
بر اساس مراجعات حضوری و تماس ھای تلفنی، شمار قابل توجھی از : شان را بازگردانند افزود ھای شده به حساب

ھموطنان با اعالم انصراف از دریافت یارانه، اعالم شماره حساب برای عودت یارانه ھای واریزی مرحله اول و دوم خود را 
بانک ملی برای این اقدام خداپسندانه ھموطنان اختصاص یافته است0109200920006خواستار شدند؛ شماره حساب  .  

  .بازگرداندن مبلغ یارانه به این شماره حساب از طریق ھمه بانک ھای سراسر کشور امکان پذیرست
 پايان پيام

  
   کرمانشاه ٦به تعویق افتادن دستمزد کارگران پيمانی شھرداری منطقه 

 
بر اساس خبر دریافتی :  اسفند گزارش می دھد 5 در تاریخ ایجاد تشکل ھای کارگریکميته ھماھنگی برای کمک به 

کار دریافت  کارگران رفتگر شھرداری منطقه شش کرمانشاه مدت چھار ماه است که دستمزدھای خود را از شرکت پيمان
کار  کنند، بارھا نسبت به پيمان  میھای الھيه و معلم را نظافت باشند و معابر شھرک  نفر می۴٠این کارگران که . اند نکرده

  . اند ای نگرفته اند، اما تاکنون نتيجه بابت عدم پرداخت حقوق خود، معترض بوده
کنند و مبلغ  کارگران رفتگر منطقه شش شھرداری کرمانشاه به صورت قراردادھای سه ماھه برای این شرکت کار می

کنند   ساعت کار می١٠ صبح کار خود را شروع و بيش از ۵ از ساعت این کارگران. باشد  ھزار تومان می٣٠٣دستمزد آنھا 
این در حالی است که آنھا بابت ساعت کار اضافی . و روزھای جمعه و تعطيالت رسمی نيز باید سر کارشان حاضر باشند

  . کنند و ایام تعطيل، مبلغی دریافت نمی
ھای معوقه کارگران ایران است و  ر پرداخت کليه حقوقھای کارگری خواستا کميته ھماھنگی برای کمک به ایجاد تشکل

چنين باید  ھم. ای، باید تمامی دستمزدھای کارگران را پرداخت کنند کاران بدون ھيچ عذر و بھانه داران و پيمان سرمایه
گی و داللی و بدون ھيچ زحمتی، از حاصل دسترنج کارگران سودھای  ھای پيمانی که به صورت واسطه دست شرکت

اش تامين گردیده و با  ھر انسان جویای کار، باید با امضای قراردادھای دائم، امنيت شغلی. الن می برند، کوتاه شودک
  . اش در آسایش و آرامش بسر ببرند پرداخت دستمزد مکفی، خود و خانواده

 

   ھزینه ماھانه ھر خانوار شھری، بيش از یک ميليون تومان است
 
 

 تومان اعالم شده است که در مقایسه ۵٠٠ ھزار و ۵٩ در سال گذشته برابر با یک ميليون و ھزینه ھر خانوار ایرانی 
   دھد  درصد را نشان می١٠.١با مدت مشابه سال قبل افزایشی برابر با 

   .ھزینه ھر خانوار شھری ایرانی در سال گذشته به بيش از یک ميليون تومان در ھر ماه رسيد
  

 نتایج بررسی بودجه خانوار در مناطق شھری ایران از سوی بانک : آمده است یلناادولتی به گزارش خبرگزاری 
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 ۵٩ برابر با یک ميليون و ١٣٨٨ایرانی در سال )  نفر٣.٧۶به مقياس (دھد ھزینه ماھانه ھر خانوار مرکزی نشان می
 درصد را نشان ١٠.١ا  تومان اعالم شده است که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل افزایشی برابر ب۵٠٠ھزار و 
   . تومان در ھر ماه داشته است٧٨١ ھزار و ٢٨١ای برابر با  به این ترتيب ھر فرد در سال گذشته ھزینه. دھد می

 ھزار و نھصد تومان برآورد شده ٧١٣ ميليون و ١٢متوسط ھزینه ناخالص ساالنه خانوار شھری در سال گذشته 
 ھزار و ٣٩۴ ميليون و ١٢ پولی ناخالص ساالنه یک خانوار شھری نيز در این سال متوسط درآمد پولی و غير. است

بر این اساس . دھد  درصدی را نسبت به مدت مشابه سال قبل نشان می٩.۵نھصد تومان بوده است که افزایشی 
نوار به این ترتيب خا.  تومان بوده است٩٠٠ ھزار ٣٢درآمد ماھانه خانوار شھری ایران در سال گذشته یک ميليون و 

 ھزار تومان را در سال تجربه ٣١٩ای برابر با  ایرانی با احتساب درآمد پولی و غير پولی خود باز ھم کسری بودجه
   .کرده است
 درصد ٧١.٨دھد از کل درآمدی که یک خانوار شھری در سال گذشته به دست آورده است  ھا نشان می بررسی

ھا   احتساب حجم درآمد پولی کسری بودجه خانوار نسبت به ھزینهبا.  درصد غير پولی بوده است٢٨.٢درآمد پولی و 
بانک مرکزی در توضيح انواع درآمد پولی اعالم کرده است که این درآمد شامل درآمد از مزد . یابد به دشت افزایش می

ی دست درآمد از مشاغل آزاد کشاورزی و غير کشاورزی، درآمدھای متفرقه و درآمد حاصل از فروش کاال و حقوق، 
درآمد غير پولی نيز عبارت از ارزش اجاری مسکن شخصی، در برابر خدمت و رایگان و ارزش کاالھا و . دوم است

   .خدمات در برابر مزد و حقوق، توليد برای مصرف در خانه از محل کسب کشاورزی و غير کشاورزی است
ولی به ارزش اجاری مسکن شخصی یا  درصد درآمدھای غير پ٧٩دھد  ھای بانک مرکزی نشان می نتایج بررسی

این بدان معناست که در این محاسبات ارزش اجاری مسکن شخصی افراد نيز به عنوان . مالک نشين اختصاص دارد
شود چرا که در صورت عدم مالکيت مسکن مجبور به پرداخت آن ھزینه تحت عنوان  درآمد غير پولی محسوب می

از دیدگاه تدوین کنندگان این گزارش برای خانوار درآمدی غير پولی یا به شدند که مالکيت محل سکونت  اجاره می
 درصد از کل درآمد پولی و غير پولی ٢٢.٣این درآمد غير پولی . آورد عبارت دیگر کاھش حجم ھزینه را به وجود می

   .شود خانوارھا را شامل می
ھاست که نسبت به سال  ھا و آشاميدنیھای خانوار سھم گروه خوراکی   درصد از ھزینه٢٣.٧در سال گذشته 

   . درصد افزایش یافته است٩.٨گذشته 
 درصد متعلق به ۶.٣ھا بيشترین سھم از کل ھزینه ناخالص معادل  ھا و آشاميدنی در بين اقالم گروه ھزینه خوراکی

ھای  صد و شير و فرآورده در٢.۶ درصد، آرد و رشته و غالت با ۴.۵ھای ميوه تازه با  پس از آن ھزینه. انواع گوشت بود
ھای خانوار   درصد از ھزینه٠.۴در سال گذشته . ھای خانوار قرار داشتند  درصد در سبد ھزنيه٢.۵آن و تخم پرندگان با 

   .دھد  درصد را نسبت به سال پيش از آن نشان می١۴.۶به دخانيات اختصاص داشت که افزایشی قابل توجه معادل 
سھم این گروه از کل . دھد  درصد افزایش را نشان می٢٠.٣ نيز رشدی برابر با ھزینه پوشاک و کفش خانوارھا

   . درصد اعالم شده است۵.١ھای خانوار  ھزینه
ھا مربوط به تامين مسکن، آب و برق و  دھد بيشترین ھزینه ھای صورت گرفته در بانک مرکزی نشان می نتایج بررسی

 درصد و سھم گروه تفریح و امور فرھنگی ۵.١ سھم بھداشت و درمان. درصد گزارش شده است٣١.۴بود که ... گاز و 
   . درصد بوده است١١.۶ درصد و سھم حمل و نقل ٢.٧

.  نفر بود که نسبت به مدت مشابه سال قبل کاھش یافت٣.٧۶ متوسط تعداد افزاد خانوار شھری ١٣٨٨در سال 
 درصد دو ١۵.٢ درصد خانوارھا یک نفری ، ۵.٨ذشته دھد در سال گ توزیع خانوار بر حسب تعداد افراد نيز نشان می

 درصد کل ٢٧.٨اند که   نفری اعالم شده۴بيشترین تعداد خانوار شھری . اند  درصد سه نفری بوده٢٣.٧نفری و 
 ١.٣ درصد ھفت نفری و ٣ درصد شش نفری و ۶.٩ نفری ، ۵ درصد خانوارھا ١۵.۴. اند خانوارھا را از آن خود کرده

 درصد خانوارھا در شھرھا ده نفر و باالتر گزارش ٠.۴. اند   نفری گزارش شده٩ری و نيم درصد درصد ھشت نف
 .اند شده

 گزارش فعاالن ضدسرمایه داری گيالن از راھپيمایی - تظاھرات جوانان کارگر در رشت 
  اول اسفند 

 در رشت در پياده روھای خيابان  بعدازظھر به بعد تعدادی از جوانان کارگر۴ از ساعت ١٣٨٩روز یکشنبه یکم اسفند 
پياده روھا مملو بود از مردمانی که بيشتر کنجکاو بودند . شروع به راه پيمایی کردند) جالل دھقان اوایل انقالب(مطھری 

  . و یا به حمایت این جوانان پرشور و انقالبی به خيابان آمده بودند
ی پارک کرده و درونش تعدادی از نيروھای انتظامی درحالی که در ابتدای چھار راه ميکائيل یک مينی بوس نيروی انتظام

حدود پنج الگانس و سمند متعلق به نيروی انتظامی در . پرده ھای پنجره ھای مينی بوس را کشيده بودند حضور داشتند
ک ون نيروی دھنه بادی اله، دو الگانس و بعداً ی. حال گشت زنی در حد فاصل چھار راه ميکائيل و فلکه صيقالن بودند

ترافيک سنگينی در سطح خيابان وجود داشت و ماموران راھنمایی به سختی ترافيک را . انتظامی مستقر شده بود
اما در خيابان و پياده روھا بسيجی ھا با لباس شخصی حضور داشتند و به محض کوچکترین حرکتی . کنترل می کردند

در . عابرین به حمایت از جوانان وارد معرکه می شدند.  کردندسی چھل نفره به طرف یک یا دو جوان معترض حمله می
 سفيد رنگ مستقر در مقابل مسجد سوخته تکيه به زندان ١٣٢ نفر دستگير شدند و با سمند بژ رنگ و پراید ١٠حدود 

يشه این امر عليرغم ممانعت مردم و شکسته شدن ش. اداره اطالعات و امنيت رشت واقع در فلکه فرزانه برده شدند
 نفر از جوانان نيز در اثر دخالت مردم و مقاومت شان در مقابل بسيجی ھا ١٠در حدود . عقب سمند بژ رنگ اتفاق افتاد

  . آزاد شدند و مردم آن ھا را فراری دادند
م بسيجی ھا به باتو. تعدادی از ماموران اطالعاتی دوربين به دست از صحنه ھای درگيری و مردم فيلم برداری می کردند

تونفا و اسپری مجھز بودند و مسلم است که آن ھا در مورد شيوه دستگيری و مھار دستگير شدگان در درگيری ھای تن 
به تن آموزش دیده اند و بيرحمانه با باتوم بر سر جوانان می کوبيدند و یا بعد از دستگيری دستشان را پيچانده و در مھار 

 نمره شخصی به زندان سازمان امنيت ١٣٢ه منتقل و سپس توسط پراید خود نگه می داشتند تا به مسجد سوخته تکي
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  . دستگيرشدگان با شعارھای مرگ بر موسوی و مرگ بر منافق ھمراھی می شدند. رشت منتقل کنند
چندین دختر جوان نيز نسبت به برخوردھای وحشيانه بسيجی ھا اعتراض کردند که مورد ھجوم آن ھا قرار گرفتند اما با 

  .  مردم رھا شدنددخالت
بسيجی ھا با موتورھای خود به ایجاد رعب و وحشت در فضای خيابان می پرداختند و در کوچه ھای اطراف منتھی به 

خيابان مطھری گشت می زدند که در این ميان تعدادی از آن ھا در انتھای شب در محله آفخرا به تله جوانان دیگر افتادند 
  . له زرجوب رشت نيز تعدادی از بسيجيان به دام مردم افتادند و کتک خوردندھمين طور در مح. و چوب خوردند

  . رشت در این شب شاھد حکومت شبه نظامی بود
ما دستگيری جوانان معترض را محکوم می کنيم و خواستار توقف شکنجه و آزادی بی قيد و شرط تمام دستگيرشدگان 

  .  ھستيم١٣٨٩ بھمن و یکم اسفند ٢۵
  

  مایه داری گيالن فعاالن ضدسر
   ١٣٨٩ اسفند۵

  
  سایت کميته ھماھنگی برای ایجاد تشکل کارگری : منبع

   دالر عبور كرد119قيمت نفت از مرز 

بھای نفت برنت دريای شمال روز پنجشنبه با افزايش بيش از :  اسفند آمده است 5در  واحد مرکزی خبربه نقل از 
  .نه سنت در ھر بشکه رسيدھشت دالر به يکصد و نوزده دالر و ھفتاد و 

به گزارش واحد مرکزی خبر به نقل از خبرگزاری رويتر از لندن ، با ادامه نااراميھا در منطقه خاورميانه و شمال افريقا و 
نگرانی ناشی از احتمال کاھش چشمگير عرضه نفت ، بھای نفت برنت دريای شمال امروز ھشت دالر و پنجاه و چھار 

   .به يکصد و نوزده دالر و ھفتاد و نه سنت در ھر بشکه رسيدسنت افزايش يافت و 
  

  .معلم استان آذربايجان شرقی در حادثه رانندگی در حوالی ھشترود جان باختند 5

 معلم استان آذربايجان شرقی در حادثه رانندگی در حوالی 5:  اسفند  آمده است 5 در تاریخ آفتاببه نقل از سایت 
شنبه سوم اسفند امسال در شرايطی روی داد که اين معلمان در حال عزيمت  ن حادثه روز سهاي .ھشترود جان باختند

در اين حادثه خودروی پرايد حامل اين فرھنگيان   .به محل کار خود در حوالی ھشترود در استان آذربايجان شرقی بودند
   .تندبا يک دستگاه تريلی برخورد کرد که بر اثر آن، ھر پنج سرنشين آن جان باخ

  
  90براساس اليحه بودجه 
   ھزار ميليارد تومان42رقم يارانه سال آينده 

  
 با احتساب 90ھا در بودجه  حجم يارانه: آمده است89 اسفند 6 ایلنا در تاریخ –گزارش خبرگزاری دولتی کار ایران به 

  .بيني شده است ھزار ميليارد تومان پيش42ھا و يارانه نقدي  درآمدھاي دولت از محل آزادسازي قيمت
ھزار ميليارد لایر 19بيني كرده  ھا دولت پيش  كل كشور و در بخش ھزينه90به گزارش خبرنگار ايلنا، در اليحه بودجه سال 

بيني   ھزار ميليارد تومان به عنوان درآمدھاي دولت حاصل از فروش كاال و خدمات پيش23به عنوان يارانه در بودجه و 
 ھزار ميليارد تومان خواھد 42م يارانه ھاي پيش بيني شده براي پرداخت نقدي سال آينده شده است كه در مجموع حج

  .بود
 ھزار ميليارد تومان براي مرحله اول پرداخت ھاي نقدي از بودجه 40بيني كرده بود كه   دولت پيش89در بودجه سال 

مسئوالن طرح تحول اقتصادي عنوان . ش يافت ھزار ميليارد تومان كاھ20برداشت كند كه با مخالفت مجلس اين رقم به 
بيني شده براي پرداخت نقدي را در اختيار داشت گام اول را موثرتر   بودجه پيش89كنند اگر دولت از ابتداي سال  مي

  .برداشته بود
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  ھا مغازه لوازم خودرو در شوش شرقی سوزی ده آتش

  
 یكی از مراكز فروش قطعات بدنه خودرو در : آمده است89 اسفند 6نا در تاریخ  ایل–گزارش خبرگزاری دولتی کار ایران به 

  .سوزی شد خيابان شوش شرقی شب گذشته دچار آتش
 به ستاد فرماندھی سازمان 125 دیشب از طریق تلفن 19:28سوزی در ساعت  به گزارش خبرگزاري ايلنا، وقوع این آتش

 روانه محل حادثه در 4 و 3ھای   و نيز ایستگاه13يروھای عملياتی ایستگاه نشانی تھران گزارش شد كه بالفاصله ن آتش
  .خيابان شوش شرقی، پشت ميدان تره بار شدند

 به 5 و 79، 14، 24، 21، 1ھای  نشانان ایستگاه سوزی به دنبال اعزام این نيروھا، آتش با توجه به گسترده بودن آتش
ھای   و نيز یك دستگاه خاور حامل دستگاه83، 37، 21ھای  ل آب از ایستگاه ھزار ليتری حام30ھمراه خودروھای تانكر 

  .تنفسی به محل این حادثه اعزام شدند
نشانان موجب شد از سرایت بيشتر آتش به اطراف و دیگر اماكن مجاور جلوگيری شده و درنھایت  خوشبختانه تالش آتش

  .شودشعله آتش درھمان نيمه شب گذشته مھار و كامال خاموش 
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به محض اینكه زنگ اعالم حادثه : سوزی گفت نشانی در مورد این آتش  آتش13علی شریفی، فرمانده عملياتی ایستگاه 
سوزی در حال حركت بودیم من دود بسيار  كه از محل ایستگاه به طرف محل آتش ی ایستگاه ما به صدا درآمد درحالی

سوزی بسيار گسترده است و  قع به حسب تجربه حدس زدم كه آتشزیادی را از فاصله ی دور مشاھده كردم و ھمان مو
نشانی از ستاد فرماندھی سازمان درخواست كردم تا نيروھای كمكی از سه ایستگاه  بنابراین با بی سيم خودروی آتش

  .دیگر، تانكر آب ونيز عوامل اورژانس و نيروی انتظامی سریعا به محل حادثه اعزام شوند
سوزی  نشانی تھران كه از ھمان لحظات اوليه در محل آتش جانشين معاون عمليات سازمان آتشسيد تقی رضوانی، 

 مغازه 15 متر مربع بود كه در آن حدود 800ای به وسعت  سوزی سوله مكان آتش:حضور یافته بود در مورد این حادثه گفت
  .قطعات بدنه خودرو بودفروش قطعات بدنه انواع خودروھا قرار داشت و مملو از گلگير، سپر و دیگر

رفت  ھای آتش بود و ھر لحظه می نشانی به محل رسيدند كل سوله غرق در شعله زمانی كه نيروھای آتش: وی افزود
نشانان و عمليات از چند محور شمالی، جنوبی و شرقی  كه به اماكن مجاور نيز سرایت كند كه خوشبختانه با تالش آتش

  .سوزی مھار و كامال خاموش كنند ھای آتش را در ھمان محل آتش ند شعلهاز بيرون و داخل سوله موفق شد
سوزی، پاركينگی به وسعت یك ھزار مترمربع و مملو از خودرو و لوازم فرسوده  در مجاورت محل آتش: رضوانی ادامه داد

مانند تينر وجود داشت كه با و ھم چنين یك انبار بزرگ كارتن رنگ و دیگر مواد سریع االشتعال . .. خودرو مانند صندلی و
  .سوزی ھيچ خسارتی به آنھا وارد نشد نشانان و مھارسریع این آتش سرعت عمل آتش

ھای خيابان شوش كه پر از لوازم و اجناس  سوزی به مغازه ھای این آتش نشانی نگذاشتند شعله ھم چنين نيروھای آتش
  .اشتعال زا بود سرایت كند

شانی با اشاره به اینكه در این حادثه به ھيچ كس آسيب جانی نرسيد، در مورد علت این ن جانشين معاون عمليات آتش
نشانی ھم اكنون در حال بررسی به منظور تعيين  سوزی، گروھی از كارشناسان آتش با خاموش شدن آتش: حادثه گفت

  .دقيق ميزان خسارات وارده و نيز علت وقوع آن ھستند
ھا جدا خودداری  سوزی از تجمع در اطراف این محل  در زمان وقوع ھرگونه حادثه و آتشوی به شھروندان توصيه كرد كه

كنند چرا كه این كار موجب جلوگيری از فعاليت نيروھا در ھنگام خاموش كردن آتش و نيز امدادرسانی به حادثه دیدگان 
  .شود می

رعایت اصول ایمنی انبار داری در اماكن و رضوانی ھم چنين به تمامی مغازه داران و كاسبان توصيه كرد كه ضمن 
سازی كنند كه درصورت وقوع  ھای خود را ایمن ھای خود، طوری كاالھای خود را در داخل آنھا بچينند و نيز مغازه انبار

  .ھای مجاور سرایت نكند حادثه، آتش به اماكن و مغازه
سوزی  ھا به نحوی است كه با كوچك ترین آتش ھا درداخل مغازه متاسفانه بارھا مشاھده شده است كه چينش كاال

سوزی  ھا سرایت كرده و باعث ایجاد یك آتش ھای آتش به سرعت به دیگر مكان ضمن گسترده شدن آن در داخل، شعله
  .شود بزرگ و غيرقابل كنترل و در نھایت بروز خسارات سنگين مالی و جانی می
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  ھاي اجتماعي توجھي نكرده است ري از آسيبدولت در بودجه سال آينده به پيشگي
  

عضو كميسيون اجتماعي مجلس شوراي   : آمده است89 اسفند 6 ایلنا در تاریخ –گزارش خبرگزاری دولتی کار ایران به 
 بودجه مربوط به بخش مسائل و معضالت اجتماعي و 90 درصدي در كل بودجه سال 50با وجود افزايش : اسالمي گفت

گير نبوده و اين حوزه مظلوم واقع شده است  چشمپيشگيري از آن .  
گر ھمچون كميته امداد، بھزيستي و غيره  ھاي حمايت وگو با خبرنگار ايلنا، به مشكالت سازمان داريوش قنبري در گفت
و ھا به ميزاني است كه با وجود ضعف اعتبارات توان الزم در حل  مشكالت اين قبيل سازمان: اشاره كرد و ادامه داد

  .رسيدگي به مشكالت را ندارند
 درصد نسبت به سال گذشته اضافه شده اين 25 تنھا 90عنوان نمونه به اعتبارات بھزيستي براي سال  به: وي افزود

فايده بوده و نياز به اصالح و يا افزايش دارد درحالي است كه افزايش اين چنيني بي   
ي حمايتي حجم عظيمي از افراد پشت نوبتي، در انتظار دريافت ھا در سازمان: عضو كميسيون اجتماعي ملجس افزود

توان نسبت به ارائه خدمات به اين قشر از جامعه اقدامي  ًچنيني عمال نمي ھاي اين دھي خدمات ھستند و با بودجه
 انتظار دريافت خدمات باشند ھا ھمچنان به دليل عدم بودجه كافي، چشم انجام داد و تا زماني كه پشت نوبتي

شود ھاي اجتماعي بيشتر شده و به مشكالت افزوده مي نابساماني .  
ديده اجتماعي، اورژانس اجتماعي و ساير معضالت  به گفته قنبري حل مسائل مربوط به كودكان خياباني، زنان آسيب

اي نياز دارد نوپديد در جامعه به اعتبارات ويژه .  
 درصدي در حوزه مربوط به 25اي، افزايش  ربوط به عمراني و ھزينه درصدي در كل بودجه م50با وجود افزايش : وي گفت

بينانه مظلوم واقع شده است گير نبوده و اين حوزه با عدم نگاه واقع ھاي اجتماعي چشم پيشگيري از معضالت و آسيب .  
زايش بر به اين ترتيب الزم است كميسيون اجتماعي مجلس پيشنھاد اف: عضو كميسيون اجتماعي مجلس يادآور شد

روي بودجه مربوط به مسائل اجتماعي داشته باشد ھمچنين نسبت به اعتبارات مربوط به بھزيستي، كميته امداد و 
گر حساس شود ھاي بيمه خصوص سازمان به .  

 دھي به اين بخش بسياري از قوانين مربوط به حل و پيشگيري از  به اعتقاد قنبري به طور حتم با وجود بودجه
تماعي روي زمين مانده و قابليت اجرا نداردھاي اج آسيب .  

تمام نمايندگان بايد نگاه بخشي را در اختصاص بودجه به معضالت اجتماعي : وي خطاب به نمايندگان مجلس تاكيد كرد
  .كنار گذاشته و نگاه فرابخشي داشته باشند
اعي دامنه تمام مسائل ديگر جامعه آثار و عواقب معضالت و مسائل اجتم: عضو كميسيون اجتماعي مجلس تصريح كرد

گيرد به اين ترتيب حساسيت پيرامون معضالت اجتماعي تنھا وظيفه كميسيون اجتماعي نيست و تمام نمايندگان  را مي
  .بايد نسبت به آن توجه نشان دھند

 پايان پيام
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 دھنده نرخ بيكاری فارغ التحصيالن  آمار تكان

ترين خبر اين  دھنده ھای عربی اجازه دھد؛ تكان اگر اخبار انقالب:فند آمده است  اس6 در تاریخ آيندهبه گزارش سایت 
االسالمی روز گذشته وضعيت اشتغال  شيخ. روزھا بايد اعالم نظر وزير كار در خصوص نرخ بيكاری دانشگاھيان باشد

مھارتی  ئله را نيز ناشی از بيآموختگان دانشگاھی دانست و اين مس افرادی را كه تحصيالت عالی ندارند، بھتر از دانش
ھا در حال حاضر يك درصد و افراد دارای  دھد كه نرخ بيكاری زير ديپلم ھا نشان مي بررسي«به گفته وزير كار . آنان دانست

ھا ھيچ ربطی به نيازھای  دھد آموزش  برابر افراد كم سواد است كه اين نشان مي20 درصد؛ يعنی 20مدرك ليسانس 
  .»ندبازار كار ندار

ھای  آموختگان مراكز آموزش عالی چنين گزاره به گزارش فرارو؛ اين نخستين بار نيست كه در برابر وضعيت اشتغال دانش
متوسط رشد ذخيره «ھا حكايت از آن داشت كه  پيش از اين و در بھار سال جاری نيز گزارش. گيرد آوری قرار مي حيرت

 درصد است و بنابراين متوسط ذخيره 70بيكاران دارای مدارك دانشگاھی  درصد و متوسط رشد ذخيره 14بيكاران كشور 
قبل از اين آمار ھم يكی از مسئوالن اتاق تعاون زنجان اعالم . » برابر بيشتر است5بيكاری در كشور برای دانشگاھيان 

  .»اری كشور استھا و زنان بيش از متوسط نرخ بيك التحصيالن دانشگاه ھم اكنون نرخ بيكاری فارغ«: كرده بود
به اعتقاد كارشناسان يكی از علل مھم افزايش بيكاری در بين فارغ التحصيالن متناسب نبودن رشته ھا و آموزش ھای 

دانشگاھی با نياز بازار كار است، انتزاعی بودن متون درسی دانشگاه ھا و تطبيق نداشتن آنھا با واقعيت ھای اجتماعی 
  .ری فارغ التحصيالن دامن می زندعلت مھم ديگری است كه به بيكا
ترين دريچه اميد جوانان برای يافتن شغلی مناسب با شان و جايگاه  يافته اصلي دانشگاه كه در كشورھای توسعه

جويان و  فقدان توان دانش. اجتماعی مناسب است در ايران در حال تبديل به عاملی برای بيكاری جوانان شده است
ھا به اشتغال در مشاغل كاذب  در مشاغل مرتبط با رشته تحصيلی موجب شده است كه آنآموختگان برای جذب  دانش

 ١٠داد  يك تحقيق نشان مي. ھای ھرمی است يكی از مصاديق اين مسئله، عضويت و فعاليت در شركت. روی بياورند
  .درصد دانشجويان برتر كشور در دانشگاه شريف عضو شبكه ھای ھرمی بوده اند

ش ھای موجود، بسياری از فارغ التحصيالن رشته ھای علوم انساني، پزشكي، كشاورزي، شيمي، براساس گزار
با اشباع بازار كار روبه رويند و به شغل مورد نظرشان دسترسی ندارند و معموال در رشته ... كامپيوتر، معماري، صنايع و

  .ھا و فعاليت ھايی اشتغال دارند كه ھيچ ربطی به تخصص شان ندارد
تقريبا در «: گويد كرده به جام جم مي جوی دكترای ژنتيك كه در تمام طول مدت تحصيل خود مسافركشی مي ك دانشي

بعضی ھا پيشخدمت رستوران ھستند يا . تمام دنيا دانشجويان برای گذران زندگی و تامين مخارج تحصيل كار می كنند
د از فراغت از تحصيل به شان و پرستيژ اجتماعی و اقتصادی می فروشنده و صندوقدار و راننده اند، اما اطمينان دارند بع

من با وجود داشتن مدرك دكتری ھم مطمئن نيستم بتوانم شغل ايده . رسند، اما در كشور ما اين مساله روشن نيست
. » داشته باشمآلم را  

زايی چندان متناسب  اشتغالھای عمرانی برای  گذاري شود كه حجم سرمايه دھنده در حالی منتشر مي اين آمار تكان
بر . بينی شده است  ھزار ميليارد تومان پيش38گذاری   حجم سرمايه90به عنوان مثال در اليحه بودجه سال . نيست

بر اساس آمار موجود اين . گذاری نياز است  ميليون تومان سرمايه40 تا 20اساس آمار موجود برای ايجاد ھر شغل از 
 در  آن ھم. تواند چيزی قريب يك ميليون و سيصدھزار شغل ايجاد كند در بھترين حالت ميگذاری عمرانی  حجم سرمايه

  .شود بدون در نظر گرفتن اين نكته كه حجم قابل توجھی از اين مبلغ صرف حفظ مشاغل سابق مي
 بايد تا آن سال  ميليون نفر برسد و ايران۶٠ به بيش از ١۴٠٠پيش بينی می شود كه جمعيت جوان و فعال ايران تا سال 

 ميليون شغل 3 سال آينده بايد به طور متوسط ھر سال 10اين بدان معناست كه تا . ميليون فرصت شغلی ايجاد كند٢٩
گيرد بايستی در  ايجاد شود و از اين ميان مشاغلی كه نيروی انسانی سھم قابل توجھی را از سرمايه آنان دربرمي

. اولويت باشد  
 

  
  ھاي قزوين اخراج شدند ز مرغداريبيش از ھزار كارگر ا

  
 دبير اجرايي خانه كارگر قزوين از بيكاري  : آمده است89 اسفند 6 ایلنا در تاریخ –گزارش خبرگزاری دولتی کار ایران به  

  .دھد  مرغداري اين استان خبر مي10بيش از ھزار كارگر به دليل شيوع يك نوع بيماري در بيش از 
در يك ماه گذشته به دليل آنچه كه شيوع يك بيماري خاص عنوان شده :  با خبرنگار ايلنا گفتعيد علي كريمي در گفتگو

  .اند  مرغداري در منطقه آبيك استان قزوين شغل خود ار از دست داده10است؛ كارگران بيش از 
  .شده استھا شايع  ھاي آلوده وارداتي در مرغداري به احتمال قوي اين بيماري از طريق خوراك: وي افزود

ھاي مورد بحث توسط مسووالن دامپزشكي  تاكنون چند ميليون انواع مرغ و جوجه موجود در مرغداري: كريمي گفت
  .است ھاي مربوط به نگھداري اين طيور نيز نابود شده كشته شده و تمامي خوراك

ه مدت سه ماه تعطيل باشند، چون احتمال دارد تمامي مرغداري آلوده تا زمان اتمام عمليات ضد عفوني ب: وي گفت
  .اند اكنون با كارگران خود تسويه حساب كرده ھا از ھم كارفرمايان اين مرغداري

در نتيجه اين وضع تاكنون بيش از ھزار كارگر شاغل در اين مراكز پرورش طيور در آستانه شب سال نو اخراج : وي گفت
  .اند شده

ن قراردادي تسويه حساب و بخشي از كارگران رسمي را نيز به بيمه بيكاري كريمي با بيان اينكه كارفرمايان با كارگرا
  .اند از مسووالن خواست تا در آستانه شب سال نو به وضعيت پيش آمده براي اين كارگران توجه كنند معرفي كرده
  پايان پيام

  



 331

 وارد حقوق ندارند  چھل ھزار معلم تازه 

  
ای  شواھد حاکی از آن است که بودجهٔ سال آيندهٔ آموزش و پرورش به اندازه : اسفند می نویسد 6در خبرگزاری ھرانا 

  .  آموزش و پرورش را تامين کندنيست که بودجهٔ مورد نياز برای حقوق و مزايای معلمان و پرسنل تازه استخدام شده در
   . وجود نداردای گويند در اين زمينه نگراني اين در حاليست که وزير آموزش و پرورش و معاونانش مي

به گزارش خبر، اما مجلس شورای اسالمی عقيده دارد بودجه پيشنھادی دولت برای آموزش و پرورش، چنگی به دل 
   .شود زند و باعث کسری بودجه و درجا زدن آموزش و پرورش مي نمي

مجلس معتقد است . ھای پرورشی اختصاص دارد اين نگرانی و کمبود بودجه به معلمان تازه وارد و گسترش فعاليت
تواند بودجه مورد نياز برای حقوق و مزايای معلمان و پرسنل تازه   درصدی بودجه آموزش و پرورش، نمي٨افزايش حدود 

 ھزار ١٣پيش از اين مجلس پيشنھاد کرده بود بودجه آموزش و پرورش به . استخدام آموزش و پرورش را تامين کند
   .ميليارد تومان برسد
اسپور تھراني، رييس کميسيون آموزش و تحقيقات مجلس، باوجود اينکه بودجه پيشنھادی دولت برای به گفته علی عب

ھای جاری آموزش و پرورش حدود ھشت درصد نسبت به سال قبل رشد داشته است، اما ھنوز ھم برای آموزش  ھزينه
در .  پرورش در نظر گرفته شده استای برای آموزش و  ميليارد تومان بودجه ھزينه٣١٣ ھزار و ١٢: "و پرورش کم است

 با توجه به تکاليفی که در ارتباط ١٣٩٠ ھزار نفر بود، در سال ٨۵۵ کل پرسنل رسمی آموزش و پرورش حدود ١٣٨٩سال 
 ھزار ۴٠ سوادآموزی به عھده آموزش و پرورش گذاشته شده و  التدريس و آموزشياران نھضت با استخدام معلمان حق
رسيد، بنابراين   ھزار نفر مي٩٢٢اند، نيروھای آموزش و پرورش به  م وزارت آموزش و پروش درآمدهنيرويی که به استخدا

   ."شوند بگير آموزش و پرورش افزوده مي  به پرسنل رسمی حقوق٩٠ ھزار نفر در سال ٧٠بيش از 
 ميليارد تومانی ٣١٣ ھزار و ١٢گويد با بودجه  از سوی ديگر اسدهللا عباسي، رئيس فراکسيون فرھنگيان مجلس مي

ای وزارت آموزش و  جاری اعتبارات ھزينه در سال: "ھای اين وزارت خانه، حقوق ندارند آموزشی و پرورش، تازه استخدام
، اين اعتبار با ١٣٩٠ ميليارد تومان بوده است که امسال در اليحه بودجه ۴٢١ ھزار و ١١پرورش در اليحه بودجه معادل 

 آموزش و پرورش ١٣٩٠مشکلی که در بودجه سال .  ميليارد تومان رسيده است٣١٣ھزار و  ١٢ درصد معادل ٨/٧رشد 
 ھزار نيروی جديدی است که آموزش و پرورش استخدام کرده است البته ٧٠وجود دارد، عدم تخصيص اعتبار برای 

صورت  داده و آن را به دولت بايد اين موضوع را مدنظر قرار. کميسيون آموزش و تحقيقات مجلس پيگير اين مشکل است
  ." پيوست به مجلس ارائه کند

شود و و درصد   درصد اعتبارات جاری وزارتخانه آموزش و پرورش صرف حقوق و مزايای کارکنان مي٩۶شود  گفته مي
ھای  ھای غير پرسنلی آموزش و پرروش که باييستی صرف مسايل پرورشی و ورزشی و فعاليت  بسيار کمی برای ھزينه

  يابد امه شود، اختصاص ميبرن فوق
   

  یک در کارخانه پارس الکتريدادامه توقف خط تول
 
که از چھار ماه " یکپارس الکتر" در کارخانه يد ، کماکان خط تول1389  اسفند ماه  7   در تاریخ شنبه گزارش منتشرهبه
 . باز مانده استيت از ادامه فعالید، متوقف گرديشپ
 پخش خودرو متوقف شده است یو و رادیزیون کارخانه شامل تلوین ای اصليداتل ماه است تو4 که حدود ی حالدر

 . توجه ھستندی کارخانه که کار خود را از دست داده اند، مطلقا بین کارگران ايشتی سخت معيت به وضعیانکارفرما
 
 

 اند ھاي خود نشده برخي مزد بگيران موفق به دريافت يارانه
 

خانه كارگر استان زنجان با بيان   دبيراجرايي : آمده است89 اسفند 7 ایلنا در تاریخ –ر ایران به گزارش خبرگزاری دولتی کا
 برابري بھاي شير 2اند از افزايش  ھاي خود نشده اينكه ھنوز برخي از مزد بگيران اين استان موفق به دريافت يارانه

  .دھد اي دراين استان خبر مي يارانه
 تومان به 250اي در استان زنجان از  در روزھاي اخير بھاي شير يارانه: با خبرنگار ايلنا، گفتوگو  مرتضي ريحانيان درگفت

  . تومان افزايش يافته است550
اين درحالي است كه نه تنھا ھيچ اقدامي درجھت افزايش حقوق و مزاياي كارگران و مزدبگيران : اين فعال كارگري افزود

  .اند ھاي نقدي خود نيز نشده ل توجھي از اين افراد موفق به دريافت يارانهصورت نگرفته است بلكه حتي بخش قاب
 ھزاركارگر مزد بگيرد عمل نكرده 5ھاي نقدي بيش از  تاكنون دولت به تعھدات خود مبني بر پرداخت يارانه: وي تصريح كرد

  .است
اند، از  اقدام افتتاح حساب اقدام كردهوي با بيان اينكه اين گروه از اھالي زنجان مانند ساير شھروندان نسبت به 

  .مسئوالن خواست تا نسبت به حل اين موضوع اقدام كنند
  پايان پيام

  
  ھاي قزوين اخراج شدند بيش از ھزار كارگر از مرغداري

 
شيوع در يك ماه گذشته به دليل آنچه كه   : آمده است89 اسفند 7 ایلنا در تاریخ –به گزارش خبرگزاری دولتی کار ایران 

 مرغداري در منطقه آبيك استان قزوين شغل خود ار از دست 10يك بيماري خاص عنوان شده است؛ كارگران بيش از 
 .اند داده
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 مرغداري 10دبير اجرايي خانه كارگر قزوين از بيكاري بيش از ھزار كارگر به دليل شيوع يك نوع بيماري در بيش از :  ايلنا
 .دھد اين استان خبر مي

در يك ماه گذشته به دليل آنچه كه شيوع يك بيماري خاص عنوان شده :  كريمي در گفتگو با خبرنگار ايلنا گفتعيد علي
 .اند  مرغداري در منطقه آبيك استان قزوين شغل خود ار از دست داده10است؛ كارگران بيش از 

 .ھا شايع شده است غداريھاي آلوده وارداتي در مر به احتمال قوي اين بيماري از طريق خوراك: وي افزود
ھاي مورد بحث توسط مسووالن دامپزشكي  تاكنون چند ميليون انواع مرغ و جوجه موجود در مرغداري: كريمي گفت

 .است ھاي مربوط به نگھداري اين طيور نيز نابود شده كشته شده و تمامي خوراك
ت ضد عفوني به مدت سه ماه تعطيل باشند، چون احتمال دارد تمامي مرغداري آلوده تا زمان اتمام عمليا: وي گفت

 .اند اكنون با كارگران خود تسويه حساب كرده ھا از ھم كارفرمايان اين مرغداري
در نتيجه اين وضع تاكنون بيش از ھزار كارگر شاغل در اين مراكز پرورش طيور در آستانه شب سال نو اخراج : وي گفت

 .اند شده
 با كارگران قراردادي تسويه حساب و بخشي از كارگران رسمي را نيز به بيمه بيكاري كريمي با بيان اينكه كارفرمايان

  .اند از مسووالن خواست تا در آستانه شب سال نو به وضعيت پيش آمده براي اين كارگران توجه كنند معرفي كرده
  

  گويد وزيركار درباره مزد كارگران اظھارات ضد و نقيص مي
 

آقايان نوبت به افزايش چند ھزار   : آمده است89 اسفند 7 ایلنا در تاریخ –ی کار ایران به گزارش خبرگزاری دولت
توماني مزدكارگران كه مي شود آن را باعث افزايش تورم مي دانند اما حقوق ھا و پاداش ھاي ميليوني 

 .مديران گويا باعث افزايش تورم نمي شود
 اظھارات ضد و 90امور اجتماعي درباره مزد كارگران براي سال وزيركار و : دبير اجرايي خانه كارگر ياسوج گفت

 .گويد نقيص مي
 آن ھم عادالنه نبايد 90تعيين حداقل مزدكارگران براي سال : وگو با خبرنگار ايلنا افزود عليرضا جنتي درگفت

 .فداي ھيچ موضوعي شود
كه مي شود آن را باعث افزايش تورم مي آقايان نوبت به افزايش چند ھزار توماني مزدكارگران : وي تصريح كرد

 .دانند اما حقوق ھا و پاداش ھاي ميليوني مديران گويا باعث افزايش تورم نمي شود
 90خانه كارگر ياسوج خواستار لحاظ تورم واقعي براي افزايش حداقل مزد كارگران براي سال  دبير اجرايي
 .كارگران نيست مورد قبولمزدي كه حداقل معيشت كارگري را تامين نكند : شدوگفت

 
 

 :رييس شوراي كارخانجات پارس الكتريك
 ماه توليدات اصلي شركت متوقف بود 4

 
  رييس شوراي اسالمي كار، كارخانجات  : آمده است89 اسفند 7 ایلنا در تاریخ –به گزارش خبرگزاری دولتی کار ایران 

واحد شامل تلويزيون و راديو پخش خودرو متوقف  ماه است كه توليدات اصلي اين 4حدود : پارس الكتريك گفت
  .است شده

البته واحدھاي ديگر كارخانجات پارس الكتريك از جمله كارگاه پالستيك درحال : وگو با خبرنگار ايلنا افزود داود قادري درگفت
  .فعاليت ھستند

ه به تعطيلي شركت كارخانجات پارس دبيركانون ھماھنگي شوراھاي اسالمي كار استان تھران با بيان اينكه خبر مربوط
با توضيحات شوراي اسالمي كار، كارگران قانع شده و به تجمع : الكتريك باعث تجمع كارگران اين واحد شد،اظھار داشت

  .پايان دادند
د شرايط تولي: ھاي توليدي شركت تاكنون به فروش نرفته است، اظھار داشت وي با اشاره به اينكه تعدادي از تلويزيون

ھاي مطرح خارجي انجام داده  تلويزيون براي پارس الكتريك مناسب نيست به ھمين دليل شركت مذاكراتي را با كارخانه
  .است تا در اين زمينه ھمكاري مشتركي انجام شود

توليد سازي براي  اي ايجاد شده بود اما مشكالت مرتفع و درحال آماده در توليد راديو پخش خودرو نيز وقفه: قادري گفت
  .ھستيم
 پايان پيام

 
 مستمري بازنشستگان بايد افزايش يابد

 
دبير اجرايي خانه كارگر استان فارس    : آمده است89 اسفند 7 ایلنا در تاریخ –به گزارش خبرگزاری دولتی کار ایران 

  .ته تكرار شودھاي كارگران بازنشس  ديگر نبايد ماجراي سال گذشت در خصوص افزايش مستمري90در سال : گويد مي
متاسفانه سال گذشته دستمزد تمامي كارگران بازنشسته آنطور كه : علي راستگو در گفت و گو با خبرنگار ايلنا گفت

  . بوديم90بايد افزايش نيافت و در نتيجه شاھد كاھش مضاعف قدرت خريد كارگران در سال 
ال گذشته در مورد افزايش دستمزدھاي كارگران شاغل اين فعال كارگري با بيان اينكه امسال نيز ممكن است ماجراي ح

  .در صورت تحقق اين مساله بايد شاھد سقوط بيشتر قدرت خريد كارگران بازنشسته باشيم: نيز تكرار شود؛ گفت
جامعه كارگري : راستگو با بيان اينكه حداقل مزد ھمواره مبناي محاسبه مستمري كارگران بازنشسته بوده است؛ گفت

  . افزايش دستمزدھا حمايت كند تا قدرت خريد بازنشستگان كاھش نيابدبايد از
 پايان پيام
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کميته ھای کارگران سوسياليست داخل .اعتصاب کارگران فاز سه پااليشگاه آبادان
  کشور

  37اطالعيه شماره 
 

ت نكرده اند و در اعتصاب کارگران فاز سه پااليشگاه آبادان که بيش از پانصد نفرھستند، به مدت شش ماه دستمزد درياف
 بھمن افتتاح گردد، با توجه به اعتصاب 22فاز سه اين پااليشگاه که در حال راه اندازی بوده و قرار بود . به سر می برند

شرکت مدعی است که چون کارگران تحت پوشش پيمانکار ھستند مشکالت آنھا به شرکت . کارگران راه اندازی نشد
صورتی که طی چند سال گذشته با توجه به سياست دولت در راستای خصوصی سازی و نفت مربوط نمی گردد؛ در 

واگذاری بخش ھای مختلف توليدی به پيمانکاران، تعداد زيادی کارگر و متخصص از طريق پيمانکار جذب نموده که 
ران بخش خصوصی دستمزدھايی به مراتب کمتر از کارگران رسمی شرکت نفت دريافت می کنند؛ در واقع به مرورکارگ

کارگران رسمی بازنشست شده و شرکت نفت . که برای پيمانکاران کار می کنند جای کارگران رسمی را می گيرند
سال ھای زيادی است که کارگران رسمی جذب نمی کند و مرحله به مرحله کار را به پيمانکاران می سپارند؛ کارگران 

ين دستمزدھا را می گيرند؛ حال با وجود اين شرايط شش ماه دستمزد غير رسمی از ابتدايی ترين حقوق محروم و کمتر
اعتصاب . کارگران پرداخت نگرديده و نمايندگان شرکت نفت اظھار می کنند که مشکل کارگران به ما مربوط نمی شود
ياری از کارگران فاز سه پااليشگاه آبادان در اعتراض به عدم پرداخت دستمزدھا در شرايطی صورت می گيرد که بس

از آنجا که ھنوز امکان به . کارگران و مردم در اقسا نقاط ايران به خيابان ھا آمده و دور جديدی از مبارزه را شروع کرده اند
ميدان آمدن ھمه جانبه کارگران با اعتصابات سراسری فرا نرسيده، اما ھر اعتصاب و اعتراض و تجمع کارگری که با 

مبارزه برای . ين موقعيت در راستای تقويت جنبش و اتحاد طبقه کارگر و مردم مبارز استمطالبه اقتصادی ھم باشد، در ا
مطالبات اقتصادی جدای از مبارزه آزاديخواھانه نبوده و ھر كدام بدون ديگری کامل نبوده و در نھايت انقالب بر پايه 

که در خيابان ھستند مشکالت اقتصادی کدام کارگر و يا مردمی . مطالبات اقتصادی و سياسی معنا و تحقق می پذيرد
  نداشته و اين سيستم حکومتی فشار مضاعفی را به آنھا تحميل نکرده است؟

  !کارگران
در اين شرايط حساس تاريخی اعتصاب و ھر گونه مبارزه دسته جمعی شما می تواند نقش تعيين کننده ای در 

ا کارگر و مردم ايران خواھان زندگی بھتر و رفاه عمومی و سرنوشت جنبش و خود شما داشته باشد؛ ھزاران و ميليون ھ
آزادی ھای سياسی و اجتماعی ھستند و اين موضوع با مبارزه متحدانه در ھمه زمينه ھای اقتصادی و سياسی 

ھرگز فراموش نخواھيم كرد که اعتصاب سراسری کارگران و بخصوص کارگران شرکت نفت در سال .متحقق خواھد شد
ھنوز با فرا رسيدن اعتصابات سراسری فاصله داريم و جنبش بايد گامھای بيشتری .  سلطنتی را شکست کمر رژيم57

فراموش نمی کنيم که . به جلو بر دارد، اما ھر اعتصاب و اعتراضی موثر و يک ضربه قوی بر پيکر جمھوری اسالمی است
به . ، تاريخ می تواند بار ديگر تکرار گردد"ت ماکارگر نفت ما حامی سر سخ" مردم شعار می دادند 57در جريان انقالب 

  . اميد آن روز
  زنده باد جنبش کارگري، زنده باد جنبش مردمی
  89 اسفند 3 -کميته ھای کارگران سوسياليست داخل کشور

  : آدرس ھای اينترنتی ما
H67 /cc.co.komitekargari://http 
H68 /com.blogspot.kommiteks://http 
69Hhttp://kargaranesocialist.co.cc 

  تجمع اعتراضی کارگران کيان تایر در مقابل بخشداری چھاردانگه 

 ١١ تا ٩ نفر از کارگران کيان تایر از ساعت ٣٠٠بيش از : اسفند آمده است 7بنا بر گزارشھای رسيده از ایران در تاریخ 
صبح امروز ھفتم اسفند ماه در مقابل بخشداری چھاردانگه در اعتراض به شرایط مشقت بار خود دست به تجمع 

  .اعتراضی زدند و خواھان رسيدگی به وضعيت خود شدند
راض خود بطور سمبليکی با در دست داشتن ظروف خالی غذا و در خواست در این تجمع کارگران کيان تایر برای بيان اعت

این کارگران در پایان تجمع خود اعالم کردند چنانچه وعده ھای داده " . بخشدار بيا پایين"کمک از مردم، شعار ميدادند 
  .شده به آنان محقق نشود تجمع بعدی خود را در مقابل وزارت صنایع برگزار خواھند کرد

به یادآوری است در پایان تجمع اعتراضی کارگران کيان تایر در بيرون کارخانه در روز شانزدھم بھمن ماه جدول بندی الزم 
  : مورد توافق طرفين قرار گرفت و کارفرما متعھد به اجرای آن شد٨٩زیر برای پرداخت دستمزد آنان تا پایان سال 

 ٢۴ - ٣ردھم اسفند باقی مانده دستمزد بھمن ماه پرداخت شود چھا - ٢ درصد عيدی کارگران ۵٠اول اسفند پرداخت  -١
  . درصد باقی مانده کارگران پرداخت گردد۵٠ھفته آخر اسفند ماه  - ۴اسفند دستمزد اسفند ماه پرداخت شود 

رگران را  درصد از عيدی کا٢٢بدنبال این توافق کارگران اعتراضات خود را متوقف کردند اما روز اول اسفند ماه کارفرما فقط 
پرداخت کرد که این امر اعتراض آنان را برانگيخت و منجر به تجمع اعتراضی امروزکارگران کيان تایر در مقابل بخشداری 

 .چھاردانگه شد

 دستمزد

  مھمترين مسئله براي كارگران است90مزد 
 

 اجرايي خانه كارگر شھر ري دبير   : آمده است89 اسفند 7 ایلنا در تاریخ –به گزارش خبرگزاری دولتی کار ایران 
  .درحال حاضر در شھرستان ري از بابت تاخير در پرداخت مطالبات كارگران ھيچ مشكلي وجود ندارد: گويد مي
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خوشبختانه درحال حاضر از نظر تعديل نيروي انساني و تاخير در پرداخت : علي تركاشوند در گفتگو با خبرنگار ايلنا، گفت
  .لي در واحدھاي توليدي منطقه شھر روي وجود نداردمطالبات كارگران ھيچ مشك

  . است90به گفته فعال كارگري در حال حاضر مھمترين مسئله براي كارگران شھر ري تعيين مزد سال 
، حداقل مزد 90انتظار داريم كه شوراي عالي كار براي سال : ھا گفت وي با اشاره به اجراي قانون ھدفمند سازي يارانه

  .به تبعات اين مسئله افزايش دھدرا با توجه 
 پايان پيام

 

  دستمزد 
 رسند كارگران به خواسته خود درباره حداقل مزد نمي

  
كانون ھماھنگي شوراھاي  نايب رييس    : آمده است89 اسفند 7 ایلنا در تاریخ –به گزارش خبرگزاری دولتی کار ایران 

  . ھستند90صوبه شوراي عالي كار درباره حداقل مزد سال كارگران چشم انتظار م: اسالمي كار استان مركزي گفت
با وجودي كه اظھار نظرھاي متفاوت و بعضا خوبي در رابطه با حداقل مزد : وگو با خبرنگارايلناافزود داود ميرزايي درگفت

  .رسند مطرح است اما تجربه نشان داده كه كارگران به خواسته خود درباره حداقل مزد نمي
: رگر ساوه با بيان اينكه دولت خودكارفرماي بزرگي و حامي تفكر كارفرمايي در شوراي عالي كار است،گفتكا عضو خانه

ھا به  كارگران بايد تاوان حقوق غيرعادالنه مصوبه شوراي عالي كار را بدھند با وجودي كه در طي جنگ تحميلي سال
  .حقوق آنھا مبلغي افزوده نشده است

 ھزار تومان در 800وزارت كار بايد از دولت بخواھد كارگراني كه كمتر از : ز كارگران شد وگفتوي خواستار حذف ماليات ا
  .ماه دريافتي دارند از پرداخت ماليات معاف شوند

كارگران سراسر كشور از اعضاي كانون عالي شوراھاي اسالمي كار انتظار دارندكه پيگير تحقق منافع جامعه : وي گفت
  .كارگري باشند

  . معقوالنه باشد90 ھزار توماني براي سال 420رسد با شرايط موجود تعيين حداقل مزد  به نظر مي: زايي تصريح كردمير
 پايان پيام

 
 جبھه واحد کارگری کميته ھمبستگی!!متحدانه در اعتراضات روز جھانی زن شرکت کنيم

 ساختمان برای ایجاد اتحادیه ی کارگران

 18اطالعيه 
 !زادی جامعه استآزادی زن معيار آ

 !!!تشکيل ھسته ھای انقالبی اقدام کنيم برای سازماندھی جنبش زنان به

جنبش زنان دچار  طی دھه ھای گذشته جنبش چپ بطور عام و جنبش کمونيستی بطور خاص در ایجاد و گسترش
البيون که تحت تسلط ھمرزمی نيمی از انق کوتاھی تاریخی گردیده اند که تاوان این کوتاھی از دست دادن ھمراھی و

 .اند، بوده است ارتجاعی ترین بخش سرمایه گرفتار ستم مضاعف
در ایران .انقالبی شروع و گسترده تر شده است  در حالی به روز جھانی زن نزدیک می شویم که در تمامی دنيا مبارزات

ھا ھر روز بيشتر می شود اعتصاب ، راه پيمایی ، تجمع و بستن جاده  ھم سالھاست مبارزات کارگران در اشکال
متعدد که منتظر  خيابان آمدن ميليونی توده ھای مردم و ادامه اعتراضات خيابانی با فرود و سعود ھای ھمچنين ضمن به

حاکميت شده و شرایط را برای  فرصت اوج گيری مجدد است با عث ھرچه بيشتر شدن شکاف در ميان جناح ھای
بستن به آکسيون ولو بسيار گسترده نه تنھا نياز ھای  در چنين شرایطی دل. مبارزات انقالبی تر مھيا کرده است 
 بلکه شکل و سازمان یابی زنان را به عنوان نيمی از انقالبيون ایران دچار خدشه و جنبش زنان را بر آورده نمی کند،

 .انحراف خواھد کرد
زنان را به ميدان مبارزه می کشيدند و آنھا توسط از  در سالھای گذشته زنان پيشرو و انقالبی با تالشی بسيار تعدادی

مورد ضرب و شتم ، سرکوب و دستگيری و زندان می شدند و تا سال دیگر   اسالمی–نيروھای حکومت فاشيستی 
تعداد زنان و  ھر چند که ھر ساله به.شمعی کور سو تبدیل می شد، تا در روز زن دوباره اوجی بگيرد  مبارزات زنان به

سرکوب و ھارتر شدن سرکوبگران دو  حتی پسران و مردان مدافع حقوق زن افزوده می شد اما به شدتدختران و 
بدون شک امسال ھم اعتراضات و ھم . نطفه خفه می شد چندان افزوده می شد و شکل گيری اعتراضات اکسيونی در

د شد آکسيونی بودن آن ، دستگيری سالھای قبل خواھد شد اما انچه تکرار خواھ سرکوب بسيار بيشتر و چشمگير تر از
بودن و بالندگی جنبش  ھرچند که این خود زنده. شتم قرار گرفتن زنان ، دختران ، پسران و مردان خواھد بود و مورد ضرب

در اینجا . ھزینه بيشترین دست آورد را کسب کرد زنان را نشان می دھد اما باید چنان سازماندھی کرد که با کمترین
 تمامی افرادی انقالبی و پيشرو که در سازماندھی و برنامه ریزی روز زن دخالت دارند و ما به زنان و دختران واولين پيام 

محل زندگی ” و موقتا به عنوان رھبران شناخته شده ھستند این است که ھر چه زودتر از دست رس پليس دور شوید
چرا که . وظيفه سازماندھی خود را به انجام برسانيد انيدکه بتو. خود را تغيير دھيد تا قبل از روز زن دستگير نشوید

 شروع به دستگيری افراد قبل از مناسبت ھا می کنند و امروزھا 1385از سال   اسالمی–نھادھای سرکوبگر فاشيستی 
  .بسيار گسترده تر کرده اند این روش را

  دختران و زنان انقالبی
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اکنون با توجه به روند رو به رشد  ی توانند گام ھای بلندی بر دارند ودر شرایط خاص و برآمدھای تاریخی جنبش ھا م
تجربه کنيم و اوج گيری مبارزات در ایران و رشد شکاف ميان جناح  انقالبات در جھان که می رویم قرن جدید انقالبات را

ند شدن جنبش اسالمی زن ستيز ھمه گی دست به دست داده اند تا امکان رشد و قدرتم – ھای نظام فاشيستی
و شتابنده ھر چه بيشتر سود  جنبش انقالبی زنان در ایران نيز می تواند از این شرایط آماده.اجتماعی را رقم بزنند ھای

بندد این سازماندھی جدید ھمان تشکيل ھسته ھا و کميته  ببرد، البته در صورتی که سازمان دھی جدیدی را به کار به
از طریق ھسته ھا و کميته ھای مخفی انقالبی می توان تمامی زنان .زندگی است ھای مخفی انقالبی در محل کار و

کانال ھمين ھسته ھا و  مبارزه در عرصه ھای گوناگون به حرکت در آورد و با رساندن آگاھی انقالبی به آنھا از را برای
رایط اتفاقی وحتی خلق موقعيت و ھا و مناسبت ھا و ش کميته ھا زنان را نه تنھا برای روز زن، بلکه برای تمامی روز

 در این صورت زنان که نيمی از توان انقالبی طبقه کارگر ھستند در جھت. به مبارزه کرد شرایط ایجاد اعتراضات نيز آماده
دختر و پسر و زن و مرد انقالبی  امروز وظيفه ھر. مبارزات طبقاتی دوشا دوش مردان برای کسب برابری آماده می شوند 

ھای کمونيستی در ميان زنان و سازماندھی آنھا در تشکل  ت است که با ایجاد و گسترش ھسته ھا و کميتهو کمونيس
 با توجه به شرایط جوشش انقالبی در ميان توده.را آماده ورود به ميدان مبارزه نمایند ھای مخفی و علنی توده ای، زنان

گونه، کوتاھی از جانب دختران و  ند در چنين وضعيت انتظارھا ھر لحظه ممکن است به بھانه ای مردم به خيابانھا بيای
در ھسته ھا و کميته ھا و سازماندھی زنان در جھت  زنان ،پسران و مردان کمونيست در جھت سازمانيابی خود

 .کارگر نه تنھا قابل اغماض نيست، بلکه چنين شرایط تاریخی تکرار نخواھد شد مطالبات خاص و عام زنان و طبقه

  ان انقالبی و کمونيست ھاکارگر

زنان و مردان انقالبی و پيشرو و  ما وظيفه داریم تمامی اقشار و الیه ھای اجتماعی را از کانال دختران و پسران ،
سرنوشت سازآینده ی نه چندان دور آماده کنيم، اگر امروز این  سازمان یافته در ھسته ھا و کميته ھا برای روز ھای

به   ھاج و واج به حاشيه رانده شده و بازھم طبقه کارگر را88روز خيزش توده ھا مانند سال   دروظيفه را انجام ندھيم
 .زائده ی جناحی از سرمایه داری تبدیل خواھيم کرد

نرسند و  مضاعف ھستند تازمانی که آنھا در روند مبارزه طبقاتی به آزادی و برابری با مردان زنان در ایران دچار ستم
عاجل ترین وظيفه . را بر قرار کند  به ميدان مبارزه نيایند ھرگز طبقه کارگر نمی تواند سوسياليسمدوشادوش مردان

است و امروز اولين وظيفه ما برای آماده کردن طبقه کارگر ایجاد  کمونيست ھا آماده کردن طبقه کارگر برای تسخير قدرت
معلمان و  و کارگران، دانشجویان ، دانش آموزان ووکميته ھای انقالبی و مخفی در ميان زنان  و گسترش ھسته ھا

 .جوانان در محل کار و زندگی است

 پيش بسوی تشکيل و گسترش ھسته ھا

کنار دستی که به او اطمينان دارند  امروز دختران و زنان انقالبی وظيفه دارند در محل کارو زندگی و تحصيل خود با رفيق
دختران اطراف خود را بدون آنکه مخاطب از عضویت آنھا در ھسته  و زنان واقدام به تشکيل ھسته ھای انقالبی کنند 

انجام  اگر چنين وظيفه ای.کسب آگاھی و مبارزه برای کسب مطالبات زنان بطور متحدانه نمایند خبر دار شود دعوت به
 در صف مطالبات خود را شود ضمن رشد جھشی جنبش زنان ، آنھا برای شرکت در خيزش ھای آتی می توانند

بدست بياورند که این می تواند ھژمونی و رھبری  مستقلی ميان توده ھا پيش برده و حتی رھبری خيزش ھای آینده را
 .انقالب آتی را به انقالب کارگری تبدیل نماید طبقه کارگر را امکان پذیر کرده و

 پيش بسوی تشکيل ھسته ھای انقالبی

 پيش بسوی تشکيل حزب طبقه کارگر

  اسالمی–باد جمھوری فاشيستی سر نگون 

 سرنگون باد نظام سرمایه داری

 برقرار باد جمھوری شورایی سوسياليستی کارگری

 جبھه واحد کارگری
 ساختمان کميته ھمبستگی برای ایجاد اتحادیه ی کارگران

7/12/1389 

  19اطالعيه 
 اسالمی  برای نجات از گرانی مرگ بر جمھوری

 ی یعنی چه ؟زندگ برابر شدن ھزینه ھای 15

گذشته در ایران خود را نشان داده  یکی از نشانه ھا و نتایج حذف یارانه ھا با توزیع آخرین قبض گاز مصرفی طی ھفته
پيش به دست خانوادھای ایرانی رسيده است حاکی از آن است  قبض آخرین دوره مصرف گاز خانگی که چند روز. است

 خانه ای که پول گاز مصرفی آن دو ماه.  برابر شده است 15و ماه پيش متوسط نسبت به د که قيمت گاز مصرفی بطور
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ھنوز قبض آب .تعيين شده است  برابر15”  ریال یعنی دقيقا480000 ریال شده بود در دور اخير در قبض آمده 32000پيش 
شد که ھمين طور خواھند آنھا نيز به ھمين منوال رشد کرده با ، تلفن و برق با قيمت ھای جدید توزیع نگردیده است اگر

پرداخت  خانواده بطور ميانگين ھر دوره بابت آب،گاز ، برق و تلفن بيش از دو ميليون ریال باید بود می توان تخمين زد ھر
شھریه ھا ، ھزینه ھای پزشکی ، درمان  کند وقتی افزایش ھزینه ھای کرایه خانه، کرایه وسایط نقيله ھمچنين افزایش

بطور مستقيم و غير مستقيم روی یکدیگر تاثير گذاشته، باعث باز توليد  یش مایحتاج اوليه زندگی کهو دارو و باز افزا
 .رقم خواھد زد ھمه چيز می شوند را در نظر بگيریم، آینده نامعلوم و دھشتناکی را برای طبقه کارگر گرانی و تورم

برابر کمتر به مدرسه و دانشگاه  15 مراجعه کنيم ،  برابر کمتر به پزشک15 برابر بيشتر گرسنه خواھيم بود ، 15یعنی 
برابرکمتر کنيم ، یعنی در تاریکی ،بدون ارتباط با دیگران ، 15 دسترسی داشته باشيم ،مصرف تلفن،آب ،برق و گاز را

 و اتوبوس  برابر از سوار شدن به مترو ،15یعنی . بدون پخت و پز و در سرما به سر به بریم  بدون شتشو و نظافت و
 برابراز 15نرسيدن تن به دھيم، یعنی  به مقصد”  برابر به پياده رفتن و دیر رسيدن ویا اصال15تاکسی کم کنيم و 

 برابر 15نداری در مقابل ھمسر و کودکانمان بيشتر سرافکنده شده   برابر بخاطر15گرسنگی مردن نزدیکتر شویم یعنی 
ھای زندگی   برابری ھزینه15یعنی با افزایش .ردش صرف نظر کنيم برابر از تفریح و گ15یعنی .بکشيم بيشتر خجالت

بيشتر خواھند شد که از جمله اند   برابر15معضالت اجتماعی که محصول نظام ضد انسانی سرمایه داری ھستند 
يشتر  برابر ب15و فرار دختران و پسران و ھمچنين آمار طالق   برابر بيشتر خواھد شد ، دعواھای خانوادگی15اعتياد 

برابر  15 برابر دزدی و زور گيری بيشتر خواھد گشت یعنی 15فحشا افزوده خواھد شد ھمچنين   برابر به15خواھند شد 
یعنی کودکان کار و . برابر بيشتر کارکنند  15یعنی سرپرستان خانواده ھا باید .اراذل و اوباش بيشتر و وقيح تر خواھند شد

 برابر 15رسيدن به برابری و آزادی و برقراری سوسياليسم برای طبقه کارگر  عنی برابر بيشتر خواھد شد، ی15خيابان 
 .است سخت تر شده

مدارس و دانشگاه ھا را نسيب خود کنند   برابر بيشتر15در مقابل چنين گرفتاری طبقه کارگر سرمایه داران می توانند 
 برابر 15یعنی . دختران و زنان طبقه کارگر تجاوز بکنندبرابر بيشتر به  15برابر بيشتر بخورند بيشتر تفریح بکنند و 15.

بيشتر می توانند خانه   برابر15توانند پول داشته باشند و بيشتر به سفر ھای خارجی و داخلی بروند یعنی  بيشتر می
رابر  ب15یعنی . برابر بيشتر افزایش می یابد 15 یعنی سود سرمایه.ھای شيکتر و لباس ھای مارک دار داشته باشند

  برابر بيشتر می توانند کارگران و کارمندان را اخراج کنند یعنی15اطاعت بکنند  بيشتر می توانند کارگران را وادار به
برابر بيکاری را رشد بدھند یعنی  15  برابر پایين تر کار بکشند و15برابر بيشتر می توانند از کودکان و زنان با دستمزد 15

 برابر بيشتراز جيب طبقه کارگر دزدیده به 15سرمایه داری ایران  یعنی دولت. ر خواھد شد برابر بيشت15شکاف طبقاتی 
 .… برابر بيشتر به طبقه سرمایه دار خدمت می رساند15ریزد و  جيب سرمایه دار می

 که سرمایه داری عليه طبقه کارگر کرده است چگونه می توان مقابله کرد؟ در مقابل چنين یورشی
بيشتر به راه   برابر15 برابر بيشتردر تشکل ھای مخفی و علنی خود متشکل شویم و 15ابل چنين یورشی مق ما باید در

 برابر بيشتر 15جسور ، شجاع و فداکارتر شویم   برابر بيشتر15 برابر بيشتر فعاليت کنيم باید 15خود ایمان بياوریم و 
 …يم شد وبرابر بيشتر کشته خواھ 15متحد و یکپارچه و سراسری شویم و

 اسالمی نتوانسته اند –و سراسری با وجود جمھوری فاشيستی  با توجه به اینکه در ایران ھنوز تشکل ھای توده ای
 اکنون باید در ھسته ھا و کميته ھای مخفی و انقالبی که می توانيم در محل کار و زندگی شکل گرفته و گسترده شوند

کارگر ، زنان و جوانان انقالبی  اریم متشکل شده و به آماده کردن توده ھایخود با رفيق کنار دستی که به او اطمينان د
ھسته ھا ضمن اینکه سازماندھی توده ھا را در حزب طبقه کارگر  این. برای خيزش ھای آتی و انقالب آینده اقدام کنيم

برای   روز مره خانواده ھا راخود قرار می دھند و امروز می توانند سازمان دھندگان اعتراضات به عنوان ھدف بلند مدت
می توانند در محالت . مصرفی قرار دھند مبارزه و مقابله با گرانی و افزایش ھزینه ھا و ھمچنين نپرداختن پول قبض ھای

و راه پيمایی و تظاھرات ھمچنين مراجعه دسته جمعی به ادارات ،  مردم را برای نوشتن نامه و طومار ، ایجاد تجمع
ھای  به آتش کشيدن ادارات ، بانک ھا ، کالنتریھا و پایگاه ھای بسيج و سپاه را در برنامه و حتیگسترش اعتراضات 

سياسی ، تئوریک و اقتصادی و  این ھسته ھا می توانند ضمن آموزش آگاھی ھای.خود پيش برد ه سازماندھی نمایند
و سنگر …  از جمله کوکتل مولوتف ، ناپالم مبارزات خيابانی اجتماعی اقدام به آموزش ھای استفاده ازابزار و وسایل

 ھمچنين بدست آوردن سالح در موقع قيام مسلحانه اقدامات بسيار مھم و سرنوشت سازی را بندی در کوچه و خيابان
  .سازماندھی کنند

  پسران و دختران انقالبی و کمونيست ھا

استفاده کنيم اول در جھت  ن در دو جھتما وظيفه داریم از شرایط عينی انقالبی موجود در حال گسترش ھمزما
مدت و یار گيری از ميان جوانان انقالبی و سازماندھی آنھا  سازمان دھی توده ھا برای مبارزات ریشه ای و انقالبی بلند

 دوم استفاده از ھسته ھا و کميته ھای فوق جھت سازمان دادن اعتراضات. انقالبی مخفی  در ھسته ھا و کميته ھای
ادرات گاز ،برق و آب و مخابرات  در محالت ، کارخانجات، مدارس، دانشگاه ھا و نھاد ھاثی حکومتی ، بانکھا ،روز مره 

سرمایه دار در دوره کنونی بھترین موقعيت ھا را پيش پای ما می  روند تاریخی سود طلبی و حرص و آز. استفاده کنيم
 .نمایيم ونه از شرایط و امکانات بدست آمده استفاده انقالبیميزان سازمانيافتگی ما دارد که چگ گذارد حال بستگی به

 دختران و پسران انقالبی

انسانی را یکی پس از دیگرنابود می  گرانی ھزینه ھای مختلف زندگی امکانات رسيدن به آرزو ھا و آمال و خواسته ھای
ر نشده با ایجاد و گسترش ھسته ھا و کميته امروز تا دی. ھمراه می آورد کند ونا اميدی و بی آیندگی را برای جوانان به

انقالبی بوجود آمده و  دست به مقابله ومبارزه بزنيم و با استفاده از نارضایتی ھا و روند رو به رشد فضای ھای انقالبی
 . اسالمی سرمایه داری بکشانيم – خشم انباشت شده توده ھا آنھا را به مبارزه با نظام فاشيستی
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کودکان خواھد گرفت ما وظيفه داریم  گرانی مایحتاج زندگی تمامی امکانات و فرصت ھای رشد و بالندگی را از جوانان و
 اسالمی –انقالبيون تمامی جامعه را برای مقابله با یورش نظام فاشيستی  با انتقال تجربه مبارزاتی گذشته کارگران و

. جانبه حمله کنيم  استفاده از پتانسيل اعتراضی جوانان به پایه ھای اقتصادی نظام ھمهآماده کنيم و با  سرمایه داران
مخفی که تشکيل شدن حزب طبقه کارگر را افق  چنين کاری بدون ایجاد و گسترش ھسته ھا و کميته ھای انقالبی و

 سيل خروشان توده ھا که ھر روزه با وجود ھسته ھا و کميته ھا در درون. شد خود قرار داده باشند امکان پذیر نخواھد
شدن مبارزات  اقتصادی و سياسی سرمایه داری را مورد حمله قرار داده و به آتش می کشند باعث سراسری پایه ھای

 .انقالب آتی توده ھا خواھند شد اقتصادی و سياسی و رشد طبقه کارگر برای اعمال ھژمونی و رھبری خود بر
 بیپيش بسوی تشکيل ھسته ھای انقال

 پيش بسوی تشکيل حزب طبقه کارگر

  اسالمی–سر نگون باد جمھوری فاشيستی 

 سرنگون باد نظام سرمایه داری

 برقرار باد جمھوری شورایی سوسياليستی کارگری
 جبھه واحد کارگری

 ھمبستگی برای ایجاد اتحادیه ی کارگران ساختمان کميته
7/12/1389 

 
  رمزگاني ميليارد توماني كارفرمايان ھ120بدھي 

  
اجتماعي در  مديرعامل صندوق تأمين   : آمده است89 اسفند 7 ایلنا در تاریخ –به گزارش خبرگزاری دولتی کار ایران 

 ميليارد 120 ميليارد توماني اين صندوق از كارفرمايان و سھم 3500ديدار با استاندار ھرمزگان با اشاره به مطالبات 
ات، ھمكاري استاندار و ساير مديران استاني براي وصول مطالبات صندوق توماني استان ھرمزگان از اين مطالب

  .اجتماعي را خواستار شد تأمين
اجتماعي را نيازمند دريافت به  شدگان تأمين حافظي در اين ديدار ارائه خدمات مطلوب به بيمه... ا به گزارش ايلنا رحمت

اجتماعي به عنوان ضابط دستگاه  صندوق تأمين: د و گفتاجتماعي عنوان كر بيمه و وصول مطالبات تأمين موقع حق
قضايي اختيارات زيادي براي دريافت مطالبات خود دارد اما ھمواره مبناي كار خود را بر تعامل صحيح و ھمكاري با ساير 

  .كند نفعان قرار داده است و از اختيارات قانوني خود به ندرت استفاده مي نھادھا و ذي
اجتماعي براي ھمكاري با  ي كارفرمايان و ھمچنين تھاتر امالك را از جمله راھكارھاي صندوق تأمينحافظي تقسيط بدھ

 قسط را دارند و 36ھا تا  مديران استان اختيار تقسيط بدھي: كارفرمايان و وصول مطالبات خود عنوان كرد و افزود
ھد كه اين كار با تشخيص و معرفي استانداران  قسط انجام د60ھا را تا  تواند تقسيط بدھي مديرعامل صندوق نيز مي

  .قابل انجام خواھد بود
اجتماعي در استان ھرمزگان با حضور نماينده استاندار، مديركل  حافظي تشكيل كميته وصول مطالبات تأمين

 مديرعامل اختيار: اجتماعي و بدھكاران را يكي از راھكارھاي مناسب براي وصول مطالبات ارزيابي و تصريح كرد تأمين
  . قسط نيز با نظر اين كميته قابل انجام است60ھا تا  اجتماعي براي تقسيط بدھي صندوق تأمين

اجتماعي ھرمزگان خدمات  ھاي مديركل و مديردرمان تأمين استاندار ھرمزگان نيز در اين ديدار ضمن تشكر از تالش
  .بي كرداجتماعي در استان ھرمزگان را مطلوب و رو به رشد ارزيا تأمين

: اجتماعي را ابتكاري مناسب و سازنده ارزيابي كرد و گفت حسين ھاشمي تشكيل كميته وصول مطالبات تأمين
دھد بايد مطالبات خود را نيز به موقع وصول  شدگان ارائه مي اي كه به بيمه اجتماعي براي ارائه خدمات گسترده تأمين

ھاي نظارتي  ته وصول مطالبات ھستيم و درصورت نياز از ساير دستگاهنمايد و در استان ھرمزگان آماده ھمكاري با كمي
  .گيريم نيز كمك مي
 پايان پيام

  
   منصور اسالوی وخامت جسمیدتشد

 
که در " منصور اسالو "یم دربند رژی فعال کارگريت وضعیداز تشد:  اسفند آمده است 7در تاریخ  منتشره ی ھاگزارش

 . داردیتاشد، حکا بی شھر کرج محبوس مییزندان رجا
 تھران و ی کارگران شرکت واحد اتوبوسرانیکای سندیره مديات ھيس منصور اسالو رئياسی سی زندانی جسمانوضعيت

 شھر یی در زندان رجایم مقامات رژی به موقع و کامل از سويدگی عدم رسيل به دلید، گردی قلبيماریحومه، که دچار ب
 يمارستانی رگ قلبش مسدود شده است، به ب3 که حالی در ی فعال کارگرنیھفته گذشته ا.  استيدهبه وخامت گرائ

 . به زندان برگردانده شدی معالجه ایا درمان گونه يچدر کرج با پابند و دستبند منتقل شد، اما بدون ھ
  

 یر        تايان کارگران کارخانه کیتجمع اعتراض
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" یر تايانک" نفر از کارگران کارخانه 300 از يش اسفندماه ب7 شنبه  روز:  اسفند آمده است 7دریافتی در تاریخ  گزارش به

 . تحصن نمودندیاقدام به برگزار" چھار دانگه"در مقابل بخش 
 اعتراض خود بطور يان بیآنان برا.  کارگران خواستار تحقق خواست ھا و مطالبات خود شدندی، تجمع اعتراضین ادر

کارگران ". یين پايابخشدار ب" دادند یا و درخواست کمک از مردم، شعار م غذی با در دست داشتن ظروف خاليکسمبل
 خود را در مقابل وزارت ی به آنان محقق نشود تجمع بعدده داده شی تجمع خود اعالم کردند چنانچه وعده ھایاندر پا
 . برگزار خواھند نمودیعصنا

 
 

 9  خبر شماره– اسفند محاکمه ميشود 15رضا شھابی در 
 

 دادگاه 15س خبری که به تایيد یکی از اعضای خانواده ی رضا شھابی رسيده است ، مطابق اعالم شعبه ی بر اسا
 . در این شعبه محاکمه شود89 اسفند ماه 15انقالب، قرار است رضا در روز 

اه برای او  مربوط به وزارت اطالعات محبوس است و این در حالی است که در مھرم209رضا شھابی کارگر زندانی در بند 
 . ميليون تومانی تودیع شده اما مقامات امنيتی و قضایی از آزاد کردن وی امتناع کرده اند60وثيقه ی 

 ماه پيش در حالی که در دوران بيماری به 9شھابی کارگر و عضو ھيات مدیره ی سندیکای کارگران شرکت واحد، حدود 
 .ی برای ادامه ی بازداشت وی به خانواده اش اعالم نشده استسر ميبرد از محل کارش ربوده شد و تا کنون ھيچ دليل

رضا شھابی در اعتراض به این وضعيت دست به اعتصاب غذای دو ھفته ای زده بود تا نھایتا پرونده ی وی به جریان افتاد 
توانست حتا با اما در آخرین جلسه ی دادگاھی ِ وی ، به دليل ایجاد جو متشنج توسط عوامل قضایی ، وکيل مدافع وی ن

با موکلش ، در مھلت ) آقای شفيعی ( و قرار شد که پس از انجام این کار و مالقات وکيل مدافع .موکل خود صحبت کند
 . محاکمه کنند15دیگری رضا را در شعبه ی 

از انجام  اسفندماه و پس 15خانواده ی شھابی و ھمچنان بسياری از کارگران با نگرانی و بی صبری منتظرند تا در روز 
 .محاکمه و دفاع وکيل مدافع ، رضا تبرئه و آزاد شود

 
 89  ھشتم اسفندماه– 9خبر شماره 

   چگونه تقسيم می شود؟90ھا از بودجه  ميليارد تومان سھم نورچشمي340

  جدول ھا را در لينک ببينيد
 

H70 /26175/news/com.ayandenews.www://http 
 

 در شرايطی مورد بررسی قرار می گيرد كه رقم كالنی 1390جزئيات بودجه سال :  اسفند می نویسد 7در  آيندهسایت 
 و امور خاص طبق روال سال ھای پيش تعلق خواھد گرفت  به برخی موسسات- در صورت تصويب احتمالی-از اعتبارات 

  .كه در نوع خود اسامی موسسات و رقم ھايی در نظر گرفته شده برای ھريك در نوع خود جالب توجه است
 كل كشور به مجلس توسط محمود احمدی نژاد، يكی 1390؛ با تقديم اليحه بودجه »آينده«به گزارش سرويس اقتصادی 

 بودجه يعنی كمك به موسسات حقيقی و حقوقی غير دولتی 540000بودجه ھای ساليانه رديف از مباحث جذاب 
  .است

  .اين رديف كه عالوه بر بودجه در اختيار رييس جمھور می باشد، به كمك ھای خاص دولت اختصاص دارد
ان اين مبلغ خالی از لطف ميليارد تومان می باشد كه نگاھی به دريافت كنندگ340اعتبار امسال اين رديف، بالغ بر 

مسئوالن برخی از اين نھادھا به واسطه نوع ارتباطاتتشان با برخی مسئوالن، به عنوان نورچشمی نيز خوانده . نيست
 ميليون تا چند ميليارد تومان كمك دولتی به 350می شوند كه البته شايد در حقشان ظلم باشد و مگر كسی با 

  !د؟شو موسسه اش، جزو نورچشمی ھا مي
در ميان موسسات برخی موسسات غيردولتی و غير عمومی قرار دارند كه از روابط خوبی با دفتر دكتر احمدی نژاد 

  .برخوردارند و سھم قابل توجھی از بودجه را به خود اختصاص داده اند
  :برای نمونه از ليست كمك ھا به موارد زير اشاره می شود

 
  د تومانموسسه آينده روشن يك ونيم ميليار

 
  ميليون تومان350بنياد موالنا 

 
   ميليارد تومان10) آيت هللا مصباح(موسسه امام خمينی

 
   ميليارد تومان5دانشگاه عدالت 

 
  موسسه وال منتظر يك ميليارد تومان

 
  ميليون تومان500موسسه قمر بنی ھاشم 
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  ميليون تومان500موسسه ابوالفضل العباس 
 

   ميليارد تومانموسسه مصباح الھدی يك
 

  موسسه سفينه انجاه يك ميليارد تومان
 

  بنيادمھدی موعود يك ميليارد و ھفتصد ميليون تومان
 

  ميليارد تومان30كمك به حسينيه ھا 
 

گفتنی است، اين اعتبارات در حالی به اين موسسات و نھادھای خارج از بدنه دولت و مستقل پرداخت می شود كه 
، با كسری ھای قابل مالحظه ای ھمراه ھستند و به نظر می رسد می 1390ا در بودجه سال بسياری از دستگاه ھ

 ميليارد تومانی 340شد با محدود كردن اين پرداخت ھا به برخی موسسات دارای كارآمدی باال، بخش اعظم اين بودجه 
  .زريق كردرا به دستگاه ھايی كه اين رقم ھای كالن در آنھا می تواند تحول آفرين باشد، ت

  
71Hتجمع کارگران کيان تایر برای پنجمين بار طی ماه گذشته 

 
 ١١ تا ٩ نفر از کارگران کيان تایر از ساعت ٣٠٠بيش از :  اسفند آمده است 7 در تاریخ  ایران ازبنا بر گزارشھای رسيده 

ھفتم اسفند ماه در مقابل بخشداری چھاردانگه در اعتراض به شرایط مشقت بار خود دست به تجمع صبح امروز 
    .اعتراضی زدند و خواھان رسيدگی به وضعيت خود شدند

در این تجمع کارگران کيان تایر برای بيان اعتراض خود بطور سمبليکی با در دست داشتن ظروف خالی غذا و درخواست 
این کارگران درپایان تجمع خود اعالم کردند چنانچه وعده ھای داده ". بخشدار بيا پایين" ميدادند کمک از مردم، شعار

الزم به یادآوری است در پایان . شده به آنان محقق نشود تجمع بعدی خود را درمقابل وزارت صنایع برگزارخواھند کرد
دھم بھمن ماه جدول بندی زیر برای پرداخت دستمزد آنان تجمع اعتراضی کارگران کيان تایر در بيرون کارخانه در روز شانز

   : مورد توافق طرفين قرار گرفت و کارفرما متعھد به اجرای آن شد٨٩تا پایان سال 
 ٢۴ - ٣ چھاردھم اسفند باقی مانده دستمزد بھمن ماه پرداخت شود - ٢ درصد عيدی کارگران ۵٠ اول اسفند پرداخت -١

   . درصد باقی مانده کارگران پرداخت گردد۵٠ھفته آخر اسفند ماه  - ۴خت شود اسفند دستمزد اسفند ماه پردا
 درصد از عيدی کارگران را ٢٢بدنبال این توافق کارگران اعتراضات خود را متوقف کردند اما روز اول اسفند ماه کارفرما فقط 

وزکارگران کيان تایر در مقابل بخشداری پرداخت کرد که این امر اعتراض آنان را برانگيخت و منجر به تجمع اعتراضی امر
  .چھاردانگه شد

  

  .سبد خريد كارگران روز به روز كوچكتر می شود

  :تعدادی از كارگران با ارسال پيامی به اينده نوشته اند :  اسفند می نویسد 7 در تاریخ ايندهسایت 
 جديدی شروع كرده اند كه در آن از طرح ھمانطور كه ميدانيد جناب صادق محصولی وزير رفاه و تامين اجتماعی مبحث

  ! افزايش قدرت خريد ، بجای افزايش دستمزد صحبت شده است
كارگران ھميشه ضعيفت ترين و مظلوم ترين اقشار جامعه ھستند و ميانگين افزايش حقوق كارگران در بيست سال اخير 

لطفا تا ھنوز اندكی وقت باقيست و . كوچكتر می شودسبد خريد كارگران روز به روز . ھمواره از ميانگين تورم كمتر است 
را نقد » افزايش قدرت خريد بجای افزايش دستمزد«ھنوز رسما چيزی در خصوص دستمزد سال آينده اعالم نشده ؛ طرح 

   كنيد

  .وضعيت جسمانی منصور اسانلو، وخيم گزارش شده است

ش منابع خبری جرس، وضعيت جسمانی منصور اسانلو، بنا به گزار:  اسفند نوشت 7 در تاریخجرسسایت اصالح طلب 
  .زندانی سياسی و رييس سنديکای اتوبوسرانی تھران و حومه، وخيم گزارش شده است

برد اکنون با مشکالت  به گزارش اين منبع خبري، اين فعال سنديکايی که نزديک به پنج سال است در زندان به سر مي
به گفته پزشکان . ان بايد ھرچه سريعتر در خارج از زندان تحت درمان قرار گيردحاد قلبی مواجه شده و به گفته پزشک

  .زندان، سه رگ قلب اسانلو مسدود شده و وضعيت جسمانی نامناسبی دارد
گونه  گفتنی است ھفته گذشته اين فعال کارگری به بيمارستانی در کرج با پابند و دستبند منتقل شد، اما بدون ھيچ

  .ه ای به زندان برگردانده شددرمان يا معالج
منصور اسانلو پيش از اين نيز دچار حمالت قلبی شده و مجبور به انجام جراحی قلب بوده است، اما با اين وجود 

ای برای عدم ارائه مرخصی  مسئولين قضايی از دادن مرخصی به وی خودداری می کنند و ھيچ دليل قانع کننده
  .اند نگفته

شھر کرج زندانی است و به دليل عدم امکان استفاده از تلفن،   زنداني، اکنون در زندان رجايياين فعال سنديکاييِ
  .ھا نسبت به وضعيت وی شده است خانواده وی اطالعی از وی ندارند و اين باعث افزايش نگراني
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  نيه آغاز به کار جمعيت مبارزه با تبعيض اقتصادی بيا

روھی از فعالين حقوق بشر و کارگری جمعيت مبارزه با تبعيض اقتصادی، گ
ھستند که ھم پيمان شده اند تا برای رفع ھرگونه تبعيض اقتصادی تالش 

 ھمراه با مردمی که از تبعيض 1389 اسفندماه 9این جمعيت در تاریخ . نمایند
  .خسته شده اند، اعالم موجودیت می نماید

72: آدرس وب سایت جمعيت مبارزه با تبعيض اقتصادی Hhttp://www.irecoright.com   
  
  

جمعيت مبارزه با تبعيض اقتصادی، ضمن ارج گذاری به تمامی فعاليت ھا و تشکل ھای موجود، از تمامی فعالينی که در 
  . تماس گيرندir.ecoright@gmail.comاین زمينه می توانند آن را یاری رسانند، دعوت نموده است که با نشانی 

  
شناسی، موقعيتی است که افراد در برابر نقشھای یکسان از مزایای اجتماعی نابرابر  تبعيض در اصطالح دانش جامعه

ھا و معيارھای انتسابی، مبنای توزیع قدرت یا ثروت قرار گيرد؛ تبعيض  چنين حالتی که ویژگی ھم. شوند برخوردار می
ت تحرک اجتماعی یکسان برای افراد وجود ندارد و افراد در آموزش یا انتخاب در شرایط تبعيض فرص. شود ناميده می

گزینی مکانی افراد جامعه  کند؛ جدایی از عواملی که به رشد تبعيض در جامعه کمک می. شغل شرایط نابرابری دارند
 از انواع رایج تبعيض نژادی، تبعيض جنسی، تبعيض مذھبی، تبعيض سنی، تبعيض تحصيلی و تبعيض اقتصادی. است 

  .تبعيض می باشند
  

سالھاست که ایران جزو کشورھایی است که مورد اعتراض سازمان ھای مستقل بين المللی و کشورھای مختلف 
تبعيض عليه زنان در حوزه کار که زنان نمی توانند دربرخی از مشاغل . جھان و اتحادیه ھای کارگری جھانی بوده است

 درصد است و ١۶ًولتی معموال به زنان داده نمی شود، سھم زنان از حوزه کاری حدود فعاليت کنند، پست ھای مھم د
به خصوص اقليت ھای . (بحث تبعيضات شدید کاری دولت ایران بر عليه اقليت ھای مذھبی و قومی بسيار شدید است

 دیگر محدودیت ھای مساله). دینی که جزو چھار دین رسمی مندرج در قانون اساسی جمھوری اسالمی ایران نيستند
  .ایران برای فعاليت ھای اتحادیه ھای کارگری درکشور است

  
اعتقاد به اصل والیت فقيه برای اقليت ھای مذھبی به خصوص در منطقه ی سيستان و بلوچستان، و نجس دانستن 

  .پيروان دین بھایی از طرف دیگر، مشکالت عدیده ای در این زمينه ایجاد کرده است
  

علمان ایرانی از بسياری از حقوق ابتدایی کارگران چنانکه در استانداردھای بين المللی بر آن تاکيد شده کارگران و م
  .آنان از حقوق اساسی که در عمل و نيز درقوانين کارگری بر آن تصریح شده محروم شده اند. دورنگھداشته شده اند

  
بی و عشایر منعکس است؛ از این موارد می توان ھای قومی و مذھ تبعيضی که در شرایط زندگی و حق مسکن اقليت

مصادره زمين و تخليه به زور، تبعيض عليه زنان در خصوص حقوق مسکن، زمين، ارث و اموال، و کميت و کيفيت نازل : به
  .ھای غير رسمی و مناطق فقيرنشين اعمال می شود اشاره کرد و محدود خدمات اوليه که به آبادی

  
المللی امحاء  المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرھنگی، ميثاق حقوق کودک و ميثاق بين اق بينایران امضا کننده ميث

ھا در تأمين حقوق اقتصادی، اجتماعی  ھا ممنوعيت فوری تبعيض عليه اقليت این ميثاق. ھمه اشکال تبعيض نژادی است
غذا، حق آموزش، حق برخورداری از باالترین  از جمله حق کار با انتخاب آزاد، حق مسکن مناسب، حق آب و - و فرھنگی 

 و انجام اقداماتی برای امحاء این تبعيض را -سطح بھداشت قابل دسترسی و حق مشارکت برابر در حيات فرھنگی
ھای اکثریت در ایران در سواد،  ھا و گروه ھای شدید بين جوامع اقليت ھای مربوط به نابرابری گزارش. آور کرده است الزام

 به آموزش، دسترسی به آب سالم و بھداشت، دسترسی به مشاغل دولتی و اشتغال در جایگاه مناسب و دسترسی
 که یک نقض فاحش حقوق بشر و از جمله نقض -ھای اجباری  و تخليه» تصرف زمين«ھای مربوط به  چنين گزارش ھم

  .دھد  که جوامع اقليت را ھدف قرار می–حق مسکن مناسب است 
  
  :نامه جمعيت مبارزه با تبعيض اقتصادی مرام          ·

  
گفتنی . اند ی فعاليت داشته نویسی و کارگری سابقه بشر، وبالگ ی حقوق  متشکل از فعاالنی است که در زمينه-١

  .خواھد آمد ی فعاالن جامعه ی مدنی جھت ھمکاری استقبال به عمل  است از کليه
  
  .شناسد ھا را به رسميت می ھا و اقليت  و حقوق تمامی گروه حزب، مرام و جناح خاصی وابسته نيست به ھيچ -٢

  
ترویج «، »تأمين آزادی و امنيت فعاليت ھای الزم، جھت تأسيس نھادھای اجتماعی برای حفظ حقوق زنان و کودکان «-3

ت ممنوعي«، »برابری طلبی بين دسته جات اجتماعی و گروه ھای مختلف قومی و محترم شمردن آنان در فرھنگ ملی
رفع ھرگونه تبعيض اعم از تبعيضات «و » به کار گماردن افراد در مناصب شایسته آنان«، »تبعيض در استخدام و اشتغال
  »جنسی، قومی یا مذھبی

  
  :اھداف جمعيت مبارزه با تبعيض اقتصادی           ·
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بعيض اقتصادی تالش می جمعيت مبارزه با تبعيض اقتصادی صرفا یک گروه حقوق بشری است که برای رفع ھرگونه ت

نماید و این نکته شایان ذکر است که این اھداف در طی زمان با تحقق ھر یک از این موارد و یا ایجاد ھرگونه تبعيض در 
  .موارد دیگر قابل تغيير می باشد

  
ن و مردان شاغل  ایجاد فرصت ھای برابر برای مردان و زنان؛ دولت ایران گفته است که عدم توازن موجود در تعداد زنا-1

و به عالوه این موضوع را مطرح می » پيامد مستقيم عوامل فرھنگی، مذھبی، اقتصادی، و تاریخی است«در بازار کار 
زنان در صورت کاھش نيافتن . کند که زنان در برقراری تعادل بين مسئوليت ھای شغلی و خانوادگی خود مشکل دارند

البته تسھيالتی در این . يت ھای کاری بيشتر مشکل پيدا می کنندمسئوليت ھای خانگی خود در پذیرش مسئول
. خصوص پيش بينی شده است ھمچون الزام قانونی وجود مھدکودک در محل کار یا در نزدیکی آن و کم کردن ساعت کار

د که گویا تنھا الزم به ذکر است تنھا زنان می توانند از این تسھيالت استفاده کنند و لذا این فرض در ذھن ایجاد می شو
بسياری از زنان نمی توانند از منافع این تسھيالت بھره مند شوند زیرا غالباً . آنان باید از فرزندان خود نگھداری کنند

. کارفرمایان از ارائه ی آنھا خودداری می کنند و اکثریت زنان با قراردادھای موقت در شرکت ھا استخدام می گردند
اد فرصت ھای برابر برای مردان و زنان آن است که تسھيالت ویژه ی کارکنان دارای فرزند درخواست دیگر در خصوص ایج
  .را به مردان نيز تعميم دھند

  
 لغو قوانين کشوری تبعيض آميز عليه زنان؛ بر اساس قوانين کشوری به مردان اجازه می دھد با اقامه ی دعوی عليه -2

ظاھرا .  در عمل تاثيری مخرب بر توانایی زنان در ورود به بازار کار داردھمسر خود مانع از اشتغال آنان به کار شوند
 سال سن دارند با مانعی قانونی مواجه است که اجازه نمی دھد آنانی که به دليل 30استخدام زنانی که بيش از 

  . شوندزایمان یا مراقبت از فرزندان خود از مرخصی ھای شغلی استفاده می کنند دوباره وارد بازار کار
  
 رفع تبعيض شغلی زنان در مقام قضاوت؛ این نکته شایان ذکر است که با توجه به گزارش دولت ایران مصوبه ی -3

به موجب این مصوبه موقعيت قضاوت زن به یک .  ھمچنان به قوت خود باقی است1979 صادره در سال 55080شماره ی 
اما دولت ایران بر این نکته تاکيد می کند که به . دور رای منع شدندمنصب اداری تنزل پيدا کرد و در نتيجه آن زنان از ص

سبب اصالحات اخير در قوه ی قضائيه زنان اکنون در مجموعه ای از مناصب قضایی به کار اشتغال دارند که دادیار، قاضی 
. غير از آن جمله استبازداشتگاه، مشاور دادگاه فرجام، مشاور دادگاه خانواده، و قاضی دادگاه خصانت و مجرمان ص

جمعيت مبارزه با تبعيض اقتصادی خواھان آن است که موانع حقوقی و قضایی بر سر راه زنانی که در این قوه مناصب و 
  .اختياراتی ھمسان با مردان را دارند برداشته شود

  
ان، یک خط متمایز  رفع تبعيض مذھبی در استخدام و اشتغال دولتی؛ در قوانين و سياست ھای اجرایی دولت ایر-4

اقليت ھای . کننده مشخص بين اقليت ھای مذھبی رسمی و غير رسمی مندرج در قانون اساسی کشيده شده است
مذھبی رسمی کرسی ھای ثابتی در مجلس دارند و می توانند تقاضای استخدام در بخش دولتی داشته باشند و برای 

اما وضعيت اقليت ھای مذھبی غير رسمی و به ویژه . ه استاستخدام معلم از بين این قشر سھميه ھایی تعيين شد
آنان نمی توانند تقاضای استخدام در ادارات دولتی داشته باشند و به موجب . بھائيان بسيار وخيم به نظر می رسد

بخشنامه ھيئت گزینش عالی ریاست جمھوری، معلمين این قشر حق تدریس ندارند و از دریافت حقوق مستمری خود 
آمار مربوط » آی ال او«بنابر اعالم دولت ایران در نود و ھفتمين اجالس . مشخصا به دليل بھایی بودن محروم شده اندنيز 

به استخدام بھائيان و دیگر اقليت ھای مذھبی و قومی گردآوری نمی شود، زیرا این کار ممکن است برداشت ھای 
  .نادرستی را در ذھن اقليت ھای ایران القاء کند

  
آی «فع تبعيض مذھبی در آموزش منجر به اشتغال؛ بر اساس گزارش گروه پشتيانی فنی در نود و ھفتمين اجالس  ر-5

.  ميليون نفری دانشجویی کشور شناسایی کند6/3 نفر بھایی را در بين جمعيت 23دولت ایران تنھا می تواند » ال او
دولت ایران موانعی جدی در . را ندارند"  و حرفه ایسازمان آموزش فنی"ھمچنين بھائيان اجازه حضور در دوره ھای 

استفاده بھائيان از فرصت ھای برابر در تحصيل و آموزش فنی و حرفه ای که منجر به استخدام و اشتغال می شود ایجاد 
 جمعيت مبارزه با تبعيض اقتصادی خواستار لغو فوری کليه بخشنامه ھا و ابالغيه ھای دولتی صادره درخصوص.می کند

جلوگيری فعاليت بھائيان در تحصيل، آموزش فنی و حرفه ای، استخدام و اشتغال و نيز اتخاذ اقدامات پيش گيرانه در 
  .جھت مبارزه با تبعيضاتی را که بر این قشر اعمال می شود می باشد

  
تبعيض بين  رفع تبعيض قوميتی در استخدام و اشتغال؛ برداشتن لفظ اقليت ھای قومی که منجر به تفکيک و -6

ھمچنين رفع قوانين تبعيض آميزی که در اختيار گرفتن مناصب مختلف . شھروندان مناطق مختلف در ایران می شود
  .توسط شھروندان با قوميت ھای مختلف را به خطر انداختن امنيت ملی قلمداد می کند

  
و فصل اختالفات کارگری و کارمندی  بررسی نھادھای وابسته به حل اختالفات کارگری؛ بررسی نھادھای مسئول حل -7

و رسيدگی به موارد نقض حقوق بشر، مانند کميسيون حقوق بشر ملی، کميسيون حقوق بشر اسالمی، کميسيون 
دسترسی آسان قشر کارگر و کارمند به خصوص شاکيان از .  قانون اساسی، دادگاه ھا و شوراھای حل اختالف98اصل 

د ھا و ھمچنين نحوه ی رسيدگی به پرونده ھا باید شفاف سازی شود چرا که در تبعيض مذھبی و قوميتی به این نھا
ایران عموم مردم آشنایی چندانی با این نھاد ھا و نحوه کار آن ھا ندارند و در برخی موارد نيز ترس از گرفتاری ممکن 

  .است مانع از طرح شکایات گردد
  
؛ انجام تعامالت سازنده با "سازمان بين المللی کار"ه قوانين  ایجاد و استقالل تشکل ھای کارگری با پایبندی ب-8

، امضا و پایبندی به کليه ی تعھدات کارگری مانند "سازمان بين المللی کار"نھادھای بين المللی و تعميق ھمکاری با 
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تامين آزادی و ھا و اجتماعات قانونی و  حق داشتن اتحادیه ھا و کنفدراسيون ھا برای حمایت و تضمين امنيت فعاليت
 .ھای کارگری در دفاع از حقوق کارگران امنيت الزم برای رشد تشکل

  اعتصاب کارگران کارخانه پتروشيمی تبریز
 

از  :مطابق این گزارش. برپایه ی یک گزارش دریافتی، کارگران کارخانه ی پتروشيمی تبریز دست به اعتصاب زده اند
د نفر از کارگران قراردادی کارخانه پتروشيمی تبریز در اعتراض به بی  بيش از ھزار و چھارص٨٩/١٢/٧روز دوشنبه 

توجھی مدیران و مسئولين و نھادھای دولتی از جمله معاون رئيس جمھور و وزیر نفت به درخواست ھای برحق 
  .رده اند تجمع ک- که ھم اکنون نيزادامه دارد -خویش دست به اعتصاب یکپارچه زده و در مقابل درب ورودی کارخانه 

خواست ھای کارگران کارخانه پتروشيمی تبریز که بيش از سه سال است برای تحقق آن دست به مبارزه پی گير 
انعقاد قرارداد دسته جمعی و حذف پيمانکار خصوصی ) ١: زده و تا به حال چندین بار نيز اعتصاب کرده اند،عبارتند از

عدم تبعيض با کارکنان رسمی ) ٣. یش قيمت کاالھا و خدماتافزایش دست مزد متناسب با رشد تورم و افزا) ٢
.بر خوردار گردند کارخانه و برخورداری از امکانات رفاھی و بيمھ  

  
73H٣۶اند ٔتن از کارگران آبادانی در آستانه اخراج قرار گرفته ٠ 

 
   .اند تن از کارگران آبادانی با پایان سال جدید در آستانهٔ اخراج قرار گرفته ٣۶٠قریب به 

 نفر از کارگران پاالیشگاه ٣٠٠بنا به اطالع گزارشگران ھرانا، ارگان خبری مجموعه فعاالن حقوق بشر در ایران، قریب به 
ھای پيمانکاری در   جدید، توسط شرکت نفر از پرسنل شھرداری آبادان در آستانهٔ عيد نوروز و شروع سال۶٠آبادان و 

  .آستانهٔ اخراج قرار دارند
ھای پيمانکاری برای  کارگران مذکور این اقدام را ضد کارگری وچپاولگرانه دانسته و علت آن را عدم موافقت شرکت

   .کنند پرداخت مزایای مختلف به کارگران عنوان می
گيرند و به علت بحران  کنند، با شروع سال نو نفرات جديدی را به کار می کارگران خود را اخراج میٔھا که در آستانه عيد نوروز  گويا اين گونه شرکت

  .توانند بکار گيرند ھا حتی متخصصين را به عنوان کارگر ساده می بيکاری در کشور گا
ھای کارگری دچار مشکالت  انبوھی از خانوادهٔھا به صورت يک سنت ھر ساله در آمده و در آستانه سال جديد  شايان ذکر است که اينگونه اخراج

 .شوند اقتصادی و خانوادگی می

   مرکز راديولوژی در آستانه تعطيلی و فروش50

رئيس انجمن راديولوژی ايران با انتقاد از نحوه تعيين :  اسفند می نویسد 8به گزارش خبرگزاری دولتی مھر در تاریخ 
ت بھداشت و سازمان نظام پزشکي، نسبت به تعطيلی و فروش مراکز تعرفه ھای تصويربرداری پزشکی توسط وزار

  .راديولوژی در کشور ھشدار دادند
رشته : به گزارش خبرنگار مھر، دکتر عبدالرسول صداقت رئيس انجمن راديولوژی ايران در نشست خبری اعالم کرد

 در دنيا به عنوان نقطه محوری و مرکزی راديولوژی به دليل اينکه ساير رشته ھای پزشکی واسته به آن ھستند امروز
  .بيمارستانھاست

: وی با اعالم اينکه راديولوژی از نظر اقتصادی می تواند تاثير بسزايی در درآمد بيمارستان داشته باشد، افزود
  .متاسفانه در ساليان گذشته به اين رشته در کشور توجه نشده است

متخصصين زنان و زايمان در رشته راديولوژی که باعث شده کيفيت کار صداقت با اشاره به دست اندازی سودجويانه 
به طوری که . متاسفانه قانون نظارتی بر اين قبيل تخلفات ندارد: توسط افراد غيرراديولوژيست افت کند، اظھارداشت

 دستگاھھای  برابرتعرفه مصوب نظام پزشکی را می گيرند، وزارت بھداشت راديولوژيستھا را مجبور کرده از10تا 
  .ديجيتال استفاده کند

رئيس انجمن راديولوژی ايران ضمن تاييد اين اقدام وزارت بھداشت در جھت ديجيتال شدن تجھيزات تصويربرداری 
 برابر دستگاھھای آنالوگ است اما افزايش تعرفه ھا 8در حالی که قيمت تجھيزات ديجيتال بعضا تا : پزشکي، افزود

  .ه است درصد بود15 تا 10فقط 
:  ميليون تومان است، گفت300 ميليون و ديجيتال 50وی با اعالم اينکه قيمت دستگاه ماموگرافی غيرديجيتال حدود 

  . درصد تفاوت دارد15تعرفه اين دو دستگاه تنھا 
صداقت با انتقاد از روش تعيين تعرفه ھای تصويربرداری پزشکی توسط وزارت بھداشت و سازمان نظام پزشکي، 

زيرا با توجه به اجرای قانون ھدفمندی يارانه ھا و . معلوم نيست اين تعرفه ھا بر چه مبنايی تعيين می شود: ودافز
  .اينکه جايگاھی برای بخش سالمت در سبد خانوار در نظر گرفته نشده است، ما شديدا نگران آينده ھستيم

ی ھم اکنون با تعرفه ھای تجاری محاسبه می شود، وی با اعالم اينکه ھزينه ھای آب و برق و گاز مطبھای راديولوژ
اين يعنی ورشکستگي، در حالی که .  مرکز راديولوژی اعالم فروش کرده اند50 ماه گذشته بيش از 15در : ادامه داد

  دنيا پيشرفت علمی خود را بر عھده رشته راديولوژی گذاشته است
  

74Hكارگر در اين مملكت يعني بسيار بدتر از برده: كارگران شركت توليدي وصنعتي گلريس 
 

ماه است كه حقوق دريافت 4كارگران شركت توليدي وصنعتي گلريس كه درزنجان واقع ميباشد از آذرماه يعني مدت 
اين وضعيت باعث مشكالت جدي براي .نشده است آنھا ھنوز پرداخت 88به اضافه اينكه عيدي وپاداش سال , نكرده اند

عليرغم مراجعات وپيگريھاي مستمري كه د اشته اند ولي .كارگران شده وازاين بابت كارگران بشدت تحت فشار ھستند 
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باتوجه به اينكه .اينموضوع كماكان حل نشده است ومستمرا وعده و وعيد ميدھند وحتي آنھا راتھديد به اخراج ميكنند 
  .ز يك ماه به سال نوباقي مانده است اين وضعيت فشار مضاعفي رابه كارگران واردكرده است كمتر ا

دردمان ,نميدانيم كه به چه كسي بايستي مراجعه كردھيچكس پاسخگونيست : يكي از كارگران دراين رابطه گفت 
ضعيتي است كه متاسفانه براي ما اين و,كارگردراين مملكت يعني برده وبلكه بسيار بدتر ,رابايستي به چه كسي بگوييم

  .كارگران ايجاد كرده اند
  

     و کابل ھمدانيم ھا در کارخانه سی اخراج سازياستتداوم س
 

 ضد ی ھاياست و کابل ھمدان در تداوم سيم کارخانه سکارفرمای:  اسفند آمده است 8بر پایه گزارش دریافتی در تاریخ 
 . کارخانه نمودین سال کار در ا8ا سابقه  بی خود، اقدام به اخراج کارگرانیکارگر
 سوخت پس از ی بھایش کارخانه را افزاین در ای اخراج سازياست سيل کارفرما دلی، اعتراض کارگران اخراجيجه نتدر

 . عنوان کرده استيد، تولی ھاینه ھزیش ھا و افزایارانهحذف 
 

    به خواسته کارگران معترض در ھمدانیم مقامات رژییعدم پاسخگو
 

از عدم پاسخگویی مقامات اداره کار رژیم به اعتراض :  اسفند آمده است 8گزارش رسيده از شھر ھمدان در تاریخ 
 .، خبر می دھد"اسد آباد"واقع در شھرستان " نعمت آباد"کارگران شاغل در پروژه ساخت سد 

 ماه دستمزدھای 5داخت دستکم در اعتراض به عدم پر" نعمت آباد" کارگر شاغل در پروژه ساخت سد 70بيش از 
معوقه، با ارسال نامه اعتراضی به مقامات اداره کار رژیم در شھر ھمدان خواستار رسيدگی به مشکالت خود شدند، اما 

  .مقامات رژیم از پاسخگویی به خواست آنان خودداری می نمایند

   ھا تعطيل شد گويى به ھدفمندكردن يارانه مركز پاسخ

 پيمانكار طرف قرارداد با سازمان  : آمده است89 اسفند 8 ایلنا در تاریخ – دولتی کار ایران به گزارش خبرگزاری
توجھى مسئوالن وزارت رفاه و تامين اجتماعى و سازمان ھدفمندسازى  به دليل بي: ھا گفت ھدفمندسازى يارانه

  .ھا تعطيل شد گويى به ھدفمند كردن يارانه ھا مركز پاسخ يارانه
كه بنده مديريت آنرا به عھده دارم با سازمان  A.C.C شركت: وگو با خبرنگار ايلنا افزود درگفتولى فرنام 

 90ھا به عھده اين شركت و  گويى به ھدفمند كردن يارانه ھا طرف قرارداد است و مسئول پاسخ ھدفمندسازى يارانه
  .پرسنل آن است

مستقر است، اظھار ) كرج(ھا در منطقه ويژه پيام   يارانهگويى به ھدفمند كردن كه مركز پاسخ وى با اشاره به اين
  .گويى به سواالت مردم بود اش پاسخ  خط تلفن است و وظيفه240اين مركز داراى : داشت

ھا اين سازمان از اجراى تعھد خود   ماه از قرارداد با سازمان ھدفمند كردن يارانه4با گذشت : فرنام اظھار داشت
بھاى ملك مورد نظر كه متعلق به منطقه ويژه پيام است خود دارى  ھاى اجاره ن ھزينهنسبت به پرسنل و تامي

  .كند مي
در شرايطى كه رييس جمھور : ھا گفت وى با اشاره به مراجعه خود به وزارت رفاه و سازمان ھدفمند كردن يارانه

ستيم وزير رفاه را مال قات كنيم حتى مديركل گويد اتاق وزرا و مسئوالن بايد به روى مردم باز باشد ما نه تنھا نتوان مي
  .پشتيبانى وزارت رفاه ھم با برخورد خشن و غير متعارف خود باعث بھت و تعجب ما شد

جمھور و دولت و حتى كشور نسبت به طرح ھدفمندسازى  تعجب من اين است كه با وجود اين كه رييس: فرنام گفت
تفاوت  ھا نسبت به اين طرح بي و مديرعامل سازمان ھدفمند كردن يارانهھا حساس و پيگير ھستند وزير رفاه  يارانه

    .ھستند
  
  

75H300 کارگر پاالیشگاه نفت آبادان اخراج شدند 
 

  .مانکاري در حال اخرا ج ميباشند توسط شرکت ھاي پي, نفر از کارگران پااليشگاه آبادان در آستانه عيد 300نزديک به 
يکي از فعالين کارگري در آبادان در اين رابطه گفت که اين اقدامي ضد کارگري وچپاولگرانه است که بخاطر اينکه شرکت 

در آستانه عيد کارگران خود را اخراج . ھاي پيمانکاري نميخواھند زير بار پرداخت مزاياي مختلف به کارگران خود بروند 
 و بعد مجددا در شروع سال جديد نفرات جديدي را بکار ميگيرند واز آ نجا که بخاطر بحران بيکاري حتي متخصصين ميکنند

عمال به صورت , را بعنوان کارگر ساده ميتوانندبکار بگيرند و اين اقدام آنھا با قانون ھم مغايرتي ندارد لذا اين ظلم آشکار 
   د انبوھي از خانواده ھاي کارگري دچار ناراحتي ميشونديک سنت ھر ساله در آمده و در آستانه عي

  

  اند آباد، پنج ماه است که حقوق نگرفته ھفتاد کارگر سد نعمت

 دبير اجرايی خانه کارگر استان ھمدان  : آمده است89 اسفند 9 ایلنا در تاریخ –به گزارش خبرگزاری دولتی کار ایران 
  “.اند  اسدآباد از مھرماه سالجاری تا کنون حقوق دريافت نکرده نفر از کارگران سد نعمت آباد٧٠ِ”: گفت

تعدادی از کارگران مشغول به کار در سد نعمت آباد ِاسدآباد ”: گو با خبرنگار ايلنا اظھارداشت و چنگيز اصالنی در گفت
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ھا حقوقی   ماه است که کارفرما به آن۵طی تماسی تلفنی با خانه ی کارگر ھمدان اظھار داشتند که بيش از 
  “.پرداخت نکرده است

اند اما پاسخی نگرفتند  وی با اشاره به اينکه اين کارگران به اداره کار وامور اجتماعی شھرستان اسدآباد مراجعه کرده
خواستار آن شد که اداره کار و امور اجتماعی استان ھمدان بازرسانی را به سد نعمت آباد اسدآباد اعزام کنند تا 

  .ن موضوع معلوم شده و حق و حقوق کارگران ضايع نشودصحت و سقم اي
 تن از کارگران شرکت سيم و کابل ھمدان خبر داد ٢دبيراجرايی خانه کارگر استان ھمدان ھمچنين از تعديل و اخراج 

ز  سال ا٨ نفر از کارگران اين شرکت با مراجعه حضوری به خانه کارگر گفته اند که کارفرما پس از گذشت ٢”: و گفت
  “.ھا کرده است قراردادشان اقدام به تعديل و اخراج آن

کارفرما علت تعديل نيرو و اخراج ”: اصالنی در خصوص علت اخراج کارگران شرکت سيم و کابل ھمدان توضيح داد
  “.ھا اعالم کرده است ھای سوخت بعد از ھدفمند شدن يارانه کارگران را افزايش ھزينه

  .وجه به شرايط موجود برخی کارفرمايان سودجويی می کنندوی تصريح کرده است که با ت
  

76H60 کارگر شھرداری آبادان در آستانه بيکاری 
 

  . نفر از پرسنل شھرداري آبادان در آستانه اخراج قرار دارند60بيش از , در آستانه عيد و شروع سال جديد 
 نفر ھستيم که به ما گفته 60ما حدود :  در اين رابطه با نگراني زياد گفت 89.12.8ي ازکارگران شھرداري روز يکشنبه يک

در حاليکه نداشتن کار ومنبع درآمد براي يک کارگر که . يعني ميخواھند اخراجمان کنند , اند ديگر نياز به کار شما نداريم 
  .ز نابودي تدريجي خود و خانواده اش پيامد ديگري نخواھد داشتج. ھيچ شغل و کار ديگري نداشته باشد

  .اين درحالي است که ساليان در اين کار شھرداري خدمت کرده ايم اما از حد اقلھاي حقوق کاري محروم ھستيم
وھا در در واپسين روزھای سال اقدام به اخراج نير در ادامه شایان به ذکر است که تمامی شھرداری ھای ایران ھر ساله

  .در شھرداری ھا گشته است شھر ھای مختلف کرده و اکنون تبدیل به یک سياست ضد کارگری روتين
 

 كارگران پيماني پتروشيمي تبريز تجمع كردند
 

در پي ممانعت مديران مجتمع پتروشيمي  : آمده است89 اسفند 9 ایلنا در تاریخ –به گزارش خبرگزاری دولتی کار ایران 
 مصوبه ھيات دولت در خصوص تبديل وضعيت استخدام كارگران متخصص و فني پيماني به قراردادي، تبريز از اجراي

 .كارگران متخصص و پيماني شاغل در اين مجتمع تجمع كردند
  

 كارگر متخصص به صورت 1800نزديك به : به گزارش خبرنگار ايلنا، يكي از اين كارگران مجتمع پتروشيمي تبريز گفت
  .مجتمع پتروشيمي تبريز مشغول به كار ھستندپيمانكاري در 

با توجه به مصوبه دولت مبني به تبديل :  سال است، گفت17وي با بيان اينكه سابقه اين كارگران به صورت متوسط 
وضعيت استخدامي تمامي صاحبان شاغل غيرحجمي و تخصصي پيماني به قراردادي، انتظار داشتيم كه مسووالن 

  . اين مصوبه را اجرا كنندپتروشيمي تبريز نيز
متاسفانه كارفرماي مجتمع تا اين لحظه به بھانه اينكه دستور اجراي اين مصوبه را بايد وزير نفت صادر : اين كارگر گفت

ھاي پيمانكاري از ابتداي سال  تفاوت بوده بلكه درصد تغيير شركت جمھور بي كند نه تنھا نسبت به اجراي دستور رئيس
به ھمين دليل كارگران پيماني پتروشيمي تبريز در سه روز گذشته در مقابل اين شركت : وي گفت .دآينده نيز ھستن

  .اند تجمع كرده
  پايان پيام

  
 اعتصاب کارگران کارخانه پارسيلون خرم آباد 

در خرم کارگران کارخانه ی پارسيلون واقع :  اسفند آمده است 9 در تاریخ بر اساس خبر ارسالی به کميته ی ھماھنگی
این کارگران در اعتراض به عدم .  به چھارمين روز اعتصاب خود ادامه دادند٨٩ اسفند ماه ٨آباد لرستان در روز یکشنبه 

  . پرداخت چھار ماه از حقوق خود ،در محوطه ی کارخانه دست به تجمع اعتراضی زده اند
 کارگر داشت و در اثر بازخرید و ٢٠٠٠ پيشتر بالغ بر کارخانه ی پارسيلون توليد کننده انواع نخ ھای نایلونی می باشد که

این کارخانه در ساليان اخير ھمواره شاھد اعتراضات بسياری از سوی کارگران .  کارگر دارد۵٠٠اخراج اکنون فقط در حدود 
  . بوده است

  
77H کارخانه پتروشيمی تبریزاعتصاب کارگران   

 
بيش از ھزار و چھارصد نفر از کارگران قراردادی کارخانه :  آمده است  89 اسفند 9روز دوشنبه بر پایه اخبار دریافتی در  

پتروشيمی تبریز در اعتراض به بی توجھی مدیران و مسئولين و نھادھای دولتی از جمله معاون رئيس جمھور و وزیر نفت 
 که ھم اکنون نيزادامه -ای برحق خویش دست به اعتصاب یکپارچه زده و در مقابل درب ورودی کارخانه به درخواست ھ

خواست ھای کارگران کارخانه پتروشيمی تبریز که بيش از سه سال است برای تحقق آن دست به . تجمع کرده اند- دارد 
  :ارتند ازمبارزه پی گير زده و تا به حال چندین بار نيز اعتصاب کرده اند،عب
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   دسته جمعی و حذف پيمانکار خصوصی انعقاد قرارداد) 1
  افزایش دست مزد متناسب با رشد تورم و افزایش قيمت کاالھا و خدمات) 2
   . عدم تبعيض با کارکنان رسمی کارخانه و برخورداری از امکانات رفاھی و بيمه) 3
 
 

  دستمزد 
 90موافقان و مخالفان افزايش مزد 

 
ھمزمان با نزديك شدن به پايان سال و  : آمده است89 اسفند 9 ایلنا در تاریخ –برگزاری دولتی کار ایران به گزارش خ

شود كه اعضاي كارگري و كارفرمايي اين شوراي  زمان برگزاري جلسات تعيين دستمزد شوراي عالي كار، گفته مي
  . توافق دارند90عالي بر سر افزايش مزد سال 

در حالي كه اعضاي كارگري و كارفرمايي اين شوراي عالي خواستار : ت وگو با خبرنگار ايلنا، گفتيك مقام آگاه در گف
  . ھستند نمايندگان دولتي اين شوراي عالي چندان با افزايش حداقل مزد موافق نيستند90افزايش حداقل مزد سال 

دھد كه با اجراي   نشان مي90مزدھا در سال ھاي گذشته وزاري كار و اقتصاد مبني ثابت ماندن دست البته اظھارت ھفته
قانون ھدفمند سازي يارنه ھا و پرداخت يارانه نقدي به مزد بگيران، دولت به عنوان يكي از اعضاي شوراي عالي كار 

  .چندان با افزايش حداقل مزد موافق نيست
ھاي كارگري و  ر نمايندگان تمامي تشكلدر ھمين رابطه جلسه كارگروه مزد روز گذشته با حضو: اين مقام آگاه يادآور شد

  .كارفرمايي و در غياب معاون وزير كار در محل وزارت كار وامور اجتماعي برگزار شد
ھاي كارفرمايي ھمچون اتاق بازرگاني به طور ضمن از عدم  در اين جلسه ھرچند نمايندگان برخي تشكل: وي گفت

ھاي صنفي كارفرمايي ايران كه  مايندگان كانون عالي انجمن سخن گفتند اما موضع ن90افزايش دستمزدھاي سال 
  . بود90اعضاي آن در شوراي عالي كار نيز حضور دارند ھمسو با موضوع كارگران در جھت افزايش دستمزدھاي سال 

ارت  در محل وز89 اسفند 14 قرار است شنبه آينده 90اين مقام آگاه با بيان اينكه نخستين جلسه تعيين دستمزد سال 
با توجه به مواضع كنوني اعضاي كارفرمايي شوراي عالي كار تا اين لحظه دولت در موضع اقليت : كار برگزار شود؛ گفت

  . وجوددارد90قرار داشت و احتمال افزايش دستمزدھاي سال 
 پايان پيام

 

  دستمزد 

 :معاون وزير صنايع و معادن

 امسال ضرورتي براي افزايش دستمزدھا وجود ندارد

معاون وزير و رييس ستاد تحول صنايع و  : آمده است89 اسفند 9 ایلنا در تاریخ –ه گزارش خبرگزاری دولتی کار ایران ب
ھاي مستقيم به خانوار انجام  ھا، پرداخت كه در راستاي اجراي قانون ھدفمند سازي يارانه با توجه به اين: معادن گفت

  .تورم براي افزايش دستمزدھا در نظر گرفته شودشود، ديگر ضرورت ندارد مبلغ ديگري بابت  مي
ھا، جبران  پرداخت يارانه منطق باز: به گزارش خبرگزاري ايلنا، سيد رضا فاطمي امين با بيان اين مطلب تاكيد كرد

  .ھاي اقشار مختلف جامعه است ھزينه
ضرورتي براي افزايش دستمزدھا وجود ندارد ھا كه بيش از تورم فعلي است، ديگر  با توجه به باز پرداخت يارانه: وي افزود

  .ھاي گذشته شاھد افزايش دستمزدھا باشيم و امسال نبايد مانند سال
رييس ستاد تحول صنايع و معادن با بيان اينكه افزايش دستمزدھا يك تيغ دو لبه است كه معموال در جھت منفي عمل 

تقاضا و از سوي ديگر باعث افزايش ھزينه توليد مي شود و افزايش دستمزدھا از يك سو سبب افزايش : مي كند، افزود
  .اين دو عامل به افزايش تورم مي انجامد كه در نھايت توليد و كاركنان واحدھاي توليدي آسيب مي بينند

با توجه به موارد مطرح شده، منطقي نيست كه ھمچون سالھاي گذشته : معاون وزير صنايع و معادن خاطر نشان كرد
ا افزايش يابد چرا كه اين امر براي توليد چالش مستقيم و براي دستمزد بگيران تاثيرات منفي غيرمستقيم دستمزدھ

  .خواھد داشت
 پايان پيام

  دستمزد 

 ھدفمندکردن یارانه ھا ارتباطی با تعيين حداقل مزد ندارد

نگوی کميسيون اجتماعی مجلس، سخ : آمده است89 اسفند 9 ایلنا در تاریخ –به گزارش خبرگزاری دولتی کار ایران 
حداقل دستمزد کارگران برای سال آتی باید بگونه ای تعيين شود که کارگران بتوانند با آن نيازھای یک زندگی : گفت

  .عادی را تامين کنند و دغدغه تامين حداقل ھای معاش را نداشته باشد
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دمات کشوری، ميزان افزایش ساالنه حقوق کارگران بر اساس قانون خ: به گزارش ايلنا،سيد جواد زمانی ، اظھار داشت
  .و کارمندان باید بر اساس نرخ تورم باشد

چنانچه افزایش حقوق ھا مطابق نرخ تورم باشد در واقع تنھا قدرت خرید کارگران و کارمندان در حد سال : وي عنوان کرد
فزایش حقوق این قشر کمتر از نرخ تورم باشد جاری حفظ شده و در واقع به معنای افزایش نيست و در مقابل چنانچه ا

  .قدرت خرید آنان کاھش نيز می یابد
مبالغی که با : او در خصوص تاثير اجرا قانون ھدفمندکردن یارانه ھا بر تعيين حداقل دستمزد برای سال آینده نيز گفت

ی انرژی و کاالھایی است که گران شده و اجرا این قانون بصورت یارانه نقدی به مردم داده می شود در ارتباط با حامل ھا
  .ھيچ ارتباطی با تعيين حداقل دستمزد ندارد

متاسفانه برخی مرتکب اشتباه شده و فکر می کنند با نقدی کردن یارانه ھا نيازھای قشر کارگر رفع شده : زمانی افزود
 با حداقل دستمزد کارگران ندارد و تمام و الزم نيست دریافتی آنان افزایش یابد، در صورتيکه این مقوله ھيچ ارتباطی

  .اقشار جامعه از این یارانه ھای نقدی بھره مند می شوند
در مجموع معتقدم افزایش حداقل : نماینده کنگاور، صحنه و ھرسين در مجلس شورای اسالمی در پایان عنوان کرد

این با ھيچ قانون شرعی و .  را تامين کرددستمزد کارگران باید به ميزانی باشد که با آن بتوان یک زندگی حداقلی
  .اسالمی تطابق ندارد که فردی از صبح تا شب کار کند، اما برای تامين حداقل ھای زندگی در مضيقه باشد

 پایان پيام

 ھا برطرف شود گويي به ھدفمندسازي يارانه قول دادند مشكل مركز پاسخ

پيمانكار طرف قرار داد با سازمان   : آمده است89 اسفند 9اریخ  ایلنا در ت–به گزارش خبرگزاری دولتی کار ایران 
اند، مشكل مربوطه برطرف  ام مسئوالن قول داده اي كه به وزارت رفاه داشته با مراجعه: ھا گفت ھدفمندسازي يارانه

  .شود
  . شوداميدوارم مشكل به وجودآمده ھرچه سريعتربرطرف: وگو با خبرنگار ايلنا افزود ولي فرنام درگفت
  .است ھا تعطيل شده توجھي ھا به دليل برخي بي گويي به ھدفمند كردن يارانه گفته بودكه مركز پاسخ روزگذشته وي

 پايان پيام

 كارگران در توسعه معادن روي ضرر كردند

با : گويد جان مي دبيراجرايي خانه كارگر زن : آمده است89 اسفند 9 ایلنا در تاریخ –به گزارش خبرگزاری دولتی کار ایران 
وجود افزايش جھاني قيمت روي و رونق فعاليت بنگاھھاي استخراج و استعمال روي در زنجان ھيچ تحول مثبتي در وضع 

  .معيشتي كارگران شاغل و سھامدارا شركت توسعه روي زنجان صورت نگرفته است
زدبگيران استان زنجان براي تامين ايجاد اشتغال خود با وجود اينكه اكثر م: مرتضي ريحانيان در گفتگو با خبرنگار ايلنا، گفت

اند اما روند نزولي ارزش سھام اين واحد تدابيري  گذاري كرده ھايشان در شركت توسعه روي زنجان سرمايه و خانواده
  .ھمچنان ادامه دارد

 دليل عملكرد به: اين فعال كارگري با اشاره به كاھش چشمگير ارزش سھام خريداري شده توسط كارگران گفت
نامطلوب مديران و يا تحت تاثير مديرعامل ديگري نه تنھا در شركت توسعه روي زنجان ھيچ اشتغالي جديدي ايجاد نشده 

  .بلكه سھامداران اين مجموعه كه بيشتر از كارگران ھستند ضرر و زيان مالي نيز وارد شده است
 پايان پيام

 . دولت را گرفته استبحران بنزین در روزھای پایانی سال گریبان

کمبود شدید بنزین در جایگاه ھای سوخت مجددا موجب ازدحام خودروھا در : آمده است  ايران كارگربه نوشته سایت 
جایگاه ھای سوخت شده است به طوری که این روزھا در بيشتر جایگاه ھای سوخت صف طوالنی از خودروھا 

ه ای است که برخی از صاحبان خودروھا به دليل عدم وجود وضعيت جایگاه ھای سوخت به گون. شده است تشکيل
بنزین مجبورند برای چندین ساعت دنبال جایگاه ھای سوخت فعال بگردند ومسله كمبود بنزين تبديل به يك بحران جدي 

 در شب عيد براي دولتي كه دست به گريبان انواع واقسام بحرانھاست شده است
 
 

 س سنندجوضعيت طاقت فرساي كارگران پرري
 

ماه است كه حقوق نگرفته اند و باتوجه به مزايا 8كارگران پرريس سنندج : آمده است  ايران كارگربه نوشته سایت 
كارگردارد درحاليكه قبال بيش 31اين كارخانه درحال حاضر تعداد.ماه حقوق طلب دارند11وسنوات درمجموع 

غم اينكه كارگران طي اينمدت اخير دوباراعتصاب كرده اند علير.كارگرداشت وبقيه طي اين مدت اخراج شده اند 60از
ومستمرا پيگير مطالبات وحقوق ھاي عقب مانده خودبودندولي متاسفانه كسي پا سخگونيست وچيزي حل نشده 

 .است وازجانب مديريت كارخانه مستمرا تھديد به اخراج ميشوند
ماه حقوق نگرفته ايم بشدت تحت فشا 11فعلي واينكه بدليل وضعيت : يكي از كارگران اين شركت دراينرابطه گفت 

پيك , رھستيم ووضعيت طوري است كه كارگران درخارج از زمان كارمجبورھستند با شغل دوم يعني دست فروشي 
 خرج و مخارج خودشان رادر بياورند... موتوري و يا مسافر كشي و
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  موز وپفك روي آورده اندمھندسيني كه در مقابل شاه چراغ شيراز با گاري به فروختن

 
عليرغم ھمه اعتراضات و ) شرکت آي تي آي ( کارگران مخابرات راه دور شيراز :  آمده است ايران كارگربه نوشته سایت 

  ماه حقوق طلب دارند20ھنوز , پيگيري ھا و عليرغم ھمه وعده ووعيد ھا توسط مقامات باالي مملکتي 
ھرروز مارا سر . باور کنيد که مارا خسته کردند ,  در اين رابطه گفت89.12.8به يکي از کارگران اين شرکت ر وز يکشن

چرا . آخر زن و بچه ھاي ما مگر حق زندگي ندارند ؟ آخر ما غير از حقوق خودمان مگر درخواست ديگري داريم . ميدوانند 
ھا نيز ديگر نااميد شده و استعفا حتي نمايندگاني که براي پيگيري مشکالتمان داشتيم آن. کسي به د اد ما نميرسد 

 . دادند
 باور کنيد که برخي از مھندسين شرکت در مقابل شاه چراغ شيراز با گاري به فروختن موز و پفک روي آورده اند

 
دردمان ,  ماه حقوق نگرفته ايم 11در آستانه عيد کارگران نساجي پوشينه بافت قزوين 

  کنيم را به کجا فرياد
  

 نفر ا ز کارگران نساجي پوشينه بافت قزوين 230به گزارش دريافتي بيش از :  آمده است يران كارگرابه نوشته سایت 
 ماه حقوق معوقه خود را طلب دارند و در اين رابطه بارھا شکايت نوشته و ھمچنين دست به تجمعات اعتراضي زده 11

 . اند اما تاکنون جز وعده و وعيد چيزي عايد آنھا نشد
 نفراز کارگران 6, اه نيز تنھا به جرم تجمع در مقابل استانداري قزوين براي پيگيري حقوقھاي عقب مانده  بھمن م20در 

 . اين شرکت را اخراج کردند تا سايرين حساب کار خود را بکنند
کارگران شرکت پوشينه بافت در شرايط سختي بسر ميبرند وبرخي از اين بابت دچار .با توجه به نزديک شدن عيد 

 . ماريھاي عصبي گرديده اندبي
  

  9 خبر شماره – يشود اسفند محاکمه م15 در یرضا شھاب
 
 دادگاه 15 یشعبه    است ، مطابق اعالم يده رسی رضا شھابی خانواده ی از اعضایکی یيد که به تای اساس خبربر

 . شعبه محاکمه شودین در ا89 اسفند ماه 15انقالب، قرار است رضا در روز 
 او ی است که در مھرماه برای در حالین مربوط به وزارت اطالعات محبوس است و ا209 در بند یکارگر زندان ی شھابرضا
 . امتناع کرده اندی از آزاد کردن ویی و قضايتی شده اما مقامات امنیع تودی تومانيليون م60 ی يقهوث

 به يماری که در دوران بی در حاليشاه پ م9 کارگران شرکت واحد، حدود یکای سندی یره مديات کارگر و عضو ھشھابی
 . به خانواده اش اعالم نشده استی بازداشت وی ادامه ی برايلی دليچ از محل کارش ربوده شد و تا کنون ھيبردسر م
 افتاد یان به جری وی پرونده یتا زده بود تا نھای دو ھفته ای دست به اعتصاب غذايت وضعین در اعتراض به ای شھابرضا

 نتوانست حتا با ی مدافع ويل ، وکیی جو متشنج توسط عوامل قضایجاد ايل ، به دلی ِ وی دادگاھی جلسه ینآخراما در 
با موکلش ، در مھلت  ) يعی شفیآقا(  مدافع يل کار و مالقات وکینو قرار شد که پس از انجام ا.موکل خود صحبت کند

 . محاکمه کنند15 ی رضا را در شعبه یگرید
 اسفندماه و پس از انجام 15 منتظرند تا در روز ی صبری و بی از کارگران با نگرانياری و ھمچنان بسیب شھای خانواده

 . مدافع ، رضا تبرئه و آزاد شوديلمحاکمه و دفاع وک
   ھشتم اسفندماه– 9 شماره خبر

  
78Hی جلسه محاکمه رضا شھابیاحتمال برگزار 

 
 15رسيده، مطابق اعالم شعبه " رضا شھابی"بر اساس خبری که به تایيد یکی از اعضای خانواده فعال کارگری دربند 

  . اسفندماه سال جاری محاکمه شود15دادگاه اسالمی رژیم، قرار است نامبرده در روز 
 زندان اوین مربوط به 209وران امنيتی رژیم ربوده شد، در بند  ماه قبل از محل کارش توسط مام9که حدود " رضا شھابی"

تداوم بازداشت رضا شھابی در حالی صورت می گيرد که در مھرماه سال جاری جھت . وزارت اطالعات محبوس است
می  ميليون تومانی تودیع شد، اما مقامات امنيتی و قضایی از آزاد کردنش خودداری به عمل 60آزادی موقت وی وثيقه 

  .آورند
 

  . شودیسبد خريد كارگران روز به روز كوچكتر م
 

 : به اينده نوشته اندی از كارگران با ارسال پيام اسفند تعدادی7به نوشته سایت اينده در 
 شروع كرده اند كه در آن از طرح ی مبحث جديدی وزير رفاه و تامين اجتماعی كه ميدانيد جناب صادق محصولھمانطور

 ! افزايش دستمزد صحبت شده است یيد ، بجاافزايش قدرت خر
 ھميشه ضعيفت ترين و مظلوم ترين اقشار جامعه ھستند و ميانگين افزايش حقوق كارگران در بيست سال اخير كارگران

 وقت باقيست و یلطفا تا ھنوز اندك.  شودیسبد خريد كارگران روز به روز كوچكتر م. ھمواره از ميانگين تورم كمتر است 
را نقد »  افزايش دستمزدیافزايش قدرت خريد بجا« نشده ؛ طرح م در خصوص دستمزد سال آينده اعالیرسما چيزھنوز 
  كنيد
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  محصولي به كار غير قانوني خود اصرار دارد؟
 

 دو شغله یران مدیزیپشت پرده قانون گر  : آمده است89 اسفند 9 ایلنا در تاریخ –به گزارش خبرگزاری دولتی کار ایران 
 ی اجتماعينامت

 ين ھيات مديره صندوق تاميری در گفتگو با خبرنگاران خود اذعان کرد که به کارگی اجتماعين رفاه و تامیر وزمحصولی
 .است  صندوق منطبق نبوده ین با مفاد اساسنامه ایاجتماع
 و یره مديات ھیاز اعضا ی عامل و برخیر مديليونی چند می ھایافتی در مورد دری مطلبيرانتشار چند روز اخیط: ايلنا
 یران حقوق مديزان حامي دولت عالوه برآشکارکردن می خبری ھایت ازسایکی دری اجتماعين ارشد صندوق تامیرانمد

 ير بر موضوع غیگر صندوق بار دین ایره مديات ھیان و اعضایر صندوق با ثابت کردن چند شغله بودن مدین ایباالدست
 کشور صحه گذاشت و نشان ی گر اجتماعيمه صندوق بین عامل بزرگتریر و مدیرهمد يات ھی بودن انتصاب اعضایقانون

 شغل یک در يفه که قانون آنھارا موظف به انجام وظيت واقعین رفاه با اذعان به ایر منتصب محصولي وزیرانداد که مد
 در استفاده ھرچه ی سعزیی کل کشور با قانون گری ناظر مانند سازمان بازرسی مماشات دستگاھھايلکرده اما به دل

 در ی توان به سادگی گفته را مین ايلدل.  کنندی توجه نميحتی ھشدار و نصيچ آمده دارند و به ھيش از فرصت پيشترب
 . مالحظه کردی اجتماعين صندوق تأمرمان و معاون دیره مديأت ھيس رئیمصاحبه بھروز برات

 يات ھی و اعضایران ھا درپاسخ به سئوال چند شغله بودن مدیبرگزار درمصاحبه با يكي از خی گزارش خبرنگار ايلنا، وبه
 ين صندوق تأمیره مديات ھی دو شغله بودن اعضای، قانونی ھایت صندوق بدون توجه به محدودین ای امنايات و ھیرهمد

 عملکرد بھتر از تمام  ارائهیبرا«  : ید گوی نظري مخالف با قانون مظھار کندو در ای صندوق ذکر مین را به نفع ایاجتماع
 .»يم کنی استفاده می ايمه و بی ، درمانی اقتصادی ھاينه در زمیره مديات ھی اعضايتتوان و ظرف
» ب « از آنجا آغاز شد که بر اساس بند ی اجتماعين صندوق تأمیره مديأت ھی واعضایرعامل دو شغله بودن مدداستان

 نفر 7 یا 5 مرکب از ی اجتماعين صندوق تأمیره مديأت ھی اعضایاجتماع ين قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأم17ماده 
 یی اجرايت مسئولیرش سال به صورت موظف و بدون پذ4 مدت ی امنا برايأت ھی تخصص و تجارب مختلف از سویدارا

نوان  مشکل چند شغله بودن ھستند به عی صندوق داراین ایره مديأت عضو ھ5در حال حاضر ھر .  شوند یانتخاب م
 بر عھده يز رفاه را نیر وزی است سمت معاونت منابع انسانی اجتماعين تأمیره مديأت که عضو ھیان عسگريرضامثال عل

 ی ھا یارانه ی ، سمت معاونت ھدفمند سازی اجتماعين تأمیره مديأت درھیت ھم عالوه بر عضوی بھروز مرادیادارد 
 يأت عضو ھیان موسويد مجینفر بعد.  ھا را ھم بر عھده دارد انهیار ی عامل صندوق ھدفمند سازیروزارت رفاه و مد

 يشتر که به اعتقاد بیبھروز برات.  کشور استیرن و عشايا روستائيمه صندوق بیرعامل و مدی اجتماعين تأمیرهمد
 ین ایره مديأت ھیاست است عالوه بر ری اجتماعين اول مرد قدرتمند صندوق تأمی اجتماعينکارشناسان حوزه تام

 یر مدیحافظ...  را ھم بر عھده گرفته و نفر پنجم ھم رحمت ای اجتماعينصندوق سمت معاونت درمان صندوق تأم
 ی می دقت به سادگیبا کم.  باشد ی ميز صندوق نین ایره مديأت که ھم زمان عضو ھی اجتماعين تأموقعامل صند
 يم بر سر تصمیی چه بالی گر اجتماعيمه مجموعه بین چند شغله ھا در ساختار بزرگترین که با وجود ایافتتوان در

 خواھد آمد كه اگر اين چنين نبود قانون گذاز بر موظف بودن اعضاي ی اجتماعين صندوق تأمیک مھم و استراتژيریھایگ
 ودرشت یز حل ھزاران مشکل ری برای افراد وقت و زمان کافین ایاآ. ھيات مديره تامي اجتماعي صحه نمي گذاشت 

 حقوق کارمندان ، وقفه در ی سنواتیب ضریش وقفه دو ساله درافزایجاد اید را خواھند داشت؟ بدون تردیاجتماع ينتأم
 که تاکنون حل ی گرفتن مصارف از منابع وصدھا مشکل و مسأله ايشی ، خطرپی نقدير و غيزشی انگیایپرداخت مزا
 . دانستی اجتماعيناره صندوق تأم درساختار اديتی وضعين وجود چنيجه نتید مانده را باینشده باق

 ھيات مديره يری در گفتگو با خبر نگاران خود اذعان کرد که به کارگی اجتماعين رفاه و تأمیر وزی که محصولین اجالب
 مشکل ین کرد که رفع ايدواری ابراز امیو. است   صندوق منطبق نبوده ین با مفاد اساسنامه ای اجتماعينصندوق تأم

حال با توجه به اعتراف .  مجلس شود یندگان توسط نمای اجتماعتأمين قانون ساختار نظام جامع رفاه و موکول به اصالح
 چند شغله یران مدی ھایافتی مصوبات و دریا شغل اين سوال پيش مي آيد كه آیک از يش بی تصديت رفاه برممنوعیروز
  است ؟ی قانونی اجتماعينتأم

 یافتی دريری جمھور درمورد باز پس گيس معاون اول رئيمی متن بخشنامه رح پرسش بھتر است بهین پاسخ به ابرای
 ی بر اجرای جمھور در نظارت جديس رئيد بخشنامه آمده است با توجه به تأکیندر ا : يم افراد چند شغله اشاره کنیھا
 یریت قانون مد94 ماده یت و رعا1373 شغل مصوب یک از يش بی تصديت و قانون ممنوعی قانون اساس141 اصل يقدق

 ی دستگاه ھای مستقل منجمله روسایی اجرای دستگاه ھای جمھور ، روسایيس رين وزرا ، معاونيه کلیخدمات کشور
 یند اعمال مراقبت نمای به نحوين قوانيح شغل موظفند بر انجام صحیک از يش بی تصديت قانون ممنوع9موضوع تبصره 

 که طبق قانون ممنوع اعالم شده موارد یحکم اشتغال افراد در مشاغل و صدور يت مسئولیرش اجتناب از پذنتا ضم
 موارد به يل قبین به خزانه ، فھرست ای و پس از استرداد وجوه پرداختیی خالف در سازمان متبوع شناسایاحتمال

 . ارسال شود یی و دارایوزارت امور اقتصاد
 را به خزانه دولت یافتی مبالغ درید بھره مند شده باشند با از شغل دوميزان دوشغله به ھرمیران بخشنامه مدین امطابق

 ی کارين به چنی راضی اجتماعين عامل صندوق تأمیر و مدیره مديأت ھی که اعضاینجاستحال سئوال ا.  کنند یزوار
 6 موقت از  انفصال از خدمتيل از قبیی رفتار کنند به مجازات ھاانون قین که خالف ای شوند ؟ البته طبق قانون افرادیم

 یااما آ.  شوند ی محکوم می سال و در صورت تکرار جرم عالوه بر استرداد وجوه به انفصال دائم از مشاغل دولتیکماه تا 
 توان به آن ی ؟ آنچه که میافت اجرا خواھد يت قابلی اجتماعين ارشد صندوق تأمیران در برابر خواست مدين قوانینا
 موضوع ی تواند با تسری ميته کمینا.  است ی اسالمی و تفحص مجلس شورايقتحق يته کميت بود نقش و اھميدوارام

 سازمان ی گذاریه مانند شرکت سرمای اجتماعين مجموعه تأمیر زی شغل به شرکت ھایک از يش بی تصديتممنوع
 . شدگان بردارديمه حقوق حقه باق در احقیگام مھم) شستا  ( ی اجتماعينتأم

 بادآورده ی صندوق به ثروت ھاین افراد که سال ھاست در مشاغل مختلف در ایست برخ کوتاه شدن دید تردبدون
 ھرچند يان میندر ا.  و بازنشستگان و دولت است یان شدگان، کارفرمايمه تمام بی اند خواست قلبیافتهدست 

 یر ومدیره مديأت ھیانون قيرر رفاه در انتخاب غی به عملکرد وزی در مقاطع مختلف زمانی اسالمی مجلس شورایندگاننما
 ھمچنان ادامه ی قانونير روند غین نبرده و ایی اعتراض ھا تاکنون راه به جاین اعتراض کرده اند اما ای اجتماعينعامل تأم
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 شده است به عنوان يز نی قانونير غی ھاياست سی برخی در عمل موجب اجرايت وضعینالبته ادامه ا.  است یافته
 یافت کردن طرح دریی اجرايگير روز ھا به شدت پین ای اجتماعين عامل تأمیر و مدیره مديأتو ھ امنا يأت ھیمثال اعضا

 و به اعتقاد فعاالن كارگري و برخي از ی که از نظر مناسبات حقوقی شدگان ھستند طرحيمه از بی درمانيزفرانش
 رفاه که درلبه پرتگاه یر روزھا وزینحال ادرھر .  است ی اجتماعين و خالف قانون الزام تأمی قانونيرنمايندگان مجلس غ

 یندگان کرده تا نظرمثبت نمای قرار گرفته و مدام براي توضيح كارھاي خود به مجلس احضار مي شود سعيضاهاست
 ملکردمجلس را به خود به دست آورد، اما به گفته بساري از تمايندگان مجلس به خصوص اعضاي كميسيون اجتماعي ع

 ير غیران در طول دوران وزارت خود با استفاده از مدی رفاه نه تنھا مطلوب نبوده بلکه ویرنوان وز به عیصادق محصول
 ی دانند که بار کج به مقصد نمیدر ھر حال ھمه م.  را با مشکل روبرو کرده است ی ايمه بی در عمل صندوق ھایبوم

 . شايد دور از ذھن نباشدینده ھفته ھا و ماھھاي آی طید و تحوالت جديير انتظار تغینرسد بنابر ا
 
  اند  نکردهیافت دریحقوقاز مھر ماه به اینطرف ِ نفر از کارگران سد نعمت آباد اسدآباد ٧٠

  
 خانه کارگر استان ھمدان یی اجرايردب : آمده است89 اسفند 9 ایلنا در تاریخ –به گزارش خبرگزاری دولتی کار ایران 

  ."اند  نکردهیافت تا کنون حقوق دریادِ اسدآباد از مھرماه سالجار نفر از کارگران  سد نعمت آب٧٠: "گفت
 ی از کارگران مشغول به کار در سد نعمت آباد ِاسدآباد طیتعداد: " اظھارداشتیلناگو با خبرنگار ا و  در گفتی اصالنچنگيز
 پرداخت نکرده یھا حقوق آن ماه است که کارفرما به ۵ از يش کارگر ھمدان اظھار داشتند که بی با خانه ی تلفنیتماس
 ."است

  سوء استفاده کالن فرزندان خامنه ای از قرارداد طرح توسعه راه آھن ايران

 روز ٢ روز در تھران و ۵ايران سفر کرد که   نفره از چين به ھمراه وزرای راه و راه آھن اين کشور به٣٨چندی پيش ھياتی 
  مرکز قريب به اتفاق معامالت کالن نفتی و تجاری اخير باچينی ھا که نقطه ت .در جزيره کيش اقامت داشتند

 ميليارد دالر تحت ١٣قراردادی به مبلغ  دولت حاکم و نيروھای امنيتی مسلط بر اقتصاد ايران محسوب می شوند اين بار
  قراردادی که بر آن اساس و بر خالف روال قراردادھای بين. امضاء کردند عنوان طرح توسعه راه آھن ايران

قراردادی که پيگيری ھای کارشناسان ايران سبز نشان می  !المللی ، امکان افزايش نامحدود رقم مورد توافق وجود دارد
ايران به حساب ھای  بھانه و سرپوشی برای واريز ميلياردھا دالر از منابع مالی مردم ستم کشيده دھد انعقاد آن ،

  .شخصی در خارج از کشور است
 

" مسعود رھنما"بويژه آنکه . روند آن داشت ھا در باره اين قرارداد ھمه شواھد حاکی از ناسالم بودناز ابتدای گفتگو
  برای انعقاد چنين قراردادی ياد می کرد و آن را" تاكيدات مقام معظم رھبری  از" مديرعامل شركت ساخت و توسعه 

جھت در سفر ھيات عالی رتبه چينی  به ھمين: دوی می افزاي. علت تسريع در انجام اين پروژه استراتژيک می دانست
 ھزار ميليارد تومان ميان جمھوری ١٣كيلومتر خط آھن به ارزش حدود  ۵٣٠٠به ايران، قرارداد ساخت بيش از 

و دخالت رھبر حکومت از کجا  اما پيگيری ھا و اسناد بعدی نشان داد که اصرار) ١. (ايران و چين منعقد شد اسالمی
   .ستناشی می شده ا

 
ھمانند ديگر قراردادھای قبلی بين حکومت  ) تالش کارشناسان ايران سبز برای دستيابی به اخبار پشت پرده اين قرارداد

   ميليون دالر از کل مبلغ اين قرارداد٧٠٠ ميليارد و ٢نشان می دھد بالغ بر  (ايران و چين که افشا شده اند
توافق و اطالع وزير راه آھن چين به  حکومتی ايران می شود و با، اختالس و رشوه ای است که نصيب واسطه ھای 

   نفر از٧۶طبق اطالعات بدست آمده . ھنگ کنگ و ماکائو واريز شده است حساب افراد حقيقی ايرانی در شانگھای ،
 اختالس و رشوه کدام از آنھا بخشی از اين مقامھای ايرانی برای واگذاری اين قرارداد به چينی ھا دخيل بوده اند که ھر

  جمله سرشناس ترين کسانی که در اين خيانت نقش داشته و مبالغ دريافتی آنھا از. کالن را نصيب خود ساخته اند
   ميليون دالر۵٠مسعود خامنه ای : مشخص شده می توان به افراد ذيل اشاره کرد

 مجتبی -  ميليون دالر ١٢٠خامنه ای  ن حس-  ميليون دالر ٩٠ ميثم خامنه ای - ميليون دالر ٨۵مصطفی خامنه ای  -
   ھزار٢٠٠ميليون و ٢ مرتضی بختياری - ميليون دالر ١٢علی اکبر واليتی  -  ھزار دالر٢٠٠ ميليون و ١٢مصباح يزدی 

   سيد مسعود مير کاظمی- ميليون و يکصدھزار دالر۴ روح هللا حسينيان - دالر 
 ميليون ١ احمد وحيدی -ھزار دالر 200  ميليون و١ مصطفی علماء - ر ميليون دال٣٧ حسين شريعتمداری -ميليون دالر ١١
   کامران-  ھزاردالر ۶٠٠ ميليون و ١ علی نيکزاد - ھزار دالر١٠٠ميليون و  ١ مجتبی ذوالنور - ھزاردالر۶٠٠و 

 - ميليون دالر۴۵ محمد تقی مصباح يزدی - ھزاردالر ٧٠٠ ميليون و ١٠ عبدهللا عراقی - ھزار دالر ١٠٠ ميليون و ١دانشجو 
  اسامی تعداد ديگری از افراد اين ليست ھم به محض تاييد.  ھزار دالر٨٠٠و   ميليون٩غالمحسين الھام 

  .خبری بانکی منتشر می گردد
 

که ميزان دقيق آن متعاقبا اعالم می  الزم به تاکيد است که بيشترين سھم اين مبلغ نصيب مجتبا خامنه ای گرديده
  ٣٠٠ ميليون دالر از اين مبلغ را شخصا به عنوان رشوه دريافت کرده و ٧۵نيز  بطه وزير راه آھن چيندر ھمين را. شود

به ھمين سبب . السکوت پرداخت کرده است  نفر از مقامھای ذيربط چينی بعنوان رشوه و حق١٩ميليون دالر ديگر نيز به 
وی دولت چين و فاش شدن فساد گسترده پيگيرھای انجام شده از س  ھفته پس از امضای قرارداد و٣حدود 

را به ھمراه داشت ، معاون  اقتصادی اين کشور با مقامھای ايرانی که خشم و اعتراض برخی دولت ھای غربی مناسبات
يافته ضمن عزل وزير راه " اھميت ملی " ای به دليل فساد گسترده  نخست وزير اين کشور با اعالم اينکه چنين پرونده

راه آھن چين و تبعات  عزل وزير) ٢(ت خود ، دستور رسيدگی به پرونده فساد اقتصادی را صادر کرد سم آھن چين از
قرارداد اخير ھمچنين در دستور جلسه کميته دائمی مجلس ملی چين  گسترده فساد مالی دولتمردان چين در ارتباط با
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  که از ديروز آغاز بکار کرده و تا فردا ادامه دارد قرار گرفته
 
قرارگاه خاتم االنبياء در اقتصاد ايران ، فساد  سالھای اخير با حضور ھرچه بيشتر گروھھای امنيتی و مافيايی ماننددر 

  اقتصادی ايران و چين به شدت گسترش يافته و تمامی نھادھای سياسی و امنيتی سازمان يافته در مناسبات
فرزندان رھبر ايران و مقامھای سپاھی  نقش تعيين کنندهدرحال حاضر . و قانون گذاری کشور را درگير خود ساخته است

به  چنان آشکار و غير قابل انکار است که برای جلوگيری از افشای اطالعات مربوط و اطالعاتی در مافيای اقتصادی کشور
کالنی در افراد سرسپرده به حکومت واريز ھای  بعالوه ، ھر بار برای گروھی از. آن از ھيچ جنايتی رو گردان نيستند

سرکوب و پايمال  انگيزه ھای الزم برای تداوم" بصيرت " پذيرد تا عالوه بر دريافت مزد  بانکھای خارج کشور صورت می
  .کردن حقوق ملت را داشته باشند

 
 ده با اقتصادی در پس پرده ھمکاريھای ايران بر باد ھم اکنون با حذف وزير راه و ترابری ايران برای عدم انتشار فجايع کالن

االنبياء سپاه  و مراودات با چينی ھا به قرارگاه خاتم" توسعه راه آھن ايران " کل پروژه  دولت چين ، مقرر شده تا
  . دانند پاسداران واگذار گردد تا آن کنند با منافع ملت که خود
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دردمان  ,  ماه حقوق نگرفته ايم11در آستانه عيد کارگران نساجي پوشينه بافت قزوين 
 کنيم  را به کجا فرياد

طلب دارند و در اين رابطه بارھا   ماه حقوق معوقه خود را11 نفر ا ز کارگران نساجي پوشينه بافت قزوين 230بيش از 
 . اند اما تاکنون جز وعده و وعيد چيزي عايد آنھا نشد زدهشکايت نوشته و ھمچنين دست به تجمعات اعتراضي 

نفراز کارگران  6, تنھا به جرم تجمع در مقابل استانداري قزوين براي پيگيري حقوقھاي عقب مانده   بھمن ماه نيز20در 
 . اين شرکت را اخراج کردند تا سايرين حساب کار خود را بکنند

از اين بابت دچار  شرکت پوشينه بافت در شرايط سختي بسر ميبرند وبرخيکارگران .توجه به نزديک شدن عيد  با
  بيماريھاي عصبي گرديده اند

  
درصد 26اعتصاب چند ساعته کارکنان تامين اجتماعی شميران بدليل عدم دریافت 

 افزایش مزد
 

دكاركنان شعبه شميران تامين اسفن9وز ر : آمده است89 اسفند 9 ایلنا در تاریخ –به گزارش خبرگزاری دولتی کار ایران 
 سال است ساعاتي دست 2 درصدي خودكه مربوط به 26اجتماعي در اعتراض به عدم پرداخت افزايش حقوق 

ديروزتمامي : وگو با خبرنگار ايلنا افزودند جمعي ازكاركنان شعبه شميران تامين اجتماعي تھران درگفت. ازكاركشيدند
 .شعبه آمده و دست از كاركشيدندكاركنان شعبه براي ساعاتي به حياط 

ھاي رئيس شعبه و  با صحبت: گفتند آنان با اشاره به حضورقاسمي رئيس حراست تامين اجتماعي شرق تھران
 درصد افزايش حقوق ما پرداخت نشود 26ھايي كه براي حل مشكالت داده شد به محل كار خود بازگشتيم اما اگر  قول

 .ما پيگير دريافت آن خواھيم بود
از صداو سيما براي تھيه گزارش به شعبه شميران آمده بودندكه با ممانعت تامين اجتماعي آنھا : اين افرادگفتند
 .برداري كنند نتوانستند فيلم

اين افراد . كه در مھرآباد واقع است خبر دادند  تھران15برخي ديگر ازكاركنان تامين اجتماعي نيز ازاعتراض كاركنان شعبه 
ھايي  بنابراين گزارش پيامك. خواسته ما صنفي و قانوني است و كسي حق ندارد انگ ديگري به آن بزند: تاكيد كردند

 درصدي 26شود كه يكديگر را دعوت براي دريافت افزايش مزد  بين كاركنان تامين اجتماعي سراسركشور رد و بدل مي
راعتراض به قانون شكني تامين اجتماعي روزه  اسفند د15خواھند كه روز يكشنبه  كنند و از ھمكاران خود مي خود مي

از سويي ديگر تاكنون عيدي بازنشستگان تحت پوشش تامين اجتماعي و عيدي كاركنان اين سازمان . سكوت بگيرند
 است پرداخت نشده

  

  گزارشی درباره اعتصاب کارگران پتروشيمی تبریز
 
 

رکتی پتروشيمی تبریزدرباره اعتصاب کارگران اسفند تحت عنوان تحصن کارگران ش٩ھفته نامه ساقی بتاریخ 
   :پتروشيمی تبریزگزارش می دھد

جمعی از کارگران شرکتی مجتمع پتروشيمی تبریز در اعتراض به عدم اجرای بخشنامه دولت مبنی بر عقد قرار داد 
   .مستقيم کارخانجات و سازمان ھای دولتی با کارگران دست از کار کشيدند

صب پالکاردھایی خواستار رسيدگی مسووالن به مشکالنی صنفی خود شده اند از روز شنبه این کارگران که با ن
یکی از کارگران به خبرنگار ساقی گفت . گذشته دست از کار کشيده و در محوطه ورودی مجتمع متحصن شده اند

ش خود را از شرکت ھای پيمانکار موجب تضييع حقوق مسلم کارگران می شوند و بسياری از کارگران تحت پوش
در اولين روز تحصن مدیریت مجتمع سه تن از نمایندگان کارگران : وی گفت. مزایا و حقوق قانونی خود محروم کرده اند
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در انجمن صنفی را احضار و آنان را عامل این تحصن قلمداد کرده اند اما این نمایندگان با اعالم استعفاء از نمایندگی 
این کارگر معترض گفت کار در کارگاھای . یی مدیران مجتمع به کارگران شدندکارگران متحصن خواستار پاسخگو

پتروشيمی که آلوده به گرد وغبار شيميایی می باشد سالمت کارگران را در معرض تھدید و خطرات جدی قرار می 
 .دھد اما عليرغم این مشکالت بسياری از این کارگران شرکتی از حداقل امکانات محروم ھستند

  
  

  راضات گسترده و درگيری ھای پراکنده در اسالمشھراعت
 
 

در اسالمشھر در جنوب غربی تھران نيز تجمعات گسترده ای در اعتراض :  اسفند می نویسد 10 در روز سحام نيوز
   .به حبس و ربودن رھبران جنبش سبز برگزار شد

در جمع ھای پراکنده در این شھر مردم . در اطراف دانشگاه ازاد این شھر تجمعات پراکنده شکل گرفته است
به گزارش شاھدان عينی تعدادی از مردم و . شعارھای مرگ بر دیکتاتور و موسوی و کروبی ازاد باید گردند سر دادند

   .معترضان نيز بازداشت شده اند
  .صدای تير نيز در اطراف دانشگاه آزاد اسالمشھر شنيده شده است

 
 اوهتجمع اعتراضی کارگران سد داریان پ

 نفر از کارگران سد مخزنی ٧٠٠بر اساس خبر دریافتی :  اسفند آمده است 10به گزارش کميته ھماھنگی در تاریخ 
آنھا که .  جھت دریافت شش ماه حقوق معوقه خود در مقابل فرمانداری پاوه دست به تجمع زدند٧/١٢/٨٩داریان در تاریخ 

.  ماه خود را دریافت کنند٣ روز اعتراض، حقوق ٣ توانستند بعد از کنند، در دو شيفت روز و شب در این پروژه کار می
 اسفند نسبت به پرداخت مابقی حقوق آنھا اقدام نشود، بار دیگر در مقابل ٢٠چنين کارگران اعالم نمودند که اگر تا  ھم

  . زنند فرمانداری شھرستان پاوه دست به تجمع اعتراضی می
ت یافتند که روز بعد وقتی که جھت حضور بر سر کار، در محل ایستگاه سرویس در حالی کارگران به این موفقيت دس

. ھای ایاب و ذھاب در محل نبود و آنھا ناچار شدند که با خودروھای کرایه عمومی به سر کار بروند حاضر شدند، ماشين
م کردند که ھمگی آنھا اما به محض ورود کارگران، کارفرما و مامورین حراست از ورودشان جلو گيری نموده و اعال

وقتی که این خبر در شھر پخش گردید، . کارگران با اتحاد و ھمبستگی خود به این تصميم اعتراض کردند. اند اخراج
مقامات فرمانداری پاوه برای جلوگيری از اعتراض عمومی و ھمراھی مردم، کارفرمایان را ملزم کردند که کارگران را 

  . بازگشت به کار نماید
ھای کارگران سد داریان پاوه، بار دیگر  ھای کارگری ضمن حمایت از خواسته ه ھماھنگی برای کمک به ایجاد تشکلکميت

  . ھای معوقه کارگران می باشد ی حقوق خواستار پرداخت کليه

  
  

 قيمت بليط اتوبوس در تھران افزایش یافت
  

بر  .طھای اتوبوس و مينی بوس را تصویب کردشورای شھر تھران در جلسه روز سه شنبه خود طرح افزایش قيمت بلي
 . تومان افزایش می یابد۴٢پایه مصوبه شورای شھر تھران قيمت بليط اتوبوس در سال آینده به 

در عين حال نرخ کرایه مسافر در تھران  . تومان تعيين شده است٣۵٠ تا ٢٠٠کرایه مينی بوسھا ھم در سال آینده بين 
 . تومان افزایش یافت۵٠ تا ٢۵توسط بخش خصوصی بين 

 تومان است که ۴٨٠رئيس کميسيون توسعه و عمران شورای شھر تھران گفته است قيمت تمام شده بليط اتوبوسرانی 
 ميليارد تومان ٢٣٠به گفته این مقام شھرداری تھران ، ساالنه  . تومان آن از طرف دولت و شھرداری پرداخت ميشود٣٠٠

  .ی مسافران ھزینه ميشودبرای اتوبوسھای بليطی و جابجای
  

 ھاي معوقه را پرداخت كنيد يارانه
 

: گويد  دبيراجرايي خانه كارگر زنجان مي   : آمده است89 اسفند 10 ایلنا در تاریخ –به گزارش خبرگزاری دولتی کار ایران 
ن اين استان موفق به ھا از سوي دولت، ھنوز بخش قابل توجھي از مزد بگيرا باوجود پرداخت دومين مرحله نقدي يارانه

  .اند ھاي نقدي نشده دريافت يارانه
 ھزار نفر از اھالي استان زنجان براي 5ھنوز وضعيت نزديك به : مرتضي ريحانيان در گفتگو با خبرنگار ايلنا، يادآور شد

  .ھا روشن نشده است دريافت نقدي يارانه
اند را كارگران شاغل و بازنشسته شاغل  ھا نشده قدي يارانهوي با بيان اينكه بيشتر افرادي كه ھنوز موفق به دريافت ن

  .ھاي آنھا پرداخت شود با توجه به پايين بودن وضعيت درآمدي اين افراد بايد ھرچه زود يارانه: شود گفت مي
سي كردند و نوي ھا نام  ھزار نفر مانند ساير متقاضيان دريافت يارانه5دبيراجرايي خانه كارگر زنجان مدعي شد تمامي اين 

  . مرحله يارانه پرداخت شده به ھمه آنھا بدھكار است2بنابراين دولت بابت 
دولت ديگر نبايد تحت ھيچ عنواني نبايد : ريحانيان با اشاره به شروع گسترده افزايش بھاي كاالھاي مصرفي مردم، گفت
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  .از پرداخت مطالبات معوقه اين گروه از شھروندان عدول كند
 پايان پيام

 
 معاش و امنيت شغلي پرستاران بايد مورد توجه قرار بگيرد

 
  رئيس ھيات مديره اتحاديه پرستاران و    : آمده است89 اسفند 10 ایلنا در تاریخ –به گزارش خبرگزاری دولتی کار ایران 
الغ قوانين مربوط به با وجود گذشت بيش از سه سال از زمان تصويب و اب: گويد ھا مي كاركنان مراكز درماني و بيمارستان

ھاي خصوصي و دولتي از اجراي اين قوانين  وري ساعت كار پرستاران ھنوز بيمارستان گذاري پرستاري و ارتقا بھره تعرفه
  .خودداري كنند

مسعود نيازي در گفتگو با خبرنگار ايلنا، با بيان اينكه ھدف از اين قوانين بھبود وضع امنيت شغلي و معاش پرستاران و 
ھيات مديره آتي سازمان نظام پرستاري : كنان شاغل در مراكز درماني بخش خصوصي و غير خصوصي است، گفتكار

  .بايد اجراي اين قوانين را بصورت جدي در دستور كار خود قرار دھد
جه ھاي بيمارستاني بخش خصوصي بامشكالتي موا وي با بيان اينكه ھم اكنون نيز برقراري شرايط قانون كار در محيط

وري پرستاران در مراكز درماني خصوصي با  گذاري و بھره بدون شك اجراي قوانين مربوط به تعرفه: است، گفت
  .ھاي خاص خود ھمراه خواھد بود پيچيدگي

در انتخاب پيشروي سازمان نظام پرستاري تھران با بيان اينكه درحال حاضر پرستاران شاغل در » كار«عضو اتالف 
ھاي بخش خصوصي از نظر تامين امنيت شغلي و كسب درآمد مسكني نيازمند توجه و  ارستانمراكزدرماني و بيم

با توجه به آغاز به تغيير شرايط اقتصادي كشور بايد به وضعيت اين : مساعدت سازمانھاي صنفي پرستاري ھستند؛ گفت
  .گروه از نيروي كار كشور بيشتر توجه شود
درحال حاضر : ھا و مراكز درماني كشور گفت و پرستاران شاغل در بيمارستانوي ھمچنين درخصوص بازآموزي كاركنان 

شود و اين درحالي است كه موضوع بازآموزي پرستاران و كاركنان مراكز درماني بايد  اين مورد آنطور كه بايد پيگيري نمي
  .ن داشته باشندھا بصورت كارآمدتر جريا با ھمكاري وزارت بھداشت، سازمان نظام پرستاري و ساير تشكل

نيازي ھمچنين برضرورت تقويت امكانان رفاھي براي استفاده پرستاران شاغل در مراكز درماني بخش خصوصي تاكيد 
متاسفانه درحال حاضر كاركنان بخش خصوصي در مقايسه با كاركنان بخش دولتي از مزاياي كمتري : كرد و افزود

  .مند ھستند بھره
  پيامپايان 

  

ندیمی به زندان مرکزی سنندجانتقال افشين   

 ۴ افشين ندیمی عضو کميته ھماھنگی برای کمک به ایجاد تشکل ھای کارگری، جھت گذراندن ٩/١٢/٨٩روز دوشنبه 
دادگاه شھرستان کامياران نيز او را روانه زندان مرکزی . ماه حبس ،خود را به دادگاه شھرستان کامياران معرفی کرد 

 روز بازداشتی که به سر ٢٨ دستگير شد ودر طول ١٣٨٨ست افشين ندیمی تابستان سال الزم به ذکر ا. سنندج کرد
 بار دادگاھی شد و آخرین بار توسط شعبه یک دادگاه انقالب سنندج به اتھام اقدام عليه امنيت ٣برد در طول این مدت 

  . ماه حبس تعزیری محکوم گردید٤ملی از طریق نوشتن مقاله به 
ای کمک به ایجاد تشکل ھای کارگر ضمن محکوم کردن این حکم برای این فعال کارگری، خواھان کميته ھماھنگی بر

 .آزادی تمامی زندانيان سياسی در بند می باشد

 کميته ھماھنگی برای کمک به ایجاد تشکل ھای کارگری
  1389 اسفند 10
  

 ٔتحصن کارگران کارخانه کيان تایر در تھران

در ) البرز تایر سابق(ھا تن از کارگران کارخانه کيان تایر  صد:  اسفند آمده است 10رتاریخ به گزارش سایت سحام نيوز د 
  . روز دھم اسفند دست به تحصن زدند

ھایشان مقابل کارخانه در حاشيه آزادراه آیت  ھا تن از کارگران کاخانه کيان تایر ھمراه خانواده به گزارش سحام نيوز، صد
  . هللا سعيدی متحصن شدند

اند با در دست داشتن پالکاردھایی در حاشيه آزادراه آیت  کارگران کيان تایر که ماه ھاست حقوق خود را دریافت نکرده
  . هللا سعيدی نشسته بودند و نيروھای یگان ویژه نيز در نزدیکی این تحصن حضور داشتند

ھا خودداری کردند و تنھا  ن و درگيری با آنبه علت جمعيت زیاد متحصنان نيروھای پليس و یگان ویژه از حمله به متحصنا
  . کردند ھا جلوگيری می با محاصره کامل متحصنان از پيوستن مردم به آن

  

   مارس8طالعيه کميته ھای کارگران سوسياليست داخل کشور بمناسبت ا

  کميته ھای کارگران سوسياليست داخل کشور
  38اطالعيه شماره 
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   زن راروز جھانی)  اسفند17(ھشت مارس

  به کارزاری ديگر تبديل نماييم
روز جھانی زن در شرايطی پيش رو است که رژيم زن ستيز جمھوری اسالمی بيش از سی سال است ظلم و ستم 

حقوق .مضاعفی را بر زنان روا داشته و از ابتدايی ترين حقوق انسانی زنان را محروم نموده است
 مورد تعرض قرار گرفته و ميليون ھا زن در ايران در باتالق ساخته و مدني،اجتماعي،اقتصادی و سياسی زنان وسيعا

اما در اين بين زنان کارگر و زحمتکش از ھمه بيشتر مورد استثمار و ستم . پرداخته مناسبات حاکم دست و پا می زنند
ه شرايط و موقعيت ھای قرار گرفته اند و از شرايط به مراتب وخيمتری برخوردارند، و البته طی ھمه اين سال ھا بنا ب

 که سرمايه داران مذھبی بر 57ممکن بارھا و بارھا دست به اعتراض و مبارزه زده اند؛ از ھمان سال ھای پس از انقالب 
سر کار آمدند، تھاجم خود را نه فقط برای باز پس گيری آزادی ھايی که محصول انقالب بود،آغاز کردند، بلکه با تھاجم 

 سرکوب قوانين ارتجاعی ضد زن را به کرسی نشاندند و استثمار مضاعف زنان کارگر را افزايش جنبش زنان و با توسل
طی سی سال حکومت زن ستيز فرصت ھای شغلی و امکان معاش برای زنان کارگر و زحمتکش و روشنفکر . دادند

سياری از زنان کارگر و مرحله به مرحله کاھش يافت و بيکاری وسيع و مشاغل دست چندم به زنان واگذار گرديد؛ ب
زحمتکش ناچارشدند با دستمزدھايی ناچيز و بخور نمير و حتی بسيار پايينتر از حد اقل دستمزد رسمی مشغول بکار 

فرھنگ مرد ساالرانه را با حمايت قوانين و دارودسته ھای مجری آن، در جامعه رواج دادند و زنان فرو دست جامعه .گردند
اما با گذشت زمان و انباشته شدن خشم و کينه کارگران و . طه مورد ستم قرار گرفتنداز ھمه بيشتر در اين راب

آغاز موج دوم مبارزات مردمی در .  درگرفت که اميدھا را برای آزادی و رھايی زنده کرد88مردم،جنبش وسيعی در سال 
  .آينده ھموارتر می گردديک ماه گذشته پيشروی بيشتر جنبش را نويد می دھد و راه برای نبردھای نھايی در 

 
  !زنان کارگر و زحمتکش

با توجه به دور جديد مبارزات جنبش، شما می توانيد نقش بسيار موثری در پيشروی آن ايفا نماييد؛ اساسا در ايران 
  و چه پس از آن در ھمه عرصه ھای مبارزه ھمواره زنان کارگر و زحمتکش حضور موثرو57ھمواره، چه در دوران انقالب 

 و اين دوره از مبارزات نيز به راستي،ھمواره در نبرد عليه ارتجاع ثابت قدم و 88مستمری داشته اند و در جنبش سال 
 ھر يک � جنبش کارگري،جنبش مردمي،جنبش زنان و جنبش دانشجويی - مقاوم بوده اند؛ جنبش ھای جاری در جامعه

ر ھستند و بخصوص جنبش زنان از پتانسيل ھای به مراتب نيروھای قدرتمندی در مبارزه با دستگاه سرکوب و استثما
قوی تری از آنچه ھست بر خوردار می باشد وبال قوه می تواند ميليون ھا زن کارگر و زحمتکش و روشنفکر را بر عليه 
کم مناسبات حاکم بسيج نمايد و در اتحاد با ديگر جنبش ھا و بخصوص جنبش کارگری بساط سرمايه داران و مرتجعان حا

را برچيند؛ ھم اکنون نيز با توجه به توانايی ھای خود و ھمراھی با جنبش مردمی در موقعيت کنوني،قادر است به موج 
در اين .قوی تری از مبارزات ايجاد نمايد و ھر چه بيشتر به تداوم و پيشروی جنبش کارگری ومردمی و زنان کمک نمايد

را )  اسفند17( چه بيشتر ضرورت می يابد و بر ھمين مبنا ھشت مارسدوره از مبارزات اتحاد جنبش ھای ذکر شده ھر
  .می توان به عرصه ای ديگر از کارزار تبديل نمود

 
  !کارگران و مردم آزاديخواه

می دانيم که رژيم ارتجاعی جمھوری اسالمی ھنوز از ظرفيت ھای سرکوب بر خوردار است، و مزدوران زيادی در اختيار 
دمی نيز قدرتمند گرديده و ھزارن کارگر و مردم آزاديخواه در مقابل آن صف آرايی نموده اند،ديگر حکومت دارد،اما جنبش مر

با يک يا دو گروه و يا تعدادی فعالين سياسی و کارگری رودر رو نيست بلکه با ھزاران و شايد ميليون ھا نفر مقابله می 
ضربه ای بر پيکرش وارد می گردد و قادر به نابودی جنبش کند و ھر بار که در خيابان ھا دست به سرکوب می زند، 

دارد و حال که به ميدان آمده ... اين جنبش ريشه در ده ھا سال استثمار،ستم،سرکوب،کشتار،زندان،شکنجه و .نيست
ت روز جھانی زن عرصه ای ديگر از مبارزا. با تمام نقاط ضعف و افت و خيز ھا، آتشی است که شعله ور باقی می ماند
استثمار و ستم مضاعف بر زنان نه فقط . جنبش است که ھم برای رھايی زنان و ھم برای تداوم جنبش ضروری است

مسئله اکثريت زنان جامعه ما،بلکه معضل ھمه ما کارگران و مردم می باشد؛ با پيوستن به جنبش مبارزاتی زنان، 
  .ماييمبخصوص در روز جھانی زن،کارزار ديگری از مبارزه را ايجاد ن

 
  زنده باد جنبش زنان،زنده باد جنبش کارگري،زنده باد جنبش مردمی

 
   اسفند9 -کميته ھای کارگران سوسياليست داخل کشور
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   دستمزد
 آيا كارگران بايد ھزينه ھر گونه تحرك و تحول اقتصادي را بدھند؟

 ھا زير دو خم دستمزد كارگران ھدفمند كردن يارانه
  

واقعيت اين است كه پوشش و تامين  "  : آمده است89 اسفند 11 ایلنا در تاریخ – دولتی کار ایران به گزارش خبرگزاری
يكي از مشكالتي كه در اقتصاد ايران . ھايي دنبال كنيم كه پايدار نيستند اجتماعي كارمندان و كارگران را نبايد از رويه
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كنيم، به بھانه تورم، نرخ مزدھا و حقوق را افزايش مزمن شده، اين است كه ما براي اين كه كارمندان را حمايت 
شود و در واقع اثر مثبت افزايش حقوق  كشد كه اين موج، به موج افزايش قيمت تبديل مي دھيم، اما طولي نمي مي

ھا و رويكردھا در  كننده نيست، پس بايد رويه در اين روش اگر چه نيت خير است، ولي نتيجه راضي. شود مستھلك مي
ھا، ما  ھا و توزيع نقدي يارانه گويم اين است كه با اجراي قانون ھدفمند كردن يارانه آنچه من مي. بخش اصالح شوداين 

با اين توضيح . ھا بود ھزينه خانوارھا را جبران كرديم و به گواه آمار و ارقام، اين جبران باالتر از آثار افزايش و اصالح قيمت
اغ افزايش دستمزدھا برويم، به سراغ توسعه نظام تامين اجتماعي برويم كه در قانون بايد بياييم به جاي اينكه به سر

ھا كنيم كه اين  ھاي ھدفمند را جايگزين دستكاري نرخ بايد حمايت. بيني شده است ھا ھم پيش ھدفمند كردن يارانه
 تالش براي جلوگيري از افزايش گونه نيات خير دولت در الدين حسيني اين شمس". آميزتر خواھد بود روش قطعا موفقيت

ھاي قبل تنھا فردي در ھيات  گير سال كند، البته وزير فعلي و كشتي دستمزد كارگران را براي سال آينده ترسيم مي
كند از افزايش دستمزد به بھانه افزايش تورم جلوگيري كند، بلكه در ھمان زمان كه طرح تحول  دولت نيست كه تالش مي

بيني شده بود كه به دليل   آن، انجماد دستمزدھا طي زمان اجراي اين طرح پيش13 و در ماده اقتصادي نگاشته شد
  .اعتراضات مكرر نھادھاي صنفي كارگري، اين ماده از قانون حذف شد

حذف اين ماده در آن روزھا البته با اعتراض چنداني از سوي دولت مواجه نشد، اما معلوم بود كه دولت از اين موضوع 
تالش براي جا انداختن اين موضوع كه دادن يارانه نقدي برابر ھمان افزايش دستمزدھاست، از . ن راضي نيستچندا

ھا آغاز شد اما با رسيدن روزھاي پاياني سال و نزديك شدن به تاريخ تشكيل  ھمان روزھاي ابتدايي پرداخت يارانه
بگير  ھاي حقوق داد كه گروه وردھاي جامعه نشان ميبا اين حال بازخ. جلسات شوراي عالي كار، اين شتاب بيشتر شد

  .ھا براي جلوگيري از افزايش مزد آغاز شد اند و از ھمين رو فاز دوم تحركات دولتي چندان با اين استدالل ھمدل نبوده
  حركت شوراي عالي كار به سمت شورايي تشريفاتي

ھم دولت افزايش يافته و نيز الزام حضور نمايندگان نامه تشكيل جلسات شوراي عالي كار به نحوي كه س تغيير آيين
كارگري و كارفرمايي برداشته شود، موجب شد تا دولت بتواند با حضور تنھا يك ضلع از دو گروه كارگري و كارفرمايي، قادر 

آن به تشريفاتي ھا ديكته كند، امري كه نمايندگان كارگري و كارفرمايي از  باشد تا منويات خود را در شورا به ساير گروه
با اين حال استدالل نمايندگان كارفرمايي مبني بر اينكه كاھش قدرت خريد . شدن شوراي عالي كار تعبير كنند

ھا به اين حربه نيز به عنوان  بگيران، به كاھش خريد و نھايتا زيان كارفرمايان منجر خواھد شد، سبب شد تا دولتي حقوق
فزايش دستمزد كارگران نگاه نكنند و از ھمين رو، فاز سومي از تحركات دولتي آغاز كاري مطمئن براي جلوگيري از ا راه
  .شد

شد، اما امروز به عنوان نماينده و  وزير كار به عنوان كسي كه از وي به عنوان نماينده كارگران در ھيات دولت ياد مي
ي با اين استدالل كه افزايش دستمزد، آثار تورمي و. حافظ منافع دولت بين كارگران حضور فعالي دارد، آغازگر اين فاز بود

آورد؛ بنابراين بايد بتوانيم قدرت خريد كارگران را افزايش و نرخ دستمزد را ثابت نگه داريم، از نيت  در جامعه به وجود مي
عبدالرضا . اصلي دولت كه ھمان انجماد دستمزدھا طي زمان اجراي طرح تحول اقتصادي است، پرده برداشت

شود و  معموال دستمزد در ھفته پاياني سال تعيين مي: گويد االسالمي درباره دستمزد سال آينده كارگران مي شيخ
كنند نظر قطعي خود را اعالم   پاياني برگزار مي ھاي كارشناسي و جلساتي كه در ھفته شوراي عالي كار پس از بحث

ايش دھيم، نه اينكه پول بيشتري به آنھا بدھيم؛ چون الزاما ما بايد قدرت خريد كارگران را افز: افزايد وي مي. كند مي
چه بسا كه با افزايش حقوق آثار تورمي نيز در جامعه به وجود . افزايش حقوق به معني افزايش قدرت خريد نيست

 كارگران ھا يك گام بلند در جھت افزايش قدرت خريد و درآمد كه اجراي طرح ھدفمندسازي يارانه وي با بيان اين. آيد مي
ھايي نظير توزيع سھام  ھاي پايين جامعه با دريافت حمايت  اقشار از جمله كارگران و دھك ھمه: كند بود، خاطرنشان مي

  .توانند قدرت خريد خود را افزايش دھند عدالت و بيمه كارگران ساختماني مي
كه در  با توجه به اين: گويد از بدنه دولت ميمعاون وزير و رييس ستاد تحول صنايع و معادن نيز به عنوان سخنگوي ديگري 

شود، ديگر ضرورت ندارد مبلغ  ھاي مستقيم به خانوارھا انجام مي ھا، پرداخت راستاي اجراي قانون ھدفمند سازي يارانه
پرداخت  منطق باز: كند سيدرضا فاطمي امين تاكيد مي. ديگري بابت تورم براي افزايش دستمزدھا در نظر گرفته شود

ھا كه بيش از تورم فعلي است، ديگر  ھاي اقشار مختلف جامعه است و با توجه به بازپرداخت يارانه ھا، جبران ھزينه رانهيا
. ھاي گذشته شاھد افزايش دستمزدھا باشيم ضرورتي براي افزايش دستمزدھا وجود ندارد و امسال نبايد مانند سال

فزايش دستمزدھا يك تيغ دو لبه است كه معموال در جھت منفي عمل كه ا رئيس ستاد تحول صنايع و معادن با بيان اين
شود  افزايش دستمزدھا از يك سو سبب افزايش تقاضا و از سوي ديگر باعث افزايش ھزينه توليد مي: افزايد كند، مي مي

وي خاطر . ينندب انجامد كه در نھايت توليد و كاركنان واحدھاي توليدي آسيب مي و اين دو عامل به افزايش تورم مي
ھاي گذشته دستمزدھا افزايش يابد، چرا  با توجه به موارد مطرح شده، منطقي نيست كه ھمچون سال: كند نشان مي

  .كه اين امر براي توليد چالش مستقيم و براي دستمزد بگيران تاثيرات منفي غيرمستقيم خواھد داشت
  زا نيست، اما دستمزد چرا افزايش قيمت انرژي تورم

اینکه از سوی : گويد  ھيئت مدیره کانون شوراھای اسالمی کار استان تھران در پاسخ به اظھارات اين چنيني ميعضو
شود که  کنند و عنوان می ھای غيردولتی به جای افزایش ساليانه دستمزدھا تاکيد می مقامات دولتی بر تقویت کمک

آورد که مگر دستمزد کارگران چند درصد از  ا پيش میترین دليل افزایش نرخ تورم است، این سئوال ر دستمزد اصلی
  ھای ھر بنگاه اقتصادی است؟ ھزینه

 درصد و 12 تا 8شده کاالھا و خدمات بين  دھد که تاثير دستمزدھا بر قيمت تمام ھا نشان می بررسی: کند وی تاکيد مي
ربوط به خرید مواد اوليه، بازاریابی، حمل ھای یک بنگاه و واحد توليدی م  درصد است و مابقی ھزینه10صورت متوسط  به

حال فرض کنيم حداقل دستمزد امسال : کند این مقام مسئول کارگری کشور، تصریح مي. و نقل و مسائل دیگر است
ھای بخش صنعت تورم   درصد در ھزینه2 درصد باشد فقط 20 درصد افزایش یابد که اگر 20 تا 10کارگران رقمی بين 

ھا در اثر  ھای برق بنگاه  برابری ھزینه4 تا 3ھای گاز و   برابری ھزینه6ن ميزان در مقابل افزایش دھد که ای نشان می
  .ھا بسيار ناچيز است ھدفمندی یارانه

ھا در  ھای قيمت تمام شده کاالھا و خدمات در اثر آزادسازی قيمت به گفته دھقان کيا، چگونه است که وقتی ھزینه
قبول ندارم که : کند شود؟ وی خاطر نشان مي زا می زا نيست، ولی افزایش دستمزد کارگران تورم مرود تور ھا باال می بنگاه

دھد؛ بنابراین دولت بدون  شود و تاثير آن در نوک پيکان افزایش تورم خود را نشان می افزایش دستمزد باعث تورم می
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  .رویه کاالھا و خدمات را در دستور کار خود قرار دھد تواند کنترل واردات بی اینکه بخواھد اقدامات خود را توجيه کند می
بينند كه نحوه عدم تاثير افزايش قيمت سوخت بر تورم و در مقابل تاثير شديد افزايش  البته مقامات دولتي لزومي نمي

ده است كه دستمزدھا بر تورم را براي جامعه تبيين كنند و ھمين سوالي براي فعاالن جامعه كارگري و كارگران پيش آور
چگونه دولتي كه قادر است افزايش چند صد درصدي قيمت سوخت را در تورم جامعه كنترل كند، قادر نيست كه تاثير 

  افزايش مزد بر تورم را مھار كند؟
 پايان پيام

  

   دستمزد
  كمك نمايندگان دولت به تعيين حداقل مزد عادالنه

  
دبيراجرايي خانه كارگر استان ايالم  : آمده است89 اسفند 11لنا در تاریخ  ای–به گزارش خبرگزاری دولتی کار ایران  :ايلنا
  .تاثيراست اظھار نظر فعاالن كارگري در مورد تعيين حداقل مزد بي: گفت

 نفره كارگري را ندھد حداقل مزد مورد 4حداقل مزدي كه ھزينه يك خانوار : گو با خبرنگار ايلنا افزود و علي غياثي درگفت
  .ن نيستنظر قانو

: وي خواستار كمك نمايندگان دولت و اعضاي كارگري شوراي عالي كار به تعيين حداقل مزد عادالنه شد و اظھار داشت
  .شوند با ادامه روند فعلي كارگران روز به روز فقيرتر مي

توان حدقال مزد را زير  يھا و دريافتي نقدي نم سازي يارانه به بھانه ھدفمند: دبيراجرايي خانه كارگر ايالم اظھار داشت
  .سوال برد
 پايان پيام

  

   دستمزد
 كرد توان به بھانه تورم از افزايش دستمزدھا جلوگيري نمي

  
 دبيراجرايي خانه كارگر كرمان با بيان    : آمده است89 اسفند 11 ایلنا در تاریخ –به گزارش خبرگزاری دولتی کار ایران 
پذير نيست، خواستار افزايش واقعي دستمزدھاي سال  ن افزايش دستمزدھا امكاناينكه افزايش قدرت خريد كارگران بدو

  . شد90
ھاي گذشته وزراي كار و اقتصاد مبني بر عدم افزايش  اظھارات ھفته: عباس كاربخش در گفتگو با خبرنگار ايلنا، گفت

  . شدني نيست90دستمزدھاي سال 
تواند  چون ھيچ كس نمي: ان منكر افزايش ساليانه تورم شد؛ گفتتو وي با بيان اينكه رشد تورم صعودي است و نمي

  . شد90تورم را ثابت نگه دارد بنابراين نبايد مانع افزايش دستمزدھاي سال 
 نگذشته است كه 90ھنوز مدت زيادي از توجيه مقامات دولتي درخصوص ثابت ماندن مزد سال : اين فعال كارگري افزود

مرغ نيز افزايش  ھا عالوه بر بھاي آب، برق، گاز و نان قيمت شير و تخم د سازي قيمتكنيم در پي آزا مشاھده مي
  .چشمگيري يافته است

  .ھاي يك زندگي باشيم بدون شك با ادامه اين رويه در ظرف يك سال آينده شاھد چند برابري ھزينه: وي گفت
  . بشويمدر چنين شرايطي نبايد مانع افزايش دستمزھا: اين فعال كارگري گفت

  پايان پيام
  

  نامه سرگشاده به کارگران ایران خودرو
 

  شورای حامی سرمایه درباره شورای ضدسرمایه داری و

   ماھيت شورای اسالمی کار چيست؟: بدون مقدمه 
 قانون اساسی به تشکيل و محدودیت ھای حقوقی و قضایی شوراھای اسالمی کارگری اشاره ١٠۶ الی ١٠۴در اصول 

نگاھی ھر چند سطحی به این اصول تصویری شتر گاو پلنگی از شوراھای کارگری به دست ميدھد و دیگر . شده است
در حالی که طبقه کارگر ایران از عدم تشکل کارگری آن ھم تشکل سراسری به شدت . بپردازیم به اصل قضيه. ھيچ 

بی نتيجه بماند با توجه به حوادث اخير در رنج می برد و این مھم عاملی گردیده است تا مبارزات پراکنده وی ھمچنان 
در این ميان کارگران با توجه به . کارخانه بزرگ ایران خودرو ما شاھد قدرت گيری کارگران در بستری ضدسرمایه ھستيم

به ١٣٨٦عملکرد شوراھای اسالمی از قبل و ھمسویی این شوراھا با خانه کارگر ، مانند شرکت در مراسم روزکارگر 
آنچه مسلم است در . ھی لشکر خانه کارگری و غيره و داشتن خط مشی ای کامال عافيت جویانه بوده استصورت سيا

این مرحله از شرایط مبارزاتی کارگران آنچه خود کارگران به دنبال آن ھستند حاکی از داشتن و ایجاد یک تشکل کارگری 
الم کرده ایم که اگر تشکل کارگری واقعی دارای جھت ما قبال بارھا اع. شورایی مستقل کارگری ضدسرمایه دارانه است

لذا با طرح ایجاد . مبارزه ضدسرمایه داری نباشد ھيچ نمی تواند باشد جز عامل اجرای سياست ھای سرمایه داری
شورای ضدسرمایه داری کارگری موافق ھستيم، زیرا شوراھای اسالمی تا کنون موجود جز در جھت منافع سرمایه گام 

  . ه اندبرنداشت
ھمان طور .  قانون کار شرایط ایجاد یک شورای اسالمی را مطرح می کند که ما به مھم ترین آن ھا می پردازیم١٣١ماده 

 و در زمان نخست وزیری موسوی کارگزار ٣٠/١٠/١٣٦٣مصوب ....که می دانيد این قانون شوراھای اسالمی کار و 
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فصل اول شورا را تشکلی تعریف می کند که ھدف آن ایجاد . بوده استسرمایه داری در دوران جنگ نفتی ایران و عراق 
 سال گذشته فربه شدن سرمایه داری و فقر گسترده ی ٣٠منظور از قسط اسالمی در طول . قسط اسالمی است

  . کارگران به عينه بوده و بس
حالی که مجمع عمومی باالترین در . مجمع عمومی فقط به حضور فيزیکی کارگران اشاره دارد : ٢ ماده -  ١در تبصره 

  . مرجع قانونگذاری و اجرایی طبقه کارگر محسوب می شود و از کارگران نباید به عنوان اعداد رای دھنده استفاده شود
این ھيات متشکل از .  درمورد شرایط انتخاب شونده در شورا تبصره ح اشاره به ھيات تشخيص صالحيت دارد٢در ماده 

یک نماینده وزارتخانه مربوطه در مورد کارکنان دولت یا نماینده کارفرما ) توبخوان وزارت سرمایه ( ت کار یکنفر نماینده وزار
 رای نمایندگان کارفرما و ٢در این حالت احراز صالحيت کاندیدا با . و یک نماینده منتخب جمع کارکنان یا کارگران می باشد

تازه اگر شانس بياوریم و نماینده کارگر زیر نفوذ نمایندگان کارفرما . تدولت سرمایه و یک رای نماینده مجمع کارگران اس
  . و دولت سرمایه قرار نگيرد 

  .  تشخيص انحراف شورا را به عھده ھيئتی به نام ھيات تشخيص انحراف و انحالل گذاشته شده است٢٢ماده 
سه )  نفر مرکب از الف ٧این ھيئت شامل . در واقع شورا در کنترل و مھار ھيئت تشخيص انحراف و انحالل شورا است

  ). تو بخوان وزارت سرمایه( یک نفر نماینده وزارت کار ) سه نفر از مدیران سرمایه ج) نماینده شوراھای منطقه ب
  . یعنی از نظر تعداد رای دھندگان باز ھم اعضای شورا از ابتدا در اقليت قرار گرفته اند

راستی چه لزومی دارد که در انتخابات . (برگزار می گردد) وزارت سرمایه (ر وزارت کار  انتخابات زیر نظ- ٣فصل اول ماده 
شورای کارگری نمایندگان وزارت سرمایه که در مقابل کارگران وضد منافع طبقاتی شان قرار گرفته اند حضور داشته 

 ) باشند؟

   محدودیت عملکرد شورا
: ٢٢ماده .  منحل می گردد٢٢نی خود به تشخيص ھيات موضوع ماده شورا در محدوده انحراف از وظایف قانو: ۴ماده 

قانون اساسی که در آن ھم به انحراف شورا از وظایف اساسی  ) ١٠۶(جھت تشخيص انحراف شورا با استدالل به اصل 
  . یعنی در مھار قرار گرفتن شورا توسط ھيئت مذکور اشاره شد

 رسيدگی به انحراف شورا ٢٢ وظایف موضوع ماده ٢۴ ماده ۵امه بند  قانون اساسی ودر فصل سوم اساسن١٠۶در ماده 
 طبق تاکيد ماده ٢۴ ماده ٣ارجاع تخلفات مدیر به دادگاه صالح و رسيدگی به شکایت کارکنان نسبت به شورا در تبصره 

  . مایه بردن قانون اساسی به دادگاه ھای صالحی باشد یعنی شکایت نماینده سرمایه را نزد مدافعان منافع سر١٠٦
مسائل کارگزینی در صورتی که مدیریت سرمایه به نظر شورا معترض باشد اعتراض :  فصل چھارم٢۵ ماده ٢طبق تبصره 

 نماینده کارفرما و سرمایه ٤ نماینده شورا ٣ این قانون ارجاع می نماید و نظر آن ھيئت ٢٢خود را به ھيات موضوع ماده 
ی است که مدیریت سرمایه آن را به عنوان وسيله ای برای اجرای سياست ھای آخر این چه شورای. داران قطعی است

  .  وتو می کند٢٢بھره کشی خود به کار می برد و در زمانی به مزاج وی سازگار نبود آن را از طریق ھيات موضوع ماده 
قبول که . قضایی شکایت کند ھر گاه مدیریت به تکليف مقرر در این قانون عمل کند شورا می تواند به محکمه -٢٦ماده 

در این ماده نھایت ساده لوحی از جانب نویسندگان خواھد بود که خروارھا شکایت کارگران چه در ھيات تشخيص 
 در صورت مخالفت شورا یا اخراج کارکنان ٢٧مانند ماده . مصلحت و محاکم قضایی چه نتيجه ای داد که باز ھم بدھد

  ). دادگاه تشخيص دھنده منافع سرمایه خواھد داد (  صالح رای نھایی را دادگاه) کارگران (
 شورا و مدیریت را موظف ۶شرکت مستمر نماینده در جلسات شورا و ارائه گزارش مورد نياز شورا ماده :  بند ب١تبصره 

اینجا وظيفه تو گویی شورا در .  ساعت قبل به اطالع یکدیگر برسانند ٢۴کرده که زمان ومکان دقيق جلسات خود را کتبا 
ای جز دریافت گزارش برنامه ریزی شده مدیریت و انتقال آن به کارگران جھت تشدید استشاد و متقابال گزارش رفتار 

یعنی شورا در جھت اثبات وضع موجود و تالش در جھت جلوگيری از . کاری در محيط کاری کارگران را به مدیریت ندارد 
  . و تامين سرمایه وظيفه دیگری نداردخارج شدن سيستم توليد از حالت تعادل 

 شورا وظيفه گزینش امکانات رفاھی کارکنان اعم از سرویس ایاب و ذھاب، بھداشت و ورزش، تعاونی ھای ١١در ماده 
مصرف و مسکن، وام ضروری صندوق قرض الحسنه، تفریحات سالم و ایجاد خانه ھای سازمانی در جھت بھبود شرایط 

ھمکاری الزم به مدیریت به عمل خواھد .....زد مرخصی، تصحيالت شرایط کار زنان، نوجوانان و کار اعم از مدت کار، م
  . آورد

در مورد دستمزد واقعا شوراھای اسالمی چه نقشی داشته اند جز امضای مصوبه دستمزد دولت و وزارت سرمایه؟ این 
ود آن چنان ضعيف و ناتوان است که قادر دستمزد ھای اسمی ھمان طور که می دانيم زمانی که به خرید کاال می ر

نيست معادل یک ھفته از تامين معاش کارگران در طول یک ماه را تامين کند، در حالی که سھم کارگران در توليد ناخالص 
داخلی نزدیک به یک ميليون و ھشتصد ھزار تومان است آنھم در شرایطی که با حذف یارانه ھا کارگران و سایر مزد 

در مورد امنيت شغلی کارگران با توجه به اجرایی شدن طرح .  ورطه ی فقر بيشتر و بيشتر غوطه ور می شوند بگيران در
ضدکارگری قرارداد موقت مخصوصا قراردادھای سفيد امضا امنيت شغلی کارگران نزدیک به صفر شده است ، شوراھای 

مورد مسایل تفریحی و ورزشی آنقدر کارشکنی وجود اسالمی چه کاره اند جز تایيد کننده این شرایط بردگی جدید؟ در 
دارد که کارگران برای برگزاری یک ليگ فوتبال یا کشتی فقط غربال شدنشان را شاھدند و فاقد حداقل امکانات ورزشی 

  بروید پرس و جو کنيد اصال چه کسی برای ورزش کارگری تره خرد می کند؟ . ھستند
آیا این اعالم نظر تاکنون چند درصد یا . ورا با اخراج کارگر اخراجی توسط مدیریت اعالم نظر مخالف ش٢٠در مورد ماده 

به دادگاه ) مدیریت و شورا(بارھا شاھد بوده ایم که نظرات دو طرف . چند در ھزار موفق بوده است؟ لطفا نمونه بياورید
  . ی رقم خورده است ارجاع یافته و نتيجه به ضرر کارگر اخراج) سرمایه داری(ھای به اصطالح صالح 

  .  تبصره تاکنون کوچک ترین کارایی در جھت تامين منافع کارگران نداشته است٣ با ٢٠ماده 
  ھيات تشخيص انحراف و انحالل شوراھای اسالمی کار : اما در فصل پنجم آیين نامه داخلی

سرمایه داری و یک نماینده به دو نماینده (وزارت کار و امور اجتماعی برای تشکيل ھيات تشخيص شامل  : ٢٧ماده 
از کليه شوراھا و مدیران منطقه می خواھد که ظرف یک ھفته نسبت به اعالم کاندیدھای خود اقدام ) اصطالح کارگر 

این که تاکنون از کارخانجات به بھانه ھای واھی چه بطور فردی و چه بطور جمعی اخراج شده اند خود خاصيت . کنند
يص می دھند و بھتر می دانند که این ھيئت تشخيص ملعبه دست نمایندگان سرمایه و ھيات تشخيص را بھتر تشخ
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  . تامين کننده منافع آنھا از طریق کاغذ بازی اداری است
 چنانچه مدیریت و امر تصفيه به اخراج ھر یک از اعضای شورا را داشته باشد موظف - آیين نامه داخلی ٣٩طبق ماده

 روز نظر خود را با ذکر موارد و علل ١۵دالیل به ھيات تشخيص ارجاع دھد و ھيئت ظرف است مراتب را کتباً با ذکر 
.  قانئن خارج از نوبت به موضوع رسيدگی کند٢٨مخالفت ھيات به دادگاه صالح ارجاع دھد و دادگاه در اجرای ماده 

تصميم به اخراج عضو منتخب راستی این چه شورای مستقل کارگری می تواند باشد که مدیریت تامين منافع سرمایه 
شورا بگيرد و از طریقی اھرم ھای نفوذ خود در نظام حقوقی سرمایه بتواند وی را اخراج کند؟ کارگران این وسط چه کاره 

  اند؟ 
. با توجه به آیين نامه و مقررات شوراھای اسالمی متوجه عدم کارایی حقيقی و حقوقی این نوع از شوراھا خواھيم شد

 زمان نخست وزیری مير حسين موسوی جھت جذب و پاسخگویی کارگران در ١٣٦٣در واقع در اواخر سال این شوراھا 
شرایط جنگی تصویب شد تا بدین وسيله به فریب کارگران پرداخته و از ميزان اعتراضات آن ھا در زمان جنگ بکاھد، آن 

 علت عدم تامين مواد اوليه تعطيل و نيمه ھم در شرایطی که بيشتر کارخانجات دچار کم کاری و ورشکستگی و یا به
آن ھا از این طریق سعی در ایجاد تفرقه بين کارگران و . تعطيل شده بودند و موج اعتراضات کارگری شکل می گرفت

پایين کشيدن فتيله اعتراضات کارگران را داشتند و معترضان به وضع موجود را یا به جبھه جنگ جھت قربانی شدن 
  .  و یا از کارخانه اخراج و طعمه بيکاری می کردندمعرفی می کردند

ما به . ھدف ما از این نوشته کوتاه نگاھی ھرچند اجمالی به نقش شوراھای اسالمی و عملکرد آنھا در این مدت بود
عنوان کارگران فعال ضدسرمایه داری تنھا روش ساختاری و تشکل بين ھمزنجيرانمان را ایجاد شوراھای واقعی و 

ما معتقدیم در یک فراخوان گسترده از کليه کارگران طبقه کارگر چه از طریق اینترنت و چه از . ی کارگری می دانيمانقالب
طریق نمونه آماری باید کليه کارگران طبقه کارگر در تکوین و شکل گيری بند بند مفاد قانون اجرایی شوراھای کارگری 

یک شورا چه مشخصاتی باید داشته : ت شما کارگران به پرسشنقش داشته باشند ، این مھم از طریق اعالم نظرا
تشکيل این مجمع بزرگ با توجه به توان موجود در بين کارگران و . باشد تبدیل به یک پرسشنامه و نظر سنجی می شود

تن خواس. نظرسنجی و ابراز نقطه نظرات خود کارگران و انتقال آن از طریق سایت ھای اینترنتی کارگران ممکن است
  . توانستن است

در انتھا ما از کليه کارگران خودروسازی ھای دیگر مثل سایپا، پارس خودرو و ھمچنين کارگران صنایع بزرگ و کوچک از 
فوالد سازی اھواز و سپاھان گرفته تا نيشکر اھواز و به ویژه کارگران صنعت نفت و گاز چه در صنایع باال دستی و چه در 

ایجاد شوراھای انقالبی ( گران شرکت ھای خدماتی می خواھيم نسبت به این امر مھم صنایع پایين دستی و کار
شورای انقالبی تنھا تشکل واقعی کارگران . نقطه نظرات خود را بنویسند و به کارگران ایران خودرو یاری رسانند) کارگران 

  . است که از پایين توسط کارگران و نه دستوری و از باال تشکيل می شود
 باخت - برد ھستند اما با انتخاب شوراھای اسالمی در شرایط برد - گران ایران خودرو در حال حاضر در شرایط برد کار

  . قرارگرفته و سرنوشتشان را تصميم گيری ھای نمایندگان و سياست ھای دولت سرمایه داری تعيين خواھد کرد
  . ما منتظر تماس ھایتان ھستيم

  کارگری پيش به سوی شوراھای انقالبی 
  فعاالن ضدسرمایه داری گيالن 

  
   ١٣٨٩ اسفند ١١
  

  کميته ھماھنگی برای ایجاد تشکل کارگری 
 
 

 اند گرفته ٔ تن از کارگران آبادانی در آستانه اخراج قرار٣۶٠قريب به 

 نفر از پرسنل ۶٠ نفر از کارگران پااليشگاه آبادان و ٣٠٠قريب به :  اسفند آمده است 11بر پایه اخبار دریافتی در تاریخ 
  .قرار دارند ھای پيمانکاری در آستانهٔ اخراج در آستانهٔ عيد نوروز و شروع سال جديد، توسط شرکت شھرداری آبادان

ھای پيمانکاری برای  علت آن را عدم موافقت شرکت کارگران مذکور اين اقدام را ضد کارگری وچپاولگرانه دانسته و
 .کنند عنوان مي پرداخت مزايای مختلف به کارگران

کنند، با شروع سال نو نفرات جديدی را به کار  اخراج مي ھا که در آستانهٔ عيد نوروز کارگران خود را گويا اين گونه شرکت
 .گيرند توانند بکار ھا حتی متخصصين را به عنوان کارگر ساده مي بيکاری در کشور گا گيرند و به علت بحران مي

ھای  آستانهٔ سال جديد انبوھی از خانواده ھا به صورت يک سنت ھر ساله در آمده و در اخراجشايان ذکر است که اينگونه 
   .شوند مي کارگری دچار مشکالت اقتصادی و خانوادگی

  اخراج کارگران پاالیشگاه نفت و شھرداری آبادان

 نفر از کارگران پاالیشگاه ٣٠٠ به نزدیک:  اسفند آمده است 11بر پایه خبر دریافتی از سایت آژانس ایران خبر در تاریخ 
 نفر از پرسنل شھرداری آبادان در آستانه ی عيد و شروع سال جدید، توسط شرکت ھای پيمانکاری در ۶٠آبادان و 

  . آستانه ی اخراج قرار دارند
ین اقدامی ضد ا« : به گزارش جمعيت مبارزه با تبعيض اقتصادی یکی از فعالين کارگری در آبادان در این رابطه می گوید

کارگری وچپاولگرانه است که به خاطر اینکه شرکت ھای پيمانکاری نمی خواھند زیر بار پرداخت مزایای مختلف به 
کارگران خود بروند، در آستانه عيد کارگران خود را اخراج می کنند و سپس در شروع سال جدید نفرات جدیدی را به کار 

 بيکاری حتی متخصصين را به عنوان کارگر ساده می توانند بکار گيرند و این اقدام می گيرند و از آنجا که به خاطر بحران
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آنھا با قانون ھم مغایرتی ندارد لذا این ظلم آشکار، عمال به صورت یک سنت ھر ساله در آمده و در آستانه عيد انبوھی 
  » .از خانواده ھای کارگری دچار مشکالت اقتصادی و خانوادگی می شوند

 ھمين گزارش به نقل از ایران کارگر، یکی ازکارگران شھرداری روز یکشنبه ھشتم اسفندماه در این رابطه با بر اساس
 نفر ھستيم که به ما گفته اند دیگر نياز به کار شما نداریم، یعنی می خواھند اخراجمان ۶٠ما حدود «: نگرانی زیاد گفت 

ک کارگر که ھيچ شغل و کار دیگری نداشته باشد، جز نابودی تدریجی در حاليکه نداشتن کار و منبع درآمد، برای ی. کنند
  . خود و خانواده اش پيامد دیگری نخواھد داشت

این درحالی است، که سال ھای زیادی در این شھرداری خدمت کرده ایم اما از حداقل ھای حقوق «: وی در ادامه افزود
  » .کارگری محروم بوده ایم

 ! آغاز سونامي قبوض گاز

گزارش ھای رسيده حاکی از آن است که این روزھا قبض ھای گازی برای : به گزارش سایت دولتی جھان آمده است 
فيش پرداختی بوده   برابر نرخی مصرفی ھمين خانوارھا در آخرین١٠ تا ۵خانواده ھا می رسد که گویا بين  بسياری از

 !.است
قابل انتظار مبلغ قبض ھای گاز خود ابراز  جھان از افزایش غيرتعدادی از مردم از شھرھای مختلف کشور در تماس با 

 .شگفتی کرده اند
ھزار  ۴  یا٣ متری من که در گذشته قبض گازی در حدود ٨٠برای آپارتمان : تماس با جھان می گوید یکی از شھروندان در

 .ار تومان استھز ٩٧تومان می رسيده است، اکنون قبض گازی برای مدت مشابه آمده است که مبلغ آن 
 متری ویالیی ٣٠٠من یک خانه : گرفته، می گوید یکی دیگر از شھروندان نيز که از یکی از شھرھای بزرگ کشور تماس

  ھزار تومان١٧٠ ھزار تومان بود اما قبض کنونی که به دست من رسيده، ١٢تا  ١٠دارم که قبض آن به صورت متداول بين 
 .است

ادارات گاز در شھرھای خود مراجعه  دان که با قبض ھای اینچنينی مواجه شده اند بهگفته می شود بسياری از شھرون
قبض برای گاز مصرفی آنھا اشتباھی بوده است، که البته مسئوالن  کرده و حتی اظھار داشته اند که مبلغ درج شده در

 .صحيح است زیاد بوده و این مبلغ نيزاشتباه بودن مبلغ گاز بيان داشته اند که ميزان مصرف شما  ادارات نيز ضمن تکذیب
مراجعه آن قسط بندی شده، تا بتوانند در شرایط  البته در برخی از ادارات گاز نيز مبلغ قبض ھا برای شھروندان؛ پس از

 .راحت تری آن را بپردازند
با مبلغ قبض جدید، می  مردم نيز در تماس با جھان با اشاره به تفاوت چند برابری مبلغ قبلی قبض گاز منزل خود یکی از
پيش بينی نمی کردم که با یک مصرف معمولی برای  در واقع اصال. این تفاوت فاحش برای من بسيار عجيب است: گوید

 قبل و بعد از ھدفمندی یارانه ھا تغييری ھم نداشت، این اندازه در تعيين مبلغ گاز  متری، که تقریبا در٩٠یک آپارتمان 
 .مصرفی، تأثيرگذار باشد

منازلی که در آنھا مصرف گاز به ھر دليلی باال بوده است و  اخبار رسيده به جھان ھمچنين حاکی است، صاحبان برخی
منتظره  با مبالغ بسيار باالیی در قبض ھای گاز خود مواجه شده اند که برای آنھا بسيار غير یا مشاغل خانگی دارند نيز،

 . شھرھای خود شده اندبوده و مجبور به مراجعه به ادارات گاز در
  گاز دارد رسد این مسئله نياز به پاسخگویی مسئوالن ذیربط در زمينه علت افزایش اینچنينی قبوض به نظر می

  درخواست ايلنا از نھادھاي نظارتي براي بررسي وضعيت سازمان تامين اجتماعي

درپي انتشار خبري در خبرگزاري كار  : است آمده89 اسفند 11 ایلنا در تاریخ –به گزارش خبرگزاری دولتی کار ایران 
با كمال تعجب در »  درصد افزايش مزد خود26اعتراض كاركنان تامين اجتماعي به عدم دريافت « درخصوص) ايلنا(ايران

اي شگفت آور است بلكه در  سايت رسمي سازمان تامين اجتماي مطلبي منتشر شده كه نه تنھا درعرف فعاليت رسانه
  :تيتر مطلب منتشره در سايت تامين اجتماعي چنين بود! گنجد اداري منطقي نيز نميچارچوب رفتار 

اين تقاضا از سوي يك بنگاه اقتصادي » ھاي امنيتي براي برخورد با خبرگزاري ايلنا درخواست تامين اجتماعي از دستگاه»
 و نه البته در يك جامعه بي قانون، ، اجتماعي متعلق به كارگران براي برخورد با خبرگزاري كارگران مطرح شده است

  ! ھا قانون دارد و دستگاه قضايي و قس عليھذا ھا و ضوابط تعامل با رسانه اي و چارچوب اي كه براي رفتار رسانه درجامعه
را اما نه با اين نيت كه پاسخي به تامين اجتماعي داده باشيم بلكه با ھدف تنوير افكار عمومي و ثبت در تاريخ چند نكته 

  :شويم خدمت كارگران شريف ايران و كاركنان صديق تامين اجتماعي يادآور مي
براساس عرف جاري درصورتي كه خبري خالف واقعيت منتشر شود و يا منابع موثقي نداشته باشد، براساس قانون -1

ھاي جاري قضايي  توانند از طريق دستگاه قضايي شكايت كرده وبراساس رويه مي) حقيقي و حقوقي(مطبوعات افراد 
ھا و افرادمي باشد و  ھاست كه موضوع تعامل رسانه اين روال سال. موضوع تا رسيدن به حكم نھايي قابل پيگري است

. گيرد ًاخيرا نيز با توجه به راه اندازي دادسراي رسانه و فرھنگ، شكايات اين چنيني كامال تخصصي مورد برسي قرار مي
اي را به رسانه ارسال  ھا افراد ذيحق ابتدا جوابيه صورت انتشار اخبار غير واقعي در رسانهالبته الزم به ذكر است كه در 

كه در اين خصوص . كنند و اگر چنانچه جوابيه در مھلت قانون منتشر نشده پيگيري قضايي راه حل بعدي است مي
ي نموده بلكه از سر ناراحتي و شايد اي به خبرگزاري ارسال كرده و نه پيگيري قضاي سازمان تامين اجتماعي نه جوابيه

ھم از باب وثوق خبر دست به سوي نيروھاي امنيتي دراز كرده و با شانتاژ و دستپاچگي شايد تالش كرده تا از شر 
خبرگزاري ايلنا راحت شود، بلكه درحيات خلوت خود بي قانوني را مشق ھر روزه خود قرار دھند و با سرمايه كارگران ھر 

ًدر صورتي كه بايد به آقايان گوشزد كنيم كه اوال نيروھاي امنيتي خود كامال بر موضوع . ندانجام دھندخواھ آنچه مي
كنند و نه وظيفه جديدي براي خود متصور  ھا نه وظايف ذاتي خود را فراموش مي واقفند و با شلوغ كاري برخي دستگاه

  .خواھند برد و از زيربار مسووليت پاسخگويي گريزي نيستثانيا با اين جور رفتارھا متاسفانه راه به جايي ن. شوند مي
ايم كه درجھت  نيت خدايي كرده. باشد خبرگزاري ايلنا متعلق به كارگران و فريادرساي اين طبقه شريف و زحمتكش مي-2
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مل براي ھاي خبري قابل تا احقاق حقوق كارگران ھمه تالش و ھمت خودر ا بكار بنديم ولذابديھي است كه يكي از حوزه
اي سازمان تامين اجتماعي باشد كه مسوول رفاه و تامين اجتماعي كارگران بوده و ھمچنين تمام دارايي  چنين رسانه

  .ھاي متوالي كسب كرده است انداز ماھانه ميليونھا كارگر در سال واموال خودرا از پس
  !آقايان

، حق دارند كه بدانند اندوخته ماھانه آنھا آيا در جھت شود كارگران حق دارند بدانندكه پولھايشان چگونه مديريت مي
ھاي ميليوني در قالب پاداش مديران  صرفه و صالح و خير خود و خانواده ھايشان بكار گرفته شده يا صرف پرداخت

  !شود؟ مي
ن حال آنھا را بگويد؟ و اي زبا رو شوند نبايد رسانه آيااگر كارگران با وضعيت نامناسب درمان خود و اھالي خانواده شان روبه

كرد؟ اين كجاي اخالق و منطق است كه اگر كارگري سخني از  اگرگفت آيا بايد آنھا را تھديد به برخورد نيروھاي امنيتي
اش به ميان آورده به چوب تھديد و ارعاب  ھا رنج و مرارت و زحمت خود و خانواده ھاي سال مطالباتش در حوزه اندوخته

  .كنيم ھا مي ين كني چهبرانندش، كه اگر چن
كنيم ازاين حيث كه سازمان تامين اجتماعي از دستگاھاي امنيتي خواسته تا با ايلنا برخورد كنند ما ھم  پيشنھاد مي-3

خواھيم تا به وضعيت سازمان تامين اجتماعي و نحوه مديريت بر آن طي چند سال گذشته  ھاي نظارتي مي از سازمان
سيه روي شود ھركه در «ھا كارگر ايراني عضو اين صندوق برآورده شود و ثانيا استه ميليونرسيدگي نمايند تا اوال خو

  .«اوغش باشد
كند براساس اصل صداقت و امانت دراطالع رساني و درچارچوب آرمانھاي بلند  درپايان مجددا ايلنا اعالم آمادگي مي

ھاي مستند از وضعيت  امعه است، گزارشانقالب اسالمي كه ھمانا رسيدگي به وضعيت معيشت طبقات فقير ج
  .ھاي اين سازمان را منعكس نمايد سازمان تامين اجتماعي و ھمچنين موفقيت

  پايان پيام

83Hکارگران معوقه مطالبات بازھم و کار کنف بازھم  

 تا 12 نفر کارگر در کارخانه کار می کنند که بيشتر آنان از 104در حال حاضر در حدود . کنف کار ھمچنان در بحران است
 نفر از کارگران کارگر به تامين اجتماعی معرفی شده و 14 ماه است که 2بيش از . بيست و چند سال سابقه دارند

اما ھنوز حقوق بازنشستگی شان به علت کارشکنی اداره کار رشت به حسابشان واریز نشده بازنشسته شده اند 
 ھزار تومان پرداخت شد، درحالی که مطالبات ھر 300با آمدن مدیرعامل جدید به نام صفری به ھر کارگر در حدود . است

بود که کليه مطالبات کارگران را پرداخت البته صفری ضدکارگر قول داده . یک از کارگران بيش از ھفت ميليون تومان است
عيد ھم که نزدیک است و جيب کارگران خالی و ھر یک کلی . کند که طبق معمول تبدیل به وعده سر خرمن شد

نمایندگان سه . تکليف کارگران مشخص نيست، آن ھم عليرغم سال ھا کار در این کارخانه. بدھکاری به بار آورده اند
 به ھمایش با صنایع و معادن و نوشتن نامه تشکر از وزیر صنایع و معادن مشغول اند و نفری شورای اسالمی ھم

 !این ھم از عدالت اسالمی وعده داده شده. کارگران ھمچنان در دوزخ بيکاری و بی پولی دست و پا می زنند

  گيالن داری ضدسرمایه فعاالن

  1389 اسفند 11

شان از جمله زندانيان قشر کارگر و فرارسيدن سال نو بر تمامی کارگران و زحمتک
  خانواده آنان مبارک باد

  . فرارسيدن سال نو بر تمامی کارگران و زحمتکشان از جمله زندانيان قشر کارگر و خانواده آنان مبارک باد
سندیکای کارگران (  نقطه عطفی در اعتراضات صنفی کارگران و احيای تنھا سندیکای مستقل کارگری ١٣٨٤سال 

 در ١٣٨٩بود ،خاطره ای که ھيچگاه از ذھن کارگران پاک نخواھد شد و سال ) احد اتوبوسرانی تھران و حومه شرکت و
حالی به پایان خود نزدیک می شود که تعدادی از کارگران زحکتکش این سندیکا در زندان و تعدادی محروم از نعمت کار 

  . شده اند 
می خواھد راه را برای آزادی ھر چه سریعتر فعالين کارگری و بازگشت سندیکای کارگران شرکت واحد از دستگاه قضایی 

  . به کار کارگران ھموار نماید تا در شب ھای سال نو کارگران در کنار خانواده ھای خود باشند 
سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تھران و حومه خواستار آزادی ھمه زندانيان عرصه کار و تالش می باشد و 

کاری کارگران را به خاطر فعاليت ھای سندیکایی و اعتراضات صنفی غير قانونی دانسته و آنرا محکوم می نماید و بي
  . خواستار آزادی زندانيان در بند آقایان ابراھيم مددی ،منصور اسالو رضا شھابی و غالمرضا غالمحسينی می باشد 

  ارگری به اميد آزادی ھمه کارگران و ایجاد تشکل ھای مستقل ک
  

  سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تھران و حومه 
   ١٣٨٩اسفند 

 نسداد عروق قلب منصور اسانلو84Hا
 

گزارش شده وضعيت جسمانی منصور اسانلو، زندانی سياسی و ریيس سندیکای اتوبوسرانی تھران و حومه، وخيم 
  .است
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برد اکنون با مشکالت حاد قلبی مواجه شده و به  این فعال سندیکایی که نزدیک به پنج سال است در زندان به سر می
به گفته پزشکان زندان، سه رگ قلب اسانلو . گفته پزشکان باید ھرچه سریعتر در خارج از زندان تحت درمان قرار گيرد

  .بی داردمسدود شده و وضعيت جسمانی نامناس
گونه  گفتنی است ھفته گذشته این فعال کارگری به بيمارستانی در کرج با پابند و دستبند منتقل شد، اما بدون ھيچ

  .درمان یا معالجه ای به زندان برگردانده شد
منصور اسانلو پيش از این نيز دچار حمالت قلبی شده و مجبور به انجام جراحی قلب بوده است، اما با این وجود 

  .اند ای برای عدم ارائه مرخصی نگفته مسئولين قضایی از دادن مرخصی به وی خودداری می کنند و ھيچ دليل قانع کننده
شھر کرج زندانی است و به دليل عدم امکان استفاده از تلفن،  این فعال سندیکاییِ زندانی، اکنون در زندان رجایی

  .ھا نسبت به وضعيت وی شده است ایش نگرانیخانواده وی اطالعی از وی ندارند و این باعث افز
  

  .وضعيت جسمانی منصور اسانلو، وخيم گزارش شده است

بنا به گزارش منابع خبری جرس، وضعيت جسمانی منصور اسانلو، :  اسفند نوشت 7سایت اصالح طلب جرس در تاریخ
  .ستزندانی سياسی و رييس سنديکای اتوبوسرانی تھران و حومه، وخيم گزارش شده ا

برد اکنون با مشکالت  به گزارش اين منبع خبري، اين فعال سنديکايی که نزديک به پنج سال است در زندان به سر مي
به گفته پزشکان . حاد قلبی مواجه شده و به گفته پزشکان بايد ھرچه سريعتر در خارج از زندان تحت درمان قرار گيرد

  . جسمانی نامناسبی داردزندان، سه رگ قلب اسانلو مسدود شده و وضعيت
گونه  گفتنی است ھفته گذشته اين فعال کارگری به بيمارستانی در کرج با پابند و دستبند منتقل شد، اما بدون ھيچ

  .درمان يا معالجه ای به زندان برگردانده شد
اما با اين وجود منصور اسانلو پيش از اين نيز دچار حمالت قلبی شده و مجبور به انجام جراحی قلب بوده است، 

ای برای عدم ارائه مرخصی  مسئولين قضايی از دادن مرخصی به وی خودداری می کنند و ھيچ دليل قانع کننده
  .اند نگفته

شھر کرج زندانی است و به دليل عدم امکان استفاده از تلفن،  اين فعال سنديکاييِ زنداني، اکنون در زندان رجايي
   .ھا نسبت به وضعيت وی شده است ند و اين باعث افزايش نگرانيخانواده وی اطالعی از وی ندار

  

 نگرانی از وضعيت جسمی منصور اسالو 

 نسبت به 89 اسفند 11سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوس رانی تھران و حومه، با انتشار اطالعيه ای در تاریخ 
  : استدر این اطالعيه آمده . وضعيت منصور اسالو ابراز نگرانی کرده است

طبق اظھار ھمسر منصور اسالو، ایشان به دليل ناراحتی قلبی در روزھای گذشته از زندان به بيمارستان منتقل و پس از 
به زندان منتقل شده است و تصميم برای ادامه معالجات نامبرده به روزھای آینده " یک سری معاینات پزشکی مجددا

  . موکول شده است
گرانی خانواده و اعضای سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تھران و حومه را به بيماری قلبی منصور اسالو ن

  . ھمراه داشته است
سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تھران و حومه ضمن ابراز نگرانی خود از بيماری منصور اسالو از دستگاه 

  .ن را در خارج زندان مھيا سازدقضایی انتظار دارد امکانات معالجه و رسيدگی پزشکی برای ایشا

  
        "منصور اسالو"اعتراض به ادامه بازداشت 

                    
منصور "سازمان عفو بين الملل با انتشار بيانيه ای ضمن ابراز نگرانی از وضعيت جسمانی فعال کارگری دربند رژیم 

  .، خواستار آزادی این زندانی سياسی از زندان گردید"اسالو
منصور اسالو به دنبال حمله قلبی به بيمارستان منتقل : "مان عفو بين الملل در بيانيه اعتراضی خود اعالم کردساز

رژیم اسالمی باید به توصيه ھای . گشته و در اقدامی غيرانسانی با زنجير آھنی به تخت بيمارستان بسته شده است
  ." جھت آزادی فوری نامبرده اقدامات الزم را انجام دھدتوجه نماید و" منصور اسالو"پزشکی مرتبط به وضعيت جسمی 

  
  

  اسانلو  حمایت اتحادیه کارگران بریتانيا از منصور
  

در گزارشی اعالم کرد که ھمراه با عفو بين الملل از دولت ) UNISON(اتحاديه کارگران بخش خدمات عمومی بريتانيا 
  : متن گزارش اين اتحاديه چنين است. ور اسانلو دست بر داردايران خواسته است که از رفتار غير انسانی خود با منص

 فوريه در زندان رجايی شھر ايران دچار حمله قلبی شد و به 11منصور اسانلو رھبر سنديکا و زندانی سياسی در 
در . گزارش شده است که در بيمارستان دست و پای او را به تخت بيمارستان قفل کردند. بيمارستان منتقل گرديد

ھم اينک در مورد سالمتی او نگرانی عميق وجود .روزھای پيش از اين واقعه تماس او با خانواده اش محدود شده بود
  . دارد
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 دستگير گرديد و ازآن زمان تا کنون 2007او در جوالی سال . منصور اسانلو رھبر سنديکای کارگران شرکت واحد است
  .  کارگری را در ھم بشکند، مورد رفتار وحشيانه قرار گرفته استتوسط دولت ايران که مصمم است سنديکاھای مستقل

با مراجعه به لينک زير از دولت ايران بخواھيد که به . بايد با امضای درخواست سازمان عفو بين الملل دست به اقدام زد
  . رفتار غير انسانی خود با منصور اسانلو پايان دھد

Stop the inhumane treatment of Mansour Osanloo   
لطفا شما نيز با نوشتن .  در اين باره به سفير ايران در بريتانيا نامه اعتراضی نوشته استUNISONديو پرنتيس دبير کل 

نامه کوتاه در خواست کنيد که به رفتار توھين آميز با منصور اسانلو پايان داده شود و او تحت مراقبت پزشکی و مداوای 
  . شايسته قرار بگيرد

  :  و تکثير ازترجمه
  اتحاد بين المللی در حمايت از کارگران در ايران 

info@workers-iran.org   
85 Hhttp://www.etehadbinalmelali.com  

  
اسانلو المللی کارگری از وضعيت منصور نگرانی دو اتحادیه بين  

ھای کارگری و فدراسيون جھانی کارگران  المللی اتحاديه کنفدراسيون بين: ر آمده است به نوشته وبالگ کارگری راه کارگ
زندانی ھيئت  المللی کار، نسبت به وضعيت منصور اسانلو، رئيس ھايی برای سازمان بين با ارسال نامه حمل و نقل

 .نگرانی کردند مديره سنديکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تھران و حومه، ابراز
 

زندان رجايی شھر کرج به بيمارستانی در اين شھر  اش از آقای اسانلو در روزھای گذشته به دليل تشديد بيماری قلبی
ھای پزشکی بيشتر و درمان  که وی دچار گرفتگی رگ شده است و به مراقبت اند انتقال يافت و پزشکان معالج گفته

 .نياز دارد اش ناراحتی قلبی
جھانی کارگران حمل و نقل در نامه خود به  ھای کارگری و فدراسيون المللی اتحاديه اسيون بيندر اين ارتباط، کنفدر

اين نھاد وابسته به سازمان ملل متحد برای رسيدگی به وضعيت  المللی کار خواستار دخالت سريع سازمان بين
 .اند شده جسمانی آقای اسانلو

عضو کنگره کار کانادا، به راديو فردا  ھای کارگری و لی اتحاديهالمل نژاد، مشاور کنفدراسيون بين مھدی کوھستانی
ھا با وزير کار و امور اجتماعی جمھوری اسالمی ايران تماس  اين نامه المللی کار پس از دريافت سازمان بين: گويد می

 .خواستار پيگيری او در اين مورد خواھد شد خواھد گرفت و
المللی کار جواب خواھند داد يا موضوع را پيگيری خواھند کرد يا خير،  سازمان بين بهھای ايران  اينکه مقام: افزايد وی می

 .گردد المللی کار در ژنو باز می شرايط نشست ماه مه و ماه ژوئن سازمان بين به
 المللی در مورد حقوق بين نژاد با اشاره به قوانين جمھوری اسالمی ايران و نيز مقاوله نامه ھای کوھستانی آقای

 .شوند وضعيت زندانيانی است که بيمار می ھا رسيدگی به وظيفه دولت و سازمان زندان: گويد زندانيان می
ھایی مبنی  ھای کارگری و فدراسيون جھانی کارگران حمل و نقل از گزارش اتحاديه المللی در اين حال، کنفدراسيون بين

 .اند انتقاد کرده روز بستری بودنش در بيمارستانزنجير به دستان و پاھای منصور اسانلو در مدت سه  بر زدن
پس از آنژيوگرافی و در حالی که ھنوز به طور «: گويد می از فاطمه گلگزی، مادر منصور اسانلو، در اين باره به رادیو فردا

 «.بند و پابند زدند کامل به ھوش نيامده بود، دست
نزديک شدنش و نيز ھمسرش اين فعال کارگری به او  مانع ازوی با اشاره به اينکه چھار مامور محافظ آقای اسانلو 

 .در صورت اصرار، منصور اسانلو را در زندان بيشتر اذيت خواھند کرد اند که افزايد که آنھا گفته شدند، می
پاسخ  اسانلو به اين پرسش که تھديد به اذيت شدن فرزندش از سوی چه کسی يا کسانی عنوان شد، مادر آقای

 «.اند موضوع را گفته ھايی که با منصور اسانلو به بيمارستان آمده بودند، اين زندانبان«: دھد می
ای از نامساعد بودن وضعيت  و حومه با انتشار بيانيه پيش از اين نيز سنديکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تھران

 . بودزندانی اين تشکل کارگری، ابراز نگرانی کرده جسمانی منصور اسانلو، رئيس
 :اتوبوسرانی تھران و حومه در بيانيه خود با اشاره به بيماری منصور اسانلو نوشته بود سنديکای کارگران شرکت واحد

پزشکی برای او را در خارج زندان  خانواده او و اعضای سنديکا از دستگاه قضايی انتظار دارند امکانات معالجه و رسيدگی»
 «.فراھم کند

ھای امنيتی به پنج سال زندان  ماموران امنيتی در تھران بازداشت و به اتھام  توسط٨۶اه سال منصور اسانلو در تيرم
 .شد محکوم

به اتھام امنيتی محاکمه و به يک سال  شود، در تابستان سال جاری دوباره او که در زندان رجايی شھر کرج نگھداری می
 .زندان ديگر محکوم شد
 .ت که در ساليان اخير با چنين رفتارھايی مواجه بوده استکارگری نيس آقای اسانلو تنھا فعال

 .اند کارگری نيز در ھمين مدت بازداشت و يا زندانی شده دھھا فعال
   .زندانی، ابراھيم مددی، رضا شھابی، غالمرضا غالم حسينی و رضا رخشان ھستند از جمله اين فعاالن کارگر

  
  )) مارس ، روز جھانی زن  8در گرامی داشت ((  

  
روز اتحاد و ھمبستگی بين المللی زنان ِ سراسر جھان ، برای مبارزه در راه آزادی ، برابری ، صلح و )  اسفند 17(  مارس ، 8

این روز در واقع روز مبارزه عليه نابرابری و استثمار ، شکنجه و زندان ، اعدام و سنگسار ، جنگ و نابودی محيط . دمکراسی است 
 مارس روز 8.   و بی حقوقی تحميل شده از جانب سرمایه ، به زن و مرد کارگر و تحت ستم  است زیست  و انواع ستمگری



 362

بيداری زنان و روز کيفر خواست نيمی از انسان ھای ستمدیده و استثمار شده  جھان ، عليه ستم و بھره کشی سرمایه بوده 
ای نابودی ظلم و بيدادگری عجين شده و با ان پيوند خورده است این روز در واقع با نام کارگر و آرمان انسانی این طبقه بر. است 

زنان آگاه و مبارز در این روز با گردھمایی ھای خود در اقصی نقاط جھان ، بانگ حق طلبی خود را عليه تحميل ستم و بی .  
م خود را برای مبارزه با حقوقی نسبت به خيل عظيمی از انسان ھای روی زمين ــ زنان ــ به گوش جھانيان می رسانند و عز

  . ریشه و بنياد این ستم و بھره کشی از زن ، یعنی سرمایه و سرمایه داری جزم می کنند 
ميدانيم که ستم و بھره کشی از زن قدمتی طوالنی دارد و در واقع با تاریخ پيدایش مالکيت خصوصی و به وجود آمدن طبقات در 

و که با تغيير شيوۀ توليد و به وجود آمدن مالکيت خصوصی و طبقات در جامعه ، به بدین نح. جامعه ھمراه و ھمزاد بوده است 
تدریج نقش پررنگ زنان در توليد اجتماعی کمرنگ و کمرنگ تر می شود و این بخش از جامعه درموقعيتی تضعيف شده و 

ار با تقسيم کار جامعه به طبقات ِ فرودستی زنان و وضعيت شکنندۀ آنان البته درطول تاریخ ، ھرب. فرودست قرار می گيرد 
اشکال تازه تر و فریبنده تری به خود می گيرد و به ویژه در ) برده و برده دار ، رعيت و فئودال ، کارگر و سرمایه دار ( متخاصم جدید 

  . نظام سلطه و استثمار سرمایه ، پيچيده تر و مزورانه تر می شود 
بۀ بردگان مزدی سرمایه از یک سو ھمچون مردان کار و زحمت ، در کارخانه ھا ومراکز کار و زنان کارگر در یک چنين نظامی ، به مثا

توليد، به شکل بی رحمانه ای استثمار می شوند و از سوی دیگر در زیر سلطۀ قوانين و فرھنگ مرد ساالر و ارتجاعی ، انواع  
انگی رایگان ، شرایط باز توليد نيروی کار را با کمترین ھزینه از سویی با ارایه کار خ. توھين ھا و تحقير ھا را تحمل می کنند 

ھم به . فراھم می نمایند واز دیگرسو به اجبار ، در ھمان خانه و بيرون از آن ، به انواع و اقسام  خشونت ھا  تن در می دھند 
اراده کند ، آن ھا را به بازار کار گسيل بخش وسيعی از ارتش ذخيره کار ارزان تبدیل می شوند ، تا ھر زمان که سرمایه بخواھد و 

دارد و با پایين ترین دستمزدھا به خدمت بگيرد و وقتی ھم که منافعش ایجاب کند مجدداً به کنج خانه ھا براند و ھم مسئوليت 
  . . .سنگين و پرمشقت کار خانگی را با ھمۀ زیر و بم ھای آن بر دوش کشد و بی وقفه به پيش برد و 

 مثابۀ نيمی از نيروی کار جامعه ، باید که در نظام بھره کشی و استثمار سرمایه ھمواره تحت سلطه و انقياد باشد ؛ آری زن ، به
به قوانين و فرھنگ مردساالرانه و ارتجاعی تمکين نماید و خود را با آن ھا ھمسو و ھماھنگ سازد ؛ انواع خشونت ھا و توھين و 

فرودست باشد ، تا به ھمۀ اشکال ستم و بھره کشی سرمایه تن در دھد و بخشی از ارتش تحقيرھا را تحمل کند و در یک کالم 
  . . . ذخيرۀ کار باشد ، برای انباشت بی وقفه و پایان ناپذیر سرمایه و کسب سودھای نجومی و افسانه ای و 

 اعتراضی تودۀ زنان کارگر ، عيناً و جنبش آگاه و بيدار زنان ، در سال ھای پایانی قرن نوزدھم ، به مثابۀ سمبل جنبش ھای
،      " دست مزد ھای کم " ، " ساعات طوالنی و شرایط غير انسانی کار: " بخشی از ستمگری و بی حقوقی سرمایه را ھمچون 

" و  " حق برخورداری از آموزش حرفه ای برای زنان " ، " حق اشتغال " را به ھمراه خواست ھایی چون " نداشتن حق رای " 
به مثابه مظاھر و نمادھایی از ستم و استثمار سرمایه ، نشانه می رود و در معرض " یان بخشيدن به تبعيض ھای شغلی پا

این جنبش به درستی ھمۀ این بی عدالتی ھا و . خشم و تنفر تودۀ کارگران و ھمۀ مردم تحت ستم و استثمار قرار می دھد 
  . توده ھای تحت ستم و استثمار را به مبارزه با آن فرا می خواند ستمگری ھا را از چشم سرمایه می بيند و تمامی

 مارس ، در واقع خود نتيجه و ماحصل یک چنين روندی است که نام آن را زنان کارگر کارخانه ھای نساجی شھر نيویورک در 8و 
 نقطه اوج مبارزۀ جھانی زنان ، عليه  مارس در واقع8. آمریکا ، با مبارزه و جانفشانی ھای خود بر صحيفه تاریخ ثبت کرده اند 

ستم و بھره کشی اقتصادی ، سياسی ، فرھنگی ، جنسيتی و مردساالرانه موجود در جامعه است که زنان کارگر ، آن را با رنج 
  .و خون خود بنيان گذاشته و با مبارزه ای پيگير به کرسی نشانده اند 

ر کشورھای سرمایه داری از شمول و گستردگی فراوانی برخوردار جنبش زنان در ایران نيز ھمچون جنبش زنان در دیگ
بخشی از زنان ، به پيروی از جنبش آگاه و بيدار زنان در ھشت مارس و سنت انقالبی و رادیکال آن ، با تکيه بر . است 

 مدنی  و جنبش کارگری و مبارزات توده ھای کارگر و مردم تحت ستم ، مبارزه برای کسب آزادی ھای دموکراتيک ،
قانونی را از رو در رویی با سرمایه و ستمگری و استثمار طبقاتی جدا ندانسته و ضمن قبول و پذیرش تنوع در اشکال 

مبارزه ، سرانجام ، رھایی از ستم سرمایه را تنھا راه نجات از ھمۀ مصائب و نابسامانی ھای مبتال به زنان می دانند و 
و بخشی دیگر که در مجموع  با درکی بغایت . ھيچ عنوانی از ھم جدا نمی کنند این دو شکل تالش و مبارزه را تحت 

راست و رفرميستی ، در تالشند تا  بدون توجه به ریشه ھای عميقاً طبقاتی خواست ھا و مطالبات زنان و ارتباط آن با 
و برخی خواست ھا "  مردساالر فرھنگ" مناسبات سرمایه داری ، استراتژی و افق جنبش زنان را در چھارچوب مبارزه با 

آنان . و مطالبات صرفاً مدنی ، محدود نموده و در نھایت به یکسری برابری ھای حقوقی و قانونی با مردان ، تقليل دھند 
فرودستی زنان نيز یکی از ارکان نظام سرمایه داری است و تا آن زمان که سرمایه داری پابرجاست و درک نمی کنند که 

  .ت می کند ؛ زن موجودی  فرو دست و درجه دوم باقی خواھد ماند سرمایه  حکوم
زمان آن فرارسيده است که جنبش رادیکال زنان در پيوند با مبارزه طبقاتی وجنبش کارگری، رو در رو با سرمایه ، به 

این . ا متحقق کند اھداف انسانی و برحق خود جامه عمل پوشانده و به ویژه در شرایط و اوضاع و احوال کنونی ، آن ھا ر
واقعييتی است که اکثریت زنان جامعه ی ما را زنان محروم و کارگر تشکيل می دھند و این بخش از زنان بيش از سایر 

زنان کارگر و تحت ستم جامعه ،  در زیر . اقشار و طبقات اجتماعی از ستم و نابرابری جنسيتی و طبقاتی رنج می برند 
و نابرابری ھای اقتصادی و سياسی و اجتماعی و فرھنگی و جنسيتی اھدایی این نظام بار ستم و بھره کشی سرمایه 

این بخش از زنان اگر متشکل شوند و به علل و اسباب بی حقوقی و . قرار گرفته و به سختی روزگار می گذرانند 
دسرمایه داری و رادیکال محروميت خویش آگاه گردند ، بھتر از ھر قشر و  گروھی این توانایی را دارند که اھداف ض

جنبش زنان را تا از ميان برداشتن ھمۀ اجزاء نابرابری ھای جنسيتی و طبقاتی به پيش برده و در ھمراھی با دیگر اقشار 
و طبقات تحت ستم و استثمار جامعه برای رھایی جامعه از منجالب سرمایه نقش پررنگ و تأثير گذاری بازی کنند بنا بر 

نخواھد توانست تا برابری کامل زن و مرد در . . . دون به حساب آوردن ميليونھا زن کار گر و خانه دار و این ، جنبش زنان ب
  .جامعه  پيش روند 

  
متشکل از زنان و مردان کارگر و فعال کارگری ، با اعتقاد به "کميته ھماھنگی برای کمک به ایجاد تشکل ھای کارگری " 

 مناسبات سرمایه داری و حاکميت سرمایه  بر ھمۀ ارکان جامعه و تمامی  تار و تا زمان سلطۀ:  این اصل اساسی که 
پود آن ، قوانين و فرھنگ مردساالرانه از جامعه رخت بر نخواھد بست و لذا برابری زن و مرد بطور کامل و در ھمۀ ابعاد 

 ، خواست ھا و مطالبات خود را تأمين نخواھد شد. . . زندگی اجتماعی و اقتصادی و سياسی و فرھنگی و جنسيتی  و 
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به این شرح زیر اعالم نموده و برای تحقق یک به یک موارد آن تالش و مبارزه خواھد  مارس ، روز جھانی زن ، 8در روز 
  :کرد  

و . . .  ــ برابری کامل حقوق زنان و مردان در ھمۀ عرصه ھای زندگی اقتصادی و سياسی و اجتماعی و فرھنگی و جنسيتی و 1
غو ھر نوع  قوانين زن ستيزانه و جنسيت محور ، که زنان را از دستيابی به حقوق خویش در عرصه ھای مختلف محروم می ل

  .نماید 
  .  ــ برخورداری از حق اعتصاب و حق ایجاد تشکلھای مستقل زنان  و ھمين طور آزادی ھای دموکراتيک و مدنی 2
 فشارھا و پيامد ھای آن ، مستقيم یا غير مستقيم  متوجه زنان محروم و تحت ستم  ــ لغو قرار دادھای موقت کار ، که بيشترین3

  .جامعه خواھد بود 
  . ــ لغو مجازات اعدام و آزادی زندانيان سياسی و عقيدتی 4 
  ــ حمایت از تمامی جنبش ھای آزادیخواھانه و برابری طلب و جلوگيری از بازداشت ، محاکمه ، تھدید و تعقيب فعالين5

  .جنبش ھای اجتماعی 
 ــ برخورداری از حق طالق ، حق عائله مندی ، حق حضانت از فرزندان ، حق انتخاب پوشش و محل زندگی ، حق انتخاب 6

  . . .  ھمسر ، حق تحصيل ، حق آزادانۀ سفر به مناطق مختلف  و 
بانه روزی ، تکراری و طاقت فرسای خانگی  ــ در نظر گرفتن دستمزد و حقوق ماھيانه ، برای زنان خانه دار که به کار ش7

مشغولند و برخورداری از حق استفاده از مزایای بيمه ھای اجتماعی و برخورداری ازمھد کودک رایگان برای این بخش از زنان 
 .  
ال  س20 ــ برخورداری از حقوق و مزایای کامل  برای ھر نوع بازنشستگی ِ پيش از موعد ، از جمله باز نشستگی با 8 

  . سال سن 42سابقۀ کار و 
 ــ با توجه به کار طاقت فرسا و مسئوليت سنگين ِ شغل پرستاری ، این حرفه می بایست جزء مشاغل و حرفه ھای 9 

  .سخت و زیان آور محسوب شده  و پرستاران باید بتوانند از بازنشستگی  پيش از موعد ، با حقوق کامل  برخوردار شوند 
رگری که در طول مدت کار ، در صد حق بيمۀ آن ھا ، از حقوق شان کسر شده است ، در صورت فوت  ــ حقوق زنان کا10 

  .باید عيناً مثل مردان ، به فرزندان آنان  تعلق گيرد 
  . ــ از ميان برداشتن و لغو ھر نوع  خشونت عليه زنان ، از جمله سنگسار آنان 11 

ده در جامعه و حمایت ھای ویژۀ بھداشتی و روانی و آموزشی و حرفه ای از  ــ تأسيس خانه ھای امن برای زنان آسيب دی12
  .آنان 

  . ــ به رسميت شناختن ممنوعيت کار کودکان و محاکمۀ ھر آن که اقدام به استخدام و به کار گماردن کودکان باشند 13
قابت ھای سرمایه داری ، که به طور  ــ محکوم کردن جنگ افروزی و مسابقۀ تسليحاتی ، تحریم ھای اقتصادی ناشی از ر14

  .قطع بيشترین زیان ھای آن متوجۀ طبقۀ کارگر و توده ھای تحت ستم مردم می شود 
  . ــ حمایت از جنبش مادران عزا دار و ھمراھی و ھمدلی با انان در ھر کجا که الزم  باشد 15
  

   مارس ، روز جھانی زن8زنده باد 
  برقرار باد آزادی و برابری

   ھماھنگی برای کمک به ایجاد تشکل ھای کارگریکميته
11 / 12 / 89 
  

 از اعضای کميته ھماھنگی اجرای حکم زندان افشين ندیمی،
 

افشين ندیمی، فعال کارگری و از اعضای کميته ھماھنگی برای کمک به  :کميته دانشجویی دفاع از زندانيان سياسی
  .یافت ه حبس تعزیری خود، به زندان مرکزی شھر سنندج انتقالکارگری، برای اجزای حکم چھار ما ایجاد تشکل ھای

ندیمی عضو کميته ھماھنگی برای کمک به  به گزارش وبسایت کميته ھماھنگی، روز دوشنبه نھم اسفندماه، افشين
دادگاه . حبس، خود را به دادگاه شھرستان کامياران معرفی کرد  ماه4ایجاد تشکل ھای کارگری، جھت گذراندن 

  .را روانه زندان مرکزی سنندج کرد ستان کامياران نيز اوشھر
 روز بازداشتی که به سر برد در طول این 28دستگير، و در طول  1388 الزم به ذکر است افشين ندیمی تابستان سال

ریق ط شد و آخرین بار توسط شعبه یک دادگاه انقالب سنندج به اتھام اقدام عليه امنيت ملی از  بار دادگاھی3مدت 
 . ماه حبس تعزیری محکوم گردید4نوشتن مقاله به 

 
 

  اجتماعي ابالغ پرداخت عيدي كاركنان و بازنشستگان تامين
  

اجتماعي پرداخت   از سوي صندوق تأمين : آمده است89 اسفند 11 ایلنا در تاریخ –به گزارش خبرگزاری دولتی کار ایران 
  .ابالغ شداجتماعي  عيدي به كاركنان و بازنشستگان تأمين

اي به واحدھاي اجرايي جھت  اجتماعي طي بخشنامه به گزارش ايلنا، ميزان عيدي كاركنان و بازنشستگان صندوق تأمين
  .پرداخت ابالغ شد

  .ھزار لایر است180ميليون و 3شايان ذكر است مبلغ عيدي براساس مصوبه ھيأت دولت 
  پايان پيام

  
  ار ھستندھاي خود طلبك بازنشستگان بابت مستمري
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دبيراجرايي خانه كاگر قزوين با يادآوري :  آمده است89 اسفند 11 ایلنا در تاریخ –به گزارش خبرگزاری دولتی کار ایران 
دولت به :  ھنوز پنج درصد از دولت طلبكار ھستند، گفت89ھاي سال  اينكه كارگران بازنشسته بابت افزايش مستمري

  . جبران كند90تماعي بايد اين بدھي را در سال عنوان مسوول اداره سازمان تامين اج
 درصدي بوده است و اين 11 تورم 89مبناي محاسبات مستمري سال : سيد علي كريمي در گفتگو با خبرنگار ايلنا، گفت

  .است  درصد افزايش داده6درحالي است كه دولت تنھا براي سال جاري مستمري بازنشستگان را فقط به ميزان 
اين در :  درصد باقيمانده صورت نگرفته است؛ گفت5اينكه تا اين لحظه ھيچ اقدامي درخصوص پرداخت وي با بيان 

  .ھاي زندگي بطور چشمگيري افزوده شده است شرايطي است كه به دليل آزادسازي بھاي كاالھا و خدمات بر ھزينه
توانند به كمك  شاغل و بازنشسته نميبدون افزايش واقعي حقوق مستمري ھيچگاه كارگران م: اين فعال كارگري گفت

  .مرغ و نان برآيند يارانه از عمده خريد كاالھاي چون شير، تخم
 پايان پيام

  
   وزارت رفاه و تامين اجتماعي90افزايش بودجه سال 

 
در : فت وزير رفاه و تامين اجتماعي گ  : آمده است89 اسفند1 2 ایلنا در تاریخ –به گزارش خبرگزاری دولتی کار ایران 

 افزايش خوبي در حقوق مستمري بگيران مددجوي تحت پوشش نھادھاي حمايتي داشته ايم كه پس از 90بودجه سال 
  .تصويب در مجلس شوراي اسالمي رقم آن اعالم خواھد شد

به گزارش ايلنا، صادق محصولي در نشست شوراي ھماھنگي رفاه و تامين اجتماعي استان لرستان با اعالم اين خبر 
با اجراي قانون ھدفمندسازي يارانه ھا بخش قابل توجھي از بودجه حاصل از اجراي اين طرح به صورت يارانه براي : گفت

  .بيمه اقشار آسيب پذير در نظر گرفته شده است
 92با اجراي قانون ھدفمندسازي يارانه ھا ضريب نفوذ بيمه ھاي درماني به بيش از : وزير رفاه و تامين اجتماعي افزود

  . درصد مي رسد90درصد و بيمه اجتماعي شاغلين به بيش از 
ھر چند برخي از افراد به :  درصدي بيمه ھاي درماني در برنامه پنجم توسعه خبر داد و افزود100محصولي از ضريب نفوذ 

 به دليل بضاعت دليل تمكن مالي نيازمند دفترچه و بيمه ھاي درماني نيستند ولي درصدي از افراد در جامعه ھستند كه
  .مالي نتوانسته اند تحت پوشش بيمه ھاي درماني قرار بگيرند كه اين موضوع در برنامه پنجم توسعه رفع خواھد شد

خوشبختانه در اين : وي اجراي نظام ارجاع و پزشك خانواده را از افتخارات دولت دھم در حوزه درمان خواند و تصريح كرد
وب ميان وزارتخانه ھاي رفاه و تامين اجتماعي و بھداشت و درمان و حمايت ھاي دوره نظام ارجاع با ھماھنگي خ

  .اي نزديك ھمه افراد جامعه از آن بھره مند مي شوند  استان اجرايي شده است و در آينده3مجلس در 
موضوع : وي اجراي طرح ھدفمندسازي يارانه ھا را موجب افزايش سطح رفاه اجتماعي جامعه دانست و گفت

 سال با ھمت دولت و حمايت مجلس و برخالف پيش بيني ھاي مخالفين بدون ھيچ 30دفمندسازي يارانه ھا بعد از ھ
  .مشكلي در حال انجام است كه اميدواريم با اجراي كامل آن شاھد ارتقاي سطح رفاه اجتماعي مردم باشيم

منابع انرژي را يكي از مھمترين مزيت ھاي ھدفمندي وزير رفاه و تامين اجتماعي رفع اختالف طبقاتي و استفاده بھينه از 
از آنجايي كه يارانه ھا بايد به طور مساوي بين ھمه اقشار توزيع مي شد متاسفانه افراد : يارانه ھا دانست و گفت

ھند متمكن بھره مندي بيشتري از يارانه ھا داشتند ولي با اجراي اين طرح افراد نيازمند بھره بيشتري از اين طرح خوا
  .برد

محصولي ايجاد مسكن مددجويان و معلوالن را از جمله اقدامات خوب وزارت رفاه و تامين اجتماعي در حوزه حمايتي 
 ھزار واحد مسكوني براي معلوالن و مددجويان با 200در دولت دھم با حمايت شخص رييس جمھور : خواند و اظھار كرد

  . ھزار واحد آن در سال جاري مورد بھره برداري قرار مي گيرد60كه اولويت زنان سرپرست خانوار ايجاد خواھد شد 
اين افزايش بودجه در :  وزارت رفاه و تامين اجتماعي خبر داد و گفت90وزير رفاه و تامين اجتماعي از افزايش بودجه سال 

 ھيات امناي تامين قالب خدمات درماني، يارانه بيمه ھاي اجتماعي و بازنشستگي كشوري خواھد بود و ھمچنين در
  .اجتماعي بودجه خوبي براي صندوق تامين اجتماعي به خصوص بخش درمان ديده شده است

وظايف و فعاليت ھاي اين : محصولي ، وزارت رفاه و تامين اجتماعي را از جمله وزاتخانه ھاي تاثيرگذار دانست و گفت
تي، وزارت رفاه و تامين اجتماعي را به يك وزارتخانه تراز اول وزارتخانه در ھدفمندسازي يارانه ھا ، بيمه ھا و حوزه حماي

  .تبديل كرده است
وي اظھار اميدواري كرد كه با تالش و كوشش بيشتر، خدمات بھتر و مطلوب تري به جامعه ھدف در اين وزارتخانه ارائه 

  .شود
  امپايان پي

  
   مرگ بر ستمگر -ی عدالتی ھرگز ندیده ملتی اینھمه ب: کارگران کيان تایر شعار ميدادند

  
تجمع اعتراضی کارگران کيان تایر در مقابل بخشداری چھاردانگه در روزھای دوشنبه و 

 چھارشنبه 

کارگران کيان تایر در ادامه تجمع :  اسفند آمده است 12 در تاریخ بنا بر گزارشھای رسيده به اتحادیه آزاد کارگران ایران
 اسفند و دیروز چھارشنبه ٩اردانگه در روز شنبه ھفتم اسفند ماه، روزھای دوشنبه اعتراضی خود دربرابر بخشداری چھ

اسفند ماه نيز دست به برپائی تجمعات اعتراضی بزرگتری در مقابل بخشداری چھاردانگه در جاده اسالمشھر  یازدھم
این کارگران در مقابل بخشداری  اسفند ماه در حالی که حدود پانصد نفر از ١١بنا بر این گزارش دیروزچھارشنبه . زدند

چھاردانگه دست به تجمع اعتراضی زده بودند بقيه کارگران نيز در داخل کارخانه و درپشت نرده ھای کارخانه مشرف به 
  : در این تجمع کارگران کارگران شعار ميداند.جاده اسالمشھر اقدام به آتش زدن ضایعات الستيک کردند

   مرگ بر ستمگر - مرگ بر درغگو - ایمردم باغيرت حمایت حمایت - التی ھرگز ندیده ملتی اینھمه بی عد
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کارگران کيان تایر در این تجمع با توجه به ھفته ھای پایانی سال از بستن جاده خودداری کردند اما بدليل بوق زدنھای 
دگان تا ميدان جھاد که  اتوبان آزا- ممتد ماشينھای عبوری برای اعالم ھمبستگی با کارگران در محور جاده اسالمشھر

  . کيلومترھا مسير است ترافيک بسيار سنگينی ایجاد شده بود
بنا بر اظھار کارگران در حاليکه مامورین راھنمائی و رانندگی با کارگران ابراز ھمدردی ميکردند نيروھای گارد ویژه در 

 اما نيروھای امنيتی با حضور در ميان مصلی محل مستقر شده بودند و از آمدن به محل تجمع کارگران خودداری کردند
این تجمع . کارگران سعی در فيلمبرداری از آنان کردند که با عکس المعل شدید کارگران مجبور به قطع فيلمبرداری شدند

 ادامه داشت و کارگران با نزدیک شدن به پایان ساعت کارشان به تجمع خود پایان ٣٠/١۴ صبح تاساعت ٩از ساعت 
  . دادند

 ۵٠ درصد باقی مانده از ٢٨ عصر چک ١٨بر آخرین گزارشھای دریافتی توسط اتحادیه آزاد کارگران ایران، دیروز ساعت بنا 
درصد عيدی کارگران که می باید اول اسفند ماه پرداخت ميشد صادر گردید و قرار شدامروز به حساب کارگران واریز 

  . شود
مترینتاخيری در اجرای توافقات صورت گرفته برای پرداخت عيدی و دستمزد کارگران کيان تایر اعالم کرده اند در صورت ک

ھایشان اقدام به برپائی تجمعات اعتراضی در مقابل بخشداری چھار دانگه و احتماال در مقابل مجلس شورای اسالمی 
 روز شانزدھم بھمن ماه الزم به ذکر است در پایان تجمع اعتراضی کارگران کيان تایر در بيرون کارخانه در. خواھند کرد

 مورد توافق طرفين قرار گرفت و کارفرما متعھد به اجرای آن ٨٩جدول بندی زیر برای پرداخت دستمزد آنان تا پایان سال 
  : شد
 ٢٤ - ٣ چھاردھم اسفند باقی مانده دستمزد بھمن ماه پرداخت شود - ٢ درصد عيدی کارگران ۵٠ اوالسفند پرداخت -١

  .  درصد باقی مانده کارگران پرداخت گردد۵٠ ھفته آخر اسفند ماه - ٤ماه پرداخت شود اسفند دستمزد اسفند 
 درصد توافق ۵٠ درصد از ٢٢بدنبال این توافق کارگران اعتراضات خود را متوقف کردند اما روز اول اسفند ماه کارفرما فقط 

و منجر به سلسله تجمعات اعتراضی کارگران شده عيدی کارگران را پرداخت کرد که این امر اعتراض آنان را برانگيخت 
   .کيان تایر در مقابل بخشداری چھاردانگه شد

  
  افزايش درآمد است اجتماعي مشروط به  افزايش حقوق كاركنان تامين

  
  معاون توسعه مديريت و سرمايه   : آمده است89 اسفند1 2 ایلنا در تاریخ –به گزارش خبرگزاری دولتی کار ایران 

اجتماعي در رابطه با منابع انساني كشور و تأمين آتيه جامعه را بسيار مھم ارزيابي  جمھور، نقش تأمين ئيسانساني ر
اجتماعي در اين رابطه  ھاي اصلي دولت توجه و رسيدگي به منابع انساني است و تأمين يكي از دغدغه: كرد و گفت

  .نقش اساسي دارد
اي و درماني صندوق  كل بيمه ات امناي تامين اجتماعي در ھمايش مديران فروزنده عضو ھي... ا به گزارش ايلنا، لطف

شدگان  بيمه: ھا عنوان كرد و ادامه داد ترين دستگاه اجتماعي را يكي از پرمخاطب اجتماعي سراسر كشور، تأمين تأمين
تند و بايد براي ارائه دھند با اين مجموعه در ارتباط ھس اجتماعي كه نزديك به نيمي از جامعه را تشكيل مي تأمين

  .ريزي و تالش شود خدمات مناسب به بيمه شدگان برنامه
مديران و : اجتماعي را بسيار مھم ارزيابي كرد و ادامه داد ھاي تخصصي به ويژه در تأمين فروزنده نقش مديريت در حوزه

  .في داشته باشنداجتماعي بايد براي ارائه خدمات به مردم انگيزه كا ھمكاران مجموعه صندوق تأمين
اجتماعي را مشروط به  جمھور افزايش حقوق پرداختي به كاركنان تأمين معاون توسعه مديريت و سرمايه انساني رئيس
اجتماعي و  در پرداخت حقوق بايد عدالت در بين ھمكاران تأمين: افزايش وصول درآمد اين مجموعه دانست و گفت

 نھادھا رعايت شود كه در اين رابطه مباحث كارشناسي در ھيأت امنا انجام ھا و ھمچنين عدالت نسبت به ساير سازمان
اجتماعي  شده است و طي ھفته آينده آماده ابالغ است كه در اين فاصله نيز آماده دريافت نظرات مديران تأمين

  .ھستيم
  پايان پيام

  

  دستمزد 
  يك ميليون تومان براي كارفرمايان قابل پرداخت نيست

  
ھاي صنفي  دبيركل كانون انجمن:  آمده است89 اسفند1 2 ایلنا در تاریخ –برگزاری دولتی کار ایران به گزارش خ

 كارگران اظھار نظرھاي متفاوتي 90درمورد حداقل مزد سال : گفت ھاي خدمات پشتيباني و فني مھندسي شركت
  .دركشور مطرح است
ه بيشتر مشاھده شده نظرات فعاالن كارگران در مورد حداقل مزد آن چه ك: وگو با خبرنگار ايلنا افزود داود جواني درگفت

  . اظھار نظركنند90ھاي كارفرمايي ما كمتر ديده ايم كه راجب حداقل مزد سال   كارگران است و از مقام90سال 
مي ھاي خدمات پشتيباني و فني مھندسي در روزھاي آينده نظر رس ھاي صنفي شركت وي با بيان اينكه كانون انجمن

با اين حال به نظر اين كانون شاخص اصلي : خود را درباره حداقل مزد سال آينده كارگران اعالم خواھد كرد، اظھار داشت
  . كارگران تورم اعالمي از سوي مراجع رسمي است90درتعيين حداقل مزد سال 

نبايد حداقل مزد كارگران افزايش يابد، ھا  سازي يارانه اينكه گفته شود به دليل ھدفمند: اين مقام كارفرمايي تصريح كرد
  .حرف صحيح و قانوني نيست

 نفره كارگري نيز در تعيين حداقل 4جواني در پاسخ به اين سوال كه طبق قانون عالوه بر نرخ تورم بايد معيشت يك خانوار 
د بايد بيش از يك ميليون اگر بخواھيم اين گونه عمل كنيم و خط فقر را مالك قرار دھيم حداقل مز: مزد لحاظ شود،گفت

  .تومان تعيين شود كه براي كارفرمايان قابل پرداخت نيست
اگرافزايش حداقل مزد كارگران طبق تورم اعالمي باشد شاھد اخراج كارگران نخواھيم بود اما اگر خط فقر : او تصريح كرد
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  .مالك باشد بسياري از كارگران شغل خود را از دست خواھند داد
 مپايان پيا

  قانون، قاتل واقعی را تبرئه می کند
 

دادسرای فرودگاه مھرآباد تھران، که حادثه اخير ایران خودرو را از نظر قضایی تعقيب می کند، به خانواده ھای کارگران 
جان باخته در این حادثه گفته است در صورتی که از راننده کاميون شکایت کنند عالوه بر دیه مضاعف، ھم صاحب 

در غير این صورت، نه دیه به آن . ند شد و ھم فردی از خانواده آن ھا در ایران خودرو استخدام خواھد شدمسکن خواھ
ھا تعلق خواھد گرفت، نه صاحب مسکن خواھند شد و نه به جای نان آور از دست رفتۀ آن ھا فرد دیگری از خانواده آن 

  . ھا در ایران خودرو استخدام خواھد شد
ین بحث نمی شویم که به نظر کارگران، بسياری از این ھا نيز ھمچون حرف ھای مدیر عامل ایران ما در اینجا وارد ا

 وعده و وعيدی است که ایران خودرو به خانواده ھای کارگران جان باخته داده ١٣٨٩ بھمن ۵خودرو پس از حادثه مرگبار 
ر گذاشتن این بحران به آن ھا عمل نخواھد است تا بحران فعلی را پشت سر بگذارد و به احتمال زیاد پس از پشت س

ما فرض می کنيم که ایران خودرو ھمه این ھا را که دادسرا گفته است به خانواده ھای کارگران جان باخته می . کرد
دھد، ضمن آن که حتی در این صورت نيز ایران خودرو نه از جيب خود بلکه به قول معروف از کيسه خليفه می بخشد، 

با این فرض می خواھيم توجه . روتی که ایران خودرو در تملک دارد چيزی نيست جز محصول کار کارگرانزیرا تمام ث
کارگران را به قانونی جلب کنيم که دادسرا با تکيه بر آن انگشت اتھام را نه به سوی شرکت ایران خودرو و پيمانکار طرف 

ونه که قبال دادستان تھران گفته بود، از نظر دادسرای ھمان گ. قراردادش بلکه به طرف راننده کاميون دراز می کند
فرودگاه مھرآباد نيز کسی که قرار است به عنوان متھم محاکمه شود راننده کاميونی است که کارگران را زیر گرفته 

  . است
 داند که را کسی می) اعم از عمدی و غيرعمدی(مبنای ادعای دادسرا آن ماده از قانون مجازات اسالمی است که قاتل 

به عبارت دیگر، در مورد خاص بحث ما، قاتل کارگران جان باخته ایران خودرو راننده ای . در قتل مباشرت داشته است
عقل متعارف و دیدگاه حاکم بر جامعه نيز، که در واقع مبنای اجتماعی این . است که با کاميون مرتکب قتل شده است

  آیا واقعا چنين است؟ . کاميون می داندقانون را تشکيل می دھد، قاتل را راننده 
سازوکار قانون برای تعيين متھم طوری است که به گونه ای اجتناب ناپذیر صرفا بر فعل قتل و نه بر زمينه ھای آن استناد 

ه را به این ترتيب، این سازوکار با تمرکز بر صرف فعلِ قتل به گونه ای سنجيده در واقع تمام عواملی را که رانند. می کند
این عوامل کدام اند؟ برخی از این عوامل . به آنجا کشانده است که مرتکب قتل شود، از دایره شمول اتھام خارج می کند

عواملی که سرھنگ . را کارشناس خودِ جمھوری اسالمی نام برده است و ما قبال در نوشته ای آن ھا را ذکر کرده ایم
  : نمایی و رانندگی، نام برده این ھاست مھرایی، رئيس پليس ترافيک شھری اداره راھ

 راننده کاميون حدود دو سال قبل در اثر سانحه ای دچار ضربه مغزی شده بوده، در طول شبانه روز دارو مصرف می -١
  . کرده و ھنگام حادثه به علت مصرف دارو حالت طبيعی نداشته است

 تمام شده بوده و پس از آن تمدید نشده ١٣٨٩ردیبھشت اعتبار کارت سالمت او در ا.  راننده، کارت سالمت ندارد-٢
  . است

 راننده، گواھی نامه پایه یک رانندگی ندارد؛ شرط الزم رانندگی با کاميون کمپرسی ده تُن داشتنِ گواھی نامه پایه -٣
  . یک است

  . کاميون، فاقد برگ معاینه فنی بوده است -۴
  .  سال از عمر آن می گذرد و، به ھمين دليل از رده خارج است٣١ ميالدی است، یعنی ١٩٨٠کاميون ساخت سال  -۵
 کارفرما، یعنی پيمانکاری که با ایران خودرو قرارداد داشته که ضایعات توليد را در داخل کارخانه جا به جا کند، به رغم -٦

  . اطالع از تمام موارد باال، راننده را مجبور به کار کرده است
 ساعته کرده است و این در حالی است که طبق آیين نامه حمل ١٢انکار شيفت کاری راننده را  کارفرما یا ھمان پيم-٧

  .  ساعت باشد٨بار و مسافر ساعات کار روزانه رانندگان نباید بيش از 
 حراست ایران خودرو، که بعدا معلوم شد مدیران آن در عين حال صاحبان شرکت پيمانکار طرف قرارداد با ایران خودرو -٨

ھستند، به رغم اطالع از عبور کارگران از محل تصادف در زمان تعویض شيفت، ھيچ گونه محدودیتی برای تردد وسایل 
  . نقليه در این زمان ایجاد نکرده است

چنان که پيداست، بر اساس آنچه کارشناس راھنمایی و رانندگی گفته است، قاعدتا متھمان این حادثه باید در درجه 
به زبان ساده تر و صریح تر، متھمان .  خودرو و سپس شرکت پيمانکار طرف قرارداد ایران خودرو باشنداول شرکت ایران

اما قانون، سرمایه داران را متھم نمی داند و به .  سرمایه داران ھستند١٣٨٩ بھمن ۵واقعی حادثه مرگبار ایران خودرو در 
آیا ھمين واقعيت . بقه کارگر را به عنوان متھم محاکمه کندجای آن ھا می خواھد راننده کاميون یعنی یکی از افراد ط

 آشکار نشان نمی دھد که قانون به سود طبقه سرمایه دار و به زیان طبقه کارگر نوشته شده است؟ 

  کميته ھماھنگی برای ایجاد تشکل کارگری
  
  ١٣٨٩ اسفند ١٢
  

 فقر  حدود پنجاه درصد جمعيت شھری ایران زیر خط

گيری و  اندازه«نتایج در یک بررسی تحقيقاتی زیر عنوان :  اسفند آمده است 12بری راه کارگر در به نقل از سایت خ
 درصد جمعيت شھری ۵۵ تا ۴۵ اسفند انتشار یافت، حاکی است که ١١که چھارشنبه  ،«تحليل اقتصادی فقر شھر
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ھای رادیو فردا پاسخ  پرسش ر پاریس، بهدر این زمينه فریدون خاوند، استاد اقتصاد د. کنند خط فقر زندگی می کشور زیر
 .گفته است

ًاصوال آیا درباره پدیده فقر در جامعه ایرانی  شود که پيش از پرداختن به این بررسی تحقيقاتی، این پرسش مطرح می•
 شود یا نه؟ جمھوری اسالمی منتشر می آمار و اطالعات رسمی از سوی منابع

کشور را به طور منظم  ھای مربوط به فقر و جمعيت فقير وظف است دادهاز لحاظ قانونی دولت جمھوری اسالمی م
ثبات اجتماعی، کاھش  دولت مکلف است به منظور استقرار عدالت و« قانون برنامه چھارم ٩۵بر پایه ماده .منتشر کند
 نيز کاھش فقر و توزیع عادالنه درآمد در کشور و ھای درآمدی و ھای اجتماعی و اقتصادی، کاھش فاصله دھک نابرابری

ھای  تخصيص کارآمد و ھدفمند منابع تأمين اجتماعی و یارانه پرداختی، برنامه محروميت و توانمندسازی فقرا، از طریق
 «.فقرزدایی و عدالت اجتماعی را تھيه و به اجرا بگذارد جامع

منتھا . ولت باید خط فقر را تعریف کندد ھای فقرزدایی، دارد که به منظور اجرای برنامه بند ج ھمان ماده قانونی مقرر می
وقت پيش وقتی از وزیر رفاه و تأمين اجتماعی پرسيدند خط فقر در ایران  آورم که چند این کار انجام نشده و به یاد می

ھای  ای نيست جز مراجعه به بررسی در این شرایط چاره.کند داد که تعریف خط فقر دردی را دوا نمی چقدر است، پاسخ
 شما به آن اشاره کردید و به وسيله منصور کيانی، کارشناس ارشد ھزینه و در آمد ی، مثل ھمين تحقيقی کهکارشناس

خبرگزاری . تھيه شده است ریزی اقتصادی و ژیال حبيبی، کارشناس آمار، خانوار، خليل عطار، کارشناس ارشد برنامه
 .کند ایسنا این سه نفر را محقق دولتی معرفی می

ھایی را مورد استفاده  چه مالک اند؟ در تعریف این شاخص گيری کرده  خط فقر در ایران را چگونه اندازهاین سه محقق•
 اند؟ قرار داده

سطح فقر بر حسب خانوار . پولی و حد اقل مخارج معاش تعریف شده خط فقر به روش معمول بر اساس واحد
مورد  از لحاظ تغذیه، حداقل کالری.  نفر است٣.٧عادل مناطق شھری ایران، به طور متوسط، م گيری شده که در اندازه

 . کالری در روز ھست٣٠٠نياز، دو ھزار و 

الگویی ھست که انستيتوی تغذیه  در سناریوی اول، رژیم غذایی منطبق بر. بر این اساس دو سناریو در نظر گرفته شده
ًاند، مثال چون برنج گران است، به  گران شدهجانشين کاالھای  در سناریوی دوم، کاالھای ارزان. پيشنھاد کرده است
 .شود استفاده می جای آن از ماکارونی

 آید؟ از این تحقيق چه نتایجی به دست می•
حدود )  نفر٣.٧ھر خانوار مرکب از (خط فقر برای یک خانوار ایرانی در مناطق شھری  اگر سناریوی اول را در نظر بگيریم،

 ھزار ۶۵٠البته . کند می  درصد جمعيت شھری ایران زیر خط فقر زندگی۵۵ این صورت ھزار تومان در ماه است و در ۶۵٠
ھای  تحقيق در تھران یک خانوار برای تأمين حداقل ھزینه تومان یک ميانگين است برای سراسر کشور، زیرا بر پایه ھمان

 .نياز دارد  ھزار تومان در ماه٨١٣خود به 

 ھزار تومان در ماه تعيين شده ۵۴٧فقر  گيرند، خط تر را می ارزان جای کاالھای گراندر سناریوی دوم، که در آن کاالھای 
 ميليون نفر از ٢٣کنند، یعنی بيش از  زیر خط فقر زندگی می  درصد جمعيت شھری ایران۴۴.۵در این صورت . است

قادر نيستند » يت شھری ایران ھزار نفر از جمع٣٠٠ ميليون و ٢٣به بيان دیگر، بر اساس این تحقيق، .شھرنشينان کشور
 «.مقدار کالری مورد نياز خود را در روز جذب کنند

ريشه ..ياحجت ابن حسن«،»مرگ بر ستمگر«:ادامه اعتراضات کارگران کارخانه کيان تاير
 » ظلم رو بکن

رگران گزارش ھای رسيده از تھران حاکی است که اعتراضات کا:  اسفند آمده است 12در بی بی سی بر پایه خبر 
  .  است، ادامه داردکارخانه کيان تاير که از مدتی پيش آغاز شده

به گفته شاھدان عيني، گروھی از کارگران اين کارخانه که ماه ھاست حقوق دريافت نکرده اند، چند روزی است که با 
تش و سر دادن تجمع درون کارخانه، نصب پارچه نوشته ھای اعتراضی به نرده ھای بيرونی کارخانه، روشن کردن آ

   .شعار، اعتراض خود را نشان می دھند
" مرگ بر دروغگو"و " يا حجت ابن الحسن، ريشه ظلم رو بکن"، "مرگ بر ستمگر"به گفته اين شاھدان، شعارھايی چون 

  .  کارگران معترض بوده استاز جمله شعارھای
  اند  کارگران معترض در محوطه کارخانه آتشی بزرگ ايجاد کرده

از رانندگان خودروھای ) جنوب غرب تھران(گران با حضور در حاشيه بزرگراه آيت هللا سعيدی در منطقه چھاردانگه اين کار
عبوری درخواست می کردند که با به صدا در آوردن بوق اتومبيل ھای خود با آنھا ھمراھی کنند، که به گفته شاھدان، 

   .بسياری از رانندگان به اين درخواست عمل می کردند
سايت ھای خبری نزديک به مخالفان دولت ايران روز دھم اسفند خبر داده بودند که کارگران کارخانه کيان تاير، ھمزمان با 

خالفان، به تجمع ھای مخالفان دولت در اعتراض به بازداشت يا حصر ميرحسين موسوی و مھدی کروبي، رھبران م
  . تحصن دست زده بودند

به علت جمعيت زياد متحصنان، نيروھای پليس و يگان ويژه از حمله به متحصنان و : " بودسايت کلمه در اين مورد نوشته
 ".درگيری با آنھا خودداری کردند و تنھا با محاصره کامل متحصنان، از پيوستن مردم به آنھا جلوگيری می کردند
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   مارس مادران صلح کردستان ٨بيانيه 

آوردن   برای بدست خواستند تاریخ را ھمراه با زنان بنویسند؛ آنانی که   مارس نامی است برای رشادتھای آنانی که٨
... ھای مقدس دین، فرھنگ، سياست، تاریخ، قراردادھای اجتماعی و   با نام  پا خاستند که ای به حقوق دفن و انکارشده

 مارس تجدید ٨.  انسان به انسان   مارس لوالیی است برای چرخش نگاه٨.  بودند سنگ قبری ابدی را بر این گور نھاده
ی   و حق طلبانه  مبارزات آزادیخواھانه  به ی گسترده ھا انقياد و سلطه  در پس قرن ی آن زنانی که پيمانی است با ھمه

  . تر و بھتر  پيوستند و ندایی شدند برای فردایی شيرین ھای خاورميانه ملت
اش ميکوبند، اما فرزند  ترین دردھا و جفاھا را بر پيکر خسته ت سخ  اگرچه  امروز در تب و تاب زایشی است که خاورميانه

  ای ست که ھر کس و در ھر جایگاھی نچه امروز روشن و آشکار است تاریخ و گذشته آ. بار دارد سربلند دمکراسی را به
 جایی نخواھيم برد   به  راه با فرار از این مسئوليت و گذاردن بار بردوش ظالمان زمانه. اش مسئول بداند باید خود را در قبال

 و با دیدی   بدون انکار و انتقام از گذشته  که- براه فرزندانی است اکنون مام ميھن چشم ھم. گيرد و وجدانمان آرام نمی
  . ببخشند) روشنایی( آن رووناھی  ای زیبا برای فردا بسرایند و به  ترانه-  آن فراخ نسبت به

   گيوتين نفرت سپرده  ماندن است و دیگران به  رمز شب زنده ای از حاکمان ظالم و پوسيدهدر ایران امروز اطاعت و فرمانبرد
ی قانون پوشانده  اند که خود را در لعاب پوسيده  قربانی ھرم حاکميت اطاعت در ایران امروز زنان بيش از پيش. شوند می
و ) خانواده(ش کشيدن فرھنگ اطاعت در پایين تریناما ما امروز در بزنگاھی تاریخی قرار گرفته ایم که با به چال. است

 با ھر -ھرمِ ساختار اجتماعی خواھيم توانست ھمزمان خواستھای برحق زنان و دیگر اقشار ) حکومت(باالترین نقطه ی
  .  را برزبان آوریم- ...تکثر ملی،مذھبی و

زادی و کرامت شھروندی سوق  خواست آبی شک تاریخ مبارزات زنان در کردستان و ایران ما را ھرچه بيشتر به سوی 
در . طلبی بيش از پيش گرامی بداریم ی حق می دھد و رسمی بدیھی ست که روز جھانی زن را نيز در این پروسه

ھمين راستا ما به عنوان مادران صلح کردستان پشتيبانی خود را از تمامی برنامه ھای اعتراضی روز جھانی زن به شيوه 
 کردستان خواستاریم در راه اجابت حقوق و  ویژه  اعالم می داریم، و از مردم ایران و به جویانه ت و مسالم ای مادرانه

ی دختران و زنان راه آزادی و اشکھای مادران  ھای ریخته خواستھای دمکراتيک خود این روز را گرامی و حرمت خون
  .  دارند  را نگه داغدیده

  
  مادران صلح کردستان 

١٣/١٢/١٣٨٩  

  ددستمز
 

كند عدم افزايش مزد كام كارگران را تلخ مي  
 

مطابق قانون : گويد يك فعال كارگري مي :  آمده است89 اسفند1 3 ایلنا در تاریخ –به گزارش خبرگزاری دولتی کار ایران 
ين كار مكلف بر مبناي تورم، سبد ھزينه زندگي و توان اقتصادي مزدبگيران مشمول قانون كار و تام كار شوراي عالي

  . اقدام كند90اجتماعي نسبت به افزايش حداقل مزد سال 
اظھارات اخير برخي اعضاي كابينه دولت در خصوص جبران قدرت خريد : وگو با خبرنگار ايلنا، گفت اصغر برشان در گفت

  . قانون كار است41 مغاير ماده 90كارگران شاغل و بازنشسته به منظور ثابت ماندن دستمزدھاي سال 
شود؛  ھا دليلي قانوني براي ثابت نگھداشتن حداقل مزد سال آينده نمي بيان اينكه ھدفمند سازي سازي قيمتوي با
 بايد توجه 90ھا شوراي عالي كا براي سال  باتوجه به تغييرات اقتصادي ناشي از اجراي قانون ھدفمند سازي يارنه: گفت

  .بيشتري به موضوع حداقل مزد داشته باشد
 درصد قيمت 20خانه كارگر استان اصفھان با يادآوري اينكه ھزينه نيروي كار ھيچگاه در بيشترين حالت از دبير اجرايي 

 درصد افزايش يابد باز بايد شاھد 20 حداقل مزد 90حتي اگر براي سال : تمام شده توليد بيشتر نبوده است؛ گفت
  . درصدي تورم باشيم كه ميزان قابل توجھي نيست4افزايش 
دولت تنھا : ھا مانع از تقويت معاش جامعه كارگري شود؛ گفت ال كارگري با تاكيد بر اينكه نبايد ھدفمند شدن يارنهاين فع

به شھروندان يارنه انرژي و نان پرداخت كرده و اين درحالي است كه در طول اين مدت شاھد افزايش بھاي كاالھاي 
  .ايم مرغ، نان و حمل و نقل نيز بوده ديگري چون شير، تخم

توان گفت كه شيريني اجراي قانون   افزايش واقعي نيابد مي90تنھا در صورتي كه دستمزدھاي سال : وي تصريح كرد
  .است ھا به كام مردم تلخ شده ھدفمند سازي يارنه

  پايان پيام

  ميليون قاليباف در کشور٢خطر بيکاری برای 

طی سال ھای اخير ھزاران تن از قاليبافان ایرانی از کار : مده است  اسفند آ13به نوشته روزنامه دنيای اقتصاد در تاریخ 
  . ميليون قاليباف دیگر، به دليل واردات بی رویهٔ فرش در معرض بيکاری قرار دارند٢بيکار شده و گفته می شود 

اليبافان ایرانی از این آید؛ اما این در حاليست که ق ھای جھان به شمار می ترین فرش ترین و باکيفيت فرش ایرانی از مجلل
برند و از سویی دیگر نيز کارفرمایان از عدم رونق بازارجھانی فرش ایران طی سالھای اخير گله  مھم بھرهٔ خاصی نمی

  .منداند
به گزارش روزنامهٔ دنيای اقتصاد، رئيس اتحادیهٔ صادرکنندگان فرش دستباف نسبت به خطر نابودی اشتغال دو ميليون 
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به : "کيفيت ھشدار داد و تصریح کرد ھای دستباف بی ه دليل گسترده شدن عرضهٔ غيرقانونی فرشفرشباف کشور ب
 ٢٠ تا ١٠ھا که آن ھم از تورم  ھای ایرانی در مقایسه با محصوالت دیگر کشور دليل باالبودن قيمت تمام شدهٔ فرش
  ".ه استشود، واردات فرش دستباف به شدت رونق گرفت درصدی واقعی در کشور ناشی می

گيرد که محصوالت  این واردات عمدتا از کشورھایی چون چين، ھند و پاکستان صورت می: "ھریسچيان ادامه داد
مند نيست و اصالت فرش دستباف ایران را زیر سوال برده  ھای استاندارد بھره توليدیشان به ھيچ وجه از شاخصه

  ".است
اختن حقوق گمرکی، سود بازرگانی کم و فشار مالياتی سنگين بر نپرد"رئيس اتحادیهٔ صادرکنندگان فرش دستباف، 

  ".بخش رسمی توليدی کشور را از عوامل رونق گرفتن واردات رسمی و قاچاق فرش دستباف به کشور برشمرد
  .شایان ذکر است که بيشتر قاليبافان ایرانی در شھرھایی نظير تبریز، قم، اصفھان و کاشان ساکن اند

   مارس در شھرستان مھاباد8برگزاری مراسم 

 جمعی از فعالين جنبش زنان و جنبش کارگری و اعضای کميته ھماھنگی برای 1389 اسفند ماه 13روز جمعه 
  .ھای کارگری در شھر مھاباد در گراميداشت روز زن، مراسمی را برگزار کردند کمک به ایجاد تشکل

سرود انترناسيونال سرود مراسم با . امه داشت اد6 بعد از ظھر شروع و تا ساعت 3این مراسم از ساعت 
  . ھمبستگی طبقه کارگر شروع شد سپس به یاد جانباختگان راه آزادی و برابری یک دقيقه سکوت اعالم گردید

 مارس توسط یکی از حاضرین 8مراسم با خواندن یک قطعه شعر انقالبی ادامه پيدا کرد و سپس تاریخچه 
ھای کارگری در رابطه  یکی از اعضای کميته ھماھنگی برای کمک به ایجاد تشکلدر ادامه مراسم،  .خوانده شد

به دنبال، دو مقاله تحت  . مارس و نيز موقعيت کنونی جنبش زنان سخنانی ایراد کرد8با اھميت برگزاری مراسم 
اھنگی قرائت توسط یکی دیگر از اعضای کميته ھم" زندگينامه رزا لوگزامبورگ"و " زنی به نام کالرا"عناوین 

  . گردید و سپس یکی دیگر از عضای این کميته، نظرات خودش را در باره شيوه مراسم عنوان کرد

 مارس خوانده شد 8در پایان، قطعنامه کميته ھماھنگی برای کمک به ایجاد تشکلھای کارگر ی در گراميداشت 
ر ميان شادی و شوق حاضرین و پخش مراسم با بحث آزاد و د .که مورد استقبال و تشویق حاضران قرار گرفت

 به پایان 1389 مارس و قطعنامه سال 8شيرینی و پخش تراکتھای اساسنامه کميته ھماھنگی و تاریخچه 
  .رسيد

 برگزاری مراسم ھشت مارس در کامياران

 اسفند ماه، مراسم ھشت مارس با حضور جمعی از فعالين کارگری و اعضاء کميته ھماھنگی 13روز جمعه 
  .ی کمک به ایجاد تشکل ھای کارگری شھر کامياران برگزار شدبرا

سرودھمبستگی طبقه کارگر آغاز شد سپس یک دقيقه سکوت  این مراسم ابتدا با خواندن سرود انترناسيونال،
شعر و مقاله از طرف شرکت کنندگان  در ادامه چند. به یاد تمامی جانباختگان راه آزادی و برابری اعالم گردید

  . مارس روز جھانی زن به اتمام رسيد8شد و در پایان مراسم با خواندن قطعنامه قرائت 

   مارس روز جھانی زن8قطعنامه 

 . مارس روز جھانی زن را به ھمه زنان و انسان ھای برابری طلب تبریک ميگویيم8فرا رسيدن 

 زنان و مردان ازادیخواه و برابری طلب

یی است که برای برابری زن و مرد و یا به عبارتی برابری ھمه انسان ھا  مارس نماد تالش ھمه ان انسان ھا8روز 
زنان و مردانی که در سده ھای گذشته برای از .این روز ،تاریخی بس خونين در طول تاریخ بشری دارد. کرده اند تالش

 .دند و در این راه جان عزیزشان را از دست داده اند کم نبو بين بردن قوانين ضد زن مبارزه کرده

 ھای بارز ان است شاھد وجود  امروز جامعه ایران با وجود فرھنگ حاکم که مرد ساالری و زن ستيزی از مشخصه
در نتيجه .بيشترین فشار ھای اجتماعی و اقتصادی و سياسی بر زنان استجامعه ای که در ان زن نيمه انسان است

 . متاسفانه به نرم جامعه تبدیل شده استچنين شرایطی خشونت ھای ناموسی و انواع تبعيضات عليه زنان

بيش از سه دھه است که زنان در ایران با مبارزات حق طلبانه خود تالشھای زیادی را در جھت رسيدن به حقوق خود 
از جمله این دستاوردھا برپایی . انجام داده و تا به امروز دستاوردھای چشمگيری در این عرسه بدست اورده اند

س در شھرھای مختلف مانند سنندج ،کامياران ،سقز و تھران و سایر شھرھا در سالھای گذشته  مار8مراسم ھای 
 .در این مراسم ھا ھميشه بر خواست ھای زنان بشکل اعالم قطعنامه و یا بيانيه تاکيد شده است. است
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اریم و از ھمه فعالين و  مارس روز جھانی زن بيانيه زیر را در دفاع از حقوق بر حق زنان اعالم ميد8ما به مناسبت 
 .نيروھای چپ ميخواھيم که به جنبش ازادی زن بپيوندید

 لغو ھمه قوانين ضد زن و کليه قوانين تبعيض اميز نسبت به زنان و تضمين برابری کامل زن و مرد در ھمه عرصه -1
 ھای اقتصادی، سياسی، اجتماعی

 ، قومی و مذھبی لغو جدا سازی جنسيتی، تبعيض و ستم جنسی، ملی، نژادی-2

برای زن، لغو کليه ) طالق( سال، حق بی قيد و شرط جدایی18 ممنوعيت صيغه و تعدد زوجات، ازدواج دختران زیر -3
را به کسب ) نظير حق مسافرت، معاشرت، شرکت در فعاليتھای اجتماعی و غيره(قوانينی که حقوق مدنی زنان

برابری کامل حقوق و وظایف زن و مرد در امر تکفل و . شروط ميکنداجازه از شوھر، پدر، و یا سایر مردان خانواده م
 سرپرستی فرزندان پس از جدایی

  لغو حجاب اجباری زنان و ممنوعيت حجاب کودکان و به رسميت شناسی کامل ازادی پوشش-4

  لغو کليه احکام و قوانين ضد انسانی سنگسار و اعدام و قصاص-5

 عتراض و ازادی تشکل و اعتصاب و تحزب و اجتماعات آزادی بی قيد و شرط بيان و ا-6

  آزادی فوری و بی قيد و شرط ھمه زندانيان سياسی و عقيدتی-7

  مارس شھرستان کامياران8کميته برگزاری مراسم 

13/12/1389 

  ھم براي كارگران مشكل آفرين شد مداد چيني

 دبير اجرايي خانه كارگر يزد :  آمده است89 داسفن1 3 ايلنا در تاريخ –به گزارش خبرگزاری دولتی کار ايران 
ھاي با سابقه ساخت نوشت  ھاي چنيني به داخل كشور، كارخانه رويه لوازم التحرير در پي واردات بي: گويد مي

  .افراز داخلي نيز از ھم اكنون با مشكل جدي توليد مواجه ھستند
رويه كاالي خارجي به ويژه محصوالت چيني  قاچاق بيواردات و : علي دھقاني در گفت و گو با خبرنگار ايلنا گفت

ھاي گذشته باعث بحراني شدن صنايع نساجي، لوازم خانگي شده بودند اين بارباعث ايجاد بحران  كه در سال
  .در صنعت ساخت نوشت افزار و لوازم التحريز شده اند

مدتي پيش دچار مشكل شد به ھاي با سابقه ساخت نوشت افزار از در اين رابطه يكي از شركت: وي گفت
  . كارگر آن از آتيه شغلي و اقتصادي مناسبي برخوردار نيستند85طوري كه اكنون تمامي 

در اين رابطه كارگران كارخانه مذكور طي گزارشي از دبير كل خانه كارگر و رئيس فراكسيون : دھقاني گفت
  .كارگري مجلس درخواست كمك كرده اند

كنندگان  ترين مصرف عنوان يكي از بزرگ ن و مسووالن اين كارخانه وقتي ادارات دولتي بهوقتي كارگرا: وي افزود
توان انتظار  كنند ديگر نمي ھاي خارجي و غير ايراني انتخاب مي نوشت افزار اقدام مورد نياز خود را ازميان مارك

  .وضع بھتري را داشت
 پايان پيام

  
 رانمنطقه فقير نشين تھ  از يک دردناکیگزارش

  
. نمايي تھيه نشده است باور كنيد اين گزارش به قصد سياه:   ایلنا آمده است –به گزارش خبرگزاری دولتی کار ایران 

باورند كه  ھاي حدودا مركزي شھر تھران؛ شھري كه بسياري بر اين مشاھدات عيني در يكي از محله گزارشي است از
شرحي است از . كوي و برزن آن نمودار است ترين شكل در  فقر به عريانمحل اجتماع ثروتمندان ايران است، با اين حال

افتد،  ھايي كه ھمه ما با آنھا ھر روز سروكار داريم، مي ھا و سوپرماركت قصابي ھا، فروشي اتفاقاتي كه در ھمين ميوه
   .گذرند شايد بسياري بدون نگاه دقيق، به سادگي از كنار آن مي اما
 

***   
كه حواسم به  سعي كردم وانمود كنم. ي ميوه داشتم كه اضطراب جواني ناخودآگاه مرا جذب خود كردمقدار قصد خريد
البته فروشنده ھم با . پياز طلب كرد زميني و  تومان از جيب خود بيرون آورد و از فروشنده، سيب200. او نيست
   . پياز به او داد2زميني و   سيب2دستي،  گشاده

 
گيريم، از ھر كسي  مردم پول مي به خدا ما كه از دست. آقا مردم گرفتارن”:  را به حرف آوردنگاه عجيب من، فروشنده
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ھاي  برگه. كشيم بينيم و چي مي بيا اينجا، ببين ما چي مي يه روز. اينكه شما ديدي، خوب خوبش بود. فھميم بھتر مي
داران،  ي برگ كاھوي پالسيده كه ھمه مغازهمقدار. به سمت در خروجي مغازه اشاره كرد ”.بيني كاھو را اون گوشه مي

فكر نكني براي . گيرن رو از ما مي ھا چند تا خانم ھر روز بعدازظھر ميان و ھمين برگه”. كنند، نشان داد كاھوھا سوا مي از
مقداري ” .بيني ھاي پايين ميز رو مي اون گوجه. كنن اونھا استفاده مي خودشون از. كار خاصي يا دادن به حيوونات باشه

قابل استفاده  اونھايي رو كه. گيرن ھا رو از من مي ھمون گوجه”. دھد دار را به من نشان مي و پيس گوجه لھيده و لك
باباي ما كه تو ھمين كار بود، ھمه اين جور  وهللا. آقا وضع مردم خيلي خرابه. كنن خورن و مابقي رو رب مي باشه، مي

فكر نكن اينھايي رو كه . داريم شايد يه بنده خدايي به دردش بخوره نگه مي ما. بريخت تو جو ھا رو مي ھا و ميوه سبزي
اينھا . دادم بھشون مي اگه خير بودم و داشتم، جنس خوب. نه وهللا. نيت اينه كه بدوني من آدم خيري ھستم گم به مي

  ”.شم برن، خودم از شرمندگي عين لبو قرمز مي رو كه مي
اين ھفته . تومان بود 700 ھمين ھفته پيش كيلويي. بيني مي”: گويد كند و مي يز اشاره ميھاي روي م فرنگي گوجه به

تونن اين  خوب خيلي از ھمين دور و اطرافمون نمي. قيمتش دونه تا دم عيد چقدر ديگه بياد رو خدا مي.  تومان950شده 
 دادن از ميدون براشون يك گوني ياومدند سفارش م قديما مي.  تومنه200براشون   تومن ھم200. رو تامين كنن

درد مردم رو ما . تا كم خورده بشه دن كم بگيرن االن ھمه ترجيح مي. فرنگي زميني، يا پياز بياريم يا يه جعبه گوجه سيب
   ”.فھميم مي
 

***   
غازه م به فاصله چند متر از. شود شود، كنجكاوي من تازه آغاز مي فروشي كه تمام مي ميوه ھاي صاحب مغازه حرف
قصابي، در كنار مغازه انباري نيز  صاحب مغازه. فروشد فروشي، يك قصابي وجود دارد كه گوشت قرمز و سفيد مي ميوه

ھا  شود، جدا و جداگانه به رستوران را كه به آنجا آورده مي ھاي گوسفندي و گاوي دارد كه در آن چند قصاب راسته
  .كند فروش را تاييد مي ي ميوهھا وي نيز تمامي گفته جالب است كه. فروشند مي

كند كه در جعبه آبي  ھاي مرغي اشاره مي به استخوان. ”بيني ھا رو مي اين استخوان .ھا خراب شده آقا وضع خيلي”
اين . شه مي شن و گوشت براي جوجه كباب مصرف ھا از گوشت مرغ جدا مي اين استخون”. ريخته شده است رنگي

خرند تا  ھا رو با گردن مرغ از ما مي استخون ميان ھمين. بيني گه خودت وایستي ميداريم، ا ھا رو نگه مي استخون
  ”.بده باھاش سوپي، چيزي درست كنن كه مزه مرغ

مردم . مثال گوشته اما ھمش روغنه .گاه بھش ميگن قلوه. بيني اونھا رو مي”. كند به سمت ديگر مغازه اشاره مي
ھايي كه راسته از  به استخوان” .خرن ھا مي گاه ميان از اين قلوه .ار تومني بخرن ھز15-14تونن اكثرا گوشت كيلويي  نمي

برن ازش  مي گفتند مي. خريدند ھا رو سابقا يه سري آدم مي اين استخون”: گويد كند و مي اشاره مي آنھا سوا شده نيز
ھا رو  ميشه بگه، االن ھمينشرمش  به خدا آدم. دن به گاو گوسفندا كنن و مي كشن، بعدش ھم پودر مي روغن مي
  ”.گوشت خريدن كنن مثال ھا قاطي مي گاه خرن، با اون قلوه مردم مي

***  
مركزي تھران، در كنار بازار بزرگ كه روزگاري محل  مواردي كه اشاره شد مشاھداتي است از يكي از محالت نسبتا

 ھاي ميادین وگو با صاحبان غرفه گفت.  آنجا نيستالبته اين موضوع مختص به. آمد مي اسكان ثروتمندان تھران به حساب
واضح است  .كشد ديگري را به تصوير مي ترين نقاط آن، موارد مشابه فراوان بار از غرب تھران گرفته تا جنوبي ميوه و تره

ن نشينا براي بخش نه چندان كوچكي از مردم حادث شود، تكليف حاشيه كه وقتي در مركز پايتخت ايران، چنين وضعي
  شھرھا و روستاھاي محروم چيست؟ شھرھا و ساكنان

. نمايي نيست اينھا سياه. گذارد در پيش چشم مردم به نمايش مي تر تر و عريان چھره كريه فقر، ھر روز خود را واضح
دولت  مقصر اين وضع ھم فقط .دھد آنچه بخش نه چندان كوچكي از مردم را به سختي آزار مي بياني است واقعي از

براي زيور و آزين بستن فالن پل يا  ھا كه ھر روز از شھرداري. ت، ھرچند شايد تقصير آنھا بيش از سايرين باشدنيس
دھند، تا فالن نماينده مجلس كه به جاي شكم  ديگر را افزايش مي چھارراه، عوارض نوسازي و بازسازي و ھزاران مورد

است، ھمه و  اي براي تضمين پيروزي در دوره بعدي انتخابات  جادهبه فكر البي براي تامين اعتبار خالي مردم حوزه خود،
  .ھمه در پيدايش وضع موجود مقصرند

عيدي كه قرار است ھفت . دھد رسيدن عيد نوروز، با ھزار خرج و گرفتاري جديد را مي گذرد و نويد فرا روزھا به تندي مي
نوروزي كه . توماني پر شود ھزار توماني و شيريني چند ھزار 2 ھزار توماني، ميوه ھزار تا 15-10با آجيل كيلويي  سينش

  .بياوريم به آغاز فصل سرد كامي، ارمغاني ندارد، ايمان براي بسياري جز سردي و تلخ
  

 ميبد  کارخانه ی کاشی و سراميک سازی در3اعتراض کارگران 

در ميبد، با تجمع در مقابل دانشگاه ، کارگران سه کارخانه کاشی و سراميک سازی دولتی 1389 اسفند ١۴روز شنبه 
به گزارش دانش جو نيوز، تعداد زیادی از دانش جویان . آزاد این شھر، خواستار پرداخت دست مزدھای معوقه خود شدند

 .دانشکده حقوق و دانشکده فنی دانشگاه آزاد ميبد نيز به جمع کارگران معترض پيوستند
   

این تجمع با قرائت بيانيه . سر دادند»  اتحاد- کارگر، اتحاد - دانش جو «و » تاتورمرگ بر دیک«معترضين شعارھایی از قبيل 
ناميدند و وعده ھایش » دیکتاتوری کوچک اما دروغ گویی بزرگ«در این بيانيه کارگران، احمدی نژاد را . ای به پایان رسيد

 امنيتی در حاشيه این تجمع بود که جرات نکته قابل توجه عدم حضور نيروھای انتظامی و! خواندند» وعده سر خرمن«را 
  .نزدیک شدن به تجمع کنندگان را نداشتند

   
این .  یزد را به مدت بيست دقيقه بسته بودند- اردکان و ميبد - نيز کارگران جاده ميبد 89 اسفند ١٣روز گذشته، یعنی 

  . می کندجاده استان ھای تھران، قم، اصفھان، یزد، کرمان و بندرعباس را به ھم متصل
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 .بود  شده یزد توسط کارگران به مدت بيست دقيقه بسته- اردکان و ميبد-جاده ميبد

مقابل دانشگاه آزاد این شھر   اسفند کارگران سه کارخانه کاشی و سراميک سازی دولتی در ميبد با تجمع١۴روز شنبه 
 .خواستار پرداخت دستمزدھای عقب افتاده خود شدند

معترضين . ميبد نيز به جمع کارگران پيوستند ان دانشکده حقوق و دانشکده فنی دانشگاه آزادتعداد زیادی از دانشجوی
 این تجمع با قرائت بيانيه ای به پایان. سر می دادند” اتحاد- کارگر، اتحاد-دانشجو“ و” مرگ بر دیکتاتور“شعارھایی از قبيل 

وعده ی “ناميدند و وعده ھایش را  ”ک اما دروغگویی بزرگدیکتاتوری کوچ“در این بيانيه کارگران، احمدی نژاد را . رسيد
 .نيروھای انتظامی و امنيتی در حاشيه ی این تجمع بود نکته ی قابل توجه عدم حضور! خواندند” سر خرمن

 این جاده. (یزد توسط کارگران به مدت بيست دقيقه بسته شده بود -اردکان و ميبد -ميبد  اسفند نيز جاده١٣روز گذشته 
 )تان ھای تھران، قم، اصفھان، یزد، کرمان و بندرعباس را به ھم متصل ميکنداس

عده ای به مقبره آیت  پس از حمله. است دیگر شھر استان یزد، اردکان نيز روزھای ناآرامی را پشت سر ميگذارد گفتنی
شھر به دفعات عکس ھای ميتوان در سراسر این  و ھتک حرمت به آن، این روزھا) پدر سيد محمد خاتمی(هللا خاتمی 

امام جمعه یزد دیروز و در نماز جمعه خواستار تقویت قوای . کرد سيد محمد خاتمی و نماد ھای سبز را مشاھده
  .انتظامی این استان شد

  دستمزد
  :كارخبر داد دبيركانون عالي شوراھاي اسالمي

   درصدي حداقل مزد كارگران15احتمال افزايش 
  

 دبيركانون عالي شوراھاي اسالمي :  آمده است89 اسفند1 4 ایلنا در تاریخ –ی کار ایران به گزارش خبرگزاری دولت
  .كاركشور خبر از جلسه شوراي عالي كار درامروز خبر داد

ايم كه به نرخ تورم و  از نمايندگان كارگري عضو شوراي عالي كار خواسته: وگو با خبرنگار ايلنا افزود ناصر برھاني درگفت
  .ه خانوار توجه داشته باشندسبد ھزين

به نمايندگان كارگري شوراي عالي تاكيد شده كه : رييس ھيات مديره كانون شوراھاي اسالمي كار استان تھران گفت
  . درصد راضي نشوند چرا كه حداقل مزد كمتر ازاين مقدارظلم به كارگران است15به كمتر از 

ھاي غير نقدي به كارگران نيز برنامه خاصي دارد يا  كار درخصوص كمكوي در پاسخ به اين سوالي كه آيا شوراي عالي 
  .در اين خصوص كارفرمايان بدون حمايت وكمك دولت قادر به انجام اين كار نيستند: خير؟ اظھار داشت

  پايان پيام
 

 است  برادر منصور اسانلو از اول آذرماه ناپدید شده

آذرماه ناپدید شده و به گفته  افشين اسانلو برادر منصور اسانلو از اول  : اسفند نوشت 14در تاریخ ی ندای سبز آزاد
 با خودشان برده اند ھمکارانش چند مامور لباس شخصی او را از ترمينال جنوب

مسئوالن زندان اوین از ھرگونه اعالم خبری در مورد وی تا  گفته می شود که وی به زندان اوین منتقل شده است اما  
 .کرده اندکنون خودداری 

کارگزی شرکت واحد نيز تا چھار ماه  مسئوالن زندان اوین ھنگام بازداشت منصور اسانلو ریيس سندیکای گفتنی است؛     
 کردند از اعالم حضور وی د ر این زندان خودداری می

زداشت شده وی به چه اتھامی با در حال حاضر ھيچ اطالعی از افشين اسانلو در دست نيست و مشخص نيست که      
 است

 تبریز تداوم اعتراضات کارگری در تھران و

از روز  (الستيک البرز تھران(صدھا تن از کارگران کارخانه کيان تایر :  اسفند آمده است 14 در تاریخ ه گزارش سحام نيوزب
 حاشيه آزادراه آیت مقابل کارخانه در دھم اسفند به تحصن دست زده بودند و گروھی از آنان نيز ھمراه خانواده ھایشان،

 .هللا سعيدی متحصن شدند
پالکاردھایی  گزارش، کارگران کيان تایر که ماھھاست حقوق خود را دریافت نکرده اند با در دست داشتن بر اساس این

 .در نزدیکی این تحصن حضور داشتند در حاشيه آزادراه آیت هللا سعيدی نشسته بودند و نيروھای یگان ویژه نيز
ھای حاميان جنبش سبز در اعتراض به بازداشت یا حصر ميرحسين  ین گزارش، ھمان روز ھمزمان با تجمعبر اساس ا

 علت جمعيت زیاد متحصنان نيروھای پليس و یگان ویژه از حمله به متحصنان و درگيری با موسوی و مھدی کروبی، به
 .می کردند به آنھا جلوگيریآنھا خودداری کردند و تنھا با محاصره کامل متحصنان از پيوستن مردم 
کارخانه ھمچنان چند روزی است که با تجمع  ھمچنين بر اساس گزارش ارگان خبری فعاالن حقوق بشر، کارگران این

به نرده ھای بيرونی کارخانه، روشن کردن آتش و سر دادن شعار،  درون کارخانه، نصب پارچه نوشته ھای اعتراضی
 .دھند اعتراض خود را نشان می

” مرگ بر دروغگو“و ” ظلم رو بکن یا حجت ابن الحسن، ریشه“، ”مرگ بر ستمگر“ اساس این گزارش، شعارھایی چون بر
با حضور در حاشيه بزرگراه آیت هللا سعيدی در منطقه چھاردانگه  از جمله شعارھای کارگران معترض بوده و آنھا کماکان
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خود با  است می کردند که با به صدا در آوردن بوق اتومبيل ھایرانندگان خودروھای عبوری درخو از) جنوب غرب تھران(
 .عمل می کردند آنھا ھمراھی کنند، که به گفته شاھدان، بسياری از رانندگان به این درخواست

 مجتمع پتروشيمی تبريز
به قراردادی نشدن  کارگر پيمانکار مجتمع پتروشيمی تبريز ١٨٠٠اسفند، حدود  به گزارش ایلنا، از روز پنجشنبه دوازدھم

 .مديران اين مجتمع دست به اعتراض زده اند خود از سوی
تبريز، برخالف مصوبه ھيئت دولت در زمينه تبديل وضعيت استخدام کارگران  اين اقدام مديريت مجتمع پتروشيمی

 .پيمانی به وضعيت قراردادی بوده است متخصص و فنی
می تبريز در روزھای گذشته اقدام به تجمع در مقابل اين واحد توليدی پتروشي  کارگر مجتمع١٨٠٠بر اساس اين گزارش، 

 .اند کرده
دستمزد متناسب با رشد تورم و  بر اساس این گزارش، کارگران مجتمع پتروشيمی تبريز ھمچنين خواستار افزايش

 .رفاھی و بيمه شده اند افزايش قيمت کاالھا و خدمات و برخورداری از امکانات
مجتمع پتروشيمی تبريز در قبال اين اعتراض کارگران منتشر  در مورد واکنش مقام ھای دولتی و نيز مديريتتاکنون خبری 
 .نشده است

شاخص ھای مالی   قرار دارد، بر اساس١٣٨٨پتروشيمی تبريز که جزو يکصد شرکت برتر ايران در سال مالی مجتمع
بزرگ و برتر اقتصادی منطقه شمال غرب  سومين شرکتھمان سال، از سوی سازمان مديريت صنعتی ايران به عنوان 

 .ايران شناخته شد
  ھزار تن انواع محصوالت پتروشيمی به صنايع پايين دست داخلی،٢۶۵عالوه بر ارائه  اين مجتمع در سال گذشته،

 . کشور جھان صادر کرده است٢٣ ميليون دالر نيز به ۶۴محصوالتی به ارزش 
کرمانشاه، رشت، اھواز،   بسياری در مورد اعتراض ھا و اعتصاب ھای کارگران در آبادان،اخير، گزارش ھای طی ماه ھای

 .اصفھان و شيراز انتشار يافته است
ھمچنين  ھفته گذشته از در آستانه اخراج قرار داشتن صدھا تن از پرسنل شھرداری آبادان و منابع خبری جرس اواخر

  .بودند  شروع سال جدید خبر دادهکارگران پاالیشگاه آبادان در آستانه عيد و

   ھزار كارگاه جديد4شناسايي بيش از 

ھاي  مدير كل تأمين اجتماعي شھرستان :  آمده است89 اسفند1 4 ایلنا در تاریخ –به گزارش خبرگزاری دولتی کار ایران 
زرسي اين صندوق بوده كه  پرونده فعال در دستور كار با345 ھزارو 41 ماه گذشته، بازرسي از 9در : استان تھران گفت

 بازرسي از كارگاھھاي تحت پوشش تامين 969 ھزار و 42تالش بازرسان شعب تابعه اين اداره كل تا آذرماه امسال 
  .اجتماعي اين استان صورت پذيرفته است

 273ر و  ھزا4 ماه گذشته منجر به شناسايي 9ھاي انجام شده در  بازرسي: رضايي افزود... به گزارش ايلنا، حجت ا
  . بيمه شده گرديده است408 ھزار و 67كارگاه جديد و صورت برداري از 

 قانون 47باتوجه به ماده :  شعبه تابعه اين اداره كل گفت12رضايي با اشاره به بازرسي از كارگاھھاي تحت پوشش 
رفرمايان خوش حساب و شدگان و كا تأمين اجتماعي، بازرسان كارگاھھا موظفند جھت جلوگيري از تضييع حقوق بيمه

ھمچنين برخورد با كارگاه ھايي كه مبادرت به ارسال و پرداخت حق بيمه خارج از مقررات و به نيت سوء استفاده از 
ھاي ارسالي كارفرمايان و پاسخ به درخواست ھاي كتبي  كنند باتوجه به ليست غيرحق از مزاياي تأمين اجتماعي مي

ھا  به انجام بازرسي از كارگاه ھا اقدام نمايند كه اين امر با بررسي دفاتر قانوني شركتھا، نسبت  افراد شاغل در كارگاه
و مؤسسات صورت پذيرفته و در مواردي صورت اسامي افراد تھيه و مدارك و اسناد مالي و قانوني به شرح مفاد قانون 

  .بررسي مي شود
  پايان پيام

 تبریز اعتصاب کارگران در شھرھای تھران و
 
پتروشيمی تبریز و کارخانه  ھا از ایران، کارگران مجتمع بر اساس برخی گزارش:   آمده استرادیو کوچه  نوشته سایتبه 

کار مجتمع پتروشيمی تبریز به قراردادی  کارگر پيمان ١٨٠٠ حدود. اند الستيک البرز تھران دست به تجمعی اعتراضی زده
 .اند راض زدهمجتمع دست به اعت نشدن خود از سوی مدیران این

پتروشيمی تبریز، برخالف مصوبه ھيت دولت در زمينه تبدیل وضعيت استخدام  به گزارش ایلنا، این اقدام مدیریت مجتمع
 .و فنی پيمانی به وضعيت قراردادی بوده است کارگران متخصص

 ر مقابل این واحد توليدیمجتمع پتروشيمی تبریز در روزھای گذشته اقدام به تجمع د  کارگر١٨٠٠بر اساس این گزارش، 
 .اند کرده

مزد متناسب  چنين خواستار افزایش دست ھم ھای غير رسمی، کارگران مجتمع پتروشيمی تبریز بر اساس برخی گزارش
 .اند برخورداری از امکانات رفاھی و بيمه شده با رشد تورم و افزایش قيمت کاالھا و خدمات و

منتشر  ولتی و نيز مدیریت مجتمع پتروشيمی تبریز در قبال این اعتراض کارگرانھای د مقام تاکنون خبری در مورد واکنش
 .نشده است

کارگران کارخانه الستيک البرز، کيان تایر سابق، روز چھارشنبه  زمان، به گفته یک فعال کارگری در تھران، صدھا تن از ھم
 .حصن کردنداله سعيدی تجمع و ت در حاشيه آزاد راه آیت در مقابل این کارخانه،
 .گرفت ھایشان در مقابل این کارخانه صورت راه با خانواده تحصن صدھا کارگر این کارخانه ھم این اقدام دو روز پس از

اسفند، نيروھای پليس و یگان ویژه از درگير شدن  کنندگان در روز دھم به گزارش سحام نيوز، به دليل جمعيت زیاد تحصن
 .ھا جلوگيری کردند مردم به آن وستنھا خودداری و تنھا از پي با آن

 نفر از کارگران الستيک البرز روز ھفتم اسفند در مقابل ٣٠٠ایران، بيش از  پيشتر نيز به گزارش اتحادیه آزاد کارگران
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وضعيت خود  چھاردانگه در اعتراض به شرایط خود دست به تجمع اعتراضی زدند و خواستار رسيدگی به داری بخش
 .شدند

 .و نيز حقوق معوقه کارگران صورت گرفته است  درصد عيدی۵٠ض ھا در واکنش به پرداخت نشدن حداقل این اعترا
 ھای کارگران در آبادان، ھا و اعتصاب ھای بسياری در مورد اعتراض اخير، گزارش ھای الزم به اشاره است در ماه

 .کرمانشاه، رشت، اھواز، اصفھان و شيراز انتشار یافته است

گران ایران خودرو ھمچنان ادامه دارداعتصاب کار  

  
 توليد کم در روز جواب کارگران ایران خودرو به مدیریت ایران خودرو

 مبارزه ادامه دارد اما با شکل دیگر

با گذشت بيش از یک ماه از حادثه خونين کشته شدن بيش ازچند کارگردر ایران خودرو با وجود سرکوب شدید کارگران 
ر وبا وجود تھدید ودستگيری دھھا کارگر اما کارگران ایران خودرو نه از تھدیدات نيروھای امنيتی توسط نيروھای سرکوبگ

 ھراسيده اند ونه از دستگيری وزندانی شدن ونه مرعوب حرفھای مدیریت ایران خودرو شده اند

ود ادامه بدھندکارگران ایران خودرو با اتخاذ یک تصميم ھوشيارانه توانسته اند تا این لحظه به اعتصاب خ  

 کارگران ایران خودرو تصميم گرفته اند با کم کردن توليد روزانه در مقابل خواست مدیریت بایستند

 خودرو نسبت به ھر برنامه توليدی که مدیریت اعالم می کند کمتر توليد می کنند این 100کارگران ایران خودرو ھر روز 
ا می شود کارگران از زدن توليد بيشتر خوداری می کنند وحتی حاضر مبارزه با استقبال ھمه قسمتھا پشتبيبانی واجر

 نشدند رکورد توليد را بشکنند

  ایران خودرو خواستار محاکمه عامالن حادثه کشتار کارگران ھستند نه برکناری آنھا کارگران

  ماه بعد6کارگران خواھان اجرای برگزاری تشکل کارگری ھستند نه وعده 

تگيری عامالن کشتار کارگران ھستند نه دستگيری کارگرانکارگران خواھان دس  

 کارگران خواھان خروج نيروھای سرکوبگر از شرکت ھستند زدن پایگاه مقداد در شرکت

 کارگران خواھان انحالل شرکتھای پيمانکاری ھستند نه تعویض پيمانکار

 کارگران خوھان افزایش دستمزدھا ھستند نه اضافه کاری اجباری

خواھان دریافت مزد در مقابل کار شان ھستند نه صدقه مدیریتکارگران   

  وبرای رسيدن به آن می خواھند در کنار ھم وبا اتحاد ھم مبارزه کنند کارکران برای یک دنيای بھتر تالش می کنند

یشان به کارگران خواھان رسيدن به خواستھای اعالم شده به مدیریت ایران خودرو ھستند وبرای رسيدن به خواسته ھا
 مبارزه ادامه می دھند

  کردستان در سنندج لغو مراسم انجمن صنفی معلمان
 

اسکندر لطفی فرھنگی مریوانی، لغو و چند تن از اعضای انجمن صنفی  مراسم تقدیر و تجليل از: آژانس خبری موکریان 
به  فند ماه قرار بود مراسمیصبح امروزسيزدھم اس. نيروی انتظامی دستگير و بازداشت شدند معلمان کردستان توسط

حضور نيروی انتظامی در محل، از  منظور تقدیر و تجليل از اسکندر لطفی معلم تبعيدی اھل مریوان برگزار شود که با
این مراسم که . جمله پيمان نودینيان دستگير و بازداشت شد برگزاری آن جلوگيری و چند تن از اعضای این انجمن از

انجمن  کردستان ترتيب داده شده بود، قرار بود در کوه آبيدر سنندج و با حضور اعضای این انتوسط انجمن صنفی معلم
  .برگزار شود

 
 کارگران ایران خودرو ھفده اسفند؛
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  سالروز اعتصاب کارگران ایران خودروراگرامی می دارند
 

 دوستان وھمکاران گرامی
دم روز سه شنبه ھمراه وھمگام با دیگر آزادیخواھان در ھای بر حق مر اسفند امسال ضمن پشتيبانی از خواست17در 

اعتراض عليه دولت سرمایه عليه  دیکناتوری عليه بی حقوقی ھا عليه ستم سرمایه در ميدان مبارزه حضور خواھيم 
 با جمعی از کارگران ایران خودرو.   و به اعتراض و تالش خود جھت رسيدن به خواسته ھایمان ادامه خواھيم داد ميیافت

 . کارگران این شرکت را گرامی داشتند84صدور بيانيه ای  سالروز اعتصاب ھفدھم اسفندماه سال 
 :متن کامل این نامه به این شرح است

 دوستان و ھمکاران گرامی
روزسه شنبه ھفدھم اسفند ماه سالروز اعتصاب شکوھمند کارگران ایران خودرو و مصادف با ھشتم مارس روز جھانی 

پنج سال پيش در چنين روزی عده ای از ھمکارانمان به عنوان اعتراض به کم بودن پرداخت رکورد توليد در . دزن می باش
عده ای از .سالنھای توليد تجمع کردند و به دنبال اعتراض کارگران این مساله در شرکت به یک اعتصاب ھمگانی در آمد

ليد که خود مدیریت اعالم کرده بود که اگر کارگران در روزھای دوستان ما به خاطر اعتراض بر عليه کم بودن حق رکورد تو
تعطيلی و غير کاری در سرکار حاضر شوند و تعداد توليد خواسته شده را توليد کنند مبلغی به عنوان حق رکورد توليد به 

ار حاضر شده و رکورد کارگران پرداخت خواھد کرد وما کارگران در روزھای تعطيلی و جمعه ھا از زندگيمان زدیم ودر سر ک
توليد را شکستيم ولی مدیریت زیر قرار خود زد و مبلغی به ما کارگران پرداخت کرد که کمتر از یک پنجم مبلغ اعالم شده 

 .بود و برای ھمين کارگران اعتراض کردند و بالفاصله کميته اعتصاب شکل گرفت و اعتصاب ادامه یافت
 ورود شبانه اعضای بلند پایه مدیریت به سالنھا و قول آنھا مبنی بر برآورده ھراس مدیریت از گسترش ادامه اعتصاب و

ساختن خواسته کارگران اعتصاب بعداز سه روز پایان یافت ولی بعداز گذشت چند ماه مدیریت عده ای از ھمکاران و 
رد و عده ای رانيز به سالنھای دیگر از کار اخراج ک) بھانه پایان قرارداد(فعالين اعتصاب را شناسائی و با ترفندھای زیرکانه

تعبيد کرد وبا تغيير شکل دادن در پرداخت رکورد توليد که در واقع ھمان افزایش آکورد توليد است وبا کنار گذشتن چند تن 
از مدیران ارشد از جمله مدیر حراست؛ پناھنده و رئيس روابط عمومی؛ غضنفری و مدیران مونتاژ چھار و رنگ توانستند تا 

 ب.دودی از فشار این مساله بکاھندح
 دوستان وھمکاران گرامی

ما امسال نيز توانستيم با یک اعتصاب دیگر برگ زرینی  در جنبش .پنج سال از اعتصاب شکوھمند ما کارگران گذشت
  کارگری بوجود بياوریم

 .  گذشته است نير یکی از این اعتصابات86 تير 10 باز ھم اعتصاب کردیم 84ما بعد از اعتصاب اسفند 
 ولی ھمجنان اندرخم یک کوچه ایم

ناامنی ھای جانی ھمچنان کابوسی وحشتناک برای ما تبدیل شده است ھر سال جندین کارگر به علت حوادث جان 
می بازند از پيمان رضی لو  گرفته تا اميد اوالدی از کارگر که در آسانسور جان باخ تا کارگری که زیر قالبھای پرس له شد 

ان باختن کارگری که زیر چرخھای کاميون جان داد تا کارگرانی که در جاده ھا به علت فرسودگی اتوبوس ھا کشته از ج
 . بھمن پرپر شدند6شدند واین بار دھھا کارگر در جلو چشمان خودمان در 

 رضی لورا تبرئه وبه پرونده پيمان. ھيچ کسی را به جرم کشتن کارگر ان محکوم نکردند.ھمه این اتفاقات گویا طبيعی بود
 بایکانی سپردند وبرای دیگران حتی پرونده ای ھم باز نکردند

 بھمن خواسته در صورتی به پرونده رسيدگی خواھد شد 6واکنون دادگاه رسيدگی کننده به پرونده کارگران کشته شده 
  که از راننده کاميون شکایت کنيد نه از مدیریت

 نا کردند که چرا کارگران عليه مدیریت شورش می کنندوآنوقت عده ای بيشرمانه در بوق کر
 .شرکتی که قتلگاه کارگران شده است وھيچ سالی را بدون حادثه مرگ بار سپری نکرده است

 .چکار باید کرد
 از نا امنی ھای جانی بگذریم نا امنی ھای شغلی نيز ھمچنان ادامه دارد

 سال ھمچنان با 12عد از آخرین قراردادھای استخدامی ھنوز بعداز ب. شرکتھای پيمانکاری ھر روز گسترش پيدا می کنند
نمایندگان ،مجلس مدیران شرکت، مسوالن دولتی اکنون صاحبان این شرکتھا . قراردادھای موقت به کار ادامه می دھيم

ی سرمایه مجلس حام. وحاميان قراردادھای موقت شده اندبرای ما ھيچگونه روزنه ای برای امنيت شغلی وجود ندارد
سيستم  .داران ھمچنان به دشمنی با ما کارگران ادامه می دھد و از تصویب قوانين به نفع ما کارگران خوداری می کند

 ھای غير عادالنه مالياتی از ما کارگران ھمچنان ادامه دارد شغل ما کارگران سخت وزیان آور شناخته نمی شود
 . ق کارگرانی پيمانکاری به موقع پرداخت نمی شودحقو.دستمزدھا ھمچنان زیر خط فقر قرار دارند

  .از افزایش حقوقھا در مقابل تورم سرسام آور خبری نيست
 .مدیریت ھمچنان از ایجاد ھر گونه تشکل کارگری جلوگيری می کند

ی تعریف نشریه کارآمد، محلی برا. ما کارگران ھمچنان از نداشتن کوچکترین تربيون برای بيان خواستھای خود محروميم
 .و تبليغ روسا شرکت تبدیل شده است

نشریه پيام ایران خودرو با در آمد ما کارگران وسایتھای اینترنتی ھمگی در خدمت سرمایه داران برای چپاول ما کارگران 
 قرار گرفته است

  
 از گذشته درس بياموزیم

 در کنار دستگاه ھای سرکوب و کشتارش ، ماشين توطئه و عوام فریبی سرمایه نيز84در زمان  شروع اعتصاب اسفند 
آنان به ! مدیران شرکت با مشاھده توقف چرخ توليد یادشان آمد که قرار بوده است حق رکورد توليد را بپردازند. راه افتاد

ند ھراس مدیریت از گسترش ادامه اعتصاب و ورود شبانه اعضای بل. دست و پا افتادند تا کارگران را به سر کار باز گردانند
 پایه مدیریت به سالنھا و قول آنھا مبنی بر برآورده ساختن خواسته کارگران اعتصاب بعداز سه روز پایان یافت
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در مقابل این وضع، صاحبان . باز ھم کارگران خود را مجبور یافتند که در قبال وعده و وعيده به اعتصاب پایان ببخشند .
ل کردند که ھمه پاشنه آشيل ھا، نقاط ضعف جنبش کارگران و نياز سرمایه نه فقط راه مشخص ھميشگی خود را دنبا

حاد آن ھا به فروش شبه رایگان نيروی کار برای کاھش فشار گرسنگی را ھم به سالح ھای مؤثر مقابله با مبارزات آنان 
ن نتيجه بالفصل آن، در ھمان حال، شمارقابل توجھی از اعتصاب کنندگان را از کار اخراج کردند و به عنوا. مبدل ساختند

کارگران به این اقدام کارفرمایان معترض . شدت، سرعت و سختی کار ھمکاران باقی مانده  را بيش از پيش افزایش دادند
صاحبان سرمایه ما در مقابل این اعتراضات با سرسختی . شدند و خواستار بازگشت ھمکاران اخراجی خویش گردیدند

 .د اخراج شدگان را به تعویق انداختند و درنھایت تعویق به محال کردندتمام مقاومت کردند و اشتغال مجد
قبول طرح رکورد توليد از سوی ماکارگران و تن دادن ما به فرسایش ھولناک تر برای صاحبان . اینجا چند چيز روشن است 

وقعيت ضعيف ماکارگران  سرمایه بسيار بيش از آن که بتواند راھی برای بھبود زندگی ما باشد گامی در نشان دادن م
نه طبقه کارگر و نه ھيچ شماری از کارگران نمی توانند از این طریق فشار سھمگين گرسنگی ناشی از استثمار . بود

با عقب نشينی بيشتر و بيشتر در مقابل سرمایه نمی توان به پيشواز تدارک پيکار . مرگبار سرمایه را بر گرده خود بکاھند
با تن دادن به کار بيشتر، با قبول کارھای فرساینده تر و شاق تر، با کاھش مداوم . ه داری رفتنيرومندتر عليه سرمای

انتظارات، با عقب نشينی از مطالبات پایه ای، با قبول زندگی بدتر و بدتر از ھراس مرگ نمی توان حتی یک ریال افزایش 
نی و ھر ميزان تن دادن در مقابل آنچه صاحبان ھر گام عقب نشي. حقوق و مطالبات را بر سرمایه داران تحميل کرد

تنھا راه . سرمایه بر ما تحميل می کنند صرف نفت بيشتری است که آتش طغيان تھاجم سرمایه را شعله ورتر می سازد
کاھشِ حتی سر سوزنی از سيه روزی ناشی از فشار استثمار و اجحافات سرمایه داری، مبارزه نيرومندتر، طرح 

ر، سازمانيابی گسترده تر جنبش ضد سرمایه و به کارگيری مؤثرتر توان پيکار طبقاتی عليه صاحبان سرمایه مطالبات باالت
 .و دولت آن ھاست

اولين نتيجه گيری مدیران شرکت از اقدام کارگران در قبول طرح رکورد توليد این بوده است که به ھر حال در این توازن 
 توان نارضائی ھا و شعله ھای خشم کارگران را از راه ھای کامل سرمایه قوای وحشتناک ميان کارگران و شرکت می

از این گذشته، مدیران شرکت با درک این وضعيت فرصت را برای . دارانه و مناسب افزایش سود سرمایه، خاموش ساخت
 واقعيت ھای این ھا. اخراج کارگران و تحميل شدت، سرعت و سختی بيشتر کار بر ھمزنجيران شاغل آمغتنم شمردند

ھمه چيز بيانگر آن است که موقعيت ضعيف و پراکنده قدرت طبقاتی، زنجير . تلخی است که امروز در پيش روی ماست
وار فاجعه پس از فاجعه را بر ما تحميل می کند، عقب نشينی ھای ناشی از این ضعف و پراکندگی، توان حمله و تعرض 

توسل به راھکارھائی سوق می دھد که شالوده آن ھا نه تحميل دشمن را ده چندان می سازد، ما را به سوی 
این مسير به صورت بسيار . خواست ھای خود بر سرمایه بلکه تن دادن به استثمار وحشيانه تر سرمایه داران از ماست

ه به سالھا است ک.  ھولناکی سياه و بدفرجام است و جز شدت لحظه به لحظه سيه روزی ھای ما ھيچ دورنمائی ندارد
طور بی امان عقب نشسته ایم، ھر سال کشته داده ایم ھر سال اخراج شده ایم ھر سال موقت کار کرده ایم ھيچ 

  .روزی نبوده است که وضع ما از روز قبل بدتر نباشد
 دوستان وھمکاران گرامی

ادی ما را به یاد آنروز در سالن یکبار دیگر حادثه ای روی داد تا ما اعتصاب واعتراض کنيم ورود سراسيمه نوکر سرمایه دھن
او آنروز اعالم کرد من با شما ھمدردی می کنم ولی .شاتل در زمان اعتصاب کارگران شاتل برای مرگ پيمان رضی لو بود 

کارگران عده ای کاندید کردند رفتن کارگران پش دھنادی ھمان .نمی توانم جواب ھمه را بدھم نماینده انتخاب کنيد
 مان نفر ھ16واخراج 

 اعتراض سراسزی کارگران وسازمانھای بين المللی باعث شد که کارگران به سرکار برگرند
  اسفند17اعتصابی دیگر در 

 وبازھم ورود دھنادی واعوان دارودسته اش ھمان وبازھم وعده وعيد وبازھم پایان اعتصاب
 ما درس نگرفنيم دوباره اعتصاب بدون سازمان یافته

مایه مثل قبل ناشيانه بر خورد نکردند بلکه آنھا دوباره دھھا کارگر را بعد از یک ماه اعتصاب با بھانه اما این بار صاحبان سر
 وھمکاران بيجاره به ھر کجا رفتند دست شان خالی بودد. پایان قرارداد اخراج کردند

 نی جایشانرا عوض کردندیع.انھا برای آرام کردند ما کارگران عده ای از مسوالن وقت را نيز از کار برکنار کردند
 و ما بازھم ما درس نيآموختيم

  بھمن7این بار اعتصاب 
 وباز ھم ورود دھنادی ودارودسته اش این بار نه با غضنفری بلکه با گارد ضد شورش

 این بار نه اخراج بلکه با دستگيری دھھا کارگر
 واین بار ھم وعده وعيدوبازھم باز ھم برکناری چند مسول

  خواھند گذشت وحادثه دیگر واعتصابی دیگروباز ھم روزھا
 دوستان وھمکاران گرامی

تا زمانی که سيستم سرمایه داری حاکم است وضعيت ما نيز ھمينطوری خواھد بود ما برای رھائی از این وضع باید آگاه 
ھی جز  شویم با تشکيل ،تشکل ھای کوچک در قسنھای خود شالوده یک تشکل برزگ را پی ریزی کنيم برای ما را

در .پيکار سازمان یافته، متحد و نيرومند عليه سرمایه داری ھيچ راه دیگری برای زندگی و زنده ماندن باقی نمانده است
این پيکار ما کارگران بتنھائی نمی توانيم موفق شویم اولين قدم برای ما کارگران متشکل شدن در خود شرکت است 

وقت باید ھمزمان دیگر کارگران رانيز آگاه کنيم ما تنھا نيستيم فقط خود وقتی که ما خودمان در شرکت متحد شدیم آن
شرکتھای خودرو سازی بيش از جند ميليون نفر می باشند ما خواست مشترک داریم برای درمان خواست مشترک باید 

يم و باید در شعله متحد شد  ما باید عليه سرمایه داری به طور سراسری متحد شویم و ماکارگران ایران خودرو می توان
ورساختن پيکار کارگران ایران، در سراسری کردن آن و در سازمانيابی سراسری ضد سرمایه داری آن نقش بسيار مھمی 

ما برای این کار قبل از ھر چيز باید آخرین مایه ھای توھم به امکان مماشات با نظام سرمایه داری را از تمامی . ایفا کنيم
ما بر این باوریم که تالش وسيع و سازمان یافته برای متحد کردن ھمه کارگران ایران حول . ک سازیمتار و پود وجود خود پا

محور خواستھای مشترک کارگران که در اول ماه می توسط کارگران ایران اعالم شده است  گرد ھم بيآیم این می تواند 
 .داری باشدشالوده محکمی برای سازمانيابی سراسری ما کارگر ان عليه سرمایه 
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 دوستان و ھمکاران گرا می

 
ما روز ھفتدھم اسفند ماه که مصادف با روز جھانی زن می باشد را گرامی داشته و این روز شکوھمند را به ھمکاران و 

بخصوص روز جھانی زن را به ھمه زنان زحمتکش به خصوص زنان ھمکار تبریک می گوئيم ما ضمن پافشاری بر اجرای 
 ه که به مدیریت اعالم شده است خواھان بر آورده شدن فوری خواسته ھای زیر می باشيمبيست ھفت خواست

ما خواھان تشکيل یک کميته حقيقت یاب  با شرکت نمایندگان کارگران و کارشناسان ووکالی مستقل  در مورد حادثه و 
 تعداد کشته شدگان  واقعی می باشيم

 ران با حضور وکالی مستقل وجدا از وکالی دولت ھستيمماخواھان معروفی ومحاکمه عامالن کشتار کارگ
 تشکل حق مسلم ماست ما خواھان ایجاد تشکل مستقل کارگری بدون دخالت  دولت ومدیریت ھستيم

 ما خواھان آزادی فوری تمام کارگران دستگير شده می باشيم
 ما خواھان انحالل حراست پرسنلی وخروج نيروھای امنيتی از شرکت ھستيم

اھان انحالل شرکتھای پيمانکاری و لغو قراردادھای موقت و استخدام تمام کارگران در گروه صنعتی ایران خودرو ما خو
 .ھستيم

ما خواھان انحالل سيستم کنونی پرداخت دستمزدھا و پرداخت دستمزد در مقابل کار کرد و نوع شغل و شيفتھای کاری 
 .می باشيم

ی باشيم دریافت ماليات از حقوق عيدی یک اجحاف برای ما کارگران می ما خواھان لغو سيستم مالياتی کنونی م
 .مالياتھای دریافتی باید به حساب ما بر گردد. کسر دو برابر ماليات از عيدی مورد پذیرش ما کارگران نيست. باشد

 واعتراض حق مسلم اعتصاب. این یکی از خواستھای اساسی ما کارگران است. کارگران زندانی باید به سر کار بر گردند
طبق قوانين بين المللی ھيچ نھادی حق ندارد . ما کارگران در مقابل حق کشی ھا و تعرض به منافع ما کارگران است

 .کارگران را به خاطر اعتصاب اخراج و یا زندانی کند
 دوستان وھمکاران گرامی

يبانی از خواستھای بر حق مردم روز سه اسفند امسال روزخاصی در تاریخ مبارزات مردم ایران است ما ضمن پشت 17
شنبه ھمراه وھمگام با دیگر آزادیخواھان در اعتراض عليه دولت سرمایه عليه  دیکناتوری عليه بی حقوقی ھا عليه 

  ستم سرمایه در ميدان مبارزه حضور خواھيم یافتتم
    و به اعتراض و تالش خود جھت رسيدن به خواسته ھایمان ادامه خواھيم داد

 جمعی از کارگران ایران خودرو
 1389اسفند ماه  14

  

 زمينه سازی برای واگذاری بخش حياتی آب کشاورزی به بخش خصوصی 

عليرضا الماسوندی در حاشيه ھمايش سراسری ششصد نفر از :  اسفند گزارش داد 14در تاریخ واحد مرکزی خبر 
تا زمانی که :  ، در مصاحبه اختصاصی با خبرنگار ما افزود مديران بخش اب کشور که به صورت ويدئو کنفرانس برگزار شد

تعرفه ھای آب کشاورزی اعالم نشود، بخش خصوصی انگيزه الزم را برای ورود و سرمايه گذاری در اين بخش نخواھد 
   .داشت

ين بخش وی که درباره خصوصی سازی در بخش آب کشور و راھکارھای اجرای موفق قانون ھدفمندسازی يارانه ھا در ا
واقعيت اين است که تعرفه کنونی آب کشاورزی رقم بسيار ناچيزی است و در سال ھای : سخن می گفت، افزود

   .گذشته، متناسب با رشد ساير ھزينه ھا، افزايش نيافته است
خش تا زمانی که اين تعرفه اصالح و اعالم نشود، بخش خصوصی موفق به سرمايه گذاری در اين ب"وی با بيان اينکه 

وزارت نيرو پيشنھادھای خود را برای اصالح اين تعرفه به کارگروه تحول اقتصادی دولت اعالم کرده : ، افزود"نمی شود
   .است و منتظر تصويب آن در دولت برای اجرا در سال آينده ھستيم

ر طرح ھای آب مديرعامل شرکت مديريت منابع آب ايران سپس به تشريح مزايای ورود سرمايه گذاران بخش خصوصی د
تسريع در اجرای پروژه ھا، مناسب تر شدن بھره برداری از تأسيسات آب، افزايش اشتغال زايی و توليد : پرداخت و گفت

   .ثروت در کشور و تحول در معيشت مردم، از جمله نتايج ورود بخش خصوصی است
، اثر تورمی در اين بخش نخواھد آنچه روشن است اين است که افزايش تعرفه ھای آب کشاورزي: الماسوندی گفت

  .  خواھد بودداشت و پرداخت آن در توان ھمه کشاورزان کشور
در صورتی که اصالح : وی در ادامه به لزوم ھمکاری بانک ھا در ارايه تسھيالت به کشاورزان اشاره کرد و اظھار داشت

اسبی را در ارتقای توليد کشور و بھره گيری از تعرفه ھا، حمايت بانک ھا و ھمکاری کشاورزان را داشته باشيم، تحول من
  روش ھای نوين برای کاھش ھدررفت آب شاھد خواھيم بود

  

  پيروزی جنبش آزادیخواھانه
  در گرو سازماندھی اعتصابات عمومی است 

  محمد صفوی 
  



 378

"  از طریق١٣۵٧ب و فعالين با سابقه صنعت نفت است که در مقطع انقال* متن زیر حاصل گفتگو با دو تن از کارکنان• 
  ...در اعتصابات سراسری کارگران وکارمندان نفت فعاالنه شرکت داشتند " کميته ھای مخفی اعتصاب 

 پرسشی که امروزه برای بسياری وجود دارد این است، چرا کارگران وکارمندان ایران و خصوصا کارکنان صنعت نفت - س
 از پا در بياورند، امروزه به دفاع از مبارزات ١٣۵٧ در مقطع انقالب که توانستند از طریق اعتصابات سراسری رژیم شاه را

  آزادیخواھانه مردم ایران عليه استبداد حاکم به ميدان نمی آیند؟ تفاوتھا در کجاست؟ 
  
در آن مقطع تمام احزاب وتشکلھای موجود کارگران .  حرکت عموم مردم برای سرنگونی رژیم شاه بود١٣۵٧در مقطع _ ج

ن و کشاورزان و دانشجویان و سایر مردم با رژیمی روبرو بودند که حاصل یک کودتای امریکایی بود و ھيچگونه و معلما
این وضعيت و بطور یقين دالیل متعدد دیگر، . مشروعيتی نداشت و ھمه نيروھای سياسی را بی امان سرکوب می کرد 

ند که سر انجام با اعتصابات کارگری، خصوصا باعث شد که جنبش در آن مقطع به طرف سرنگونی یکپارچه حرکت ک
 ساله،حرکت ھای اعتراضی ٣٢بعد از پشت سر گذاشتن تجربه . اعتصاب سراسری کارکنان صنعت نفت، از پا درآمد

کنونی اکثریت مردم ایران برای تغييرات بنيادین و دمکراتيک و حقوق شھروندی در شرایطی متفاوت از دوران انقالب 
پس در حال حاضر نياز به راھکارھا و ابتکارات جدید منطبق با شرایطع عينی در جامعه، .. ای گرفته است اوج تازه ١٣۵٧

تفاوت دیگر این است که بر خالف امروز کليه صنعت نفت در گذشته دولتی بود و بخش پيمانکاری و استخدام . الزم است
جمھوری اسالمی مبنی بر خصوصی سازیھای گسترده  قانون اساسی ۴۴امروزه با پياده کردن اصل     .موقت کمتر بود

بخش ھای عمده از صنایع نفت و پاالیشگاھا به بخش پيمانکاری و بنگاه ھای خصوصی که عمدتا از افراد و شرکتھای 
در گذشته استخدام موقت کمتر بود و کليه کارکنان وزارت نفت حتی حق . وابسته به حاکميت ھستند سپرده شده اند

چھار چوب قانون داشتند که تا قبل از مقطع انقالب در چندین نوبت کارگران دست به اعتصاب زدند که به اعتصاب در 
در حال حاضر در مجموعه صنایع نفت، با تعداد زیادی از . بخشی از خواسته ھای کوتاه مدت صنفی خود دست یافتند

م که حتی دستمزدھای آنان گاھی تا شش ماه کارگران پيمانی و فاقد حقوق وفاقد ھر گونه تشکل صنفی روبرو ھستي
از آنجا که . و در صورت ھر گونه اعتراضی مورد سرکوب ویا اخراج دستجمعی قرار می گيرند. یا بيشتر، پرداخت نميشود

این کارگران پيمانی در بخش ھایی که مربوط به توليد و توزیع و یا بخشھای کليدی نفت، کار نمی کنند در صورتی 
ھند در اعتراض به بی حقوقی خود موفق شوند که دست به اعتصاب ھم بزنند، اختاللی در توليد و توزیع و بخوا   که

به ھمين جھت سازماندھی جھت . صادرات نفت خام بوجود نمی آید و اعتصابات آنھا به تنھایی اثر گذار نخواھد بود
به این ترتيب به ميدان آوردن .  خود گرفته استاعتصابات ھدفمند و تاثير گذار، شکل پيچده تری نسبت به گذشته به

کليه کارگران و کارمندان صنایع نفت و گاز و پتروشيمی و دیگر صنایع و دیگر کارکنان بخش ھای دولتی و خدماتی، پيش 
اق به حرکت در آوردن آگاھانه و ھدفمند کارگران ، کارمندان و معلمين در راستای احق. زمينه ھای مختلفی را نيز دارد

حقوق سياسی و اجتماعی خود و دردفاع از جنبش آزادیخواھانه و دمکراتيک کنونی در کشور ما، نيازمند بررسی ھمه 
  . جانبه و مطالعه زیاد و تامين پيش شرط ھای الزم است

  
اعتصابات سراسری کارگران و کارمندان نفت چگونه شکل گرفت و چه درسھایی از آن را ١٣۵٧در مقطع انقالب _ س
  آن پيش شرط ھا چيست؟ . يتوان برای مبارزات جاری آزادیخواھانه ملت ایران و مبارزات فعلی کارگران به کار بستم

  
در گذشته کارگران و کارکنان نفت از سالھا پيش دارای سندیکاه بودند و کارگران از این طریق برای امکانات رفاھی و _ ج

البته فعالين .  وجود داشت که مطالبات صنفی را پيگيری می کرددر آن زمان نوعی تشکل. صنفی مبارزه می کردند
کارگری در آن دوره نيز مورد آزار و اذیت دستگاه امنيتی و زندان طوالنی مدت قرار می گرفتند و پيروزیھا به آسانی بدست 

ازماندھی در س" کميته ھای مخفی اعتصاب" ، فعالين کارگری با سازماندھی١٣۵٧در مقطع انقالب . نمی آمد 
با شروع اعتراضات سراسری در کشور،موضوع اعتصابات برای از پا . اعتصابات صنعت نفت نقش اساسی را بازی کردند 

مرحله بعدی که در ھر اعتصاب . در آوردن رژیم شاه در مرحله اول از طریق این کميته ھای مخفی سازماندھی شد
 برای کارگران و خانواده ھای آنان است که در طول اعتصاب دچار کارگری بسيار مھم است تامين منابع مالی و معيشتی
به ھمين خاطر در آن مقطع تامين مالی حرکت اعتصابی از طریق . مشکالت مالی نشوند و این مسله در الویت قرار دارد

یق کميته بخش عظيمی از بازاریان و مردمی که خواھان سرنگونی رژیم شاه بودند بالفاصله تامين می شد که از طر
با این پشتوانه مالی بود که کارکنان نفت توانستند اعتصابات خود را . ھای اعتصابات در اختيار کارکنان قرار می گرفت

درکشورھای دمکراتيک که اتحادیه ھای قدرتمند ھستند ؛ در صورت اعتصاب . پيروزمندانه تا سرنگونی ادامه دھند
اما در نطام ھای . ارمندان اعتصابی وابسته به اتحادیه خود را تامين کنندميتوانند بخشی از دستمزدھای کارگران و ک

دیکتاتوری از جمله ایران که اتحادیه ای در کار نيست که بتواند چنين وظيفه ای را بر عھده گيرد،تالش برای تامين 
اب دعوت می کنيم باید بنا براین وقتی که کارگران را به اعتص. بخشی از ھزینه ھای اعتصا بات بسيار ضروری است

متوجه باشيم که مھمترین شرط برای یک اعتصاب پيروز مند این است که کارگران مطمن شوند که در صورت آغاز 
اعتصاب و در زمان اعتصاب خانواده ھای آنان از حداقل امکان مالی و معيشتی برخوردار باشند تا بتوانند با انگيزه و روحيه 

پس یاد آوری این نکته .  مشروع و عادالنه و آزادیخواھانه خود و اکثریت مردم گام بردارندباالیی در جھت خواسته ھای
بسيار اھمييت دارد کسانی که امروزه در چھار چوب جنبش ضد استبدادی و آزادیخواھانه مبارزه می کنند ، می بایست 

  . در جھت تامين بخشی از ھزینه ھای مالی تالش کنند
  

در شرایط . به کارگران منتقل می شد" کميته ھای اعتصاب"  از طریق١٣۵٧مقطع انقالب کمک ھای مالی در _س 
  کنونی چه شيوه و راھکار مناسبی امکان پذیر است؟ 

  
ھمانطور که قبال اشاره شد طی سی دو سال گذشته بخش عظيمی از صنایع نفت در اختيار پيمانکارانی قرار _ ج 

ت استخدام می کنند این کارگران براستی فاقد ھر گونه حقوقی و تشکلی گرفته است که کارگران را بصورت موق
ھمبسته ھستند و تالش ھای آنان برای احقاق حقوق خود بصورت پراکنده بوده است که به سرعت سرکوب یا مورد 
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از کسانی از سوی دیگر با توجه به اھمييت صنعت نفت، استخدام کارکنان رده باالتر . اخراج دستجعی قرار می گيرند
 و کودتای ١٣٨٨منتھی در حال حاضر بعد از انتخابات ریاست جمھوری در سال . بوده است که مورد اعتماد رژیم بوده اند

انتخاباتی، بخش زیادی از این کارمندان که تحصيل کرده ھستند و از آگاھی سياسی برخوردار ھستند و تمایل به جنبش 
مردم ایران دفاع می کنند ميتوانند رابطه تشکيالتی و " جنبش سبز"د و یا از آزادیخواھانه فعلی و جامعه مدنی دارن

 کارمندان نفت و ١٣۵٧یادمان باشد که در مقطع انقالب ( –ھسته ھای اوليه کميته ھای اعتصابات را سازماندھی کنند 
گران آگاه نقش اساسی را مھندسين روشنفکری که از آگاھی سياسی و تحصيالت باالتری برخوردار بودند به ھمراه کار
وسپس تامين منابع _ .)در سازماندھی کميته ھای اعتصاب بازی کردند که در ادامه منجر به اعتصابات گسترده شد

به نظر ما این یکی از راھکار ھای عملی است که . مالی در جھت آغازاعتصابات عمومی را در دستورکار خود قرار دھند
بنا براین در این مقطع بسيار حساس کنونی فعالين .کنونی مورد استفاده قرار بگيردمی تواند در شرایط پر اھمييت 

اجتماعی و سخنگویان جنبش سراسری و آزادیخواھانه در کشور ما می بایست برای ھماھنگ کردن اعتصابات 
  . مورد توجه قرار دھند را ١٣۵٧سراسری ، تجربه اعتصابات پيروز مند کارگری و تجربيات موفق اعتصابات در مقطع انقالب 

  
   ١٣٨٩ اسفند ١۴

                                                               .بنا به درخواست مصاحبه شونده گان نام آنھا در این متن نيامده است

 براثر تيراندازی سازمان محيط زیست استان کردستان کارمند  قتل چھار
   

توابع شھر سنندج مرکز  روز پنج شنبه چھار نفر در حوالی روستای کانی بوچکان از:   می نویسدآژانس خبری موکریان
که از کارکنان سازمان محيط زیست استان کردستان  به گزارش منابع آگاه نام این افراد. استان کردستان کشته شدند

ين پناھی، معمر مرغوبی و محمود به قتل رسيده اند، مسعود عليخانی، کمال حس بوده و براثر تيراندازی افراد ناشناس
مسئوليت این حادثه را  به گزارش آژانس خبری موکریان تا لحظه تنظيم خبر ھيچ فرد یا افرادی. اعالم شده است احمدی

 محيط بان محيط زیست طی سالھای 110محيط زیست  یادآور می گردد که به گفته یک پژوھشگر. به عھده نگرفته اند
  .ده اندگذشته در کشور کشته ش

  
 در شھرھای تھران و تبریز یکارگر اتاعتصاب

   
کار  کارگر پيمان ١٨٠٠  .دست به اعصاب و اعتراض زده اند کارگران مجتمع پتروشيمی تبریز و کارخانه الستيک البرز تھران

کارگران .اند ض زدهاعترا  اعتصاب ودست کردن آنھا قراردادی داری مدیریت کارخانه از به  در اعتراض مجتمع پتروشيمی تبریز
آنھا دو روز پياپی . کارخانه البرز از روز ده اسفند چرخ ھای توليد را از کار انداخته و در مقابل این کارخانه تحصن کرده اند

کارگر مجتمع پتروشيمی  ١٨٠٠ ایلنا، خبرگزاری حکومتی به گزارش  .جاده قدیم کرج در ناحيه سه راه آذری را بستند
ھای غير رسمی،  بر اساس برخی گزارش .اند گذشته اقدام به تجمع در مقابل این واحد توليدی کردهتبریز در روزھای 

مزد متناسب با رشد تورم و افزایش قيمت کاالھا و  چنين خواستار افزایش دست کارگران مجتمع پتروشيمی تبریز ھم
  .اند خدمات و برخورداری از امکانات رفاھی و بيمه شده

   
فته یک فعال کارگری در تھران، صدھا تن از کارگران کارخانه الستيک البرز، کيان تایر سابق، روز چھارشنبه زمان، به گ ھم

این اقدام دو روز پس از تحصن صدھا کارگر این  .در مقابل این کارخانه، در حاشيه آزاد راه سعيدی تجمع و تحصن کردند
  .خانه صورت گرفتھایشان در مقابل این کار راه با خانواده کارخانه ھم

   
کنندگان در روز دھم اسفند، نيروھای پليس و یگان ویژه از درگير شدن  به گزارش سحام نيوز، به دليل جمعيت زیاد تحصن

  .ھا جلوگيری کردند ھا خودداری و تنھا از پيوستن مردم به آن با آن
رگران الستيک البرز روز ھفتم اسفند در مقابل نفر از کا ٣٠٠پيشتر نيز به گزارش اتحادیه آزاد کارگران ایران، بيش از 

داری چھاردانگه در اعتراض به شرایط خود دست به تجمع اعتراضی زدند و خواستار رسيدگی به وضعيت خود  بخش
درصد عيدی و نيز حقوق معوقه کارگران صورت گرفته  ۵٠ این اعتراض ھا در واکنش به پرداخت نشدن حداقل .شدند
  .است
ھای کارگران در آبادان، کرمانشاه، رشت، اھواز، اصفھان و  ھا و اعتصاب در مورد اعتراض ئیھا خير، گزارشھای ا در ماه

  .شيراز انتشار یافته است
  

 
 مرغ از تركيه تخم واردات/اعتراض به بھای قبض گاز

  
خانوارھا به ویژه مجتمع ایران و صدور قبض ھای عجيب و غریب برای  به دنبال افزایش غيرقابل باور قبض گاز مصرفی در

این اتفاق  در پی. گفته مردم ارقام ميليونی آن سربه فلک گذاشته است دامنه اعتراضات باالگرفت ھای آپارتمانی که به
فروردين در كارگروه تحول اقتصادي  مجتبي شيخ بھايي مدير گازرساني شركت ملي گاز از بررسي كاھش قيمت گاز از

برنامه احتمال كاھش قيمت نيز وجود دارد پيشاپيش اعالم کرد که  ر این موضوع که در ايناو با اظھا. مجلس خبر داد
  «.كارگروه طرح تحول اقتصادي است و ھنوز ھيچ چيز قطعي نيست تصميم نھايي با دولت و

 قبوض مصرفی به ویژه گاز درحاليست که ایران پس از روسيه دومين کشور صاحب ذخایر گاز افزایش شدید بھای
جھان گرانتر شده است که از  دنياست و با وجود این ذخایر قيمت بھای گاز مصرفی در ایران از بسياری از کشورھای

 .نتایج اجرای طرح یارانه ھاست
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  !مرغ از تركيه در ھفته آينده ھزار تني تخم ھاي واردات محموله

 
 ع وزارت بازرگاني از واردات محموله ھاي ھزار تنييدهللا صادقي، مديركل تأمين و توزي .ھر دم از این باغ بری می رسد

صادقی در ارتباط با واردات تخم  (فارس(به گزارش خبرگزاری تحت امر سپاه . تخم مرغ از تركيه در ھفته آينده خبر داد
در بازار با چند مباشر بخش خصوصي با ھمكاري شركت  مرغ براي جربان كسري احتمالي تخم«: مرغ از ترکيه گفت

به گفته او » .شود  آينده از تركيه وارد كشور مي محموله يك ھزار تني طي ھفته يباني امور دام و دامپزشكي چندپشت
  .شود كننده عرضه مي  تومان به مصرف1950تخم مرغ در نمايشگاه بھار به قيمت  توزيع

  
  پيرامون افزايش دستمزدھا ونقدی به يک بيانيه

   89 اسفندماه -آيت نيافر
 
  ش دستمزدھا بايد تامين کننده ی ھزينه رفاه اجتماعی زندگی کارگران باشدافزاي

افزايش دستمزدھا طی سالھای گذشته روال عادی خودرا طی کرده، شورای عالی کاراعتقاد داشته که جھت تعيين 
ت و کارفرمايان حاصل اين کار حرفه ای تنھا به مذاق خودشان ، دول. دستمزدھا کار حرفه ای و تخصصی انجام می گيرد

  . اين افزايش حداقل دستمزدھا ھيچ تناسبی با تورم ، گرانی و قدرت خريد بسيار نازل کارگران نداشت. خوش می آمد
با اين افزايش دستمزدھای اندک ، کارگران ھر روز قدرت خريد خود را بيشتر و بيشتراز دست داده و زندگی آنھا در فقر و 

  . رو رفته استفالکت اسفباری بيش از پيش ف
در طرح موسوم به ھدفمند کردن يارانه ھا (امسال اوضاع ، بسيار بدتر از سالھای قبل پيش می رود ، حذف سوبسيد ھا 

، افزايش چندين برابری بھای انرژی و سوخت ھا و تورم ، چنان افزايش يافته که خط فقر به بيش از يک ميليون تومان ) 
 تحول اقتصادی صراحتا اعالم کرده اند که مرحله بعدی افزايش قيمت ھا و حذف دولت و مجريان طرح. رسيده است

  .  انجام خواھد گرفت1390سوبسيدھا در بھار 
 در صد افزايش دستمزدھا باشد 15 الی 10مطابق آنچه در سال ھای گذشته اتفاق افتاده ،مثلن به فرض که در حدود 

تنھا چيزی که اين تفاوت غير قابل قياس و جھش نجومی . ت کاالھا نداردبازھم اين افزايش ،ھيچ نسبتی با افزايش قيم
قيمت کاالھا و افزايش اندک دستمزدھا را توجيه می کند سود سرشاری است که نصيب دولت و کارفرمايان می شود 

  . ی آوردوازسوی ديگر فقر و فالکت و تنگدستی را برای کارگران و ديگر مردم زحمتکش و حقوق بگير به ارمغان م
کس نخارد : " اين ضرب المثل معروف در اينجا مصداق پيدا می کند . افزايش دستمزدھا امر ضروری خود کارگران است 

در کارخانه ھا و محيط ھای کار ، تشکل ھای کارگری يا ھرگونه تشکل يافتگی در " . پشت من ، جز ناخن آنگشت من 
 در محل کار و رايزنی ھای مشترک نمايندگان برگزيده اين مجامع با يکديگر ميان کارگران از طريق مجامع عمومی کارگران

و اعالم دستمزدی که توسط اين مجامع عمومی تعيين می شود ،بايد دستمزد ھا تعيين شوداين روش ، روش حقيقی 
 کارگران است که زيرا صاحبان نيروی کار ، کارگرانند ، پس اين حق خود. و حقوقی و کارشناسانه تعيين دستمزدھاست 

به مثابه ( ھمانگونه که صاحبان کاال ، صاحب کارخانه ھا و دولت . را تعيين کنند ) نيروی کار(بايد بھای کاالی شان 
کارگران نيز محق ھستند که ارزش . قيمت محصوالت خود را مشخص می نمايند ) نماينده سرمايه دولتی و خصوصی 

  .  که برای کارفرمايان انجام می دھند ، تعيين کنند ساعت کار8نيروی کارشان را در قبال 
شرط پيروزی آن اتحاد و ھمبستگی کارگران . امری است دست يافتنی . اين مطالبه ای ضروری و بنيادی کارگران است 

  . با ايجادتشکل ھای خود است و از اين طريق دست يابی به زندگی انسانی با تأمين رفاه اجتماعی ممکن می گردد
 

  سخنی چند در باره بيانيه شش تشکل جھت افزايش دستمزدھا
 

شايد خوانندگان اين نوشته بيانيه ای را که توسط کانون مدافعان حقوق کارگر،اتحاديه آزاد ،سنديکای کارگران ھفت تپه ، 
 در باره ی سنديکای کارگران واحد ،ھيات بازگشايی سنديکای فلزکار مکانيک و انجمن صنفی برق و فلزکارکرمانشاه

  .در باره ی اين بيانيه الزم است به چند مورد اشاره شود.حداقل دستمزد صادر شده را ديده باشند
: (( توجه شما را به آن جلب می کنم. در اين بيانيه استفاده از جمله ای که تيتر آن به شمار می رود قابل تأمل است

ن شرافتمندانه ھزينه يک خانوار چھار نفره در شرايط اقتصاد کنونی افزايش حداقل دستمزدھا بايد متناسب با تورم و تأمي
  .(( باشد

اين کلمه عبارتی است که عاری از . شرافتمندانه کلمه ای است عام که مفھوم شخصی و اخالقی را داراست  -1
ن نوع کلمات حق به کار بردن اي.استفاده از آن استنباط ھای متفاوتی را ايجاد ميکند . مفھوم خاص طبقاتی است 

جايی که سنگ ترازو منافع طبقاتی است کلماتی . برخورداری از حقوق مسلم طبقاتی و اجتماعی را تھی می کند 
  . در کفه ديگر ترازو برای صاحبان قدرت و سرمايه پشيزی ارزش ندارد" شرافتمند "يا " شرافت "مانند 

   اثباتی اقتصادی ندارد و بالعکس کلماتی چونچنين کلماتی مانند شريف و شرافتمند ، تعريف مستدل و
تعاريف اجتماعي، اقتصادی و " کاال"و " سود "، "دستمزد و ارزش اضافه "، " رفاه اجتماعی"، " زير خط فقر"، "خط فقر"

  . طبقاتی است که قابل استدالل و اثباتی ھستند
 قانع ھستند ، زياده خواه نيستند و مشابه آن را شنيده شريفند ،" کارگران ايران" و " مردم ايران" بارھا جمالتی مانند 

  . می شود سر به زيری ، تواضع ، فروتنی و رضايت دادن به آن چه ھست را نيز استنباط نمود" شرافتمند"از کلمه .ايم
گران از سخنگويان ريز و درشت سرمايه داران و دولت ديديم و شنيديم که چگونه ازاين جمالت قصار برای فريب کار

  . استفاده می جويند
  .در بيانيه ی مذکور درست مانند فرمول ھای سرمايه داری خانواده ی کارگری چھار نفر در نظر گرفته شده است -2

دست گذاشتن بر زندگی خصوصی کارگران ، محدود کردن حق کارگران در خانوار چھار نفره ، ابزاری که سازمان تأمين 
دوديت ايجاد کردن در ارائه ی خدمات بھداشتی درمانی حدود و تعداد افراد خانواده کارگران اجتماعی سالھا قبل برای مح
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  . را مشخص کرده است
تسلط يافتن بر کارگر در مخيله سرمايه داران کافی نيست ،بلکه تسلط يافتن بر کل خانواده بر کل طبقه کارگر و کل 

 مجريان طرح تحول اقتصادی مدتھاست که ميکروفون به .جامعه ھدفی است که سالھاست برای آن تالش می کنند
دست در گوش ما کارگران و خانواده ھايمان می خوانند که چه بپوشيم ، چه بخوريم تا در صورت قطع سوبسيد ھا 

  . بتوانيم زنده بمانيم و برای کارفرمايان مجانی کار کنيم
گران کافی نبوده است ، ھمواره در جستجوی روش تعيين کردن حداقل سطح معيشت از سوی کارفرمايان برای کار

  . ھايی ھستند که بتوانند بر زندگی کارگران تسلط بيابند و در سايه اين تسلط سود بيشتر خود را تامين کنند
  تاريخ تحوالت اجتماعی طبقاتی انسانھا ، ھميشه تنازعاتی است که بر سر گرفتن اختيار از

زيرا . ن جوان و مجرد يکی از اولويت ھای بکارگيری نيروی کار توسط کارفرمايان استاستفاده از کارگرا. انسان ھاست
پس دستورالعمل . عالوه بر اينکه نيروی ويژه جوانی را دارا ھستند نان آوری خانواده ی با تعداد کمتری را بر عھده دارند

کارفرمايان را دنبال می کند ) سود(ش اضافه ھايی مانند در نظر گرفتن خانواده ی چھار نفره برای کارگران که نرخ ارز
  .ربطی به مطالبات کارگری وادبيات طبقه کارگر ندارد

 
  : سه جانبه گرايی -3

در بيانيه مذکور امضا کنندگان خواستار آن شده اند که نمايندگان واقعی کارگران در تعيين دستمزد از طريق شورايعالی 
 به جای خانه کارگر که ضد کارگر است بشود نماينده ی واقعی کارگران را در در صورتی ھم که.کار نقش داشته باشند

در .اين شورا شرکت داد باز ھم کارگران بازنده ھستند زيرا که در مقابل دو رای ِ کارفرمايان و دولت رای آنھا بيرنگ ميشود
واگذاری حقوق مسلم ) نبه گرايی يعنی سه جا(آن شده اند " صحيح"واقع اين روش که امضا کنندگان خواستار اجرای 

کارگران که . حق تصميم گيری در باره دستمزد ، از آن خود کارگران می باشد . کارگران به اختيارکارفرمايان و دولت است 
تنھا صاحب نيروی کار ھستند در سه جانبه گرايی ،به دليل قرارگرفتن آرا دو به يک ، اساسا حق تصميم گيری خود را به 

اين دموکراسی از نوع جوامع سرمايه داری است که تنھا تامين کننده منافع طبقاتی خود .يان ميدھند کارفرما
  .البته در کشورھای تحت سلطه و جھان سوم اين دموکراسی بورژوايی نيز مرسوم نيست.آنھاست

ارگری ميليونی برخوردار ھستند نماينده ھايی از اتحاديه ھای کارگری که از پشتوانه و نفوذ ک" متعارف "در سرمايه داری 
و دولت آنھا را به رسميت می شناسد اعالم تصميم آنھا برای اعتصاب جھت مطالبات کارگری نمی تواند توسط دولت وتو 

البته اتحاديه ھا و فدراسيون ھا يی که ميليون ھا عضو دارند واز صدھا سنديکا تشکيل شده اند آنھا قادر ھستند . شود 
ساختار آن جوامع با . سراسری جھت مطالباتشان دولت و کارفرمايان را تا حدی تحت فشار قراردھندبا يک اعتصاب 

  . جامعه ما به کلی متفاوت است
بسياری از دولتھا تحت فشاراذھان عمومی و وجود تشکل ھا و ھمبستگی کارگران و جنبش ھای اجتماعی موظفند 

دولت ايران نيز با توجه به عضويت در اين . باشند  (ILO) ن جھانی کارسازما) ماده ھای(پايبند به مقاوله نامه ھای 
البته دولت ايران ھيچ گونه تعھدی در اجرای آن مقاوله نامه از . سازمان واز امضاء کنندگان مقاوله نامه ھای آن می باشد

  . ق خود را پی می گيردبلکه عملکرد دولت در ارتباط با مسائل و قوانين کارگری سبک و سيا.خود نشان نمی دھد 
ھمچنين اعتصابات کارگری را لغو و .  نفر رسانده است5از جمله امسال، دولت، نمايندگان خود را در شورای عالی کار به 

غير قانونی اعالم می کند ، عدم پرداخت حقوق ھا ماه ھا به تعويق می افتد ، که در ايران امری عادی شده است ، 
.  ماه نيز دستمزدھای عقب افتاده دارند 36 ماه و بعضا تا 20را می شود ، اکنون ھزاران کارگر تا قانونی که نا نوشته اج

قراردادھای سفيد امضا چنان گسترش يافته که اغلب کارگران و حتی پرسنل ادارات و سازمانھای دولتی را نيز شامل 
دارد ، عمال توسط کارفرمايان از ميان برداشته قراردادھای دسته جمعی دائمی که فعال در قانون کار وجود . می شود 

   ماه و يک ساله جايگزين آن شده است6شده و قراردادھای موقت يکماه و حداکثر 
مقاوله نامه ھای سازمان جھانی کار در باره آزادی تشکل ھای کارگری نيز صراحتا بر حق برخورداری کارگران از تشکل 

اما در ايران اعضاء دو سنديکايی که با مشقات و مشکالت .  تاکيد نموده استھای خود بدون دخالت دولت و کارفرما
عالوه بر اين دو سنديکا اعضاء و فعالين تشکلھای کارگری ،با . فراوان تشکيل شد ، محکوم به تحمل حبس گرديدند 

 20م ابراھيم زاده به مثال يکی از اعضای کميته پيگيری بھنا.برخوردھای شديد قضايی و حبس و اخراج روبرو ميشوند
 سال محروم از ھر گونه فعاليت اجتماعی شده است و ھمچنين اعضاء کميته ھا و ديگر تشکل ھای 10سال زندان و 

  .کارگری به سرنوشت اعضاء کميته پيگيری دچار شده است
  . می باشد ILO عملکردھای نام برده فوق مغاير مقاوله نامه ھای سازمان جھانی کار

اعضاء و امضاء . ان يکی از کشورھايی است که اين مقاوله نامه را به امضاء رسانده و عضو اين سازمان است دولت اير
  . کنندگان مقاوله نامه ھا متعھد به اجرای آن ھستند

دولت ايران به آنچه در سازمان جھانی کار که يکی از سازمان ھای جھانی است به مفادی که خودش به آن رای مثبت 
آيا با .  در حضور سازمان جھانی متعھد به اجرای آن شده است پشت ميکند و قولنين آن را صراحتا نقض می کندداده و

نمايندگان اين دولت و کارفرمايانش که نقض کنندگان حداقل ھای حقوق قانونی کارگرانند می توان بر سر يک ميز 
  نشست و بر سر حداقل دستمزدھا مذاکره کرد؟

ر و ديگر مسولين دائما حرفشان عوض می شود و تعھدات بين المللی و قوانين داخلی نقض می گردد جايی که وزير کا
  تضمين اجرايی حاصل مذاکرات سه جانبه چيست ؟

در اين نوع کشورھا که با ديکتاتوری عريان به فوق سودھای افسانه ای ازاستثمار کارگران دست يافته اند ،کلماتی چون 
مانند شوخی مضحکی است که در آن " حضورنماينده واقعی کارگران در شورای عالی کار"و " ذاکرهم"،" شرافتمندانه "

  . ،جنبش کارگری به تمسخر گرفته می شود
  پس در چنين شرايطی اميد به سه جانبه گرايی و اساسا خود مقوله سه جانبه گرايی روش

 که با اتحاد و ھمبستگی وارتقاء جنبش کارگری در اين بلکه خود کارگران ھستند. دست يابی به حقوق کارگران نيست 
مبارزه طبقاتی که برای افزايش حداقل دستمزد ساالنه و کال افزايش دستمزدھا و ديگر مطالباتشان موفق و پيروز 

  . خواھند شد
  سخنگوی کميته پی گيری ايجاد تشکل ھای کارگری : آيت نيافر 
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86H دادگاه رضا شھابي برگزار نشد 

 عالرغم اعالم قبلي، دادگاه رضا شھابي از اعضاي ھيئت مديره سنديكاي كارگران شركت 89 اسفند 15صبح امروز، 
شان به دادستاني، تجديد و به زمان ديگري موكول شد كه تاريخ واحد اتوبوسراني تھران، به دليل ارسال پرونده اي

  .برگزاري جلسه دادگاه، متعاقبا به وكيل ايشان اعالم مي گردد

  سنديكاي كارگران شركت واحد اتوبوسراني تھران

 1389 اسفند 15
 

  صدای منصور اسانلو باش/ كميته مبارزه براى آزادى زندانيان سياسى در ايران 

  ! اسانلو باشصدای منصور
H87 DBIHcuYqOrw=v?watch/com.youtube.www://http 

 
  !نگذار صدايش را خاموش كنند

 
منصور از . امروز کمتر کسی است که در جريان اخبار واعتراضات کارگری ايران باشد ونام منصور اسانلو را نشنيده باشد

منصور اسانلو به ھمراه جمعی ديگر از فعالين شرکت . مله کارگران زندانی است که تحت شديد ترين فشارھا قرار داردج
راه اندازی .  سنديکای کارگران شرکت واحد را مجددا راه اندازی و احيا کرد1384واحد اتوبوسرانی تھران وحومه در سال 

از ھمان ابتدا با واکنشھای عصبی شوراھای اسالمی وعوامل مجدد تشکل کارگری موثری مانند سنديکای واحد 
 پس از اينکه کارگران معترض با شعارھا و خواسته ھای 84 ارديبھشت سال 19در . حراست وخانه کارگر مواجه شد

راديکال مانع از سخنرانی رفسنجانی در مراسم دولتی روز کارگر شدند،ارازل و اوباش حراست شرکت واحد، شوراھای 
المی وخانه کارگر با ھدايت کسانی ھمچون عيوضی ، مھدوی خواه، چگيني، فرجی وبھرامی وساير اوباش اسالمی اس

در اين حمله . به دفتر سنديکا حمله وعالوه بر تخريب دفتر به ضرب وشتم فعالين حاضر در دفتر از جمله اسانلو پرداختند
  .ی او را خاموش کنندوحشيانه زبان منصور اسانلو را با تيغ بريدند تا صدا

 
 ماه در زندان به 8 دستگير وبه مدت 84 دی ماه سال 4اسانلو چند روز پس از اعتصاب گسترده کارگران شرکت واحد در 

مجددا .  ماه بخش عمده ای را در سلول انفرادی محبوس بود8وى از اين .  به قيد وثيقه آزاد گرديد85سر برد و در مرداد 
 به ھمراه ابراھيم مددی توسط سربازان امام زمان در خيابان ربوده شد و پس از شکنجه وضرب 85 آبان 28اسانلو در 

  .وشتم پس از يک ماه از زندان آزاد گرديد
 

 در اجالس ساليانه اتحاديه بين المللی کارگران حمل ونقل در لندن شرکت نمود دو ھفته پس از 86وی در تابستان سال 
ای تی اف مجددا در خيابان توسط عوامل وزارت اطالعات ربوده شد وپس از شکنجه وضرب بازگشت از اجالس ساليانه 

پس از مدتی وی را در دادگاه اسالمی محاکمه وبه جرم اقدام عليه امنيت کشور به . وشتم تحويل زندان اوين گرديد
  .ردندچھار سال زندان وھمچنين به جرم تبليغ عليه نظام اسالمی به يک سال زندان محکوم ک

 
از ادامه . در سالھای اخير منصور اسانلو و خانواده اش تحت غير انسانی ترين شکنجه ھا وفشارھا قرار داشته اند

معالجات پزشکی وی جلوگيری ميکنند، وی را از اوين به زندان رجائی شھر به بند زندانيان عادی منتقل کرده اند ، اورا در 
مرتبا مورد توھين شکنجه قرار ميدھند، ھمسر باردار پسرش را ربوده ومورد ضرب زندان توسط ارازل واوباش زندانبان 

 در دادگاھی 89منصور اسانلو در تابستان سال . وشتم قرار داده اند به نحوی که اين زن کودکش را سقط کرده است
زندانبان ودستگاه قضای اما شقاوت حکومت اسالمی و. بدون وکيل وچند دقيقه ای مجددا محکوم به يکسال زندان گرديد

او را که دارای بيماريھای مختلف جسمی است وبينائی وی شديدا در خطر است را از . آن به ھمين جا ختم نشده است
 در نتيجه حمله زندانبانان و ارازل 89 بھمن سال 22وی در . معالجات متعارف پزشکی برای زندانيان نيز محروم کرده اند

 رجائی شھربه سلولش وضرب وشتم وی وھم سلولی ھايش، دچار حمله قلبی گرديد و به حزب هللا مستقر در زندان
  .بيمارستان منتقل گرديد

 
حکومت اسالمی ميخواھد با خاموش کردن وی صدای اعتراض کارگران به تنگ آمده را . جان منصور اسانلو در خطر است

منصور . و کارگران را از داشتن فعالين خود محروم کنندآنھا ميخواھند با خاموش کردن صدای منصور اسانل. خاموش کند
  .اسانلو از صداھای معترض شناخته شده طبقه کارگر ايران است

 
  !صدای منصور اسانلو باش

 
  !نگذار صدايش را خاموش كنند

 



 383

  كميته مبارزه براى آزادى زندانيان سياسى در ايران
 
   ١٣٨٩ اسفند ١٥ برابر با ٢٠١١مارس  ٦
  

  گزارشی از اعتراضات کارگری در ھفته اخير/ارگران و دانشجويان در شھر ميبدتجمع ک

 اسفند کارگران سه کارخانه کاشی و سراميک سازی دولتی ١۴روز شنبه :  اسفند گزارش  ميدھد 15در دانشجو نيوز 
  . دنددستمزدھای عقب افتاده خود شدر ميبد با تجمع مقابل دانشگاه آزاد اين شھر خواستار پرداخت 

به گزارش دانشجو نيوز، تعداد زيادی از دانشجويان دانشکده حقوق و دانشکده فنی دانشگاه آزاد ميبد نيز به جمع 
اين . سر می دادند" اتحاد-کارگر، اتحاد-دانشجو"و " مرگ بر ديکتاتور"معترضين شعارھايی از قبيل . کارگران پيوستند

" ديکتاتوری کوچک اما دروغگويی بزرگ"ر اين بيانيه کارگران، احمدی نژاد را د. تجمع با قرائت بيانيه ای به پايان رسيد
منيتی در نکته ی قابل توجه عدم حضور نيروھای انتظامی و ا! خواندند" وعده ی سر خرمن"ناميدند و وعده ھايش را 
  . حاشيه ی اين تجمع بود

اين جاده . (گران به مدت بيست دقيقه بسته شده بوديزد توسط کار- اردکان و ميبد-  اسفند نيز جاده ميبد١٣روز گذشته 
  )  بندرعباس را به ھم متصل ميکنداستان ھای تھران، قم، اصفھان، يزد، کرمان و

پس از حمله عده ای به مقبره آيت . گفتنی است ديگر شھر استان يزد، اردکان نيز روزھای ناآرامی را پشت سر ميگذارد
و ھتک حرمت به آن، اين روزھا ميتوان در سراسر اين شھر به دفعات عکس ھای ) پدر سيد محمد خاتمی(هللا خاتمی 

ويت قوای امام جمعه يزد ديروز و در نماز جمعه خواستار تق. سيد محمد خاتمی و نماد ھای سبز را مشاھده کرد
  . انتظامی اين استان شد

  
  اعتراضات کارگری در تھران و تبريز

  
ری در تھران نيز گروھی از کارگران کارخانه کيان تاير که ماه ھاست حقوق دريافت بر اساس گزارش برخی منابع خب

نکرده اند، چند روزی است که با تجمع درون کارخانه، نصب پارچه نوشته ھای اعتراضی به نرده ھای بيرونی کارخانه، 
  . ر، اعتراض خود را نشان می دھندروشن کردن آتش و سر دادن شعا

شعارھايی چون مرگ بر ستمگر و مرگ بر دروغگو از جمله شعارھای کارگران معترض بوده و "، بر اساس اين گزارش
از رانندگان خودروھای ) جنوب غرب تھران(هللا سعيدی در منطقه چھاردانگه  ھا کماکان با حضور در حاشيه بزرگراه آيت آن

ھا ھمراھی کنند، که به گفته شاھدان،   با آنھای خود کردند که با به صدا در آوردن بوق اتومبيل عبوری درخواست مي
  ." کردند بسياری از رانندگان به اين درخواست عمل مي

  
 اسفند ١٢شنبه   کارگر پيمانکار مجتمع پتروشی از روز پنج١٨٠٠در شھر تبريز نيز حدود 
   .اند دست به اعتراض زده

  
  . استخدام خود معترض ھستندوضعيت ، اين کارگران به )ايلنا(به گزارش خبرگزاری کار ايران 

چنين خواھان افزايش دستمزد متناسب با رشد تورم و افزايش  بنا به اين گزارش، کارگران مجتمع پتروشيمی تبريز ھم
  . اند  امکانات رفاھی و بيمه شدهقيمت کاالھا و خدمات و برخورداری از

 قرار دارد، بر ١٣٨٨کت برتر ايران در سال مالی  شر١٠٠مجتمع پتروشيمی تبريز که جزو : "ايلنا ھمچنين گزارش داده
ھای مالی ھمان سال، از سوی سازمان مديريت صنعتی ايران به عنوان سومين شرکت بزرگ و برتر  اساس شاخص

  ." اقتصادی منطقه شمال غرب ايران شناخته شد
  

  درصد از زنان ايراني مشغول به كار ھستند13فقط 
  

اكنون   بر اساس گزارش سازمان كار ھم:  آمده است89 اسفند1 5 ایلنا در تاریخ –ایران به گزارش خبرگزاری دولتی کار 
درصد از زنان ايراني مشغول به كار ھستند كه اين آمار در مقايسه با آنچه قرار بود به آن دست پيدا كنيم در رتبه 13

  .پاييني قرار دارد
انديشي كانون زنان  نون زنان بازرگان ايران در ھمايش ھمبه گزارش خبرنگار ايلنا، فاطمه مقيمي رئيس موسسه كا

بازرگان با عنوان اين مطلب كه اين كانون گام نخست خود را به شناسايي زنان كارآفرين در داخل و خارج اختصاص داده 
ما در . داشتتشكيل بانك اطالعاتي از بانوان اقتصادي تنھا مسئوليتي نبود كه كانون زنان بازرگان بر عھده : است گفت

  .ايم زمينه اخذ مجوزھاي مورد نياز زنان در قالب قوانين جمھوري اسالمي نيز اقداماتي را انجام داده
رساني زنان بازرگان را نيز  بر ھمين اساس قصد داريم كه با تشكيل كميته متشكل از خبرنگاران زن روند اطالع: وي افزود

  .سرعت بخشيم
بازرگان ايران در ادامه با اشاره به پايين بودن نرخ مشاركت زنان در ايران در مقايسه با رئيس ھيات موسس كانون زنان 

در پنج سال اخير ھمراه با افزايش آموزش زنان نرخ مشاركت اين افراد رشد قابل : المللي گفت ھاي مشابه بين مدل
  .توجھي داشته است

 درصد و مردان 16.2، 88 بود نرخ مشاركت زنان در سال بيني شده براساس برنامه چھارم توسعه پيش: وي متذكر شد
  . درصد باشد كه با توجه به آمار مراكز آمار ايران اين موضوع ھنوز محقق نشده است69.2

  .اند به جايگاھي كه قانون برايشان در نظر گرفته است دست پيدا كنند به گفته مقيمي زنان ايراني ھنوز نتوانسته
ھاي   درصدي زنان در فعاليت42آمارھاي مجمع جھاني اقتصاد حاكي از مشاركت :  ادامه متذكر شداين فعال اقتصادي در
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 دالر درآمد دارند كه با 363 ھزار و 11 دالر و مردان 475 ھزار و 4براساس آمارھاي اين مجمع زنان . اقتصادي است
  .يابيم مردان دو برابر زنان درآمد دارند بررسي اين آمار درمي

 از حيث 116براساس آمار مجمع جھاني اقتصاد ايران در رتبه : ھيات موسس كانون زنان بازرگان ايران گفترئيس 
  .داد را نشان مي118ھاي اقتصادي زنان قرار دارد كه اين آمار در گذشته جايگاه  فعاليت

ار ھستند كه اين آمار در درصد از زنان ايراني مشغول به ك13اكنون  براساس گزارش سازمان كار ھم: وي تاكيد كرد
  .مقايسه با آنچه قرار بود به آن دست پيدا كنيم در رتبه پاييني قرار دارد

براساس اين گزارش مريم مجتھدزاده، رئيس مركز امور زنان و خانواده رياست جمھوري نيز با عنوان اين مطلب كه رشد 
علم و تكنولوژي دست : مي و خصوصي شده است گفتداري موجب جدايي محل كار از خانه و حوزه عمو اقتصاد سرمايه

اند كه زنان از نقش اصلي خود با عنوان مادر و ھمسر دور بمانند و نتوانند در جايگاه اصلي خود ايفا  به دست ھم داده
  .نقش كنند
ماعي يعني ترين نھاد اجت داران بزرگ ترين سكان البته در محور توسعه اسالمي نقش زنان با عنوان مھم: وي افزود

خانواده برجسته شده است؛ اھتمام مسئولين جمھوري اسالمي ايران به رعايت اصل عدالت و به چالش كشيدن عنصر 
  .اي به جايگاه زنان داشته باشند فقر موجب شده است كه توجه ويژه

س وزراي زن كشورھاي آوردھاي اخير ايران در اجال از دست: رئيس مركز امور زنان و خانواده رياست جمھوري متذكر شد
رود ھمگرايي  اي بود كه در بندھاي مختلف آن كه جزء بسته پيشنھادي ما به شمار مي  ماده42اسالمي و صدور بيانيه 

  .زنان كشورھاي اسالمي مدنظر قرار گرفته است
عتقديم اقدامي كارآفرين در اين بسته پيشنھاد تعامل ھدفمند زنان بازرگان مورد تاكيد قرار گرفته است و ما م: وي افزود

ھاي  اي بشود چرا كه در يك اقتصاد ھوشمند حفظ خانواده از بحران است كه بايد در آن به جايگاه زنان نيز توجه ويژه
  .اي است كه بايد به آن توجه شود ترين معقوله اجتماعي فارغ از دفاع از حريم زن و مرد مھم

ريزي شده است اصرار  دولت دھم كه با رويكرد تحكيم بنياد خانواده برنامهدر نظام ايران و در : مقيمي خاطر نشان كرد
  .فراواني بر رعايت عدالت و توازن در جھت جذب زن در حوزه تجارت و بازرگاني صورت گرفته است

 پايان پيام
  

  آورد  ھزار تومان کم مي٣٠٠ھر خانوار ايرانی ماھانه 

گزارش نتايج بررسی بودجه خانوار در مناطق شھری ايران در سال : مده است  اسفند آ15 در تاریخ جھان نيوزبه نوشته 
 که از سوی بانک مرکزی منتشر شده، نشان می دھد که تراز دخل و خرج خانوارھای ايراني، منفی است و ھر ١٣٨٨

  . آورد  مي ھزار تومان کم٣٠٠خانوار ايرانی به طور متوسط ماھانه 
 ۶١٧ھزار و ٨ شھر و ٧۵رش که ھزينه و درآمد خانوارھای ساکن مناطق شھری ايران در به گزارش جھان نيوز، اين گزا

 ١٢٧، متوسط ھزينه ناخالص ساالنه يک خانوار شھری حدود ٨٨دھد که در سال  خانوار نمونه را بررسی کرده، نشان مي
 درصد افزايش ١٠٫١به سال قبل از آن بوده که نسبت )  ھزار لایر۵٩۵ ميليون و ١٠ماھانه حدود ( ھزار لایر ١٣٩ميليون و 

   .داشته است
 ٩۴٩ ميليون و ١٢٣در سال مورد بررسی متوسط درآمد پولی و غيرپولی ناخالص ساالنه يک خانوار شھری ھم حدود 

 درصد ٢٨٫٢ درصد آن را درآمد پولی ناخالص و ٧١٫٨اعالم شده که )  ھزار لایر٣٢٩ ميليون و ١٠ماھانه حدود (ھزار لایر 
 کل درآمد پولی و غيرپولی ناخالص خانوار نسبت ١٣٨٨بنابراين گزارش، در سال .  را درآمد غيرپولی تشکيل داده استآن

   . درصد افزايش داشته است٩٫۵به سال قبل از آن 
ال به اين ترتيب در س.  درصد بوده است۴٫٣ درصد و درآمد غيرپولی ١١٫٧ميزان افزايش درآمد پولی ناخالص خانوار معادل 

ھای  از کل مبلغ ھزينه. اند  ھزار لایر کسری بودجه داشته١٩٠ ميليون و ٣ خانوارھای ايرانی در دخل و خرج خود ١٣٨٨
ھا و آشاميدنی بوده که نسبت به   درصد سھم گروه ھزينه خوراکي٢٣٫٧ ھزار لایر معادل ١۶٨ ميليون و ٣٠خانوار حدود 

   . درصد افزايش داشته است٩٫٨ معادل ١٣٨٧سال 
ھای اين بررسی مويد آن است که در بين درآمدھای پولی ناخالص خانوار، درآمد از مزد و حقوق بخش دولتی و  يافته

 درصد، ١٫٩ درصد، درآمد از مشاغل آزاد غيرکشاورزی ٨/٩ درصد، درآمد از مزد و حقوق بخش خصوصی ۵عمومی 
 درصد نسبت به سال قبل از آن افزايش و ٧٫۴دست دوم  درصد و درآمد حاصل از فروش کاالھای ٣۶٫۴درآمدھای متفرقه 

  . تدرآمد از مشاغل آزاد کشاورزی کاھش داشته اس
  ھا  ھزينه و درآمد در استان

دھد که استان  ھای مختلف نشان مي بررسی متوسط ھزينه ناخالص ساالنه يک خانوار ساکن در مناطق شھری استان
بيشترين و استان سيستان و )  ھزار لایر٧٨١ ميليون و ١۴ماھانه حدود (  ھزار لایر٣٧١ ميليون و ١٧٧تھران با حدود 

کمترين ھزينه را به خود )  ھزار لایر٨١١ ميليون و ۶ماھانه حدود ( ھزار لایر ٧٣١ ميليون و ٨١بلوچستان با حدود 
 ھزار ٢٣٩ ميليون و ١٧٩د از نظر متوسط درآمد ناخالص ساالنه يک خانوارشھري، استان تھران با حدو. اند اختصاص داده

 ھزار لایر ٣۴۴ ميليون و ٧٧بيشترين و استان خراسان شمالی با حدود )  ھزار لایر٩٣٧ ميليون و ١۴ماھانه حدود (لایر 
  . اند  درآمد را دارا بودهکمترين)  ھزار لایر۴۴۴ ميليون و ۶ماھانه حدود (

    سال گذشته١٠کسری بودجه خانوار طی 
دھد که   نشان مي١٣٨٨ تا ١٣٧٩ھای  از متوسط درآمد و ھزينه خالص خانوارھای ايرانی طی سال مرکزی  گزارش بانک

براساس اين . ھای خانوار نسبت به درآمدھای آن بيشتر بوده است  سال موردنظر، ھر ساله ميزان ھزينه١٠طی 
 ھزار ۵٧١ ميليون و ٢٣ معادل ١٣٧٩بررسي، مجموع درآمدھای پولی و غيرپولی خالص ساالنه يک خانوار ايرانی در سال 

 ۶١٠ ھزار و ۶٧٩ ميليون و ١١۶ به رقم ١٣٨٨در حالی که ميزان درآمد يک خانوار ايرانی در سال .  لایر بوده است٨٩۵و 
 ھزار و ١٧١ ميليون و ٢٧ معادل ١٣٧٩متوسط ھزينه خالص ساالنه يک خانوار ايرانی در سال . لایر افزايش يافته است

  .  لایر گزارش شده است٣٨١ ھزار و ٧٧۴ ميليون و ١١٩ معادل ١٣٨٨ن رقم در سال  لایر و اي٢۵۶



 385

  
 

 بدون شرح 
 ھاي صنفي ضعيف است عملكردكانون عالي شوراھا وكانون عالي انجمن

 
رييس مجمع پيشكسوتان جامعه  :  آمده است89 اسفند1 5 ایلنا در تاریخ –به گزارش خبرگزاری دولتی کار ایران 

  .خواستار پرداخت ھرچه سريعترعيدي خود ھستند بازنشستگان تامين اجتماعي: گفت كارگري
خواھيم كه به جاي مصاحبه و وعده دادن،   مي از مسئوالن سازمان: وگو با خبرنگار ايلنا افزود حسن صادقي درگفت

  .پرداخت كنند تر مطالبات بازنشستگان را ھر چه سريع
 50 ھزار توماني تامين اجتماعي به بازنشستگان به 120ا اشاره به كاھش مبلغ بن ھاي خانه كارگر ب معاون امور استان

  .اين در حالي است كه ھمين مبلغ نيز تاكنون به دست بازنشستگان نرسيده است: گفت ھزار تومان
اين نھادھاي : گفت ھاي صنفي كارگري كردن كانون عالي شوراھا و كانون عالي انجمن صادقي با ضعيف عمل

  .كار و سازمان تامين اجتماعي به درستي مطالبه كنند اندخواسته ھاي كارگران را از وزارت كارگري تاكنون نتوانسته ليعا
ھاي خانه كارگر با بيان اين كه احتمال تشكيل كانون عالي بازنشستگان تامين اجتماعي نيز دور از  معاون اموراستان

د درخدمت كارگران و بازنشستگان باشند وگرنه دردي را از جامعه ھاي عالي باي كانون: ذھن نيست، اظھار داشت
  .كارگري دوا نخواھند كرد

كه  دراين نامه تاكيد شده: ھاي تامين اجتماعي سراسركشورگفت صادقي با اشاره به نامه معاونت درمان به مراكز
شدگان سازمان است و  ار ظلم به بيمهداروھاي جديد درليست سبد بيمه تامين اجتماعي قرار نگيرند درصورتي كه اين ك

  .با عقل و قانون و عرف تطابق ندارد
اگر مشكالت اين : جمھور درمسايل مربوط به سازمان تامين اجتماعي شد و اظھار داشت وي خواستار دقت نظر رئيس

  .كند كارگران و دولت خواھند بود اي كه ضرر مي سازمان سرريز شود اولين مجموعه
  پايان پيام

  

   دو ھزار ھکتار از مراتع آذربايجان غربی طعمه حريق شد

  
از ابتدای امسال تاکنون حدود دو ھزار ھکتار از جنگل ھا و مراتع :  اسفند می نویسد 15 در تاریخ آژانس خبری موکريان

  . ربايجان غربی در آتش سوخته استآذ
 ھزار ھکتار جنگل می باشد که 100رای بيش از به گفته يک کارشناس محيط زيست در آذربايجان غربي، اين استان دا

متأسفانه از اول سال جاری به ويژه در فصل پاييز تاکنون بيش از دو ھزار ھکتار از جنگلھا و مراتع در اين استان طعمه 
گفتنی است عمده داليل آتش سوزيھا، بارندگی ھای پراکنده، کاھش نزوالت آسمانی و خشکی . حريق شده است

 .اعالم گرديده است...گل ھا ومراتع و جن

 
  10 خبر شماره –عدم برگزاری دوباره ی دادگاه رضا شھابی و ادامه ی بالتکليفی او 

  
 دادگاه 15 اسفند شعبه ی 15بر اساس خبری که به تایيد یکی از اعضای خانواده رضا شھابی رسيده ،امروز یکشنبه 

گزاری دادگاه به وکيل رضا ، آقای شفيعی اعالم کرده است که انقالب به ریاست قاضی صلواتی در ساعت مقرر برای بر
  .امروز دادگاه رضا برگزار نخواھد شد

این اقدام مورد اعتراض وکيل قرار گرفته است و ایشان حضور خویش در داگاه و عدم برگزاری جلسه ی دادرسی توسط 
  .دادگاه را صورتجلسه کرده و به امضای شعبه رسانده است

 توضيح داده اند که پرونده ی رضا شھابی نزد آنان نيست و دادستان پرونده را به دالیلی که به 15ه ی مسوولين شعب
این در حالی است که در مدت طوالنی که پرونده .وکيل توضيح داده نشده ، درخواست کرده و در حال مطالعه آن است

ند اما درست در زمان تعيين شده توسط خود مفتوح بوده است دادستان فرصت داشته است که پرونده را درخواست ک
  .مقامات قضایی این اقدام را انجام داده است

  . دیماه و در حدود یک ماه و نيم پيش نيز دادگاه رضا شھابی به دالیل دیگر برگزار نشد28قابل ذکر است که در 
ادگاه مراجعه کرده بودند ،اما ضمن اینکه تعدادی از افراد خانواده رضا و ھمچنين دختر خردسال وی به اميد دیدن رضا به د

  .رضا را مالقات نکردند پس از شنيدن ماوقع از زبان وکيل مدافع رضا ، با بالتکليفی و نگرانی آنجا را ترک کردند
 زندان 209 ماه است که کماکان در بند 9رضا شھابی کارگر و عضو ھيات مدیره سندیکای کارگران شرکت واحد در حدود 

 ميليون 60به سر ميبرد در حالی که قرار بوده است در مھرماه با وثيقه ی ! ) ؟(بالتکليفی و در بازداشت موقت اوین در 
  .تومانی که خانواده تودیع کرده بودند آزاد شود

  
  1389 اسفند 15 یکشنبه – 10خبر شماره 

 
   مرغداري از دريافت بيمه بيكاري10داري كارگران  خود
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: گويد  دبير اجرايي خانه كارگر قزوين مي:  آمده است89 اسفند1 6 ایلنا در تاریخ –لتی کار ایران به گزارش خبرگزاری دو
ھاي آلوده استان البرز از ترس محوم شدن از مزاياي بازنشستگي پيش از موعد حاضر به استفاده  كارگران مرغداري

  .ازمزاياي بيمه بيكاري نيستند
 واحد مرغداري در استان البرز، كارگران 10با وجود تعطيلي بيش از : گار ايلنا گفتعيد علي كريمي و گفت و گو با خبرن

  .ثابت اين واحدھاي توليدي حاضر به استفاده از مزاياي بيمه بيكاري نيستند
تمامي اين كارگران : اين فعال كارگري در خصوص دليل مخالفت اين كارگران از معرفي شدن به صندوق بيمه بيكاري گفت

اي سابقه طوالني در انجام كارھاي سخت وزيان آور ھستند و از ترس محروم شدن از مزاياي بازنشستگي پيش از دار
  .موعد در موضع مخالفت قرار دارند

ھاي اخير بيش ازھزار كارگر در نتيجه انتشار يك بيماري خاص در بيش  در ھفته: دبير اجرايي خانه كارگر قزوين يادآور شد
  .شغل خود را از دست داده اند مرغداري 10از 

شود  بيني مي ھا معدوم شده و پيش ھا و خوراك دام موجوددر اين مرغداري تاكنون تمامي طيور، تخم مرغ: وي تصريح كرد
  . ماه زمان ببرد4بازگشايي درباره اين واحدھاي توليدي حداقل 

  پايان پيام
  
  

  :دبير اجرايي خانه كارگر شھرستان ري
   تشكيل شد90 ھفته كارگر سال ستاد بزرگداشت

  
  

 دبير اجرايي خانه كارگر شھرستان ري  :  آمده است89 اسفند1 6 ایلنا در تاریخ –به گزارش خبرگزاری دولتی کار ایران 
  .از آغاز به كار ستاد بزرگداشت ھفته كارگر اين شھرستان خبر داد

عنوان يكي از ستادھاي  شت ھفته كارگر شھرستان ري بهستاد بزرگدا: وگو باخبرنگار ايلناگفت علي تركاشوند در گفت
  .، چھارشنبه گذشته نخستين جلسه خود را تشكيل داد90فرعي مراسم ھفته كارگر سال 

اين فعال كارگري با بيان اينكه ھمه ستادھاي شھرستانھاي بزرگداشت ھفت كارگر تابع ستاد اصلي در تشكيالت 
 از سوي ستاد مركزي 90 محور مطالبات اصلي كارگران براي ھفته كارگر سال ھنوز: مركزي خانه كارگر ھستند؛ گفت

  .اعالم نشده است
 در شھرستان ري از ھم اكنون براي برگزاري 90با اين حال ستاد بزرگداشت ھفته كارگر سال : وي تصريح كرد

ته نمونه و پيشكسوت تقدير از ھاي چون حضور كارگران در حرم حضرت امام تجليل از كارگران مشاغل و بازنشس مراسم
  .ريزي است فعاالن صنفي برتر و مديران نمونه در حال برنامه

 پايان پيام
 

سنديکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تھران خواستار آزادی ھمه فعاالن کارگر 
 زندانی شد 

ان و حومه خواستار آزادی ھمه سنديکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تھر: اسفند می نویسد 16 در دانشجو نيوز
  . فعاالن کارگر زنداني، از جمله منصور اسانلو، ابراھيم مددي، رضا شھابی و غالمرضا غالمحسينی شد

اين تشکل کارگری از دستگاه قضايی خواست راه را برای آزادی ھر چه سريعتر ِ فعاالن کارگری و بازگشت آنان به کار 
  .  را به خاطر فعاليت ھای سنديکايی و اعتراضات صنفي، غير قانونی دانستھموار کند؛ و بيکار شدن کارگران

  
سنديکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تھران و حومه ھمچنين اعالم کرد که دادگاه رضا شھابي، از اعضای ھيئت 

  . مان ديگری موکول شد اسفند برگزار نشد و به ز١۵مديره اين سنديکا، به دليل ارسال پرونده وی به دادستاني، روز 
 

 پذيره نويسي سھام عدالت از كارگران ساختماني آغاز شد
 

سامانه اينترنتي ثبت نام براي واگذاري :  آمده است89 اسفند1 6 ایلنا در تاریخ –به گزارش خبرگزاری دولتی کار ایران 
  .سھام عدالت کارگران فصلي و ساختماني راه اندازي شد

سامانه اينترنتي ثبت نام براي واگذاري سھام عدالت کارگران :  کار و امور اجتماعي اعالم كردبه گزارش ايلنا، وزارت
فصلي و ساختماني با ھدف شناسايي و نام نويسي کارگران فصلي و ساختماني در سراسر کشور راه اندازي شده 

  .است
ارايه  http://www.irimlsa.ir/news.php تيبر اساس اين گزارش کارگران فصلي و ساختماني با مراجعه به نشاني اينترن

  .مشخصات درخواستي نسبت به ثبت نام اقدام نمايند
  .ھمچنين وزير کار و امور اجتماعي از واگذاري سھام عدالت به کارگران با اولويت کارگران فصلي و ساختماني خبر داد

كارگران  ، اعطاي سھام عدالت به صورت فوري بهجمھور به وزير اقتصاد با دستور مستقيم رئيس: شيخ االسالمي افزود
  .مورد تأكيد قرار گرفت

اند سھام عدالت خود را دريافت   ھزار كارگر كه تاكنون شناسايي شده700 ميليون و 2در مرحله اول : بيني كرد وي پيش
  .كنند
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  .نام اقدام كنند اند بايد براي ثبت شدهگفته وزير كار كارگراني كه تاكنون موفق به ثبت نام براي دريافت سھام عدالت ن به
 پايان پيام

  

ادامه ريزشھای سھمگين در معدن زغالسنگ / خانواده معدنچيان ھمچنان چشم براھند
  ھجدک

 روز از حادثه ريزش معدن زغالسنگ 82در حاليکه :  اسفند آمده است 16به گزارش خبرگزاری دولتی مھر ایران در تاریخ 
 کارگر در اين معدن می گذرد ايجاد حفره ای عظيم در سقف کارگاه محل حادثه و ريزشھای ھجدک و مدفون شدن سه

  . متوالی اين معدنچيان را زير ھزاران تن خاک محبوس کرده است
 آذرماه گذشته معادن کرمان بار ديگر شاھد بروز حادثه ای تلخ برای يکی از محروم 24به گزارش خبرنگار مھر در کرمان، 

ر جامعه کرمان بود و بار ديگر کارگران معادن زغالسنگ کرمان بدليل بروز حادثه ای ديگر در معادن کرمان قربانی ترين اقشا
  . دادند

  
 متری زمين گرفتار شدند که در ساعات ابتدايی با ھمکاری 600در اين واقعه چھار نفر از کارگران معدن ھجدک در عمق 

 از معدن خارج شد و با توجه به ذھنيتی که مردم از نجات معدنچيان شيلی ساير معدنچيان جسد يک نفر از اين افراد
داشتند توقع می رفت اين افراد در روزھای ابتدايی اين حادثه از کارگاھی که در آن حادثه ريزش روی داده بود خارج 

  . شوند
  

  خانواده معدنچيان منتظر اجساد عزيزانشان ھستند 
  

 مردم توقع داشتند در روزھای ابتدايی اين حادثه شاھد اخبار خوش باشند اما پس از ھر چند که خانواده معدنچيان و
مدتی مسئوالن کرمان از احتمال کشته شدن معدنچيان مدفون خبر دادند و در نھايت نيز با گذشت روزھا از حادثه و 

 روز خانواده 82گذشت شکست خوردن طرحھای اوليه اميدھا در اين خصوص يه ياس تبديل شد و ھم اکنون پس از 
  . معدنچيان کرمانی در انتظار خارج کردن جسد عزيزانشان ھستند

  
  ھوشياری امدادگران از تلفات انسانی بيشتر جلوگيری کرد 

  
در ساعات ابتدايی حادثه طرح ايجاد يک تونل انحرافی در محل حادثه تصويب شد و با ھمکاری امدادگران اين طرح آغاز 

والن از خارج کردن قريب الوقوع معدنچيان سخن می گفتند در مراحل انتھی طرح و در حاليکه تنھا شد و درحاليکه مسئ
چند متر به رسيدن تونل انحرافی به محل حادثه باقيمانده بود بدليل ريزش ناگھانی کوه جان امداد گران نيز به خطر افتاد 

  . فات معدن ھجدک افزايش نيافتو خوشبختانه با ھوشياری امدادگران و خروج به موقع تعداد تل
  

  ريزش سھمگين در محل کارگاه ادامه دارد 
  

در مرحله بعد برخی کارشناسان از برداشت خاک از سطح تا رسيدن به محل حادثه خبر دادند و در نھايت اين طرح نيز 
رار گرفت و از سوی ديگر تصويب نشد و احداث تونل انحرافی برای رسيدن به کارگاه محل دفن معدنچيان در دستور کار ق

  .  متر به اتمام رسيد118 روز اين تونل با طول 36معدن تونل حفر شد و پس از 
  

تمام اين مراحل با حضور چندين اکيپ کاری و با سه شيفت کار مداوم صورت گرفت اما گويی کوه ھجدک قصد باز پس 
  . دادن معدنچيان کرمانی را ندارد

  
اه مورد نظر رسيده است اما به دليل ريزشھای بسيار سھمگين از سقف معدن و ايجاد در حاليکه تونل به محل کارگ

  . حفره ای عظيم در اين قسمت کارگاه مملو از خاک و سنگ شده است
  

ريزشھای معدن ھر گونه عمليات برای رسيدن به محل دفن معندچيان را به تاخير انداخته است و اکيپھای امدادی نيز 
   .بروز تلفات بيشتر منتظر اتمام ريزشھای کوه ھستندبرای جلوگيری از 

  
  

   ھزار مترمربع خاک روی اجساد 2000
  

تونل : معاون بھره بردار شرکت زغالسنگ کرمان در آخرين اظھار نظر درخصوص اين حادثه و عمليات نجات اظھارداشت
 واگن سنگ و خاک از اين تونل 100ار و  روز به محل حادثه احداث شد و برای اين کار بيش از ھز36 متری طی مدت 118

  . خارج شده است
  

بھمن ماه در جلسه در خصوص معادن کرمان ابراز اميدواری کرد که تا انتھی ھفته معدنچيان مدفون 26حسين ميرزايی 
  .  متری زمين خارج شوند600در عمق 

  
 رسيدن به معدنچيان از اين کارگاه بايد در صورت عدم وجود ريزش حداقل دو ھزار متر مربع خاک برای: وی تصريح کرد
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  . جابجا شود
  

  ريزشھا ادامه دارد / آغاز خطرناکترين مرحله طرح نجات 
  

ھم اکنون امداد گران بدليل : مدير روابط عمومی شرکت زغالسنگ کرمان در گفتگو با خبرنگار مھر در کرمان اظھارداشت
 شوند و بنا به اعالم کارشناسان خطرناکترين مرحله طرح نجات آغاز ريزشھای مکرر کارگاه نمی توانند موارد محل حادثه

  . شده است
  

ه دارد و کار را باالی کارگاه حفره ای بزرگ ايجاد شده و ريزش از اين محل به درون کارگاه ادام: يعقوب فضلی تصريح کرد
  . سخت کرده است

  
  آغاز مقاوم سازی تونل انحرافی 

  
ان برای حفظ امنيت طرح درحال تثبيت و مقاوم سازی تونل انحرافی ھستند زيرا امکان دارد ھم اکنون امداد گر: وی گفت

  . ريزشھای معدن به تونل نيز اثر بگذارد
  

  . بايد در اين مرحله تونل تقويت شود و اين طرح در حال انجام است: وی ادامه داد
  

 در حال روی دادن است نيز در حال بررسی است و طرح ايجاد تونل ديگری در زير محلی که در آن ريزش: فضلی افزود
  . اميدواريم بزودی بتوانيم در اين خصوص خبرھای خوبی بدھيم

  
در اين مرحله کار بسيار سخت شده است و زير منطقه : وی با اشاره به تالشھای شبانه روزی در محل حادثه گفت

  .  ايمنی کار پيش برودريزش قرار گرفته اين مرحله بايد با دقت و نھايت رعايت نکات
  

  . تونل بايد آنقدر مقاوم شود که در صورت ريزش کوه بتواند مقاومت کند: وی گفت
  

درحالی تالشھای ھمچنان برای خارج کردن جسد سه کارگر مدفون در معدن زغالسنگ ھجدک ادامه دارد که معادن 
ون ترديد يکی از محروم ترين اقشار جامعه استان کرمان ھمچنان شاھد حوادث دلخراش برای معدنچيانی است که بد

  . محسوب می شوند و يکی از سختترين مشاغل را نيز به عھده دارند
  

  اقدامات انجام شده برای ايمن سازی ناکافی است 
  

 مديرکل کار و امور اجتماعی کرمان نيز در گفتگو با خبرنگار مھر در کرمان يکی از داليل بروز حوادث را در معادن کرمان
  . استفاده از روشھای سنتی در استخراج دانست و بر نظارت جدی بر رعايت استانداردھا در معادن کرمان تاکيد کرد

  
سال گذشته نيز پنج کارگاه نا امن در :  کارگاه غير ايمن در سال جاری خبر داد و گفت10سيد جواد منصوری از تعطيلی 

  . استاين معدن مورد بازرسی قرار گرفته و تعطيل شده 
  

ی از معادن کرمان انجام  مورد بازرسی ادوار213بازرسان اداره کل کار و امور اجتماعی استان در سال گذشته : وی گفت
  . دادند

  
: وی تدابير مسئوالن بخش صنعت و معدن استان را در ارتقا ايمنی معادن استان خوب اما ناکافی ارزيابی کرد و افزود

 نشان می دھد که طی سال جاری اين 89 و 88کار در معادن استان طی سال ھای مقايسه تعداد حوادث ناشی از 
  .  درصد کاھش داشته است34حوادث 

  
   معدنچی سال گذشته و پنج نفر سال جاری کشته شده اند 19
  

کارگر معدن 19در بخش حوادث منجر به فوت نيز اين آمار قابل توجه است به نحوی که در سال گذشته : منصوری گفت
ماه گذشته اين آمار به پنج نفر رسيده است که کاھش 11جان خود را بر اثر حادثه ناشی از کار از دست دادند اما طی 

  .  درصدی را دارد73
  

مديرکل کار و امور اجتماعی کرمان از افزايش چشمگير کمی و کيفی گروه ھای ايمنی و نجات در معادن بخش خصوصی 
  استان خبر داد 

  
   از روشھای نوين وجود ندارد امکان استفاده

  
با اين وجود رئيس سازمان صنايع و معادن کرمان يکی از داليل بروز حوادث در معادن کرمان را ساختار معادن کرمان می 

  . داند
  

محمد عابدی نژاد با اشاره به ساختار زمين شناسی معادن کرمان استفاده از روشھای نوين استخراج را در اين معادن 
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  . برداشت از معادن زغالسنگ کرمان بيشتر به صورت دستی صورت می گيرد: ل نوع معادن کمرنگ دانست و گفتبه دلي
  

به گفته برخی کارشناسان پس از واگذاری معادن زغالسنگ کرمان به بخش خصوصی ميزان رعايت نکات ايمنی در اين 
  . سنگ و دپو شدن اين محصول معدنی استمعادن کاھش يافته است که يکی از داليل ان کاھش جھانی قيمت زغال

  
   کشته 11باب نيزو دلخراش ترين حادثه معدن کرمان با 

  
 نفر از معدنچيان جان خود را در 11بدون شک يکی از تلخ ترين حوادث معدن کرمان حادثه معدن بابنيزو بود که در آن 

اکنون گروه تحقيق و تفحص مجلس در اين حادثه ای دلخراش از دست دادند و پس از گذشت چند سال از حادثه ھم 
  . خصوص اعالم نشر کرده است

  
بندی ھيئت تحقيق و تفحص از انفجار در معدن باب نيزو کرمان، واگذاری معدن با توجه به مستندات، روند  طبق جمع 

 واگذاری و بدون قانونی خود را به طور کامل طی نکرده و به صورت ترک تشريفات و با قيمت کارشناسی دو سال قبل از
  . کردن معدن و با تخلف صورت گرفته است تجھيز و مدرنيزه

  
  . ھيئت تحقيق تفحص از حادثه معدن باب نيزو کرمان درجلسه علنی مجلس قرائت شد

  
در اين گزارش با اشاره به تاريخچه و موقعيت معدن باب نيزو، وضعيت کارگري، مالکيت و مديريت و ھمچنين وضعيت اين 

  . ر زمان واگذاری مورد بررسی قرار گرفته استمعدن د
  

بندی کرده که   نتايجی را جمع 88ھيئت تحقيق و تفحص در گزارش خود پس از تشريح حادثه انفجار معدن در سال 
ضرورت دقت بيشتر در واگذاري، استخراج و رعايت دقيق موارد ايمنی و نظارت کامل بر استخراج و تجھيزات استخراج 

  .  قرار گرفته استمورد تاکيد
  

  بخش عمده مطالبات خانواده قربانيان باب نيزو پرداخت نشده است 
  

گيری گزارش تحقيق و تفحص از انفجار معدن باب نيزو کرمان ھمچنين با اشاره به اينکه پس از گذشت دو سال  در نتيجه 
ده که وزارت صنايع و معادن در جھت باختگان پرداخت نشده عنوان ش ھای جان ھنوز بخشی عمده از مطالبات خانواده

  . اند  را به خوبی انجام نداده بھبود ايمنی و وزارت کار و امور اجتماعی در جھت افزايش نظارت وظايف خود
  

 بندی اين گزارش متخلفين و افراد دخيل در بروز حادثه اعم از افراد دولتی و پيمانکار به صورت کامل مورد پيگرد  طبق جمع
اند، و تنھا کارفرمای بخش خصوصی به مقامات قضايی معرفی شده که آن ھم به دليل استفاده از  ر نگرفته قانونی قرا

  . اند ھای فرار از قانون مجازات نشده  اھرم
  

در نتيجه گيری اين گزارش قيد شده است مواد ناريه استفاده شده که بايد تحت نظارت دقيق نيروی انتظامی و 
گرفت، به صورت بسيار ناشيانه و توسط  غال سنگ کرمان مورد استفاده قرار ميمسئوالن حراست شرکت ز

  . افرادغيرمجرب استفاده شده است
  

  استفاده از کارگرھای ارزان قيمت و غير ماھر در باب نيزو 
  

زم ايمنی و  ھای ال قيمت و غيرماھر و عدم انجام آموزش طبق اين گزارش به دليل استفاده کارفرمايان از کارگران ارزان 
ھای مناسب را از خود نشان دھند که اين امر در مواقع حساس  توانستند واکنش بھداشتي، کارگران درمواقع بحران نمی 

  . شود موجب کشته شدن آنان می 
  

بندی ھيئت تحقيق و تفحص از انفجار در معدن باب نيزو کرمان، واگذاری معدن با توجه به مستندات، روند  طبق جمع 
نی خود را به طور کامل طی نکرده و به صورت ترک تشريفات و با قيمت کارشناسی دو سال قبل از واگذاری و بدون قانو

  . کردن معدن و با تخلف صورت گرفته است تجھيز و مدرنيزه
  

پور نايب رئيس اول ھيئت تحقيق و تفحص در تذکری خطاب به رئيس  پس از قرائت اين گزارش در مجلس نادر قاضي
  . خواھم که اين گزارش را استيضاح تلقی کرده و آن را اعالم وصول کنيد من از شما مي: س گفتمجل

  
در حال حاضر ماھانه يک نفر در : نماينده اروميه در ادامه خواستار برخورد جدی با متخلفين در اين زمينه شد و گفت

رماه ھنوز جنازه سه کارگر معدن راور کرمان دھد و ما شاھد اين ھستيم که بعد از چھا معدن جان خود را از دست مي
  . پيدا نشده است

  
  . ھای الزم برای کارگران انتقاد کرد پور در ادامه از عدم انجام آموزش قاضی 

  
با توجه به اينکه اين گزارش برای برخی تقصير قائل شده : علی الريجاني، رئيس مجلس در پاسخ به اين تذکر تاکيد کرد

  . دھيم وه قضائيه برای برخوردھای الزم ارجاع مياست ما آن را به ق
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   ساله در ميان قربانيان باب نيزو 70کارگر با سابقه کار دو روز و کارگر 
  

در بين جان باختگان : صادق نماينده آستانه اشرفيه نيز در تذکری به تخلفات انجام شده در اين رابطه اشاره کرد و گفت
 سال سن به کار 70 که با دو روز سابقه به کار در معدن پرداخته و يا فرد ديگری که با معدن باب نيزو کارگری وجود دارد

  . پرداخته است، اينھا مسلما خالف قانون است در معدن مي
  

  . الريجانی در پاسخ به اين تذکر نيز تاکيد کرد که برای پيگيری بيشتر اين گزارش به قوه قضاييه ارجاع خواھد شد
 

 ت در دوره ھاي طبقه بندي مشاغل شركت كردند شرك3200بيش از 
 

باالترين آمار برگزاري دوره ھاي آموزشي :  آمده است89 اسفند1 6 ایلنا در تاریخ –به گزارش خبرگزاری دولتی کار ایران 
  .تحقق يافت1389وتوجيھي مديران شركت ھاي خدماتي ، پشتيباني وفني مھندسي سراسركشور در سال 

 شركت 3200بيش از: عضو ھيات مديره كانون شركت ھاي خدماتي ، پشتيباني وفني مھندسي افزودبه گزارش ايلنا، 
  . ساعته روابط كار، ايمني كار وطرح طبقه بندي مشاغل شركت كردند18 در دوره ھاي آموزشي 1389در طي سال

شركت ھاي خدماتي ، در راستاي اجراي دستور العمل تعيين صالحيت ورتبه بندي :محمد انتظامي اظھار داشت
نفر از مديران شركت ھاي خدماتي ، پشتيباني 3200بيش از1389پشتيباني وفني مھندسي سراسركشور، در سال 

ساعته قوانين كار، ايمني ، وطرح طبقه بندي مشاغل شركت 18وفني مھندسي سراسركشوردر دوره ھاي آموزشي 
  .ولي گواھي حضور در اين دوره ھا را دريافت نمودندنموده وپس از شركت در ازمون پايان دوره واخذ نمره قب

اين دوره ھاي آموزشي در راستاي تفاھم نامه موجود كانون ووزارت كار بوده كه توسط انجمن ھاي صنفي : وي گفت
  .عضو كانون در سراسركشور اجرايي شده است

 از تاييد وزارت كار در اين دوره ھا حضور اساتيد اين دوره ھاتوسط سازمان ھاي كار استان معرفي وپس:او اظھار داشت
  .اند يافته

پيش بيني مي شود با توجه به انعقاد تفاھم نامه آموزشي بين كانون وسازمان فني وحرفه اي كشور : انتظامي گفت
  . در بخش خدمات باشيم1390شاھد توسعه بيشتر امر آموزش در سال 

 پايان پيام

  یز دھمين روز اعتصاب در پتروشيمی تبر
 

 اسفند ٧ نفر کارکران قراردادی پتروشيمی تبریز که از روز شنبه ١۴٠٠اعتصاب : بر پایه گزارش دریافتی آمده است 
 بار مدیریت و ٣کارگران در طی این مدت، با مقاومت سرسختانهُ خود، . ماه آغاز شده است، وارد دھمين روز گردید
ران نمودند که در ھر سه مورد به جھت عدم تمایل و مقاومت مدیریت مسئولين را وادار به مذاکره با نمایندگان کارگ

، به بھانه ھای واھی و تکراری، مذاکرات »انعقاد قرارداد مستقيم و دستجمعی«و » حذف پيمانکار«شرکت در قبال 
 دخالت و پادرميانی مسئولين استان و نيروھای امنيتی در راغب کردن کارگران به شکستن. به بن بست رسيد

اعتصاب در مقابل وعده و وعيدھای رسيدگی به خواسته ھای آنھا در آینده، با توجه به تجربه ھای قبلی کارگران در 
در پی این اقدامات کارگران با مقاومت یکپارچه کارگران و دادن . این مورد و موارد مشابه، به نتيجه نرسيده است

و قرارداد مستقيم حق مسلم ! ده وعيد ایسته ميریک، والسالموع! بيز پيمانکار ایسته ميریک، والسالم : شعارھای
  . بر خواست ھای خود پافشاری کرده اند! ماست

  
مسئولين و مدیریت پتروشيمی تبریز بعد از اینکه با ترفندھا و وعده ھای توخالی به نتيجه نرسيدند، برای راه اندازی 

ه تبریز را در قبال پرداخت روزانه یکصدھزار تومان جایگزین کارخانه و شکستن اعتصاب، سعی کردند کارگران پاالیشگا
کارگران اعتصابی پتروشيمی بکنند که با امتناع و مقاومت کارگران پاالیشگاه در ھمدلی با کارگران پتروشيمی مواجه 

ماھشھر » اروند«سپس به کارگران پتروشيمی ھای جنوب، از جمله پتروشيمی . شده و تيرشان به سنگ خورد
 پتروشيمی تبریز مطرح می وسل گردیدند که متوجه شدند در آنجا نيز در بين کارگران، خواسته ھای مشابه بامت

کارگران پتروشيمی تبریز که در برودت زمستانی در محوطهُ کارخانه جھت احقاق خواسته ھای بحق خود . باشد
مللی تقاضا دارند، به حمایت از آنھا برخاسته و تجمع نموده اند، از اتحادیه ھا و سازمانھای کارگری داخلی و بين ال

  . ھمبستگی خود را با کارگران پتروشيمی تبریز اعالم نمایند
  

  بسر می برند ماه بدون حقوق۴كارگران شركت صنعتی نيكو 

ھمچنين در .  ماه است كه حقوق كارگران شركت صنعتی نيكو پرداخت نشده است۴:  گزارش می دھدآژانس ایران خبـر
  . خود را ھم دریافت نكرده اند٨٩ را می گذرانيم،این كارگران ھنوز عيدی سال ٨٩لی كه آخرین روزھای سال حا

به .  تن رسمی و باقی نفرات قراردادی می باشند۵٠از این تعداد،حدود .  كارگر دارد٣٦٠كارخانه صنعتی نيكو بيش از 
. رند و امنيت شغلی شان در معرض خطر مستمر قرار داردغير از تعدادی بسيار اندك،سایرین قراردادھای دوماھه دا

كارگران محروم به بھانه ھای مختلف به سادگی اخراج می شوند و با خطر از دست دادن اصلی و تنھا راه امرارمعاش 
د خود نزدیك عيد است،نميدانيم چه كاركنيم و در: یكی از كارگران این كارخانه در این باره می گوید. شان مواجه ھستند

بااین وضعيت واقعا . را به چه كسی بگویيم؟ عليرغم این ھمه نامه نگاری و پيگيری،تابحال حتی جواب ما را ھم نداده اند
 .نميدانيم كه آینده ما جه می شود و چه به سرمان خواھند آورد

  نژاد تجمع اعتراضی کارگران در شيراز، ھمزمان با سفر احمدي
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ھمزمان با سفر محمود احمدی نژاد به شيراز، کارگران مجتمع صنعتی :اسفند آمده است  16 در کلمهبه نوشته سایت 
   .گوشت صبح امروز مقابل استانداری فارس تجمع کردند

سايت صبح اميد، نزديک به اصالح طلبان شيراز، گزارش داده که کارگران مجتمع صنعتی گوشت در نزديکی تاالر 
 مجبور به ترک محل تن پالکاردھا تجمع کرده بودند که نيروھای امنيتی آنھا راسخنرانی احمدی نژاد با در دست داش

  . کردند
اند که   از کار اخراج شده١٣٨٨ نفر از کارگران مجتمع صنعتی گوشت فارس در حالی از اسفند ١٠٧بر اساس اين گزارش، 
 مطالبات فعلی اين کارگران بيش از .شان نيز برقرار نشده است ھا پرداخت نشده و بازنشستگي تاکنون حق سنوات آن

   . ميليارد لایر است٢٧
اند و امنيت شغلی   صنايع متعددی در استان فارس دچار مشکل شده١٣٨۴ژاد از سال  پس از آغاز به کار دولت احمدی ن

شيراز، کارگران ژاد به  ای که در سومين سفر استانی احمدی ن تعداد زيادی از کارگران در معرض خطر قرار گرفته، به گونه
ما ھمچنان ”صنايع بحرانی فارس تنھا ميزبانان او در ورزشگاه حافظيه بودند که با در دست داشتن پالکاردھايی ھمچون 

  . به استقبال او رفته بودند“ اند ما کارگران را به سرمايه داران خون آشام فروخته”و “ ايم گرسنه
وزرای صنايع و ارتباطات بايد مشکالت شما را حل و به اين «: گفتاحمدی نژاد ھم در پاسخ به فريادھای کارگران 

ھا  دھم که ھر کاری که خواستيد با آن مشکالت رسيدگی کنند، در صورتی که اين اتفاق نيفتد آن دو را تحويل شما مي
   »!بکنيد

  .ر کرده استاحمدی نژاد امروز برای افتتاح چند طرح صنعتی و شرکت در ھمايش صنعت و معدن به شيراز سف
 

  در فراكسيون، به تعويق افتاد90ارائه گزارش اليحه بودجه سال 
 

) ره (سخنگوي فراكسيون خط امام  :  آمده است89 اسفند1 6 ایلنا در تاریخ –به گزارش خبرگزاری دولتی کار ایران 
  . در اين فراكسيون خبر داد1390مجلس از تعويق قرائت گزارش بودجه سال 

:  نماينده ايالم در مجلس، در گفتگو با خبرنگار ايلنا در خصوص جلسه ديروز فراكسيون خط امام اظھار كردداريوش قنبري
 ارائه شود اما به دليل عدم امكان 90در اين جلسه قرار بود گزارش كميته اقتصادي فراكسيون از اليحه بودجه سال 

  . ديگري مطرح نبودبررسي تمام ابعاد اين اليحه، گزارش قرائت نشد و دستور كار
  .شود اين گزارش در روزھاي آتي يا يكشنبه ھفته آينده در فراكسيون قرائت مي: وي افزود
 پايان پيام

  
است آمار اليحه بودجه سال آينده در ارتباط با اشتغال بسيار مشکوک   

ر گفتگو با خبرگزاري د  اسفند ماه،١١کاظم دلخوش، عضو کميسيون اقتصادي مجلس شوراي اسالمي، روز چھارشنبه 
 کل کشور، ايجاد فرصت ٩٠گرفته در اليحه بودجه  بينيھاي صورت فارس، با اشاره به اين موضوع که بر اساس پيش

 .داند  مي٩٠است، اين موضوع را از نقاط قوت اليحه بودجه   دو برابر شده٨٩اشتغال نسبت به سال 
 با ديد) ايلنا(راي اسالمي، در گفتگو با خبرگزاري کار ايران کميسيون اجتماعي مجلس شو ھر چند داريوش قنبري، از
سال آينده به مجلس شوراي  نژاد به ھنگام ارائه اليحه بودجه نگرد و آماري که محمود احمدي شک به اين موضوع مي

 .کند توصيف مي اسالمي در ارتباط با اشتغال ارائه داد را بسيار مشکوک

  فول تاسيس اتحادیه مستقل کارگری دز

به این وسيله اعالم ميداریم که اتحادیه مستقل کارگری :  آمده است 89 اسفند 16اخبار روز در تاریخ به نوشته سایت 
  . شھرستان دزفول با ھدف پيگيری مطالبات بر حق و قانونی کارگران تاسيس شد 

  
خط ما خط . ھای کارگری ھستيمما خواھان اجرای کامل قوانين داخلی و بين المللی کارگری در مورد ھمه ی نيرو

ما از ایجاد تشکلھا و . اتحادیه ای است و مسائل و مشکالت کارگری را جدا از مسائل ایدئولوژیک دنبال می کنيم 
ما خواسته ھای خود را مطابق با قوانين بين المللی .اتحادیه ھای مستقل کارگری حمایت نموده و آنرا حق خود ميدانيم 

 سازمان ھای جھانی کارگری پيگيری می نمایيم و اعالم ميداریم که به ھيچ گروه و ٩٨ و ٨٧مه ھای کارگری و مقاوله نا
حزب و یا سازمانی در داخل و یا خارج از کشور وابسته نيستيم و در عين حال خواستار حمایت ھمه ی نھادھا و ارگان 

  . ھای مستقل کارگری داخلی و سازمانھای بين المللی کارگری ھستيم
  

  . به اميد رسيدن به یک ھمبستگی کامل کارگری برای تحقق مطالبات بر حق کارگران 
  

 اتحادیه مستقل کارگری شھرستان دزفول

 تصاوير + اينجا چه فاجعه ای درحال وقوع است؟ 
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 آذرماه گذشته معادن كرمان بار ديگر شاھد 24درتاریخ :  اسفند آمده است17 مھر ایران در  خبرگزاری دولتی به گزارش

بروز حادثه ای تلخ برای يكی از محروم ترين اقشار جامعه كرمان بود و بار ديگر كارگران معادن زغالسنگ كرمان بدليل بروز 
  . بانی دادندر در معادن كرمان قرحادثه ای ديگ

 متری زمين گرفتار شدند كه در ساعات ابتدايی با ھمكاری 600در اين واقعه چھار نفر از كارگران معدن ھجدك در عمق 
ساير معدنچيان جسد يك نفر از اين افراد از معدن خارج شد و با توجه به ذھنيتی كه مردم از نجات معدنچيان شيلی 

ه ريزش روی داده بود خارج وزھای ابتدايی اين حادثه از كارگاھی كه در آن حادثداشتند توقع می رفت اين افراد در ر
  . شوند

   خانواده معدنچيان منتظر اجساد عزيزانشان ھستند
ھر چند كه خانواده معدنچيان و مردم توقع داشتند در روزھای ابتدايی اين حادثه شاھد اخبار خوش باشند اما پس از 

مال كشته شدن معدنچيان مدفون خبر دادند و در نھايت نيز با گذشت روزھا از حادثه و مدتی مسئوالن كرمان از احت
 روز خانواده 82شكست خوردن طرحھای اوليه اميدھا در اين خصوص يه ياس تبديل شد و ھم اكنون پس از گذشت 

  . خارج كردن جسد عزيزانشان ھستندمعدنچيان كرمانی در انتظار 
رح ايجاد يك تونل انحرافی در محل حادثه تصويب شد و با ھمكاری امدادگران اين طرح آغاز در ساعات ابتدايی حادثه ط

شد و درحاليكه مسئوالن از خارج كردن قريب الوقوع معدنچيان سخن می گفتند در مراحل انتھی طرح و در حاليكه تنھا 
اگھانی كوه جان امداد گران نيز به خطر افتاد چند متر به رسيدن تونل انحرافی به محل حادثه باقيمانده بود بدليل ريزش ن

  .  تلفات معدن ھجدك افزايش نيافتو خوشبختانه با ھوشياری امدادگران و خروج به موقع تعداد
   ريزش سھمگين در محل كارگاه ادامه دارد

ت اين طرح نيز در مرحله بعد برخی كارشناسان از برداشت خاك از سطح تا رسيدن به محل حادثه خبر دادند و در نھاي
تصويب نشد و احداث تونل انحرافی برای رسيدن به كارگاه محل دفن معدنچيان در دستور كار قرار گرفت و از سوی ديگر 

  .  متر به اتمام رسيد118 با طول  روز اين تونل36معدن تونل حفر شد و پس از 
رت گرفت اما گويی كوه ھجدك قصد باز پس تمام اين مراحل با حضور چندين اكيپ كاری و با سه شيفت كار مداوم صو

  . دادن معدنچيان كرمانی را ندارد
در حاليكه تونل به محل كارگاه مورد نظر رسيده است اما به دليل ريزشھای بسيار سھمگين از سقف معدن و ايجاد 

  . گاه مملو از خاك و سنگ شده استحفره ای عظيم در اين قسمت كار
ت برای رسيدن به محل دفن معندچيان را به تاخير انداخته است و اكيپھای امدادی نيز ريزشھای معدن ھر گونه عمليا

  .  ھستندبرای جلوگيری از بروز تلفات بيشتر منتظر اتمام ريزشھای كوه
    ھزار مترمربع خاك روی اجساد2000

تونل :  نجات اظھارداشتمعاون بھره بردار شركت زغالسنگ كرمان در آخرين اظھار نظر درخصوص اين حادثه و عمليات
 واگن سنگ و خاك از اين تونل 100 روز به محل حادثه احداث شد و برای اين كار بيش از ھزار و 36 متری طی مدت 118

  . ده استخارج ش
بھمن ماه در جلسه در خصوص معادن كرمان ابراز اميدواری كرد كه تا انتھی ھفته معدنچيان مدفون 26حسين ميرزايی 

  . متری زمين خارج شوند 600ر عمق د
در صورت عدم وجود ريزش حداقل دو ھزار متر مربع خاك برای رسيدن به معدنچيان از اين كارگاه بايد : وی تصريح كرد

  . ا شودجابج
  ريزشھا ادامه دارد / آغاز خطرناكترين مرحله طرح نجات 

ھم اكنون امداد گران بدليل : مان اظھارداشتمدير روابط عمومی شركت زغالسنگ كرمان در گفتگو با خبرنگار مھر در كر



 393

رحله طرح نجات آغاز ريزشھای مكرر كارگاه نمی توانند موارد محل حادثه شوند و بنا به اعالم كارشناسان خطرناكترين م
  . شده است

دارد و كار را مه باالی كارگاه حفره ای بزرگ ايجاد شده و ريزش از اين محل به درون كارگاه ادا: يعقوب فضلی تصريح كرد
  . سخت كرده است

   آغاز مقاوم سازی تونل انحرافی
ھم اكنون امداد گران برای حفظ امنيت طرح درحال تثبيت و مقاوم سازی تونل انحرافی ھستند زيرا امكان دارد : وی گفت
  . ی معدن به تونل نيز اثر بگذاردريزشھا

  .  طرح در حال انجام استود و اينبايد در اين مرحله تونل تقويت ش: وی ادامه داد
طرح ايجاد تونل ديگری در زير محلی كه در آن ريزش در حال روی دادن است نيز در حال بررسی است و : فضلی افزود

  . در اين خصوص خبرھای خوبی بدھيماميدواريم بزودی بتوانيم 
 سخت شده است و زير منطقه در اين مرحله كار بسيار: وی با اشاره به تالشھای شبانه روزی در محل حادثه گفت

  . رعايت نكات ايمنی كار پيش برودريزش قرار گرفته اين مرحله بايد با دقت و نھايت 
  . رت ريزش كوه بتواند مقاومت كندتونل بايد آنقدر مقاوم شود كه در صو: وی گفت

امه دارد كه معادن درحالی تالشھای ھمچنان برای خارج كردن جسد سه كارگر مدفون در معدن زغالسنگ ھجدك اد
استان كرمان ھمچنان شاھد حوادث دلخراش برای معدنچيانی است كه بدون ترديد يكی از محروم ترين اقشار جامعه 

  . ين مشاغل را نيز به عھده دارندمحسوب می شوند و يكی از سختتر
   اقدامات انجام شده برای ايمن سازی ناكافی است

يز در گفتگو با مھر در كرمان يكی از داليل بروز حوادث را در معادن كرمان استفاده از مديركل كار و امور اجتماعی كرمان ن
  . ردھا در معادن كرمان تاكيد كردروشھای سنتی در استخراج دانست و بر نظارت جدی بر رعايت استاندا

يز پنج كارگاه نا امن در سال گذشته ن:  كارگاه غير ايمن در سال جاری خبر داد و گفت10سيد جواد منصوری از تعطيلی 
  . سی قرار گرفته و تعطيل شده استاين معدن مورد بازر

ری از معادن كرمان انجام  مورد بازرسی ادوا213بازرسان اداره كل كار و امور اجتماعی استان در سال گذشته : وی گفت
  . دادند

: ان خوب اما ناكافی ارزيابی كرد و افزودوی تدابير مسئوالن بخش صنعت و معدن استان را در ارتقا ايمنی معادن است
  نشان می دھد كه طی سال جاری اين89 و 88مقايسه تعداد حوادث ناشی از كار در معادن استان طی سال ھای 

  .  درصد كاھش داشته است34حوادث 
   معدنچی سال گذشته و پنج نفر سال جاری كشته شده اند 19

كارگر معدن 19نيز اين آمار قابل توجه است به نحوی كه در سال گذشته در بخش حوادث منجر به فوت : منصوری گفت
ماه گذشته اين آمار به پنج نفر رسيده است كه كاھش 11جان خود را بر اثر حادثه ناشی از كار از دست دادند اما طی 

  .  درصدی را دارد73
معادن بخش خصوصی ی ايمنی و نجات در مديركل كار و امور اجتماعی كرمان از افزايش چشمگير كمی و كيفی گروه ھا

  . استان خبر داد
  امكان استفاده از روشھای نوين وجود ندارد 

را ساختار معادن كرمان می با اين وجود رئيس سازمان صنايع و معادن كرمان يكی از داليل بروز حوادث در معادن كرمان 
  . داند

ن كرمان استفاده از روشھای نوين استخراج را در اين معادن محمد عابدی نژاد با اشاره به ساختار زمين شناسی معاد
  . شتر به صورت دستی صورت می گيردبرداشت از معادن زغالسنگ كرمان بي: به دليل نوع معادن كمرنگ دانست و گفت

به گفته برخی كارشناسان پس از واگذاری معادن زغالسنگ كرمان به بخش خصوصی ميزان رعايت نكات ايمنی در اين 
  . و دپو شدن اين محصول معدنی استمعادن كاھش يافته است كه يكی از داليل ان كاھش جھانی قيمت زغالسنگ 

    كشته11باب نيزو دلخراش ترين حادثه معدن كرمان با 
 نفر از معدنچيان جان خود را در 11بدون شك يكی از تلخ ترين حوادث معدن كرمان حادثه معدن بابنيزو بود كه در آن 

ه ای دلخراش از دست دادند و پس از گذشت چند سال از حادثه ھم اكنون گروه تحقيق و تفحص مجلس در اين حادث
  .  استخصوص اعالم نشر كرده

بندی ھيئت تحقيق و تفحص از انفجار در معدن باب نيزو كرمان، واگذاری معدن با توجه به مستندات، روند  طبق جمع 
ده و به صورت ترك تشريفات و با قيمت كارشناسی دو سال قبل از واگذاری و بدون قانونی خود را به طور كامل طی نكر

  . ت گرفته استكردن معدن و با تخلف صور تجھيز و مدرنيزه
  . مان درجلسه علنی مجلس قرائت شدھيئت تحقيق تفحص از حادثه معدن باب نيزو كر

وضعيت كارگري، مالكيت و مديريت و ھمچنين وضعيت اين در اين گزارش با اشاره به تاريخچه و موقعيت معدن باب نيزو، 
  . اری مورد بررسی قرار گرفته استمعدن در زمان واگذ

بندی كرده كه   نتايجی را جمع 88ھيئت تحقيق و تفحص در گزارش خود پس از تشريح حادثه انفجار معدن در سال 
راج ی و نظارت كامل بر استخراج و تجھيزات استخضرورت دقت بيشتر در واگذاري، استخراج و رعايت دقيق موارد ايمن

  . مورد تاكيد قرار گرفته است
  ب نيزو پرداخت نشده است بخش عمده مطالبات خانواده قربانيان با

گيری گزارش تحقيق و تفحص از انفجار معدن باب نيزو كرمان ھمچنين با اشاره به اينكه پس از گذشت دو سال  در نتيجه 
باختگان پرداخت نشده عنوان شده كه وزارت صنايع و معادن در جھت  ھای جان  مطالبات خانوادهھنوز بخشی عمده از

  . اند د را به خوبی انجام نداده بھبود ايمنی و وزارت كار و امور اجتماعی در جھت افزايش نظارت وظايف خو
دولتی و پيمانكار به صورت كامل مورد پيگرد  بندی اين گزارش متخلفين و افراد دخيل در بروز حادثه اعم از افراد  طبق جمع

اند، و تنھا كارفرمای بخش خصوصی به مقامات قضايی معرفی شده كه آن ھم به دليل استفاده از  قانونی قرار نگرفته 
  . اند رار از قانون مجازات نشده ھای ف اھرم

حت نظارت دقيق نيروی انتظامی و در نتيجه گيری اين گزارش قيد شده است مواد ناريه استفاده شده كه بايد ت
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 گرفت، به صورت بسيار ناشيانه و توسط مسئوالن حراست شركت زغال سنگ كرمان مورد استفاده قرار مي
  . افرادغيرمجرب استفاده شده است

   استفاده از كارگرھای ارزان قيمت و غير ماھر در باب نيزو
 ھای الزم ايمنی و  قيمت و غيرماھر و عدم انجام آموزش ن ارزان طبق اين گزارش به دليل استفاده كارفرمايان از كارگرا

اس ھای مناسب را از خود نشان دھند كه اين امر در مواقع حس توانستند واكنش بھداشتي، كارگران درمواقع بحران نمی 
  . شود موجب كشته شدن آنان می 

مان، واگذاری معدن با توجه به مستندات، روند بندی ھيئت تحقيق و تفحص از انفجار در معدن باب نيزو كر طبق جمع 
قانونی خود را به طور كامل طی نكرده و به صورت ترك تشريفات و با قيمت كارشناسی دو سال قبل از واگذاری و بدون 

  . معدن و با تخلف صورت گرفته استكردن  تجھيز و مدرنيزه
ول ھيئت تحقيق و تفحص در تذكری خطاب به رئيس پور نايب رئيس ا پس از قرائت اين گزارش در مجلس نادر قاضي

  . كرده و آن را اعالم وصول كنيدخواھم كه اين گزارش را استيضاح تلقی  من از شما مي: مجلس گفت
در حال حاضر ماھانه يك نفر در معدن : نماينده اروميه در ادامه خواستار برخورد جدی با متخلفين در اين زمينه شد و گفت

دھد و ما شاھد اين ھستيم كه بعد از چھارماه ھنوز جنازه سه كارگر معدن راور كرمان پيدا   دست ميجان خود را از
   .نشده است

  .  الزم برای كارگران انتقاد كردھای پور در ادامه از عدم انجام آموزش قاضی 
 برای برخی تقصير قائل شده با توجه به اينكه اين گزارش: علی الريجاني، رئيس مجلس در پاسخ به اين تذكر تاكيد كرد

  . دھيم  برخوردھای الزم ارجاع مياست ما آن را به قوه قضائيه برای
  ساله در ميان قربانيان باب نيزو  70كارگر با سابقه كار دو روز و كارگر 

ان باختگان در بين ج: صادق نماينده آستانه اشرفيه نيز در تذكری به تخلفات انجام شده در اين رابطه اشاره كرد و گفت
 سال سن به كار 70معدن باب نيزو كارگری وجود دارد كه با دو روز سابقه به كار در معدن پرداخته و يا فرد ديگری كه با 

  . ت، اينھا مسلما خالف قانون استپرداخته اس در معدن مي
  . قضاييه ارجاع خواھد شدالريجانی در پاسخ به اين تذكر نيز تاكيد كرد كه برای پيگيری بيشتر اين گزارش به قوه 

  دستمزد
 کارگران سھام کارخانه ھای ورشکسته برای

 

دولت در شورای عالی کار برای  تاکنون پنج نشست ميان نمايندگان تشکل ھای رسمی کارگری، نمايندگان کارفرمايان و
  .شده استدستيابی به نتيجه خاصی برگزار  تعيين حداقل دستمزد ماھانه کارگران در سال آينده، بدون

 . ھزار تومان است، در حالی که خط فقر يک ميليون تومان است٣٠٣کارگران  در حال حاضر، حداقل دستمزد ماھانه
ماھانه کارگران در سال  طاھری، روزنامه نگار در تھران، در گفت و گو با راديو فردا در خصوص حداقل دستمزد سيامک

يک خانواده را نمی دھد و حتی برای يک فرد مجرد  وی نيازھای زندگیاين دستمزد به ھيچ وجه تکاف« : جاری می گويد
 «.پايين تر از حداقل ھای الزم است اين دستمزد به مراتب. ھم کافی نيست

ماھانه کارگران که در رسانه ھای رسمی ايران گزارش می شود، به   درصدی در حداقل دستمزد١۵در اين حال، افزايش 
 . ھزار تومان در ماه افزايش خواھد يافت٣۵٠اقل دستمزد کارگران به حدودحد اين معنا خواھد بود که

وزير اقتصاد در روزھای  حداقل دستمزد ماھانه کارگران در شرايطی مطرح شده است که وزير کار و امور اجتماعی و بحث
ی حداقل دستمزد کارگران، احتمال تغيير نکردن ميزان کنون اخير با اشاره به اجرای قانون ھدفمند شدن يارانه ھا، از

 .سخن گفته بودند  ھزار تومان در ماه٣٠٣يعنی 
ماھانه کارگران برای سال آينده مورد توجه قرار می  به گزارش خبرگزاری مھر، احتماال نرخ تورم در بحث حداقل دستمزد

 .گيرد
 با اين حساب: باره گفته استمديره کانون شوراھای اسالمی کار استان تھران، در اين  علی دھقان کيا، عضو ھيئت

 . درصد افزايش خواھد يافت٢٠ تا ١۵دستمزد سال آينده کارگران بين 
دستگاه ھای  استاد دانشگاه و اقتصاددان در سوئد، به اين پرسش که آيا نرخ تورم اعالم شده از سوی احمد علوی،

نرخ ھای تورمی که اکنون گفته می « : دھد یدولتی می تواند مالک تعيين حداقل دستمزد کارگران قرار بگيرد، پاسخ م
دانيم نرخ تورم واقعی چقدر است، ھر چه در مورد دستمزدھا بگوييم  وقتی ما نمی. شود، نه دقيق است و نه شفاف

 «.بود درست نخواھد
ر افزايش ناشی از حذف يارانه ھا، خواستا تشکل ھای مستقل کارگری در ايران با توجه به گرانی روزافزون و پيامدھای

 .ھزينه ھای يک زندگی شرافتمندانه را برای آنان تامين کند حداقل دستمزد کارگران به گونه ای شده اند که
 واحد اتوبوس رانی تھران و حومه، سنديکای کارگران شرکت نيشکر ھفت تپه و اتحاديه آزاد سنديکای کارگران شرکت

 .کارگران ايران از جمله اين تشکل ھا ھستند
ھای واقعی يک   قانون کار عنوان شده که در آن بر توجه به ھزينه۴١دوم ماده  ست اين تشکل ھا با اشاره به بنددر خوا
 .کارگری تاکيد شده است خانواده

 قانون کار می تواند پاسخگوی نيازھای يک خانوار ۴١ماده   درصدی، با توجه به بند دوم٢٠ تا ١۵اما آيا اين افزايش 
 کارگری باشد؟

به خبرگزاری مھر  ھای خدماتی شنيد که پرسش را می توان از داود جوانی، دبيرکل کانون کارفرمايان شرکت  اينپاسخ
 .وجود نخواھد داشت با کمتر از يک ميليون تومان در ماه امکان اداره زندگی: گفته است

را با توزيع سھام عدالت ميان مشکل حقوق کارگران  در اين ميان، به نظر می رسد دولت محمود احمدی نژاد می خواھد
 .کارگران حل کند
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ترفندی  سھام عدالت« : فعال سنديکايی در نروژ، در مورد اين گزارش ھا خوشبين نيست و می گويد اما صادق کارگر،
 .و کارگران استفاده می شود است مانند ديگر ترفندھای آقای احمدی نژاد که برای فريب و سرکار گذاشتن مردم

خواھند کارخانه ھا را واگذار کنند، اما تا به حال ھيچ اقدامی   شده می خواھند اين سھام را بدھند و میبارھا گفته
 «.صورت نگرفته است عملی به جز روی کاغذ

کارگران داده شوند و سھام کدام کارخانه ھا را به آنھا  وی با طرح اين پرسش ھا که قرار است کدام سھام عدالت به
 دولت می خواھد سھام کارخانه ھای ورشکسته و مواجه با بحران عميق اقتصادی را به : می افزايدمی خواھند بدھند،

 .کارگران بدھند
 .وعده اش را می دھد آقای کارگر بر اين باور است که اين سھام ھا ارزشی ندارند که دولت

بيشتر « :  کارگر موافق است و می گويدارزيابی با صادق احمد علوی، استاد دانشگاه و اقتصاددان در سوئد، نيز در اين
شرکت ھای دولتی ورشکسته اند که با تزريق رانت روی پای خود ايستاده اند و  شرکت ھای توليدی ايران به خصوص

 «.را سھام ورشکستگی است، يعنی کسی که آن سھام را می خرد زيان دريافت می کند و نه سودی سھامشان
 درصد از ھفت ٨٠که بيش از  دستمزد ماھانه کارگران درحالی مطرح شده استدر ھمين حال، بحث تعيين حداقل 

عبارت ديگر، اين گروه بزرگ از کارگران حتی از حداقل دستمزد   ھزار کارگر ايرانی قراردادی ھستند و به۵٠٠ميليون و 
   .در سال جاری برخوردار نبوده اند  ھزار تومانی٣٠٣ماھانه 

   از وضعيت جسمی ھمسرش در زندان ابراز نگرانی پروانه اسالو

اسفند ماه در رابطه با وضعيت جسمی ھمسرش ابراز نگرانی کرده ١٧روز بتاریخ سایت پروانه اسالوطی مصاحبه ای با 
  : و می گوید

سه تا از رگ ھای قلب آقای اسانلو گرفتگی صد در صد دارد و او را برای آنژیوگرافی به بيمارستانی خارج از زندان برده 
  . بودند که این مساله مشخص شده و پزشکان گفته اند که باید ھر چه سریع تر تحت عمل جراحی قرار بگيرد

به دادستان تھران نامه نوشتم و درخواست کردم حداقل برای انجام جراحی به منصور مرخصی بدھند اما : او می افزاید
 خيلی ناراحت شدم و باز گفتند که نامه دیگری برای پی گيری که رفتم گفتند دادستان مخالفت کرده است من ھم

  . در اصل ھمين طور ما را سر می دوانند... بنویس ببينيم چه می شود و
روز پنج شنبه که بچه ھا با منصور مالقات کرده بودند گفته بود که برای درمان او ھيچ : خانم اسالو ادامه می دھد

از .  رفتم تھيه کرده و برایش فرستادم فعال با این قرص سر می کنداقدامی نکرده اند و قرصی را خواسته بود که من
طرفی دیسک شدید کمر دارد و چشم اش ھم به شدت آب ریزش دارد چون قبال جراحی کرده بود و باید پزشک 
ند که جراحش او را معاینه کند اما متاسفانه حتی یک روز ھم مرخصی نداده اند در حاليکه پزشکان زنان ھم نامه داده ا

  . او باید در بيرون از زندان مورد معالجه قرار بگيرد
زندانيان امنيتی : ھمسر آقای اسانلو با اشاره به محروم بودن ھمسرش از حقوقی که زندانيان عادی دارند می گوید

رند، خيلی تحت فشار ھستند، تلفن ھایشان قطع است و اجازه تماس ندارند، مالقات حضوری ندارند و مرخصی ھم ندا
  .  سال و نيم ھست که در زندان است حتی یک روز ھم به او مرخصی نداده اند۴آقای اسانلو االن 

کاش گوش شنوایی باشد و حداقل به زندانيانی که بيماری دارند و مریض ھستند حداقل ھایی از حقوقی : او می افزاید
گران ھم ھمين وضعيت را دارد دیابت دارد و چشمانش آقای مددی، نایب رئيس سندیکای کار. که در قانون دارند را بدھند

به شدت ناراحت است و آب مروارید آورده وباید جراحی شود اما به او ھم مرخصی نيم دھند در حاليکه ھم به او و ھم 
  . ھر دو بيش از دو سوم محکوميت شان را گذرانده اند. به منصور باید مرخصی دھند

بيشتر به خاطر مریضی او نگران ھستم واال : نی از وضعيت سالمت ھمسرش می گویدخانم اسانلو سپس با ابراز نگرا
داشتيم خود را عادت ميدادیم که دارد محکوميت اش را می گذراند، اما از وقتی که قضيه سه رگ قلبش را فھميده ایم و 

ا بر نمی آید و ھر جا می با پزشکش در بيمارستان کرج صحبت کردیم به شدت نگران ھستيم متاسفانه کاری ھم زا م
  . رویم با در بسته مواجه می شویم

  ھاله صفر زاده عضو کانون مدافعان حقوق کارگر دستگير شد 

بنا به گزارش کانون مدافعان حقوق کارگر، ھاله صفر زاده عضو کانون مدافعان حقوق کارگر غروب سه شنبه ھشت 
  .  تھران دستگير شدمارس به ھمراه گروه دیگری از زنان در خيابان نواب

ھاله صفرزاده را به کميته وزرأ . بنابر این گزارش ھمه زنان بازداشت شده ی ھمراه وی به غير از خود او آزاد شده اند
  . ھا را با خود بردند  شب مامورین انتظامی به خانه او رفته و بعد از بازرسی کامپيوتر ، کتاب١١منتقل کرده و ساعت 

  كنند  قانون اخراج كارگر را تاييد ميبرخي شوراھا برخالف

: گويد دبير اجرايي خانه كارگر ساوه مي: آمده است89 اسفند1 7 ایلنا در تاریخ –به گزارش خبرگزاری دولتی کار ایران 
كار برخالف رسالت صنفي خود با كارفرمايان ھمسو شده و براي اخراج كارگران  متاسفانه برخي شوراھاي اسالمي

ندكن فعاليت مي .  
اين در حالي است كه به موجب قانون كار شوراھاي اسالمي كار : وگو با خبرنگار ايلنا، گفت مھدي زماني نوري در گفت

  .وظيفه دفاع از حقوق صنفي كارگران را بر عھده دارند
ران تعليقي استاشاره اين فعال كارگري به اختيار قانوني شوراھاي اسالمي كار در تاييد يا عدم تاييد حكم اخراج كارگ .  

كار  اي به حسن صادقي، معاون دبير كل خانه كارگر از عملكرد شوراي اسالمي در ھمين رابطه وي پيشتر طي نامه
انتقاد كرده بود» ھنكل پاكوش«كارخانه  .  
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ركت با ترين اقدام خود ھموسو با كارفرمايان اين ش به گفته زماني نوري شوراي اسالمي كار اين واحد توليدي در تازه
  . كارگري كه در بھمن سال جاري اخراج شدند موافقت كرده است57اخراج 

  :به گزارش ايلنا، متن اين نامه به شح ذيل است
سھم آن متعلق به ھنكل آلمان و مابقي بخش خصوصي % 65شركت ھنكل پاكوش تحت ليسانس ھنكل آلمان كه 

ماه سال جاري  نه توليد انواع مواد شوينده فعاليت دارد در بھمن كارگر رسمي و قرار دادي در زمي528است و با بيش از 
) 24(نفر از كارگران زحمتكش آن شركت در واحد چاپخانه و خط توليد صابون نموده كه تعداد ) 57(مبادرت به اخراج تعداد 

 قراردادي مجددا كارگر) 15(كارگر داشته كه ) 29(كارگر رسمي و مابقي قراردادي ھستند؛ توضيح اينكه خط صابون 
اند، الزم به   ماه سنوات خدمت ناگزير به تسويه حساب شده2نفر مابقي براساس ساليانه ) 14(اند و  دعوت به كار شده

 سال 21 تا 12آور است و كارگران اخراجي داراي سوابق خدمتي  يادآوري است شرايط محيط كار شركت سخت و زيان
ھاي ريوي و تنفسي  اكثر كارگران دچار بيماري... با انواع اسيد و مواد شيميايي و باشند و به دليل سر و كار داشتن  مي

ماه به بھانه كاھش نيرو دست به چنين اقداماتي زده و با استفاده از مشاورين  ھستند، اين شركت ھر ساله در بھمن
نفر ) 24(زد، بديھي است از تعداد قوي و توانمند كوشيده تا تحت ھر شرايطي كارگران اخراجي را از محيط كار منفك سا

كارگر به صورت ) 2(اند تعداد   ماه با شكرت تسويه حساب نموده5/3نفر با پيشنھاد ساليانه ) 4(از كارگران رسمي 
كارگر عضو تشكيالت با مراجعه به خانه كارگر خواستار كمك و )18(اند و تعداد  انفرادي در اداره كار طرح شكايت نموده

اند كه برادر سلمان فضل خاني معاون اجرايي و مسئول واحد حقوقي تشكيلكات با تنظيم  ت شدهياري تشكيال
باشد دادخواست و اليحه دفاعيه در حال پيگيري شكايت آنان مي .  

عليرغم دعوت شوراي محترم اسالمي كار آن شركت جھت پيگيري قانوني و جلوگيري از تضييع حقوق كارگران متاسفانه 
يف و وظايف خود عمل ننموده و با مراجعه در معيت مديران شركت به اداره كار و تنظيم صورتجلسه بنا به شورا به تكل

ھاي  ندازيھا و مقاومت  ماه سنوات خدمت گرديده در اين راستا سنگ5/3 با پرداخت ساليانه  خواست اداره كار شھرستان
 از ورود خانه كارگر به پرونده شاكيان و قبول نمايندگي زيادي از سوي برخي مسئولين اداره كار شھرستان جھت ممانعت

آنان براي حضور نماينده خانه كارگر به عنوان وكيل و مشاور به اداره كار به ناچار به اين خواسته گردن نھاد و عليرغم 
 خدمت  ماه سنوات5/5تالش خانه كارگر جھت احقاق حقوق كارگران و موافقت مسئوالن شركت با پرداخت ساليانه 

كارگر رسمي و استخدامي ھمچنان خواستار بازگشت به كار به سنگر مقدس كارخانه بوده و از خانه كارگر و ) 18(
  .مسئوالن شھرستان در تحقق اين موضوع استعداد مي طلبند

در مضافا اينكه خانه كارگر جھت رعايت احترام مسئوالن محترم شھرستان و تعامل با كارفرماي محترم ضمن تالش 
  .راستاي احقاق حقوق كارگران ھمواره در جھت حمايت از صنعت و توليد ملي و حفظ اشتغال موجود كوشيده است

 پايان پيام
 

  کميته ھای کارگران سوسياليست داخل کشور - 39اطالعيه شماره 

  ! روز زن در خيابان ھا برگزار شد و جنبش ادامه دارد
  

ھزاران مزدور،بسيج و سپاه،نيروی انتظامی و لباس شخصی ھای اطالعاتي، با وجود تدابير شديد امنيتی و بسيج 
ھزاران نفر در خيابان ھا حضور داشتند و موفق به انجام تجمعات پراکنده در خيابان ھای جمال زاده،فلکه صادقيه،اطراف 

مبارک بن علی "و " تورمرگ بر ديکتا"و در مواردی شعارھای . در تھران شدند... ميدان انقالب،اسکندري،ولی عصرو 
طی اين . سردادند؛ بوق ممتد اتومبيل ھا به نشانه اعتراض و در ھمبستگی با مردم چشمگير بود" نوبتته سيد علی

  . تجمعات که چند ساعت به طول انجاميد، صدھا نفر بازداشت شدند،که اکثريت آنھا را زنان تشکيل می دادند
، بلوار ارم وميدان نمازی تجمعاتی برگزار گرديد که با يورش ماموران مواجه شد در شيراز در محدوده ھای بلوار مال صدرا

مردم با ھو کردن و شعارھای مرگ بر ديکتاتور با آنھا مقابله نمودند؛ ماموران رھگذران را مورد ضرب و شتم قرار می دادند 
  . و چند نفر نيز بازداشت شدند

گرديد و در رشت و مشھد فضای امنيتی حاکم بود و ماموران از تجمع مردم مطابق گزارشات در اصفھان چند تجمع برگزار 
  . جلوگيری می کردند

ھر چند با بسيج وسيع نيروھای امنيتی فضای شديدا امنيتی ايجاد کردند، اما به ھر حال مراسم روز جھانی زن در 
 زنان در تجمعات چشمگير بود و حکايت حضوروسيع.خيابان ھا بر گزار گرديد و ھزارن نفر در خيابان ھا حضور داشتند

  . ازنيروی عظيم جنبش زنان ھمراه با جنبش مردمی است
  ! کارگران ، و مردم آزاديخواه

سرنگونی اين حکومت و با توجه به ويژگی ھای جامعه ما با تداوم جنبش و عمق بخشيدن به آن ممکن خواھد شد؛ 
 سيکل مبارزه نمی توان انتظار داشت که حکومت سرنگون گردد و پيشروی جنبش ھمراه با افت و خيز ھا است و در ھر

 جنبش با يک افت مواجه گرديد،اما بار ديگر 88ھمانطور که پس از سال . يا جنبش سرکوب گران را به سرعت پس بزند
. جه گرددسر بلند کرده و قوی تر از قبل به ميدان آمده است، در جريان پيشروی خود طبيعی است که با نوساناتی موا

انتظار رسيدن به ھدف سرنگونی رژيم به سرعت ممکن نيست و گام به گام با گسترده نمودن جنبش با تداوم آن با 
راديکال نمودن آن و ضرورت حرکت به سوی يک انقالب تمام عيار با حضور کارگران و اکثريت مردم و نه از طريق اصالحات 

روزھای درخشان و مبارزه وسيع . وری اسالمی فراھم می شودو مماشات، است که شرايط برای سرنگونی جمھ
جنبش به پيش می رود و از چنان ريشه ھای اقتصادی و . کارگران و مردم در پيش است و نبايد دلسرد و نااميد بشويم

  . سياسی برخوردار است که دستگاه سرکوب قادر به نابودی آن نيست
  

  ان،زنده باد جنبش مردمی زنده باد جنبش کارگري، زنده باد جنبش زن
 89 اسفند 17
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  ! ميليون تومان رسيد10قيمت کليه به 

بيماران کليوی که بدنشان به دياليز جواب نمی دھد  : اسفند امده است 17به گزارش خبر گزاری دولتی مھر در تاریخ 
ن وضعيت باعث شده در پی اي. مجبورند برای رھا شدن از درد ھر قيمتی را برای داشتن يک کليه سالم پرداخت کنند

  . ميليون تومان برای خريد يک کليه پرداخت شود10برخی توافقات پنھانی بين خريدار و فروشنده مبالغی تا سقف 
به . به گزارش خبرنگار مھر، نارسايی کليوی يکی از شايعترين بيماريھايی است که سالمت مردم را تھديد می کند

 ميليون ايرانی دچار بيماری کليوی ھستند اما از بيماری خود اطالعی ندارند 15 تا 10طوری که تحقيقات نشان می دھد 
  .و اين مسئله با توجه به عارضه ھای ناگوار بيماری کليوی می تواند خطرناک باشد

 درصدی 17 تا 15اين در حالی است که مصطفی قاسمي، رئيس انجمن خيريه حمايت از بيماران کليوی ايران از افزايش 
بيماران کليوی در کشور خبر داده و عنوان داشته است که تا کنون ھيچگونه کار شاخص علمی در زمينه بيماران کليوی 

  .در کشور انجام نشده است
ھمچنين دکتر عباس بصيري، رئيس مرکز تحقيقات کليه و مجاری ادراری دانشگاه علوم پزشکی شھيد بھشتی از سنگ 

  . درصد است37در کشور ما اين آمار : ه اورولوژی در ايران و جھان نام برد و گفتکليه به عنوان شايعترين عارض
نارسايی کليوی در صورتی که به موقع تشخيص داده نشده و درمان نشود، تبديل به بيماری سختی خواھد شد که به 

ر می بايست به فکر پيوند کليه اما دياليز ھم ھميشه جواب نمی دھد و به ناچا. ناچار فرد را مجبور می کند دياليز شود
  .باشد تا بتواند به حيات خود ادامه دھد

ھم اکنون به دليل اينکه فرھنگ استفاده از اجزای بيمار مرگ مغزی برای پيوند به بيماران ھنوز در جامعه آنطور که بايد و 
  .زی استشايد جا نيفتاده است پيوند کليه از افراد زنده ھمچنان مورد توجه بيماران ديالي

اند که بر   نفر از بيماران دياليزی کشور تحت عمل جراحی پيوند کليه قرار گرفته800 ماھه نخست امسال نيز حدود 6ر د
  . نفر برسد2100رود اين آمار در پايان سال به بيش از  بينی ھای صورت گرفته انتظار مي اساس پيش 

به طوريکه در . ن نيازھای مالی خود به فروش کليه خود اقدام کننداين وضعيت باعث شده که عده ای از افراد برای تامي
  . ميليون تومان ھم رسيده است10توافقات پنھانی با بيمار نيازمند کليه، قيمت فروش يک کليه به مرز 

ظار برای نياز به پيوند کليه در بين بيماران دچار نارسايی کليه که بدن آنھا به دياليز جواب نمی دھد، از يکسو و انت
موافقت خانواده ھای افراد مرگ مغزی از سوی ديگر، باعث شده که بيماران دياليزی مجبور شوند از فروشندگان کليه 

از ھمين رو، بازار خريد و فروش کليه به رغم تمامی تمھيداتی که در نظر گرفته شده . برای نجات جان خود استفاده کنند
سته از بيماران نيازمند کليه که از وضعيت مالی خوبی برخوردارند، قيمت کليه به طوريکه آن د. است ھمچنان داغ است

اما بيمارانی که ندار ھستند به ناچار مجبورند خانه و زندگی خود را حراج کنند تا شايد . را به مرز چند ميليون رسانده اند
  .بتوانند يک کليه برای خود بخرند

از بيماران کليوی ايران در گفتگو با خبرنگار مھر وجود چنين توافقات مصطفی قاسمي، رئيس انجمن خيريه حمايت 
. ممکن است اين قبيل توافقات در بيرون از انجمن صورت بگيرد: پنھانی ميان خريدار و فروشنده کليه را تاييد کرد و افزود

 اين احتمال ھست که قيمت با توجه به اينکه يکی دو بيمارستان خصوصی نسبت به انجام پيوند کليه اقدام می کنند،
  . ميليون تومان ھم برسد10کليه به 

انجمن بيماران : قاسمی با انتقاد از پرداخت يک ميليون تومان ھديه ايثار به دھنده کليه از سوی دولت، اظھارداشت
  . می بينيمکليوی از ابتدا که اين موضوع مطرح و سپس اجرايی شد، با آن مخالف بود به طوريکه تبعات آن را امروز

به گفته رئيس انجمن خيريه حمايت از بيماران کليوی ايران، ھزينه ھای درمانی به قدری سنگين است که اين يک 
ضمن اينکه مراحل پرداخت آن به قدری طوالنی و خسته کننده شده است . ميليون تومان ھيچ مشکلی را حل نمی کند

  .ريافت اين مبلغ را ندارندکه برخی بيماران حوصله ای برای پيگيری مراحل د
 ميليون 5قاسمی با عنوان اينکه ھم اکنون برای بيمارانی که از طريق انجمن خدمات درمانی دريافت می کنند مبلغ 

دولت بايد تکليف اين مسئله را : تومان به ھمراه يک ميليون تومان ھديه ايثار به دھنده کليه پرداخت می شود، افزود
 ميليارد تومان بودجه از دولت می گيرد اما االن سه ماه است 16چون بنياد بيماريھای خاص . دھرچه سريعتر روشن کن

   .که ھديه ايثار يک ميليون تومانی به دھندگان کليه پرداخت نشده است

 جان باختن یک کارگر و مجروح شدن کارگری دیگر در محل کار

بر . کشاند  ھر از گاھی کارگران را به کام مرگ میعدم رعایت مسائل ایمنی و بی توجھی از طرف کارفرمایان،
" حسين عزیزیان" یک کارگر ساختمانی با نام 89شنبه دھم اسفند ماه سال اساس گزارش رسيده روز سه

  .ھنگام کار در یک ساختمان چند طبقه، به دليل عدم مسائل ایمنی سقوط کرد و فورا جان باخت

کند از توابع شھرستان سقز، به عنوان کارگر فصلی در شھر تھران  ساله اھل روستای آخ30" حسين عزیزیان"
جسد این کارگر در ميان غم و اندو مردم زیادی از شھر سقز و روستاھای اطراف سقز و . مشغول به کار بود

  .بوکان به خاک سپرده شد

ھای بخش   شرکت اسفند ماه سال جاری، یکی از کارگران12گزارشی دیگر حاکی از آن است که روز پنجشنبه 
نام " ھادی مصطفائی"این کارگر . خصوصی کردستان بر اثر استفاده غير مجاز مواد منفجره دچار سوختگی شد
بر اساس . کرد ھای دکل برق کار می دارد و برای شرکت توزیع برق کردستان با دستگاه کمپرسور جھت حفر چاله

کرده است که به دليل " تی ان تی"ا وادار به استفاده از این گزارش کارفرما برای پيشبرد سود بيشتر نامبرده ر
الزم به ذکر است که نامبرده . رعایت نکردن موارد ایمنی از ناحيه دست به شدت دچار سوختگی شده است

  .فاقد بيمه تامين اجتماعی است و در خانه خود بستری شده است
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  کميته ھماھنگی برای کمک به ایجاد تشکل ھای کارگری

 
 ری مراسم روز جھانی زن در رشت و پاوهبرگزا

 آمده 1389 اسفند 17 –ھای کارگری  کميته ھماھنگی برای کمک به ایجاد تشکلاز رشت به  بر اساس خبر ارسالی
مراسمی با حضور تعدادی از فعالين زنان و اعضای کميته ھماھنگی برای  ،روز جمعه به مناسبت روز جھانی زن : است 

در این مراسم نمایشگاه عکسی از زنان کارگر، پخش فيلم . ھای کارگری در رشت برگزار گردیدکمک به ایجاد تشکل 
.  فرودستی زنان به ھمراه پخش موسيقی برگزار شد  کوتاھی از درد و رنج زنان روستایی گيالن، مقاله ای در خصوص

ری صورت گرفت که با استقبال ی جنبش زنان با جنبش کارگ در پایان به مدت دو ساعت بحث آزاد در خصوص رابطه
  .حاضرین مواجه گردید

این .  مارس روز جھانی زن با حضور جمعی از زنان شھر پاوه برگزار شد8 اسفند، مراسم 17شنبه  ھمچنين روز سه
. طلب آغاز گردید خواه و برابری ھای آزادی مراسم با یک دقيقه سکوت به یاد جان باختگان راه رھایی زنان وھمه انسان

پس یکی از حاضرین تاریخچه روز جھانی زن را قرائت کرد و در ادمه مطالبی در باره موقعيت کنونی زنان در جامعه س
در پایان این مراسم که با ترنم اشعار وشادی  .ارائه شد و وضعيت وخيم آنان در منطقه مورد بحث و گفتگو قرار گرفت

ھای کارگری به مناسبت روز جھانی زن قرائت و به  جاد تشکلھمراه بود، قطعنامه کميته ھماھنگی برای کمک به ای
  .تصویب حاضرین رسيد

 زنده باد روز جھانی زن

 
 دغدغه معاش كارگران بايد برطرف شود

 
در : گويد دبير اجرايي خانه كارگر اردبيل مي: آمده است89 اسفند1 7 ایلنا در تاریخ –به گزارش خبرگزاری دولتی کار ایران 

توان ازآنھا انتظار افزايش بھره وري را داش  دستمزد كارگران به اندازه واقع افزايش نيابد نمي89اي سال صورتي كه بر .  
توان  تا زماني كه دغدغه معاش و نان كارگران حل و فصل نشود نمي: سيمه حيدري در گفت و گو با خبرنگار ايلنا، گفت

وزي كنداز نيروي انساني انتظار داشت تا براي توليد ملي دلس .  
شركاي :  درصد ھزينه تمام شده توليد مربوط به نيروي انساني است گفت20وي با يادآوري اينكه در بيشترين حالت 

كارفرمايي و دولتي چندان مايل به افزايش مزد واقعي كارگران نباشندبايد شاھد افزايش پديده چند شغلي در جامعه 
  .مزد بگير كارگران باشيم

شود كه باھداف و  كنيم كه به تدريج از بھره وري خطوط توليد كاسته مي ين شرياطي مشاھده ميدر چن: وي افزود
ھاي كالن كشور مغاير است سياست گذاري .  

ھاي اخير به دليل كاسته شدن تدريجي از قدرت اقتصادي كارگراناز ميزان بھره وري نيز  حيدري با بيان اينكه در سال
ن وضع گشوده شدن بيشتر درھاي كشور به روي كاالي قاچاق و وارداتي خارجي و نتيجه اي: شود؛ گفت كاسته مي

ھاي داخلي و افزايش نرخ بيكاري است تعطيلي كارخانه .  
اگر شركاي اجتماعي كارگران به رشد اقتصادي كشور عالقمند ھستند نبايد با : دبير اجرايي خانه كارگر اردبيل گفت

اشته باشندافزايش واقعي دستمزدھا مخالفتي د .  
 پايان پيام

 نيمی از کارگران حداقل مزد دريافت می کنند : وزير کار

وزير کار و امور اجتماعی در گفت وگوی کوتاه : سيد ابراھيم عليزاده:  اسفند نوشته است17در تاریخ خبر آنالين سایت 
ز جامعه کارگری کشور که طبق آخرين اول اينکه حدود نيمی ا. خود با خبرآنالين به سه رقم قابل توجه اشاره می کند

 حدود چھار ميليون کارگر ٨٩آمار بيش از ھشت ميليون نفر ھستند، حداقل مزد دريافت می کنند؛ اين يعنی در سال 
دوم اينکه متوسط حقوق مزدبگيران در سال جاری .  ھزار تومان زندگی خود را چرخانده اند٣٠٣ايرانی با حقوق ماھانه 

 ھزار تومان بوده است و سوم اينکه ميزان پرداختی ھای يک کارفرما ۵٠٠ ھزار تومان بود، بيش از ٣٠٣که حداقل مزد 
اين سه رقم نشان می دھد که اوال .  برابر آن ميزانی است که يک کارگر دريافت می کند٨/١ برابر و گاھی حتی ١/۵

 کارگر که به طور متوسط برای ھرکدام يک تصميم گيری درباره حداقل مزد سال آينده بر زندگی حدود چھار ميليون
 ميليون ايرانی تاثير مستقيم دارد، دوم اينکه متوسط ١۶خانواده چھار نفری درنظر گرفته شود، اين رقم فراتر و بر زندگی 

 ١۶حقوق مزدبگيران با حداقل مزد فاصله کمی ندارد و سوم اينکه ھرچقدر که ميزان افزايش حداقل مزدھا بر زندگی 
يون خانوار کارگری تاثير مستقيم دارد، اين افزايش مزد برای کارفرمايان کشور به دليل اينکه ميزان پرداختی ھای آن ميل

: کامل اين گفت وگو را می خوانيدمتن . ھا بيشتر از دريافتی ھای کارگران است، بيشتر خواھد بود  
حداقل بگير ھستند؟ در مورد دستمزدھا آيا آماری داريد که چند درصد کارگران کشور   

...  را من دقيق نمی توانم بگويمدرصد آن  
 اين ميزان ناچيز است يا حجم عمده کارگران را شامل می شود؟ 

ده نمی دانم منظورتان چقدر است؟ ناچيز نيست، اما حجم عم  
 مثال می شود گفت نيمی از جامعه کارگری حداقل مزد دريافت می کنند؟ 
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. از معاونت روابط کار بايد گرفتن حد و حدود باشد، اما عدد دقيق آن را به نظر می آيد که در ھمي  
 ھزار تومان بود، چقدر ٣٠٣ که حداقل مزد ٨٩در مورد دستمزدھا آماری ھم داريد که ميانگين حقوق کارگران در سال 

 بوده است؟ 
. د اين کار را کند کسی نمی توانچون واقعا. ببينيد آمار دقيق ما واقعا نمی توانيم داشته باشيم  
. اما در سال ھای قبل اين رقم اعالم شده است  

راساس آن گزارش کنيم آمار به معنای اينکه بررسی دقيق علمی ميدانی انجام بدھيم و ب. اين ھا ھمه برآورد است. نه
. ما نداريم  

 برآورد خودتان از اين ميزان چقدر است؟ 
. دارند کار می کنند بايد بپرسيد که اکنون در گروه مزد اگر برآورد دقيق تر می خواھيد از دوستانی  

  ھزار تومان را می شود متوسط حقوق کارگران در سال جاری دانست؟ ۵٠٠مثال حداقل رقم 
.  می کنم از اين رقم باالتر استفکر  

  ھزار تومان باشد؟ ۵٠٠يعنی فکر می کنيد اين رقم باالتر از 
نيد يک نکته ای وجود دارد و آن، اين است که بين حقوقی که کارگر دريافت می کند و ببي. حداقل حقوق باالتر است. بله

 برابر آنچه که کارگر دريافت می ۵/١کارفرما معموال يک چيزی حدود . پرداختی که کارفرما دارد خيلی تفاوت وجود دارد
خت ھای اجتناب پذيری که کارفرما بايد کند در معنا ھزينه می کند، چون بابت بيمه و بابت عيدی و پاداش و ساير پردا

 برابر آنچه که کارگر دريافت می کند، ٨/١انجام دھد، ھم کارفرما مبلغی را پرداخت می کند و گاھی اين مبلغ به رقم 
. ما و دريافتی کارگر قائل باشيداز اين جھت يک مقدار اين تفاوت را بايد بين پرداختی کارفر. ھم می رسد  

تومان که اشاره کرديد، منظورتان در بخش دريافتی کارگران بوده است؟  ھزار ۵٠٠پس آن   
.البته عدد دقيق اين را از معاونت روابط کار می توانيد بگيريد. بله  

  فروش کليه از نشانه ھای فقر اشکار در ایران 

 !  ميليون تومان رسيد10قيمت کليه به 

بيماران کليوی که بدنشان به دياليز جواب :  اسفند آمده است 17 بر پایه گزارش خبرگزاری دولتی مھر ایران در تاریخ
اين وضعيت باعث شده . نمی دھد مجبورند برای رھا شدن از درد ھر قيمتی را برای داشتن يک کليه سالم پرداخت کنند

. يه پرداخت شود ميليون تومان برای خريد يک کل10در پی برخی توافقات پنھانی بين خريدار و فروشنده مبالغی تا سقف 
 

به . به گزارش خبرنگار مھر، نارسايی کليوی يکی از شايعترين بيماريھايی است که سالمت مردم را تھديد می کند
 ميليون ايرانی دچار بيماری کليوی ھستند اما از بيماری خود اطالعی ندارند 15 تا 10طوری که تحقيقات نشان می دھد 
.  ناگوار بيماری کليوی می تواند خطرناک باشدو اين مسئله با توجه به عارضه ھای  

 درصدی 17 تا 15اين در حالی است که مصطفی قاسمي، رئيس انجمن خيريه حمايت از بيماران کليوی ايران از افزايش 
بيماران کليوی در کشور خبر داده و عنوان داشته است که تا کنون ھيچگونه کار شاخص علمی در زمينه بيماران کليوی 

. شور انجام نشده استدر ک  
ھمچنين دکتر عباس بصيري، رئيس مرکز تحقيقات کليه و مجاری ادراری دانشگاه علوم پزشکی شھيد بھشتی از سنگ 

.  درصد است37در کشور ما اين آمار : کليه به عنوان شايعترين عارضه اورولوژی در ايران و جھان نام برد و گفت  
 تشخيص داده نشده و درمان نشود، تبديل به بيماری سختی خواھد شد که به نارسايی کليوی در صورتی که به موقع
اما دياليز ھم ھميشه جواب نمی دھد و به ناچار می بايست به فکر پيوند کليه . ناچار فرد را مجبور می کند دياليز شود
. باشد تا بتواند به حيات خود ادامه دھد  

جزای بيمار مرگ مغزی برای پيوند به بيماران ھنوز در جامعه آنطور که بايد و ھم اکنون به دليل اينکه فرھنگ استفاده از ا
. شايد جا نيفتاده است پيوند کليه از افراد زنده ھمچنان مورد توجه بيماران دياليزی است  

د که بر ان  نفر از بيماران دياليزی کشور تحت عمل جراحی پيوند کليه قرار گرفته800 ماھه نخست امسال نيز حدود 6در 
.  نفر برسد2100رود اين آمار در پايان سال به بيش از  بينی ھای صورت گرفته انتظار مي اساس پيش   

به طوريکه در . اين وضعيت باعث شده که عده ای از افراد برای تامين نيازھای مالی خود به فروش کليه خود اقدام کنند
.  ميليون تومان ھم رسيده است10يک کليه به مرز توافقات پنھانی با بيمار نيازمند کليه، قيمت فروش   

نياز به پيوند کليه در بين بيماران دچار نارسايی کليه که بدن آنھا به دياليز جواب نمی دھد، از يکسو و انتظار برای 
ليه موافقت خانواده ھای افراد مرگ مغزی از سوی ديگر، باعث شده که بيماران دياليزی مجبور شوند از فروشندگان ک

از ھمين رو، بازار خريد و فروش کليه به رغم تمامی تمھيداتی که در نظر گرفته شده . برای نجات جان خود استفاده کنند
به طوريکه آن دسته از بيماران نيازمند کليه که از وضعيت مالی خوبی برخوردارند، قيمت کليه . است ھمچنان داغ است

بيمارانی که ندار ھستند به ناچار مجبورند خانه و زندگی خود را حراج کنند تا شايد اما . را به مرز چند ميليون رسانده اند
. بتوانند يک کليه برای خود بخرند  

مصطفی قاسمي، رئيس انجمن خيريه حمايت از بيماران کليوی ايران در گفتگو با خبرنگار مھر وجود چنين توافقات 
. ممکن است اين قبيل توافقات در بيرون از انجمن صورت بگيرد: رد و افزودپنھانی ميان خريدار و فروشنده کليه را تاييد ک

با توجه به اينکه يکی دو بيمارستان خصوصی نسبت به انجام پيوند کليه اقدام می کنند، اين احتمال ھست که قيمت 
.  ميليون تومان ھم برسد10کليه به   

انجمن بيماران : ر به دھنده کليه از سوی دولت، اظھارداشتقاسمی با انتقاد از پرداخت يک ميليون تومان ھديه ايثا
. کليوی از ابتدا که اين موضوع مطرح و سپس اجرايی شد، با آن مخالف بود به طوريکه تبعات آن را امروز می بينيم  

يک به گفته رئيس انجمن خيريه حمايت از بيماران کليوی ايران، ھزينه ھای درمانی به قدری سنگين است که اين 
ضمن اينکه مراحل پرداخت آن به قدری طوالنی و خسته کننده شده است . ميليون تومان ھيچ مشکلی را حل نمی کند
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. که برخی بيماران حوصله ای برای پيگيری مراحل دريافت اين مبلغ را ندارند  
 ميليون 5ی کنند مبلغ قاسمی با عنوان اينکه ھم اکنون برای بيمارانی که از طريق انجمن خدمات درمانی دريافت م

دولت بايد تکليف اين مسئله را : تومان به ھمراه يک ميليون تومان ھديه ايثار به دھنده کليه پرداخت می شود، افزود
 ميليارد تومان بودجه از دولت می گيرد اما االن سه ماه است 16چون بنياد بيماريھای خاص . ھرچه سريعتر روشن کند
. تومانی به دھندگان کليه پرداخت نشده استکه ھديه ايثار يک ميليون  

 
   بھبودى پيدا نكرده است90موقعيت زنان در اليحه بودجه سال 

 
عضو كميسيون اجتماعى مجلس شوراى : آمده است89 اسفند1 7 ایلنا در تاریخ –به گزارش خبرگزاری دولتی کار ایران 

ال تعيين شده است و اين اعتبار به شكلى نيست كه  بودجه سال آينده زنان نيز مانند بودجه امس :اسالمى گفت
. تحولى در وضعيت زنان ايجاد كند  

اعتبارات حوزه زنان : گو با خبرنگار ايلنا گفت و داريوش قنبرى در رابطه با وضعيت زنان در اليحه بودجه سال آينده در گفت
نژاد به  ده است و برخالف ادعاھايى كه احمديفقط در غالب مركز امور زنان و خانواده رياست جمھورى در نظر گرفته ش

ھنگام ارائه اليحه داشتند موقعيت زنان در اليحه بودجه بھبودى پيدا نكرده است و بودجه خاصى براى بحث اشتغال زنان 
توان گفت اعتباراتى كه منجر به ارتقاء موقعيت اجتماعى زنان شود در  و آموزش آنھا ديده نشده است و در واقع مي

.  وجود ندارد90دجه سال بو  
بودجه سال آينده زنان نيز مانند بودجه امسال تعيين شده است و اين اعتبار به شكلى نيست كه تحولى : او ادامه داد

. در وضعيت زنان ايجاد كند  
ھاى   فعاليت مركز امور زنان و خانواده رياست جمھوري: عضو كميسيون اجتماعى مجلس شوراى اسالمى تصريح كرد

ھاى اين مركز را مفيد حال زنان بدانيم به  توانيم فعاليت دھند يعنى در واقع نمي سيار ناچيزى در حوزه زنان انجام ميب
توانيم بگويم اعتبارات بودجه سال  اطالع ھستند و در رابطه با زنان مي طورى كه بسيارى از زنان از وجود چنين مركزى بي

اى محدود است كه شغل و مقام  ه در نظر گرفته شده و به نام زنان و به كام عده فقط براى مركز امور زنان و خانواد90
دارند بنابراين نبايد منتظر باشيم اتفاق خاصى در سال آينده در حوزه زنان اتفاق بيافتد و وضعيت زنان در سال آينده نيز 

مشكالت حوزه زنان ھمچنان برجاى ھا مسائل و  ھاى گذشته بھبودى پيدا نخواھد كرد و برخالف وعده نسبت به سال
.ماند خود باقى مي  

 
مشكل كارگران نساجي مازندران حل نشده است   
 

تعداد زيادي از كارگران نساجي مازندران : آمده است89 اسفند1 8 ایلنا در تاریخ –به گزارش خبرگزاری دولتی کار ایران 
   درمقابل فرمانداري قائمشھر تجمع نمودند

در اين تجمع اعتراض آميز كارگران نساجي مازندران با در دست داشتن پالكارد و پارچه ھايي خواستار به گزارش ايلنا 
  .عملي نمودن تعھدات صاحبان سرمايه نسبت به وعده ھا وتعھدات مكتوب شده خود به كارگران شدند

يل سوء مديريت و مشكالت رود و به دال ھاي بزرگ نساجي در كشور به شمار مي نساجي مازندران يكي از كارخانه
  . سال گذشته دچار بحران شده است20اقتصادي در طي 

اين تجمع در حالي شكل گرفته است كه پير فلك فرماندار قائمشھر در ديدار اعضاي ھيئت اجرايي خانه كارگر در ھفته 
گيرد  ، كاربي نظيري انجام ميدر ھفته جاري با پرداخت دو ماه از حقوق كارگران اين كارخانه: گذشته اظھار داشته بود

شود ماه عقب افتاده كارگران پرداخت مي4كه درظرف يك ماه حقوق   .  
وي ابراز اميدواري كرده بود كه با تعامل كارگران با مسئولين وصاحبان سرمايه درآينده اي نزديك كليه معوقات كارگران 

  .پرداخت شود
ت به استان مازندران مقرر شد تا اين واحد نساجي بازسازي و قابل ذكر است براساس مصوبه سفر نخست ھيئت دول

  .احيا شود
 پايان پيام

 
 فرماندار قائمشھر  بعد از وعده توخالی  نساجی مازندران کارگران  اعتراضی  تجمع

 
کارگران نساجی مازندران درمقابل : آمده است89 اسفند1 7 ایلنا در تاریخ –به گزارش خبرگزاری دولتی کار ایران 

در این تجمع اعتراض آميز کارگران نساجی مازندران با در دست داشتن پالکارد   .کردند فرمانداری قائمشھر تجمع
مکتوب شده خود به کارگران  ھا و تعھدات تعھدات صاحبان سرمایه نسبت به وعده شدن ھایی خواستار عملی پارچه و

مدیریت در طی  رود که به دالیل سوء ر کشور به شمار میھای بزرگ نساجی د یکی از کارخانه نساجی مازندران،  .شدند
   . سال گذشته دچار بحران شده است20

قائمشھر ھفته  رژیم در این تجمع در حالی شکل گرفته است که پير فلک فرماندار به گزارش خبرگزای حکومتی ایلنا،
ماه 4ماه حقوق  گيرد که در ظرف یک جام مینظيری ان ماه از حقوق کارگران، کار بی 2با پرداخت  وعده داده بود گذشته

   .شود عقب افتاده کارگران پرداخت می
ای نزدیک کليه معوقات  آینده در تعامل کنند و عده داده بود صاحبان سرمایه کارفرما و با از کارگران خواسته بود ابراز او

  .خواھد شد کارگران پرداخت
 
 

  دارندواحد توليدي مشكل عدم پرداخت به كارگران 24
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: گويد كارگر ساوه مي دبيراجرايي خانه:  آمده است89 اسفند1 8 ایلنا در تاریخ –به گزارش خبرگزاری دولتی کار ایران 
 واحد توليدي دراين منطقه به دليل داشتن شرايط بحراني در پرداخت مطالبات كارگران خود دچارتاخير جدي 24حداقل 
  .ھستند

ھاي متفاوت توليدي چون ساخت لوله و  ھا كه در زمينه دراين كارخانه: اخبرنگارايلنا، گفتوگو ب مھدي زماني نوري درگفت
  . كارگر مشغول فعاليت ھستند1800پروفيل، آلومينوم، فوالد، چوب، شيشه و شير و لبنيات فعاليت دارند بيش از 

  . نفر است403زده  رين واحد بحرانت  نفر و در بزرگ9زده  ترين واحد بحران تعدادكارگران دركوچك: تصريح كرد وي
ھاي اخير و عيدي  اين فعال كارگري با بيان اينكه بيشتر مطالبات معوقه كارگران اين واحدھاي توليدي مربوط به سال

ھا با كارگران حتي بابت پرداخت مطالبات مربوط به چھار سال  در برخي از اين كارخانه: پاداش پايان سال است، گفت
  .ه حساب نشده استاخيرنيز تسوي
 پايان پيام

  
سه رگ قلب منصور مسدود شده است،آیا او حق : خواھر منصور اسانلو،فعال کارگری 

 معالجه ندارد؟

خواھر منصور اسانلو، رئيس ھيأت مدیرۀ سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی و فعال کارگری در گفت وگو 
وضعيت خطرناک سالمتی برادرش در زندان گفت و اینکه وضعيت قلب از  کمپين بين المللی حقوق بشر در ایران با

چيزی به اتمام دوران محکوميتش « : او به کمپين گفت. او در زندان بحرانی است و نيازمند عمل فوری جراحی است
ی زندان ماه پيش وقتی بھدار. نمانده است، دو ، سه ماه دیگر باید آزاد شود اما االن وضعيت قلبش خطرناک شده است

آنجا پزشکان تشخيص . قادر به بھبود او نبوده است او را به بيمارستانی خارج از زندان برای آنژیوگرافی منتقل کردند
ما ھم تقاضا کردیم که کمک کنند تا ایشان . دادند که سه رگ قلبش مسدود شده است و نياز به جراحی فوری دارد

 «.ه تا االن ھيچ خبری نشده استبرای معالجه به بيرون فرستاده شود که البت

عليرغم پيگيری ھای « : فرشته اسانلو با اشاره به پيگيری ھای که برای خروج منصور از زندان انجام گرفته است، گفت
صدرصد از جواب . ما و وضعيت حاد آقای اسانلو، دادستان ھنوز برای بستری شدنش در بيرون زندان موافقت نکرده است

اسانلو خبر دارند و حتما آنقدر متوجه ھستند که بدانند در این شرایط او باید تحت درمان فوری قرار آنژیوگرافی آقای 
 «.بگيرد

من به علت بيماریم مدتی است به دیدنش نرفته ام اما « : فرشته اسانلو درباره وضعيت او در مالقات ھایش گفت
شه خوب است اما از نظر جسمی مشکل داشته است، فرزندانش که به دیدنش رفته اند ، گفتند حال روحيش مثل ھمي

پس از عمل . او به غير از مشکل قلب، دیسک کمر ھم در زندان به سراغش آمده و چشمانش ھم عفونت کرده است
جراحی که دو سال پيش برای چشمش انجام داد ھر چند وقت یکبار چشمش عفونت می کند، محيط زندان آلوده است 

 « .فونت می شودو چشمانش سریع دچار ع

از حبسش فقط . اگر که مسوالن طبق قانون رفتار کنند االن بايد منصور برای معالجه آزاد شود«: خواھر منصور اسانلو گفت
حاال که . او چھار سال ونيم است که در زندان است بدون اين که يکبار ھم به مرخصی آمده باشد. دو، سه ماه باقی مانده است

اين را پزشکان بارھا اعالم کرده اند و نتيجه آنژيوگرافی ھم به . ان دارد حقش است که از زندان خارج شودنياز مبرم برای درم
  «؟آيا او مثل ھر زندانی ديگر حق مداوا ندارد. دادستانی فرستاده شده است

 از کارگران پتروشيمی تبریز حمایت کنيم

انی پتروشيمی تبریز که از روز شنبه ھفتم اسفند آغاز  نفر از کارگران پيم١۴٠٠بر اساس خبرھای منتشره اعتصاب 
این در . کار و انعقاد قرارداد مستقيم و دسته جمعی ھستند کارگران خواستار حذف پيمان. چنان ادامه دارد شده، ھم

کره با ھای مسئول را وادار به مذا ست که در این مدت، کارگران با مبارزه و اعتراض خود، سه بار مدیریت و مقام حالی
. ھای واھی و تکراری مذاکرات را به بن بست رسانده است شان نمودند که در ھر سه مورد، مدیریت با بھانه نمایندگان

ھا در آینده، تاکنون ھيچ  ھای آن  رسيدگی به خواسته چنين دخالت نيروھای امنيتی و مسئولين استان و وعده ھم
   .تای در شکستن اعتصاب کارگران نداشته اس نتيجه

عالوه بر این مسئولين و مدیریت پتروشيمی تبریز بعد از اینکه موفق به قانع کردن کارگران با وعده ھای توخالی نشدند، 
کارگيری کارگران پاالیشگاه تبریز در قبال پرداخت روزانه  اندازی کارخانه و شکستن اعتصاب، سعی کردند با به برای راه

ن کارگران اعتصابی پتروشيمی کنند، که با امتناع کارگران پاالیشگاه در ھمدلی با ھا را جایگزی یکصد ھزار تومان، آن
ماھشھر " اروند"ھای جنوب، از جمله پتروشيمی  سپس به کارگران پتروشيمی. کارگران پتروشيمی مواجه شدند

   .باشد تبریز مطرح میھای مشابه با پتروشيمی  متوسل گردیدند که متوجه شدند در آنجا نيز در بين کارگران، خواسته
ھای کارگری ضمن پشتيبانی از خواسته ھای کارگران پتروشيمی تبریز، از  کميته ھماھنگی برای کمک به ایجاد تشکل

خواھد که از ھر طریق ممکن  المللی می ھای کارگری و نھادھای مدافع حقوق کارگری داخلی و بين ھمه کارگران، تشکل
ھا و مطالبات دیگر ھمکاران  رگران فقط از طریق اتحاد و ھمبستگی و پشتيبانی از خواستهکا. به حمایت از آنھا بپردازند

 .ی خود بردارند ھای موثری را برای دستيابی به حقوق پایمال شده خود می توانند گام
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  زنده باد ھمبستگی کارگری
  ھای کارگری کميته ھماھنگی برای کمک به ایجاد تشکل

  
 ١٣٨٩ اسفند ١٨
  

88Hاعتصاب رانندگان ١٠ فاز عسلویه 
  

 اعتراض و تحرک برای افزایش حقوق و سطح ،:  اسفند آمده است 18سمان نيوز در تاریخ آ از سایت بنا به خبر دریافتی
کارگران از بازیھای شرکتھای طفيلی پيمانی . ختلف کارگران عسلویه شروع شده استدستمزدھا در ميان بخشھای م

از بيحرمتی و بی امکاناتی و رفتار برده وار کارفرما و روسای شرکتھای پيمانی خسته شدند و بر حق . خسته شده اند
 .خود برای افزایش دستمزدھا و ایجاد شرایط ایمن محل کار تاکيد دارند

اولين اعتصاب را رانندگان ده فاز این . دستمزد در این مجتمع با تحرکات و اعتصاباتی شروع شده استجنبش افزایش 
 رانندگان مينی بوس و تراختھای حمل و نقل ،دوشنبه شب. مجموعه صنعتی سازمان دادند که بسرعت پيروز ھم شدند

 با اتمام قرارداد با ، خودرو ميباشد٣٠٠ الی ٢۵٠ که بين ،افراد و کارکنان مربوط به شرکتھای پيمانکاری بخش ماشينری
درخواست رانندگان برای . شرکت قبلی و پيمان با شرکت جدید پترو پی برسر نرخ دستمزدھا اولتيماتوم اعتصاب دادند

ار و  ھزار تومان افزایش بود که بالفاصله با مخالفت شدید پيمانک۵٠٠ ھزار تومان افزایش و برای مينی بوسھا ٣٠٠تراختھا 
اما این اخطار کارگران ). این افزایش را کارگران مضاف به حقوق پایه قانون کار رژیم مطالبه ميکنند(کارفرما روبرو شد 

 .توسط پيمانکار جدید جدی گرفته نشد
 موفق شدند کارفرما و ،رانندگان ده فاز در صبح سه شنبه با اعتصاب متحدانه و جانانه که ھمه چيز را زمينگير کرد

بقيه قسمتھا ھنوز با شرکت جدید . يمانکار جدید را بسرعت عقب برانند و تمامی خواستھای خود را دریافت کنندپ
 کارگران قرارداد را دارای اشکال دانسته ،در برخی قسمتھا در نشست با پيمانکار. پيمانکاری پترو پی قرارداد نبسته اند

 ، با توجه به سطح تخصص و ميزان سابقه کار،ای مختلف این مجتمعدر قسمتھ. اند که باید توسط پيمانکار تصحيح شود
کارگران دارای قراردادھای پيشنھادی خود ھستند و به پيمانکار ارائه کردند اما پيمانکار این قراردادھا را نپذیرفته و متقابال 

تن غذا امتناع و به شرایط کاری شان در مواردی کارگران از گرف. کارگران از پذیرفتن قرارداد پيمانکار خودداری کرده اند
کارگران متحدانه خواست شان را مطرح ميکنند و آن را در تابلوی اعالنات و یا توسط نمایندگان مجامع . اعتراض کردند

متقابال کارفرمای مجتمع و پيمانکاران نيز متحدانه با تھدید و ارعاب تالش ميکنند شرایط . عمومی شان اعالم ميکنند
  .م تر و دستمزد نازل تری را به کارگران تحميل کنندکاری وخي

 
  :الملل تشكيالت خانه كارگر مسوول روابط بين

  كند شركت مي WFTU خانه كارگر در اجالس
  

الملل تشكيالت خانه   مسوول روابط بين:  آمده است89 اسفند1 8 ایلنا در تاریخ –به گزارش خبرگزاری دولتی کار ایران 
 (WFTU) ياتي به نمايندگي از اين تشكيالت قرار است كنگره پيشروي كنوانسيون عالي كارگران جھانھ: گويد كارگر مي
  .شركت كند
شانزدھمين كنگره ساالنه پيشروي كنفدراسيون عالي كارگران جھان : اي در گفت وگو با خبرنگار ايلنا گفت محمد حمزه

  .در پايتخت كشور يونان برگزار شود)  ميالدي2011 آوريل سال 5(90قرار است در اوايل فروردين ماه سال 
  .ھياتي به نمايندگي از خانه كارگر دراين اجالس كه قرار است در شھر آتن برگزار شود شركت خواھند كرد: وي گفت

  .دھند اي دبير كل و معاونان وي اعضاي اين ھيات را تشكيل مي به گفته حمزه
اين نخستين باري است : در آمده است؛ گفت WFTU ه كارگر به تازگي به عضويتاي با يادآوري اينكه تشكيالت خان حمزه

  .كند شركت مي WFTU كه خانه كارگر در كنگره ساليانه
  پايان پيام

  
 به زندان محکوم شد یک فعال کارگری

   
ب اسالمی یک شھروند اھل کامياران به نام افشين ندیمی توسط دادگاه انفال  :  می نویسد آژانس خبری موکریان

به گزارش آژانس خبری موکریان ، شعبه اول دادگاه انقالب سنندج این عضو کميته   .سنندج به زندان محکوم شد
 ماه حبس محکوم نموده بود، که 4ھماھنگی برای کمک به ایجاد تشکل ھای کارگری را به اتھام اقدام عليه امنيت به 

  .نا تایيد گردیداین حکم در دادگاه تجدید نظر استان کردستان عي
گفتنی است این شھروند که سال گذشته توسط نيروھای امنيتی بازداشت و پس از مدتی با قرار وثيقه آزاد شده بود، 

  ھم اکنون در زندان مرکزی سنندج دوران محکوميت خود را سپری می نماید
 

خواه  ادی اسفند ماه با شرکت جمع کثيری از زنان و مردان آز١٦مراسم روز جھانی زن در 
 در شھر سقز برگزار شد

  
مراسم ابتدا با صحبتھای جالل حسينی از فعالين کارگری آغاز شد و وی ضمن خوش آمد گویی به حضار و شرکت 

کنندگان، روز جھانی زن را به ھمه زنان و مردان برابری طلب تبریک گفت و برای یاد و خاطره جانباختگان راه آزادی و 
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  . را اعالم کرد و شرکت کنندگان قيام کردندبرابری یک دقيقه سکوت
خيزشو، بس است "، "خيز، سيا و سفيد ، زرد و سرخ"، "برخيز، زنان سراسر جھان"سپس چند قطعه شعر تحت عناوین 

از طرف جالل حسينی قرائت شدند" خيز، جشن برابری انسان است"و " زیر دستی و بردگی .  
: " نجيبه صالحزاده در بخشی از صحبتھای خود اشاره کرد که. ده ادامه پيدا کردمراسم با ایراد سخنرانی نجيبه صالحزا

من از طرف خود و ھمه زنان این جمع به تمام زنان سراسر دنيا .  اسفند روز جھانی زن است١٧ مارس برابر با ٨امروز 
 خواست و مطالبات خود کوشا تبریک عرض می نمایم و آرزومندم که ھر روز مستحکمتر از روز قبل برای به دست آوردن

ما امسال در حالی به پيشواز روز جھانی زن می رویم که در کشورھای جھان و امروز در کشورھای عربی، زنان . باشند
. دوش به دوش مردان با تمام قدرت در حال مبارزه ھستند و حکومت ھای دیکتاتوری را یکی پس از دیگری نابود می کنند

بارزه با نابرابری است به ھمين دليل دولت ھای سرمایه داری از اتحاد ما زنان وحشت دارند و نمی  مارس در واقع روز م٨
  ".گذارند که ما مراسم ھای خود را برگزار کنيم

 سال پيش روز زن در تمام دنيا به رسميت شناخته شد اما الزم ١٠٠اگر : "نجيبه صالحزاده ھمچنين اشاره کرده که
ت مارس یادآور شویم که کارگران پيشرو مرد ھمگام کارگران زن برای تامين آزادی و بھبود است که در سالگرد ھش

اند، ھزینه ھائی که  شرایط کار و زندگی ھمچنان به مبارزه خود ادامه دھند چه بسا که برای این مبارزه ھزینه داده
در حال پيشروی است و ھر روز سنگری را باید به این مھم اعتراف کنم که مبارزه زنان . گاھی خيلی سنگين بوده است

 مارس یاد آور مبارزه زنانی است که به نابرابری اعتراض کردند و اعتراض آنان مورد خشم سرمایه 8. فتح خواھد کرد
  ".داران قرار گرفت

 محمود صالحی ضمن. محمود صالحی از فعالين سرشناس جنبش طبقه کارگر یکی دیگر از سخنرانان این مراسم بود
  :تبریک ھشت مارس، گفت

دوستان من نمی خواستم در این مراسم صحبت کنم اما بنا به درخواست چند نفر از شرکت کنندگان، این را قبول  "
تکرار می کنند که امروز روز زن است " خواھم از مردانی که مکررا من قبل از اینکه صحبت ھایم را شروع کنم می. کردم

شان اقدام به برگزاری مراسم ھا بکنند انتقاد دارم و از آنان می خواھم که دیگر این جمله را نه روز ما و باید زنان خود
بلکه روز زن چند سال بعد از ..... برای اینکه روز زن نه از ميان زنان سرمایه دار متولد شده و نه از ميان . تکرار نکنند

راض کردند و خواستار افزایش دستمزد، کاھش ساعت کار، اعتراض زنان کارگر که در کارخانه ھای نساجی در آمریکا اعت
پس نتيجه خواھيم گرفت که این روز مربوط به ما کارگران است و ما دوش به دوش زنان این روز را . شدند.... حق رای و 

  "گرامی می داریم
  :محمود صالحی ھمچنين اشاره کرد

"  مارس ٨ که ١٣١٠ دومين کنفرانس زنان سوسياليست در سال امروز صد سال از عمر متولد شدن این روز می گذرد، در
یک قرن تالش و مبارزه پيگيرانه و مقاومت ھمراه با موفقيت و پيشروی . اند را بعنوان روز بين المللی زن نام گذاری کرده

ختلف دنيا می در به عقب راندن دیدگاه ھای مرد ساالری و فمنيستی از کارنامه پر افتخار جنبش زنان در کشور ھای م
اما امروز حضور . باشد و این مقاومتھا ھميشه با سرکوب از طرف دولت ھای سرمایه داری و زن ستيز ھمراه بوده است

زنان در عرصه و صحنه ھای مختلف، مبارزات آزادیخواھی توده ھای مردم را در اقصی نقاط جھان ھمراه با پيشروی ھا و 
امروز .  در راه رسيدن به آزادی و برابری به واقعيتی انکار ناپذیر تبدیل شده استدستيابی به موفقيت ھای بيشمار زنان

ما در شرایطی روز زن را گرامی می داریم که در دنيای عرب در دنيای که ھنوز زن دارای شناسنامه نيست در دنيای که 
ای زنده و ضد دیکتاتوری در جرایان ھنوز زن دارای ھویت نيست و زنان مثل برده باید در خدمت مردان باشند، مبارزه 

است و باید امسال را سال مرگ دیکتاتور بناميم و به زنانيکه دوش به دوش مردان در این مبارزه شرکت کرده اند دورد 
  ".می فرستيم

افتد، گفت محمود صالحی ضمن اشاره به تحوالتی که در کشورھای عربی اتفاق می :  
 گشت و گذار است که خواب و آسایش را از دیکتاتور ھای منطقه سلب کرده و عرصه دوستان، شبحی در خاورميانه در "

ما امروز اعالم خواھيم کرد که صف ما از تمام صفوف آن گرایشاتی که به . را بر مناسبات سرمایه داری تنگ کرده است
يم داد تا ھر زمان منافعشان به شکلی می خواھند سر زنان شيله بمالند جدا و اعالم خواھيم کرد که دیگر اجازه نخواھ

ما زنان را دعوت می کنيم تا در برابر ھر گونه . خطر افتاد آن وقت به فکر زنان بيفتند و خودشان را به آنان وصله کنند
زنان خود می . نابرابری مبارزه کنند و حق خود را باید بگيرند نه اینکه کسانی بيایند و به آنان وعده سر خرمن بدھند

اگر ما به چند سال گذشته برگردیم و سر انگشتی جنبش زنان را مرور کنيم .  این امر مھم را به پيروزی برسانندتوانند
ھای مبارزه فعال بودند و ھمين است که حال، ده ھا نفر از آنان در زندان  مشاھده خواھيم کرد که زنان در تمام عرصه

طلبی زنان استبسر می برند و این نشان از پيشروی مبارزه برابری  ."  
  :محمود صالحی در ادامه افزود

"  اولين مراسم روز زن در شھر رشت برگزار شد امروز با ھمت و از خود گذشتگی زنان و مردان برابری ١٣٠١اگر سال 
من در این مراسم و . طلب در تمام شھر ھای ایران این مراسم ھا برگزار می گردد و ھر روز بيشتر و بيشتر خواھد شد

اند،   این روز به عنوان یک انسان از کليه زنان می خواھم که نگذارند کسانی که خود در سرکوب زنان نقش داشتهدر
زنان آزادیخواه برای رسيدن به مطالبات خود که ھمان برابری کامل با مردان است، . امروز برای زنان نسخه پيچی کنند

ھر چند زنان بيشتر منافع خود را بشناسند به ھمان اندازه مبارزه . زایندباید مبارزه را وسيع تر کنند و به آگاھی خود بياف
پس پيش به سوی آگاھی طبقاتی در تمام عرصه . رادیکالتر و خواست و مطالبات آنان زودتر به کرسی خواھد نشست

 جا دارد که در این من یک بار دیگر روز جھانی زن را به تمام زنان و مردان برابری طلب تبریک می گویم و. ھای زندگی
  ".مراسم از زنانی یاد کنيم که حال در زندان ھا بسر می برند و برای رسيدن به خواست و مطالبات خود می جنگند

وی در صحبتھایش ضمن گرامی . در ادامه مراسم، یکی دیگر از شرکت کنندگان یک مقاله و یک قطعه شعر را قرائت کرد
  :داشت ھشت مارس گفت

" می، ما در حالی ھشت مارس را گرامی می داریم که این روز مھم و تاریخی یک قرن از عمر خود را سپری دوستان گرا
می کند و این را مدیون کسانی می دانيم که در این راه، با مبارزه و فداکاری ھای حق طلبانه خود، تالش ھای مستمر و 

ز آنجائی که ميدانيم، جھان ھر سال در چنين روزی شاھد ا. پيگيرانه را با ھمه موانع و سرکوب ھای پشت سر نھاده اند
 ميالدی که از سوی کالرا زتکين یکی از زنان مبارز ١٩١٠این روز مصاف است با سال .  مارس می باشد٨گراميداشت 



 404

فقا، ر.  مارس به نام روز جھانی زن نام گذاری شود٨آلمانی در کنگره بين المللی زنان پيشنھاد داد تا ھمه ساله روز 
الزم است بگویم که این روز، مختص و ویژه زنان در شرایط فعلی جھان نيست، بلکه روز ھمبستگی مردان ستمدیده و 

با سپاس و درود و این قطعه شعر نثار شما باد.فالکت بار و برابری طلب، برای دفاع و مطالبات حقوق زنان نيز می باشد . 

  من زنم؟ من پرورده دامن زنم
؟ که من زنم!من را دریاب   

  ... آن را بران ، که از برایت و پيدایش
  !در اعصار و ادوارھا

  بس است و برگرد و پيش رو ، ای آفرینندگان زن؟
حاکم و مير و پاشاه! ھاق، حق را می گویم    

  اسقف و شيوخ و مرید، تاج و کاله و دستار
  سر بند و مقنعه و چادر، چارقد و چاقچو رو نقاب

واجدگر نيست ر   
  !... در شھر و خانه و بازار

  بگذار شب پرستان؟
  .... سيھر شب را انتظار کشند
  اما طلوع ھمواره در راه است

  این را من می گویم؟
  که من زنم؟ گرچه در زندانم ؟؟؟

  اما زندانی؟
  که ميله و زنجير ھای آن

  "!گل و طالست
رفت و گفتسپس یکی دیگر از شرکت کنندگان پشت تریبون قرار گ :  

  تو زوری زیاد بر بازو و من مھری قوی بر دل دارم"
  تو روحی قوی و من حسی به بزرگی آفریدن و خلق کردن دارم

  .و چنين است که طبيعت به ھيچ یک از ما سرتری نداده تا برتری دھد
 حمایت دین و آئين و اجتماع با باور بدار که تمام تعریفم از زندگی این است و افسوس که تمام تعریف ھایت به احرار و

  .برتری شروع می شود
نه به رنگ و زبان، نژاد و . و کاش برسد روزی که اھل دین و آئين و جامعه بفھمند که برتری ما به انسان بودنمان است

  .جسيتمان
ن صدای بلند نامه بلند کافيست تحمل کردن زور به زور بازو را و دیدن زخم بر تن مادران و دختران زخم خورده را و شنيد

  .نابه حق زور گفتند را
  .و این بار منم که فریاد می زنم و ثابت می کنم

  ".نه برتریم نه سرتریم برابریم
  :یکی دیگر از شرکت کنندگان زن شعری را قرائت کرد

  کفشھایی پاشنه بلند"
  ناخن ھای بلند و الک زده

  موھای به رنگ روز
از مناین بود تمام تعریف تو    

  چشمھای یی بغض کرده
  لبھایی زنجير شده

  و حرف ھایی در دل مانده
  "این بود تمام تعریف من از من

به این ترتيب بخش دیگری از مراسم به پرسش و پاسخ اختصاص داشت که شرکت کنندگان فعاالنه در آن شرکت کردند 
  . شوق حاضران به پایان رسيدو بعد از ساعت ھا مراسم با شادی و پخش شيرینی در ميان شور و

قابل ذکر است که نيروھای دولتی از چند روز پيش فعاالن کارگری را احضار کرده و یا با آنان تماس گرفته بودند که در این 
 .مراسم شرکت نکنند و در صورت شرکت آنان در آن مراسم، با آنان برخورد خواھد شد

 زنده باد ھمبستگی کارگری
١٣٨٩ اسفند ١٨ -ھای کارگری  ای کمک به ایجاد تشکلکميته ھماھنگی بر  

 

    ماه حقوق۵تجمع زنان معلم در اعتراض به عدم دریافت 

 تن از خانم ھای معلم مناطق صعب العبور و محروم ۵٠٠بيش از :  اسفند آمده است 18به نوشته سایت آفتاب در تاریخ 
 خدمت در مناطق محروم و روستاھای بومھن و رودھن و دیگر که عمدتا معلمان نھضت سوادآموزی مامور بهاستان تھران 
این .  ماه دست به تجمع زدند۵اند به علت عدم دریافت حقوق بيش از  العبور و محروم استان تھران بوده مناطق صعب

 تعویق  ماه است که دریافت حقوق آنھا به۵ ماه حقوق دریافت کرده اند و حدود ٢معلمان از ابتدای سال تحصيلی تنھا 
 .به طور کامل نادیده گرفته شده است… افتاده و دریافت خدمات رفاھی مانند بيمه، عيدی، سنوات و 



 405

یکی از این  .اند ھایی از آموزش و پرورش در صورت اعتراض تھدید به اخراج شده اند که از سوی بخش این زنان اطالع داده
ای که در آن  سته به آموزش و پرورش به مدیر مدرسهھای واب از بخش: معلمان که نخواست نامش فاش شود گفت

 .اند معترضان را جھت برخورد و حتی اخراج به آنھا معرفی نماید تدریس می کنم تماس گرفته شده و از مدیر خواسته

این زن معلم با بيان اینکه اغلب این معلمانی که حقوق دریافت نکرده اند در شرایط مالی بدی ھستند و از معلمان 
کار در این مناطق به قدری شرایط : اند، گفت ھضت سوادآموزی ھستند که مامور به خدمت در مناطق محروم شدهن

سختی دارد که اغلب معمان آموزش و پرورش از تدریس در آن مناطق امتناع می کنند و حاضر نيستند به آن مناطق 
ھا که تنھا حق مسلم خود را مطالبه  ای این خانمگر بر ھای وابسته به آموزش و پرورش که از لفظ آشوب بخش .بروند
کنند در واقع یک ناامنی اجتماعی به وجود  کنند و آنھا را در صورت اعتراض به اخراج تھدید می کنند، استفاده می می
 .آورند می

ترین  ھا و در سخت ترین حرفه آیا این موضوع با عدالت اجتماعی سازگار است که یک زن معلم که در یکی از سخت
 .گر خطاب شود  ماه درصورت اعتراض، آشوب۵شرایط مشغول به کار است بعد از عدم دریافت حقوق 

کرد دست به اعتراض   ماه حقوق دریافت نمی۵آیا وزیر آموزش و پرورش از این موضوع باخبر است و آیا اگر خود وی 
 زد؟ نمی

 عدالتي اعتراض كارگران قراردادي در پتروشيمي شيراز به تبعض و بي

مزايا و بيمه و حقوق شغلي   نفر از كارگران پتروشيمي شيراز غير رسمي و قراردادي ھستند كه از1800نزديك به 
 .كارگران رسمي و قراردادي وجود دارد معترض ميباشند محرومند ، و بويژه از بابت بي عدالتي و تبعيضي كه بين

خيلي بيشتر  ه سپاه و خصوصي شدن اين شركت ، مشكالت مامعترض ميگويند بعد ازواگذاري پتروشيمي ب كارگران
ميباشد كه با ا ضافه كاري و ساير   ھزارتومان303 سال سابقه كار حقوق پايه ھمان 14در حال حاضر عليرغم . شد 

ك مي رسد ، در حاليكه در ھمين موضع كاري با ھمين حجم كار ،ي  ھزارتومان در ماه470 تا 390مسايل حاشيه به حدود 
 .جانبي ھم به آن افزوده ميشود. …و مزاياو .  ھزار ميگيرد 450ميليون و  كارگر رسمي حدود يك

باالي يك ميليون تومان مي  قانون باشد اشكال دارد ، اگر اسالم باشد باز عدالت وجود ندارد بخصوص كه خط فقر اگر اين
 .  و اين ھم دردي را دوا نميكندآوريم  ھزار ھم درنمي500باشد و ما با ھر تالشي كه بكنيم حتي 

   آن قراردادي ميباشند% 60دارد كه بيش از   كارگر رسمي و قراردادي2700پتروشيمي شيراز 

   پایان موفقيت آميز اعتصاب کارگران پتروشيمی تبریز

تبريز با  کارگر پيمانی مجتمع پتروشيمی ١٨٠٠اعتصاب : بر پایه خبرمنعکس یافته درسایت اتحاد کارگری آمده است 
  .قبول درخواست آنھا از سوی استانداری آذربايجان شرقی و وزارت کار و امور اجتماعی روز سه شنبه پايان يافت

 کارگر ١٨٠٠درخواست . اين کارگران از روز ھفتم اسفند ماه در اعتراض شرايط کاری خود دست به اعصاب زده بودند
قرارداد مستقيم کاری با اين واحد توليدی و نيز برخورداری از حقوق و پيمانی مجتمع پتروشيمی تبريز، حذف پيمانکار و 

  .مزايايی بود که برای کارگران رسمی در نظر گرفته شده است

 سال ١٧ تا ١۵کارگرانی که در اين مجتمع شاغلند، بين : يکی از کارکنان مجتمع پتروشيمی تبريز به راديو فردا گفت
درخواست .روھای رسمی کار کرده اند و ازآنان مانند ھمين نيروھا کار کشيده شده استسابقه کار دارند که پا به پای ني

  . کارگر پيمانی مجتمع پتروشيمی تبريزدرحالی مطرح شده است که آنان در شرايط دشواری کارمی کنند١٨٠٠ھای 

می داند که به گفته او، برآنان  کارگر را از جمله تبعيضی ١٨٠٠يکی از کارکنان اين مجتمع، تعلق نگرفتن کارانه به اين 
اگراضافه کاری ھم به اين کارگران تعلق بگيرد، اختياری است و شامل ھمه نمی شود : اعمال می شود و می افزايد

وی ھمچنين با انتقاد از اينکه کارگران پيمانی مجتمع .وبرخی اوقات حتی اضافه کاری کالشان پرداخت نمی شود
يک کارگر پيمانی : ای مساوی با نيروھای رسمی را دريافت نمی کنند، اضافه می کندپتروشيمی تبريز حقوق و مزاي

 ھزار تومان در ماه دريافت می کند که اين مبلغ در صورت پرداخت اضافه کاری به او به حدود ۴٠٠دستمزدی در حدود 
خت است و به طور مداوم با مواد  ھزار تومان در ماه می رسد و اين در حاليست که شرايط کار اين کارگران بسيار س۵٠٠

   .شيميايی کار می کنند

 روزه خود می گفتند که حذف نشدن پيمانکار برخالف ١١کارگران پيمانی اين واحد توليدی درجريان اعتراض صنفی 
به . مصوبه ھيئت دولت درزمينه تبديل وضعيت استخدام کارگران متخصص وفنی پيمانی به وضعيت قراردادی بوده است

ه يکی ازکارکنان مجتمع پتروشيمی تبريز،خواست ھای اعتصابيون پس ازموافقت استانداری آذربايجان شرقی ووزارت گفت
مقام ھای استانداری آذربايجان شرقی و وزارت کارواموراجتماعی ازکارگران : اومی گويد. کار واموراجتماعی پايان يافت

  .ای آنان اقدام کنندسه ماه مھلت خواسته اند تا نسبت به تحقق خواسته ھ

 قراردارد، بر اساس شاخص ھای مالی ھمان ١٣٨٨مجتمع پتروشيمی تبريزکه جزويکصد شرکت برتر ايران درسال مالی
سال، ازسوی سازمان مديريت صنعتی ايران به عنوان سومين شرکت بزرگ و برتر اقتصادی منطقه شمال غرب ايران 
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 ھزارتن انواع محصوالت پتروشيمی به صنايع پايين دست ٢۶۵ برارائه اين مجتمع درسال گذشته، عالوه .شناخته شد
 . کشور جھان صادر کرده است٢٣ ميليون دالرنيز به ۶۴داخلی، محصوالتی به ارزش 

89Hhttp://www.etehad.se/artikel/3094  

  گزار ش تکميلی 

 برابر خواسته ھای کارگران اعتصابی پتروشيمی تبريز عقب نشينی مسئوالن در 

درحاليکه اوايل ھفته جاري، منابع کارگری از اعتراض :  اسفند آمده است 20به نوشته سایت اصالح طلب جــرس در 
،  کارگر پيمانکار مجتمع پتروشيمی تبريز به قراردادی نشدن خود از سوی مديران اين مجتمع خبر داده بودند١٨٠٠حدود 

گزارش ھا حاکی از آن است که اين اعتصاب با عقب نشينی مسئوالن و قبول درخواست کارگران از سوی استانداری 
  . آذربايجان شرقی و وزارت کار و امور اجتماعی پايان يافته است

 تجمع در مقابل  کارگر مجتمع پتروشيمی تبريز از روز ھفتم اسفند ماه اقدام به١٨٠٠خبرگزاری ايلنا گزارش داده بود که 
اين واحد توليدی کرده بودند، که اعتراض آنھا واکنشی به اقدام مديريت آن مجتمع در تبديل وضعيت استخدام کارگران 

  . متخصص و فنی پيمانی به وضعيت قراردادی بود
ورم و بر اساس اين گزارش، کارگران مجتمع پتروشيمی تبريز ھمچنين خواستار افزايش دستمزد متناسب با رشد ت

  . افزايش قيمت کاالھا و خدمات و برخورداری از امکانات رفاھی و بيمه شده بودند
به گزارش ايلنا، در عقب نشينی مسئولين و قبول درخواست ھای کارگران، حذف پيمانکار و قرارداد مستقيم کاری با اين 

  .  گرفته شده استواحد توليدی و نيز برخورداری از حقوق و مزايا برای کارگران رسمی در نظر
 ١۵کارگرانی که در اين مجتمع شاغلند، بين : ھمزمان يکی از کارکنان مجتمع پتروشيمی تبريز به راديو اروپای آزاد گفت

 سال سابقه کار دارند که پا به پای نيروھای رسمی کار کرده اند و از آنان مانند ھمين نيروھا کار کشيده شده ١٧تا 
  . است

کارگر پيمانی مجتمع پتروشيمی تبريز در حالی مطرح شده است که آنان در شرايط دشواری کار  ١٨٠٠درخواست ھای 
  . می کنند

 کارگر را از جمله تبعيضی می داند که به گفته او، بر آنان ١٨٠٠يکی از کارکنان اين مجتمع، تعلق نگرفتن کارانه به اين 
کارگران تعلق بگيرد، اختياری است و شامل ھمه نمی شود اگر اضافه کاری ھم به اين : اعمال می شود و می افزايد

  . وبرخی اوقات حتی اضافه کاری کالشان پرداخت نمی شود
وی ھمچنين با انتقاد از اينکه کارگران پيمانی مجتمع پتروشيمی تبريز حقوق و مزايای مساوی با نيروھای رسمی را 

 ھزار تومان در ماه دريافت می کند که اين ۴٠٠مزدی در حدود يک کارگر پيمانی دست: دريافت نمی کنند، اضافه می کند
 ھزار تومان در ماه می رسد و اين در حاليست که شرايط کار اين ۵٠٠مبلغ در صورت پرداخت اضافه کاری به او به حدود 

  . کارگران بسيار سخت است و به طور مداوم با مواد شيميايی کار می کنند
 روزه خود می گفتند که حذف نشدن پيمانکار برخالف ١١ليدی در جريان اعتراض صنفی کارگران پيمانی اين واحد تو

  . مصوبه ھيئت دولت در زمينه تبديل وضعيت استخدام کارگران متخصص و فنی پيمانی به وضعيت قراردادی بوده است
تانداری آذربايجان شرقی و به گفته يکی از کارکنان مجتمع پتروشيمی تبريز، خواست ھای اعتصابيون پس از موافقت اس

  . وزارت کار و امور اجتماعی پايان يافت
مقام ھای استانداری آذربايجان شرقی و وزارت کار و امور اجتماعی از کارگران سه ماه مھلت خواسته اند : او می گويد

  . تا نسبت به تحقق خواسته ھای آنان اقدام کنند
 قرار دارد، بر اساس شاخص ھای مالی ١٣٨٨ر ايران در سال ماليمجتمع پتروشيمی تبريز که جزو يکصد شرکت برت

ھمان سال، از سوی سازمان مديريت صنعتی ايران به عنوان سومين شرکت بزرگ و برتر اقتصادی منطقه شمال غرب 
  . ايران شناخته شد

پايين دست داخلي،  ھزار تن انواع محصوالت پتروشيمی به صنايع ٢۶۵اين مجتمع در سال گذشته، عالوه بر ارائه 
  .  کشور جھان صادر کرده است٢٣ ميليون دالر نيز به ۶۴محصوالتی به ارزش 

ھمچنين خبرگزاری ايلنا روز چھارشنبه گزارش داد که تعداد زيادی از کارگران نساجی مازندران درمقابل فرمانداری 
  . قائمشھر تجمع کرده اند 

ن با در دست داشتن پالکاردھايي، خواستار تحقق وعده ھای صاحبان در اين تجمع اعتراضي، کارگران نساجی مازندرا
  . اين کارخانه برای پرداخت حقوق معوقه شان شدند

رود و به داليل سوء مديريت و مشکالت  ھای بزرگ نساجی در ايران به شمار مي نساجی مازندران يکی از کارخانه
  .  سال گذشته دچار بحران شده است٢٠اقتصادی در 

 واحد توليدی دراين منطقه ٢۴حداقل : گفت کارگر ساوه روز چھارشنبه به خبرگزاری ايلنا  ين حال، دبيراجرايی خانهدر ھم
  . به دليل داشتن شرايط بحرانی در پرداخت مطالبات کارگران خود دچارتاخير جدی ھستند

ی چون ساخت لوله و پروفيل، آلومينوم، ھای متفاوت توليد ھا که در زمينه دراين کارخانه: مھدی زمانی نوری اشاره کرد
  .  کارگر مشغول فعاليت ھستند١٨٠٠فوالد، چوب، شيشه و شير و لبنيات فعاليت دارند، بيش از 

ھای اخير و  اين عضو خانه کارگر با اشاره به اينکه بيشتر مطالبات معوقه کارگران اين واحدھای توليدی مربوط به سال
ھا با کارگران حتی بابت پرداخت مطالبات مربوط به چھار  در برخی از اين کارخانه: فتعيدی پاداش پايان سال است، گ

  . سال اخيرنيز تسويه حساب نشده است
از روز دھم اسفند به ) الستيک البرز تھران(بنا به گزارش منابع حقوق بشري، صدھا تن از کارگران کارخانه کيان تاير 

نيز ھمراه خانواده ھايشان، مقابل کارخانه در حاشيه آزادراه آيت هللا سعيدی تحصن دست زده بودند و گروھی از آنان 
  . متحصن شدند
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کارگران کيان تاير که ماھھاست حقوق خود را دريافت نکرده اند با در دست داشتن پالکاردھايی در حاشيه آزادراه آيت 
  . ن حضور داشتندهللا سعيدی نشسته بودند و نيروھای يگان ويژه نيز در نزديکی اين تحص

گفتنی است وضعيت نابسامان اقتصادی ايجاد شده توسط دولت، تاثير جدی بر فعاليت کارخانه ھا و واحدھای توليدی 
تاثير گذاشته و سبب شده است که اعتراضات و اعتصاب ھای کارگری متعددی در آبادان، کرمانشاه، رشت، اھواز، 

  .اصفھان و شيراز منتشر شود

 پاوه   روز جھانی زن در رشت وبرگزاری مراسم

فعالين زنان و اعضای کميته  بر اساس خبر ارسالی، روز جمعه به مناسبت روز جھانی زن، مراسمی با حضور تعدادی از
در این مراسم نمایشگاه عکسی از زنان . برگزار گردید ھماھنگی برای کمک به ایجاد تشکل ھای کارگری در رشت

رنج زنان روستایی گيالن، مقاله ای در خصوص فرودستی زنان به ھمراه پخش  درد وکارگر، پخش فيلم کوتاھی از 
صورت  در پایان به مدت دو ساعت بحث آزاد در خصوص رابطھی جنبش زنان با جنبش کارگری. شد موسيقی برگزار

 .گرفت که با استقبال حاضرین مواجه گردید
 

این . جمعی از زنان شھر پاوه برگزار شد ھانی زن با حضور مارس روز ج8 اسفند، مراسم 17شنبه  ھمچنين روز سه
سپس . راه رھایی زنان وھمه انسانھای آزادیخواه و برابریطلب آغاز گردید مراسم با یک دقيقه سکوت به یاد جان باختگان

جامعه ارائه شد و  تاریخچه روز جھانی زن را قرائت کرد و در ادمه مطالبی در باره موقعيت کنونی زنان در یکی از حاضرین
 .وضعيت وخيم آنان در منطقه مورد بحث و گفتگو قرار گرفت

به ایجاد تشکلھای  پایان این مراسم که با ترنم اشعار وشادی ھمراه بود، قطعنامه کميته ھماھنگی برای کمک در
 .رسيد کارگری به مناسبت روز جھانی زن قرائت و به تصویب حاضرین

  زنده باد روز جھانی زن

 ھستند  گران نختازگيالن يك سال است از مزد خود محرومكار

شركت توليدي وريسندگي نختاز درگيالن كه قبال بيش از :  اسفند آمده است 19به نوشته سایت ایران کارگر در تاریخ 
كارگران .تعطيل شده وحقوق بيش از يك سال كارگران اين شركت پرداخت نشده است  كارگر داشت در حال حاضر350
مستمري كه طي اينمدت  ميليون تومان از شركت طلب دارند ولي عليرغم پيگيريھاي10 تا 6كارخانه ھركدام بين اين

  . ھيچ مقام مسئولي پاسخي به آنان نميدھد, داشته اند 
 ورشكستگي كرده است وبراساس صحبت وتصميمي كه گرفته شده بود قرارشد كه سرمايه ھاي اين اين شركت اعالم

وبيمه تصفيه حساب شود  سازمان تاسيسات به فروش رسيده و بعداز فروش ابتدا حقوق كليه كارگرانشركت توسط 
عليرغم اينكه شركت مدتي است بفروش رفته . ومابقي سرمايه شركت به حساب بانكھاي ملي وصادرات واريز شود

 نشده است واز اين بابت كارگران سال سابقه كاردارند پرداخت23تا 22 ولي ھيچ پولي به كارگران كه ھركدام بيش از
   . مضيقه ھستند بشدت تحت فشار ودر

 سپاه تجمع مردم مشھد در مقابل تعاوني اعتباري بھمن ايثار متعلق به

 . اعتباري تجمع مردم مشھد در اعتراض به کالھبرداري و سوء مديريت در تعاوني ھاي مالي و
و در مقابل تعاوني ) انقالب اسالمي ( بھار تجمع خود درخيابانجمع کثيري از مردم مشھد با : به گزارش تحول سبز

  :بنا به گزارش ارسالي.ھا اعتراض کردند اعتبار بھمن ايثار نسبت به عملکرد تعاوني
تجمع کنندگان با سر دادن شعارھايي نسبت به عملکرد   نفر از مردم مشھد حضور داشتند۵٠٠در اين تجمع که بيش از 

 اسفند ماه نيز، ١۵گفتنيست، در روز يکشنبه. ھاي مالي و اعتباري اعتراض داشتند بعضي از تعاونيسوء و کالھبرداري 
حوالى استاندارى در اعتراض  کثيرى از مردم مشھد از ميدان تقى آباد تا چھارراه استاندارى راھپيمايى کرده و در جمع

 .بودند به کالھبردارى بعضى از تعاونى اعتبارھا تجمع کرده
 را کنترل مى کردند در حالي بود که پليس و نيروھاى امنيتى ھم حضور چشمگيرى داشته و اوضاعاين 

تعاونى اعتبارھا به شدت فعال شده و تعداد زيادى از  شايان ذکر است ،به تازگى سپاه پاسداران در قالب برخى از
ايجاد  ه و در بازار پولى و اعتبارى کشور اختاللاعتبارى را ايجاد کرده و يا در اختيار گرفت موسسات و تعاونى ھاى مالى و

   کرده و سعى در يکدست کردن بازار و حذف رقبا و بخش خصوصى را دارد

  )توصيه ی یک نکاتی در حاشيه(شورای اسالمی و جایگاه آن در محيط کار 

یابی، یکی از   سازمانتشکل و داری، ھمواره بحث در طول تاریخ پيدایش و مبارزه طبقاتی کارگران در نظام سرمایه
در ھر دوره و با توجه به شرایط عينی و توازون قوای  طبقه کارگر. مسائل مبرم این جنبش عظيم اجتماعی بوده است

 .ھای طبقاتی نموده است ایجاد تشکل داران، اقدام به خود با سرمایه
  اسالمی و جایگاه آن در محيط کار شورای

گيری ھر حرکت  بين فعالين کارگری ایران گسترش یافته است، اما شکل  درھای اخير بحث تشکل اگر چه در سال
ھای  رھبران و نماینده ھای کار، به طور عينی و مشخص ایجاد تشکل کارگری را در دستور کار کارگران، محيط اعتراضی در
ز وجود تشکل واقعی خود شوند که ا ضعف اساسی می با ھر اعتصاب و یا تجمع، کارگران متوجه این. دھد آنان قرار می

ی  فکر ایجاد تشکلی که مدافع و سخنگوی واقعی آنھا باشد، به یک دغدغه محروم ھستند و در بطن ھمان اعتراض،
 .شود می جدی تبدیل
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اعتراضی در این شرکت، منجر به طرح  ھای سانحه دلخراش در ایران خودرو و جان باختن جمعی از کارگران و تجمع
بر این از ھمان نخستين روز حادثه، مسئولين ریز و درشت خانه  عالوه. له حق داشتن تشکل گردیدھایی از جم خواسته

در این  خودرو را مورد انتقاد قرار داده که علت بروز چنين حوادثی ناشی از نبود شورای اسالمی کارگر، مدیریت ایران
کوشند که ادعای  که ھمواره می آنھا.  شدندشرکت بوده و به عناوین مختلف مدافع تشکيل این تشکل رسمی و دولتی

الملی کارگری به نمایش بگذارند، این بار نيز به دنبال این بودند تا  بين نمایندگی کارگران ایران را در سطح جامعه و مجامع
ل شناخته این فقط عوام اما. ایران خودرو را متقاعد کنند که تنھا گزینه برای آنھا، ایجاد شورای اسالمی است کارگران
ایجاد شورای اسالمی کار در این شرکت بودند، بلکه این  ی سرمایه نبودند که بعد از رویدادھای ایران خودرو، مدافع شده

 چنين در کارگری به شکلی دیگر دوباره مطرح کرده و در ميان کارگران ایران خودرو و ھم توصيه را برخی مدعيان فعال
 .یدھای اینترنتی باز توليد گرد سایت

کارگری ناميد و اساسا چنين ساختار و مکانيسمی دارد که بتواند  توان تشکل اما آیا شورای اسالمی کار را می
تر  مھم تری بردارد؟ در مقابل تعرض صاحبان سرمایه، قدرت مقابله داشته باشد و گام ھای بلند سخنگوی کارگران بوده و

کارگران را ترغيب به ” انتخاب بين بد و بدتر ” الين کارگری باید با شعار، آیا پيشروان و فع”بی تشکلی” اینکه در شرایط 
در ” اند؛ طوری که بعضی نوشته ای مناسب به کارگران است؟ آیا آن این توصيه عضویت و ایجاد شورای اسالمی کنند و آیا

اسالمی کار گامی به  یکنونی قبوالندن شورای واقعی کارگری به مدیریت ایران خودرو، حتی تحت نام شورا شرایط
” را در وضعيت باخت و کارگران را در وضعيت برد  اجرای سنجيده این تاکتيک، مدیریت ایران خودرو” است و آیا ” پيش 

 کرد تر شدن موضوع و اینکه کارگران و پيشروان کارگری بيشتر با عمل ھا و روشن پرسش دھد؟ برای پاسخ به این قرار می
تشکيل و نقش این عوامل   آنھا در مراکز کارگری آشنا شوند، الزم است بيشتر به چگونگیشوراھای اسالمی و نقش

 .سرمایه در محيط کار بپردازیم
 قانون اساسی، در شرایطی در مراکز کارگری مطرح و اجرایی ٢٦قانون کار و اصل  ١٣٠ شوراھای اسالمی کارطبق ماده

سرکوب کرده و  ٦٠ھای مستقل کارگری را در دھه  امی تشکلکه حاکميت سرمایه در ایران موفق شده بود تم شد
 بود و کارگران از طریق شوراھا، ۵٧در قيام  دستاوردی که حاصل حضور عينی و قدرتمند طبقه کارگر ایران. متالشی کند

با قلع و قمع . ندکرد ھای کارگری را سازماندھی می کنترل خود در آورده و اعتراض ھا، مراکز توليد را به سندیکا و اتحادیه
سازش کشاندن آن،  ھای واقعی کارگری، حاکميت برای مقابله با ھر گونه حرکت اعتراضی کارگری و به تشکل کردن

خورده برای شناسایی و دستگيری و از دور خارج  قانون شوراھای اسالمی را تصویب کرد و از آن با کمک عوامل فریب
 .فاده کرداست کردن کارگران فعال و فعالين کارگری

قانون کار که به تشکيل شوراھای اسالمی کار و  گيرد؟ در فصل ششم اما این نھاد دولتی و کارفرمایی چگونه شکل می
توانند کاندید شده و انتخاب شوند که شرایط مندرج در مواد قانون را داشته  می پردازد، کسانی نفس وجودی آن می

قوانين و نھادھای دولتی  کند که کامال مورد تایيد کافرما و ن گزینش میاین ماده کسانی را برای انتخاب شد .باشند
. داند خانه مربوطه و نماینده منتخب از کارکنان آن واحد می وزارت باشند و تشخيص صالحيت آنھا با نمایندگان وزارت کار و

نظر وزارت کار  مذکور، انتخابات زیرتایيد افرادی برای شرکت در انتخابات شورای اسالمی توسط نھادھای  بعد از گزینش و
ھای واحد، از  اداره امور و پيشبرد برنامه چنين بر طبق ھمين قانون، ھمکاری با مدیریت در جھت ھم. شود برگزار می

کشی  ای جز خدمت به سرمایه داران در راستای استثمار و بھره ھيچ وظيفه وظایف این نھاد بوده و به صراحت و شفاف
 .برای شوراھای اسالمی تعيين نکرده است ن،بيشتر کارگرا

اسالمی کار بود که با مطالعه کامل آن، ھر کارگر آگاھی از ضد کارگری و  ای به قانون شورای آنچه که برشمردیم اشاره
ا اما خود کارگران ب .کند و در واقع وزارت کار در ایجاد و ھدایت آنھا نقش اساسی دارد این نھاد، شکی نمی دولتی بودن

آنھا ھمسو . اسالمی نھادی در خدمت کارفرمایان است اند که شورای تجربه روزانه خود در محيط کار، بارھا متوجه شده
 ھا داران، برای مقابله با کارگران پيشرو و جلوگيری از اعتراض موقعيت و منافع سرمایه با صاحبان سرمایه و در جھت حفظ

نھاد با دعوت به تمکين و سکوت  این. اند دن آن، از ھيچ کوششی فرو گذار نبودهھای کارگری و مھار و کنترل کر و اعتصاب
معيشت کارگران، تبدیل به سخنگوی مدیریت مراکز کار شده  حقوقی و تعرض کارفرمایان به سطح در مقابل تحميل بی

نظباتی در محل کار ھای ا بيشماری به عنوان نيروی سرکوب، ناظر و مجری کميته شوراھای اسالمی در موارد. است
بسيار ناامن و پليسی  گيرند که کارگران را جریمه و اخراج نمایند و محيط کار را ھماھنگ با مدیریت تصميم می بوده و
اعتمادی را در بين آنھا به وجود آورده و آنھا را وادار  کارگران، فضای بی بازی و تفرقه بين عالوه بر این با ایجاد باند. کنند می
ایران پس از  بخش زیادی از کارگران. برای حفظ موقعيت شغلی خود، در بسيج و یا خانه کارگر عضو شوند  کهکنند می

 .اند اسالمی کار و نفی آنھا رسيده طی یک پروسه چند ساله، در عمل به نفس وجودی ضد کارگری بودن شوراھای
اند،   کار و سازمان جھانی کار با ھم داشتهمذاکراتی که وزارت ھای اخير با رسد که در سال چنين به نظر می ھم
چرا  .ھای مستقل کارگری به جامعه جھانی معرفی کنند دولتی و خانه کارگر را به جای تشکل خواھند که این تشکل می

 سازمان جھانی کار ٩٨ و٨٧ھای  ھای عضویت ایران در سازمان تجارت جھانی، پذیرش مقاوله نامه  شرط که یکی از پيش
شوراھای اسالمی در مراکز کار و توليد حضور دارند که  در شرایطی. ھای آزاد کارگری است  حق ایجاد تشکلدایر به

امضا  ھا نفر تحت قراردادھای موقت کار، روزمزد و سفيد اند و ميليون خود را دریافت نکرده ھای معوقه ھزاران کارگر حقوق
ھای اجتماعی  تعطيالت رسمی، بيمه  مرخصی ساليانه و استفاده ازگونه حقوق و مزایا، مانند بيمه بيکاری، و بدون ھيچ

 ست که این نھاد به ظاھر این در حالی. محروم ھستند… دستمزد و گی، افزایش و بازنشستگی و مستمری از کار افتاده
 کر تقسيمداری، در ف ی این مصائب بسته و در اوج خوش خدمتی به نظام سرمایه به روی ھمه کارگری، چشمان خود را

 .پست و مقام و بذل و بخشش و تشویق از سوی مسئولين دولتی ھستند
پيشروان آنھا  ھای اخير و باال رفتن درجه آگاھی کارگران و به رشد و گسترش جنبش کارگری در سال بنابراین با توجه

می به پيش نيست، اسالمی، نه تنھا گا ھای مستقل کارگری، توصيه ایجاد شوراھای نسبت به ضرورت ایجاد تشکل
ھاست بابت تالش  شرایطی که کارگران و فعالين کارگری، سال در. ھای منسوخ گذشته است بلکه بازگشت به تاکتيک

 شورای اسالمی به” قبوالندن“پردازند، تشویق کارگران به  ھای سنگينی می ساخته، ھزینه برای ایجاد تشکل ھای خود
انجام شود، کارگران ایران خودرو  ”سنجيده“حتی اگر این تاکتيک خيلی ھم . استگرایانه  داران، پيشنھادی واپس سرمایه

نامه و  به این دليل بدیھی و روشن که اساس. دھد قرار نمی” وضعيت برد در“و دیگر کارگرانی که در این راه قدم بگذارند، 
کارفرمایی و در  اسالمی کامال دولتی وگر این واقعيت است که شورای  کارکردھای معين این نھاد، بيان چگونگی ایجاد و
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 .خدمت منافع آنھا و استثمار ھر چه بيشتر کارگران است
در یک شرایط معين و  که” نساجی کردستان” ذکر این نکته نيز ضروری است که تجربه مبارزاتی کارگرانی مانند  در ادامه

ھای کارگران را  ای اسالمی، اعتراضشور ای، پيشروان کارگری توانستند با استفاده از وجود مشخص منطقه
 روزه نساجی ۵٧اگر چه سازماندھی و ھدایت اعتصاب . تعميم داد سازماندھی کنند را نمی توان به کل جنبش کارگری

و  کارگران فعال نساجی و فعالين کارگری خارج از کارخانه انجام داده و به شورای اسالمی کردستان را جمع زیادی از
ھای  کارگران از این طریق به خواسته شود پيدا کرد که قطعا موارد دیگری از این دست را می. کردند میاعضای آن تحميل 

ھا، ھيچ فعال کارگری جدی و دلسوز طبقه کارگر  کدام از این مثال ھيچ اند، اما ھمان طوری که پيشتر گفتيم خود رسيده
کرده و آنھا را  ی تشکل کارگری نگاه به مقوله” ين بد و بدترانتخاب ب“ی،  که با تفکر سطحی و عاميانه کند را مجاب نمی

 .به پذیرش وضعيت بد، یعنی قبول شورای اسالمی نماید
که  برای کمک به ایجاد تشکل ھای کارگری، ھمان طوری که بارھا اعالم کرده است اعتقاد دارد کميته ھماھنگی

می توانند به مطالبات روزمره  و زیست و سراسری شدن آنھاھای مستقل خود در محيط کار  کارگران فقط با ایجاد تشکل
این باوریم که شوراھای کارگری به خاطر ساختار کنترل عمومی  ما بر. ھای دراز مدت طبقاتی خود دست یابند و خواسته

و  ، بھتریننمایندگان با اراده مستقيم کارگران و بدون دخالت و گزینش دولت و کارفرمایان و انتخاب، بازخواست و عزل
داری به حقوق و  نظام سرمایه از این طریق است که کارگران مانع تعرض کارفرمایان و. ترین تشکل می باشد مناسب

تواند تبدیل  حضور فعال و دخالت گرانه کارگران باشد، می ھایی که نتيجه تشکل. سطح معيشت و زندگی خود می شوند
 قه، افزایش دستمزدھا، جلوگيری از اخراج و امنيت شغلی و مقابله باحقوق ھای معو به مدافع جدی و واقعی پرداخت

و در مقابل ھيچ تھدید و فریبی  و دیگر مطالبات بشود… ھای پيمانی، جان باختن کارگران بر اثر ناامنی محيط کار  شرکت
 .منافع کارگران را زیر پا نگذارد

 ھای کارگری کميته ھماھنگی برای کمک به ایجاد تشکل

90Hشھر  اين تجمع كارگران كارخانه فوالد ميبد در مقابل فرمانداري  

كارخانه فوالد ميبد در مقابل فرمانداري   نفر از كارگران100 بيش از 89.12.18به گزارش دريافتي از ميبد روز چھارشنبه 
 اين شھر تجمع كردند
بيش از  رخانه ھاي فعال ميبد بوده كه بعد از خصوصي سا زي بحراني شده و نھايتا تعطيل گرديد و كارخانه فوالد از كا

  . ماه است حقوق نگرفته اند7 كارگر اين كارخانه 500

91H صبا گران شركت سپيد بافتماه حقوق كار5عدم پرداخت 

كارگران ومنجمله نگھبانان  شركت سپيد بافت صبا در گيالن كه حدود دو سال است كه تعطيل شده حقوق تعدادي از
است كه حقوقي به آنھا داده نشده است عليرغم تالش  ماه5نگھبانان كارخانه بيش از. كارخانه راپرداخت نكرده است

  پاسخگونيست وجواب مشخصي به آنھا داده نميشود كسوپيگيري توسط كارگران ولي ھيچ

  . دفتر شرکت ھرمی کوئست در عملياتی در تھران پلمپ شد٣١٣

  
، در عملياتی با ھمکاری وزارت اطالعات، پليس آگاھی )ایسنا(خبرگزاری دانشجویان ایران » حوادث«به گزارش خبرنگار 

ھرمی کوئست در منطقه غرب تھران   دفتر شرکت٣١٣جام شد،  پنجشنبه ان١١:٣٠ناجا و شھرداری تھران که در ساعت 
  . پلمپ شد

  . ھای این شرکت ھرمی نيز دستگير شدند ھمچنين در این عمليات تعدادی از سرشاخه
دستگير کردند که بيشتر این افراد ) دفتر کوئست( تن را در یک ساختمان سه طبقه٧٠ھا ماموران  در یکی از این عمليات

  . ودندتبعه افغانی ب
  .نھادھای حکومتی وعده داده اند اطالعات بيشتری در این مورد منتشر کنند

 احضار تلفنی پانزده تن از مادران پارک الله 

92Hhttp://maadaraan.tk /  
 نفر از حاميان مادران 15ه  بھمن از سوی وزارت اطالعات جمھوری اسالمی ايران و بوسيله تلفن ب18صبح روز دوشنبه 

 بعد از ظھر در 4 صبح تا 9عزادار پارک الله دستور داده شد که برای ادای پاره ای توضيحات، فردا سه شنبه از ساعت 
امتناع از اين دستور به مثابه .وقت ھای متناوب در دفتر پيگيری وزارت اطالعات واقع در خيابان سپاه حضور داشته باشند

  . ب نگرانی ما را افزون کرده استاحضار تلفنی و بدون ھيچ گونه مدارک مکتوب مرات. می شودسرپيچی محسوب 
دران به دفاتر پيگيری وزارت اطالعات تا کنون ضمن دستگيری ھا و ارعاب و تھديد، چندين بار اقدام به احظار تلفنی اين ما

  . کرده است
 مدنی در جنبش ھای اعتراضی شناخته می شوند که استقالل شان مادران پارک الله ايران، به عنوان گروھی از مبارزان

از گروه ھا و احزاب سياسی حفظ کرده و ھمين طور خواسته ھای فراگيرشان آنان را به يکی از گروه ھای پيگير در 
  .مبارزات مسالمت آميز بدل ساخته است
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  دستمزد 
  دنكارگران امتيازي براي دريافت يارانه نسبت به ديگران ندار

  
كارگر  خانه انجمن ھاي صنفي  مسول :  آمده است89 اسفند1 9 ایلنا در تاریخ –به گزارش خبرگزاری دولتی کار ایران 

كه ماه تعيين حداقل دستمزدكارگران است دو موضوع به طور  ھميشه و در ھر سال با نزديك شدن به اسفند ماه: گفت
  .قانوني كارگران براي افزايش حداقل دستمزد قرارمي گيردشود و دربرابر انتظار  برجسته و پررنگ مطرح مي

گفته  يكي از اين دو موضوع كه خيلي با آب و تاب درباره آن سخن: وگو با خبرنگار ايلنا افزود غالمرضا توكلي در گفت
 ادعا ايجاد تورم با افزايش دستمزدھاست و با اين شود مسئله   كارشناسي به آن داده مي شود و رنگ و بوي مي
  .شود گونه القاء مي شود كه افزايش دستمزدھا به زيان خود كارگران تمام مي اين

شود به اين سوال پاسخ داده  اما تاكنون با ھمه تبليغي كه ھر ساله در اين مورد شده و مي: كارگري تصريح كرد اين فعال
د ھزينه زندگي خود را تامين نمايد آيا كارگري چگونه باي نشده كه در اين صورت با فرض قبول چنين منطقي جامعه

بايدكاركنند و با نداري و درماندگي در تامين ھزينه زندگي خود نيز بسازند تا باعث تورم نشوند و به زيان خود عمل نكرده 
  .ندخبرھست باشند يا راه ديگري وجود دارد كه مبلغين و اشاعه دھندگان تفكر فوق از آن اطالع دارند وكارگران از آن بي

موضوع ديگري كه ھميشه و در ھر :  گفت كارگران ميدان مركزي ميوه و تره بار شھرداري تھران دبير پيشين انجمن صنفي
شود مسئله وجود  شود و در مقابل قانون مربوط به افزايش حداقل دستمزد كارگران قرار داده مي سال مطرح شده و مي

  .ھاي اقتصادي است مشكالت در بنگاه
ھاي اقتصادي مشكالتي وجود دارد و مشكل و مشكالت جزء طبيعت  شكي وجود ندارد كه در بنگاه: ر داشتاو اظھا
كارگري داراي  ھاي اقتصادي و جامعه ھاي اقتصادي و كارگري است و در اوج شكوفائي و رونق اقتصادي نيز بنگاه فعاليت

ي براي اتخاذ تصميماتي در مورد حداقل دستمزد تواند و نبايد مجوز مشكالتي خواھند بود ليكن وجود مشكالت نمي
  .كارگران شود كه امكان تامين ھزينه زندگي را براي آنان فراھم نكند

كارگران با  كه با ھزينه زندگي فاصله دارد نوعي ياري و غمخواري  كه دستمزد فعلي وي با اشاره به اين
 آنھا مستمر و دائمي است  كه طبيعت فعاليت ھايي كارگاهتحمل قرار دادھاي موقت در : ،گفت كارفرمايان است مشكالت

ھاي اقتصادي با كارفرمايان شريك  بايد درھمان راستا به حساب آورد و با اين حساب ھم كارگران در مشكالت بنگاه
يست و نبايد دھند و بيشتر از اين ازكارگران ساخته ن باشند و آنان را تا حد امكان ياري مي ھستند و ھم با آنھا ھمراه مي

  .انتظار بيشتري داشت
كه در باال به آن اشاره شد، ھميشه و ھر  به ھرحال استفاده از دو موضوعي: كارگرگفت خانه مسول انجمن ھاي صنفي

 قانون كار باشد مورد استفاده قرارگرفته 41 ماده 2كه ميزان آن منطبق با بند  سال براي جلوگيري از افزايش دستمزدي
ال جاري موضوع ثالثي به دو موضوع فوق افزوده شده و براي جلوگيري از افزايش حداقل دستمزدكارگران است اما در س

  .برداري قرارگرفته است مورد بھره
كه باشند مبلغي  ھا از ھر قشر وگروھي ھا و تصميم دولت به تمام خانواده طبق قانون ھدفمند شدن يارانه: گفت توكلي

ترين  ھا برابر و يكسان است و كارگران كوچك ھا نيز براي تمام خانواده زان و مقدار اين يارانهشود و مي يارانه پرداخت مي
اي از پرداخت يارانه به كارگران و امتيازات  ھا ندارند اما به گونه ھا و خانواده امتيازي در دريافت يارانه نسبت به ديگر خانواده

اي كه ديگران از آن  العاده گري در دريافت يارانه از امتيازات فوقشود كه گويا جامعه كار و اثرات آن سخن گفته مي
اي لزومي براي افزايش حداقل دستمزدشان  العاده نصيب ھستند برخوردارگرديده و با برخورداري از چنين امتيازات فوق بي

  .كشند  به رخ كارگران نميكنند و آنرا كارفرمايان از اين موضوع ثالث استفاده نمي وجود ندارد در حالي كه نمايندگان
ھاي حمايتي به جاي افزايش  كارگران از بسته ھا استفاده ھا و مصاحبه در بعضي از صحبت: اين فعال كارگري تاكيد كرد

كارگران جايگزين افزايش  كه بتواند درتامين ھزينه زندگي اي حمايتي حداقل دستمزد مطرح شده اما تاكنون از بسته
كارگري اشاره بديھي   و بن  نشده و چگونگي آن معلوم نگرديده و فقط به نام سھام عدالتدستمزد شود نام برده

توانند درتامين ھزينه زندگي چنان تاثيري داشته باشدكه كارگران را از  ھا گوياي آن است كه اينھا نمي كه واقعيت شده
  .نيازكنند افزايش حداقل دستمزد بي

فزايش حداقل دستمزد كارگران تكليفي قانوني است و ميزان و مقدار آن ھم طبق از تمام اينھا گذشته ا: توكلي گفت
اي باشدكه ھزينه زندگي يك خانواده متوسط را تامين نمايد و طبيعتا شوراي   اندازه  قانون كار بايد به41 ماده 2بند 
 قانون براي كساني ناگوار باشد حال اگر رعايت. كار مكلف است در موقع تعيين دستمزد اين قانون را رعايت كند عالي

  .بحث ديگري است
ھا و اظھارنظرھا و اماھا و اگرھاي بعضي از  ھا و مصاحبه مجموع حرف: مسول انجمن ھاي صنفي خانه كارگر تصريح كرد

دھد كه يا دستمزد  ھايشان در تعيين حداقل دستمزد براي سال آينده موثر است اين پيام را مي گيري كساني كه موضع
ھاي آن در مورد  ال آينده افزايش پيدا نكند و يا در صورت افزايش مقدار آن ناچيز باشد اما اين پيام با پيام انقالب و ايدهس

كه در حسن نيت آنھا ترديدي وجود ندارد الزم است  حمايت از مستضعفان و عدالت اجتماعي متفاوت است و كساني
ھا را مديريت و ھدايت  گيري از پيش مورد توجه قرار دھند و طوري تصميماقتضائات زمان و تبعات تصميمات خود را بيش 

  .كنند كه دوستان انقالب را شاد و دشمنان انقالب را نااميد كنند
 پايان پيام

  
 تھران در ان زنمعلم  تن از۵٠٠بيش از  اعتراضی تجمع

   
ر اعتراض به تحقق نيافتن خواسته ھای خود و مناطق صعب العبور و محروم استان تھران د ان زنتن از معلم ۵٠٠ بيش از

گروه از  به گزارش سرویس زنان جھان، این  .ماه، صبح امروز در تھران دست به تجمع زدند ۵  عدم دریافت حقوق بيش از
که عمدتا معلمان نھضت سواد آموزی مامور به خدمت در مناطق محروم و روستاھای بومھن و رودھن و دیگر  معللمان زن
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... به دليل عدم دریافت خدمات رفاھی مانند بيمه، عيدی، سنوات و  ھستند، صعب العبور و محروم استان تھرانمناطق 
  .ماه صبح امروز دست به تجمع زدند ۵ و ھمچنين عدم دریافت حقوق بيش از

   
است که دریافت ماه  ۵ ماه حقوق دریافت کرده اند و حدود ٢ گفته می شود این معلمان از ابتدای سال تحصيلی تنھا

این زنان که برخی از آنھا با جھان در ارتباط ھستند به خبرنگار ما اطالع دادند که از  .حقوق آنھا به تعویق افتاده است
  .سوی بخش ھایی از آموزش و پرورش در صورت اعتراض تھدید به اخراج شده اند

سته به آموزش و پرورش به مدیر مدرسه ای از بخش ھای واب: "یکی از این معلمان که نخواست نامش فاش شود گفت
که در آن تدریس می کنم تماس گرفته شده و از مدیر خواسته اند معترضان را جھت برخورد و حتی اخراج به آنھا معرفی 

  ."نماید
   

ایط این زن معلم با بيان اینکه اغلب این معلمانی که حقوق دریافت نکرده اند در شر :در ادامه این گزارش آمده است
کار : "مالی بدی ھستند و از معلمان نھضت سواد آموزی ھستند که مامور به خدمت در مناطق محروم شده اند، گفت

در این مناطق به قدری شرایط سختی دارد که اغلب معمان آموزش و پرورش از تدریس در آن مناطق امتناع می کنند و 
  ."حاضر نيستند به آن مناطق بروند

راضات در حالی از سوی خانم ھای معلمان اتفاق می افتد که ھر ساله آموزش و پرورش با این گفتنی است این اعت
  .مسئله روبرو بوده و به علت عدم برخورد درست با آن زمينه را برای به وجود آوردن یک معضل اجتماعی محيا کرده است

که تنھا حق مسلم خود را مطالبه  زنان  اینباید گفت این بخش ھای وابسته به آموزش و پرورش که از لفظ آشوبگر برای
می کنند، استفاده می کنند و آنھا را در صورت اعتراض به اخراج تھدید می کنند در واقع یک ناامنی اجتماعی به وجود 

آیا این موضوع با عدالت اجتماعی سازگار است که یک زن معلم که در یکی از سخت ترین حرفه ھا و در .می آورند
آیا وزیر .ماه درصورت اعتراض، آشوبگر خطاب شود ۵ شرایط مشغول به کار است بعد از عدم دریافت حقوقسخت ترین 

ماه حقوق دریافت نمی کرد دست به اعتراض نمی  ۵ محترم آموزش و پرورش از این موضوع باخبر است و آیا اگر خود وی
  زد؟

 

 واگذاری بزرگترين بندر صيادی ايران به بخش خصوصی 

 قانون اساسی 44در اجرای اصل : ، مديرکل شيالت استان بوشھر گفت  اسفند 19در تاریخ ش واحد مرکزی خبر به گزار
   . صياد به تعاونی صيادان واگذار شد 500 ھزار و 5 شناور و 750 ھکتار وسعت و فعاليت 10بندر صيادی ديِر با 

ريت بھره برداری و نگھداری آن به بخش خصوصی واگذار ديِر پنجمين بندر استان است که مدي: اردشير يار احمدی افزود 
   .می شود 

ايجاد موج شکن ويژه قايق ھای صيادی در اين بندر در سفر سوم ھيئت دولت به تصويب رسيد که ساخت آن در آينده 
 . کيلومتری جنوب بوشھر قرار دارد 200بندر دير در  . ميليارد لایر آغاز می شود 20نزديک با اعتبار 

 

 سازی کامل حمل و نقل عمومی  رنامه دولت برای خصوصيب

رييس ستاد حمل و نقل و مديريت سوخت کشور از ارائه طرح :  اسفند آمده است 20در کلمه به نوشته سایت 
در صورت اجرای اين طرح : ای نزديک خبر داد و اعالم کرد خصوصی سازی کامل حمل و نقل عمومی به دولت در آينده

  . شوند مل حمل و نقل برخوردار مي نقدی برای جبران افزايش ھزينه ناشی از خصوصی سازی کا نهمردم از يارا
ھا در جمع  به گزارش خبرنگار ايسنا، سردار محمد رويانيان در حاشيه چھل و دومين اجالس شورای عالی استان

  گذاري نيست و جذابيتی برای سرمايهخبرنگاران با تاکيد بر اين که در حال حاضر حمل و نقل عمومی در کشور سود ده 
   .بزرگترين چالش فعلی حمل و نقل عمومی در کشور دولتی بودن آن است: بخش خصوصی ندارد، گفت

 کيلومتر ١٠٠ ليتر سوخت در ھر ٧٠ تا ۶٠ ھزار کيلومتر و با مصرف ٧٠وی ميزان پيمايش ھر دستگاه کاميون در سال را 
کی از زيان ده بودن حمل و نقل در اين بخش است و اين زيان ھم اکنون که قيمت اين ارقام حا: عنوان کرد و افزود

  . اال رفته خود را نشان داده استگازوئيل ب
 ١٢٠ ميليون تومان است که ١۴٠به گفته رييس ستاد حمل و نقل و مديريت سوخت کشور قيمت ھر دستگاه اتوبوس 

 ميليون ٢٠شود و شھرداری و يا بخش خصوصی تنھا  ی دولت پرداخت مي از سو ميليون تومان از اين رقم به عنوان يارانه
   .تومان بابت آن می پردازد

با اين وجود سامانه اتوبوسرانی حتی توان به روز کردن، تعمير و يا بازسازی خود را ندارد و چنين شرايطی : وی تاکيد کرد
   .نشان دھنده اين است که حمل و نقل دولتی لنگ ميزند

ھای سود ده ساختن آن است که با اتخاذ روش  اد رويانيان آزاد سازی کامل حمل و نقل عمومی يکی از راهبه اعتق
   .توان از ايجاد فشار ناشی از افزايش ھزينه حمل و نقل عمومی بر مردم جلوگيری کرد جبرانی مي

ای که  ه مردم مطرح شده است به گونه حمل و نقل ب در طرح ياد شده پيشنھاد اعطای يارانه: وی در اين باره توضيح داد
  . گيرد ھا قرار مي ختيار خانواده نان ھر ماه در ا  ھمچون يارانه اين يارانه

 ميليون جابجايی روزانه در تھران تنھا دو ميليون جابجايی با مترو، ھشت ميليون با اتوبوس و ١٧از : وی يادآور شد
   .شود تاکسی و مابقی با وسايط نقليه شخصی انجام مي

دھد، بر ضرورت  رويانيان با تاکيد بر اين که منابع مالی شھرداری و دولت کفاف توسعه واقعی حمل و نقل ريلی را نمي
  . بخش خصوصی در مترو تاکيد کرد گذاري امکان سرمايه
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93H آباد نه پارسيلون خرمعتصاب کارگران کارخا  

کارگران کارخانهٔ پارسيلون واقع در خرم آباد لرستان از آغاز اسفند ماه تاکنون دستکم چھار روز دست به اعتصاب 
این کارگران در اعتراض به عدم پرداخت چھار ماه از حقوق خود، در محوطهٔ کارخانه دست به تجمع اعتراضی .زدند
اند زده . 

 کارگر داشت و در اثر بازخرید و ٢٠٠٠تر بالغ بر  باشد که پيش ھای نایلونی می ليد کننده انواع نخکارخانهٔ پارسيلون تو
 . کارگر دارد۵٠٠اخراج اکنون فقط در حدود 

 .این کارخانه در ساليان اخير ھمواره شاھد اعتراضات بسياری از سوی کارگران بوده است

   ٨۵ اسفند ٢٣الگشت بيانيه کانون صنفی معلمان به مناسبت چھارمين س

  
، ٨۵ اسفند ٢٣کانون صنفی معلمان ايران، به مناسبت سالگشت :  اسفند آمده است20بر پایه خبر دریافتی در تاریخ 

  . ای صادر کرده است روز تجمع گستردهٔ معلمان در اعتراض به بازپس گيری اليحه قانون خدمات کشوري، بيانيه
قرار گرفته است، اين " ھرانا" ارگان خبری مجموعه فعاالن حقوق بشر در ايران در بخشی از اين بيانيه که در اختيار

تشکل صنفی ھم چنين ضمن تبريک پيشاپيش نوروز يادی از معلمان دربند، ھاشم خواستار، سول بداقي، محمد 
  . نموده است... داوري، نبی هللا باستان، عبدهللا مومنی و 

  
  : مذکور به شرح زير استبه گزارش ھرانا، متن کامل بيانيهٔ 

  
  به نام خداوند جان و خرد 

  
  ھمکاران ارجمند 

اميدواريم ھمچون اين جشن . گوييم پيشاپيش فرارسيدن جشن بزرگ نوروز را به شما و خانوادهٔ گراميتان تبريک مي
  . يد جھاني، که نماد رويش و سرزندگی است، در تکاپوی آموزش و آموختن، سرزنده و پويا باش- کھن ملی 

  
  ھمراھان فرھيخته 

روزھای حق طلبي، دادخواھی و اعتراض به . باشد  مي٨۵ھا برای ما فرھنگيان، يادآور روزھای پايانی سال  اين روز
ھای  گمان در تاريخ بيداری و جنبش ھای باشکوه و به يادماندني، که بي ھا؛ روزھای گردھمايي عدالتي تبعيض ھاو بي

ھا، در اعتراض به تصميم دولت در بازپس  آن گردھمايي. ای برخوردار است  از جايگاه برجستهحق خواھانهٔ جامعه ايراني،
خواست تبعيض ميان  قانونی که مي. معروف شد» قانون خدمات کشوری«ھا به نام  ای انجام پذيرفت که بعد گيری اليحه

شم به تصويب و اجرای آن داشتند، ناگھان ھا که فرھنگيان چ کارکنان دولت را از ميان بردارد، اما دولت، پس از مدت
 قانون ٢٧اي، بنا به اصل  ما فرھنگيان در اعتراض به چنين اقدام نادرست و نسنجيده. تصميم به پس گيری آن نموده بود

اساسي، دست به اعتراض و گردھمايی مسالمت آميز زديم؛ روبروی خانه مردم، که بايد محلی باشد برای شنيدن 
 حقوق شھروندی ما پايمال گرديد و شآن و جايگاه فرھنگ ٨۵ اسفند ٢٣اما متاسفانه، در . دھای شھروندانھا و فريا درد

با بسياری از ما، آن چنان رفتار شد که باورناپذير بود و . ھا برداشت ھا، زخم و فرھنگيان، سخت آسيب ديد و تن و جان آن
ران يک مملکت، خواستار حقوق برابر با ديگر کارکنان دولت گردند، اينکه آموزگا. شمار زيادی دستگير و روانه زندان شدند

ما خواستار منزلت و معيشت فراخور شآن ! توانست باشد که اين چنين حرمتشان ناديده گرفته شود نمي» گناھی«
آمده  و البته ھنوز ھم ھستيم  و در چارچوب قانون، به پيگيری خواست و طلب خود بر- انسانی و صنفی خويش بوديم 

ھای ملی و دينيمان،   ھمان پرورش دھندگان فرزندان اين مرز و بوم بوده و ھستيم، کسانی که بر پايهٔ آيين  ما،. بوديم
اما متاسفانه، آن روز شآن و منزلت انسانی و حقوق شھروندی ما زير . ای برخوردار باشند بايد از ارزش و جايگاه شايسته
  . مدارانهٔ ما توجھی نگرديدھای حق  پا گذاشته شد و به خواست

. اند برای ما آموزگاران، درد بزرگ آن روز، رفتار کسانی بود که دانش آموز و دانش آموختهٔ ھمين دستگاه آموزشي
 و رخدادھای تلخ فراموش ٨۵ اسفند ٢٣. گرفتند حقوق انسانی و قانونی افراد را پاس بدارند کسانی که بايد ياد مي

ھا و مسئوالن حکومتی از آن رنج  ای دستگاه داد که متآسفانه پاره ھای بسياری مي  و کاستياش، خبر از ضعف ناشدني
تر ساخت و نشان داد که  ھای آموزشی را آشکار آن روز، برای ما معلمان به ويژه، نارسايی و ناتوانی نظام. برند مي
ھدف «: خوانيم هٔ جھانی حقوق بشر مي اعالمي٢۶ مادهٔ ٢در بند . اند ھای آموزشی ما، درست برگزيده نشده ھدف

آموزش بايد تفاھم، . ھای بنيادين خواھد بود آموزش، رشد کامل شخصيت انساني، تقويت احترام به حقوق بشر و آزادي
ملل متحد در ) سازمان(ھای  ھای نژادی و مذھبی را ترويج کند و به فعاليت ھا و گروه مدارا و دوستی در ميان ھمهٔ ملت

ھا، درمانده و ناتوان است و  اما دستگاه آموزشی ما، سخت در دست يابی به اين ھدف» .لح ياری رساندراه حفظ ص
ای  ھای شخصی و حرفه از اين رو دانش آموختگان آن نيز، در زندگي. اصوآل چنين رويکردی در دستور کارش نيست

ه شايسته زندگی نوين است، به آن اھميت خويش، دغدغهٔ رعايت اين مفاھيم بلند انسانی را ندارند و يا آنچنان ک
ھای بسياری نگريست و واکاويد؛ به  توان از زاويه  و پيامدھای گوناگونش را مي٨۵باری روزھای پايانی اسفند. دھند نمي

. ھا، درخور درنگ و سزاوار وارسی ھاست گمان اين روز ھای پرفراز و نشيب اجتماعی ايرانيان، بي ويژه در بستر کنش
  . خواھد است که اين مھم، فرصت بسيار ميروشن 

ای که با حضور   اسفند، يک بار ديگر از ھمهٔ فرھنگيان ارزنده٢٣کانون صنفی معلمان، در آستانهٔ چھارمين سالگشت 
ھا  نمايد و از آن دليرانه و با شکوه خويش، سرزندگی و پويايی اين قشر فرھيخته را به نمايش گذاشتند، سپاسگزاری مي

  . ھا را پيگير باشند و اھتمام ورزند ست دارد ياد، بررسی و روشنگری رخدادھای آن روزدرخوا
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ھاشم خواستار، رسول بداقي، محمد داوري، نبی اله : در پايان بايسته است يادی کنيم از ھمکاران بزرگوار دربندمان
دوم است که برخی از اين دوستان، جشن اين نوروز . برند که مدت ھاست در زندان بسر مي... باستان، عبداله مومنی و

  . کنند نوروز خويش را، به دور از ھمسر و فرزند در زندان برپا مي
  کانون صنفی معلمان 

١٩/١٢/٨٩   

  
  بخشي از مطالبات كارگران نيروگاه گازي آبادان پرداخت شد

  
 نفر از کارگران تحت پوشش 80دود ح :  آمده است89 اسفند20 ایلنا در تاریخ –به گزارش خبرگزاری دولتی کار ایران 

یکی از پيمانکاریھایی مشغول در پروژه ی سيکل ترکيبی نيروگاه گازی آبادان كه از دو روز پيش به دليل پرداخت نشدن 
  . بودند با تامين بخشی از مطالباتشان دوباره به سر کار خود بازگشتند حقوقشان دست از کار کشيده

حدود سه ماه است که به دليل عدم دريافت حقوق دچار مشكالت فراوان : خبرنگار ایلنا گفتندوگو با  این کارگران در گفت
  .ايم مالي و روحي شده

به گفته كارگران ناراضي، پرداخت نشدن حقوقشان سبب بروز مشکالت فراوانی از جمله تاخير در پرداخت قبوض، گذران 
  .زندگی و ھزینه تحصيل فرزندان شده است

عترض با بيان اينكه مشكالت پيش آمده با نزدیک شدن به ایام نوروز و نياز به تامين مایحتاج مورد نشب عيد كارگران م
  .دوچندان شده است از مسووالن امر خواستند تا در این خصوص اقدامات الزم را انجام دھند

يگيریھای به عمل آمده و تامين اعتبار با پ: مدیر پروژه سيکل ترکيبی نيروگاه گازی آبادان، گفت» نظری«در ھمين رابطه 
  .شود از تھران پرداخت بخشی از مطالبات این افراد آغاز شده است و مابقی مطالبان نيز به تدريج پرداخت می

بنابر اين گزاش به دنبال پرداخت بخشی از مطالبات معوقه در آخرين روزھاي ھفته گذشته؛ اعتراض دو روزه پايان يافت و 
  .رگر به كار خود بازگشتند كا80تمامي 
 /پایان پيام

 
 گفتگوھای کارگری شماره پنجم

یونيفرم قرمزی به تن ..در یک رستوران که در وسط شھر است مھراب در کنار جوانان شھرستانی دیگر مشغول کار است
  .دارد و سعی می کند در کار خود که سفارش گرفتن از مشتری ھاست عجله کند

دستم را دراز می کنم تا با او دست دھم ...د و با بی رغبتی اما با احترام منو را به من می دھدبه طرف ميز من می آی
می تواند چند دقيقه وقتش را به من :می گویم : می گوید مھراب..اسمش را می پرسم ..یک لحظه جا می خورد...

  دھد؟
  می گوید برای چه کاری؟

می پرسد کدام روزنامه؟... می خوردیکه...برای یک مصاحبه که برای روزنامه است   
  .یک اسمی می پرانم تا باورم کند که خبر نگارم

می پرسم ... دقيقه دیگر می آید٢می رود و ...صاحب رستوران ھماھنگ کنم...کمی فکر می کند و می گوید باید با اقای
  مشکلی پيش نيامد؟

   خواھم با او صحبت کنمگفتم برادرم از شھرستان آمده می...به اقای...می گوید نه 
  اگر راستش را می گفتم نمی گذاشت کارت را انجام دھی

  لبخندی می زنم و شروع می کنم
  می گویم مھراب از خودت بگو این که چند سالته و بچه ی کجایی ؟

می گوید برای کار..می گویم چر آمدی تھران..اھل کردستانم.سالمه ١٩می گوید    
می گوید نه و اگر ھم پيدا می شد با در آمد کممی پرسم آنجا کار نبود    

  می گویم اینجا که کار می کنی در آمدت چقدر است؟
ھزار تومان٣٠٠می گوید    

  می پرسم کجا زندگی می کنی؟
می گوید . کمی تو خودش می رود و با یک جور خجالت که شاید در قبال من است و خود را از طبقه پایين تر می بيند

ا می خوابمشب ھا ھمينج   
  می گویم چند وقت است اینجا کار می کنی و چند سال است که تھرانی؟

   سالگی درسم را ول کردم چون وضعيت مالی خوبی نداشتيم١٢می گوید از 
   پسر که من بعد از دوخواھر بزرگترم بدنيا اومدم۴ تا دختر ۴...تا بچه بودیم  ٨

در حاليکه انداره . البته به من نصف حقوق دیگران را می دادند...کردیمبا پدرم سر ساختمان می رفتيم و کارگری می 
  .دیگران کار می کردم

من و دو برادر کوچکترم با پدر کار می کردیم که بتوانيم جھاز ...خواھر بزرگم خواستگار داشت و بنا بود ازدواج کند
و بعد از آن پسر بزرگ خانواده بودم و باید ..کردپدرم سکته ...یک روز سر یک ساختمان...مناسبی برای او روبراه کنيم
  خرجی خانه را می دادم

جزو کارگرای روزمزدی بود می گویم خب ادامه بده...می پرسم پدرت بيمه نشده بود؟ می گوید نه :  
 شد یک ماه اول دنبال کار بودم اما کاری پيدا نمی..می گوید سه سال پيش از شدت نداری مجبور شدم به تھران بيام

آنقدر نخوابيده بودم که ...اما گشتی ھا می آمدند و مرا بلند می کردند..شب ھا می رفتم توی پارک ھا می خوابيدم..
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کل یک ماه شاید بزحمت چند نان ...آنقدر راه رفته بودم پاھایم تاول زده بود...معتادم..ھر کس مر ا می دید فکر می کرد 
ند و نظری می دادند چيزی بر می داشتمخوردم و جاھایی که چيزی خيرات می کرد .  

اما از وضعيت کثيف و وحشتناک آنجا حرف ..گفتند بروم جایی به نام گرمخانه که دولت برای کارتن خواب ھا درست کرده 
آبدارچی ساختمان با جای ..یک روز در روزنامه کاری پيدا کردم. پاتوق معتادین و کرکی ھا شده بود..نزنم بھتر است

و ھيچ ... تومان کار رو گرفتم مجبور بودم تمام پول را یرای خانواده بفرستم١٢٠رفتم و به ھر زوری بود با حقوق ..خواب
  چيزی برایم نمی ماند

چند بار حتی به سراغ کار ..بعد از یکسال و نيم کار در اونجا فکر کردم که کارم را عوض کنم تا پول بيشتری در بياورم
ترسيدم که باعث عذاب خانواده ام شوم.. ادامه بدھماما ترسيدم...خالف رفتم ..  

  .. ھزار تومان با جای خواب٣٠٠دمش گرم مرا استخدام کرد با ماھی ...و آقای ..اینجا رو پيدا کردم
  می پرسم چند ساعت کار می کنی؟

خسته کننده ... بدمشب ھایم باید صندلی ھا رو جمع کنم و کارای دیگر رو انجام... شب١١ صبح تا ١٠می گوید از 
اما چاره ای نيست می گویم از خانوادت خبر داری؟..است   

 ٨و دوبرادر کوچکترم که ..وضعيت ماليشون خرابه...می گوید ھر یک ماه یکبار تماس می گيرم و برایشان پول می فرستم
دارند در خيابان ھا ی آنجا گل می فروشند.. ساله اند ٩و  ..  

فقط اگر بتوانند اجاره ..که طرفش عوضی در آمد و از کار بيرون آمد... یک توليدی کار می کرد یکی از خواھرھایم نيز تو
که ..اما شده که اجاره خانه را نصفه بدھيم و یا دو ماه ندھيم..خانه و خرج غذا را در بيارند باید کالھمان را باال بندازیم

  باعث دور برداشتن صاحب خانه شده
نده ات چه فکر کرده ای؟ می خواھی چه کار کنی؟می گویم مھراب برای آی   

  با چشمانی نا اميد جوابم را چنين می دھد
و پولھایی خرج می کنند که شاید ..می گوید ھر روز بچه تھرانی ھا رو می بينم که می آیند اینجا با دوست دختراشون

  اندازه حقوق دوماه من است
ربا ماشين ھای مدل باال و لباس ھای مارک دا ..  

و این کلمه را بسيار جدی می گوید..(می خواھم روزی بتونم روی اینھا را کم کنم  )  
  می پرسم مھراب این ھمه بی عدالتی دليلش چيست؟

یکسری ھا با پول باباشون حال می کنند و آدم ھایی مثل من و شھرستانی ھا باید ھر روز کار کنيم نا از ...می گوید 
  گرسنگی تلف نشيم

م فکر می کنی الیق زندگی بھتری نيستی؟می پرس   
  ..می گوید چرا دوست دارم یک روز ھمه با احترام با من برخورد کنند و بتوانم کامال خانواده ام را کمک کنم

  می پرسم تا چه حد به آینده ات اميدواری؟
دست خداست..می گوید اميدوارم و نمی توانم اندازه اش را بگم   

   که فکر کنی حقوقت بيشتر است و برای آن بجنگی؟می پرسم تا بحال شده
تھدیدشان کردم و آخر پولم را دادند و به خود ...می گوید آره یکبار نصف پولم را نداده بودند ..حرفم را کامل نمی فھمد

  ...غبطه می خورد
مھراب بی ...دھدصاحب رستوران صدایش می زند و من را نگاه می کند و سری ھم به معنی سالم برایم تکان می 

می گوید کی ..می خنند..دستش را محکم می گيرم و می گویم بازھم باھم صحبت می کنيم...رغبت بلند می شود
می گویم ھروقت چاپ شد خودم برایت می آورم..چاپ می شود   

پایان! از من خداحافظی می کند و به سمت ميزی که تازه مشتری برای ان آمده می رود  

******************** 

 گفتگو ھای کارگری شماره ششم

برای رسيدن به زندگی ..کارگری که از وضعيت کاری و مالی خود گله مند است و خود را الیق زندگی بھتری می داند
تالش کند و دیگران را تشویق و ترغيب به تالش کند..بھتر باید آگاه شود و به خود آگاھی ببخشد .  

حتی ھزار تومان ھم پس انداز در این سالھا نداشته ..سالھاست کار می کنم...ده امھمواره در مضيقه بو..من یک کارگرم
مجبوریم قيد بسياری چيزھا ...در آمدی که از کار خود می گيرم حتی کفاف نيمی از ھزینه ی خانواده ام را نمی دھد..ام

که مدرسه ...دو پسر سيزده ساله دارم...مجبوریم ناھار و شام ساده ترین و کم ھزینه ترین غذا ھا را بخوریم...را بزنيم
و این باعث ناراحتی آنھا در محيط مدرسه می شود...می روند و حتی نمی توانم پول تو جيبی بھشان بدھم   

ھمسرم در یک مانتو فروشی کار می کند و اگر درآمدھایمان را روی ھم بگذاریم تنھا ...بارھا مستقيم اشاره کرده اند
  . خوراک و قبض ھا آنھم بزحمت در می آیدپول اجاره و خورد و

آنھا ..ھيچ گاه حقی در برابر کارفرمایان خود نداشتم..من کارگری فصلی محسوب می شوم چرا که ھيچوقت بيمه نشدم
از ترس اینکه دوباره کارم رو از دست ...ھر موقع که خواستند حقوقم را کم کردند...ھر وقت که خواستند مرا بيکار کردند

جبورم سخت کار کنمبدم م .  
آنقدر کارم سنگين و خسته کننده است که گاھی اوقات ... ساعت از ھفت صبح تا ده و نيم شب کار می کنم ١۵روز 

وقتی به خانه می رسم از خستگی زیاد م خوابم تا صبح روز بعد بتوانم سر ...حتی نای بازگشت به خانه را نيز ندارم
  .وقت سر کار بروم

من حتی برای اینکه پول زیادی خرج نکنم سيگارم را که ماه شاید ..ھيچ کدام از این اوضاع راضی نيستندبچه ھا و زنم 
  ..سی ھزار تومان می شد ترک کردم

 ھزار ٨ ھزار تومان و مرغ ١۵گوشت کيلویی ...در ماه نمی توانيم گوشت یا مرغ بخوریم ...این اواخر گرانی بيداد می کند 
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دو روز پيش رفتم سوپرمارکت برای خرید یک شونه تخم ... تومان است ۵٠٠ک ھم ھر دونه اش حتی نان سنگ..تومان 
 تومان ٣ یا ٢ تومان شده برنج حداقل ۵۵٠٠ماه قبل یک شونه تخم مرغ سه ھزار و ھفتصد تومان بود االن ...مرغ و برنج 

تمام اینھا گرانتر شده...روغن و...قند و شکر ...آنھم بدترین نوعش  .  
شاید . نمی دانم دیگر باید چه کار کنم...ھزینه ھای قبض ھایمان چند برابر شد...عد از اینکه یارانه ھا اغاز شد ب

  .سرنوشت کارگرانی مثل من مانند کارگریست که از بی پولی و فقر خودش را آتش زد
به نفع کارفرما مثال اگر اشتباه نکنم قوانين کار را مطالعه کردم و به این نتيجه رسيدم که این قوانين ضد کارگر است و 

کارگر باید ..یعنی حتی اجازه اعتراض کردن ھم نداریم... کارگران ھيچ حقی ندارند که در کار وقفه ایجاد کنند۵۵ماده 
  .ھمان کاری را انجام دھد که بسود کارفرماست

 ميليونی شده ٣٠٠ار یک ماشين چند ھفته پيش مدیر عامل کارخانه را دیدم که یک آقازاده سی ساله است و سو
با خود فکر کردم این پولھا را از کجا آورده؟...بود   

به ما مانند یک برده نگاه می کنند نه انسان تنھا به جای کلمه برده کلمه ! صد در صد از استثمار ما و کار کشيدن از ما
بينی و یا بميری برای آقایان مھم نيست مھم نيست چه بر سرمان بياید سر کار آسيب ب...کارگر را استفاده می کنند

بيمه نبود و کارخانه ھم مسئوليت ان را قبول نکرد و جالب ..یک سال پيش دست یکی از کارگران زیر دستگاه قطع شد...
از دوستانش که در کارخانه کار می کنند جویای حالش شدم ظاھرا اوضاع زندگيش خيلی بد ...اینجا بود اورا اخراج کردند 

تنھا کار ساختمانی آنھم بصورت روزمزدی انجام می دھد...با ان وضعيت کاری پيدا نمی کنداست  .  
تمام حرف ھایش بوی فقر و نداری و فشار زندگی ...این ھا حرف ھای دل آقا سعيد بود که با ھم ھم کالم شده بودیم 

 ..می داد
ه این کار تشویق کنی؟پرسيدم تا بحال شده از حقوقت دفاع کنی و کارگران دیگر را ھم ب   

می گوید آره یک بار این اتفاق افتاد که حتی پای نيروی انتظامی ھم سر این اعتصاب باز شد من و چند تن دیگر 
برای اینکه به حقوق ھایی ...تا بالخره آقایون رضایت دادند که ازاد شویم..بازداشت شدیم و چند روز در بازداشتگاه بودیم 

اما آقایون ھر نوع خالف و رفتار زشتی را که . و ما مجرم..تراض کردیم و انگار این کار جرم است که عقب افتاده بود اع
  .بخواھند انجام می دھند و آب از آب تکان نمی خورد

به اميد اینکه تغييری رخ بدھد و ...در تظاھرات ھای پارسال حضور داشتم...ھميشه تالش کرده ام به حقوقم برسم 
اما حتی یک بار خواسته ھای ما مطرح نشد و اغلب شعار ھا و ...بسياری کارگر دیگر نيز بودند...شوداوضاع کمی بھتر 

  ..خواسته ھا سياسی بود و آنھم ھمسو با جریان موسوی و کروبی
  می پرسم االن پيش بينی ات چيست؟چه خواھد شد؟و آیا دوباره در این اعتراضات مردمی حضور پيدا می کنی؟

روزی که دیگر کارگران و طبقه زحمتکش و خيل بيکاران به این ...ن تنھایی کاری نمی توانم انجام دھم م: جواب داد
 درصد مردم تھران زیر خط فقرند این یعنی ۵۵به گفته خودشان .. اعتراضات بپيوندند قطعا ماھيت اعتراضات تغيير می کند

و این ...ار فقر اند البته آمار بسيار بيشتر از اینھاست ميليون نفر دچ٩ ميليون جمعيت داشته باشد و ١٧اگر تھران 
جمعيت انبوه که شامل کارگران و کارمندان و حقوق بگيران و زحمتکشان می شود می تواند با اتحاد و دست به دست 
 دادن حرف ھا و حقوق خود را فریاد بزند و حتی به نظر من اگر بر عليه ما خشونتی صورت بگيرد و حتی کشته شویم

بھتر از تحقير شدن زیر دست کارفرما ...بھتر از این است که ھر روز جلوی زن و بچه ھایمان تحقيرخجالت زده باشيم
بھتر از بيکار ماندن و آس و پاس بودن است...ھاست  ..  

ای اميد و کورسو ھ...اگر واقعا طبقه ما بتوانند حضور داشته باشد خود را تثبيت کند تمام معادالت به ھم خواھد خورد
  .برای ما کارگران پيدا می شود

؟..می پرسم فرض کن این رژیم تغيير پيدا کرد از کجا رزیم دیگر مثل ھمين رژیم یا حتی بدتر سر کارنياید   
مگر ما با انھا ..می گوید در مصر و تونس ھم مردم و کارگران بيرون ریختند و ھنوز ایستاده اند تا به حقوق خود برسند 

من به عنوان یک کارگر خواستار اینم که در جامعه عدالت وجود داشته باشد و این ھمه شھروند فقير ...داریمچه تفاوتی 
من به عنوان یک کارگر می خواھم که ..نه اینکه یک نفر ميلياردھا تومان از نيروی کار ھزاران کارگر به جيب بزند..نباشند

دوار باشم نه اینکه از ھمين االن نا اميد شده باشمبه آینده فرزندانم امي...زندگی بھتری داشته باشم ...  
چند وقت پيش در روزنامه نوشته بود یک مردی سه فرزند کوچک خود را کشته و دليلش این بوده که به اینده آنھا اميدی 

اما چرا باید مردم و جوانان نا اميد و مایوس باشند...البته توجيه کننده نيست ...نداشته  .  
و سر یک برج می ایستد و ساز می زند تا شاید صدای ..می شناسم که فوق ليسانس موسيقی دارد جوانی رو 

در این سرزمين انقدر ثروت ھای طبيعی وجود دارد که بتواند . سازش در آممدی برایش داشته باشد و این یعنی فاجعه
ه گر افتاده که ھر روز گردنشان کلفت تر قرن ھا ھمه ی نسل ھا را بی نياز کند اما دست یک عده مفتخور و سو استفاد

می شود کارگران وقتی به حقوق خود و یک زندگی بھتر که الیقشان است خواھند رسيد که برای آن مبارزه کنند و 
  .نگذارند یک اقليت معدودی برای آنھا تصميم بگيرد

انی که تمام این حرف ھا را می کارگران و زحمتکش...شاید حرف ھای آقا سعيد حرف دل بسياری از کارگران باشد
آقا سعيد بدون اینکه از او سوالی بپرسم اگاھانه به بسياری از نکات و مسائلی که به انھا نپرداخته بودم ...دانند

  .پرداخت
نمونه اش را در این گفتگو می بينيم...این نظریه که کارگران ایران ناآگاھند نمی تواند چندان ھم درست باشد .  

ه مطلب طوالنی تر نشود و حوصله خواننده سر نرود ادامه ی گفتگو را در بخش دیگر خواھم نوشت و این بخش برای اینک
پایان. را در اینجا پایان می دھم  

 تھيه و تنظيم از کميته مستقل چپ دانشجویی
 

١٣٨٩اسفند  ٢٠  
  

  بسته شدن دفتر شورای اسالمی کار در صابون سازی یاس خرمشھر 
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دبير اجرايي خانه كارگر آبادان و كارگران  :  آمده است89 اسفند20 ایلنا در تاریخ –اری دولتی کار ایران به گزارش خبرگز

  .دھند كارخانه ياس خرمشھر از بسته شدن دفتر شوراي اسالمي كار اين واحد توليدي به وسيله كارفرما خبر مي
 روز 15كارفرماي اين واحد توليدي از : گويند خرمشھر ميرا ايلنا، كارگران كارخانه صابون سازي ياس ابه گزارش خبر نگ

پيش تاكنون با جوش دادن در ورودي محل شوراي اسالمي كار اين واحد توليدي از تشكيل جلسات شوراي اسالمي كار 
  .جلوگيري كرده است

ر خود به وسيله عوامل اين كارگران ھمچنين از ضبط شدن و توقيف اموال و اسناد مربوط به شوراي اسالمي كار محل كا
  .دھند كارفرما خبر مي

 ماه 10اين اقدام كارفرما در راستاي تالشھايي است كه از : كارگران كارخانه صابون سازي ياس خرمشھر معتقد ھستند
  .گيرد پيش براي توقف و انحالل نھاد صنفي صورت مي

ه اقدامات صورت گرفته بارھا به ادراه كار و امور كارگران صابو سازي ياس خرمشھر باباين اينكه تا كنون براي مقابل
ھا آنھا  تا كنون كارفرما به داليل نا معلوم سعي داشته تا از پيگيري مطالبات صنفي: اند؛ افزودند اجتماعي مراجعه كرده

  .جلوگيري كند
راي كارگران كارخانه در ھمين رابطه آقايار حسيني، دبير اجرايي خانه كارگر آبادان با تاييد وضعيت پيش آمده ب

  .مسووالن ادراه كار بايد ھرچه زودتر به اين موضوع رسيدگي كنند: سازي ياس گفت صابون
اقدامات اخير كارفرماي اين واحد توليدي نقض آشكار حقوقي است كه مطابق قانون اساسي، قانون كار و : وي تاكيد كرد

  .است همقالوله ھاي جھاني براي كارگران به رسميت شناخته شد
  پايان پيام

  
 اعتصاب کارگران کارخانه پارسيلون خرم آباد

 کارگران کارخانهٔ پارسيلون واقع در خرم آباد لرستان از آغاز اسفند ماه تاکنون دستکم چھار روز دست -خبرگزاری ھرانا 
  .به اعتصاب زدند

اند  کارخانه دست به تجمع اعتراضی زدهاین کارگران در اعتراض به عدم پرداخت چھار ماه از حقوق خود، در محوطهٔ .  
 کارگر داشت و در اثر بازخرید و ٢٠٠٠تر بالغ بر  باشد که پيش ھای نایلونی می کارخانهٔ پارسيلون توليد کننده انواع نخ

گران این کارخانه در ساليان اخير ھمواره شاھد اعتراضات بسياری از سوی کار.  کارگر دارد۵٠٠اخراج اکنون فقط در حدود 
 بوده است

 واحد توليدی در ساوه شکل عدم پرداخت به کارگران دارند ٢۴

: گوید کارگر ساوه می دبيراجرایی خانه  :  آمده است89 اسفند20 ایلنا در تاریخ –به گزارش خبرگزاری دولتی کار ایران 
ت کارگران خود دچار تاخير جدی  واحد توليدی در این منطقه به دليل داشتن شرایط بحرانی در پرداخت مطالبا٢۴حداقل 
ھای متفاوت توليدی چون  ھا که در زمينه در این کارخانه: "وگو با خبرنگار ایلنا، گفت مھدی زمانی نوری در گفت." ھستند

 کارگر مشغول فعاليت ١٨٠٠ساخت لوله و پروفيل، آلومينوم، فوالد، چوب، شيشه و شير و لبنيات فعاليت دارند بيش از 
 ".ھستند

رگران شركت آبتين درزیر فشارھای معيشتیكا  

 كارگر در شركت آبتين ، ھر سه ماه یكبار حقوق ميگيرند و از مشكالت معيشتی رنج ۴۵بيش از : آژانس ایران خبــر
  .ميبرند

فت كارگران این شركت حق اعتراض ندارند و ھمه آنھا با برگه ھای سفيد امضا به كار گرفته شده اند ، یكی از كارگران گ
ماھمه یك برگه سفيد كه اسم خودمان را در آن نوشته و امضا كرده ایم به كارفرما داده ایم و كارفرما ھر موضوعی را : "

یعنی ھرشرط و شروطی كه بگذارد ما از قبل قبول كرده ایم كه گردن !! ميتواند ھر وقت دلش خواست در آن بنویسد
  . مشكالت زندگی ما را خيلی رنج ميدھد اما حق اعتراض نداریملذا اگرچه در آستانه عيد ھستيم و!! بگذاریم 

 .شركت آبتين در شھرك اشتھارد كرج واقع شده و توليد كننده بردھای صنعتی و ھمچنين تابلو ھای صنعتی ميباشد

 كارگران قزوین در اعتراض

در ,  ماه حقوق معوقه١٢اكنون با كارگران زحمتكش كارخانه پوشينه بافت قزوین :  گزارش می دھد آژانس ایران خبــر
ھر یك از ما ھم ! شب عيد است و خانواده ھایمان گرسنه, آنھا می گویند. وضعيت معيشتی بسيار وخيمی قرار دارند

اخراج می شویم, كه لب به اعتراض بگشایيم .  
, ھایی كه به كارگران می داددر آبان ماه در حين سخنرانی احمدی نژاد و لفاظی ھای او برای وعده و وعيد, این كارگران

احمدی نژاد ھم , اعتراض خود را در مورد گرسنگی و تعطيلی كارخانه و مشكالت معيشتی شان فریاد كردند و در مقابل
 .وعده حل مشكالت آنھا را داد اما تاكنون ھيچ یك از خواست ھای آنھا پاسخ داده نشده است

 خارج -ا جنبش کارگری در ايران نھادھای ھمبستگی ب.رھايی زن رھايی جامعه است
  کشور
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اين روز ياد آور دھھا سال فداکاری و جانفشانی زن و مردان کارگر و . اسفند روز جھانی زن است17ھشت مارس، برابر 

  .مبارزی است که در مقابل استثمار، ظلم و نابرابری نظام سرمايه به مبارزه پرداخته اند
زنان در صف مقدم اين مبارزه قرار . که جنبش توده ای در ايران در جريان است, رويمدر شرايطی به استقبال اين روز مي

فريادی که از اين زنان برعليه ستم ونابرابری بلند ميشود،. دارند   
فرياد زنان کارگر و زحمتکشی است که در فقدان کار، بيمه بيکاری و بيمه ھای اجتماعی با شرايط اسفناک اقتصادی 

  .دست بگريباند
اين زنان و مردان . فرياد تمام آن زنانی است که به کار ارزان و کم اھميت يکنواخت و بدون امکان ارتقای شغلی مشغولند

اما ھمه اينھا بدون رفع .مبارز فريادشان برای آزادي، برابری و رفع ھر گونه ستم، استثمار، فقر به صدا در آمده است
  .تبعيض و بی حقوقی از زنان ممکن نيست

  .جا دارد که در اين روز مطالبات اکثريت زنان و بويژه زنان کارگر را برجسته نماييم
ضروری است با دفاع از حرکتھای آزاديخواھانه و . مبارزه زنان امروزه با جنبش مردمی و جنبش کارگری عجين شده است

 مارس امسال به يک 8ی دھند، در روز برابری طلبانه که ھر سه شنبه ھزاران انسان آزاده در خيابانھای ايران سر م
. خواسته پايه ای تمام زنان و مردان کارگر و زحمتکشی تبديل شود، که کمرشا ن از زير بار فقر و گرانی خم شده است

رھايی زن رھايی جامعه است"اصل . از آنجاييکه زنان ھر جامعه ای نصف آن جامعه را تشکيل ميدھند ."  
 مردان آزاده ای که قلبشان برای جامعه ايی آزاد، بدون ھر گونه تبعيض و بويژه تبعيض جنسيتی اين روز را به ھمه زنان و

  .می تپد ، تبريک و شادباش می گويم
2011 8مارس    

 
   خارج کشور-نھادھای ھمبستگی با جنبش کارگری در ايران 

nhkommittehamahangi@gmail.com  
 

  kanonhambastegi@gmail.com کانون ھمبستگی کارگران ايران و کانادا
  cdkargari@gmail.com  نروژ- کميته دفاع از کارگران ايران  -

  sstiran@yahoo.fr  فرانسه-ھمبستگی سوسياليستی با کارگران ايران  -
  kanoonhf_2007@yahoo.de  فرانکفورت و حومه-کانون ھمبستگی با کارگران ايران  -

  kanon.hannover@yahoo.de  ھانوفر-ی ايران کانون ھمبستگی با جنبش کارگر -
  isask@comhem.se کميته ھمبستگی کارگران ايران و سوئد -

  kanounhambastegi@gmail.com  گوتنبرگ-کانون ھمبستگی با کارگران ايران  -
  info@ijcwa.com انجمن کارگری جمال چراغ ويسی -

  leftalliance@yahoo.com اتحاد چپ ايرانيان واشنگتن -
  toronto_committee@yahoo.ca کميته حمايت از کارگران ايران تورنتو کانادا -

آلمان( ايالت نورد راين وستفالن -کانون ھمبستگی با کارگران در ايران  ) solidarity.labor@googlemail.com  
iran.turkey.workers@gmail.com کميته ھمبستگی کارگران ايران و ترکيه  

 
  

معيشتي ران شركت آبتين درزير فشارھايكارگ  

   كارگر در شركت آبتين ، ھر سه ماه يكبار حقوق ميگيرند و از مشكالت معيشتي رنج ميبرند45بيش از 
كارگران اين شركت حق اعتراض ندارند و ھمه آنھا با برگه ھاي سفيد امضا به كار گرفته شده اند ، يكي از كارگران گفت 

يد كه اسم خودمان را در آن نوشته و امضا كرده ايم به كارفرما داده ايم و كارفرما ھر موضوعي را ماھمه يك برگه سف“: 
يعني ھرشرط و شروطي كه بگذارد ما از قبل قبول كرده ايم كه گردن !! ميتواند ھر وقت دلش خواست در آن بنويسد

لي رنج ميدھد اما حق اعتراض نداريملذا اگرچه در آستانه عيد ھستيم و مشكالت زندگي ما را خي!! بگذاريم   . 
 .شركت آبتين در شھرك اشتھارد كرج واقع شده و توليد كننده بردھاي صنعتي و ھمچنين تابلو ھاي صنعتي ميباشد

  
  كارگران امتيازي براي دريافت يارانه نسبت به ديگران ندارند

  
: كارگر گفت خانه انجمن ھاي صنفي مسول :  آمده است89 اسفند20 ایلنا در تاریخ –به گزارش خبرگزاری دولتی کار ایران 

كه ماه تعيين حداقل دستمزدكارگران است دو موضوع به طور  ھميشه و در ھر سال با نزديك شدن به اسفند ماه
شود و دربرابر انتظار قانوني كارگران براي افزايش حداقل دستمزد قرارمي گيرد برجسته و پررنگ مطرح مي .  

گفته  يكي از اين دو موضوع كه خيلي با آب و تاب درباره آن سخن: وگو با خبرنگار ايلنا افزود  در گفتغالمرضا توكلي
ايجاد تورم با افزايش دستمزدھاست و با اين ادعا  شود مسئله   كارشناسي به آن داده مي شود و رنگ و بوي مي
شود تمام ميگونه القاء مي شود كه افزايش دستمزدھا به زيان خود كارگران  اين .  

شود به اين سوال پاسخ داده  اما تاكنون با ھمه تبليغي كه ھر ساله در اين مورد شده و مي: كارگري تصريح كرد اين فعال
كارگري چگونه بايد ھزينه زندگي خود را تامين نمايد آيا  نشده كه در اين صورت با فرض قبول چنين منطقي جامعه

دگي در تامين ھزينه زندگي خود نيز بسازند تا باعث تورم نشوند و به زيان خود عمل نكرده بايدكاركنند و با نداري و درمان
خبرھستند باشند يا راه ديگري وجود دارد كه مبلغين و اشاعه دھندگان تفكر فوق از آن اطالع دارند وكارگران از آن بي .  

موضوع ديگري كه ھميشه و در ھر :  گفت ري تھرانكارگران ميدان مركزي ميوه و تره بار شھردا دبير پيشين انجمن صنفي
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شود مسئله وجود  شود و در مقابل قانون مربوط به افزايش حداقل دستمزد كارگران قرار داده مي سال مطرح شده و مي
ھاي اقتصادي است مشكالت در بنگاه .  

مشكل و مشكالت جزء طبيعت ھاي اقتصادي مشكالتي وجود دارد و  شكي وجود ندارد كه در بنگاه: او اظھار داشت
كارگري داراي  ھاي اقتصادي و جامعه ھاي اقتصادي و كارگري است و در اوج شكوفائي و رونق اقتصادي نيز بنگاه فعاليت

تواند و نبايد مجوزي براي اتخاذ تصميماتي در مورد حداقل دستمزد  مشكالتي خواھند بود ليكن وجود مشكالت نمي
ين ھزينه زندگي را براي آنان فراھم نكندكارگران شود كه امكان تام .  

كارگران با  كه با ھزينه زندگي فاصله دارد نوعي ياري و غمخواري  كه دستمزد فعلي وي با اشاره به اين
 آنھا مستمر و دائمي است  كه طبيعت فعاليت ھايي تحمل قرار دادھاي موقت در كارگاه: ،گفت كارفرمايان است مشكالت

ھاي اقتصادي با كارفرمايان شريك  تا به حساب آورد و با اين حساب ھم كارگران در مشكالت بنگاهبايد درھمان راس
دھند و بيشتر از اين ازكارگران ساخته نيست و نبايد  باشند و آنان را تا حد امكان ياري مي ھستند و ھم با آنھا ھمراه مي

  .انتظار بيشتري داشت
كه در باال به آن اشاره شد، ھميشه و ھر   به ھرحال استفاده از دو موضوعي:كارگرگفت خانه مسول انجمن ھاي صنفي

 قانون كار باشد مورد استفاده قرارگرفته 41 ماده 2كه ميزان آن منطبق با بند  سال براي جلوگيري از افزايش دستمزدي
زايش حداقل دستمزدكارگران است اما در سال جاري موضوع ثالثي به دو موضوع فوق افزوده شده و براي جلوگيري از اف

برداري قرارگرفته است مورد بھره .  
كه باشند مبلغي  ھا از ھر قشر وگروھي ھا و تصميم دولت به تمام خانواده طبق قانون ھدفمند شدن يارانه: گفت توكلي

ترين  ت و كارگران كوچكھا برابر و يكسان اس ھا نيز براي تمام خانواده شود و ميزان و مقدار اين يارانه يارانه پرداخت مي
اي از پرداخت يارانه به كارگران و امتيازات  ھا ندارند اما به گونه ھا و خانواده امتيازي در دريافت يارانه نسبت به ديگر خانواده

اي كه ديگران از آن  العاده شود كه گويا جامعه كارگري در دريافت يارانه از امتيازات فوق و اثرات آن سخن گفته مي
اي لزومي براي افزايش حداقل دستمزدشان  العاده صيب ھستند برخوردارگرديده و با برخورداري از چنين امتيازات فوقن بي

كشند كنند و آنرا به رخ كارگران نمي كارفرمايان از اين موضوع ثالث استفاده نمي وجود ندارد در حالي كه نمايندگان .  
ھاي حمايتي به جاي افزايش  كارگران از بسته ھا استفاده ھا و مصاحبه تدر بعضي از صحب: اين فعال كارگري تاكيد كرد

كارگران جايگزين افزايش  كه بتواند درتامين ھزينه زندگي اي حمايتي حداقل دستمزد مطرح شده اما تاكنون از بسته
ي اشاره بديھي كارگر  و بن دستمزد شود نام برده نشده و چگونگي آن معلوم نگرديده و فقط به نام سھام عدالت

توانند درتامين ھزينه زندگي چنان تاثيري داشته باشدكه كارگران را از  ھا گوياي آن است كه اينھا نمي كه واقعيت شده
نيازكنند افزايش حداقل دستمزد بي .  

طبق از تمام اينھا گذشته افزايش حداقل دستمزد كارگران تكليفي قانوني است و ميزان و مقدار آن ھم : توكلي گفت
اي باشدكه ھزينه زندگي يك خانواده متوسط را تامين نمايد و طبيعتا شوراي   اندازه  قانون كار بايد به41 ماده 2بند 
حال اگر رعايت قانون براي كساني ناگوار باشد . كار مكلف است در موقع تعيين دستمزد اين قانون را رعايت كند عالي

  .بحث ديگري است
ھا و اظھارنظرھا و اماھا و اگرھاي بعضي از  ھا و مصاحبه مجموع حرف: انه كارگر تصريح كردمسول انجمن ھاي صنفي خ

دھد كه يا دستمزد  ھايشان در تعيين حداقل دستمزد براي سال آينده موثر است اين پيام را مي گيري كساني كه موضع
ھاي آن در مورد  ما اين پيام با پيام انقالب و ايدهسال آينده افزايش پيدا نكند و يا در صورت افزايش مقدار آن ناچيز باشد ا

كه در حسن نيت آنھا ترديدي وجود ندارد الزم است  حمايت از مستضعفان و عدالت اجتماعي متفاوت است و كساني
ھا را مديريت و ھدايت  گيري اقتضائات زمان و تبعات تصميمات خود را بيش از پيش مورد توجه قرار دھند و طوري تصميم

نند كه دوستان انقالب را شاد و دشمنان انقالب را نااميد كنندك .  
 پايان پيام

  

  سازی کامل حمل و نقل عمومی برنامه دولت برای خصوصي

رييس ستاد حمل و نقل و مديريت سوخت کشور از ارائه طرح :  اسفند آمده است 20در تاریخ  کلمهبه نوشته سایت 
در صورت اجرای اين طرح : ای نزديک خبر داد و اعالم کرد ه دولت در آيندهخصوصی سازی کامل حمل و نقل عمومی ب

  .شوند  نقدی برای جبران افزايش ھزينه ناشی از خصوصی سازی کامل حمل و نقل برخوردار مي مردم از يارانه
 در جمع ھا به گزارش خبرنگار ايسنا، سردار محمد رويانيان در حاشيه چھل و دومين اجالس شورای عالی استان

  گذاري خبرنگاران با تاکيد بر اين که در حال حاضر حمل و نقل عمومی در کشور سود ده نيست و جذابيتی برای سرمايه
  .بزرگترين چالش فعلی حمل و نقل عمومی در کشور دولتی بودن آن است: بخش خصوصی ندارد، گفت

 کيلومتر ١٠٠ ليتر سوخت در ھر ٧٠ تا ۶٠ر و با مصرف  ھزار کيلومت٧٠وی ميزان پيمايش ھر دستگاه کاميون در سال را 
اين ارقام حاکی از زيان ده بودن حمل و نقل در اين بخش است و اين زيان ھم اکنون که قيمت : عنوان کرد و افزود

  .گازوئيل باال رفته خود را نشان داده است
 ١٢٠ ميليون تومان است که ١۴٠توبوس به گفته رييس ستاد حمل و نقل و مديريت سوخت کشور قيمت ھر دستگاه ا

 ميليون ٢٠شود و شھرداری و يا بخش خصوصی تنھا   از سوی دولت پرداخت مي ميليون تومان از اين رقم به عنوان يارانه
  .تومان بابت آن می پردازد

را ندارد و چنين شرايطی با اين وجود سامانه اتوبوسرانی حتی توان به روز کردن، تعمير و يا بازسازی خود : وی تاکيد کرد
  .نشان دھنده اين است که حمل و نقل دولتی لنگ ميزند

ھای سود ده ساختن آن است که با اتخاذ روش  به اعتقاد رويانيان آزاد سازی کامل حمل و نقل عمومی يکی از راه
  .کردتوان از ايجاد فشار ناشی از افزايش ھزينه حمل و نقل عمومی بر مردم جلوگيری  جبرانی مي

ای که   حمل و نقل به مردم مطرح شده است به گونه در طرح ياد شده پيشنھاد اعطای يارانه: وی در اين باره توضيح داد
  .گيرد ھا قرار مي  نان ھر ماه در اختيار خانواده  ھمچون يارانه اين يارانه
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جايی با مترو، ھشت ميليون با اتوبوس و  ميليون جابجايی روزانه در تھران تنھا دو ميليون جاب١٧از : وی يادآور شد
  .شود تاکسی و مابقی با وسايط نقليه شخصی انجام مي

دھد، بر ضرورت  رويانيان با تاکيد بر اين که منابع مالی شھرداری و دولت کفاف توسعه واقعی حمل و نقل ريلی را نمي
  . بخش خصوصی در مترو تاکيد کرد گذاري امکان سرمايه

 
94Hعيد آمد و باز خانه خود را نتکاندیم 

 آن ھا را ، و من1387نچه در زیر می خوانيد اظھار نظر چند کارگر در مورد فرارسيدن سال نو و خرید عيد است در اسفند آ
 :در البه الی اخبار و گزارشات دو سال پيش پيدا کردم 

االن كارگران نه قدرت خرید دارند و نه ھيچ چيز دیگر، فقط یك حقوق خشك و خالی است كه آن ھم برای كارگر با  «
 نگران كارگر مدام. توجھی نمی كند ھيچ كس ھم به این مشكالت ھيچ .  ھزار تومان است250سال سابقه فقط   20

حقوق پایين، قدرت خرید . كارگران دیگه ھيچ انگيزه ای برای كار كردن ھم ندارند. این است كه یك دفعه او را اخراج نكنند
در این روزھا ھمه چی را از كارگر گرفته اند و اصال با این وضعيت نمی توانيم زندگی کنيم، در . پایين، زندگی وجود ندارد

  .»ندارداین وضعيت عيد دیگر معنی 

مثال . حقوق كارگران آن قدر پایين است و تورم آن قدر باالست كه زندگی برای ما كارگران بسيار سخت شده است« 
! ًبا توجه به گرانی امروزی، اصال توان خرید یك جوراب را ھم برای نوروز این بچه ھا ندارم.  تا فرزند دارم2االن من خودم 

اصال امكان این را ندارم که بچه ھای خودم  من . ی که مشكل دندان درد می گيرندیا مثال وقتی مریض می شوند، موقع
من امکان مالی انجام این کارھای ضروری را ھم . یا دندان آن ھا را به دندان پزشک نشان دھم را پيش پزشک ببرم 

  .»چی نداریم ھزار تومان ھي260با حقوق . ندارم تا چه رسد به خرید لباس و وسایل دیگر برای نوروز

یعنی این كه اگر بخواھيم برای بچه ھایمان لباس و عيدی بخریم . حقوق ھای ما اصال جواب ھيچ چيز را نمی دھد« 
اصال به خرید ھای . یعنی یك لباس ھم نمی شود خرید. ًفكر عيد کامال از سرمان خارج شده است. اصال ممکن نيست
 نه وسيله ای داریم كه بریم بيرون و نه چيزی داریم که بتونيم بچه ھا را .فقط باید درخانه بشينيم. عيد فكر نمی كنيم

ًمثال اگه بچه یك پفك بخواھد ما اصال قدرت خرید . حتی قدرت این را نداریم كه بچه ھا را به یک پارك ببریم. جایی ببریم
منتظرم كه  تاده است و فقط قسط بانكم عقب اف. متاسفانه در آمد دیگری ھم نداریم! ھمين یک پفك را ھم نداریم
  .»دیگه ھيچ حقوقی برایم نمی ماند و ھيچ حرفی از عيد ھم نمی توانم بزنم. عيدی را بگيرم و به بانك بدھم

یعنی كارگر دیگر ھيچ . جماعت كارگر فقط به فكر این ھستند كه مسائل روز را بگذرانند و این كه بتوانند زنده بمانند« 
چون ما . می شود گفت از یك برده ھم برده تر شدیم.  عيد و این مسائل اصال دیگر وجود نداردبحث خرید. تعریفی ندارد

اسمش رو می شود گذاشت برده داری . بخصوص برای كارگران قراردادی. از ھيچ امنيت شغلی ھم برخوردار نيستيم
  .»یعنی این مشكل عام کارگران است. این مسائل را ھمه می دانند!!! نوین یا مدرن

چنان که گفتم این حرف ھا مال دو سال پيش است و کيست که نداند در این دو سال وضع ما کارگران اسفناک تر و 
» قانون ھدفمندکردن یارانه ھا«و این تازه درحالی است که پيامدھای اجرای . زندگی مان بمراتب سياه تر شده است

ط قبض ھای گاز رسيده است و کم کم داریم احساس می فعال فق. ھنوز کامال در گوشت و استخوانمان ننشسته است
کنيم که این قانون در واقع می خواھد ما را درست و حسابی نقره داغ کند و ھمان ته مانده ھای شيره جانمان را نيز 

برده تر ھم » برده تر«اگر دو سال پيش از برده ھم برده تر بودیم، االن از . بمکد و به جيب دولت و سرمایه داران بریزد
باید دیگر از این . پيداست که وقتی کار به اینجا برسد دیگر از شکوه و شکایت و آه و ناله کاری ساخته نيست. شده ایم

برای عيد باید خانه تکانی کرد و خانه تکانی ھم به وسایل نياز . کارھا دست برداریم و به فکر کارھای اساسی باشيم
  .ه فکر تھيه این وسایل باشيم؛ امسال ھم نشد، الاقل برای سال دیگربه جای آه و ناله و شکایت، ب. دارد

  تکان خانه کارگر یک

  1389 اسفند 20

  
  بخشي از مطالبات كارگران نيروگاه گازي آبادان پرداخت شد

  
  نفر از کارگران تحت پوشش80حدود  :  آمده است89 اسفند20 ایلنا در تاریخ –به گزارش خبرگزاری دولتی کار ایران 

یکی از پيمانکاریھایی مشغول در پروژه ی سيکل ترکيبی نيروگاه گازی آبادان كه از دو روز پيش به دليل پرداخت نشدن 
  . بودند با تامين بخشی از مطالباتشان دوباره به سر کار خود بازگشتند حقوقشان دست از کار کشيده

اه است که به دليل عدم دريافت حقوق دچار مشكالت فراوان حدود سه م: وگو با خبرنگار ایلنا گفتند این کارگران در گفت
  .ايم مالي و روحي شده

به گفته كارگران ناراضي، پرداخت نشدن حقوقشان سبب بروز مشکالت فراوانی از جمله تاخير در پرداخت قبوض، گذران 
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  .زندگی و ھزینه تحصيل فرزندان شده است
آمده با نزدیک شدن به ایام نوروز و نياز به تامين مایحتاج مورد نشب عيد كارگران معترض با بيان اينكه مشكالت پيش 

  .دوچندان شده است از مسووالن امر خواستند تا در این خصوص اقدامات الزم را انجام دھند
عتبار با پيگيریھای به عمل آمده و تامين ا: مدیر پروژه سيکل ترکيبی نيروگاه گازی آبادان، گفت» نظری«در ھمين رابطه 

  .شود از تھران پرداخت بخشی از مطالبات این افراد آغاز شده است و مابقی مطالبان نيز به تدريج پرداخت می
بنابر اين گزاش به دنبال پرداخت بخشی از مطالبات معوقه در آخرين روزھاي ھفته گذشته؛ اعتراض دو روزه پايان يافت و 

  . كارگر به كار خود بازگشتند80تمامي 
 /ن پيامپایا
 

 پيام ھمبستگی با کارگران آمریکا

 !کارگران امریکا

 طرح .ایم ما صدای اعتراض شما را عليه بی حقوقی آشکاری که نظام سرمایه داری بر شما تحميل کرده است شنيده
ه ای سرمایه، عليه شما ھم طبق فرماندار ایالت ویسکانسين یکی از جدیدترین حمالتی است که عالوه بر دیگر جنایات 

 5.8در این طرح، سھم پرداختی ِکارگران برای بازنشستگی تا  ھای ما بر اساس شنيده. ھا طراحی شده است
 درصد کاسته می شود و در عوض به 8 درصد افزایش یافته و از حقوق کارگران تا 12.6برای خدمات درمانی تا  درصد،

با کارفرمایان کاھش می یابد و به " چانه زنی"ان کارگران در اختيارات قانونی نمایندگ. ساعات کاری آنان اضافه می گردد
  . . . حقوق ویژه ای به کارفرمایان جھت اخراج کارگران اعطا ميشود و  جای آن

به خاطر داریم که سرمایه داری در آمریکا چگونه سعی کرده است که بحران ھای خود را ھمواره از طریق فشارھای 
در اثر ) ھا ھم در زمان حاکميت جمھوری خواھان و ھم دموکرات(دولت مدافع سرمایه .  کندبيشتر بر شما کارگران درمان

 برای جلوگيری از ورشکستگی ھر چه بيشتر بانک ھا و شرکت ھای سرمایه 2008بحران ھای اقتصادی پس از سال 
ری را به این بانک ھا و موسسات داران، از جيب مردم و از محل ماليات ھای عمومی، پول ھای کالن ِ چند صد ميليارد دال

دانيم که چگونه در دوران خوش خوشان  ما می. تزریق کرد تا از فروپاشيدن زنجيره ای تمام نھاد ھای سرمایه جلوگيری کند
سرمایه و سرمایه داران از شيره ی جان و مال ما کارگران، سودھای کالن به جيب زده ميشود و در ھنگام کاھش نرخ 

تمزدھای ما بردگان مزدی بيشتر و بيشتر ميدزدند تا مبادا نظام استثمارگر سرمایه آسيب ببيند و فرو ریزد سود ھا، از دس
 .  

از ثروت ھای توليد شده توسط کارگران، به نام آزادی و دموکراسی و دفاع از منافع مردم آمریکا، به دیگر نقاط جھان تاخت 
اجرا کارگران آمریکا و کارگران کشور ھای مورد ھجوم اند، اما دولت ھای و تاز ميشود و در حالی که آسيب دیدگان اصلی م

سرمایه ساالر و سرمایه داران حاضر در این دولت ھا و در یک کالم نظام سرمایه داری برای خود بازارھای جدید، منابع 
رمایه از این فریبکاری و ما می دانيم که سھم س. جدید و دسترسی استراتژیک جدید برای قدرت افزایی ایجاد می کند 

  .ریاکاری ھمانا انباشت بيش از پيش سرمایه و سھم ما کارگران چيزی جز بدبختی و فالکت بيشتر نخواھد بود

ما واقفيم که ھمه ی ما کارگران چه مستقيم و چه غير مستقيم، قربانی اصلی جنایات سرمایه داری جھانی ھستيم و 
  .نج و خون ما نيز سود ھای افسانه ای کسب ميکنندسرمایه داران و دولت ھای آنان از ر

اعتراض کارگران در آمریکا که اکنون از ایالت ویسکانسن نيز فرا تر رفته است، اعتراض به آخرین و تازه ترین فشار ھاست 
  . که چنگال سرمایه بر حلقوم شما کارگران وارد کرده است

چون . اعتراضات مختلفی در جریان است. . . یران، مصر، ليبی و تونس و حتما در جریانيد که در دیگر نقاط جھان نيز مثل ا
به عنوان مثال در ایران کارگران با دستمزد ھای بيش از یک سوم . حرص و ولع سرمایه داران را حد و مرز و پایانی نيست

سفيد امضا به آنان زیر خط فقر زندگی می کنند، سفره شان خالی است، امنيت شغلی ندارند، قرارداد ھای موقت و
تحميل شده است، با این ھمه طرح حذف سوبسيدھا که خالی کردن ھر چه بيشتر سفره ی کارگران از کمترین چيزھای 

عدم آزادی بيان ، عدم برخورداری از حق اعتصاب و تشکل ، عدم برخورداری از . موجود است به آنان تحميل می شود
ری و ارعاب و تھدید و زندانی کردن کارگران و فعاالن کارگری و سرکوب تشکل کمترین حقوق دموکراتيک، اخراج و دستگي

   . ھای مستقل کارگری و بسياری دیگر ھدایایی است که ھمه روزه از طرف سرمایه به کارگران ارزانی می شود

 عرصه ھای  ن درنظام غير انسانی سرمایه داری، به ویژه در کشور ھایی چون کشور ما، امروزه ھيچ حقی برای کارگرا
قائل نيست؛ سود محوری و دد منشی خاصيت برجسته و ماھوی نظام . . . مختلف سياسی و اقتصادی و اجتماعی و 

نتيجه ی سيادت طبقه ی سرمایه دار بر جوامع انسانی، فقر، بدبختی، فالکت، گرسنگی، بی . سرمایه داری است 
سرکوب و زندان و جنگ و شکنجه و وحشت، عدم وجود  ، . . .  مليتی و -عدالتی و نابرابری، تبعيض جنسی ـ قومی

پارلمانتاریسم نيز در اینجا و آنجا تنھا شبھی از دموکراسی را به نمایش می گذارد . آزادی واقعی برای بيان و تشکل است
.  
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نفوذ و حمایت ھنگامی که تاریخ مصرف حاکميت سرمایه در جایی تمام ميشود ھمه تالش خود را بکار می گيرد که با 
  .سرمایه ی جھانی، حاکميتی تازه نفس را جایگزین آن بنماید، تا حتی المقدور در بر ھمان پاشنه ی قبلی بچرخد

  ! کارگران آمریکا

در آمریکا ( ضروری است که ما ھمگی با اتکا به نيروی طبقاتی خود و نيفتادن در دام جناح ھای مختلف سرمایه داری
و با باور به توان اتحاد و سازمانيافتگی خود، بيش از پيش دست به تقویت و یا ایجاد ) خواھاندموکرات ھا یا جمھوری 

تشکل ھای مستقل مان بزنيم، از کمند اتحادیه ھای و نھاد ھای سازشکار که در ھمه ی دنيا یکی از دالیل به ھرز رفتن 
 سازمان ھا و تشکل ھای خود ساخته ی خویش و با قوای طبقاتی کارگران شده اند عبور کنيم و تنھا و تنھا با اتکا به

ھمبستگی فراکشوری و در سطحی جھانی دست در دست یکدیگر نھيم تا نه فقط برای خُرده مطالبه ای بلکه برای 
  .رھانيدن جھان از نظام سرمایه داری اقدام کرده باشيم

  ! ھم طبقه ای ھا

 با شما ،ھرگونه اقدامات ضد کارگری عليه شما را محکوم می و با اعالم ھمبستگی! ما صدای اعتراض شما را شنيدیم
  .نمایيم

ما قویا اعالم ميداریم که ھرگونه تعدی و تجاوز به حقوق اقتصادی و سياسی کارگران آمریکا ، تجاوز به حقوق و ھستی و 
قویت اعتراضات و اعتصابات  شما ميدانيم و اميدواریم که با ت ما خود را متحد و ھم پيمان. زندگی ھمه ما کارگران است

سازمانيافته و با تحکيم توان تشکيالتی خود بتوانيد قدم به قدم در راه به دست آوردن مطالبات طبقاتی خود، تا رسيدن به 
  .سر حد ِ مطالبات جامعه ی انسانی، یعنی از ميان برداشتن مناسبات سرمایه داری ھر روز کامياب تر و موفق تر باشيد

  ستگی بين المللی طبقه ی کارگرزنده باد ھمب

  کميته ی ھماھنگی برای کمک به ایجاد تشکل ھای کارگری

1389اسفندماه   

 
  یر  تايانتداوم اعتراضات کارگران کارخانه ک

   
 معوقه خود در مقابل یدر اعتراض به عدم پرداخت دستمزدھا" یر تايانک" اسفندماه، کارگران کارخانه 21 شنبه روز

 . برپا کردندیتراضکارخانه تجمع اع
.  معوقه شدندی ماه دستمزدھا4 یافت خود خواستار دری تجمع اعتراضیان در جریر تايان کارگر معترض ک500 از بيش

 ی وعده پرداخت مطالبات و دستمزھای و کارفرمایم مقامات رژیر تايان کارگران کی تجمع اعتراضیالرم به ذکر است در پ
 . استیده نگردی وعده ھا تاکنون عملینامعوقه آنان را داده بودند اما 

 
95H سرنوشت نامعلوم دستمزد کارگران ایران  

  روز به پایان سال جاری باقی است و ھنوز موضوع تعيين دستمزد کارگران در سال آینده در١٠ کم تر از - خبرگزاری ھرانا 
چندماھی است که پس از تعيين "آن ھم در شرایطی که به نوشته روزنامه مردم ساالری، . ھاله ای از ابھام قرار دارد

اھداف قانون ھدفمندسازی يارانه ھا اين قانون براي ايجاد فضای رقابتی معين شده درکشور به اجرا درآمد اما متاسفانه 
 ".قابت در سيستم ھای اقتصادی کشور فراھم نشده استبراساس عملکرد دولت ھيچ فضايی براي ايجاد ر

ھمان طور که در طول اين مدت مشاھده شد، تمام اجزا و ارکان : "به گزارش صدای آمریکا، این روزنامه می افزاید
انی، اقتصادی کشور در يد دولت قرار گرفتند و رد پای دولت در اين امور ھم چون تعيين قيمت نھاده ھا در حوزه ھاي بازرگ

صنعتی، حکم دستوری تعيين قيمت فروش محصوالت و خدمات بخش خصوصي و حتی دخالت در بازار برخي محصوالت 
 ".و در انتھا تعيين ميزان افزايش حقوق و دستمزد کارگران بخش دولتي و غيردولتي بيش از پيش مشاھده می شود

موکول : "نوشته است" رای تعيين دستمزد کارگرانوقت کشی ب"ھر چند روزنامه جھان صنعت، در یادداشتی با عنوان 
 اسفند ماه، می تواند یک پيام داشته باشد و آن این است که ٢٣شدن تعيين حداقل دستمزد کارگران به روز دوشنبه 

شورای عالی کار عجله ای برای تعيين دستمزد ھا ندارد و طرح عدم افزایش دستمزد کارگران که این روزھا با سخنان 
 ".اقتصاد و اشاره ھای تلویحی وزیر کار وارد دوره تازه ای شده، رنگ واقعيت به خود بگيردوزیر 

کشی مجموعه عوامل دولتی و غيردولتی  تواند نشانه وقت  اسفندماه می٢٣تعيين مزدھا به "به نوشته این روزنامه، 
ان ھدف دولت برای تغيير تعيين نظام برای تعيين دستمزد باشد تا در آخرین روزھای سال با عدم افزایش مزد کارگر

  آن ھم در نظام اقتصادی کامال آزاد عملی شود" حقوق و دستمزد کارگران و ھماھنگی آن با استانداردھای پذیرفته شده
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  : صورت گرفت90در آستانه تعيين مزد 

  كار ھاي كارفرمايي شوراي عالي افزايش ناگھاني كرسي

شود براي شركت در جلسات   گفته مي:  آمده است89 اسفند21 ایلنا در تاریخ – به گزارش خبرگزاری دولتی کار ایران
تعداد اعضاي كارگري و كارفرمايي شوراي كار مانند سالھاي / است  فعال كارفرمايي دعوت شده9 از 90تعيين مزد سال 

 90 دستمزدھاي سال در حالي كه قرار است نخستين جلسه شوراي عالي كار براي تعيين .گذشته تغيير نكرده است
 مقام كارفرمايي براي شركت در 9شود كه متوليان اين شوراي عالي از  در روز دوشنبه اين ھفته برگزار شود؛ گفته مي

 .اند ه اين جلسه دعوت كرد

 90تعداد اعضاي كارگري دولتي شوراي عالي كار براي تعيين مزد سال : يك مقام آگاه در گفتگو با ايلنا، اظھار داشت
 شوراي عالي كار در حالي است 5ـ3ـ9تركيب جديد : وي افزود .ھاي اخير به ترتيب سه و پنج نفر خواھد بود انند سالم

 . تعيين شده است3ـ3ـ3كه مطابق قانون كار تركيب اين شوراي عالي به صورت 

راي باشد باز ھم به دليل حتي اگر تنھا سه نفر از اعضاي كارفرمايي شوراي عالي كار داراي حق : اين مقام آگاه گفت
 .حضور اكثريتي نمايندگان آنھا، فضا و جو رواني اين شوراي سه جانبه به نفع گروه كارگر نخواھد بود

تركيب نمايندگان دولتي و كارگري : ھا براي تمامي مدعوين ارسال شده است، گفت اين مقام آگاه با بيان اينكه دعوتنامه
ھاي چند ماه اخير برخي  رسد اين اقدام مسووالن شوراي عالي كار در جھت گفته يبه نظر م .ھيچ تغييري نكرده است

 .اند  را مطرح كرده90مسووالن دولتي است كه موضوع ثابت نگھداشتن و عدم افزايش دستمزدھاي 

 بوده است ھاي اخير ھمواره به عنوان بزرگترين كارفرما كشور يكي از مخالفان افزايش واقعي مزد كارگران دولت در سال
ھاي  رسد كه متواليان برگزاري جلسات شوراي عالي كار قصد دارند تا با افزايش سوري كرسي و از ھمين رو به نظر مي

مربوط به اعضاي كارفرمايي به نوعي با ايجاد عمليات دولتي كارگران را تحت فشار گذاشته و مانع افزايش دستمزدھا 
 .بشوند

 يز ناچیش افزایا ثابت نگه داشتن ی برایاسالم-ی داریه مختلف دولت سرمایشگردھا
  1390حداقل دستمزد در سال 

 درآستانه برقراری جلسه شورای عالی :  آمده است89 اسفند21 ایلنا در تاریخ –به گزارش خبرگزاری دولتی کار ایران 
ارفرمایی برای شرکت دراین نماینده ک9 اسفند ماه از دعوت 21 ایلنا  بتاریخ 90کار برای تعيين حداقل دستمزد سال 

بنا به ھمين گزارش تعداد نمایندگان دولت ونمایندگان تشکل ھای وابسته به جناح ھای مختلف ثابت  .جلسه خبرداد
در حالي است كه مطابق قانون كار تركيب اين ) 8-9درواقع ترکيب ( شوراي عالي كار5ـ3ـ9تركيب جديد . مانده است

نماینده شورای اسالمی کارکه 3نماینده دولت که خود کارفرما ست و3–ماینده کارفرمان3(3ـ3ـ3شوراي عالي به صورت 
 نماینده 17نماینده کارفرمایی 9درواقع بجای .تعيين شده است) ھمان نماینده حاکميت ودرواقع کارفرمایان است

  .ر نمایندکارفرمایی دست بدست ھم ميدھند تا سفره کارگران را خالی تر وجيب سرمایه داران را پرت

ھاي چند ماه اخير برخي  اين اقدام مسووالن شوراي عالي كار در جھت گفته: درادامه  گزارش  فوق آمده است
ھاي  دولت در سال.اند  را مطرح كرده90مسووالن دولتي است كه موضوع ثابت نگھداشتن و عدم افزايش دستمزدھاي 

 مخالفان افزايش واقعي مزد كارگران بوده است و از ھمين رو به اخير ھمواره به عنوان بزرگترين كارفرما كشور يكي از
ھاي مربوط به اعضاي  رسد كه متواليان برگزاري جلسات شوراي عالي كار قصد دارند تا با افزايش سوري كرسي نظر مي

  .ندكارفرمايي به نوعي با ايجاد عمليات دولتي كارگران را تحت فشار گذاشته و مانع افزايش دستمزدھا بشو

درھمين رابطه   تالش  وزیرکاردر ھفته ھای اخير برای نشان دادن تاثيرات مثبت طرح کذائی ھدفمندی یارانه ھا بر 
درواقع واریز مبالغ ناچيز به حساب .زندگی کارگران واصرارش بر باال رفتن قدرت خرید کارگران دراین رابطه را نبایداز یاد برد 

باال رفتن قدرت خرید کارگران وانمودميکند .......  ایش بھای برق،گاز،تردد،مایحتاج اوليه وخانوارھای کارگری را عليرغم افز
البته برای ثابت نگه داشتن حداقل حقوق کارگران وزیر .تابدین ترتيب بتواند کاھش قدرت خرید کارگران راال پوشانی کند
ه به یاری وزیر کار آمدند تا عزم راسخ دولت سرمایه امور اقتصادی ودارائی ومعاون وزیر صنایع با اظھارتشان دراین بار

  .اسالمی رادرفشاراقتصادی ھرچه بيشتر به کارگران به نمایش گذارند–داری 

  طلب كارگران چيني اسپيدار را پرداخت كنيد

 كارگر در 300 كارخانه چيني اسپيدار با :  آمده است89 اسفند20 ایلنا در تاریخ –به گزارش خبرگزاری دولتی کار ایران 
به دليل عدم وصول مطلبات كارفرما در پرداخت سه ماه حقوق تاخير كرده / زمينه توليد انواع ظروف چيني فعاليت دارد

دبير اجرايي خانه كارگر ساوه از تاخير كارفرماي شركت چيني اسپيدار در پرداخت سه ماه مطلبات معوقه كارگران  .است
اين كارخانه كه يكي از واحدھاي : وگو با خبرنگار ايلنا، گفت اني نوري در گفتمھدي زم .خود ناموفق عمل كرده است

 . كارگر خود با مشكل مواجه است300نام انواع ظروف چيني بھدشتي بوده است در پرداخت مطالبات  توليد كننده به
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به گفته اين  .عضويت دارندسوم كارگران اين واحد توليدي در تشكيالت خانه كارگر ساوه  نزديك به يك: وي تصريح كرد
فعال كارگري تاخير در پرداخت مطالبات معوقه كارگران چيني اسپيدار به عدم وصول مطالبات معوقه اين شركت از 

 .گردد دھندگان، برخي مشتريان و نيز شركت بيمه آسيا باز مي سفارش

ھاي آذر، دي ، بھمن و عيدي و پاداش  هبه گفته زماني نوري مطالبات معوقه كارگران چيني اسپيدار شامل دستمزد ما
گويند كه تاكنون براي پرداخت مطالبات معوقه كاركنان خود  وي بابيان اينكه مسووالن كارخانه مي .شود  مي89سال 

ھاي عامل به اين درخواست كارفرما  از قرار معلوم تاكنون بانك: اند؛ گفت ھاي عامل مراجعه كرده چندين بار به بانك
زماني نوري از مسووالن خواست تا با توجه به نزديك شدن سال نو ھرچه زودتر نسبت حل شدن  .اند دهتوجھي نكر

 .احد توليدي اقدام كنند.مشكل كارگران اين 

     در قمی مرغدار۶ يلی تعطی کارگر در پ۶٠ يکاریب
  

 يکار کارگر از کار ب۶٠م دستکم  در استان قی مرغدار۶در ) آنفوالنزا( خاصيماری بیک يوع بر اثر ش- ھرانا خبرگزاری
 .شدند
 در ی واحد مرغدار۶ ير اخی روزھای طیران، مجموعه فعاالن حقوق بشر در ای به اطالع گزارشگران ھرانا، ارگان خبربنا

 ی مربوط به آن برایلھا و وسا ھا، تخم مرغ  مرغی شده و تماميل قم تعط-  تھرانیم قم واقع در جادهٔ قديهٔشھرک شکوھ
 .است شده يده به آتش کشيماری از انتشار بیيرجلوگ
 یافت موفق به دریاند و تاکنون حت  کارگر مشغول به کار بوده١٠ھا دستکم   واحدین از ایک که در ھر يست در حالاین

 .اند  نشدهيزمطالبات معوقهٔ خود ن
 را با مشکالت یشان نوروز ايد و عیداند، در آستانهٔ سال جد  تعداد از کارگران که ھر کدام سرپرست خانوادهین ابيکاری

 . مواجه کرده استی فراوانيشتیمع
  . آنفوالنزا مبتال شده بودنديماریھا به ب  واحدین ايور طشود ی مگفته

 سه ماه تاخير در پرداخت حقوق کارگران چينی اسپيدار  

ير اجرايي خانه كارگر ساوه از تاخير  دب: آمده است89 اسفند21 ایلنا در تاریخ –به گزارش خبرگزاری دولتی کار ایران 
  .كارفرماي شركت چيني اسپيدار در پرداخت سه ماه مطلبات معوقه كارگران خود ناموفق عمل كرده است

نام انواع ظروف  اين كارخانه كه يكي از واحدھاي توليد كننده به: وگو با خبرنگار ايلنا، گفت مھدي زماني نوري در گفت
  . كارگر خود با مشكل مواجه است300 در پرداخت مطالبات چيني بھدشتي بوده است

سوم كارگران اين واحد توليدي در تشكيالت خانه كارگر ساوه عضويت دارند نزديك به يك: وي تصريح كرد .  
به گفته اين فعال كارگري تاخير در پرداخت مطالبات معوقه كارگران چيني اسپيدار به عدم وصول مطالبات معوقه اين 

گردد دھندگان، برخي مشتريان و نيز شركت بيمه آسيا باز مي ت از سفارششرك .  
ھاي آذر، دي ، بھمن و عيدي و پاداش  به گفته زماني نوري مطالبات معوقه كارگران چيني اسپيدار شامل دستمزد ماه

ت معوقه كاركنان خود چندين گويند كه تاكنون براي پرداخت مطالبا وي بابيان اينكه مسووالن كارخانه مي. شود  مي89سال 
 درخواست كارفرما توجھي ھاي عامل به اين از قرار معلوم تاكنون بانك: اند؛ گفت ھاي عامل مراجعه كرده بار به بانك
ا نكرده .  

احد .زماني نوري از مسووالن خواست تا با توجه به نزديك شدن سال نو ھرچه زودتر نسبت حل شدن مشكل كارگران اين 
دام كنندتوليدي اق .  
 پايان پيام

حق اعتراض نداريم: كارگران شركت آبتين   

 
 كارگر در شركت آبتين ، ھر سه ماه يكبار حقوق 45بيش از :  اسفند آمده است 21 در تاریخ يران كارگربه نوشته سایت ا

و از مشكالت معيشتي رنج ميبرند. ميگيرند   
  كنده بردھاي صنعتي و ھمچنين تابلو ھاي صنعتي ميباشدشركت آبتين در شھرك اشتھارد كرج واقع شده و توليد

: كارگران اين شركت حق اعتراض ندارند وھمه آنھا با برگه ھاي سفيد امضا به كار گرفته شده اند ، يكي از كارگران گفت 
ايم و كارفرما ھر كارگران اين شركت ھمه يك برگه سفيد كه اسم خودمان در آن نوشته و امضا كرده ايم را به كارفرما داده 

موضوعي را ميتواند ھر وقت دلش خواست در آن بنويسد يعني به ھرشرط و شروطي كه بگذارد ما از قبل قبول كرده ايم 
و مشكالت زندگي ما را خيلي رنج ميدھد اما حق اعتراض نداريم. لذا اگرچه در آستانه عيد ھستيم . . كه گردن بگذاريم   . 

  .... بافت ھستيم كهما كارگران معترض پوشينه 

 
 ما 89.8.19  درتاريخ ؛كارگران پوشينه بافت قزوين ميگويند:  اسفند آمده است 21 در تاریخ يران كارگربه نوشته سایت ا

 خود را در مورد گرسنگي ومشكالت    در حين سخنراني احمدي نژاد در قزوين وضعيت كارگران پوشينه بافت بوديم كه
 احمدي نژاد براي ريختن آب بر آتش   درجواب ما  و  فرياد كرديم  ماه حقوق معوقه13 و معيشتي و تعطيلي كا رخانه

ھمه مشكالت شما را حل خواھم كرد و ... گفت ھمين امروز برويد از بانك پولھايتان را دريافت كنيد و  خشم و اعتراضاتمان
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 . وعده ھاي زيادي داده بود.. 
 ماه حقوق 12. كار ديگري نميتوانيم بكنم .... ماه قبل ھستيم كه جز اعتراض و 4اما امروز ما ھمان كارگران معترض در 

  . طلب داريم شب عيدھست وخانواده ھايمان گرسنه و خيلي تنگدست ميباشيم

 وضعيت اسفبار كارگران كارخانه روغن نباتي ورامين در شب عيد

را ن كارخانه روغن نباتي ورامين حقوق دوماه بھمن واسفند به كارگ:  اسفند آمده است 21اریخ ت در يران كارگربه نوشته سایت ا
 رادريافت نكرده اند اين درحالي است كه كمترازدوھفته به عيد نورزوسال جديد باقي مانده 89اضافه عيدي وپاداش سال 

 .است واين يكي ازمشكالت جدي كارگران ا
ليه وچه به لحاظ توليد مشكلي ندارد وھمچنين درفروش ھم عليرغم اينكه كارخانه روغن نباتي چه به لحاظ تھيه مواد او

 پرداخت آنرا عقب  بامشكلي مواجه نيست عليرغم اين حقوق كارگران عموما با تاخير داده ميشود وبه بھانه ھاي مختلف
 است از اين روفشار زيادي روي كارگران است ضمن اينكه سطح حقوق كارگران دراين كارخانه نيز پايين.مي اندازند 

وكارگران باتوجه به باالرفتن قيمت اجناس بطور مشخص بعداز حذف يارانه ھا بطور جدي درتامين حتي مينيمم ھاي 
 زندگي با مشكل مواجه ھستند

  دستمزد 
  دولت بايد توان خريد كارگران را حفظ كند

  
نده كارفرمايان در شوراي عالي كار با نماي : آمده است89 اسفند21 ایلنا در تاریخ –به گزارش خبرگزاری دولتی کار ایران 

اين وظيفه دولت است : بيان اينكه افزايش حقوق كارگران با توجه به مشكالت بخش كاروتوليد بايد تك رقمي باشد؛ گفت
  .كه توان خرید كارگران را از طریق مھار تورم و گسترش حمایت ھای اجتماعی تقویت كند

ھای  دولت باید در این ميان به گونه ای عمل کند که کمترین آسيب به طرف: زودبه گزارش ايلنا، سيد حمزه درواري اف
  .عرضه و تقاضا در عرصه اقتصاد ملی وارد شود

البته براي نيل به اين مقصود اولين آزمون : وي بابيان اینكه تنظيم بازار عرضه و تقاضا كار عمل آساني نخواھد بود؛ گفت
  .ن است که قرار است نتيجه آن در ھفته آینده از شورای عالی کار خارج شودجدی تعيين حداقل دستمزد کارگرا

ھا كنترل شده و افزايش  درواري تصريح نمود بنابرگزارش اركان وسازمانھاي دولتي نرخ تورم با اجراي ھدفمندي يارانه
وذ تورم كاال در بازار دور انتظار ايم و ھمچنين در صورت افزايش حقوق كارگران احتمال نف ھاي اخير نداشته قيمتي طي ماه

  .شود نيست و سبب ايجاد مشكالتي براي جامعه كارگري مي
 90ھا مانع از افزايش دستمزد كارگران در سال  سازي يارانه اين مقام كارفرمايي با اشاره به سخنان وزير كاركه ھدفمند

ھا نبايد حداقل مزد كارگران افزايش يابد، حرف  نهسازي يارا اينكه گفته شود به دليل ھدفمند: نخواھد بود تصريح كرد
  .صحيح و قانوني نيست بلكه بايد بصورت منطقي اين مھم انجام بپذيرد

رئيس كانون كارفرمايان مازندران با اشاره به افزايش قيمت برق ،سوخت، وعدم فروش محصوالت وتوليدات داخلي با 
امروز نبايد كارگر وجه المعامله عده اي از سودجويان قرار بگيرد ودولت : گفتتوجه به واردات وبھره ھاي بانكي با نرخ باال 

بعنوان بزرگترين كارفرما درعرصه ھاي اقتصادي ميتواند در بسته ھاي حمايتي از قشر كارگر وكارفرما حمايت كند و عالوه 
سوی دستگاھھای مربوطه مورد اجرا براینھا با پرداخت سھام عدالت به ھمه كارگران كه به عنو ان یك برنامه جدی از 

  .بايد قرار بگيرد گامھای بلندی در جھت گسترش حمایتھای اجتماعی و بيمه ای در سطح كشور برای كارگران بردارد
ای تعيين  گونه اما این رقم باید به: درواري در بخش ديكري ازاين گفتگو افزایش دستمزد كارگران را ضروری دانست و گفت

  .مایان نيز متحمل ضرر نشوندشود كه كارفر
درصدي بصورت متداول در آمده 20سالھاست كه روند افزايش : وی با اشاره به روش اصالح تعيين دستمزد نيز افزود

است ولي با شرايط حاكم بركاروتوليد اين روش بايد اصالح گردد اما آنچه در این ميان اھميت دارد این است كه چه 
  .دروشی جایگزین آن خواھد ش

افزايش : كند عالي كار يكي از داليل ايجاد تورم در ايران را تورم ناشي از فشار ھزينه عنوان كرده و اشاره مي عضوشوراي
  .حقوق و دستمزد مھمترين منبع تورم از مقوله فشار ھزينه است

 تاكنون در سه حوزه 79 ھاي اخير يعني از سال آمار شاخص ھزينه دستمزد در سال: اين فعال جامعه كارفرمايي افزود
نشان دھنده افزايش دو رقمي اين ارقام است و باالترين رشد، مربوط به رشد حقوق و دستمزد در بخش صنعت وتوليد 

  . درصد است31 حدود 86 تا 79ھاي  بوده كه متوسط رشد دستمزد در اين بخش در سال
رگري و كارفرمايي پايداري توليد و كار است و اگر توليد و ھدف مھم ھمه فعاالن كا: رئيس كانون كارفرمايان مازندران گفت

ھاي اقتصادي ھمچون يك ھدف جدي مورد توجه ھمه  كار نباشد كاري ھم نيست؛ پس الزم است كه پايداري بنگاه
  .فعاالن كار و توليد باشد

  پايان پيام
  

  دستمزد
 : صورت گرفت90در آستانه تعيين مزد 

 كار رفرمايي شوراي عاليھاي كا افزايش ناگھاني كرسي
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در حالي كه قرار است نخستين جلسه   : آمده است89 اسفند21 ایلنا در تاریخ –به گزارش خبرگزاری دولتی کار ایران 
شود كه متوليان اين   در روز دوشنبه اين ھفته برگزار شود؛ گفته مي90شوراي عالي كار براي تعيين دستمزدھاي سال 

اند ه رفرمايي براي شركت در اين جلسه دعوت كرد مقام كا9شوراي عالي از   
 مانند 90تعداد اعضاي كارگري دولتي شوراي عالي كار براي تعيين مزد سال : يك مقام آگاه در گفتگو با ايلنا، اظھار داشت

ھاي اخير به ترتيب سه و پنج نفر خواھد بود سال .  
ت كه مطابق قانون كار تركيب اين شوراي عالي به صورت  شوراي عالي كار در حالي اس5ـ3ـ9تركيب جديد : وي افزود

  . تعيين شده است3ـ3ـ3
حتي اگر تنھا سه نفر از اعضاي كارفرمايي شوراي عالي كار داراي حق راي باشد باز ھم به دليل : اين مقام آگاه گفت

گر نخواھد بودحضور اكثريتي نمايندگان آنھا، فضا و جو رواني اين شوراي سه جانبه به نفع گروه كار .  
تركيب نمايندگان دولتي و كارگري : ھا براي تمامي مدعوين ارسال شده است، گفت اين مقام آگاه با بيان اينكه دعوتنامه

  .ھيچ تغييري نكرده است
ھاي چند ماه اخير برخي مسووالن دولتي است كه  رسد اين اقدام مسووالن شوراي عالي كار در جھت گفته به نظر مي

اند  را مطرح كرده90ثابت نگھداشتن و عدم افزايش دستمزدھاي موضوع  .  
ھاي اخير ھمواره به عنوان بزرگترين كارفرما كشور يكي از مخالفان افزايش واقعي مزد كارگران بوده است و  دولت در سال

ھاي  ش سوري كرسيرسد كه متواليان برگزاري جلسات شوراي عالي كار قصد دارند تا با افزاي از ھمين رو به نظر مي
مربوط به اعضاي كارفرمايي به نوعي با ايجاد عمليات دولتي كارگران را تحت فشار گذاشته و مانع افزايش دستمزدھا 

  .بشوند
 پايان پيام

   )طيف صنفی ( بيانيه کانون صنفی معلمان تھران 
    ١٣٨۵اسفند  / ٢٣به مناسبت سالگرد ضرب و شتم معلمان در 

  
   :ھيختهمعلمان آگاه و فر

 کشورھای پيشرفته ی جھان با سرمایه گذاری در تربيت نيروی انسانی واز مسير آموزش و پرورش به مدارج باالی    
 امنيتی دولتمردان کشورمان به وزارت –متاسفانه نگاه سياسی . علمی ،اقتصادی، فرھنگی واجتماعی رسيده اند 

نموده و نه تنھا سرنوشت ميليون ھا دانش آموز را دستخوش آموزش و پرورش، آن را به محل آزمون و خطا تبدیل 
سياست ھای مقطعی و غير کارشناسی خود قرار می دھند ، بلکه عليرغم امضای دولت ایران در پای مصوبات 
کنوانسيون صنفی آموزش بين الملل ، مانع اجرای این مصوبات ، مبنی برفعاليت آزادانه ی معلمان در امورصنفی 

   .یه مستقل و تجمع آنان می گردندوداشتن نشر
 معلمان مسئول و آگاه به مسائل آموزش و پرورش برای انجام رسالت معلمی خود در قالب ١٣٧٨ از سال       

تشکل ھای صنفی وبا اھدافی چون اصالح ساختار آموزش و پرورش واجرای نظام ھماھنگ پرداخت حقوق کارکنان 
 امنيتی با فعاالن صنفی –ین اھداف پرداختند ، با وجود برخوردھای حراستی دولت ، به طور قانونی به پيگيری ا

،مجلس " شورای ھماھنگی تشکلھای صنفی فرھنگيان ایران " سرانجام با حمایت ھمه ی معلمان از بيانيه ھای 
حه ی اما ھمان الی. وقت الیحه ی مدیریت خدمات کشوری را که آن ھم تا حدودی تبعيض آميز بود تصویب نمود

   !!تبعيض آميز ھم اجرا نشد
.  تجمع در مقابل مجلس برگزارکند ۶ تعداد ١٣٨۵شورای ھماھنگی فرھنگيان کشورناگزیرشد در بھمن و اسفند       

صادقانه درج می " قلم معلم " اخبار تشکل ھا و بيانيه ھای شورا در تنھا نشریه ی مستقل و صنفی ھفته نامه ی
   . رسيد شد و به اطالع معلمان می

نمایندگان تشکل ھای صنفی معلمان کشور با ھيئت رئيسه ی مجلس و مسئول ١٣٨۵اسفند /١٨ در تاریخ    
قرار شد جلسه ی بعد از وزیر آموزش و پرورش و مسئول بودجه دعوت .کميسيون آموزش و تحقيقات مذاکره نمودند 

ه ی مذکور برگزار نشد و مسائل معلمان بی اما جلس. شود تا به عدم اجرای الیحه خدمات کشوری رسيدگی شود
 مجلس توسط نيروی انتظامی و لباس شخصی ھا محاصره شد و معلمان مورد ١٣٨۵ اسفند ٢٣روز . پاسخ ماند 

   !!ضرب و شتم و بازداشت قرار گرفتند
 نمایندگان  مصرانه از١٣٨۵اسفند / ٢٣ضمن محکوم نمودن واقعه ی ) طيف صنفی (  کانون صنفی معلمان تھران    

محترم مجلس تقاضا دارد به وظيفه ی نظارتی خود عمل نمایند و مسببان ضرب و شتم، توھين، بازداشت، انفصال از 
معلمان را که زخمی عميق برقلب فرھنگيان کشور وارد نموده ، مورد تحقيق وتفحص و پيگرد قانونی قرار ... خدمت و 

: یر آموزش و پرورش تقاضا می شود موجبات آزادی فعاالن صنفی در بندھمچنين از ریاست قوه ی قضائيه و وز. دھند 
   .ھاشم خواستار و رسول بداغی را فراھم نمایند 

  
    : نمایندگان محترم مجلس   
 به سر می بریم شاھد افزایش روز به روزقيمت ارزاق عمومی، حمل ١٣٨٩ ھم اکنون که در روزھای پایانی سال    

ھستيم و عالوه بر آن قبض ھای آب، برق، گاز و تلفن نيز مزید بر علت شده و ... و درمان و و نقل، مسکن، بھداشت 
. را تداعی می کند " سالی که نکوست از بھارش پيداست " کمر معلمان را زیر این ھمه بار خم کرده وضرب المثل 

واقعی تورم در جامعه و قانون خدمات  درصد حقوق کارکنان دولت با ارقام ۶بنابراین پيشنھاد دولت مبنی بر افزایش 
   .کشوری ھم خوانی ندارد

  
   )طيف صنفی (کانون صنفی معلمان تھران 

  ١٣٨٩/ اسفند  / ٢١
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 دستمزد
كند نشده تصميم گيري شوراي عالي كار براي پرداخت مطالبات مزدي پرداخت  

: گويد دبير اجرايي خانه كارگر تھران مي:  ت آمده اس89 اسفند21 ایلنا در تاریخ –به گزارش خبرگزاری دولتی کار ایران 
ھاي   در خصوص پرداخت طلب مزدي مربوط به سال90كار بايد عالوه بر افزايش قانوني دستمزدھاي سال  شوراي عالي

  .جنگ نيز تصميم گيري كند
 جنگ تحميلي ھنوز ھيچ  دھه از پايان يافتن2با گذشت نزديك به : وگو با خبرنگار ايلنا، گفت اسماعيل حق پرستي در گفت

است اقدامي در خصوص جبران تبعات ھشت سال ثابت ماندن دستمزدھاي كارگران صورت نگرفته .  
 شركاي اجتماعي وقت با يكديگر در خصوص جبران اين شكاف به وجود 80اين فعال كارگري بايادآوري اينكه در ابتداي دھه 

گاه بطور كامل عملياتي نشد و درنتيجه مطالبات افزايش مزدي مربوط متاسفانه اين توافق ھيچ: آمده توافق كردند؛ گفت
  .به سالھاي جنگ كارگران ھنوز پرداخت نشده است

معلوم نيست در اين : حق پرستي با بيان اينكه شوراي عالي كار نبايد پرداخت اين مطالبات معوقه را ناديده بگيرد؛ گفت
شود ت ميشرايطي چرا از ثابت نگھداشتن دستمزدھا صحب .  

بدون شك ادامه تاخير در پرداخت مطالبات كارگران باعث سخت تر شدن شرايط تسويه حساب : اين فعال كارگري گفت
  .خواھد شد

ھاي انبساطي و  ھاي اقتصادي دولت در تدوين بودجه گذاري وي بابيان اينكه روند صعودي تورم به شرايطي چون سياست
با اين حال متاسفانه در سالھاي اخير : گردد؛ گفت ازار و موسسات پولي و مالي بازميآزادي عمل نھادھاي اقتصاي چون ب

ھمواره به بھانه ثابت ماندن تورم از افزايش مزد كارگران و تسويه حساب مطالبات مربوط به سالھاي جنگ جلوگيري 
است شده .  

از افزودن واقعي حقوق كارگران تعلل كند بايد ھا  به گفته حق پرستي چنانچه شوراي عالي كار به بھانه پرداخت يارانه
  .شاھد افزايش ناتواني اقتصادي در ميان كارگران باشيم

 پايان پيام

است؟ صندوق تامين اجتماعي ترك برداشته   

 ، موسسان و 1331 شايد دراواخر سال  :   آمده است89 اسفند22 ایلنا در تاریخ –به گزارش خبرگزاری دولتی کار ایران 
کردند تا روزی  نگذاران معروفترین نھاد حمایتی و تامينی درایران ، تصور و حتی پيش بينی این موضوع و مساله را نمیبنيا

نھادی که با سرمایه گذاری کارگران .درکشور، این نھاد حمایتی و به اصطالح تامينی شان، بزرگترین طلبکار از دولتھا شود
  .بنيان گذاری شد

ی که آن سال ھا ،سازمان بيمه ھای عمومی نام داشت،امروز به بزرگترین وشايد ثروتمندترین این تشکيالت غير دولت
ایی کشور بدل شده است وھمين ثروت بی کرانش که حاصل اندوخته وعرق جبين ميليون ھا کارگر زن و  تشکيالت بيمه

  . منابع مواجه استمرد زحمتکش ایرانی طی سال ھا بوده،اکنون با خطر مالي و پيشي گرفتن مصارف بر
این .ھزار ميليارد تومان ،طلبکارترین تشکيالت غير دولتی و غير عمومی از دولت است20سازمان تامين اجتماعی با حدود 

تشکيالت غير دولتی و عمومی،اینک صاحب ثروت ھنگفتی است که صاحبان اصلی اش یعنی بيمه شدگان و مستمری 
از خدمات درماني و بيمه اي آن ندارند كه البنه اين عدم رضايت ھم چيز جديدي بگيران تامين اجتماعی رضايت چنداني 

  . نيست
زیرساخت ھای اصلی این تشکيالت تودرتو به گونه ای است که بر خالف حكم عقل مدیرعامل سازمان تامين اجتماعی را 

زابتدا به شکلی بنا و پایه گزاری شده تامين اجتماعي ا. صاحبان اصلی آن یعنی کارگران و كارفرمايان انتخاب نمي كنند
است که ھيچ کارگر و کارفرمایی،حق پرسشگری اثر گذاراز مسئوالن دولتی آن را نداشته و ندارند و اتفاقا مشکالت اصلی 

این سازمان بيمه ایی نيزازھمين جا ،یعنی از انتصابی بودن مدیرعامل آن آغاز می شود،در حاليکه باید مدیرعامل این 
ت در جریان و فرآیند یک انتخابات و از سوی جوامع کارگری و کارفرمایی و با نظارت دولت باشدتشکيال .  
 نفر بيمه شده،تنھا یک نفر مستمری بگير وجود داشت ،اما اینک باید گفت و این رقم به یک 25،در مقابل 1355در سال 

  . بيمه شده رسيده است5نفر مستمری بگير در مقابل
آمارھای رنگارنگ .ی به این موضوع مھم و حياتی در تامين اجتماعی نگاه می کنيم تا عمق مطلب را دریابيماز زاویه دیگر

مسئوالن سازمان تامين اجتماعی طی سال ھای اخير از افزایش بيمه شدگان طی سال ھای گذشته وحال حاضر خبر 
آمدھای این سازمان درکل کشور از رشد می دھد،اما واقعيت ھای موجود گواه و شاھد آن است که وصولی ھا و در

  .متناسبي برخوردار نيست
به دیگر بيان،این مساله گویای این واقعيت تلخ است که مسئوالن ارشد تامين اجتماعی در ظاھر به افزایش عددی بيمه 

ز این گروه ھای بيمه شدگان دلخوش کرده اند و خود را درگير بازی با ارقام و اعداد کرده و می کنند،در حاليکه تاکنون ا
  .پرداز مبالغي قابل توجه دریافت و به حساب ھای مالی سازمان واریز نشده است

 ميليون نفر خبر دادوگفت 10حسينعلی ضيایی مدیر عامل وقت سازمان تامين اجتماعی، از افزایش تعداد بيمه شدگان به 
ته و حال حاضر خود به سازمان تامين اجتماعی را این مھم در صورتی امکانپذیر است که دولت مجموع بدھی ھای گذش

نه آن بدھی ھا .خوشبين ترین کارشناسان و صاحبنظران تامين اجتماعی ھم در آن سال این حرف ھا را باور نکردند.بپردازد
  . ميليون نفررسيد10توسط دولت وقت به سازمان تامين اجتماعی پرداخت شد و نه تعداد بيمه شدگان به 

ترین مساله برای این گسست در سازمان تامين اجتماعی نبود درکی درست،عميق و البته جدی از منابع شاید مھم 
در حاليکه ھمگان می دانند منابع مالی تامين اجتماعی با .مالی این سازمان در ميان مسئوالن ارشد آن بوده و است

نيست تا ھمه بخواھند بر سر " بيت المال" دی  سال ایجاد شده است و این منابع و سرمایه ھای ما60گذشت نزدیک به 
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بوده و در واقع از جيب ميليون ھا کارگر زن و مرد زحمتکش " حق الناس"سفره اش جا خوش کنند،بلکه این منابع مالی 
  .این دیار و طی گذشت سال ھا مرارت و سختی حاصل شده است

بل این ھمه منابع مالی که دراختيار مدیران ارشد این در مقا. اینک این پرسش مھم ،کليدی واستراتژیک مطرح می شود
  تشکيالت قرار داده شده است بيمه شدگان،مقرری بگيران و مستمری بگيران ،چه اندوخته و یا اندوخته ھایی دارند؟
ه از سوی دیگر وضعيت موجود در مراکز درمانی ملکی سازمان برای بيمه شدگان،مقرری بگيران و مستمری بگيران دلخوا

 .آنان نيست و کافی است تا سری به این مراکز درمانی ملکی تامين اجتماعی درکشور بياندازید و شاھد اين مدعا باشيد
این دسته .ضلع سوم این مثلث ناھمگون در تامين اجتماعی ،کارکنان شاغل در بخش ھای بيمه ایی و درمانی ھستند

تقسيم می شوند) روزمزد(20دی ماده  و قراردا4ازکارکنان به سه گروه رسمی،پيمانی ماده .  
 که بھتراست آنھا را کارگران روزمزد شاغل در سازمان تامين اجتماعی قلمداد کنيم ، حتی از 20نيروھای قراردادی ماده 

امنيت شغلی مناسبی ھم برخوردار نيستند و با کوچکترین نسيمی یا اخراج شده و یا مورد بازجویی در واحدھای 
تامين اجتماعی قرار می گيرند و اگر ھم خيلی خوش شانس باشند به شعبه ھای دوردست تبعيد می حراست سازمان 

  .شوند
مساله مھم دیگر در سازمان تامين اجتماعی ، تعویض ھای پی در پی مدیران ارشد و ميانی در ستاد مرکزی و اداره ھای 

رسند دراین عزل و نصب ھای متوالی ، پی درپی مردم ،بيمه شدگان ،مستمری بگيران و اصحاب رسانه می پ.کل است 
وکوتاه مدت ،چقدر و به چه ميزان به کارآیی ،تخصص،دانش و تجربه افراد بھا داده شده و می شود ھر چند كه برخي از 

  اين انتصاب ھا خوب ھم بوده است؟
اند و اگر   را به افراد دیگری دادهاگر مدیران ميانی منصوب مدیر عامل متخصص،توانمند،خبره و آگاه ھستند چرا جای خود

گفته می شود که آنھا کارآیی و بھره وری الزم را نداشتند ،جای این پرسش مھم مطرح است که چرا مدیریت سازمانی 
که ادعای شموليت و تحت پوشش قراردادن آحاد ضعيف جامعه را عھده دار است ،افرادی غير فنی و با دانش الزم را به 

ی گمارد و اساسا معلوم نبوده و نيست که این عزل و نصب ھای پی در پی تا چه زمانی در سازمان تامين کار گمارده و م
  اجتماعی ادامه خواھد داشت؟

 ميليون بيمه شده تامين اجتماعي در نبود سازمان ھای حمایتی دیگر و از روی ناگزیری و اجبار و انحصاری بودن 30شايد 
چه بسا اگر آنھا پول و سرمایه ھای خود را در یکی ازبانك . اند ازمان تامين اجتماعی آوردهتامين اجتماعی ، رو به سوی س

ھاي كشور سرمایه گزاری می کردند، به مراتب از لحاظ معيشتی ،اقتصادی و البته اجتماعی بيشر در رفاه و تامين قرار 
  .می گرفتند

گر اجتماعي نيست و شاھد صندوقي ھستيم كه ترك آیا نباید گفت و نوشت اینک ما شاھد صندوقي ھستيم که دی
  .برداشته است

  .افشين اورکی، خبرنگارسابق ھفته نامه ھای تامين ، آتيه و روزنامه خورشيد
 پايان پيام

  کارگران مراکز مخابراتی تھران
  ! ماه5دستمزدھای معوق تا 

 
لمرکز مخابراتی استقال -١   

 ماه است 5مدير شرکت " سيدی"بدليل کارشکنی و دزدی " بھين استوار"نکاری  نفر از کارگران شرکت پيما22بيش از 
اين شرکت پيمانى ارائه دھنده خدمات فنی به مرکز مخابرات استقالل واقع در خيابان وليعصر . دستمزدی دريافت نکرده اند

ميباشند چيزی جز وعده جواب سيدی به کارگران معترضی که خواھان دريافت دستمزدھايشان . جنب صدا و سيما است
وضع جامعه خيلی بدتر ! بايد قدر اينجا را بدانيد: سيدی بارھا به کارگران گفته است. ھای بی اساس امروز و فردا نيست

حتی ھمين کار ھم برای بسياری از جوانان تحصيل کرده نيست! از اينھاست !  
 

 ھزار تومانی و ساعات کاری طوالنی 300ی و دستمزدھای  نفر کارگر قرارداد22شرکت پيمانکاری بھين استوار با بيش از 
  . ارائه دھنده خدمات مخابراتی در مناطق ميدان ونک، وليعصر و جردن ميباشد،و طاقت فرسا در ايام تعطيل و غير تعطيل

 
  کارگران مرکز مخابراتی پيام نور -٢

 ماه است که ريالی دستمزد دريافت ننموده 5ر مرزداران  نفر از کارگران مرکز مخابراتی پيام نور مستقر در بلوا30بيش از 
،در شرايطى که کارگران بشدت در تنگناى نداری و فقر مالی به سر ميبرند. اند   

  .کارفرما و پيمانکار با پول کارگران مشغول سود جويی و معامله گری ھستند
 

 ھم با ھزار و يک منت به ما مساعده داده اند که اصال  ماه آنقدر ذره ذره و خرد خرد آن5در اين : يکی از کارگران ميگفت
  . ما ھمه دستمزدھايمان را ميخواھيم،ما کار کرده ايم، ما زحمت کشيده ايم! حساب و کتابش معلوم نيست

 
پس از واگذاری شرکت مخابرات به سپاه پاسداران جنايتکاران اسالمي، شرکتھای انگل پيمانکاری چون قارچ از ھمه جا 

مديران و بانيان فعلی شرکتھای انگل پيمانکاری در مخابرات عمدتا از جانيان و شکنجه گران و آدمکشان . رآورده اندسر ب
اين شرکتھای پيمانکاری و باندھای سرکوبگر و دزد سپاه پاسداران با . حرفه ای جديد و قديم در سپاه و کميته ھستند

  مشغول به جيب زدن ثروتھای نجومی ھستند، ناچيزشاناستثمار وحشيانه کارگران و نپرداختن دستمزدھای

 كارگر بخاطر تاثير مواد شيمايي جان باخت ولي كارش سخت و زيان آور محسوب نميشود
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كارگران كارخانه توليدي قطعات پالستيكي در تھران كه با مواد شيميايي : اسفند آمده است 22 در ايران كارگره نوشته سایت ب
 دچار بيماريھاي سخت و العالج  از آنھا بيماري برونشيت گرفته و برخي ديگر از كارگران اين شركتكار ميكنند و برخي 

به گفته كا رگران اين شركت يكي از اين كارگران كارخانه از دو چشم نابينا و كور شد ، كارگر ديگري به خاطر .گرديده اند 
ت كرد ، عجيب اين است كه با اين وضعيت كه كارگر بخاطر تاثيرات مواد شيميايي به سرطان مبتال شده و در جواني فو

تاثير مواد شيمايي جان ميدھد ولي كار اين كارخانه سخت و زيان آور محسوب نميشود ، و حق وحقوقي از اين بابت به 
 كارگران تعلق نميگيرد و قانون و مدافعي براي اين كارگران وجود ندارد

  
  خروج توپولفی ھا در پیاخراج كاركنان ھواپيماي

  
 یھا  شرکتی از کاکنان و کارمندان برخیادیشدن تعداد ز  مجلس از اخراجیع صنايسيون عضو کمیک - ھرانا خبرگزاری

 .  خبر دادیی توپولف از ناوگان ھوايماھای خروج ھواپی در پيماییھواپ
 با اشاره به از ی، اسالمی شورا مجلسیع صنايسيون مردم کرج و عضو کمینده نمایان اکبریز عزیران، گزارش عصر ابه

 یران مدی اسفندماه جاریاز ابتدا:  کشور گفتیی توپولف و خروج آن از ناوگان ھوايماھایشدن ھواپ رده خارج
 یان به پايماھا ھواپین مجوز پرواز بدھند چراکه عمر اف توپوليماھای اجازه ندارند که به ھواپيمایی ھواپیھا شرکت

 .يستند برخوردار نيز الزم نیور از استانداردھا مذکيماھای و ھواپيدهرس
 بروز یا که امکان سقوط و يماھایی از پرواز ھواپيری جلوگی کشور که برايمایی اقدام سازمان ھواپینواقعاً ا:  افزودوی

 . و تشکر استیر در آنھا وجود دارد، قابل تقدیادیسانحه ز
 توپولف از يماھای در خصوص خارج کردن ھواپيمایی ھواپیھا البته شرکت:  کردیح مجلس تصریع صنايسيون کمعضو
 از یادی تعداد زیل شاھد اخراج و تعدير اخی وجود در روزھاین کرده بودند اما با ای فراوانسازی ينه زمی، پروازیھا رده
مشکل مواجه کرده ھا را با   از خانوادهياری نوروز بسيد آستانه عدر که ی امریم،ا ھا بوده  شرکتین و کارکنان ايروھان

 .است
 خصوص   بهیربط ذ  با کمک مراجعیداند، با  که اقدام به اخراج کارمندان و کارکنان خود کردهییھا شرکت:  ادامه داداکبریان

 شدند ی تا امروز مجبور نمکردند ی توپولف می برایگزین جايماھای اجاره ھواپیا ید اقدام به خری کشوريماییسازمان ھواپ
 .خود را اخراج کنندکه کارکنان 

 کرده و موضوع يدگی مسأله رسین به اید بای کشوريماییبه ھر حال سازمان ھواپ:  مجلس خاطرنشان کردینده نمااین
  .را حل کند

  
  جمھوری      یاستتجمع کارگران معترض در مقابل دفتر ر

  
 دستمزد یافت در اعتراض به عدم دریرا تيانھا نفر از کارگران معترض ک  ده- ھرانا خبرگزاری 1389 اسفند 22 يكشنبه

 .  کردندیی دست به تجمع و سر دادن شعارھای جمھوریاست نھاد ری در جلویشخو
اند، با تجمع   نکردهیافت خود را دریایماه است حقوق و مزا  ١٠ به یککه نزد" یر تايانک" اعتدال، کارگران یت گزارش سابه

 . شدندسازی يک الستین در بازستاندن حقوق خود از اجمھوری استی مجتمع پاستور خواستار مداخله ریدر جلو
 ھمکاران خود نه تنھا یر کارخانه برخالف ساین مانده است، کارگران ای باقید روز به آغاز سال جد١٠ که کمتر از ی حالدر

 ماه است، ١٠ به یکزد ھستند که نی آنھا افراديناند، بلکه در ب  نکردهیافت بھمن و اسفندماه خود را دريدیحقوق و ع
 . اند  نکردهیافت دریحقوق
 يده شنجمھوری یاست ریھا  اطراف و ساختمانھای يابان عده در خین ای شعارھای است صدای گزارش حاکاین
 .شود یم

 يگيری آن پیران که توسط مديرتوليدی و اھداف غیریتی مشکالت مديل به دلسازی يک الستین به ذکر است االزم
 کارخانه شده ین امر سبب عدم پرداخت مطالبات پرسنل اينرو شده است که ھم  روبهیا با بحران مال بارھشود، یم

  .است
  

 دستکم سه تن، از جمله یک معلم در سقز و بانه دستگير شدند
   

به گزارش سنی نيوز،  .دستگير شدند سقز و بانه  جمله یک معلم در شھرھای از ،طی روزھای اخير دستکم سه تن
که دبير شيمی مدارس  می شود وی گفته  .دستگير شد  سقز در شھر داسفن ١٧ مال ھبکی روز سه شنبهمحمد ج

ای از انتقال ایشان به اداره اطالعات شھرستان سنندج  و خبرھای تأیيد نشده دستگير در محيط آموزشی  است، سقز
در این  . اطالعی در دسترس نيستھنوز از سرنوشت و علت اصلی بازداشت ایشان  .در روز چھارشنبه حکایت دارد

  .گزارش آمده است که وی از پيروان احمد مفتی زاده است
   

که گفته می شود آنھا نيز از پيروان مفتی زاده  این در حالی است که پيش از یاسين قادری و عثمان عبدی
اره به شھرستان بانه منتقل و ابتدا به زندان مرکزی سنندج و دوب دستگير در شھرستان بانه ٨٩ دی ١۴ روز  ھستند،
  .دستگير شده اند بانه در "ھای فکری انحرافی بررسی نحله"ای با عنوان  جلسه رد می شود این دو گفته. شدند

   
شایان ذکر است که در ھفته گذشته نيز تعدادی از علمای اھل سنت  :سنی نيوز در ادامه این گزارش نوشته است

شمس «و مولوی » مظفر«، مولوی »ادھم اختری«ھای مولوی   و تایباد، به نامخراسان رضوی، در شھرستانھای مشھد
محله (، استاد شعبه حفظ و امام جماعت مسجدالنبی مشھد »حافظ عبدالرشيد«و ) در شھرستان تایباد(» هللا حيدری
  .ھا اطالعی در دست نيست بازداشت شده بودند که ھنوز از سرنوشت آن) تاجرآباد
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  و سه نفر دیگر در سمنان دستگير شدندیک معلم در بم
   

نھاله شھيدی در روز  به گزارش منابع بھائی،. ھفتهٔ گذشت" نھاله شھيدی"یک شھروند بھایی اھل کرمان به نام 
روستاھای اطراف شھرستان بم مشغول تدریس و سوادآموزی به کودکان روستای  اسفند ھنگاميکه در یکی از ١۴ شنبه

خانوادهٔ خود اطالع داده که در  اسفند طی یک تماس کوتاه تلفنی به ١۵ وی روز یکشنبه .شددستگير  مزبور بود،
سحر بيرام "چند وقت پيش نيز در یک مورد مشابه، یک شھروند دیگر بھائی بنام. نگه درای می شود دادسرای بم

  .دستگير شد کرمان در "آبادی
 

که به تدریس    ،در بم، کرمان و تھران  بھایی فعاالن فرھنگی  زا شماری دستگيری بم از رژیم در  دادستان روز گذشته
پوشش کارھای  تحت ترویج و گسترش بھایيت به که خبر داد و مدعی شد رایگان کودکان محروم مشغول ھستند

  .اند مشغول بوده در ميان کودکان کودکستانی آموزشی فرھنگی
   

الھام "، "زھره تبيانيان"ھای  وند بھایی ساکن سمنان به نامچھار شھر در خبری دیگری آمده است که ماموران امنيتی
ماموران ادارهٔ اطالعات سمنان به  صبح امروز، شنبه،  .را دستگير کرده اند "پویا تبيانيان"و " ترانه احسانی" ،"متعارفی

سمنان حمله کرده و ضمن در  ، ترانه احسانی و پویا تبيانيان)متعارفی( ، الھام روزبھی)تبيانيان(منزل زھره نيک آیين 
  .تفتيش و ضبط اموال شحصی آنھا، ھر چھار نفر را دستگير کردند

  
 

     شھر ساوهیعدم پرداخت مطالبات و دستمزھا در کارخانه ھا
 

 يلپروف "یھا  معوقه و مطالبات کارگران کارخانه ی در شھر ساوه، از عدم پرداخت دستمزدھایم خانه کارگر رژیی اجرادبير
 .خبر داد"  پارس و فوالد کاوهينویم ساوه، آلوميلفصفا، پرو

 ینا.  باشندی نامبرده مشغول بکار می کارگر در کارخانه ھا100 و یکھزار از يش حداقل بیم، مقام رژین به گفته ابنا
 شدن یکزدبا توجه به ن.  نکرده اندیافت تاکنون دريز سال را نیان و پاداش پايدی معوقه، عیکارگران عالوه بر دستمزدھا

 . شده استيشتر مطالبات معوقه خود بیافت ھا از عدم در  کارخانهین کارگران ای نگرانیدسال جد
   1389   اسفند ماه  22   یکشنبه

  
  ین    بافت قزوينهاعتراض کارگران کارخانه پوش

  
 ماه 12داخت  برند به عدم پری بسر میران  بحيشتی معيت که در وضعین بافت قزوينه کارخانه پوشکارگران

 . باشندی معوقه خود معترض میدستمزدھا
 ی اقالم مختلف کاالھای سرسام آور بھایش افزاید، شدن به آغاز سال جدیک خبر، بانزدیران به گزارش آژانس ابنا

 کارگران به ین ايشتی بافت قزون، مشکالت معينه معوقه کارگران کارخانه پوشی و عدم پرداخت دستمزدھایمصرف
 بافت ينه کارگران معترض پوشین به قزوی نژاد در آبانماه سال جاری سفر احمدیاندر جر.  استیافته یششدت افزا

 یده خود اعالم کردند و وعده نامبرده جھت حل مشکالت آنان عمل نگردی و کاريشتی معيتاعتراض خود را به وضع
 .است

   1389   اسفند ماه  22   یکشنبه
  

   استان البرزی ھایرغدار کارگران ميزاقدام اعتراض آم
    

 . کردندی خودداريکاری بيمه بیافت از دريز اعتراض آمی واقع در استان البرز در اقدامی مرغدار10 کارگران
 است در یده آنان صادر گرديلی آلوده که حکم تعطی مرغدار10 کارگران شاغل در یلنا، ای حکومتی به گزارش خبرگزاربنا

 سوابق ی از آنان داراياریکارگران معترض که بس.  کرده اندی خودداريکاری بيمه حق بیافت از دريز اعتراض آمیاقدام
 از محروم شدن از يری را جلوگيکاری بيمه بیافت عدم دريل دلند، باشی آور میان سخت و زی در کارھای طوالنیکار
 . از موعد، عنوان کرده انديش پی بازنشستگیایمزا

  1389   اسفند ماه  22   یکشنبه
     

 کرد را به قتل رساندند کولبر  کارگر  ماموران حکومتی دو
   

ماموران  کشور، غرب  منطقه مرزنشين کرد در زحمتکشان کشتار ادامه در:   بر پایه خبر ھای رسيده از ایران آمده است 
شماری از   ھفتهٔ گذشته  به گزارش منابع خبری کرد، ماموران انتظامی. کولبر دیگر را به قتل رساندند  کارگر دو حکومتی

به  دو کولبر. بستند گلوله به رگبار از توابع شھرستان سردشت" آالن"منطقهٔ مرزی  کولبران مرزی کردنشين را در
  .مورد اصبت گلوله قرار گرفته و کشته شدند عثمان"و " رحمان حسن پور"ھای  نام

   
مصرفی و  ھا کيلو کاالی شود که ده ی گفته میالزم به ذکر است کولبران در مناطق مرزی غرب کشور به افراد

این افراد  .معيشت خود و خانواده شان را تامين می کنند کنند و از این طریق حمل می بر روی پشت خود خارجی خانگی
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ھای مين و کمين نيروھای انتظامی به این کار  در مناطق کوھستانی صعب العبور علی الرغم خطر گرفتار شدن در ميدان
  .ردازندپ می

 

  دستگيری اميد شجاعی عضو کميته ھماھنگی و احضار او به دادگاه 

 صبح ٩، اميد شجاعی عضو کميته ھماھنگی برای کمک به ایجاد تشکل ھای کارگری ساعت ٨٩ اسفند ٢١روز شنبه 
 سپاه ماموران. توسط چھار نفر لباس شخصی که خود را ماموران سپاه پاسداران معرفی کرده بودند، دستگير شد

  .  وی را آزاد کرده و قرار است او را جھت محاکمه به دادگاه معرفی کنند۵پاسداران، بعد از ظھر ھمان روز راس ساعت 
ھای کارگری و  ماموران سپاه پاسداران، اميد شجاعی را به عضویت در کميته ھماھنگی برای کمک به ایجاد تشکل

  . ه و به ھمين دليل او را دستگير کردند مارس روز جھانی زن متھم نمود٨شرکت در مراسم 
 به دوسال حبس ٣/٣/٨٨ در شھر مریوان دستگير و در تاریخ ١/٣/٨٨قابل ذکر است که اميد شجاعی بار دیگر در تاریخ 

 ٧ از طرف اداره اطالعات شھر سقز بازداشت و مدت ٢٢/١٢/٨٧اميد شجاعی پيشتر نيز در تاریخ . تعليقی محکوم شد
 در شعبه اول ١٩/٤/٨٨اميد شجاعی در تاریخ .  ميليون تومانی از زندان آزاد شد٣٠بود که با قرار وثيقه روز در زندان 

  .  ماه زندان تعزیری محکوم شد١٨دادگاه انقالب اسالمی شھرستان سقز با ریاست آقای شایق به 
تگيری و احضار و دادگاھی ھای کارگری، ضمن محکوم کردن دس ما اعضا کميته ھماھنگی برای کمک به ایجاد تشکل

  . کردن فعالين کارگری و اعضا کميته ھماھنگی، خواستار آزادی کليه فعالين کارگری دربند ھستيم

       سنندجيوم نفر از کارگران کارخانه آلومن٧٠اخراج 
                       

   ١٣٨٩ اسفند ٢٣دوشنبه  
 سنندج اخراج یک شماره ی واقع در شھرک صنعتينيوم کارخانه آلوم تعداد ھفتاد نفر از کارگرانيده، اساس گزارش رسبر
 . شدنديکارو ب
 ی و قرار دادی نفر از کارگران رسم٧٠ در آستانه سال نو، تعداد ينيوم کارخانه آلومی است که کارفرمای گزارش حاکاین

 . کرديکار سال سابقه کار دارند، را اخراج و بینکه ھر کدام از آنھا چند
 یافت عدم دريز در اعتراض به اخراج خود و ن٨٩ اسفند ٢٢ یکشنبه صبح روز ٩:٣٠ کارگران ساعت ینر است که ا ذکقابل

 يس رئی اسدين است که رامی در حالینا.  کردستان مراجعه کردندی به اداره کار و امور اجتماعيکاری، بيمهمطالبات و ب
 شده یجاد دو ھزار شغل در کردستان ایدر سال جار: "الم کرد اعيش پی استان کردستان چندیاداره کار و امور اجتماع

 یجادامروز ا: " اعالم کرده بوديز استان کردستان نی راستا مسئول حراست کل اداره کار و امور اجتماعينو در ھم." است
 ."شود ی ارزش محسوب مین و باالتری مليفه وظیکشغل در جامعه 

  . نشده استيدگی رسينيوم، نفر از کارگران اخراج شده کارخانه آلوم٧٠ت  ذکر است که تا به حال به مشکالشایان
  

    شديين تومان تع٣٠٠ ھزار و ٣٣٠حداقل مزد كارگران 
     

  ١٣٨٩ اسفند ٢٣دوشنبه 
  یافت یش درصد افزا٩ مزد كارگران فقط حداقل
 . خبرداد٩٠ سال ی حداقل مزدكارگران برای درصد٩ یش از افزاكار ی عالی شوراعضو
 ھزار و ٣٣٠ ینده سال آی درصد، حداقل مزد كارگران برا٩با احتساب :  افزودیلنا،وگو با خبرنگار ا  در گفتیصالح...  اولی
 . شديين تومان تع٣٠٠
 تومان به ٣٠۴ خصوص مقرر شد كه شش درصد به عالوه روزنامه یندرا:  كردیح تصريز نی سطوح مزدیر در مورد ساوی
 .يرد افراد تعلق گینا
 ٢٨ ھزار تومان به ٢٠ از یبن كارگر:  گرفته شد؟گفتيمی چه تصمی سوال كه در مورد بن كارگرین در پاسخ به ایو

 . اتخاذ نشديمیدرمورد حق مسكن كارگران تصم:  گفتیصالح. یافت یشھزار تومان افزا
  . درصد اعالم شده بود١١.٦ يزان به م٨٩ است كه نرخ تورم در بھمن ی در حالاین

  تراضی بزرگ کارگران کيان تایر در مقابل نھاد ریاست جمھوری تجمع اع

بنا بر گزارشھای رسيده به اتحادیه آزاد کارگران ایران،کارگران کيان تایر در ادامه سلسله اعتراضات خود به عدم تحقق 
دگی به شکایتھای  اسفند ماه و درزیر باران شدید در مقابل نھاد رسي٢٢ صبح امروز ٣٠/٨وعده ھای کارفرما از ساعت 

 نفر از کارگران کيان تایر در آن ٩٠٠مردمی ریاست جمھوری دست به تجمعاعتراضی زدند در این تجمع که بيش از 
  . شرکتداشتند کارگران با سر دادن شعارھایی خواھان رسيدگی به خواستھای خود شدند

یاست جمھوری تعدادی از مسئولين این نھاد و بنا بر این گزارش از ھمان ساعت اوليه تجمع کارگران در مقابل نھاد ر
نماینده ھای وزارت صنایع در ميان کارگران حاضر شدند و با دادن وعده و عيد از آنان خواستند به تجمع خود پایان دھند 

پاسخ دادند و خواھان " وعده وعيد نميخواھيم ما حقمون می خواھيم"اما کارگران ھمه این وعده وعيدھا را با شعار 
به دنبال این شعارھا از سوی کارگران مسئولين نھاد دریاست جمھوری از . سيدگی فوری به خواستھای خود شدندر

نماینده ھای کارگران دعوت به مذاکره کردند و نماینده ھا به داخل این نھاد رفتند اما کارگران بطور مرتب اقدام به دادن 
  . شعار ميکردند

 توسط اتحادیه آزاد کارگران پس از مذاکرات نماینده ھای کارگران با مسئولين وزارت بر اساس آخرین گزارشھای دریافتی
 ظھر امروز باقی مانده ١۵صنایع و نھاد ریاست جمھوری حدود ساعت دوازده ظھر به کارگران اعالم شد تا ساعت 
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  . دستمزد بھمن و عيدی کارگران بر اساس توافق قبلی به حساب آنان واریز خواھد شد
 دقيقه به تجمع ٣٠/١٢بال اعالم این خبر و از آنجا که کارگران در زیر باران وسرما بشدت کوفته شده بودند در ساعت بدن

خود پایان دادند و باقاطعيت اعالم کردند چنانچه امروز پول به حساب آنھا واریز نشود فردا صبح دست به تجمع اعتراضی 
  . می ریاست جمھوری خواھند زدتری در مقابل نھاد رسيدگی به شکایتھای مرد

 بھمن این کارگران در مقابل بخشداری چھاردانگه به شرح زیر ١٦رئوس توافقات کارگران کيان تایر با کارفرما در تجمع روز
  : بود
 ٢٤ - ٣ چھاردھم اسفند باقی مانده دستمزد بھمن ماه پرداخت شود - ٢ درصد عيدی کارگران۵٠ اول اسفند پرداخت -١

  .  درصد باقی مانده کارگران پرداخت گردد۵٠ ھفته آخر اسفند ماه - ۴زد اسفند ماه پرداخت شود اسفند دستم
 بھمن ماه به این سو به این توافقات عمل نکرد کارگران کيان تایر بطور مرتب دست به تجمع ١٦اما از آنجا که کارفرما از 

آخرین تجمع اعتراضی این کارگران در تاریخ . خانه زدنددر مقابل بخشداری چھاردانگه و روشن کردن الستيک در داخل کار
  .  اسفند ماه در مقابل بخشداری چھاردانگه بود١١

 از سوی اتحادیه آزاد کارگران ایران دریافت شد پولی که امروز به کارگران کيان تایر ١٨بر اساس اخرین خبری که ساعت 
      .  شد به حساب این کارگران واریز١٧وعده داده شده در ساعت 

 تاخير درپرداخت حقوق و مطالبات کارگران پروفيل صفا

دبير اجرایی خانه کارگر ساوه از از تاخير در :    آمده است89 اسفند22 ایلنا در تاریخ –ه گزارش خبرگزاری دولتی کار ایران ب
، فوالد کاوه خبر می دھدپرداخت حقوق و مطالبات کارگران کارخانه ھای پروفيل صفا، پروفيل ساوه، آلومينویم پارس .  

کارگر در این واحدھای توليدی مشغول فعاليت 1100حداقل بيش از : وگو با خبرنگار ایلنا گفت مھدی نوری زمانی در گفت
  .ھستند
عالوه حقوق و عيدی پایان سال مطالبات این کارگران از یک تا سه ماه متغيير است: وی گفت .  

با توجه به نزدیک شدن سال جدید : ی کارگران به نھادھای صنفی و اداره کارگفتوی با اشاره به مراجعات پی در پ
  .نگرانی کارگران این کارخانه ھا ازعدم وصل این طلب بيشتر شده است

  .به گفته دبير اجرایی خانه کارگر ساوه در حال حاضر مھمترین خواسته کارگران پرداخت شدن این طلب است
رصت باقيمانده از سال جاری برای وصول این بدھی تمھيداتی بيندیشدوی از دولت خواست تا در ف .  

 پایان پيام

  اعتصاب رانندگان کاميون در مرز باشماخ مريوان

روز شنبه بيست و يکم اسفندماه تعدادی از رانندگان :  اسفند آمده است 22به گزارش آژانس خبری موکريان در تاریخ 
ماخ مريوان دست به اعتصاب زدندکاميون ھای باری در مرز رسمی باش . 

 عراق کار می کنند در اعتراض به نبود سياست ھای -به گزارش منابع آگاه اين رانندگان که در مسير ترانزيت مريوان 
  .مشخص در تسھيل تردد از مرز وسختگيريھای مقامات محلي، اعتصاب کرده اند

مچنان ادامه داردتا لحظه تنظيم خبراعتصاب رانندگان کاميون ھای باری ھ .  
گفتنی است ھر روز صدھا دستگاه خودروى بارى که از گذرگاه مرزی باشماخ نزديك شھرك پنجوين از توابع استان 

.سليمانيه واقع در کردستان عراق، تردد می کنند حمل و نقل قانونی كاال ميان دو کشور را برعھده دارند  

 دستمزد

   يافت درصد افزايش9حداقل مزد كارگران فقط 

 9كار از افزايش  عضو شوراي عالي:  آمده است89 اسفند22 ایلنا در تاریخ –به گزارش خبرگزاری دولتی کار ایران 
  . خبرداد90درصدي حداقل مزدكارگران براي سال 

 330 درصد، حداقل مزد كارگران براي سال آينده 9با احتساب : وگو با خبرنگار ايلنا، افزود صالحي در گفت... ولي ا
  . تومان تعيين شد300ھزار و 

 تومان 304دراين خصوص مقرر شد كه شش درصد به عالوه روزنامه : وي در مورد ساير سطوح مزدي نيز تصريح كرد
  .به اين افراد تعلق گيرد

 28 ھزار تومان به 20بن كارگري از : وي در پاسخ به اين سوال كه در مورد بن كارگري چه تصميمي گرفته شد؟گفت
  .زار تومان افزايش يافتھ

  .درمورد حق مسكن كارگران تصميمي اتخاذ نشد: صالحي گفت
  . درصد اعالم شده بود11.6 به ميزان 89اين در حالي است كه نرخ تورم در بھمن 

  پايان پيام

  

  !کارگران شرکت مشاوران بھينه سازان کوير
  ھم اخراج، ھم دستمزدھای معوق
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 ماه 4 نفر از کارگران شرکت مشاوران بھينه ساز کوير از آذر ماه تا امروز بيشتر از 30 از  بيش،بنا به خبر دريافتى
  .است که به تدريج و مرحله به مرحله از کار اخراج شده اند

و . کارفرما با توسل به حربه اخراج مرحله ای و تدريجی کوشيده تا از اعتراض و اعتصاب جمعی کارگران جلوگيری کند
 يعنی يواشکی و بی سر و صدا دستمزدھا و ديگر حقوق ابتدايی کارگران را باال بکشد و با اخراج از ،ميزادبه زبان آد

 کارگران ايستاده ،اما در مقابل اين ترفند رزيال نه کارفرما! کار و ظاھرا اعالم انحالل شرکت از شر کارگران خالص شود
قع در ميدان ونک و ديگر مراکز حکومت اوباش اسالمی مصرانه اند و با طرح شکايت و مراجعه مکرر به دفتر شرکت وا

  .ھستند... خواستار دريافت دستمزدھای معوق، بيمه بيکاري، سنوات و
کارگران به ... متاسفانه تا امروز به دليل تبانی پشت پرده کارفرما و مراکز ضد کارگری حکومتی از قبيل اداره کار و

مربوط ... ما ھنوز بخشھايی از دستمزد و سنوات و:  تعدادی از کارگران ميگويند.نتيجه روشن و مشخصی نرسيده اند
با اينحال ھمچنان جدال و کشمکش بين کارگران اخراجی .  يعنی سه سال پيش را ھم دريافت نکرده ايم86به سال 

  .با سرمايه داران و عوامل کارفرما و مراکز حکومتی ادامه دارد
  

   گران کيان تایرتجمع اعتراضی بزرگ کار  
 !وعده وعيد نمی خوایم، حقوق مون رو می خوایم

  
کارگران کيان تایر در ادامه :  اسفند آمده است 23 در تاریخ اتحادیه آزاد کارگران ایرانبر پایه خبر کسب شده توسط 

 و در زیر  اسفند ماه٢٢ صبح روز یکشنبه ٣٠/٨سلسله اعتراضات خود به عدم تحقق وعده ھای کارفرما از ساعت 
باران شدید در مقابل نھاد رسيدگی به شکایت ھای مردمی ریاست جمھوری دست به تجمع اعتراضی زدند در این 

 نفر از کارگران کيان تایر شرکت داشتند کارگران با سر دادن شعارھایی خواھان رسيدگی به ٩٠٠تجمع که بيش از 
  .خواست ھای خود شدند

 اوليه تجمع کارگران در مقابل نھاد ریاست جمھوری تعدادی از مسئولين این نھاد و بنا بر این گزارش از ھمان ساعت
نماینده ھای وزارت صنایع در ميان کارگران حاضر شدند و با دادن وعده و عيد از آنان خواستند به تجمع خود پایان 

پاسخ دادند و " مون ميخواھيموعده وعيد نميخواھيم ما حق"دھند، اما کارگران ھمه این وعده وعيدھا را با شعار 
به دنبال این شعارھا از سوی کارگران مسئولين نھاد دریاست . خواھان رسيدگی فوری به خواستھای خود شدند

جمھوری از نماینده ھای کارگران دعوت به مذاکره کردند و نماینده ھا به داخل این نھاد رفتند اما کارگران بطور مرتب 
  .نداقدام به دادن شعار ميکرد

بر اساس آخرین گزارش ھای دریافتی توسط اتحادیه آزاد کارگران پس از مذاکرات نماینده ھای کارگران با مسئولين 
 ظھر امروز باقی ١۵وزارت صنایع و نھاد ریاست جمھوری حدود ساعت دوازده ظھر به کارگران اعالم شد تا ساعت 

  .ی به حساب آنان واریز خواھد شدمانده دستمزد بھمن و عيدی کارگران بر اساس توافق قبل
 دقيقه به ١٢.٣٠بدنبال اعالم این خبر و از آنجا که کارگران در زیر باران و سرما بشدت کوفته شده بودند در ساعت 

تجمع خود پایان دادند و با قاطعيت اعالم کردند چنانچه پول به حساب آنھا واریز نشود صبح دوشنبه دست به تجمع 
  .قابل نھاد رسيدگی به شکایتھای مردمی ریاست جمھوری خواھند زداعتراضی تری در م

  
 بھمن این کارگران در مقابل بخشداری چھاردانگه به شرح ١۶رئوس توافقات کارگران کيان تایر با کارفرما در تجمع روز 

  :زیر بود
 - ٣ن ماه پرداخت شود چھاردھم اسفند باقی مانده دستمزد بھم - ٢ درصد عيدی کارگران ۵٠اول اسفند پرداخت  -١
  . درصد باقی مانده کارگران پرداخت گردد۵٠ھفته آخر اسفند ماه  -۴ اسفند دستمزد اسفند ماه پرداخت شود ٢۴

 بھمن ماه به این سو به این توافقات عمل نکرد کارگران کيان تایر بطور مرتب دست به ١۶اما از آنجا که کارفرما از 
آخرین تجمع اعتراضی این . ه و روشن کردن الستيک در داخل کارخانه زدندتجمع در مقابل بخشداری چھاردانگ

  . اسفند ماه در مقابل بخشداری چھاردانگه بود١١کارگران در تاریخ 
 از سوی اتحادیه آزاد کارگران ایران دریافت شد پولی که روز یکشنبه به کارگران ١٨بر اساس اخرین خبری که ساعت 

 . به حساب این کارگران واریز شد١٧در ساعت کيان تایر وعده داده شده 
 

 دستمزد

  درصد افزايش مي يابد؟ 12مزد 
 90شمارش معكوس براي اعالم حداقل مزد كارگران براي سال 

جلسه شوراي عالي كار :  اسفند آمده است 23بر پایه خبر کسب شده توسط اتحادیه آزاد کارگران ایران در تاریخ 
 در حال برگزاري است و احتماال اين شورا نظر خود را درباره حداقل مزد 90رگران براي سال درخصوص تعيين حداقل مزدكا

كرد سال آينده تا ساعاتي ديگر اعالم خواھد .  
 گروه كارگر، كارفرما و دولت تشكيل شده، مطابق قانون وظيفه داردكه 3گزارش خبرنگار ايلنا، شوراي عالي كاركه از  به

كند و بر حسن اجراي  ھاي مربوطه اعالم براي كارگران مشمول قانون كار اعالم و به واحدھا و كارخانهحداقل مزد ساالنه را 
  .آن نظارت داشته باشد

كه  ھا اظھاراتي داشتند مبني بر اين ھا برخي از دولتي ھرچند در سال جاري به دليل اجراي قانون ھدفمندكردن يارانه
ھاي فعاالن كارگري و  شود اما به دنبال اين اظھارات و واكنش ش تورم ميافزايش حداقل مزدكارگران باعث افزاي

كه حداقل مزد كارگران براي سال آينده  كرد توان اين طوراستنباط كرد مي كه بعدا وزيركار و امور اجتماعي بيان ھايي صحبت
  .افزايش خواھد يافت
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 درصد باشد اما با توجه 15 نبايدكمتر از 90رگران براي سال از سويي ديگر فعاالن كارگري معتقدندكه افزايش حداقل مزد كا
رسد حداقل مزد كارگران   درصد اعالم شده است به نظر مي11.6به اين كه تورم اعالمي از سوي مراجع رسمي كشور 

  . درصد افزايش داشته باشد12 تا 10براي سال آينده بين 
كند و آيا قدرت  ند حداقل معيشت جامعه كارگري كشوررا در سال آينده تامينتوا البته بايد ديد كه آيا حداقل مزد كارگران مي
يابد؟ كند يا كاھش مي خريد كارگران در سال بعد ارتقا پيدا مي   

 پايان پيام

  
     در سنندجيری پنچرگی به کارگاھھایم رژی انتظاميرویحمله ن

                                 
 و یافتە سازمان يات عملیک در یم رژی انتظاميروی اسفندماه عوامل ن٢٣ ەج، روز دوشنب از سنندیافتی خبر درە ببنا
  . بردندیورش شھر ین در ايری پنچرگی کارگاھھاە بيعوس
 اماکن را به زور از صاحبان شان گرفتند و با ین موجود در ای ھايک تمام الستی انتظاميروی ماموران نیورش، ین ایان جردر

 شھر در شب ین جوانان ای ھا از سويک الستین ايری از ترس بکارگیم اقدام رژین اە است کیادآوری ە بالزم. خود بردند
  . و مورد تمسخر و انزجار مردم  واقع شده استە صورت گرفتی سورەچھارشنب

  
 

  . خواھد بودیتر از سال جار  تھي٩٠سفره کارگران در سال 
 

ھای خانه کارگر با  معاون امور استان :   آمده است89 اسفند23 در تاریخ  ایلنا–به گزارش خبرگزاری دولتی کار ایران 
بھترين چيزی که در اين ارتباط :  گفت٩٠اشاره به مصوبه امروز شورای عالی کار درباره حداقل مزد کارگران در سال 

 .توان گفت اين است که مزد کارگران افزايش پيدا نکرده است مي
 درصدی حداقل مزد، قدرت ٩با افزايش :  گفت  درصدي١٣ای  يلنا، با اشاره به تورم نقطهوگو با ا حسن صادقی در گفت

 .خريد کارگران در سال آينده کاھش خواھد يافت
 .رسد دولت با اين تصميم خود به دنبال نوعی تفکر توھمی در برخورد با تورم سال آينده است به نظر مي: وی گفت

 ٩٠سفره کارگران در سال :  درصد باشد، گفت٢۵شود تورم سال آينده  بينی مي يشاين فعال کارگری با بيان اينکه پ
 .تر از سال جاری خواھد بود تھي

تواند دارای تبعات بسيار  اين موضوع مي: ھای معيشتی کارگران گفت صادقی با اظھار نگرانی از تامين نشدن حداقل
 .بدی باشد

حداقل مزد : اند، گفت نکه نمايندگان کارگری شورای عالی کار خوب عمل نکردهمعاون امور استانھای خانه کارگر با بيان اي
 .شود  که ديگر دو رقمی ھم افزوده نمي کارگران به جايی رسيده

دولت وقتی که ديد با :  درصدی حقوق بازنشستگان تامين اجتماعی در سال جاری گفت۶صادقی با اشاره به افزايش 
 . درصد افزايش داد که اين عادالنه نيست٩اقل حقوق کارگران را ھم اين کار ھيچ اتفاقی نيفتاد حد

 درصد را با چه روشی ٩تنھا سوال من اين است شورای عالی کار عدد : معاون امور استانھای خانه کارگر تاکيد کرد
  .محاسبه و اعالم کرده است

 دستمزد 

90 درصدي مزد كارگران براي سال 9احتمال افزايش   

سال (حداقل مزد كارگران براي سال آينده  :   آمده است89 اسفند23 ایلنا در تاریخ –رگزاری دولتی کار ایران به گزارش خب
  . درصد خواھد بود9به احتمال زياد ) 90

 9به گزارش خبرنگار ايلنا در جلسه امروز شوراي عالي كار اعضاي كارگري، كارفرمايي و نمايندگان دولت بر سر افزايش 
رسد اين رقم براي سال آينده تصويب شود يه نظر مي.  با يكديگر در حال رايزني ھستند90 درصدي مزد .  

 پايان پيام

 دستمزد

   بعد ازظھر3ادامه جلسه شوراي عالي كار در ساعت 

كارگري  نمايندگان:  اسفند آمده است 23بر پایه خبر کسب شده توسط اتحادیه آزاد کارگران ایران در تاریخ 
 توافق 90 درصدي مزدكارگران براي سال 15 شوراي عالي كار درجلسه صبح امروز اين شورا بر افزايش تا وكارفرمايي

  .كند  درصد را تاييد مي9دارند اما گزارش ھا حاكي است كه جو غالب بيشتر عدد  
 براي سال بعد به كار براي اعالم رسمي حداقل مزد كارگران گزارش خبرنگارايلنا، البته ادامه جلسه شوراي عالي به

  . بعدازظھر امروز موكول شده است3جلسه ساعت 
 پايان پيام



 434

 دستمزد 

 خبر ايلنا تاييد شد؛

 درصدي 9كار از افزايش   عضو شوراي عالي:   آمده است89 اسفند23 ایلنا در تاریخ –به گزارش خبرگزاری دولتی کار ایران 
  . خبرداد90حداقل مزدكارگران براي سال 

 ھزار و 330 درصد، حداقل مزد كارگران براي سال آينده 9با احتساب : وگو با خبرنگار ايلنا، افزود  صالحي در گفت...ولي ا
  . تومان تعيين شد300

 تومان به اين 304دراين خصوص مقرر شد كه شش درصد به عالوه روزنامه : وي در مورد ساير سطوح مزدي نيز تصريح كرد
  .افراد تعلق گيرد

 ھزار 28 ھزار تومان به 20بن كارگري از : اسخ به اين سوال كه در مورد بن كارگري چه تصميمي گرفته شد؟گفتوي در پ
  .تومان افزايش يافت

درمورد حق مسكن كارگران تصميمي اتخاذ نشد: صالحي گفت .  
  . درصد اعالم شده بود11.6 به ميزان 89اين در حالي است كه نرخ تورم در بھمن 

 پايان پيام

 دستمزد 

  درصد افزايش مزد با چه روشي محاسبه شده است؟9عدد 

ھاي خانه كارگر با اشاره  معاون اموراستان :  آمده است89 اسفند23 ایلنا در تاریخ –به گزارش خبرگزاری دولتی کار ایران 
توان گفت  ر اين ارتباط ميبھترين چيزي كه د:  گفت90به مصوبه امروز شوراي عالي كار درباره حداقل مزدكارگران در سال 

  .اين است كه مزدكارگران افزايش پيدا نكرده است
 درصدي حداقل مزد، 9با افزايش : گفت  درصدي13اي  وگو با خبرنگار ايلنا، با اشاره به تورم نقطه حسن صادقي درگفت

  .قدرت خريد كارگران در سال آينده كاھش خواھد يافت
اين تصميم خود به دنبال نوعي تفكر توھمي در برخورد با تورم سال آينده استرسد دولت با  به نظر مي: وي گفت .  

تر   تھي90سفره كارگران در سال :  درصد باشد، گفت25شود تورم سال آينده  بيني مي اين فعال كارگري با بيان اينكه پيش
  .از سال جاري خواھد بود

تواند داراي تبعات بسيار بدي  اين موضوع مي: شتي كارگران گفتھاي معي صادقي با اظھار نگراني از تامين نشدن حداقل
  .باشد

حداقل : اند،گفت معاون امور استانھاي خانه كارگر با بيان اينكه نمايندگان كارگري شوراي عالي كار خوب عمل نكرده
شود كه ديگر دو رقمي ھم افزوده نمي مزدكارگران به جايي رسيده .  
دولت وقتي كه ديد با اين :  درصدي حقوق بازنشستگان تامين اجتماعي در سال جاري گفت6 صادقي با اشاره به افزايش

  . درصد افزايش دادكه اين عادالنه نيست9كار ھيچ اتفاقي نيفتاد حداقل حقوق كارگران را ھم 
 با چه روشي  درصد را9تنھا سوال من اين است شوراي عالي كار عدد : معاون امور استانھاي خانه كارگرتاكيد كرد

  .محاسبه و اعالم كرده است
 پايان پيام

  !اخراج کارگران شرکت سونی
 

 ، با سابقه کار از يک تا ده سال، خدماتی سوني- نفر از کارگران شرکت وارداتی 6 طی ھفته گذشته ،بنا به خبر دريافتى
: رفرما برای اخراج اين کارگران ميگويدکا. مدير شرکت از کار اخراج شدند" اسالمی"به بھانه ھای واھی بنا به دستور 

اسالمی اخيرا گفته است با ! اوضاع اقتصادی خراب است و برای جبران ضرر و زيان مالی بايد از تعداد کارگران کاسته شود
  که ھنوز بخشھايی از،اين در حاليست که کارگران اخراجي. پايان سال تعداد بيشتری از کارگران از کار اخراج خواھند شد

 بين اداره کار فرمايشی حکومت اسالمی و شرکت سونی بالتکليف و ،دستمزدھای قبلی خود را نيز دريافت نکرده اند
اسالمی دزد، کارگران معترض را به اداره کار و ديگر مراکز کار چاق کن سرمايه داران ھدايت ميکند و ارگانھای . سرگردانند

بوروکراسی فاسد خود با کارشکنی از رسيدگی به شکايت کارگران طفره ضد کارگری حکومتی با دروغ و رشوه خواری و 
  .ميروند

 
جانمان را به لب رسانده اند، ھر شب با افکار پريشان و وحشت گرسنگى خانواده نه : يکی از کارگران اخراجی ميگفت

به کجا؟ .  از خانه بيرون ميزنماول صبح که بچه ھا خوابند از شرمندگی يواشکی. خواب و نه بيدار شب را به صبح ميرسانم
به اداره کار و شورای حل اختالف و مزخرفاتی از اين دست، مراجعه به شرکت و ! خودم ھم به درستی نمی دانم

آخر سر ھم با تن و روانی خسته و . اسالمی بی ھمه چيز و يا در اطراف و مراکز صنعتی تھران در بدر دنبال کاری بگردم
و دوباره ھراس از صاحبخانه ای که اجاره خانه را . الی و با افکار پريشان شب به خانه باز ميگردمدرھم شکسته، با جيب خ

  .ميخواھد و شرمندگی در مقابل زن و بچه ای که نان شب و زندگی ميخواھند
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ھزار  300 با دستمزدھای ، ماھه و سفيد امضا و يکطرفه6 کارگر قراردادی با قراردادھای 100شرکت سونی با بيش 
 تصويری -  وارد کننده و ارائه دھنده خدمات پس از فروش محصوالت صوتی ،تومانی و سابقه کاری يک تا بيست و پنج سال

 آزادی و ھمچنين انبار شرکت در يافت آباد -کارگران عمدتا در دفتر مرکزی شرکت در خيابان حبيب الھی . سونی ميباشد
 عصر و اضافه کاری اجباری در ساعات شب و ايام تعطيل کماکان برقرار 5صبح تا  8ساعت کار کارگران از . مشغول به کارند

اسالمی مالک و مدير شرکت که از اوباش حکومت اسالمی است از قبل واردات و استثمار وحشيانه کارگران . است
  .سودھای ميلياردی به جيب زده است

96H   نفر از کارگران کارخانه آلومنيوم سنندج70اخراج 

بر اساس گزارش رسيده، تعداد ھفتاد نفر از کارگران کارخانه آلومينيوم واقع در شھرک صنعتی شماره یک سنندج اخراج 
 .و بيکار شدند

 نفر از کارگران رسمی و قرار دادی 70ن گزارش حاکی است که کارفرمای کارخانه آلومينيوم در آستانه سال نو، تعداد ای
  .که ھر کدام از آنھا چندین سال سابقه کار دارند، را اخراج و بيکار کرد

ج خود و نيز عدم دریافت  در اعتراض به اخرا89 اسفند 22 صبح روز یکشنبه 9:30قابل ذکر است که این کارگران ساعت 
این در حالی است که رامين اسدی رئيس . مطالبات و بيمه بيکاری، به اداره کار و امور اجتماعی کردستان مراجعه کردند

در سال جاری دو ھزار شغل در کردستان ایجاد شده : "اداره کار و امور اجتماعی استان کردستان چندی پيش اعالم کرد
: ا مسئول حراست کل اداره کار و امور اجتماعی استان کردستان نيز اعالم کرده بودو در ھمين راست." است

  ."شود ایجاد شغل در جامعه یک وظيفه ملی و باالترین ارزش محسوب می  امروز "

  . نفر از کارگران اخراج شده کارخانه آلومينيوم، رسيدگی نشده است70شایان ذکر است که تا به حال به مشکالت 

  اھنگی برای کمک به ایجاد تشکل ھای کارگریکميته ھم

  1389 اسفند 23

   فقط حقوق معوقه خودمان را ميخواھيم- كارگران ساختمان نصب پااليشگاه آبادان

  
 ماه حقوق 4كارگران ساختمان نصب پااليشگاه آبادان بخاطر :  اسفند آمده است 23 در تاریخايران كارگربه نوشته سایت 

 .  به آ نھاپرداخت نشد ، معترض ھستند يگيري ھا تا كنونمعوقه كه عليرغم ھمه پ
صاحب خانه ام ميخواھد وسائل خانه ام را بيرون بريزد ،شب . دو سال ھست كه لباس نخريدم : يكي از كارگران گفت 

 عيدي چه گناھي كرديم كه حتي دستمزمان را نميتوانيم بگيريم و كسي ھم به داد ما نميرسد ؟
   كارگر ميباشد كه توسط شركتھاي پيماني بكار گرفته شده اند800يشگاه آبادان داراي ساختمان نصب پاال

  

   درصد از طالفروشان بازار قم طي يكماه گذشته10تعطيلي و بستن بيش از 
 

 10به گزارش رسيده از بازار قم ؛ طي يكماه گذشته بيش از :  اسفند آمده است 23 در تاریخايران كارگربه نوشته سایت 
به گفته طالفروشان در . صد از طالفروشان بازار قم پروانه ھاي كسب خود را باطل كردند و دست از كار كشيده انددر

 و بستن ماليات سه درصد بر ارزش افزوده در معامالت؛ مردم تمايلي به خريد  بازار قم بعلت افت بي سابقه توان خريد
ضمن اين كه كارگاھھاي توليدي طال سازي نيز . د را تعطيل كنندطالفروشان مجبور ھستند كسب و كار خو. طال ندارند

  رفته رفته در معرض نابودي قرار گرفته اند

 عرضه عمده کاالھای غيرایرانی دربازارچه ھای ویژه نوروز

ليل به د:  یک فعال کارفرمایی می گوید :  آمده است89 اسفند23 ایلنا در تاریخ –به گزارش خبرگزاری دولتی کار ایران 
عرضه عمده کاالھای غير ایرانی دربازارچه ھای ویژه نوروز، مشکل فروش توليد کنندگان داخلی بيش از گذشته شده 

  .است 
وگو با خبرنگار ایلنا با بيان اینکه توليدکنندگان داخلی اميداور بودند تا به کمک عرضه محصوالت  عباس وطن پرور در گفت

از تعھدات مالی خود را به کارگران و موسسات مالی و سایر طلبکاران پرداخت کنند، خود در بازارچه ھای نوروزی بخشی 
ھا بيشتر به محلی برای عرضه کاالھای غير ایرانی تبدیل شده است و در نتيجه مشکل  متاسفانه این بازاچه: گفت

  .فروش توليد کنندگان داخلی ھمچنان حل نشده باقی مانده است
چاق بودن کاالھای غير ایرانی دیگر مھم نيست بلکه مسئله مھم نفوذ این کاالھا در تمامی وارداتی و قا: وی افزود

  .بازارھای عرضه است
وی بابيان اینکه یکی از اھداف بازارچه ھای نورزی کمک به توليد کنندگان داخلی برای عرضه محصوالتشان 

  .ھم توليدکنندگان داخلي دچار زیان شدندمتاسفانه به دليل سيطره عرضه کنندگان اجناس خارجی باز:بود،گفت
تاخير بيشتر در پرداخت : است،گفت وی بابيان اینکه در نتيجه وضع به وجود آمده شرایط توليدکنندگان داخلی بدتر شده

  .این وضع است مطالبات کارگران از جمله عوراض
 پايان پيام
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 دستمزد

  ! شورای عالی کار، تشکر، تشکر-طنز 
 
 

سرانجام بعد از مدت ھا ، شورای عالی کار ، کارگران سراسر کشور را سورپرایز کرد و در : جعفر محمدی -عصرایران 
آستانه سال جدید ، عيدی خود را به آنھا نشان داد و البته خبرش را ھم خبرگزاری فارس داد تا در این شادمانی 

   .ملی و بلکه بين المللی سھم و ثوابی داشته باشد
شورای عالی کار حداقل دستمزد : می گم... بگم؟ ... بگم؟... ان اعالم کرده اند ، شورای عالی کار آن طور که دوست

   . تومان رساند٣٠٠ ھزار و ٣٣٠ درصد افزایش نسبت به امسال به ٩کارگران برای سال آینده را با 
 ٣٠٠ ھزار و ٣٣٠ل حقوق کارگران فکرش را بکنيد ، سال آینده حداق!" آه خدای من: "به قول بلوتوث بزرگ در قھوه تلخ

 ٣٠٠ ھزار و ٣٣٠شوخی نيست ، !  درصد افزایش که باالترین عدد یک رقمی است٩تومان خواھد بود ،آن ھم با 
   !تومان ؛ اجداد و پدرمان ھم اینقدر گيرشان نمی آمد در طول یک ماه

کریز اشغال است و کارگر پشت کارگر است باور کنيد از وقتی که این خبر اعالم شده ، این تلفن ھای عصرایران ، ی
آن دیگری پشت خط خودش ... که زنگ می زند ، یکی از ما می خواھد به اعضای شورای عالی کار سالم برسانيم 

یکی آیه و قسم مان می دھد که خودش در شھرستان است " ... شورای عالی کار ، تشکر تشکر"را می کشد که 
به حسابش یک آژانس بگيریم برویم دم در شورای عالی کار ، نفری یک ماچ آبدار از و راھش دور و از ما می خواھد 

شوخی که نيست ، حرف ، حرف ... آقایان عضو شورا داشته باشيم تا بدانند کارگران ایرانی چقدر دوستشان دارند
دقت می .ميان است تومان پول نقد جرینگی در ٣٠٠ ھزار و ٣٣٠صد تومن و دویست تومن و ھزارتومن ھم نيست ، 

 تومان آخرش را ھم حساب کرده اند تا خدای ناکرده حقی از کسی ضایع نشود و حالل و ٣٠٠کنيد؟ بندگان خدا تا 
   !حرامی پيش نياید

آقایان (!) با این حال ، مشکلی که بين تمام عزیزان تماس گيرنده مطرح بود و از ما خواستند آن را به سمع و نظر
 روز ناقابل خرج کنيم؟ تجربه ٣١-  ٣٠ تومان را چه جوری در ٣٠٠ھزار و ٣٣٠ می گفتند حاال ما این برسانيم این بود که

اش را که تا حاال نداشته ایم ، باالخره ھر چقدر ھم که اجازه خانه بدھيم ، سوار تاکسی با نرخ بنزین آزاد شویم ، 
باالخره تھش یک ... فته ھا را ھم خوش باشيم و دماغ خانم را عمل زیبایی کنيم ، برای بچه ھا خرج کنيم ، آخر ھ

چيزی می ماند که نمی دانيم با آن یک چيز چکار کنيم؟ بگذاریم بانک؟ بيمه عمر شویم ؟ بزنيم تو خط بورس؟ از این 
اوراق مشارکت ارزی وزارت نفت بخریم ؟ سکه پس انداز کنيم؟ملک بخریم ؟از ایران خودرو چھار تا سمند سورن 

اشتباه ! نه ! کنيم ؟ چه کار کنيم باالخره ؟ البته نه این که بخواھيم خدای ناکرده ثروت اندوزی کنيم ، نهپيش خرید 
نشود ، می خواھيم با این تتمه حقوق ماھيانه مان در اقتصاد ملی سھيم شویم و دولت را در ھدفمندی یارانه ھا 

   .کمک کنيم 
 ۴١۵٠٠ تومان ، سوای آن ٣٠٠ھزار و ٣٣٠این !... ندی یارانه ھا ھدفم! اصال داشت یادم می رفت ! آخ ، آخ ، آخ 

یعنی ھم آن را می دھند ، ھم این را ؛ تازه آن طور که شورای عالی کار اعالم ! تومان یارانه نقدی ماھانه است ھا 
و خفن خوش کرده ، عالوه بر ھمه این ھا قرار است ھر از گاھی بن کارگری ھم بدھند تا عيش کارگران تکميل شود 

   !بگذرد
   افزایش حقوق

تصویری که می بينيد مربوط به رویای یکی از صدھا ھزار کارگر سوئيسی است که با شنيدن خبر افزایش حقوق 
   !کارگران در ایران ، به دنبال گرفتن ویزای کار در ایران ھستند ؛ عکس تزئينی نيست

.  را ھم در بين اھل و عياالت برخی کارگران ایجاد کرده استالبته این را ھم بگویيم که مصوبه اخير ، نگرانی ھایی
آقا ما گفتيم حقوق : یکی از ھمسران محترمه یکی از این کارگران خوشبخت ، در ھمين باره به خبرنگار ما گفت

مگه نمی دونين این مردا شلوارشون دو تا بشه زیر سرشون می ! شوھرھامون رو زیاد کنن ، ولی نه اینقدر دیگه 
مسووالنی که این حقوق ھا رو اضافه کردن ، فقط به فکر محبوبيت خودشون بودن ، نه به فکر از ھم پاشيده ! نبهج

   .شدن کانون گرم خانواده ھای کارگران
و بعد در حالی که بغض کرده و عکس شوھرش که یک کاله ایمنی روی سرش بود را نشان خبرنگارمان می داد 

   ...!مجيييييييييييد ، دوستت دارم ، منو ترک نکنی ھا: فتبغضش ترکيد و خطاب به عکس گ
البته بعد از این که خبرنگار ما این ھمشيره محترمه را توجيه کرد که خط فقر حول و حوش یک ميليون تومان است و 

من از اولش ھم می دونستم : افزایش حقوق ھم کمتر از ميزان تورم خواھد بود ، نفسی به آسودگی کشيد و گفت
   .این آقا مجيد ما عرضه این کارا رو نداره

به ھر حال ، زیاد وارد مسائل خانوادگی افراد نمی شویم و می پردازیم به ابعاد اجتماعی این مصوبه تاریخی که 
کارشناسان معتقدند زمينه ای خواھد بود برای کاھش سرقت ھا و چک ھای برگشتی و کالھبرداری ھا و حکم 

آن ھم ماه به ماه (و از ھمه مھم تر این که وقتی کارگری این قدر پول می گيرد ... کشی و تخليه و طالق و طالق 
دیگر گول این شيادان ھرمی را نمی خورد و ھرم مرم ھم می رود پی کار خودش و ھمه چيز گل و ) ماه به ماه... 

   !بلبل می شود و ما چقدر خوشبختيم ، ھمه چی آرومه
ز اعضای شورای عالی کار که واقعاً خودشان را کشتند و روی ھر چی حاتم طایی بود به ھر حال ضمن تشکر مجدد ا

را کم کردند ، اميدواریم فکری ھم به حال افزایش حقوق نمایندگان مجلس ، وزرا ، معاونان و مشاوران خيلی سخت 
ایضاً خودشان بکنند تا جامعه ...کوش ، استانداران ، فرمانداران ،شھرداران ، امپکس ، نودال ، صدابرداری ، گریم و 

ًاحساس نکند که بين طبقه کارگر و دیگران فرق گذاشته اند و از فردا ھمه به کارگران یک جورایی نگاه نکنند که مثال 
   .این ھا دارند ما را استثمار می کنند و از وقتی مرفه بی درد شده اند ، ھمچين خودشان را می گيرند

 تومان ھم می گيری که می ٣٠٠ ھزار و ٣٣٠کارگر ھستی که ھستی ، ...! با توأم ...! عمو...! الو...!  آقا جان-
 !داری یه صد تومن دستی بدی تا سر برج؟! گيری ، از دماغ فيل که نيفتادی این جوری نگاھمان می کنی
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آمارھای ایجاد کار /  درصد صنایع کشور در حال فعاليت است٣٠فقط : نماینده قزوین
دارد   با واقعيات فاصله زیادیاحمدی نژاد  

 

نماینده مردم قزوین، با انتقاد از بيکاری و مشکالت و :  اسفند آمده است 24به گزارش خبرگزاری دولتی ایسنا در تاریخ 
وی .  درصد صنایع کشور در حال فعاليت است٣٠ھای کارگران، فاش کرد که به گفته کارشناسان اقتصادی، فقط  گرفتاری

 .ووالن اجرایی خواست در قيمت گاز تجدیدنظر کند تا از به وجود آمدن نارضایتی عمومی جلوگيری شودھمچنين از مس

هللا عليخانی در نطق ميان دستور خود در مجلس، قيام مردم کشورھای عربی عليه حکام  به گزارش ایسنا، قدرت
این بيداری و آگاھی مردم : انست و افزودمستبد را نشان بيداری و آگاھی مبتنی بر اسالم خواھی مردم این کشورھا د

الشان و رھبر انقالب است اما متاسفانه عدم تحرک و شفافيت  ھای امام عظيم نویدبخش تحقق اھداف و آرمان
باری داشته است که الزم  مسووالن در سياست خارجی با وجود پيام روشن و تاکيدات مقام معظم رھبری نتایج زیان

ھای مردمی در منطقه  ، فعاالنه عمل کند و با اتخاذ مواضع شفاف حمایت الزم و موثر از حرکتاست دولت در این موضوع
 .را انجام دھد

:  گفت١٣٩٠ ميليون شغل در سال 2.5  عليخانی در بخشی از سخنانش با اشاره به وعده احمدی نژاد مبنی بر ایجاد
 ميليون 1.6ليون شغل در حالی داده شده که وعده ایجاد  مي2.5البته اميدوارم این وعده تحقق یابد، ولی وعده ایجاد 

 ميليون شغل را تایيد کرد؛ با بررسی واقعيات جامعه 1.4 نيز داده شده بود ولی وزیر کار ایجاد ١٣٨٩شغل در سال 
ا که این عضو کميسيون حقوقی قضایی مجلس با بيان این ادع .توان فھميد که آمارھا با واقعيات فاصله زیادی دارد می

درآمد دولت فعلی برابر با کل درآمد :  سال گذشته کشور بوده است افزود١٠٠نژاد برابر با بودجه  درآمد دولت احمدی
شد و صنعت نباید با   سال گذشته کشور است؛ با این درآمد ، ریشه بيکاری باید تا به حال خشکانده می١٠٠نفت 

 . درصد صنایع کشور در حال فعاليت است٣٠دی فقط بود ولی به گفته کارشناسان اقتصا چالش روبرو می

ھا قيمت  به بھانه اجرای طرح ھدفمند سازی یارانه: عليخانی، صنعت و کشاورزی را بستر اشتغال دانست و ادامه داد
زان ھا به شدت افزایش یافته و در بخش کشاورزی باید فاتحه کشاور پزخانه ھا ، کارخانجات و کوزه گاز تحویلی به خانواده

نماینده مردم قزوین رکود بخش کشاورزی را محتمل دانست و از مسووالن اجرایی خواست تا در قيمت گاز .را خواند
 .تجدیدنظر کند تا از به وجود آمدن نارضایتی عمومی جلوگيری شود

 دانست و این نماینده اقليت مجلس در بخش دیگری از سخنان خود بيکاری را موضوع مشترک ھمه خانوارھای ایرانی
نباید زمينه اشتغال از بين برود، چند روز پيش کارگران قزوینی مقابل اداره صنایع و معادن و استانداری قزوین : اظھار کرد

دانم باید چه خاکی بر سر کرد، آنانی که توجه ندارند باید به ھوش  تجمع کردند و بنده به آنان پاسخ دادم که نمی
ھای پوشينه باف  کارخانه: ھای کارگران سخن گفت و افزود ن از مشکالت و گرفتاریعليخانی خطاب به مسووال.بيایند

این عضو کميسيون حقوقی و قضایی مجلس در  . ،مه نخ و ناز نخ و سایر کارخانجات قزوین با چالش روبرو ھستند
  .دطرفی آنان به ویژه در زمان استيضاح وزرا ش تذکری به ھيات ریيسه مجلس خواستار رعایت بی

    عدم پرداخت مطالبات معوقه کارگران کارخانه کنف کار رشت
 

 برد و کارفرما از پرداخت یکارخانه کنف کار رشت ھمچنان در بحران به سر م" يالن گی داریهفعاالن ضدسرما"به گزارش 
 . ورزدی میدستمزدھا و مطالبات معوقه کارگران خوددار

 2 از يشب.  سال سابقه دارنديست تا ب12 آنان از يشتر کنند که بیخانه کار م نفر کارگر در کار104 حال حاضر در حدود در
 ی شده و بازنشسته شده اند اما ھنوز حقوق بازنشستگی معرفی اجتماعين نفر از کارگران به تام14ماه است که 

 ین شاغل در ا کارگرانی مابقیگر دیاز سو.  نشده استاریز اداره کار رشت به حساب شان ویشان به علت کارشکن
 . دستمزدھا و مطالبات معوقه خود ھمچنان محروم مانده اندیافت از دريزکارخانه ن

   1389   اسفند ماه  24 شنبه   سه
 

  یران ایع ھفتاد درصد صنايتتوقف فعال
                                               

 درصد صنایع کشور در ٣٠لس اسالمی رژیم اعتراف نمود فقط به نقل از نماینده قزوین در مج" ایسنا"خبرگزاری حکومتی 
 .حال فعاليت است

 ھزار شغل 500 ميليون و ٢این نماینده مجلس رژیم ھمچنين اذعان نموده است دولت احمدی نژاد در حالی وعده ایجاد 
وی تصریح می کند با .  را داده بود١٣٨٩ ھزار شغل در سال 600را در سال آینده داده که وعده ایجاد یک ميليون و 

 .توان فھميد که آمارھا با واقعيات فاصله زیادی دارند بررسی واقعيات جامعه می
  1389   اسفند ماه  24سه شنبه   

  
   فاسد ناريه مواد انفجار اثر بر کارگر دو شدن مفقود
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واقع در " بلده نور"ط بھمن در بخش فاسد و در نتيجه سقو" ناریه"بر اساس گزارش منتشره دو کارگر بر اثر انفجار مواد 
  .استان مازندران مفقود شدند

بلده نور " يانه رود"در اين حادثه که به علت انفجار مواد ناريه فاسد متعلق به يک شرکت راھسازی در منطقه روستای 
نابع محلی اعالم کردند م.  نفر از کارگران اين شرکت در زير بھمن گرفتار شدند که يکی از آنان نجات يافت٣اتفاق افتاد 

  .احتمال زنده ماندن این دو کارگر بعيد به نظر می رسد
   1389   اسفند ماه  24سه شنبه   

 دستمزد 

  معني است تشكيل جلسات كميته مزد بي
  

عضو ھيات مديره كانون ھماھنگي  :  آمده است89 اسفند24 ایلنا در تاریخ –به گزارش خبرگزاری دولتی کار ایران 
كننده  مصوبه روزگذشته شوراي عالي كار به ھيچ وجه تامين: گويد ي اسالمي كاراستان تھران ميشوراھا
  .كارگران نيست ھاي خواسته

 درصدي حداقل مزد به ھيچ عنوان با نرخ تورم اعالمي بانك مركزي ھم 9افزايش : وگو باخبرنگار ايلنا، گفت بقائيان درگفت
  .خواني ندارد

بانك مركزي در ابتداي ماه جاري پيش از تشكيل جلسات : ي كار منطقه شھر ري يادآور شدمسوول شوراھاي اسالم
 درصد رشد 9 درصد اعالم كرد اما در نھايت دستمزدھا تنھا 11.6 و 13.5مزد شوراي عالي كار نرخ تورم را به ترتيب 

  .داشت
 9رشد : شد،گفت مبناي نرخ تورم و تعيين ميھا بايد بر   قانون كار مصوبه دستمزد41وي با بيان اينكه مطابق ماده 

  .كاراست درصدي مزد مغايرقانون
 ھزار تومان صورت بگيرد ديگر تشكيل 40 تا 30اگر قرار است افزايش مزد در قالب اضافه كردن : اين فعال كارگري گفت

  .معني است جلسات كميته مزد محاسبه سبد خانوار بي
  پايان پيام

  
 گویيم غاز بھار را شادباش میفرا رسيدن سال نو و آ

  
طبيعت و فصل دوباره   دھد که بھار فصل زیبایی و طراوت رسد و این نوید را می بار دیگر روزی نو و سالی تازه از را می

نسيم، روز " کشد؛ شکوفه می روید و  شکند و بار دیگر زمين نفس می با آغاز بھار، زمستان می. زیستن، در راه است
بھار . گردند ھا باز می و دوباره بلدرچين ھوای ساختن آشيانه خواھد کرد و چلچله" گيرد  ا را جشن میھ ميالد اقاقی

، دوباره می شود و ...درس بزرگ دوباره ساختن است و کنایتی است که اگر زمين در بند، اگر زمان مصلوب، اگر چه 
  .باید ساخت می

ھای شریف و مبارزی که برای  ی انسان ی کارگران پيشرو و ھمه  خاطرهداریم یاد و در آستانه سال نو و بھار، گرامی می
ریای رفاقت و  مفھوم بی" گان آفتاب و  آنھا شيفته. رسيدن به زندگی بھتر، دل به دریا افکندند و از جان خود گذشتند

برای ھر انسان برادری ھر انسان " بودند و برای افق روشنی زیستند و تالش کردند که در آن " مفھوم بی فریب صداقت 
  .باشد" 

ھای مختلف  جان باختن تعدادی از کارگران در معادن باب نيزو، جمعی از کارگران ایران خودرو و صدھا کارگری که در پروژه
داریم یاد  ما گرامی می.  بود89بار سال  توليدی، صنعتی و ساختمانی، به کار اشتغال داشتند، از جمله خبرھای تاسف

ھای  ه بر اثر ناامنی محيط کار و یا در حوادث دیگر جان خود را از دست دادند و خود را در غم این خانوادهکارگرانی ک
  .کارگری، شریک می دانيم

. چنان در بند ھستند در حالی به استقبال بھار و آغاز سال تازه می رویم که تعداد بيشماری از زندانيان سياسی، ھم
ھا و مطالبات کارگران، زنان و دانشجویان بازداشت و محکوم  ی خود و در دفاع از خواستهآنھا به دليل اندیشه و باورھا

دانيم و اميدواریم که روزی برسد که کسی به جرم افکار و  ی این زندانيان می ما خود را در کنار خانواده ھمه. اند شده
  .باشد" ای  قفل افسانه" اعتقادش زندانی نشود و 

 و نوروز را به کارگران و 1390ھای کارگری فرا رسيدن سال  نگی برای کمک به ایجاد تشکلما اعضای کميته ھماھ
ی مردم زحمتکش تبریک گفته و با اميد به داشتن دنيایی به دور از استثمار و بی حقوقی نظام نابرابر سرمایه  ھمه

  .داری، آرزوی سالی سرشار از موفقيت و سربلندی برای ھمگان داریم

  ھای کارگری نگی برای کمک به ایجاد تشکلکميته ھماھ

  1389 اسفند 24 –

 

 !چند قرارداد ده ھا ميلياردی که این حرف ھا را ندارد
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” ًکال مجلس کجای کار است؟“ای تحت عنوان   اسقند با انتشار مقاله24 خبری عصر ایران در تاریخ –سایت تحليلی 
وزارت نفت در سال جاری قراردادھای نفتی و گازی “: رژی مجلس که گفتهضمن نقل قول یک عضو کميسيون ان: نوشت 

حاال که اعالم “: این سوال را مطرح کرده که” .بسياری را منعقد کرده، اما ھيچ یک را به اطالع مجلس نرسانده است
یک از قراردادھای شده وزیر نفت قانون اساسی را زیر پا گذاشته و به مجلس شورای اسالمی بی احترامی کرده و ھيچ 

نفتی را به اطالع آن نرسانده و سرخود عمل کرده است، آیا رگ غيرت نمایندگان خواھد جنبيد و وزیر را به پای ميز 
 !استيضاح خواھند کشاند تا درس عبرتی باشد برای سایرین؟ یا نه؟

در شرایط حساس کنونی که “ا ندارد و ھا ر از نظر نمایندگان، چند قرارداد دھھا ميليارد دالری نفتی که ارزش این حرف
دشمنان داخلی و خارجی درصدد ضربه زدن به نظام ھستند، کشور به آرامش نياز دارد و در راستای حفظ اتحاد و 

 !ھمدلی نباید وزیر نفت را استيضاح کرد

  

ميليارد تومان درآمد نفتی به حساب ذخيره ارزی واریز نشده پرونده تخلفات نفتی  11
  به دستگاه قضایی ارجاع شد م زماندولت اما

 
 امروز قرائت 89 ماھه سال 9گزارش کميسيون انرژی از عملکرد وزارت نفت در :  اسفند نوشت 24خبر آنالین در تاریخ 

 .شد که موید انحرافات ميلياردی دولت در اجرای قانون بودجه امسال بود

دیوان محاسبات تھيه کرده بود که گویای انحراف از عملکرد کميسيون انرژی این گزارش را به استناد گزارشات نظارتی 
عمده این تخلفات به عدم واریز به حساب ذخيره ارزی از محل فروش نفت .  ماھه وزارت نفت بود9 در وظایف 89بودجه 

یيد کردهخام و کاھش توليد نفت خام مربوط بود که کارشناسان دیوان محاسبات و سازمان بازرسی نيز این تخلفات را تا
 :گزیده این گزارش را که عماد حسينی سخنگوی کميسيون انرژی آن را قرائت کرد به شرح زیر است.اند

  ھزار بشکه توليد نفت خام در روز72کاھش 

عدم سرمایه گذاری شرکت نفت و عدم تامين منابع مورد نياز، از مھمترین دالیل کاھش توليد نفت است که عدم تحقق 
 .ا در پی داشته استبودجه کل کشور ر

 89 نموده که برخالف قانون بودجه  ميليون بشکه نفت را از طریق انجام معاوضه صرف فرآورده36شرکت نفت بيش از 
داری کل کشور واریز شده و پس از منظور مازاد درآمد نفت باید به حساب خزانه .روداست و تخلف آشکار به شمار می

 ميليارد 4. رکت نفت، مابقی را به حساب ذخيره ارزی بریزد که چنين نشده استنمودن صندوق توسعه ملی و سھم ش
 ميليارد بدھی مشتریان نفتی 6عالوه بر این، .  ميليون دالر از این محل به حساب ذخيره ارزی واریز نشده است300و 

 .ره ارزی واریز نشده است ميليون دالر به حساب ذخي11نيز به حساب ذخيره ارزی ریخته نشده و در مجموع بالغ از 

این اقدام بانک مرکزی و خزانه داری کل کشور و کاھش سایر درآمدھا در جھت خودداری از ارائه الیحه متمم و یا 
ارجاع تسویه حساب به انتھای سال، موجب تشدید کاھش توليد و به خطر افتادن امنيت  . بوده است89اصالحيه بودجه 
 .شده استگذاری کشور توليدی و سرمایه

 : راھکار از سوی کميسيون انرژی مجلس ارائه شده بود4در نھایت 

 .بينی شود  پيش90با توجه به نياز واردات کشور به واردات بنزین سوپر، اختصاص نفت برای این معاوضه در بودجه  -1

 این شرکت باید حداقل .در برنامه پنجم مبلغی برای سھم شرکت نفت ایران از توليد نفت در نظر گرفته شده است -2
 . ماه گزارش آن ارائه شود3الزم است که نظارت کامل صورت گيرد و در ھر . گذاری کند  ميليارد دالر سرمایه12

 .، عملکرد شرکت ملی نفت باید مورد بازبينی قرار گيرد89در انجام تسویه حساب مقاطع سه ماھه در سال  -3

 .بينی شود ز جمله درآمدھای مالياتی و غيره به صورت دقيق پيش ا90درامدھای عمومی در الیحه بودجه  -4

 پرونده تخلفات نفتی دولت به دستگاه قضایی ارجاع شد

پس از قرائت این  .پس از رای نمایندگان به گزارش تخلفات نفتی دولت، پرونده این تخلفات به دستگاه قضایی ارجاع شد
 .کثریت نمایندگان به تصویب رسيدگزارش، مجلس آن را به رای گذاشت که با رای ا

در این  .صالح خبر داد علی الریجانی نيز با تشکر از کميسيون انرژی به دليل تھيه این گزارش، از ارجاع آن به مراجع ذی
داری کل کشور واریز شده و پس از منظور نمودن سھم صندوق گزارش آمده بود که مازاد درآمد نفت باید به حساب خزانه

 .ی و سھم شرکت نفت، مابقی را دولت باید به حساب ذخيره ارزی بریزد که چنين نشده استتوسعه مل
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 ميليارد بدھی 6عالوه بر این،  . ميليون دالر از این محل به حساب ذخيره ارزی واریز نشده است300ميليارد و  4
ون دالر به حساب ذخيره ارزی واریز  ميلي11مشتریان نفتی نيز به حساب ذخيره ارزی ریخته نشده و در مجموع بالغ از 

  .نشده است

 دستمزد 

  كارگران باشند اعضاي شوراي عالي كار شرمنده
 
 دبيراجرايي خانه كارگر استان قزوين :  آمده است89 اسفند25 ایلنا در تاریخ –به گزارش خبرگزاری دولتی کار ایران  

  . كارگران باشند  تعيين كردند بايد شرمنده90راي سال كساني كه در شوراي عالي كارحداقل مزد كارگران را ب: گفت
دھد   درصد افزايش مي30ونقل را  زماني كه دولت خود ھزينه حمل: وگو باخبرنگار ايلنا، افزود عيدعلي كريمي درگفت

ايش  درصد افز9كنند چگونه حداقل مزد   درصد برآورد مي20وكارشناسان اقتصادي حداقل تورم سال آينده را پيش از 
  .يابد مي

حداقل انتظار از شوراي عالي كار اين بود كه حداقل بندي را در مصوبه بگنجاندكه در صورت افزايش تورم در : وي گفت
  . درصد فراتر رود9سال آينده حداقل مزد از 

اھد اگر به خواست كارگران توجه نشود درھفته كارگر سال آينده صداي اين قشر به مسووالن خو: وي تصريح كرد
  .رسيد

  پايان پيام
  

97Hنمازندرا نور شھرستان در "رود یال" روستای در سازی راه کارگر دو شدن کشته 

در شھرستان نور " یال رود" یک شرکت راه سازی پيمانکار اداره راه مازندران در روستای   کارگران23/12/89روز دوشنبه 
بر اثر این انفجار ، ریزش بھمن رخ داد که در .  که این شرکت اقدام به انفجار برای تخریب کوه کرد مشغول کار بودند

ان جمعيت ھالل احمر به علت ریزش برف و امدادگر. نتيجه آن ده نفر از کارگران این شرکت در زیر بھمن مدفون شدند
 به کمک   رساندند و پس از ھشت ساعت تالش  سرما با پای پياده خود را به محل حادثه در ارتفاعات کوھستانی

 شدید زیر   در این حادثه به علت سرمای  این شرکت  دیگر  دوکارگر .ھشت کارگر را نجات دادند" سگھای زنده یاب"
 .بھمن کشته شدند

ا فعاالن ضدسرمایه داری، کارفرما و پيمانکار خاطی شرکت راه سازی و در مجموع نظام سرمایه داری را به علت عدم م
  . ارزش قائل نشدن برای جان کارگران مقصر و قاتل این دو کارگر می دانيم رعایت مسایل ایمنی و

  گيالن داری ضدسرمایه فعاالن

  1389 اسفند 25

   تمزد را قبول کردند، دولت با قلدری رد کردکارفرمایان ھم افزایش دس

درحالی که در مذاکرات دوجانبه دستمزد بين کارگران و :  اسفند آمده است 25به نوشته سایت کلمه در تاریخ 
پيش از آخرین جلسه . درصدی حداقل مزد صورت گرفت دولت با این رقم مخالفت کرد١۵کارفرمایان توافق بر سر افزایش 

ر مذاکرات غيررسمی در حال انجام بود که در جلسه اصلی شورایعالی کار توافق نھایی تصویب شود اما شورایعالی کا
علی رغم ادعای وزیر کار مبنی بر این که در توافقی بين شرکای دولت حاصل شود، مورد پذیرش دولت است، با افزایش 

اما با توجه به احتمال بروز . دی نيز مخالف بوداین در حالی است که حتی دولت با افزایش سایر سطوح مز.مخالفت کرد
امسال برخالف سال ھای پيش نمایندگان .بحران کارگری، مجبور به پذیرش افزایش معادل افزایش مزد کارمندان شدند

وزارت کار حتی در سایت رسمی خود نيز حاضر به اعالم خبر مزد نشد و نمایندگان غيرواقعی و انتصابی کارگران مجبور 
 .اعالم خبر مصاحبه شده اند تا کارگران قانع شوند، کار صورت گرفته مربوط به نمایندگان خود آنان استبه 

از دو روز گذشته اعتراضات کارگری با تماس با برخی رسانه ھا آغاز شده است و دولت تالش می کند تا بحرانی پيش 
این در حالی است که تشکل خانه کارگر که باصطالح .ذرانندًو فعال امروز را به فردا بگ. نياید و کشور وارد تعطيالت شود

یک کميته خاص دستمزد داشته است و رقم مزد را یک ميليون تومان برآورده کرده بود، و دبير کل خانه کارگر علی رغم 
 ۴١مطابق ماده .چند مصاحبه پيش از تعيين دستمزد پس از اعالم رسمی آن دیگر حاضر به موضع گيری نشده است

 درصد کمتر از نرخ ۶/٢قانون کار حداقل مزد باید متناسب با نرخ تورم اعالمی بانک مرکزی تعيين شود که رقم مصوب 
 درصد به وزارت کار اعالم کرده است، اما نمایندگان کارگران که مطالعاتی ۶/١١بانک مرکزی نرخ تورم را .تورم بوده است

 درصد افزایش یافته و نرخ تورمی بانک ٣٣بد خانوار کارگری بيش از را انجام داده اند، می گویند اقالم مصرفی س
 درصدی ١۵مسئله اصلی در این موضوع آن است که در شرایطی که حتی نمایندگان کارفرما نيز رشد .غيرواقعی است

 نيز کارفرمایان را منطقی دانسته اند دولت با قلدری و بی اعتنایی به رأی اکثریت یعنی نمایندگان به اصطالح کارگران و
  .نظر غيرعادالنه و زورگویانه خود را به مرحله اجرا در آورده است
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  دولت برای حذف یارانه شير چاره اندیشی کند

دامداران را نگران تر از  حذف یارانه شير98H یک نماینده مجلس با بيان اینکه:  اسفند می نویسد 25سالمت نيوز در تاریخ 
دولت باید ھرچه سریع تر برای حل این مشکل که دامن تعداد زیادی از مردم ما را گرفته است، : امروز خواھد کرد، گفت

در مجلس شورای اسالمی ظھر امروز چھارشنبه طی تذکری  تربت جام99H ی نماینده مردمغالمرضا اسداللھ. اقدام کند
بيشتر کشاورزان100H ن واز مسئوالن اجرایی کشور می خواھم که به وضعيت دامدارا: شفاھی در صحن علنی گفت

  .رسيدگی کنند
در وضعيت نامطلوبی به سر می برند ؛  پایين بودن قيمت شير101H دامداران کشور به علت باال بودن نرخ علوفه و: وی افزود

 بيکاری در ميان اقشار محروم به نحوی که ادامه این وضع موجب ورشکستگی دامداران خواھد شد و روز به روز ھم به
  .جامعه افزوده می شود

دارند که  یارانه شير103H مطالبات سنگينی از دولت به خاطر فرآورده ھای لبنی102H این نماینده مجلس با بيان اینکه کارخانه ھای
رخانه ھا و سرانجام زیان وارد شدن ھمين موضوع باعث تضعيف این کا: ھنوز پرداخت نشده است، ادامه داد

  .در کشور شده است توليدکنندگان شير104H به
دامداران را نگران تر از امروز خواھد کرد، لذا دولت باید ھر چه سریع تر برای حل این  حذف یارانه شير105H :اسداللھی گفت
  .من تعداد زیادی از مردم ما را گرفته است، اقدام کندمشکل که دا

ادامه روند کنونی به ھيچ وجه به صالح کشور نيست، امروز تعداد زیادی از دامداران کشور ما به دليل : وی اظھار داشت
نده نزدیک مقرون به صرفه نبودن دامداری مجبور به فروش دام ھای خود با قيمت ھای پایين ھستند که این موضوع در آی

  .لطمه وارد خواھد کرد تأمين مواد غذایی106H به استقالل کشور در
ماشين 109H برای تأمين سوخت کشاورزان108H در مجلس با اشاره به مشکل تربت جام107H نماینده مردم

با مشکل مواجه ھستند و مقدار سوختی که  کشاورزی112H از بابت تأمين سوخت تراکتورھای کشاورزان111H :گفتکشاورزی110H آالت
   .را نمی دھد کشاورزان113H به عنوان سھميه در اختيار آنان قرار گرفته است، به ھيچ وجه کفاف نياز

 
   ھزار تومانی330 فقر مطلق به کارگران ، با دستمزد تحميل

 اسفند خود، حداقل دستمزد كارگران برای 23، در جلسه بعدازظھر دوشنبه "شورای عالی كار" مدافعان سرمایه در 
ر این، این نھاد ضد عالوه ب.  تومان تعيين كرد300 ھزار و 330 درصد افزايش نسبت به سال قبل، 9سال آينده را با 

 10 ھزار تومان افزایش یافته، اما حق مسکن بدون تغيير ھمان 28 ھزار تومان به 20کارگری اعالم کرد که بن کارگری از 
  .باشد  تومان می200ھزار تومان بوده و سنوات نيز مانند امسال، روزانه 

 کارگران 90را به دستمزد سال )  ھزار تومان 27( نمایندگان و مدافعان نظام سرمایه داری در شرایطی، این مبلغ 
ھای زندگی این خانوارھا را  بيند که این مبلغ بسيار ناچيز، به ھيچ عنوان ، ھزینه اند که ھر انسان منصفی می افزوده

ر خط  ھزار تومان نيز برسد ، باز ھم کارگران در زی400اگر این ميزان دستمزد با احتساب مزایا حتی به . کند تامين نمی
بندی  برای اثبات این مسئله ھم الزم نيست که به سراغ آمارھای رسمی و غير رسمی و درجه. برند فقر مطلق بسر می

این واقعيت کامال واضح و . توان آن را بدست آورد ی سرانگشتی نيز می را که با یک محاسبه.فقر مطلق و نسبی برویم 
ی یک خانواده چھار نفری به مراتب بيشتر از این  ورد نياز ماھيانهروشن است که قيمت کاالھای اساسی و امکانات م

داران و مدیران نھادھا و ارگان ھای مدافع سرمایه و  آیا سرمایه. کند چنان سير صعودی را طی می مبالغ بوده و ھم
ضور دارند و در واقع کسانی که به شکل خودخوانده ای خود را به عنوان نماینده کارگران جا زده و در شورای عالی کار ح

 ھزار تومان در ماه ، امرار معاش کنند؟ آیا با 330فرمایشی و عامل صاحبان سرمایه ھستند، می توانند با دریافت 
ی خوراک، پوشاک، مسکن، بھداشت و درمان ،   گوی ھزینه افزایش تورم و گرانی روز افزون، این حداقل دستمزد جواب

   ی کارگری است یک خانواده . . . سوخت، تحصيل، تفریح و مسافرت و

ست  این در حالی. ھای باال منفی است اش به پرسش فریب کارگران را نداشته باشد پاسخ بدون تردید کسی که قصد 
که بسياری از کارگران به دليل بيکاری و عدم امنيت شغلی، ھمواره با دستمزدی پایين تر از مبلغ رسمی و اعالم شده، 

واضح است که تعيين یک چنين دستمزدی از یک سو فاصله . دین سال است که این روال ادامه داردکار می کنند و چن
طبقاتی در جامعه را شدت می بخشد و بيش از پيش ریاضت کشی ، فقر ، خانه خرابی و انواع نابسامانی ھا را به 

 ھزار تومانی ، 330دستمزد ماھيانه . ال داردداران را به دنب کارگران تحميل می کند و از سوی دیگر باال رفتن سود سرمایه
کند تا برای امرار معاش، به اضافه کاری بيشتر مبادرت ورزند و صاحبان سرمایه نيز برای رسيدن به  کارگران را ناچار می

 و شود که کار کودکان ھای زندگی باعث می فاصله زیاد بين درآمد و ھزینه. دھند سود بيشتر، شدت کار را افزایش می 
گان نيروی کار، ناچار به تحمل شرایط بسيار سخت ِ کاری ، با  کار خانگی زنان، در جامعه گسترش یافته و فروشنده

   .دستمزد و مزایای ناچيز می شوند

" شان، از جانب به اصطالح  گان واقعی  پشت درھای بسته و بدون دخالت کارگران و نمایند1390حداقل دستمزد سال 
گوی نيازھای  این دستمزد به ھيچ وجه پاسخ. یا ھمان شورای عالی سرمایه ، تعيين شده است " شورای عالی کار 

ی ثروت و رفاه در جوامع بشری،  گان ھمه کارگران این سازند. موجود و فزایندۀ کارگران و خانواده ھای آنان نيست 
 را نسبت به تعيين چنين دستمزدی اعالم آنان باید از ھر طریق ممکن اعتراض خود. ای نيستند  شایسته چنين زندگی

ھایی که با ارادۀ جمعی  دارند و برای این کار نيز راھی جز اتکا به نيروی اتحاد و ھمبستگی طبقاتی خود و ایجاد تشکل
ی کارگران قادرند تا در ھمين شرایط نيز دستمزد ھایی به مراتب باال تر از حداقل ھا. خود آن ھا ایجاد شده باشد ندارند 

را به این طبقه و مدافعان " شورای عالی کار " اعالم شده توسط سرمایه داران و ارگان ھای شناخته شده آن مثل 
سينه چاک آنان تحميل کنند و تا رھایی کامل از منجالب سرمایه ، سرمایه داران و عوامل آنان را از جمله در این زمينه به 

ی که اگر اراده کند و تنھا برای چند لحظه دست از کار بکشد چرخ ھستی از این برای طبقه ا. عقب نشينی وادار نمایند
کارگران فقط باید ھمدیگر را در مراکز کار و زیست خود پيدا کنند ، . چرخش باز می ماند خيلی دست نایافتنی نيست 
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در مقابل سرمایه و تشکل ھای خود را بسازند ، آن ھا را به ھم پيوند زنند و متحد و متشکل خواست ھای خود را 
آری ما کارگران اگر متشل شویم می توانيم خواست . سرمایه داران قرار داده ، یکی پس از دیگری به آنان تحميل نمایند 

   .ھا و مطالبات خود را حتی در ھمين شرایط ، به حاکمان سرمایه تحميل کنيم 

  1389  اسفند25 – ھای کارگری کميته ھماھنگی برای کمک به ایجاد تشکل

 دستمزد 

  شوراي عالي كار در خصوص حداقل مزدكارگران تجديد نظر كند
  

  دبيراجرايي خانه كارگر استان مازندران :  آمده است89 اسفند25 ایلنا در تاریخ –به گزارش خبرگزاری دولتی کار ایران  
  .موضوع حداقل مزد براي كارگران جنبه حياتي و اساسي دارد: گفت
عدم افزايش مناسب حداقل مزد كارگران باعث ركود اقتصادي و كاھش : وگو با خبرنگارايلنا افزود ي درگفتدريابيگ... نصرا

حداقل مزد كارگران : نماينده سابق كارگران درشوراي عالي كار گفت. شود قدرت خريد كارگران و مزد بگيران مي
شد كه متاسفانه اعضاي شوراي عالي به  يين ميبايدبراساس تورم سبد ھزينه خانوار ومطابق شرايط استان و واحد تع

  .اين موارد توجه نكرد
دبيراجرايي خانه كارگرمازندران افزايش حداقل مزد كارگران متناسب با واقعيت اقتصادي را باعث افزايش بھره وري اين 

 از محرومان است خواھيم به اھداف اصلي نظام كه حمايت از وزير كار و اعضاي شوراي عالي مي: قشر دانست وگفت
  .توجه ويژه داشته باشد

  . تجديد نظر كنند90خواھم كه درخصوص حداقل مزدكارگران براي سال  از شوراي عالي كار مي: دريابيگي گفت
  پايان پيام

  
 گزارشی از کودکان کار وخيابان مشھد در آستانه فرا رسيدن سال نو

 کودکان کار وخيابان مشھد

! ھمين جا ھستم... در حال و ھواي عيد و بھار و بازار، من را ھم ببين :  ایسنا آمده است به گزارش خبرگزاری دولتی
كنيم كه سر  در جاي جاي شھرمان كودكاني را مشاھده مي... اين روزھا در ميانه حال و ھواي عيد و بھار و بازار 

شايد تجربه كرده باشيد وقتي . ھستنداند و مشغول به كاري  ھا، زيرگذرھا، پارك و اماكن عمومي ايستاده چھارراه
در آن لحظه شما چه احساسي را . خواھد كه از او گل بخريد آيد و از شما مي تان مي كودكي با يك دسته گل به دنبال

  .ايد؟ بھتر است بپرسم چه فكري از ذھنتان گذشته است تجربه كرده

رسد اما االن او با جعبه فال در دست و يك پرنده توانست در مدرسه باشد درس بخواند و به آرزوھايش ب مي" محمد"
  .كوچك در آغوش، گوشه خيابان مشغول فال گرفتن است

  .كند  مردم كار مي مادرم مريض است بايد عمل كند پدرم چند سال است كه فوت كرده و مادرم در خانه: گويد مي

خونن و من مجبورم كار   خواھر دارم كه درس ميدر آينده دكتر بشم و مادرمو خوب كنم ولي دو تا"آرزويش اين است كه 
  ."كنم تا حداقل اونا بتونن به آرزوھاشون برسن

بينم كه با  ھاي ھمين شھر، دختري را مي توان يافت؛ سر يكي از چھارراه كودكان مثل محمد را در اين شھر بسيار مي
  .اندازد ھا را برق مي كند و شيشه ماشين دوست كوچكش اسپند دود مي

. پراكند، توي نگاه پرسشگرم ھاي آفتاب سوخته خنده نمكينش را مي با آن نگاه روشن و گونه. روم سراغشان مي
  .فروشم كنم، گاھي گل مي ھا اسپند دود مي ھر روز صبح تا شب سر چھارراه: گويد مي

  .كنم ك ميآم و به بابام كم خونم و كالس دومم ولي تابستونا مي درس مي: دھد ادامه مي. اسمش زھراست

افسانه . ترم تونه راه بره، من از ھمه كوچك سه تا خواھريم، مامانم نمي: دھد پرسم ادامه مي اش كه مي در باره خانواده
  .كشد كند و دست زھرا را مي  با قرمز شدن چراغ خداحافظي مي-كرد   دوستش كه تا آن موقع ما را نگاه مي-

اش  پسرعمه. زند ر از كودكان كار مھاجر است و كفش مردم را واكس مييكي ديگ. شوم آشنا مي" حسن"توي پارك با 
سواد است و آرزويش داشتن يك دوچرخه   سال دارد ولي بي10حسن با اينكه . فروشد ھم ھمراھش ھست و فال مي

  .است

  .كشد و فرار را به ماندن ترجيح داد اش ھم خجالت مي ، پسر عمه"سعيد"
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ھايش  تمام گل. ريم در دست و لباس نازكي بر تن كه ھيچ تناسبي با سردي ھوا ندارد، دختركي است با گل م"نعيمه"
اگر اين كار رو نكنم يا ... فروشم  ھميشه گل مي: گويد كه معتاد است از پدرش مي. كند خرم كلي ذوق مي را كه مي

  .زنه اگه كسي ازم گل نخره بابام منو مي

ھاي روي  كمي لكنت زبان دارد و من متوجه كبودي. كيده استدستھايش پينه بسته و خش.  سالش است7فقط 
  !ھاي سنگيني دارد پدرش دست: كنم  شوم با خودم فكر مي ھايش كه مي پيشاني و دست

  ...ھايش كه نگاه كردم ديدم پينه بسته و خشكي زده به دست

ينده و فردا خداحافظي كرده و چشم كودكاني كه با آ. اند كار كنند  گوشه شھرمان كودكاني ھستند كه محكوم در گوشه
به راستي .  جوانه زدن خشكيده است استعدادھايي دارند كه مي توانست به بار بنشيند اما در لحظه. اند به حال دوخته

  توان كرد؟ براي اين كودكان چه كار مي

  حل سریعتر مشکالت دامداران و زعفران کاران

این روزھا دامداران وضعيت بسيار بدی دارند و نرخ آذوقه دام بسيار :  گفتاسداللھی در تذکری با تبریک آغاز سال جدید
 .نسبت به نرخ آذوقه کمتر است قيمت شير114H باالست و از آن طرف

اگر وضع به ھمين منوال پيش برود بسياری از دامداران ما ورشکست می شوند و باید یک فکر متأسفانه : وی افزود
از آن طرف . را به دامداران پرداخت نکرده اند  شيرقيمت115H اساسی در این رابطه صورت گيرد، در حالی که تا به حال نيز نرخ

پرداخت نکرده اند، ھمچنين شير یارانه ای117H د را به دولت در موردنيز مطالبات خو فرآورده ھای لبنی116H کارخانه ھای
اگر این مسأله نيز به ھمين منوال پيش برود وضعيت بدتری ایجاد خواھد شد و دامداران .  دارند28/12را تا  یارانه118H بحث

 .واقعا مستأصل تر می شوند
 وسيله به جمع بيکاران ما اضافه امروز عده ی زیادی به دنبال فروش دام ھای خود ھستند و روزبه روز با این: وی گفت
 .می شود
نيز  خرید زعفران121H در بحث: کارھا اشاره کرد و گفت مشکل زعفران120H و تایباد در مجلس ھمچنين به تربت جام119H نماینده
در این راستا از ریيس جمھور تقاضا می شود مانند مداخله در حل . ما با مشکل مواجه ھستند زعفران کاران122H واقعا

، اکنون نيز در این مسأله دخالت کشاورزان123H  و نجات جمع زیادی از84 و اوایل سال 83 قشر در اواخر سال مشکل این
آن  قيمت تمام شده125H ، آن را در بورس ببرند یا به نحوی مداخله کنند کهشورای عالی زعفران124H کنند و برابر مصوبات

 .در بياید زعفران کاران126H برای
با توجه به اینکه شاھد نزول برکات آسمانی : اشاره کرد و گفت کشاورزی127H وی ھمچنين به مسأله سوخت تراکتورھای

ما ھم دیم کار بوده و امروز به دنبال شخم زدن زمين ھای خود ھستند باید گفت  کشاورزان128H ھستيم، جمع زیادی از
 .درنظر گرفته شده، به ھيچ وجه کفاف نمی دھد کشاورزی129H مقدار سوختی که در حال حاضر برای تراکتورھای

 .وی خواستار تجدیدنظر در این زمينه شد
با توجه به اینکه سال : و تایباد نيز اشاره کرد و گفت تربت جام130H اسداللھی ھم چنين به مساله ی سيل بندھای منطقه

گذشته تعدادی از روستاھای ما دچار سيل گرفتگی شدند و حتی تلفات جانی در این زمينه داشتيم متأسفانه علی 
ابه حال ستاد حوادث غيرمترقبه اقدامی در این راستا انجام نداده است، لذا قبل از اینکه فاجعه رغم پيگيری ھای مکرر ت

ای دوباره رخ دھد و شاھد تلفات جانی باشيم، در خصوص سيل بندھای روستاھایی که آسيب پذیر ھستند نيز باید 
 .اقدام شود

خ به تذکرات اسداللھی اظھار اميدواری کرد دستگاه حجت االسالم ابوترابی که ریاست جلسه را برعھده داشت، در پاس
   .ھا و مسووالن ذیربط تذکرات وی را مدنظر قرار دھند

 ابالغ جدول مزد طرح ھماھنگ طبقه بندي مشاغل شركت ھاي خدماتي
  

ي جدول مزد طرح ھماھنگ طبقه بند:  آمده است89 اسفند26 ایلنا در تاریخ –به گزارش خبرگزاری دولتی کار ایران 
  . ابالغ شد1390مشاغل شركت ھاي خدماتي ، پشتيباني وفني مھندسي براي اجرا در سال 

 وتعيين ميزان افزايش ھر يك از گروه ھاي شغلي ، جدول مزد گرو ه ھاي 1390به گزارش ايلنا،پس ازتصويب مزد سال 
  .ماعي ابالغ شدبيست گانه شركت ھاي خدماتي ، پشتيباني وفني مھندسي توسط وزارت كار وامور اجت

 قانون كار، مزدكارگران شاغل در بخش ھاي مختلف خدماتي، پشتيباني وفني مھندسي مي 49و48در اجراي ماده 
 گانه شغلي وطبقه بندي مشاغل مورد تاييد وزارت كار واموراجتماعي پرداخت مي 20بايستي براساس گروه ھاي 

  .شود
  .كليه انجمن ھاي صنفي سراسركشور ابالغ گرديدعينا به 1390جدول مزدي مصوب جھت اجرا درسال

  پايان پيام
  

  كارگران و كاركنان گروه صنعتي صفا حقوق و مزاياي معوقه ندارند
  

: مدير روابط عمومي گروه صنعتي صفا گفت: آمده است89 اسفند26 ایلنا در تاریخ –به گزارش خبرگزاری دولتی کار ایران 
  . حقوق و مزاياي خود را به موقع دريافت مي كنند و مشكلي در اين زمينه وجود نداردكارگران و كاركنان اين گروه ھمگي

اين كه برخي شايعاتي را به اين گروه نسبت مي دھند و مدعي : وگو با خبرنگار ايلنا افزود رضا بامداد اصل درگفت
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  .ھستند كه كارگران شاغل در اين گروه حقوق و مزاياي معوقه دارند بي مورد است
 پرسنل به عنوان يكي از قطب ھاي صنعتي 5500وي با اشاره به اين كه مجموعه گروه صنعتي صفا با در اختيار داشتن 

اميدواريم با تعامل و ھمكاري خوب اين گروه با دولت اين روند بھتر از گذشته ادامه داشته : خاورميانه مطرح است، افزود
  .باشد

  .گونه تعديل نيرويي در اين گروه وجود نداشته است سال گذشته ھيچ 5طي : او تصريح كرد
 پايان پيام

  
     بودن در کرمان دستگير شدند بھائی دو معلم به خاطر

   
مھدکودک در  یک در را دو معلم بھائی  ماموران امنيتی و اطالعاتی رژیم:  آمده است ایسنا دولتی خبرگزاری   به گزارش

. کرده است، که ز بين المللی بھائيان تائيد کرده و در ھمين رابطه بيانيه ای منتشراین خبر را مرک. دستگير کردند  کرمان
در اجالس اخير سازمان ملل مربوط به رسيدگی به وضعيت حقوق بشر در ایران ، وضعيت  : آمده است آن در بخشی از

ی گردد، مورد توجه قرار گرفته بھائيان در ایران و فشار فزاینده ای که عليه سيصد ھزار بھائی ساکن ایران اعمال م
  .است

 
 "در آچيالن“اخراج كليه كارمندان بھايي شركت 

توسط ماموران اطالعات سپاه ” آچيالن در“ در حاليکه بيش از دو ماه از بازداشت مدیر عامل و پنج نفر از کارمندان شرکت
ت مزبور در شھرھای تھران و مشھد کارگران بھایی شاغل در شرک گذشته است، طی روزھای گذشته کليه کارمندان و

 .سپاه از کار اخراج شدند به دستور ادارهٔ اطالعات
مجموعه فعاالن حقوق بشر در ایران، تعداد دقيق اخراج شدگان ھنوز  بنا به اطالع گزارشگران ھرانا، ارگان خبری

 .اند شده  از کار اخراج شھروند بھایی در آستانهٔ عيد نوروز و فرارسيدن سال نو٢۵از  مشخص نيست ولی بيش
 .باشند کارمندان از پيروان آئين بھایی می قابل ذکر است از بين شش شھروند دستگير شده فوق الذکر، سه نفر از

مشخصی در مورد دليل این دستگيری و محل نگھداری بازداشت شدگان به  گفتنی ست تاکنون ھيچ نوع اتھام روشن و
 .ارائه نشده است ھای ایشان خانواده

خبرگزاری دولتی فارس مبنی بر ممنوعيت استفاده از  الزم به یادآوری ست که بازداشت این افراد پيرو انتشار خبری در
به دالیل امنيتی و وارد کردن اتھام وابستگی شرکت مزبور به بھائيان ” آچيالن در“ ھای اتوماتيک ساخت شرکت درب

  گرفته بود صورت

  ایران از طرف نھادھایی کارگری جھانبه کارگران  پيام تبریک سال نو

مروز جنبش اتحادیه ھای بين المللی کارگری تبریکات صميمانه خود را به مناسبت نوروز در ایران به شما خواھران و ا
  برادران خود که برای استحقاق حقوق اوليه خود بر عليه رژیم  سرکوبگر مبارزه ميکنيد اعالم ميکند

ایستادگی برای گرفتن حق تشکيل اتحادیه کارگری جھت نمایندگی و دفاع از منافع برای شجاعت در سخن گفتن و 
برخی نيز مانند کمانگر . شما در مقابل کارفرما، کارگران ایرانی اخراج و بازداشت شده اند و شکنجه و زندانی گشته اند

راه سازماندھی کارگران، بدبختی و اعدام شدند، و دیگرانی که عليرغم تھدید به مرگ و جنایت قضائی، با مبارزه در 
  سرکوب را به مقابله طلبيده اند

شما بدانيد که ما در این مبارزه با شما ھستيم و به این ھمراھی خود با شما ادامه خواھيم داد تا تمام زندانيان آزاد 
  گردند و حقوق تمامی کارگران ایران در عمل و در قانون مورد حمایت قرار بگيرد

 .زيادتر بيکاران، فقر اما روز به روز بيشتر و تعداد. شود  نو ميسال به زودی

منتظر که جعفر ماھی فروش مورد  ام ايستاده. برند خرند و به خانه مي سرچشمه تھران، شلوغ است و مردم ماھی مي
کوبد و زن دستش را  دخترک پا مي. بروم خانه اعتمادم ماھی سفيدی را که برايم کنار گذاشته بگيرم و

 «.بخرم پول نداريم ماھی. نداريم«.کشد مي
دست . ھاست چيزی نخورده است سال انگار. او رنگ پريده و درمانده است.زند چشمانم روی صورت زن درجا مي

  زند کشد و دختر بچه زار مي دخترش را مي
  »رمايشف«:گويد کشد توی صورتش و مي زن چادرش را مي. کنم خودم را خبرنگار معرفی مي. روم جلو مي

. کند از جلويم رد شود سعی مي زن. گويم ای مي اين را بدون ھيچ مقدمه و موخره» ايد؟ چند وقت است گوشت نخورده»
  .کردم بارھم خانه زنی گوشت خوردم که خانه شان کار مي آخرين. شش ماه است« :گويد گردد و مي بعد ناگھان برمي

  «ھای عيد چي؟ کيايد؟ خورا حتی برای عيد نوروز گوشت نخريده»

حوش قلعه مرغي، خانی آباد،  يک قدم بياييد جنوب شھر، حول و. زنيد ھا رو مي تان سير است که اين حرف شما شکم»
  «.گوشت که سھل است نان ھم ندارند بخورند. مثل ما زيادند
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حاجی سال خوبی «. آقاجعفر  دھد به ھا را مي کند و پنج ھزاري دست در جيبش مي. گيرد مرد ده تا ماھی سفيد مي
  «.ات با برکت باشه سفره ان شا ھميشه. به حاج خانم ھم سالم برسون. داشته باشی

  «در پناه حق باشی «:گويد زند و مي حاجی دستی به ته ريشش مي

» .منطقه دوازده است يکی از معاون شھرداری «:گه جعفرآقا مي» اين حاجی کی بود؟ «:پرسم از جعفرآقا مي
  .کار و بار تجارتش بد نيست کنه و ھا ھم کار مي با اين سپاھي. ناسيش؟ خيلی وضعشون توپهش نمي

برای من که از طبقه . شود نمي باورم. شود سی ھزار تومن دو کيلو ماھی مي. گيرم ماھی سفيدم را از جعفر آقا مي
 کشيد کشيد و سرش داد مي  ميکه دست دختر خود را چه برسد به زنی. متوسط جامعه ھستم اين مبلغ زياد است

ھوای شمال تھران و تجريش  حال و. روم شوم و به سمت محله قلعه مرغی مي سوار ماشين مي. ام عذاب وجدان گرفته
مردم مثل شمال . ھا است ھا و ماھی سياه قرمز ھای قرمز ماھی بعضی جاھا، تشت. ھا نيست در اين کوچه خيابان

اندازد و يک ماھی سرخ برای پسری  مجيد تورش را در تشت قرمز مي. روند نمي وشھر با سرعت از اين سو به آن س
  «ای پسر جان؟ چند ساله«.گيرد ساله مي ھفت ھشت

  «.ھشت ساله»

  .ام پرسم انگار سوالی غريب پرسيده اين را که مي» خوريد؟ سبزی پلو ماھی مي»

اما ھيچ وقت نشده که سبزی  ھی شب عيد برايمان گفتهمادرم ھميشه از سبزی پلو ما. ام من تا بحال ماھی نخورده»
  «.پلو بخوريم

  «پدرت چه کاره است؟«:پرسم مي

مادرم ھم دست راستش  .اوضاع خوبی نيست. امسال حقوقش سه ماھی است عقب افتاده. پدرم کارگر کارخانه است
  «.فروشم آدامس مياز مدرسه  بجايش عصرھا بعد است و من  کند و در بستر افتاده ديگه کار نمي

  «عيد برايت چه معنايی دارد؟»

ھمش اينکه . مادر و پدرم است اش غر و اندوه و دعوای ھمين بقيه. گاھی چند تا اسکناس قرمز پانصد تومانی عيدی»
  «.که فقيريم و لباس نو برايمان نيست. ما نداريم

نويی ازاين  خوش است شما سر سالدلتان .  ھاست گوشت آشغال ھم نخورديم ماھی که سھل است ما مدت»
  «.ارزشی دارد ھای ايران چه ھای غريبه سير باشد شکم بچه شکم بچه. پرسيد ھا مي سوال

دانم  مي. اينھا را زنم رنگ کرده» .گويد که بساطش را چيده و در حال فروش تخم مرغ رنگ کرده است اين را مردی مي
  «ھايم شکم بچه برایشود  اما خب يه پولی مي.  که قيميتی ندارد

در ميان ھمھمه آجيل و شکالت و . زيادتر شود و تعداد بيکاران، فقر اما روز به روز بيشترمي. شود سال به زودی نو مي
ھای  خانواده. اند ھاست حقوق نگرفته خيابان، کارگرانی که ماه خوراکی و عيدی و سبزی پلو ماھی کودکان کار و

خالی  آنھا در ھمان تعابير ساده و ھمان غذاھای. شخص و شادی از نوروز و عيد ندارندتعريف م اما ھيچ…سرپرست و بي
  از رنگ و طعم سال نو را آغاز خواھد کرد

 پيام تبریک علی نجاتی برای سال جدید
  !  کارگران و مردم عزیز

جای جھان که ھستيد تبریک  خورشيدی را به تمام شما کارگران و مردم عزیز در ھر 1390با درود و شادباش ، آغاز سال 
 به استقبال نوروز می رویم، یعنی آغاز شکفته شدن شکوفه 89زمستان و به اتمام رسيدن سال  با پایان گرفتن.ميگویم

 این ثروت -اميدوارم که در این سال دیگر ھمچون سال ھای قبل شاھد اخراج و زندانی شدن کارگران .ھای بھاری
رگرانی که فقط به خاطر دفاع از یکی از خواسته ای خود یعنی خواسته ھا و مطالبات  نباشيم، کا- آفرینان بی ثروت 

  .صنفی خویش و دیگر ھم طبقه ای ھایشان محکوم به اخراج و زندان ھای طوالنی مدت شده اند

 کارگران به  دیگر شاھد بيکار شدن کارگران و عقب افتادن دستمزد ھای آنان نباشيم؛ اگر چه90اميدوارم که با آغاز سال 
چرا که این .خوبی ميدانند که ما حتا در صورت دریافت دستمزد ، ھميشه با مشکالت عدیده ی معيشتی روبرو ھستيم

  .دستمزدھا به ھيچ عنوان کفاف ھزینه ھای باال و کمر شکن زندگی را نمی دھد
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 و ھمکارانم در نيشکر ھفت تپه ضمن ميخواھم در این روزھای پایانی سال از طرف خودم و دیگر دوستان! دوستان کارگر 
ابراز تاسف و تسليت به خانواده ھای کارگران جانباخته در ایران خودرو و کارگران معدن در استان کرمان سال جدید را به 
آنان نيز تبریک گفته و برای خانواده ھای این کارگران شریف و جانباخته سالی با موفقيت و سرسالمتی را آرزو 

  .ھميشه گرامی بادیادشان .کنم

  .اميدوارم در سال جدید دیگر شاھد اینگونه حوادث دلخراش و تاسف برانگيز برای کارگران نباشيم

  !سال نو بر ھمگی شما کارگران و ھم طبقه ای ھای عزیزم، گرامی باد! کارگران عزیز

  !عيدتان مبارک باشد ؛ھر روزتان نوروز و نوروزتان پيروز

  جی نيشکر ھفت تپه کارگر اخرا–علی نجاتی 

   شوش– خوزستان – 1389 اسفند 28

در رابطه با اعتصاب سراسری در اعتراض به اعدام زندانيان   احضار اصناف مھاباد
 سياسی

   
براساس خبرھای رسيده، طی روزھای اخير تعدادی از بازاریان شھر مھاباد به  :آژانس خبری موکریان می نویسد
به گزارش آژانس خبری موکریان ،نام چند تن از این بازاریان اسماعيل . احضار شدند دادسرای عمومی و انقالب این شھر

فتحی، علی حسين پور جوان، بھمن تنھایی، بھمن صفایی، انور جھانگيری و محمد محمدی توتونچی اعالم شده 
  .است

 در اعتراض به اعدام چند  اردیبھشت سال جاری که23گفته می شود این افراد به علت تعطيلی مغازه ھا و بازار در 
   .شھروند کرد صورت گرفته بود، احضار شده اند

شایان ذکر است که به دنبال اعدام تنی چند از شھروندان کرد در اردیبھشت ماه سال جاری، مغازه ھا و بازار در بخشی 
  .از شھرھای کردستان در اعتراض به این اقدام تعطيل شد

  
 دستگير شدنددرکرمانشاه  سه تن از کارکنان یک کتاب فروشی

  
 به .آباد کرمانشاه منتقل شدند سه تن از کارکنان یک کتاب فروشی در کرمانشاه بازداشت و روز گذشته به زندان دیزل

خر اسفند ماموران امنيتی با مراجعه به کتاب فروشی پایيزان در کرمانشاه سه تن از کارکنان این کتاب گزارش ھرانا، آ
آباد کرمانشاه منتقل   فروش کتب دینی بھایی بازداشت و پس از چند روز بازجویی به زندان دیزلاتھام فروشی را به

  .نمودند

  دمنطقي دستمزدھا به سود كارگران نخواھد بو افزايش غير

 درصدي حقوق كارگران 9افزايش  : اسفند آمده است 28به نوشته سایت سندیکای شرکت واحد تھران و حومه در 
   .  به ھيچوجه منطقي و توجيه كننده تورم و فقر موجود نيست  1389 در سال  لي كارتوسط شوراي عا

 اعالم مي شود بايد به گونه اي  حداقل مزد كارگران با توجه به درصد تورمي كه از طرف بانك مركزي جمھوري اسالمي
حقوق ھيچكدام از فاكتورھا لحاظ  درصدي افزايش 9   ولي با اعالم  نفره را تامين كند4باشد كه زندگي يك خانواده 

    نظرات كارفرما ھا و دولت تعيين شده است نشده و تنھا بر اساس
ھمانگونه كه بارھا اعالم كرده ايم عدم حضور تشكل ھاي مستقل كارگري و نمايندگان واقعي كارگران در شوراي عالي 

   ان مي باشند وتنھا متضررين اين اتفاق كارگر كار اين موارد را به ھمراه داشته
 درصدي كارگران 9 با حقايق موجود در جامعه افزايش ناچيز و  سنديكاي كارگران شركت واحد اتوبوسراني تھران و حومه

 دانسته و به ضرر كارگران مي داند و از نمايندگان حاضر در شوراي عالي كار انتظار تجديد نظر و رسيدگي   را غير منطقي
   وق كارگران را داردمجدد براي افزايش عادالنه حق

   سنديكاي كارگران شركت واحد اتوبوسراني تھران و حومه
  1389اسفند 

131H

http://www.syndicavahed.biz/index.php?option=com_content&task=view&id=321&Itemid
=10 

 شادباش نوروزی كانون نویسندگان ایران
  

  كنم احساس می
  در بدترین دقایق این شام مرگزای

  ی خورشيد چندین ھزار چشمه
  در دلم
  جوشد از یقين؛ می
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انگيزِ درخودفروبرنده، و  رفت از رخوت و نوميدی و سرمای مالل برون. بھار یادآور سنتی خجسته در ميان آدميان است
زمانی آن با آغاز سال نو را ھمواره پاس  ما این سنت مبارك و ھم. بخشِ زندگی  گرما و جوش و خروش شادیخوشامد به

اكنون كه . ◌ِرو به از ساليان گذشته باشد ایم و چنين بود كه سال پيش در چنين روزی اميد بستيم كه سالِ پيش داشته
  !گمان نه یم و بپرسيم آیا آن اميد واھی نبود؟ بیایم، رواست اگر به این گذشته بنگر این سال را واپس نھاده

  
سال گذشته البته سال تشدید سانسور و محدودیت بيش از پيشِ آزادی بيان، سال تداوم بازداشت فعاالن اجتماعی، 

فرھنگی، سياسی و كارگری و صدور احكام سنگين زندان برای آنان و حتی برای وكال و سينماگران بود، سال وفور اعدام 
رای ایجاد رعب و وحشت، سال ممانعت از فعاليت برخی از ناشران، سال ركود فرھنگی و تعطيل شدن بعضی از ب

ھا، سال تكرار جلوگيری از برگزاری مجمع عمومی كانون نویسندگان ایران و باز ھم جلوگيری از مراسم  فروشی كتاب
 از اعضای كانون و بازجویی و تشكيل پرونده برای باختگان راه آزادی، و سرانجام سال بازداشت برخی بزرگداشت جان

با این ھمه، نفْسِ تشدید . خواه ایران سال نویسندگان آزادی برخی دیگر، و ھمه با ھدف فَشَل كردنِ این نھاد دیرینه
دھد جز رساتر شدنِ فریاد مخالفت با سانسور و مبارزه برای  سانسور و محدودیت آزادی بيان چه چيزی را نشان می
خواه در  فكرانِ آزادی جویان و كارگران و روشن البد زنان و دانش. آزادی بيان؟ ھر جا فشار ھست، مقاومت ھم ھست

ھای گوناگون اجتماعی، فرھنگی، سياسی و اقتصادی برای آزادی و در گامِ نخست برای حقوق انسانی خود  زمينه
گر گرایش انسان به آزادی است و ھمين  نفْسِ سركوب، بيان. اند اند كه بازداشت و به زندان محكوم شده كرده مبارزه می

ویژه اكنون كه بر بسترِ برآمدِ زیبا و باالبلندِ مبارزات  كند، به گرایشِ فرخنده است كه انسان را به آینده اميدوار می
 .توان دید ی مردم كشورھای دور و نزدیك اعتالی آن را در جاھای دیگر نيز می خواھانه آزادی

  
گوید و اميدوار است كه سال آینده سال حركت بيش از  نون نویسندگان ایران فرارسيدن بھار و نوروز را شادباش میكا

  .پيشِ مردم به سوی شادی و آزادی و بھروزی باشد
  

  كانون نویسندگان ایران
  ١٣٨٩ اسفند ٢٨
  

 دو فعال حقوق کودک دستگير شدند
  
به .زندان کرمان انتقال یافته اند ز فعاالن حقوق کودک دستگير شده و بها" علی دیوساالر" و " سارا حاج بھرامی  "

گذشته به اتھام ھمکاری با بھایيان توسط نيروھای امنيتی دستگير شده  گزارش امروز، این دو فعال حقوق کودک ھفته
دست  ت این دو درمنتقل شده اند و ھنوز اطالع دقيقی از وضعيت نگھداری و زمان دقيق بازداش و به زندان کرمان

 .نيست
در این شھر اقدام به تاسيس موسسه ای  الزم به ذکر است که سارا حاج بھرامی و علی دیوساالر بعد از زلزله ی بم

 .امروز نيز فعاليت قانونی خود را ادامه داده اند برای نگه داری از کودکان زلزله زده کرده و تا
 

 به عضویت ھيئت مدیره ی انجمن حمایت از حقوق کودکان 89ز آذر ماه دیوساالر ا ھم چنين شایان ذکر است که علی
علی دیوساالر از  .و بعد از نسرین ستوده دومين عضو این انجمن است که به اتھامات واھی دستگير شده است در آمده

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

  ت کارین صنعت سنندج کارگر شرک50اخراج 
  

 نفر از کارگران خود را 50بر اساس خبر رسيده به کميته ھماھنگی، کارفرمای شرکت کارین صنعت در شھر سنندج 
  .اخراج کرد

 ماه است که حقوق کارگران را پرداخت نکرده 11خبر رسيده حاکی است که کارفرمای شرکت کارین صنعت حدود 
خت کرده است که کارگران پس از مراجعت به بانک، با حساب خالی شرکت مواجه کارفرما به کارگران چک پردا. است
  .اند ضمن اینکه از کارفرما نيز ھيچ اثری نمی یابند شده

 ماه حقوق طلب دارند در 11 نفر کارگر این شرکت با وجود اینکه 70 نفر از کل 20این در حالی است که الباقی 
  .بالتکليفی کامل به سر ميبرند

ان اخراج شده و دیگر کارگران باقی مانده در شرایطی در بی پولی زندگی را سر ميکنند و به دليل طلب داشتن کارگر
حقوق معوقه موفق نشده اند برای انجام کمترین مقدار جھت خرید نوروز برای اعضای خانواده ی خود اقدام کنند و حتا 

  .ن و اقوام خود زده اندبرای امرار معاش معمول خود دست به قرض گرفتن از دوستا
کميته ی ھماھنگی برای کمک به ایجاد تشکل ھای کارگری ضمن محکوم کردن این اقدام کارفرمای شرکت کارین 

  . صنعت، خواھان پرداخت بی چون و جرای تمامی حقوق معوقه و مطالبات دیگر کارگران ميباشد
  

  کميته ی ھماھنگی برای کمک به ایجاد تشکل ھای کارگری
  1389سفند ماه  ا29
  

 ورشکستگی صنایع و بيکارسازی وسيع کارگران به دنبال حذف یارانه ھا
  



 448

تعطيل )آذربایجان ( به گزارش منابع کارگری، به دنبال اجرای طرح حذف یارانه ھا چھار کارخانه و یک استخر  در سلماس 
ھای لبنی و شير  آرش و کارخانه فراورده د و شکربنابراین گزارشات، کارخانه قن. و تمامی کارگران آنھا از کار اخراج شدند

ھای گوشتی پاليده و ھمچنين استخر تفریحی ورزشی مروارید واقع در جاده  فراورده مھسا و کارخانه زوال سوت وکارخانه
  .به سلماس تعطيل شده و تمامی کارگر آنھا از کار بيکار شدند اروميه

یکبار مصرف اطمينان ھمگی واقع در شھرک صنعتی شھرستان  ری و ظروفھای لبنی قلند ھای فراورده ھمچنين کارخانه
 .اند کرده اخراج اند و تعدادی از کارگران را و در این راستا اقدام به تعدیل نيرو کرده سلماس در حال تعطيل شدن ھستند

  
 ٩٠ سال انتقاد دو تشکل کارگری از تصميم شورای کار در مورد حداقل دستمزد

ھزار تومانی حداقل  ٢٧ ی در ایران از تصميم شورای عالی کار جمھوری اسالمی ایران در افزایشدو تشکل کارگر
 .اند انتقاد کرده  ھزار کارگر برای سال آینده۵٠٠دستمزد ماھانه ھفت ميليون و 

نه توسط بانک مرکزی، سطح حداقل دستمزد ماھا در روزھای اخير، شورای عالی کار بر اساس نرخ تورم اعالم شده
در واکنش به این موضوع سندیکای کارگران شرکت واحد  .افزایش داد  ھزار تومان٢٧ را ٩٠کارگران برای سال 

کرده و آن   ھزار تومانی حداقل دستمزد ماھانه کارگران انتقاد٣٠ای از افزایش  انتشار بيانيه اتوبوسرانی تھران و حومه با
 .را غيرمنطقی دانسته است

تورم و فقر موجود نيست و   بيانيه خود آورده است که تصميم شورای عالی کار، توجيه كنندهاین تشکل کارگری در
 .خانواده چھار نفره را تامين كند ای باشد كه زندگی يک حداقل دستمزد كارگران بايد به گونه

ت كارفرمایان و دولت اساس نظرا  ھزار تومانی حداقل دستمزد کارگران بر٣٠در این بيانيه با اشاره به اینکه افزایش 
كارگری و نمايندگان واقعی كارگران در شورای عالی كار، تنھا  ھای مستقل با عدم حضور تشكل: تعيين شده، آمده است
 سنديكای كارگران شركت واحد اتوبوسرانی تھران و حومه در پایان بيانيه خود خواستار .شد کارگران متضرر خواھند

شورای عالی كار شده   افزايش عادالنه حقوق كارگران توسط نمايندگان حاضر درتجديد نظر و رسيدگی مجدد برای
 .است

عالی کار، تصميم آنان را یک اھانت بزرگ به  ای با انتقاد شدید از اعضای شورای اتحادیه آزاد کارگران ایران نيز در بيانيه
 ھزار تومانی حداقل ٢٧ری ھمچنين افزایش این تشکل کارگ .دانسته است ھا خانواده کارگری شعور و حق حيات ميليون
افزایش  این مقدار افزایش دستمزد جبران: آینده را بسيار ناچيز توصيف کرده و افزوده است دستمزد کارگران برای سال

 .ھا و حفظ قدرت خرید کارگران را نخواھد کرد قيمت

کارگری، سال جدید را به سال اعتراض برای  ین تشکلاتحادیه آزاد کارگران ایران در این بيانيه خود اعالم کرده است که ا
تبدیل خواھد کرد و اجازه نخواھد داد کسانی که بر حاصل دسترنج کارگران  افزایش دستمزدھا و لغو قرار دادھای موقت

  .بگيرند اند، با افزایش اندک دستمزدھا، کارگران را به استھزا ھای اشرافی لم داده و کاخ در وزارت کار

ایران چندی پيش ھمراه با سندیکای  ای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تھران و حومه و اتحادیه آزاد کارگرانسندیک
 ۴١کارگری خواستار تعيين دستمزد کارگران بر اساس بند دوم ماده  تپه و چند تشکل دیگر کارگران شرکت نيشکر ھفت

   «.تمندانه یک خانوار چھار نفری را تامين کندھزینه زندگی شراف«که به گفته آنھا  قانون کار شده بودند

  

 و 87سال ھای اضافه نمایم ؛ عالقمندان به روز شمار کارگری 
  :می توانيد به لينک ھای زیر نيز مراجعه نمایند  88

  
  ١٣٨٨ ولينک ھای روز شمار کارگری سال ٨٧وبالگ روزشمار کارگری ايران سال

  

132Hhttp://roozshomarkargari.wordpress.com/ 
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	به گزارش سایت سحام نيوز در 29 دی آمده است :وزير اقتصاد دولت احمدی نژاد در پاسخ به سؤال مطهری نماينده تهران درباره علت عدم اجرای قانون درباره تسهيلات مترو، اعلام کرد که حساب ذخيره ارزی کشور خالی شده و وجهی در آن وجود ندارد تا به مترو پرداخت شود.  اين در حالی است که مطهری پيگيری سؤال خود و تخلف دولت از قانون را به سؤال از احمدی نژاد موکول کرد.  علی مطهری: دولت ارادهای برای اجرای قانون ندارد  نماينده تهران، ري، شميرانات و اسلامشهر در مجلس شورای اسلامي، اراده دولت برای اجرای تسهيلات ارزی برای متروی تهران و کلانشهرها را ضعيف عنوان کرد و افزود: اگر اين قانون تاکنون اجرا شده بود ما تا اين حد با آلودگی هوا مواجه نبوديم و قشر ضعيف جامعه نيز دچار مشقت نمی شدند؛ اما موانعی در کار است که از اجرای اين قانون جلوگيری می کند.  به گزارش خانه ملت، علی مطهری در جلسه علنی امروز در تشريح دلايل سوال خود از شمس الدين حسنی وزير اقتصاد و دارايی تاکيد کرد: اين قانون مربوط به کل کشور است و منحصر به تهران نيست.  عضو کميسيون فرهنگی مجلس با بيان اينکه دولت موظف بود تا سال ۸۹ يک ميليارد دلار را پرداخت کند، افزود: دولت در رابطه با سياست های بخش حمل و نقل عمومی مصوب سال ۸۶ موظف بود به گونه ای تصميم گيری کند که دسترسی برای همگان وجود داشته باشد.  وی ادامه داد: به دليل عدم اجرای دقيق اين قوانين از سوی دولت، ناچار به طرح استفاده از حساب ذخيره ارزی شديم و آن را تصويب کرديم.  مطهری با بيان اينکه نحوه برخورد دولت با اين قانون حاکی از عدم اراده دولت در اين رابطه است، گفت: شواهد نشان می دهد که اراده ای برای اجرای قانون تسهيلات مترو از سوی دولت وجود ندارد.  عضو فراکسيون اصولگرايان تاکيد کرد: دولت می توانست در سال ۸۸ و پس از تصويب اين قانون يا حتی پيش از تصويب قانون بودجه اصلاحيه اين قانون رامطرح کند و يا در زمان تصويب برنامه پنجم توسعه متمم بودجه را اضافه کند.  نماينده مرد تهران، ري، شميرانات و اسلامشهر در مجلس به موجودی حساب ذخيره ارزی اشاره کرد و افزود: اگر مساله موجودی حساب ذخيره ارزی مطرح باشد طبق آمار رسمی در پايان سال ۸۷ موجودی نقدی اين صندوق حداقل ۵/۲ ميليارد دلار بود.  به گفته مطهری در صورتی که اراده ای برای اجرای قانون تسهيلات مترو وجود داشت، دولت می توانست آن مبلغ را به صورت تدريجی واريز کند،  وی ادامه داد: درآمدهای مازاد نفتی نيز بايد به صندوق حساب ذخيره ارزی واريز می شد اما اين کار صورت نگرفت و در گزارش ديوان محاسبات نيز ذکر شده است.  مطهری به تاثير اجرای قانون تسهيلات مترو بر قانون هدفمندی يارانه ها اشاره کرد و گفت: اجرای قانون هدفمندی يارانه ها نياز مردم را به استفاده بيشتر از حمل و نقل عمومی را افزايش داده است.  وی در ادامه سخنانش تاکيد کرد: آلودگی اخير هوای تهران و بسياری از کلانشهرها که حدود يک ماه در حالت هشدار و اضطرار بود، به دليل عدم توسعه حمل و نقل عمومی بود.  عضو کميسيون فرهنگی مجلس خطاب به وزير اقتصاد گفت: قانون وظيفه اجرای قانون تسهيلات مترو را در اختيار و برعهده وزارت اقتصادی و دارايی گذاشته و اين موضوع متوجه وزير اقتصاد است اما عواملی خارج از اراده ايشان وجود دارد که از اجرای اين قانون جلوگيری می کند.  مطهری افزود: اما راه عمل بسته نبود چرا که هيچ مصلحتی بالاتر و بهتر از اجری قانون نيست.  وی با تاکيد بر اينکه راه اقدام واکنش برای دفاع از حقوق مردم باز بوده است، گفت: اگر وزير اقتصاد از همکاری کمتری از سوی مقامات بالاتر برخوردار بوده است اما بايد واکنش نسبت به حقوق مردم نشان می داد.  مطهری با بيان اينکه متاسفانه قانون تسهيلات ارزی برای متروی تهران و کلانشهرها به هيچ وجه اجرا نشده است گفت: دولت برای نشان دادن حسن نيت خود و اينکه ارده خود برای اجرای اين قانون را نشان دهد چرا حتی هزار دلار از اين مبلغ را به شهرداری ها پرداخت نکرده است؟  مطهری افزد: موانعی در کار است که تاکنون اين قانون اجرا نشده است و من پيشنهاد می کنم که دولت مقداری از مبلغ اين مصوبه را در آينده ای نزديک پرداخت کند.  وی همچنين طرح سوال خود را به سوال از رئيس جمهور موکول کرد.  وزير اقتصاد: حساب ذخيره ارزی خالی است  حسينی با حضور در مجلس شورای اسلامی در پاسخ به سوال نماينده تهران، ري، شميرانات تاکيد کرد: نبود وجه در حساب ذخيره ارزی پرداخت تسهيلات ارزی به متروی تهران و کلانشهرها را به تاخير انداخته است.  به گزارش خانه ملت از صحن علنی مجلس در صبح روز چهارشنبه، شمس الدين حسينی در پاسخ به سوال علی مطهری مبنی بر اين که چرا قانون تسهيلات ارزی برای متروی تهران و کلانشهرها تاکنون اجرا نشده است، ادعا کرد: اين قانون ارديبهشت امال اجرا و جريان پرداخت اين تسهيلات آغاز شده است.  وزير اقتصاد ادامه داد: مراحل قانونی پرداخت تسهيلات ۲ ميليارد تومانی به خطوط ريل درون شهری از ابتدای سال جاری آغاز شد و تک تک مراحل از جمله ابلاغ به بانک مرکزي، انتخاب بانک عامل، هيات امنا و  صورت گرفته اما در نهايت در حساب ذخيره ارزی لحاظ نشد.  وی با اشاره به اينکه از ابتدای سال جاری با ابلاغ سياست های کلی از سوی رهبری و مصوب مجلس ۲۰ درصد از درآمد فروش و صادرات نفت و ميعانات گازی به صندوق توسعه ملی واريز شده است ادامه داد: در حال حاضر صندوق توسعه ملی بيش از ۱۰ ميليارد تومان بودجه دارد اما امکان برداشت از صندوق وجود ندارد.  حسينی با تاکيد بر اين که نبود وجه در حساب ذخيره ارزی باعث شده است اعتبارات ديگر پروژه ها نيز تامين نشود، توضيح داد: در بودجه سال جاری تکليف شده است ۲ درصد به مناطق نفت خيز محروم پرداخت شود اما حساب ذخيره ارزی توان اين پرداخت ها را ندارد.   دو گزارش کوتاه: بالک و زیتون گوارا
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	 به گزارش ایسنا در تاریخ 4 بهمن آمده اس : علیرضا محجوب ، نمایندهی مردم تهران خواستار رسیدگی به مشکلات کارگران کارخانههای در حال تعطیل و پرداخت حقوق معوقه به آنها شد. رییس فراکسیون کارگری مجلس، در نطق میاندستور خود با اشاره به گزارش فراکسیون گفت: طی این گزارش ۶۰۰ واحد از این ۲ هزار واحد در سال ۸۸ دارای وضع وخیمتری شده و بسیاری از آنها موقتا یا برای همیشه تعطیل شدهاند، لذا درخواست توجه خاصی در این زمینه برای جلوگیری از تعطیلی و بیکاری در صنایع کشور را دارم. وی درخواست کرد جلسهای فوقالعاده برای رسیدگی به مشکلات کارخانههای در حال تعطیل برگزار شود. محجوب از دولت و مجلس نیز به خاطر تصویب قانون بیمههای اجتماعی کارگران ساختمانی و اصلاح آییننامهها و مصوب دولت تشکر کرد. نمایندهی مردم تهران یادآور شد: متاسفانه در برخی استانهایی که بیش از سایر استانها کارگر ساختمانی دارند، نظیر کارگران ساختمانی استان آذربایجان غربی، کملطفی شده و تعداد بسیار ناچیزی از آنها توانستهاند تا کنون از مزایای بیمه اجتماعی کارگران ساختمانی برخوردار شوند. محجوب خواستار پرداخت سهام عدالت کارگران شد و افزود: شورای عالی کار باید به زودی حداقل دستمزد سال ۱۳۹۰ را اعلام کند. دولت هم باید در مورد حقوق کارمندان و بازنشستگان تصمیم لازم را بگیرد. 
	حداقل 55 الي 60 درصد توليدهاي ايران مغازه هاي خود را جمع کرده اند
	بیکاری ۵۵۰۰ کارگر در چند ماه گذشته در عسلویه
	به گزارش ايکوپرس در 6در بهمن آمده است بياحتياطي يک راننده کمپرسی بنز حامل بار در ايران خودرو موجب کشته و زخمی شدن هفده تن از کارگران شد.  به گزارش ايکوپرس، در ساعت 23.30 مورخ 89.11.5 يک دستگاه کمپرسی بنز حامل بار يکی از پيمانکاران در حال ورود از درب شماره 9 ايران خودرو بود که بر اثر بی احتياطی با تعدادی از کارکنان اين شرکت برخورد و متاسفانه باعث کشته شدن 4 نفر و زخمی شدن 13 نفر از همکاران زحمتکش و خدوم اين شرکت شد.  در پی اين حادثه مديرعامل و کليه مسؤلين اين شرکت به سرعت در محل حادثه حضور يافته و نيروهای امدادی نيز مجروحين را به مراکز درمانی انتقال دادند.  آخرين وضعيت مجروحين نشان دهنده آن است که 4 نفر از مجروحان به صورت سرپايی معالجه و بقيه مجروحان در مراکز درمانی تحت مداوا می باشند.  متعاقب آن پرسنل و مديران ايران خودرو از اين حادثه اظهار تاسف نموده و خواستار رسيدگی و برخورد با عاملان حادثه شده اند.  گفتنی است به دستور مهندس نجمالدين مديرعامل گروه صنعتی ايران خودرو تيم ويژهای جهت پيگيری اين حادثه تشکيل شده است.   کشتار کارگران و درگيری درايران خودرو   بر اساس خبری که صبح امروز (6/10/89) به دست ما رسيده است، از ساعت 12 ديشب تا 5 صبح امروز بين کارگران ايران خودرو و حراست کارخانه درگيری بوده است. واقعه به اين صورت روی داده است که يکی از کارگران شرکتی شيفت شب را، که در قسمت حمل و نقل داخل کارخانه کار می کند، با وجود بيماری مجبور به کار می کنند. اين کارگر پس از اين که با حال ناخوش خود چند سرويس کار می کند حدود ساعت 11 و نيم ديشب با خودرو خود به کارگراني، که برای زدن کارت ساعت در محل کارت ساعت جمع شده بودند، می زند و 8 نفر از آنان را می کشد و 13 نفر را زخمی می کند. پس از اين حادثه، مسئولان کارخانه بلافاصله جنازه ها را با آمبولانس از محل حادثه جمع می کنند. اما کارگران جنازه يکی از کارگران را که سر از تن اش جدا شده بود از دست آنان می گيرند و با روی دست گرفتن آن در داخل کارخانه با شعار «مرگ بر نجم الدين» (مدير عامل ايران خودرو) تظاهرات می کنند. در پی اين حرکت، بين کارگران و نيروهای حراست درگيری ايجاد می شود. حراستی ها ابتدا کارگران را از کارخانه بيرون می کنند اما بعد که می بينند که کارگران در بيرون کارخانه تظاهرات می کنند درها را می بندند و مانع پيوستن کارگران داخل به کارگران بيرون کارخانه می شوند. کارگران چند تن از مديران را کتک می زنند. تجمع و تظاهرات کارگران هم در داخل و هم در بيرون کارخانه توسط نيروهای ضدشورش، که بلافاصله از تهران و کرج و جاهای ديگر به محل کارخانه آورده شده بودند، سرکوب می شود. هم اکنون کارخانه ايران خودرو در محاصره کامل نيروهای ضدشورش است. به سرويس هايی که کارگران شيفت صبح را به کارخانه می آورده اند گفته شده است که آن ها را به خانه هايشان برگردانند زيرا کارخانه تعطيل است و عزای عمومی اعلام شده است. امروز صبح هيچ کارگری را به داخل کارخانه راه نداده اند و برخی از کارگرانی نيز که از ديشب در کارخانه محبوس شده اند هنوز نتوانسته اند بيرون بيايند. اخبار بيشتر را در اطلاعيه های بعدی منتشر خواهيم کرد.   کميته هماهنگی برای ايجاد تشکل کارگری   6 بهمن 1389 
	کارگران ایران خودرو نباید از یک سوراخ دوبار گزیده شوند
	آمار ماهانه بيكاري - دي ماه 

	پروانه اسانلو: سلامت اسانلو در خطر است
	خط فقردرتهران:یك میلیون وسیصدهزارتومان 
	ابتكارات کارگران پرتلاش لوله سازي خوزستا ن براي رسيدن به حقوق حقه خود
	ابتكارات کارگران پرتلاش لوله سازي خوزستا ن براي رسيدن به حقوق حقه خود

	حادثه خونبار ایران خودرو در۵ بهمن ٨٩ و آنچه از پی آمد 
	به گزاری واحد دولتی گزارش فارس در تاریخ 14 بهمن آمده است : در اثر سانحه آتشسوزی در واحد NF 2 پتروشيمی بندر امام يک نفر کشته و ۱۱ نفر مصدوم شدند.  به گزارش فارس، اين حادثه آتشسوزی روز گذشته در واحد NF 2 که در حال تعميرات اساسی بوده رخ داده است.  يک منبع آگاه، با تأييد اين خبر اظهار داشت: اين حادثه در حالی رخ داد که واحد در دوره انجام تعميرات اساسی قرار داشت.  وی افزود: ابعاد آتشسوزی گستره نبود اما به دليل تجمع نيروی انسانی در هنگام بروز حادثه منجر به کشته شدن يک نفر و مصدوميت ۱۱ نفر ديگر شد.  اين منبع آگاه تصريح کرد: هشت مصدوم اين سانحه در بيمارستان صنايع پتروشيمی ماهشهر تحت مداوا هستند و سه نفر ديگر به دليل شدت سوختگی به تهران اعزام شدهاند.  وی عنوان داشت: واحد NF دچار خسارت جدی نشده اما آنچه در اين حادثه نمود بيشتر و جای تأسف فراوان دارد بحث تلفات جانی آن است.  
	به گزارش خبرگزاری دولتی مهر ایران در تاریخ 17 بهمن آمده است : زنگ زدگی که روستای "خيط" در خوزستان ناشی از فعاليتهای کارخانه فولاد به آن دچار شده را می توان يک محروميت تمام عياری دانست که متوليان امر نسبت به آن توجهی ندارند.  به گزارش خبرنگار مهر در اهواز، وجود بيش از چهار هزار روستا در خوزستان، از آن استانی با قابليتهای بالای کشاورزی و دامداری ساخته ولی رسيدگی به مشکلات بی شمار اين روستائيان که با وجود تمام مشکلات زندگی در روستا، آن را رها نکرده و به شهر نرفته اند ظاهرا باعث شده رسيدگی به مشکلات اين روستاها از توان مديران استان خارج شود.  در کنار شرکت عظيم فولاد خوزستان که در گوشه ای از شهرستان اهواز توليد بخش قابل توجهی از فولاد کشور را برعهده دارد، روستايی سرخ گرفته و به عبارتی بهتر زنگ زده وجود دارد که به آن خيط می گويند. روستايی که با ورود به درون آن مشاهده می شود که حجم بالای محروميتها به علت مجاورت با شرکت فولاد از عظمت اين شرکت نيز بيشتر و بالاتر است.  محروميت از جاده دسترسی  راه دسترسی اين روستا به وسيله تفاله های شرکت فولاد خوزستان ايجاد شده و جاده ای آسفالته در آن مشاهده نمی شود به همين دليل اين روزها به علت بارندگی نسبتا شديد در اهواز تردد در اين روستا به شدت سخت شده و اين مشکل کار را برای دانش آموزان به منظور رفتن به مدرسه سخت و طاقت فرسا کرده است.  خانه های نيمه کاره  خانه هايی که در روستا بنا شده اکثر نيمه کاره رها شده اند و آن چيزی که به شدت نظر هر بيننده تازه واردی را در روستا به خود معطوف می کند خانه های نيمه کاره ای است که ظاهرا اهالی آن به علت بروز برخی مشکلات و محروميتها در روستا ساختن آنها را رها کرده اند.  مدرسه ای که لرزه بر اندام می اندازد  تنها مدرسه موجود در روستا شبيه هر آنچه تصور شود هست جز مدرسه ای که دانش آموزان بتوانند در آن درس بخوانند. بی شک هر تازه واردی که در فاصله 20 متری اين مدرسه قرار بگيرد به هيچ وجه نمی تواند حدس بزند که چنين مکان تخريب شده ای مدرسه ای است که فرزندان حدود 90 خانوار روستا در آن درس می خوانند.  مدرسه ای که حتی از داشتن شيشه برای محافظت از سرما و گرما محروم است و بيشتر شبيه يک کارگاه ساختمانی است تا محلی برای کسب علم و دانش. حياط هم برای مدرسه تعريف نشده و دانش آموزان هنگام زنگ تفريح بين خانه های مسکونی که به مدرسه چسبيده اند گم می شوند. حتی نگاه کردن به اين مدرسه فاقد سيمان و کاشی هم لرزه بر اندام هر بيينده ای می اندازد چه رسد به اينکه کودکان و نوجوانان در آن به درس خواندن مشغول شوند.  محروميت برخی دختران از تحصيل از مقطع راهنمايی  علی نوذري، رئيس شورای روستای خيط در خصوص اين مدرسه به خبرنگار مهر می گويد: اين مدرسه تنها دو کلاس يکی برای دختران و يکی برای پسران دارد و دانش آموزان تنها تا مقطع ابتدايی می توانند در آن درس بخوانند و برای ادامه تحصيل بايد به شهرستان اهواز مراجعه کنند که اين کار هم مشکلات خاص خودش را دارد چراکه برای تردد و رسيدن به اهواز همواره به مشکل نبود وسيله نقليه و خطرات ناشی از حضور در جاده ترانزيتی اهواز- ماهشهر مواجه هستند.  وی افزود: اکثر اهالی به علت همين مشکلات، اجازه ادامه تحصيل به دختران خود را نمی دهند و آنها در عين شايستگی و استعداد مجبور هستند تنها تا مقطع ابتدايی درس بخوانند و مجبور به ترک تحصيل شوند.  ريشه مشکلات کجاست؟  ريشه مشکلات روستای خيط به يک طرح ملی بازمی گردد که شرکت فولاد خوزستان را موظف به خريداری کل روستا به علت نزديکی بيش از حد به اين شرکت و تبديل آن به فضای سبز کرده ولی به گفته اهالی روستا قيمتهای پيشنهادی شرکت فولاد آنقدر ناچيز است که هيچکس حاضر نيست اين منطقه که سرزمين آبا و اجدادی آن است را ترک کند ضمن اينکه در صورت فروش خانه ها و زمينهای خود با اين قيمتها در هيچ نقطه ای از اهواز نمی تواند صاحب خانه شد.  رئيس شورای روستای خيط در اين خصوص عنوان کرد: درست است که شرکت فولاد موظف به خريد روستا شده و ما هم با توجه به مشکلات فراوانی که از قبل شرکت برايمان ايجاد کرده راضی به فروش هستيم ولی تا به امروز هيچ فردی از شرکت فولاد به روستا مراجعه نکرده تا در اين خصوص با اهالی صحبت کند. به نظر من مشکلات بهداشتی و معيشتی 400 نفر از مردم اين کشور برای آنها آنقدر بی اهيمت است که زحمت طی کردن مسافت چند صد متری برای رسيدن به روستا را نيز به خود نمی دهند.  نوذری افزود: چند سال پيش نمايندگان روستا با حضور در شرکت فولاد خوزستان با مسئول امور حقوقی سابق شرکت صحبت هايی کردند و شرايط خود برای فروش زمينها را اعلام کردند که وی نيز اعلام کرد به زودی نتيجه اين مذاکرات را به اطلاع شما می رسانيم ولی تا به امروز هيچ فردی از شرکت فولاد برای خريد زمينها به روستا مراجعه نکرده است.  وجود اين طرح ملی برای خريد روستا و تبديل آن به فضای سبز باعث شده هيچ طرح از سوی دستگاه های دولتی در اين روستا اجرا نشود و اهالی اين روستا سالهای سال است که طعم خدمات رسانی دولت را نچشيده اند.  طرح های دولتی در روستا انجام نمی شود  نوذری در اين خصوص می گويد: به عنوان نمونه در خصوص مدرسه که شايسته اين روستا نيست با مسئولين آموزش و پرورش صحبتهايی کرده ايم که آنها اعلام کرده اند به علت اينکه اين روستا در طرح فضای سبز قرار دارد نمی توانيم مدرسه را توسعه دهيم يا بازسازی کنيم به همين دليل اين روستا هم اکنون از داشتن مدرسه مناسب، جاده های آسفالته، گاز لوله کشي، مرکز بهداشتی و درماني، دهياری و... محروم است اين در حاليست که روستاهای کوچکتر از "خيط" به برکت انقلاب اسلامی از توسعه مناسب و امکانات مطلوب بهره مند شده اند.  وی ادامه داد: البته چند خانوار اقدام به فروش زمينها يا به عبارتی خانه های خود کرده اند که اغلب از افرادی هستند که در سالهای اخير به صورت مهاجر به روستا آمده اند و اجداد ما زمين رايگان برای ساخت خانه به آنها داده اند و تنها اين افراد که خود پيشقدم فروش شده اند اقدام به فروش کرده اند و تا آنجايی که می دانم اکثر آنها برای داشتن يک سرپناه اکنون با مشکل مواجه شده اند چون مبلغ دريافتی آنها برای خريد خانه کفايت نمی کند.  وی افزود: در صورت شکايت هم اهالی دانش کافی برای به ثمر رساندن پرونده خود را ندارد و مجبور هستيم وکيل بگيريم که در مذاکره ای که با يک وکيل داشتيم وی تقاضای شش ميليون تومان پول به عنوان حق الزحمه کرد که وضعيت معيشتی اهالی روستا به گونه ای نيست که بتوانند چنين مبلغی را تامين کنند به همين دليل اينجا مانده ايم و با مشکلات فراوان دست و پنجه نرم می کنيم.  زمينهای ما با زور در اختيار شرکت قرار گرفت  رئيس شورای روستا در خصوص پيشنه اين روستا می گويد: البته تاريخ دقيق استقرار مردم يعنی اجداد ما در اين روستا به صورت دقيق مشخص نيست ولی در زمان وقوع جنگ جهانی اول اجداد ما در اين روستا سکونت داشته اند. حتی زمينهايی که اکنون شرکت فولاد خوزستان در آن احداث شده در گذشته در تملک اجداد ما بوده و آنها کشاورزی و دامداری می کردند ولی رژيم پهلوی با زور اين زمينها را از ما گرفت و برای ساخت شرکت فولاد اختصاص داد.  هر کس از خارج از روستا که به آن نگاه کند متوجه نوعی زنگ زدگی در جای جای روستا می شود و با ورود به داخل روستا به حجم عظيم اين زنگ زدگی که ناشی از فعاليت شرکت فولاد خوزستان است می شود. دود ناشی از فعاليت شرکت بر اين روستا سرازير می شود و علاوه بر مشکلات فراوان تنفسی و زيست محيطی برای اهالی روستا، باعث شده پودر آهن بر روی تمام خانه ها و وسايل مردم ساکن در روستا بنشيند و منطقه را به روستايی سرخ تبديل کرده است.  رئيس شورای روستای خيط در اين خصوص می گويد: در روز دود زيادی از فلرهای شرکت خارج نمی شود ولی در شب به ناگاه دود غليظ و فراوانی از فلرهای شرکت خارج می شود که اغلب آن بر روی روستا سرازير می شود شايد اين امر به اين خاطر است که اين شرکت در روز از ترس نگاه مردم و برخی سازمانها فعاليت های مخالف محيط زيست را انجام نمی دهد و آنها را به شب واگذار می کند.  رئيس شورای روستا در خصوص جاده دسترسی به روستا می گويد: روستا به علت مشکلی که مطرح کردم از داشتن جاده دسترسی محروم است و تنها جاده ما جاده ای متعلق به شرکت فولاد است که آن هم در برخی شبها بسته می شود و ماشين های سنگين و مينی بوس های برخی اهالی موفق به ورود به روستا نمی شوند.  وی يادآورد شد: مدرسه دو کلاسه موجود در روستا در زمان رژيم سابق احداث شده و لوله کشی آب موجود در روستا هم با نظر مساعد يک مهندس خارجی که در زمانهای گذشته برای ساختن شرکت فولاد خوزستان در منطقه حضور يافته بود، انجام شده با اين وجود انتظار ما از مديران دولت و استان برای حل مشکلات معيشتی خود انتظار بی جايی نيست.  نوذری با اشاره به اينکه متاسفانه نمايندگان اهواز در مجلس تنها در روزهای انتخابات ما و مشکلات ما را می شناسند، افزود: ضمن دعوت از استاندار خوزستان و فرماندار اهواز برای ديدن وضعيت ما در اين روستا، تقاضا داريم با دلسوزی به نامه های بی شمار ما برای حل مشکلات روستا رسيدگی کنند تا مردم روستا طعم شيرين زندگی در سايه خدمات انقلاب اسلامی را بچشند. 
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